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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 األجوبۀ للترجمۀ:   2
اب نفسه بسبب أخطائه فی بئر، الخروج منها صعب کثیرًا!» «قد یلقی الشُّ

آن جوان بخاطر خطاهایش گاهی خویشتن را در چاهی می   بیند که خروج از آن سخت است!

آن جوان که براي اشتباهاتش خود را در چاه می  اندازد، بیرون آمدنش از آن خیلی دشوار است!

گاهی جوان بخاطر اشتباهاتش خود را در چاهی می اندازد که خارج شدن از آن بسیار دشوار می  باشد!

گاهی یک جوان به علت اشتباهاتش خود را در چاه می  بیند که بیرون آمدن از آن خیلی سخت می  باشد!

عّین ما لیس فیه المعّرف بأل:  . 3

رأیت تالمیذي حینما سافرُت إلى مشهد.  حدیقۀ شاهزادة ُقرب کرمان جّنۀ فی الصحراء. 

قبر کورش یجذب ُسیاحا من دول العالم.   کانت للغابات مازندران أشجاٌر کثیرٌة.  

َعَیِن الّصحیح فی الّترجمۀ:  . 4

َخیر إخوانَک َمْن َدعاَك الی ِصدِق المقاِل بصدِق َمقالِِه:  بهترین برادران شما کسی است که با راستگویی تو را به راستگویی دعوت کند. 

لَیس لَنا إطاٌر احتیاطٌی:  چرخ یدکی (زاپاس) نداریم. 

د:  هرگز نتوانستیم که در وقت مشخص شده در امتحان حاضر شویم.  لَْن نَستَطیَع الحضوَر فی االمتحاِن فی الوقِت المحدَّ

یارة فی ذلَک الوقت؟:  چه کسی از شما در آن وقت ماشین رانده بود.  َمْن کاَن ِمْنُکم َیسوُق السَّ

َ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

عیِّن فی العبارات إسمًا فاعًال لیَس معرفًۀ.  . 6

الحین.   الُم علی عباِدك الصَّ السَّ ال َیدُخُل الجنََّۀ قاِطُع َرِحٍم.   ِر َقصیٌر.   لِسان الُمَقصِّ یقوُل الکافُر یا لَیَتنی ُکنُت ُترابًا. 

.  فی َأيِّ ِعباَرٍة ال توَجُد َمعِرَفٌۀ؟ 7

َیدُرُس َعلیٌّ فی ُکلِّ َیوٍم َثالَث ساعاٍت.  فی نِهاَیِۀ َأغصانِها َأثماٌر َکالُخبِز.  َقبُر کوُرش َیجِذُب ُسیَّاحًا ِمْن ُدَوِل اْلعالَِم.  ْل َهَدَفًا َینَجْح.  ُیَسجِّ َمْن

ف بـ َاْل» َعیِّن العبارة الّتی ماجاء فیها «معرَّ  . 8

«... سوَل « ... اَْرَسلنا إلَی ِفرَعوَن َرسوًال َفَعَصی ِفرعوُن الرَّ أنا َرَأْیُت سائحًا ِمَن الُکَویِت فی َمطاِر مدینِۀ النََّجف.  

«. «خیُر اْلکالِم ما َقلَّ و َدلَّ َقْبُر کوُرش َیْجِذُب ُسیاحا ِمْن ُدَوِل العالَِم.  

.  عّین حرف «ال» معناه اسم اإلشارة: 9

أرسلنا إلی فرعون رسوًال، فعصی فرعون الرسول!   العنب البرازیلّی شجرة تنبت فی البرازیل!  

الشجرة الخانقۀ شجرٌة تبدأ حیاتها باإللتفاف حول جذع الشجرة!   رأیُت خفاشًا. کان هذا الخّفاش یطیر فی الغار!  

عّین ما فیه اسم َعَلم:  . 10

کان علّی أن أدرس وحدي!   فاز فریق الصداقۀ فی مباراة کرة المنضدة!  

سمعت نداًء ِمن الّنبی یدعونی إلی الصدق واألمانۀ!   یا ربّی! اِجعل الیوم سعیداً و کثیر البرکات!  

عّین الخبر معرفۀ:  . 11

الفصل الرابع فی السنۀ اإلیرانّیۀ شتاء!   الصداع َوجع فی الرأس و تختلف أنواعه!   للغراب صوت یحّذر به بقیۀ الَحَیوانات!   هذاِن الطالباِن یهدیان إلی طریق هی أقوم!  

نمونه سوال عربى یازدهم درس سوم متوسط
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 اقرأ النّص التالی بدّقۀ، ثَم أجب عن االسئلۀ بما یناسب الّنّص: 
ة فی مکاِن عیشها، فلیست من العصفُور (الطائرالصغیر) َیعیش فی کّل أنحاِء الکرة األرضیۀ، و لَه أنواٌع عدیدة و أعداٌد کثیرة. و البلبُل نوع من أنواع الَعصافیر. هذه الطیوُر مستِقرٌّ
الطیور الُمهاِجرة، و ذلک ألنّها تتحمل التغییرات الجوّیۀ و الظروَف الصعبۀ، و هی تستطیع أن تتحّمل الجوع و العطش َأحسَن ِمن الطیور التی أکبر منها َحجمًا! و العصافیر تسّبب

خسارات کثیرة بالمزارع و ذلک حیَن ُتهاجُم الحقوَل و َتتناوُل الُبذور. و العصافیُر َتشعر بأذًي کثیٍر من االنسان ِعند ما َیصیُدها بعَض االحیان و َیجعلها فی الَقَفِص!

نها  ..................  لماذا ال ُتهاجر العصافیُر؟ ِألَ  . 12

ال تتحّمل فقداَن الماء و الطعام. ال َتقدر علی الطّیران لمدة طویلۀ. تستطیع أن تتحّمل الظروف غیرالمناسبۀ. َتخاف من أذي الناس عند الطّیران.

عّین الخطأ:  . 13

الُعقاب أقدر علی تحّمل الجوع من الُعصفور. الُبذور هی أحد أنواع أطعمۀ العصافیر.

بعض أنواع العصافیر محبوبۀ عند اإلنسان. البلبل الُیهاجر فی الشتاء إلی المناطق المعتدلۀ. 

