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.  عّین صفۀ یختلف نوعه عن الباقی: (با تغییر) 1

 ظهرت أشّعۀ الّشمس الذهبّیۀ من وراء الجبال المرتفعۀ! أنا راٍض برضی اهللا عند مواجهۀ حوادث الّدهر المّرة!

 علیک أن ُتنفقی من ثرواتک العظیمۀ؛ یا أختی! لحظۀ زیارة جّدتی لحظۀ أنتظرها منذ مّدة طویلۀ!

.  عّین الخطأ فی المحّل اإلعرابّی للکلمات الّتی أشیر إلیها بخّط: 2

ر أن َیْفَعَل ما َقَصَدُه َمَع التَّأخیِر: مفعول    ِمْن أْخالِق اْلجاِهِل اْإلجابَُۀ َقْبَل أْن َیْسَمَع: خبر   َقرَّ

ِث النَّاس بُِکلِّ ما َسِمْعَت بِِه: مضاف إلیه   ادُق بِِصدِقِه ما ال َیبُلُغُه اْلکاِذُب بِاْحتیالِِه: مفعول   ال ُتَحدِّ  َیبُلُغ الصِّ

.  عّین ما لیس فیه صفۀ: 3

 العلماء هم الّذین ال یستسلمون أمام حوادث الدهر أبداً!  طبیعۀ بالدنا الجمیلۀ من النماذج النادرة فی العالم! 

 بعض األحیان نري بعیوننا صورة لم نلتفت إلیها من قبل!  هذه مسألۀ لم یستطع اآلخرون أن یکتشفوها حّتی اآلن! 

َف بـ «َاْل» مختلفًا فی المحلِّ االعرابّی: َعیِّن المعرَّ  . 4

ٌ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 5

«... َ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

ِن العبارة الّتی ال ُیْوَجُد  فیها معاِدٌل للمضارع اإللتزامی فی الفارسّیۀ: .  َعیِّ 6

ُأَفتُِّش َعْن ُمْعَجٍم ُیساِعُدنی فی َفْهِم النُّصوِص!   ُیْعِجُبنی عیٌد َیْفَرُح فیِه الُفَقراُء!  

 «َفاْصِبروا َحّتی َیْحُکَم اهللاُّ بَْیَننا ...»  «ال َتْحَزْن إنَّ اهللاُّ َمَعنا!»

َعیِّن العبارة الّتی ُیْوَصُف فیها «الَخَبُر»:  . 7

هُر یوماِن؛ َیْوٌم لََک و َیْوٌم َعَلیَک!    العالُِم َحیٌّ َو إْن کاَن َمیِّتًا!  الدَّ

َجَرُة الخانَِقُۀ َشَجَرٌة َتْنمو فی بَعِض الغاباِت اإلستوائیَِّۀ!   َشَجَرُة اْلَبلوِط شَجَرٌة و َقْد َتْبُلُغ ِمَن اْلُعمِر اَْلفی َسَنٍۀ!    الشَّ

ِن الِعباَرة الَّتی ُیْوَصُف فیها المبتدًا: .  َعیِّ 8

 عالٌِم ُیْنَتَفُع بِِعْلِمِه، خیٌر ِمن اَْلِف عابٍِد!   إرضاُء النِّاس غاَیٌۀ الُتْدَرك! 

 اَإلعصاُر ریٌح شدیَدٌة الَتْنَتِقُل ِمن مکاٍن اِلَی َمکاٍن آَخَر!  !الِکتاُب َصدیٌق ُیْنِقُذَك ِمن ُمصیَبِۀ اْلَجْهِل

.  «َوَعَسى أْن َتْکَرهوا َشیئًا َو َیْجعل اهللا فیه خیرًا کثیرًا» عین المناسب لمفهوم اآلیۀ: 9

«َوَعَسى أْن ُتِحّبوا َشیئًا و هو شّر لکم»   «التقنطوا من رحمۀ اهللا»  «سیجعل اهللا بعد عسر یسراً»  «الخیر فی ما وقع.»