باعتقادك لماذا تعیش العصافیر فی جمیع نقاط العالم؟  . 14

ألنَّ االنسان الُیؤذیها بعض األحیان. ألنّها ال تحتاج إلی ظروف خاّصۀ للحیاة.

ألنَّ لها أنواعًا عدیدًة و أعداداً کثیرًة. ألنَّ الماء و الطعام فی جمیع نقاط األرض موجودان.

عّین اإلسم النکرة یمکن أن یترجم معرفۀ:  . 15

رأیُت أفراسًا . کانت األفراس جنب صاحبها!   ظواهر الطبیعۀ تثبت حقیقۀ واحدة و هی قدرة اهللا!  

رائحۀ شجرة النِّفط کریهۀ و الحیوانات تهرب منها!   شجرة الخانقۀ شجرة تبدأ حیاتها باإللتفاف حول جذع شجرة!  

.   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:  16
«إذا تکتبون أهدافکم علی ورقۀ تحصلون علی ما تطلبون بسرعۀ عجیبۀ!»:

هرگاه اهدافتان را بر کاغذ مکتوب کنید، متعّجبانه به آنچه می خواهید به سرعت می رسید!

آنگاه که هدفهایتان را بر کاغذ بنویسید، به آنچه خواستید با سرعتی تعّجب آور خواهید رسید! 

هرگاه هدفهایتان را روي ورقه اي بنویسید، آنچه را می خواهید با سرعتی عجیب بدست می آورید!

اگر هدفهایتان را بر اوراق کاغذ مکتوب کنید، آنچه را خواسته اید با سرعت تعّجب آور به دست می آورید!

■■

عّین ما فیه نکرة غیرموصوفۀ:  . 17

للکالم آداٌب یجب علی المتکّلم أْن یعمَل بها.   یا اّیها الذین آمنوا اّتقوا اهللا و قولوا قوًال سدیداً.  

یجُب أن یکون المتکّلم عامًال بما یقول حّتی ُیغّیر سلوکهم.   اُدُع الی سبیل ربّک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ.  

صداهاي عجیبی را از جنگل شنیده بودم.  . 18

کنُت سمعُت أصوات العجیبۀ من غابۀ!   أصوات عجیب کنُت سمع من الغابۀ!   ُکنُت أسمُع صوتًا عجیبًا من غابۀ!   کنُت قد سمعُت أصواتًا عجیبۀ من الغابۀ!  

.  عّین الخطَأ َحَسَب الحقیقۀ: 19

ر بیئَتنا کثیراً.  ُجزر: َمناطق جاّفۀ فی َوَسط الماء.  دّرى: ما ُهَو َیَتَأللَُؤ ِمن شدِة الّضوء.  ث: الشىء الّذى ُیطهِّ ِعباد: ُهم الذیَن  َیعبدوَن اُهللا ُمخلصیَن.  الُمَلوِّ

.  فی َاّي عبارة ُیوجُد اِإلسُم النکرة: 20

یاج حول المزارِع لحمایۀ المهاصیل ِمن الحیوانات.   َأکثُر األشجار َتخُرُج َأثمارها علی ُغصونها فی البالد.    حسیٌن َیسَتنجدَم السُّ

َتْحِمُل شجرة الخبز َأثماراً فی نهایۀ الغصوِن کالخبز.   علی مؤمناِت القري ذکُر اهللا، فانُّه نوُر قلوبهّن.  

.  عّین اَألّصح فی تعریب العبارة التالیۀ :  21
نّجارها از تنه هاي درختان براي ساختن در و پنجره استفاده می کنند.

ارون َیستفیدوَن ِمن ُجذوِع اَألشجار فی ُصنع الباب و النافذِة.   ارون من جذوع الشجرات فی صناعۀ الباب و النافذة.   النجَّ  َیسَتفیدوَن النجَّ

ارون َیستفیدوَن ِمن جذع َأشجاٍر لُِصنع األبواِب و النافذاِت.   ارون ِمن ِجذع شجراٍت لِصناعِۀ األبواب و النافذاِت.   النجَّ  َتستفیُد النجَّ

عّین (المبتدأ) و (الخبر) معرفتیِن:  . 22

التعنُّت طرح سؤال صعب بهدف ایجاد مشّقۀ للمسؤول.   اإللتفات هو کالم خفّی بیَن شخصیِن.  

الغیبۀ و هی من أهّم اسباب قطع التواصل بین الناس.   قل هو اهللا احد، اهللا الصمد... 
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.  عّین األصَح واألدَق فی األجوبۀ لّلترجمۀ:  23
صْت جائزتان للفائزین منهما :  "  حکمُت فی مباِراِة علمیِّۀ بین فریقین مجّدین ُخصِّ

در مسابقه ي علمی بین دو تیم کوشا که من داوري کردم دو جایزه براي برندگان اختصاص داده بودم.

در یک مسابقه ي علمی بین دو تیم کوشا که دو جایزه براي برندگان آنها اختصاص یافته بود، داوري کردم.

در یک مسابقه ي علمی میان دو گروه پر تالش که جوائزي براي برندگان اختصاص داده بودند داور بودم.

در مسابقه اي علمی بین دو گروه تالشگر داوري کردم و دو جایزه براي برندگان آنها اختصاص دادم.

عّین الخطأ:  . 24

سألتنی معّلمتی حول الکائنات الحّیۀ: از معّلمم دربارة موجودات زنده سؤال کردم! 

أنتم إن تجتهدوا و تحاولوا َتنَجحوا: شما اگر بکوشید و تالش کنید موفق می شوید!

ثمانین فی المئۀ من موجودات العالم حشرات: هشتاد درصد از موجودات جهان حشره ها هستند! 

علماء التغذیۀ یقولون أّن الّلبن أفضل المواد الغذائیۀ: کارشناسان تغذیه می گویند که شیر برترین مواد غذایی است! 

عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    . 25
الّلهّم، ِإنّا نَُعوُذ بَِک من نُفوٍس ال َتشَبُع و ِمن ُقلوٍب ال َتْخَشْع و ِمن ُعلوٍم ال َتْنَفُع.

خدایا، پناه می بریم به تو از جان هایی که سیر نمی شود و از دل هایی که فروتن نمی گردد و از دانش هایی که سود نمی بخشد.

اي خداي من، به تو پناه می برم از جانی که سیر نمی گردد و از قلبی که خشوع ندارد و از دانشی که بهره نمی رساند.

خداوندا، به تو پناه بردیم از نَْفس هایی که گرسنه نمی شود و از دل هایی که فروتن نمی شود و از دانش هایی که سود نمی دهد.

اي پروردگار ما، پناه می بریم، به تو از جان  ها که سیر نمی گردند و از قلب ها که خضوع ندارند و از دانش ها که سود نمی رسانند.

.  ما هو التعریب الصحیح للعبارة التالیۀ:    26
اگر مسلمانان نهالی بکارند، پس پرنده یا انسان یا چارپا از آن بخورد براي آنان صدقه است.

ِإن َیغِرِس المسلموَن فسیلًۀ فیأُکُل ِمنه طائٌر أو إنساٌن َأو بهیمٌۀ َفَلهم صدقات.  ِإن َغَرسوا المسلموَن فیأُکل منه الطائر أو اإلنساُن أو البهیمُۀ َفَلهم صدقٌۀ.

 اذاَ َیغرُس المسلموَن فسیلًۀ فیأُکُل منه الطائُر أو االنسان أو البهیمُۀ َفَلهم صدقٌۀ.  ِإذا المسلموَن َغَرسوا فیأُکُل ِمنه طائٌر أو إنساٌن أو بهیمٌۀ َفَلهم صدقاٌت. 

.  عّین الصحیح للتوضیحات التالیۀ: 27

نََوي: مرکز األشیاء َأوُمّخها و َأصلها.  َأطَیب: فعل ماضی ِمن باب إفعال بمعنی َأْحَسن و َأفضل. 

 فالِق: الّذي ُیْقِبُل کلَّ شیٍء بسرعٍۀ.  َمزارع: االنساُن الّذي َیْعَمل فی مزرعٍۀ. 

إقرأ النّص التالی بدّقۀ ثمَّ أِجب َعِن األسئلۀ حولۀ:  
ئاب َتعیش وحدًة أو أزواجًا فی المنطقۀ الذئُب حیواٌن وْحشّی و صاحُب َفکٍّ قويٍّ جّدا و ُیشِبُه ببعض الِکالب و َیِصیُد الفریسۀ بقدرٍة و َیحملها بفّکه إلی مسافاٍت طویلٍۀ. الذُّ
الجبلّیۀ؛ و ال َیقدراإلنساُن أن َیراها هناك. حینما تبحُث الذئاُب َعِن الغذاِء فی فصل الشتاء َتَتجّمع معًا و کّلما َیشتّد البرُد ُتصِبُح الذئاب فی هذِه الحالۀ أکثر خشونًۀ و جرأًة و
تذهُب إلی الحدائق و المزارع تبحُث َعن الغذاِء. الذئاُب انتبه علی سالمتها کثیرًا و غیر عادّیۀ. أثناِء و النهار َتناُم الذئاب فی الکهوِف بین الصخور و لیًال تخرُج للصید و َتقطُع

مسافۀ حوالی خمسیَن کیلومترًا فی لیلٍۀ واحدٍة.

الفریسۀ:  . 28

معرفۀ، مفرد، مؤنّث، اسم / مفعولٌ به و منصوب  اسم مفرد، مؤنّث، معرفۀ بأل / فاعل و مرفوع 

مؤنّث، معرفۀ بأل، اسم الفاعل، مفرد / فاعل و مرفوع  اسم، مؤنّث، معرفۀ بالعلم، مفرد / مفعولٌ به و منصوب 

عّین اسم التفضیل بصورة معرفۀ:  . 29

الدنیا سجن المؤمن و جّنۀ الکافر!   لیسْت مدّرسۀ نتعّلم فیها أحسن من أخطائنا!  

البأس أنَت إحَمْل هذه ألنّک أقدر مّنی علیها!   سأل الزاهد من هارون ألسَت بأزهد مّنی؟!  

ِن الَخَطَأ فی َضبِط حرکاِت الَکِلماِت: .  َعیِّ 30

َتْبَدُأ َحیاَتها بِااللتفاِف َحْوَل ِجذِع َشَجَرٍة َو ُغصونیها.   إنَّ ُأولی آیاِت القرآِن نََزلَْت َعَلی النَّبیِّ (ص) فی غاِر ِحراٍء. 

ات.  نساِن َعْشَر َمرٍّ لَُه ذاِکرٌة َقویٌَّۀ َو َسْمُعُد َیفوُق َسْمَع اْإلِ نََجَحْت.  َتُهم لَِتْأجیِل اِالْمتحاِن نَّ ِخطَّ ب بِذلَِک ِألَ َفِرَح الّطالُّ
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عّین الموصوف نکرة:  . 31

ال یکّلف اهللا نفسًا إّال ُوسعها!   لیلۀ القدر خیٌر من ألف شهر!  

ألّف العلماء کتبًا فی مجاالت مختلفۀ یرتبط بعضها بالُمعّلم!   لیس شیٌء أثقل فی المیزان من الخلق الحسن!  

.  عّین الصحیح حول توضیحات المفردات: 32

َحَصَد: َعَمٌل قبیٌح َیْنهَی الناَس العقالُء منه.   البذُر: حبٌّ ِمن النباِت ُیزَرُع فی األرِض. 

 حارس المرَمی: هو الّذي َیلعُب فی مسابقِۀ کرِة الید.  خانٌِق: َعَمٌل ُیسبُِّب تجدید الحیاِة لإلنساِن. 

.  عّین الماضی الُیمکُن أن ُیترجَم مضارعًا: 33

 ِإن تواَضُعوا لَِمن ُیعّلمهم َعّظموا شأنهم.   َمن َأْنَفَق َأموالَه ِرضًا ِهللا تعالی لُِیعیطَیُۀ أجراً کثیراً. 

 ما َعِملتّن الحسناِت فی حیاتکّن َوَجدُتنَّها ثمراتها فی الدنیا و اآلخرة.  إذا ذاَق اإلنساُن طعَم الصعوبِۀ َأدرَك قدَر السعادة. 

 . 34
 عّین األدّق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:   

کثیٌر ِمن الناس فی القري یأکلوَن لُّب الجوزِة َمَع الُجْبن فی الَفطور َأو َیستفیدوَن ِمنه فی الَمَرق.

بسیاري از مردم ما در روستاها مغز گردو را همراه ماست در صبحانه می خورند یا از آن در خورشت استفاده می کنند.