.  َعّین عبارًة لیست فیها جملۀ َوصفیۀ: 10

الِل.   ْمِل.   الکتاُب َصدیٌق ُمخِلٌص ُیبِعُدَك عن الضَّ ب.   رأي َکلبًا َیْلَهُث ِمن الَعَطِش.   رأیُت ظبیًا یمشی بُِهدوء علی الرَّ  الُکُتُب الناِفعۀ مفیدة لِلُطالِّ

حیح فی المحّل األعرابّی: .  َعیِّن الصَّ 11

 الَتُقْل ما ال َتْعَلُم، بل ال َتُقْل ُکلَّ ما َتْعَلُم: مضاف إلیه   «وال َتْقُف ما لَیَس لََک بِِه علٌم»: فاعل 

: مضاف إلیه   َخیُر الکالِم ما َقلَّ َو دلَّ  «لَِم َتُقولوَن ما ال َتْفَعلوَن»: مبتدا 

.   کأَن إرضاء جمیع الناس غایٌۀ ال ُتدرك! مفهوم العبارة: 12

 العاقل من یعتبر بالتجارب ! الناس ال یحّبون الراضی عن نفسه !  اُترك الحرص  تعش فی راحۀ ! ال َتطلب الحصول علی رضا کّل األفراد !

نمونه سوال عربى یازدهم درس چهارم سخت
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.  عّین الَصحیح: 13

 التفکُر ساعتین خیٌر من العبادة ساعاٍت:  مّدت دو ساعت فکر کردن بهتر از ساعاتی از عبادت است! 

 الُعقالء ال یقفون ما لیس لهم به علٌم : انسان هاي عاقل بر چیزي که به آن علمی ندارند، توّقف نمی کنند!

 إّن النَّفس المطمئّنۀ ال تأخذ اطمئنانها إّال من ربّها:  نفس مطمئّنه آرامش از هیچ کس جز از خدا نمی گیرد!

 بعد أن فّکر لحظاٍت َوَجَد المأمن الّذي کان قد لَجأ إلیه قبل هذا:  بعد از اینکه لحظاتی فکر کرد، محل امنی را که قبل از این به آن پناه برده بود، یافت! 

حیح َعن نوعّیۀ الکلمات و المحّل االعرابی:   .  َعیِّن الصَّ 14
« «َتباُدُل الُمفَرداِت بَْیَن اللُّغاِت فی العالم أمٌر طبیعیٌّ

 َتباُدل: فعل - الیحتاج إلی المفعول - له حرف زائد   اللُّغات: اسم - جمع سالم للمؤنث - معرفۀ (أل)/ مجرور بحرف الجّر

 العالم: اسم - مفرد مذکر - معرفۀ (أل) - اسم فاعل/ مجرور بحرف الجّر    أمٌر: اسم - مذکر - نکرة/ خبر 

.  ما ُهَو الّصحیح عن إعراب الکلمۀ الّتی ُاشیُر الیها بخط؟   15
فاع عن ُمْجَتَمِعِهم الصالح» «المؤمنوَن َیسَعوَن فی الدِّ

مفعول و منصوب  مضاف الیه و مجرور  فاعل و مرفوع  صفت و مجرور 

حیَح عن نوعّیۀ الکلمات:   ِن الصَّ .  َعیِّ 16
ِۀ َقْبَل اْإلسالم أکَثُر ِمن َتأثیرها بعَد اْإلسالِم» «تأثیُر اللُّغِۀ الفارسّیۀ َعَلی اللَُّغِۀ الَْعربیَّ

غِۀ: اسم - مفرد مؤنث - معرفه (علم)/ األولی: مضاف إلیه - الثانیۀ: مجرور بحرف الجّر  تأثیر: اسم - مفرد مذکر - مصدر علی وزن تفعیل/ فاعل   اللُّ

 أکثر: اسم - مفرد مذکر - اسم تفضیل/ خبر   اإلسالم: اسم - مفرد - مصدر علی وزن إفعال/ األولی و الّثانیۀ: مجرور بحرف الجّر  