بسیاري از مردم در روستا مغز بلوط را با پنیر در صبحانه شان می خورند یا از آن در خورشت استفاده می کردند.

بسیاري از مردم در روستاها مغز گردو را همراه پنیر در صبحانه می خورند یا از آن در خورشت استفاده می کنند.

بسیاري از مردم ما در روستاها مغز بلوط را با پنیر در صبحانه می خورند یا از آن در خورشت استفاده می کنند.

.  َأىُّ العبارة خطٌأ؟ 35

ة ُیستفاُد من بعضه فی کثیٍرِمَن الَمصانِِع.   التسلُّل: قانوٌن مهّمۀ فی کرة الید.  الغاز: حالٌۀ ِمن المادِّ

ج: هو الّذي ُیشاِهُد مباراًة.   الِمشکاة: وسیلٌۀ ُیْجَعُل فیه المصباُح.  الُمتفرِّ

تان: .  عّین عبارة ُتوَجد فیها کلمتاِن متضادِّ 36

 َتْذُکُر جّدتی کثیرًة ِمن ذاکرتها و ال َتْنَسی ُأّمها الشفیقۀ أبداً.  ُیریُد أخی َأن َیحترَق األخشاب الُمجّففۀ و لکّنها التشَتِعُل بُِسهولٍۀ. 

حون فی قریقنا َیحصدونَه.  َأنتم َتْستطیعوَن قراَءِة هذه القصص و ِهَی ال َتقِدُر علی قراَءِة َأيَّ شیٍء اآلن.   بَعض المزاِرعیَن َیْزرعوَن الَقْمح هذه اَألّیام ُأّما الفالَّ

.  عّین المناسب للجواب للفراغات التالیۀ:    37
  َتحَتوي بذور شجرة .................. علی مقدار ِمن .................. الُیسّبب .................. ُخروَج أّي غازات .................. .

ثۀ  ثۀ  الخانقۀ - الغابات - إْلِتفافها - سائلۀ  النِّفط - الّزیوت - ِإشتعالُها - ُملوِّ  الخانقۀ - الّزیوت - إْلِتفافها - سائلۀ  الّنفط - الغایات - ِإشتعالُها - ُملوِّ

.  عّین خبًرا الُترِجَم معرفًۀ: 38

 الشعُب اإلیرانّی َشْعٌب ِمضیاٌف .   هؤالِء لطالباُت ناجحاٌت فی مسابقاِت کرة المنضدِة

رة و قد َیبلُغ عمرها َألَفی سنًۀ.    أْنَت حارُس الَمرَمی لِفریِق السعادِة.   تلَک الشجرُة معمٌّ

.  عّین الخطَأ فی متضاّد الکلمات المعینۀ: 39

 للغاز فی المکاِن  الُمغَلق  خطٌر کثیٌر: (المفتوح)   َیجَتِنُب َتْلویث المحیط بالغازاِت: (تطهیر)  

ة کتاب حول ُطُرق تقویۀ الذاکرة. (ُسُبل)   َع المعلَّمون الطالَب علی قراَءِ ُل)   َشجَّ  َجذب الّسیِّاح ِمن ُدول العالَم ُیکثُّر نُقوَدنا: (ُیَقلِّ

.  عّین اَألصّح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    40
مین ألّن التعلیَم ِمهَنۀ اَألنبیاء.  إلتِزموا بآداٍب َترتبُط بکم فی َمحضر المعلَّ

پایبند باشید در محضر معّلمان به آدابی که به شما مربوط می شود زیرا آموزش  شغل پیامبران است. 

در حضور معّلمان خود به اصولی پایبند شوید که به شما ارتباط دارد زیرا تعلیم شغلی پیامبري است.

به اصول تربیتی که به شما مربوط است در حضور معّلم پایبند باشید چه آموزش امر پیامبران است. 

به اصولی که مربوط به ایشان است در محضر معّلمان پایبند شدند زیرا تعلیم شغل پیامبران است. 
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ما هو السؤال المناسُب لهذا الجواب؟    . 41
ِکال الفریقیِن َقِویِّان.

هل فریُق الصداقۀ َأقوي اَألفرقِۀ؟   کیَف یلعُب هذاِن الفریقاِن؟   َأيُّ الفریقیِن َأقوي؟   َل هدًفا؟   َهِل فرق السعادِة سجَّ

.  عّین الخطَأ فی ترجمۀ العبارات التالیۀ : 42

 َأثَبَتِت الظواهُر الطبیعّیۀ قدرة اهللا فی عالِمنا : پدیده هاي طبیعی قدرت خدا را در جهان ما اثبات کرده است. 

 قبر کوروش کان َیجِذُب سیاحا کثیریَن من دول العالَم : قبر کوروش جهانگردان بسیار را از کشورهاي جهان جذب می کرد.

 نَجتِنُب َتلویث المحیط بالغازات لِتنفِّس الموجودات الحّیۀ : به خاطر نفس کشیدن موجودات زنده از آلوده  کردن محیط به وسیله ي گازها دوري می کنیم.

یکتب اُهللا له کثیراً ِمن اَألجر : هیچ مردي نیست که نهالی را بکارد مگر این که خداوند پاداش بسیاري را براي او بنویسد.  ما ِمن رجٍل یغرُس غرسًا إالُّ

رفی و الَْمحّل اإلعرابی:    حیح ِفی التِّحلیل الصَّ َعیِّن الصَّ  . 43
«إذا َعَجْزَت َعن انفاق الْماِل ُحرمَت ِمن َرحمِۀ اِهللا.»

َعَجزَت: فعل ماٍض، للمخاطب، متعٍد، معلوم، معرب / فعل الشرط و فاعله ضمیر بارز «ت»

إنفاق: اسم، مصدر من باب انفعال، معرب/ مجرور به حرف الجرّ 

ُحِرمَت: فعل ماٍض، للمخاطب، الزم، مجهول، مبنی/ جواب الشرط، نائب فاعله ضمیر بارز «ت» 

اِهللا: اسم الجالله، مفرد مذّکر، مبنی، معرفۀ/ مضاف الیه و مجرور 

اّي عبارة ماجاء فیها الترکیب االضافّی؟  . 44

یا اّیها الذیَن آمنوا الیسخر قوم من قوٍم عسی أْن یکونوا خیراً منهم.   بئَس االثم الفسوق بعد االیمان و َمن لم یُتْب فأولئک هم الظالموَن.  

و جاِدْلهم بالتی هی أحسن إّن ربّک هو أعلم بَمن ضلَّ عن سبیله.   أَحبُّ عباداهللا الی اهللا أنفعهم لعباده.  

عّین ما فیه اسم علم اکثر من الباقی:  . 45

شجرة السکویا من اطول اشجارالعالم فی کالیفورنیا.   العنب البرازیلّی شجرة تختلف عن باقی اشجار العالم.  

قال الشاعر الِمصرّي احمد شوقّی عن المعلم.   سّجلْت منّظمۀ الیونسکو مسجداالمام و قّبۀ قابوس.  

فی اّي عبارة جاء مضاف الیه بصورة اسم نکرة؟  . 46

التذُکْر عیوب اآلخرین بکالٍم خفیٍّ أو بإشارٍة.   یا اّیها الذین آمنوا الَیْسَخر قوٌم ِمن قوٍم عسی أن یکونوا خیراً منهم.  

ما تقّدموا ألنفسکم من خیٍر تجدوه عنداهللا.   سوءالظّن و هو اّتهام شخص لشخٍص آخَر بدون دلیل منطقی.  

عّین ما لیس فیه اسم العلم:  . 47

اشارت شیمل فی إحدي مقابَالتها الی األدعیۀ االسالمیۀ.   أنا أقرأ األدعیۀ و االحادیث االسالمّیۀ باللغۀ العربِیۀ.  

الّفْت اکثر من مئۀ کتاٍب و مقالٍۀ حول شخصّیۀ جالل الدین الرومّی.   ست ما یقارُب خمسًۀ و عشرین عامًا فی جامعۀ هارفارد.   هی درِّ

عّین ما فیه اکثر من اسماء العلم:  . 48

هی تعلِّمت الفارسّیۀ و العربّیۀ و الترکّیۀ و االنجلیزّیۀ و الفرانسّیۀ.   ارسلنا الی فرعوَن رسوًال فعصی فرعون الرسول  

شیمل حصلت دکتوراه فخریٍّۀ من جامعات الّسند و اسالم آباد و بیشاور و قونیۀ و طهران.   ماري شیمل ولدت فی المانیا و معجبٌۀ بإیران.  

عّین ما فیه من المعارف اکثر:  . 49

العنب البرازیلّی شجرة تختلف عن باقی اشجار العالم فی البرازیل. یوجد نوع من الشجرة الخانقۀ فی جزیرة قشم التی تقع فی محافظۀ هرمزجان.  

شجرة البلوط هی من االشجار المعّمرة فی محافظۀ ایالم و لرستان.   شجرة النفط توجد فی مدینۀ نیکشهر بمحافظۀ سیستان و بلوشستان.

ِاقرأ الّنص الِتالی ثّم أجب عن األسئله (36-42) بما یناسب النّص: 
إذا َعزمنا أن نجعل إرادَتنا قویُّۀ فإّن التخّیل، وإن کان صعبا بعض األحیان و لکّنه وسیلۀ فّعالۀ فی سبیل تحُقق ذلک، فعلی سبیل المثال إذا استطاع األنسان أن َیتخّیل أنِه علی

ساحل البحر َیستریح، فإّن هذُا َیقّلل ما فیه من االضطراب! 
کذلک فی هذا المجال ُتمکن االستفادُة من األخطاء و غفرانها ولکن بالّشکل الصحیح؛ فلهذا یمکن اإلغماض عنها بعَض األحیان لیعود إلی العمل من جدید بإرادة أقوي! 

د أَن العادات الجّیدة ُتّقوي العزیمَۀ إن کانت منتظمۀ و لو کانت صغیرة؛ و العامُل اآلخر هو تعیین الجائزة بعد القیام بالعمل بشرط صّحته و ُحسن عمله؛ ألنّه من جهّه ُیسّبب و یؤکَّ
أّن الشخص َینسی الَتَعب و الجهد الّذي بذله عند القیام به و من جهۀ ُاخري تشجیع له علی العمل!
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«أقوي»:  . 50

مفرد مذّکر-اسم تفضیل(علی وزن أفعل)-نکرة/ مضاف  إلیه للمضاف «إرادة»  اسم-مفرد مذّکر-اسم تفضیل(حروفه األصلیۀ:«قوي»/ صفۀ للموصوف «إرادة» 

اسم-مفرد مذّکر-اسم تفضیل (فعله مجرد ثالثی)/ إعرابه مجرور  مفرد مذّکر-اسم تفضیل-نکرة/ مجرور بالتبعیۀ للموصوف «إرادة» 
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زیرا «آسیا» معرفه «َعَلم» است  گزینه 4  . 1

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

رّد گزینه هاي دیگر:  گزینه 3  . 2

الّشاب: به معناي «جوان» می باشد و در گزینه هاي  و  به غلط همراه با اسم اشاره به صورت «آن جوان» ترجمه شده است. 

«یلقی = می اندازد» در گزینۀ  به غلط «می بیند» ترجمه شده است. 

«بئر» نکره است و به معناي «چاهی، یک چاه» می باشد که به غلط در گزینۀ  به صورت معرفه یعنی «چاه» ترجمه شده است. 

رّد سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 3

) العالم  ) للغابات     ) الّصحراء   
«لنا» در اول جمله داریم و اینجا همراه با «لیس» که آمده نداریم ترجمه می شود.  گزینه 2  . 4

) رانده بود ( صحیحش : می راند)  ) نتوانستیم ( صحیحش: نخواهیم توانست )  ) صدق مقاله: راستگویی  اش  رّد سایر گزینه ها: 

إخوانـك  برادرانـت 

گزینۀ  «الَبرازیل»، گزینۀ  «سکویا» گزینۀ  «المحیِط الْهاِدِئ» اسم خاص (َعَلم) هستند. گزینه 4  . 5

در گزینۀ  هیچ کلمه اي  مضاف، اسم  علم، ال و...  ندارد.  گزینه 3  . 6

رّد سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 7

:  کوُرش، الْعاَلِم گزینۀ 

: الُخبِز گزینۀ 

: َعلیٌّ  گزینۀ 

زیرا «الکویت» و «النََّجف» اسم خاص (َعَلم) هستند. گزینه 1  . 8
زمانی حرف (ال) معناي اسم اشاره می گیرد که در جمله یک کلمۀ نکره داشته باشید و سپس بصورت معرفه تکرار شود. در این صورت قبل از آن کلمۀ (ال دار) باید یک اسم اشاره (آن گزینه 2  . 9