حیَح َعن نوعیِّۀ الکلمات:   ِن الصَّ .  َعیِّ 17
ِم أْن َیْعَمَل بِها» «لِْلَکالِم آداٌب َیِجُب َعَلی الُمتَکلِّ

َیِجُب: فعل مضارع - للغائب (سوم شخص مفرد) لیس له حرف زائد/ جملۀ وصفّیۀ    آداٌب: اسم - جمع مکّسر أو تکسیر - نکرة/ خبر  

 اَلُمتَکلِّم: اسم - مفرد مذکر - اسم فاعل (مصدره تکلیم)/ مجرور بحرف الجّر   َیْعَمَل: فعل مضارع، للغائب (سوم شخص مفرد) - له حرف زائد/ فعل  

حیَح َعن نوعیِّۀ الکلمات:   ِن الصَّ .  َعیِّ 18
ْمنا درسًا لَْن ننساُه أبدًا» ب ُأستاَذُهم و قالوا: َتَعلَّ الُّ «عاَهَد الطُّ

 عاهد: فعل ماٍض - له حرف زائد و مصدره معاهدة - یحتاُج إلی المفعول  

ّالب: اسم - جمع مکسر أو تکسیر - اسم مبالغۀ/ فاعل    الطُّ

ْمنا: فعل مضارع - للمتکّلم مع الغیر (اول شخص جمع) مصدره َتَعلُّم    َتَعلَّ

 لن نْنساُه: فعل مضارع - للمتکّلم مع الغیر (اول شخص جمع) و ضمیر «ُه» مضاف الیه و جملۀ وصفیۀ  

عّین الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:  . 19

َجرُة الخانَِقُۀ َشَجرٌة َتنمو فی بعِض الغاباِت اُالستوائیِّۀ!   الشَّ العنُب الَبرازیلیُّ َشَجرٌة َتْخَتِلُف َعن باقی أشجاِر العالَِم!  

َیسَتْخِدُم الُمزارُع َشَجرَة النِّفِط کسیاج َحوَل الَمزاِرِع!   لیمِۀ َتحَت التُّراِب!   نجاُب بَعَض َجوزاِت البلِّوط السَّ َیدِفُن السِّ

.  ِفی َأيِّ ِعباَرٍة َالُْجملۀ َتِصُف اسمًا نکرة؟ 20

َشَجرُة اْلُخبِز َشَجرٌة إستوائیٌَّۀ َتنمو ِفی ُجُزر اْلُمحیِط الهاديء.  اَْإلنساُن اْلعاِقُل َیْجَتِنُب ِذکَر اَألقواِل الّتی فیها اْحتماِل اْلِکْذِب. 

َتَکلَّموا ُتْعَرفوا، َفإنَّ اْلَمرَء َمخبوٌء تحَت لِسانِه.  ُض نَْفَسُه لِلتَُّهم.  َل فی َموضوٍع ُیَعرِّ َو َعَلْیه َأْن الَیَتَدخَّ

کنُت کتبُت إنشاء عن سبیل الشهداء بعد موافقۀ المعّلم و قرأُت أمام الّطالب  . 21

درباره راه شهدا انشایی را می نوشتم و با اجازه معلم در برابر هم کالسی ها می خواندم! انشایی را که از راه شهدا نوشته بودم بعد از اجازة معلمم در جلوي دانش آموزان خواندم! 

بعد از موافقت معّلمم انشایی را درباره راه شهدا نوشتم و در برابر دانش آموزان خواندم!  انشایی درباره راه شهدا نوشته بودم و بعد از موافقت معلم جلوي دانش آموزان خواندم! 
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عّین الصحیح:  . 22

اُعلم َمن َجَمَع ِعلم الّناس إلی علمه هو العالِم: داناترین افراد کسی است که علم مردم را به علم خود بیافزاید و او دانشمند است! 

سعر قمیص فی متجر صدیقی أغلی من متجرك: قیمِت پیراهِن مغازة دوستم از مغازة تو گران تر است! 

هذه المتجر فی السوق من أفضل المتاجر للبیع و الشراء: این مغازه در بازار از بهترین مغازه ها براي خرید و فروش است! 