» وجود دارد. (رسوًال ... الرسول)   - این) قرار دهیم که این حالت فقط در گزینۀ «

(الصداقۀ) نام تیم و اسمی خاص است.  گزینه 1  . 10
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (علّی = علی + ي) و اسم معرفه نیست.  گزینۀ «

»:  (سعیداً) اسم َعَلم نیست و به معناي (خوب و عالی) است. / هم چنین (رّب) اسم علم محسوب نمی شود.  گزینۀ «

»: (الّنبی) اسم علم محسوب نمی شود. گزینۀ «

ـِ + الغراب) است که با مبتدا (صوت) جابه جا شده است و به صورت معرفه می باشد.  »: در این گزینه خبر (للغراب = ل گزینۀ « گزینه 2  . 11
در سایر گزینه ها خبر به این صورت است: 

»: (یهدیان) فعل است.  گزینۀ «

»: (َوجع) اسم نکره است.  گزینۀ «

»: (شتاء) اسم نکره است.  گزینۀ «

زیرا مطابق متن، گنجشک ها توانایی تحمل شرایط گوناگون و دشوار مکان زندگی مانند تشنگی و گرسنگی را دارند و مهاجرت نمی کنند.  گزینه 2  . 12

زیرا در متن آمده است که گنجشک بهتر از پرندگان بزرگ تر از خود گرسنگی و تشنگی را تحّمل می کند.  گزینه 2  . 13

زیرا مفهوم گزینۀ  در متن آمده است.که گنجشک با هر محیطی سازگار است در تمام نقاط دنیا زندگی می کند و به شرایط خاّصی نیاز ندارد.  گزینه 1  . 14

زمانی اسم نکره بصورت معرفه ترجمه می شود که نقش (خبر) داشته باشد و صفت هم نداشته باشد.  گزینه 4  . 15

»: (کریهۀ) خبر و نکره است و صفت هم ندارد؛ پس به صورت معرفه ترجمه می شود.  در گزینۀ «
ترجمۀ عبارت: (بوي درخت نفط بد و ناخوشایند است ...) 

کلمۀ «ورقۀ» نکره است؛ پس «کاغذ» در گزینۀ  و  و کلمۀ «اوراق» در گزینۀ  نادرست است.  گزینه 3  . 16
(عامًال) نکره است ولی موصوف نیست، یعنی صفتی ندارد!  گزینه 4  . 17

): (قوًال سدیداً)، (قوًال) اسم نکره اي است که صفت (سدیداً) هم دارد!  بررسی گزینۀ (

): (آداٌب: اسم نکره + یجُب ...: جملۀ وصفیه) پس (آداٌب) موصوف است!  بررسی گزینۀ (

): اسم نکره اي ندارد.  بررسی گزینۀ (

صداهاي عجیبی را (أصواتًا عجیبًۀ) از جنگل (من الغابۀ) شنیده بودم (ُکنُت (قد) سمعُت)   گزینه 1  . 18

الُمَلوِّث: آلوده  کننده. معنی توضیح آن: چیزي که محیط ما را بسیار پاکیزه می کند. که غلط است.   گزینه 2  . 19

» ؛ بندگان: همان کسانی هستند که خداوند را خالصانه عبادت می کنند.  گزینه ي  «

» ؛ جزیره ها: مناطق خشک در وسط آب است.  گزینه ي  «

» ؛ درخشان: چیزي که از شدت نور بسیار برق می زند. گزینه ي  «
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» معرفه به علم می باشد. و در دیگر گزینه ها تمامی اسم ها معرفه هستند.  » َأثمارًا اسم نکره است. حسین در گزینه ي « در گزینه ي « گزینه 3  . 20

»: ضمایر مانند: ُه، ها ... معرفه به ضمیر هستند.  نکته «

»: اسم مضاف به معرفه نیز معرفه است مانند: مؤمناِت که به الُقوي اضافه شده است.   نکته «
استفاده می کنند: یستفید (در جمله ي فعلیه)، َیستفیدوَن (در جمله ي اسمیه) تنه هاي درختان: جذوع األشجار (الشجرات). در: الباب. پنجره: النافذة.  گزینه 2  . 21

(اهللا: مبتدا و معرفه به علم) و (الصمد: خبر و معرفه به ال)  گزینه 4  . 22

): (االلتفات: مبتدا و معرفه + کالم: خبر و نکره)  بررسی گزینۀ (

): (التعنُّت: مبتدا و معرفه + طْرح: خبر و نکره)  بررسی گزینۀ (

): (الغیبۀ، هی: هر دو مبتدا + من أهّم: خبر، جارومجرور)  بررسی گزینۀ (

، ( ُخصَّصت ( جملۀ وصفیه است و با توجه به فعل ماضی « حکمُت » به صورت ماضی بعید ترجمه می شود)، ( رد سایر گزینه ها) : اختصاص یافته بود، جائزتان: دو جایزه ( رد گزینۀ  گزینه 2  . 23

( حکمُت: داوري کردم. ( رد گزینۀ
ترجمۀ گزینه: "معلم من از من سؤال کرد" صحیح است.  گزینه 1  . 24

 ( ، : خدایا، خداوندا (رد گزینه هاي  الّلهمَّ گزینه 1  . 25

 ( ،  َنعوُذ: پناه می بریم. (رد گزینه  هاي 

 ( ، َنْفوٍس: جان  هایی که، َنفْس هایی که (رد گزینه هاي 

 .(  ال تشبُع: سیر نمی شود (نمی گردد)، سیر نمی شوند (رد گزینۀ 
 قلوٍب: دل هایی که، قلب هایی که/ ال تخشُع: فروتن نمی گردد (ند)، خاشع نمی شود (ند)./ علوٍم: دانش هایی که/ ال تنفُع: سود نمی رسانند.

اگر: ِإْن، ِإذا. نهالی بکارند: َیغِرْس (با  إّن)، َیغِرُس(با اذا)، َغَرَس (در حالت جملۀ فعلیه)؛ َیغِرسوا (با إن)، َغَرسوا، َیغرسوَن (با إذا) در جملۀ اسمیه. فسیلًۀ: نهالی. خود کلمۀ َغَرَس - گزینه 3  . 26

َیْغِرُس معنى، نهال یا درخت کاشت، دارد. از آن: منه (رّد گزینه «2») پرنده: الطائر. چارپا: البهیمۀ (معرفه هستند) (رد گزینه هاي  و  )
َنَوي : هسته. ترجمه ي توضیح: مرکز چیزها یا مغزو اصل چیزها.  گزینه 1  . 27

َأطَیب: اسم تفضیل است مترادف َأحسن و َأفضل. 
فالِق: شکافنده. ترجمۀ عبارت: کسی که هر چیزي را با سرعت می پذیرد. که غلط است. 

َمزارع: مزرعه ها. ُمزارع: کشاورز و مترادف توضیح داده شده است.

ترجمۀ متن: 
گرگ حیوان وحشی وم داراي فّک بسیار قوي می باشد و شبیه به برخی از سگ هاست و شکار را با قدرت شکار می کند و با فّکش به مسافت هاي طوالنی می برد. گرگ ها به تنهایی یا جفتی در منطقۀ
کوهستانی زندگی می کنند. در آنجا انسان نمی تواند آنها را ببیند. هنگامی که گرگ ها در فصل زمستان به دنبال غذا می گردند با یکدیگر جمع می شوند و هر چه سرما شدت می یابد گرگ ها در این
حالت خشن تر و با جرأت تر می شوند و به باغ ها و کشتزارها می روند و به دنبال غذا می گردند. گرگ ها به سالمتی خود بسیار و به گونۀ غیرعادي توجه می کنند. در طول روز گرگ ها در غارها میان

صخره ها می خوابند و شب هنگام براي شکار خارج می شوند و مسافتی حدود پنجاه کیلومتر را در یک شب می پیمایند.

الفریسۀ: معرفه به أل محسوب می شود و براي فعل َیصیُد، مفعولٌ به است، فاعل، ضمیر مستتر ُهَو می باشد. گزینه 2  . 28

(الدنیا  بر وزن ُفعلی، اسم تفضیل مؤنث و معرفه!)  گزینه 2  . 29
سایر گزینه ها: (أحَسن + أزَهد + أقَدر: همگی اسم تفضیل نکره اند.)

»: دانش آموزان از آن موضوع شاد شدند زیرا نقشه شان براي به تأخیر انداختن امتحان، موقق شد.» ُخطَّۀ شکل درست کلمه است.  ترجمه گزینۀ « گزینه 3  . 30
بررسی سایر گزینه ها: 

»: بی گمان اولین آیات قرآنی در غار حرا بر پیامبر (ص) نازل شد.  گزینۀ «

»: زندگی اش را با پیچیدن به دور بدنه درخت و شاخه هایش آغاز می کند.  گزینۀ «

»: خاطرة قوي دارد و شنوایش اش ده برابر شنوایی انسان است. گزینۀ «
در این گزینه (کتبًا) اسم نکره و موصوف براي جملۀ وصفیه (یرتبط) می باشد. همچنین (مجاالت) اسم نکره و موصوف براي (مختلفۀ) است.  گزینه 4  . 31

ترجمه: بذر یا دانه: دانه از گیاه است  که در زمین کاشته می شود.  گزینه 1  . 32

»: درو کردن: عمل زشتی است که عاقالن مردم را از آن دور می کنند.  در گزینه ي «

»: دروازه بان: همان کسی که در مسابقه والیبال بازي می کند. (که غلط است)  در گزینه ي «

»: خفه کننده: کاري است که سبب تجدید زندگی در انسان می شود. ( که غلط است.) در گزینه ي «

» َمْن: اسم استفهام است، بنابراین فعل ماضی به همان شکل ماضی ترجمه می شود. ترجمه: چه کسی اموالش را براي رضاي خداي بزرگ انفاق کرد تا به او پاداشی بزرگ در گزینه ي « گزینه 2  . 33
بدهد. 

دیگر گزینه ها حالت شرط دارند بنابراین فعل شرط را به زمان مضارع التزامی و جواب شرط را به زمان مضارع اخباري ترجمه می کنیم (اگرچه ماضی باشند.)

)  َیستفیدوَن : استفاده می کنند. ).  الُقري : روستاها ( جمع القرّیۀ ).  یأکلوَن : می خورند (رد گزینه  ي  و  گزینه 3 ِمَن الناس : از مردم (رد گزینه هاي   . 34
الَتسلُّل: آفساید؛ قانون مهّمی در فوتبال است نه در والیبال  گزینه 1  . 35

» می  گوید: گاز: حالتی از  ماّده است از برخی از آن  در بسیاري از کارخانه ها استفاده می شود.   در  گزینۀ «

» می  گوید: چراغدان: وسیله اي است که در آن چراغ قرار داده می شود.  در  گزینۀ «

» می  گوید: تماشاچی: همان کسی است که مسابقه اي را می بیند. در  گزینۀ «

» َتْذُکُر: به یاد می آورد. با َتنَْسی: فراموش می کند. متضاّد می باشد.   در گزینه ي « گزینه 1  . 36

» َیحترُق = َتْشَتِعُل از نظر مفهوم ریشه ي واژه. در گزینه ي «

31

1

2

1

2

3

3

3

24

23

24

3

14

←

3

1

2

4

2

3

4

1

142

2

3

4

1

2

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



» المزارعیَن = الفلّاحوَن از نظر مفهوم ریشه ي واژه.  در گزینه ي «

» تستطیعوَن = َتقدُر از نظر مفهوم ریشه ي واژه.  در گزینه ي «

» صحیح است. ترجمۀ عبارت: دانه هاي درخت نفت شامل مقداري از روغن هاست که سوختن آن باعث هیچ نوع گاز آلوده کننده اي نمی گردد. با توجه به مفهوم عبارت گزینه ي « گزینه 4  . 37
در این گزینه : شعٌب: خبر داراي صفت: ِمضیاف می باشد بنابراین معرفه ترجمه نمی شود.  گزینه 1  . 38

»: حارُس: خبر داراي مضاف الیه معرفه است، پس خود معرفه است.  )، معرف ترجمه می شود زیرا صفت ندارد.  در گزینۀ « در دیگر گزینه  ها خبر نکره (در دو گزینۀ  و 