أنا اُفّکر أّن هذا الجیل أعلی ِمن جبال إیران: من فکر می کنم که این کوه از بلندترین کوه هاي ایران است. 

عّین الّصحیح:  . 23

عالٌم ُینتفع بعلمه خیر ِمن ألف عابد: دانشمندي که از دانشش بهره برده می شود بهتر از هزار عبادت کننده است! 

علینا أن نَذَهَب إلی الملعب قبل أن َیمتلئ بالُمتَفرّجین: باید به ورزشگاه برویم قبل از اینکه تماشاچیان آن را پر کنند! 

للمتعّلم آداٌب فی محضرالمعّلم منها أّال َیعصی أوامر المعّلم: یادگیرنده در حضور معّلم آدابی دارد از جمله آنکه از دستور معّلم سرپیچی نکند. 

شجرة الّنفط شجرة یستخدمها المزارعون کسیاج حول المزرعۀ: درخت نان درختی است که کشاورزان آن را مانند پرچین در اطراف مزرعه به کار می گیرند.

اّي عبارة لیس فیه الخبر بصورة الجملۀ الفعلّیۀ:  . 24

کاتم العلم َیلعنه کّل شیء حّتی الحوت فی البحر.   عالٌم ینتفُع بعلمه خیٌر من الِف عابٍد.  

اهللا الیغفر الشرك ألنّه ظلٌم عظیٌم علی اهللا.   من اخلص ِهللاّ اربعین صباحًا ظهرت الحکمۀ من قلبه علی لسانه.  

ل فی موضوع ُیعِرُضنا للتُّهم !»: .  عیِّن الّصحیح فی الترجمِۀ: «قد نَحسب أنّنا نَعلُم کلَّ شیٍء بینما لم نَتعّلم أّال نَتدخَّ 25

گاهی می پنداریم که همه چیز را یاد گرفته ایم در حالی که نمی دانیم نباید در موضوعی که ما را در معرض تهمت قرار می دهد، وارد شویم! 

شاید گمان کنیم که هر چیزي را می دانیم در حالی که نمی دانیم در موضوعاتی که خودمان را در معرض تهمت ها قرار می دهد، نباید دخالت کنیم! 

گمان کرده ایم که به هر چیزي آگاهی داریم در حالی که یاد نگرفته ایم که نباید در موضوعی که ما را در معرض تهت قرار می دهد، داخل شویم! 

گاهی می پنداریم که هر چیزي را می دانیم در حالی که یاد نگرفته ایم که در موضوعی که خویشتن را در معرض تهمت ها قرار می دهد، نباید دخالت کنیم! 

هنگامی که معّلم درس می داد دانش آموز اخالل گر به پشت روي برمی گرداند!  . 26

س المعّلم َیلتفُت: طالب مشاغب إلی َخلف!   لَّما کان ُیدرُّ کانت َتلتفُت الطالبۀ المشاغبۀ إلی الوراء عندما کانت ُتدّرس المعّلمۀ!  

ست المعّلمۀ!   التلمیذة المشاغبۀ کانت اِلتفِت إلی َخلف لَّما َدرِّ کان التلمیذ المشاغب َتلتفُت إلی الوراء عندما کان ُیدّرس المعّلم!  

عّین فعًال ُمستقبًال یصف نکرة:  . 27

لّما کّنا نسیر فی طریق سمعنا صوتًا مخوفًا!   قال معّلمی الکریم سنسافر معًا إلی مناطق جمیلۀ!  

المؤمن إذا یرتکب خطیئۀ سیقوم بالّتوبۀ سریعًا!   الشجرة الخانقۀ شجرة ستبدأ حیاتها بااللتفاف حول جذع الشجرة!  