» ُطُرق و ُسُبل با هم مترادف هستند. در دیگر گزینه ها متضادها به شکل صحیح آمده اند. در گزینۀ « گزینه 4  . 39

) البته در ). مهنۀ اَألنبیاء: شغل پیامبران (رد گزینه ي  ) َترتبط بکم: به شما مربوط می شود. محضر المعلّمین: محضر (حضور) معلّمان (رد گزینه ي  إلتِزموا: پایبند باشید (رد گزینه ي  گزینه 1  . 40

گزینه  ي  اصول تربیتی  نیز براي  آداٍب غلط است.
جواب سوا می گوید؟ کدام تیم قوي تر است؟  گزینه 2  . 41

گزینۀ «1» می پرسد: آیا تیم سعادت گل زد؟ 

» می پرسد: این دو تیم چگونه بازي می کنند؟  گزینۀ «

» می پرسد: آیا تیم صداقت قوي ترین تیم هاست؟ گزینۀ «

» ُسیّاحًا کثیرین نکره است و باید به شکل هاي جهانگردانی بسیار یا جهانگردان بسیاري ترجمه شود.  در گزینه ي « گزینه 2  . 42
تصحیح گزینه هاي نادرست:  گزینه 3  . 43

»: الزم، مبنی  گزینۀ «

»: مصدٌر من باب إفعال   گزینۀ «

»: معرب  گزینۀ «
دقت کنید که ترکیب (جارومجرور) را با ترکیب اضافی یعنی (مضاف + مضاف الیه) اشتباه نگیرید.... (من قوٍم و ...)   گزینه 2  . 44

): (بعد االیمان)   بررسی گزینۀ (
نکته: 

دقت کنید که کلمات جانشین اسم (ضمیر - اسم اشاره - موصول و ...) هرگز مضاف نمی شوند. یعنی (هم الظالمون) را ترکیب اضافی حساب نکنید! 

): (أحبُّ عباِد) و (عباداِهللا) و (انفعهم) و (عباده) همگی ترکیب اضافی هستند.  بررسی گزینۀ (

): (ربّک) و (سبیله) ترکیب اضافی هستند.  بررسی گزینۀ (
(منّظمۀ الیونسکو + مسجداالمام + قّبۀ قابوس): اسامی علم  گزینه 3  . 45

): (البرازیلّی: یاء نسبت گرفته و اسم عام و نکره شده ولی با (ال) دوباره معرفه شده!) و (العنب) و (البرازیلّی) (بهتر است معرفه به (ال) در نظر گرفته شود)  بررسی گزینۀ (

): (کالیفورنیا)   بررسی گزینۀ (

): (احمد شوقّی) اسم خاص انسان (ولی المصرّي علم نیست) (یاء نسبت گرفته: عام)  بررسی گزینۀ (
(اّتهام شخٍص) و (بدون دلیٍل)"، دو ترکیب اضافی و هر دو مضاف الیه در آنها نکره اند!  گزینه 3  . 46

): اصًال ترکیب اضافی (مضاف + مضاف الیه) ندارد.  بررسی گزینۀ (
*یادآوري نکته: جارومجرور را با ترکیب اضافه اشتباه نگیرید! (من قوٍم - منهم و ...)  

): (عیوب اآلخرین  معرفه)  بررسی گزینۀ (

): (عنداِهللا  معرفه)  بررسی گزینۀ (
هیچ اسم َعَلمی ندارد! (می توان آن را منقول از ترکیب وصفی و (َعَلم) حساب کرد ولی معرفه به (ال) بهتر است!)  گزینه 1  . 47

): (شیمل)   بررسی گزینۀ (

): (هارفارد)   بررسی گزینۀ (

): (جالل الدین رومّی)  بررسی گزینۀ (
(شیمل + السند + اسالم آباد + بیشاور + قونیۀ + طهران)   گزینه 4  . 48

): (فرعون + فرعون) بررسی گزینۀ (

): الفارسیۀ و العربیۀ و الترکیۀ و االنجلیزیۀ و الفرانسیۀ چون منظور زبان این کشورها است پس می توان آن ها را منقول از ترکیب وصفی و َعَلم حساب کرد اما بهتر است معرفه به (ال) بررسی گزینۀ (
بگیریم! 

): (شیمل + مانیا + ایران)  بررسی گزینۀ (
*یادآوري نکتۀ مهم: همان طور که می دانیم معرفه را فقط از بین اسامی (َعَلم) و (ال دار) انتخاب می کنند!  گزینه 4  . 49

معرفه ها شامل (البلوط + األشجار + المعّمرة + ایالم: َعَلم + لرستان: َعَلم)  

): (الشجرة + الخانقۀ + قشم: علم + هرمزجان: َعَلم)  بررسی گزینۀ (

): (العنب + البرازیّلی + العالم) + (البرازیل: َعَلم)  بقیه معرفه به (ال) بودند!  بررسی گزینۀ (

): (النفط + نیکشهر + سیستان + بلوشستان)  بررسی گزینۀ (
وقتی تصمیم بگیریم که اراده مان را قوي کنیم، پس به درستی که تخیل الزم است ، گرچه بعضی وقت ها سخت است، اما وسیله اي بسیار کارساز در راه تحقق آن است ، به عنوان مثال اگر انسان بتواند که
تخیل کند که بر ساحل دریا استراحت می کند ، در نتیجه این تخیل از آنچه از اضطراب در اوست می کاهد. همچنین در این زمینه استفاده از اشتباهات و بخشش آن ها ممکن است ولی به صورت درست ،
پس براي همین چشم پوشی از آن ها در برخی زمان ها امکان پذیر است تا از نو با اراده اي قوي تر به کار برگردد  و تأکید می شود که عادت هاي خوب اراده را قوي می کند اگر منّظم باشند گرچه کوچک

باشند و عامل دیگر مشخص کردن پاداش بعد از انجام کار به شرط درست بودن آن و ُحسن کاري اش است ، زیرا آن از جهتی باعث می شود که شخص خستگی و تالشی که هنگام انجام آن
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کرده است، فراموش کند و از جهتی دیگر تشویقی است براي او براي انجام کار.

(أقوْي) براي (ارادة) صفت است نه مضاف الیه ! گزینه 2  . 50
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