عّین الصحیح فی ضبط حرکات الکلمات:  . 28

رائحُۀ شجرِة النِّفِط کریهٌۀ و َتهُرُب ِمنها الَحَیواناُت!   َمرُة قد َتبِلُغ ِمن الُعمِر ألَفی ِسَنٍۀ!   األشجاُر المعِّ

جَرُة الخانَِقُۀ َتبدُأ َحیاَتها بِاإللَتفاِف ُحوِل ِجذِع شجرٍة!   الشَّ بیعِۀ ُتثَبُت حقیَقًۀ واحدًة َو هی ُقدرُة اِهللا!   َظواَهُر الطَّ

عّین نکرة التترجم إلی النکرة:  . 29

اإلسالم قائمٌۀ علی أساس الّدین والتّدّین!   شجرُة النِّفط شجرٌة یستخدمها المزارعون!   قبر کوروش یجذب سیاحا من ُدَول العالم!   العنُب البرازیلی شجرٌة تنبت فی البرازیل!  

اّي عبارة ما جاءت فیها اسٌم لها مفهوم وصفّی؟  . 30

اهللا الذي ُیرسل الریاح فتثیُر سحابًا فیبُسُطه فی السماء.   ربّنا أفِرْغ علینا صبراً و ثّبْت اقدامنا و انُصْرنا علی القوم الکاِفرین.  

یا اّیها الذیَن آمنوا الَیسَخْر قوٌم من قوم عسی أْن یکونوا خیراً منهم.   ُقْل انّما الغیب ِهللاّ َفانتِظروا انّی معکم من المنتظریَن.  

کم صفتًا الجملۀ التالیۀ؟ (أذهَب أبی المشفق أسرتنا الی غابات مازندران الخضراء و حدیقٍۀ یجذب العاطفۀ فی قریته الصغیرة)  . 31

إثنتاِن خمسۀ أربعۀ ثالثۀ  

.  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ   32
 عّین الصفت جملًۀ:" ( با تغییر)

 الجبن عار فاجتنبه، ألنّک ال تنجو من خطراته العظیمۀ!   إّن العصفور طائر نشیط یبنی عّشه فوق األشجار!  

 ال تتغّیر حالۀ قوم إّال أن ُیغّیروا عاداتهم الّسّیئۀ!   العافیۀ عطّیۀ مخفّیۀ فإذا ُفقدت ُذکرت!  
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اگر گوینده زبانش را به سخن نرم عادت دهد که شنونده قانع شود پس او گوینده اي با تجربه است.  . 33

إذا عّود المتکّلم لسانه کالمًا لینا ُقِنع الُمستمع فهو المتکّلم الحاذق!  إن عّود المتکّلم لغته بالکالم الّلین الّذي الُمستمع َیقَنع فهو المتکّلم المجّرب!  

إذا یعّود متکّلم لسانه لین الکالم الّذي یقَنع المستمع فهو متکّلم حاذق!   إن یعّود المتکّلم لسانه کالمًا لینا ُیقَنع الُمستمع فهو متکّلم مجّرب!  

اإلنسان الَیسخْر اآلخرین و إن َیعَلْم اإلستهزاء من کبائر الّذنوب ال َیفعْل هذا العمل القبیح!  . 34

هنگامی که انسان دیگران را مسخره می کند اگر بداند که مسخره کردن از گناهان بزرگ است هرگز این کار زشت را انجام نخواهد داد! 

انسان دیگران را مسخره نمی کند و همچنین اگر بداند که ریشخند کردن از بزرگترین گناهان است هرگز این کار زشت را انجام نمی دهند!

انسان نباید دیگران را مسخره کند و اگر بداند مسخره کردن از گناهان بزرگ است این کار زشت را انجام نمی دهد!

انسان ها نباید دیگران را مسخره کنند و اگر بدانند که ریشخند کردن از بزرگترین گناهان است این کار زشت را انجام نخواهند داد! 

ما هوالّصحیح فی التعریف:  . 35

الّذین فی الملعب یشّجعون الالعبون (المتفّرجون)   نوع من األخطاء فی مباراة کرة القدم (الهدف)  

هو شخص الّذي یستخدم من الیدین فی کرة القدم (َمرمی)   هو مربی الفریق فیأمر الالعبین فی ساحۀ المسابقۀ (الَحکم)  

عّین عبارة التوجد فیها کلمتان مترادفتان أو کلمتان متضادتان:  . 36

البّر إلی الفقراء کبحر مملوء باالّدرر!   جّدي و جّدتی تذّکرانی ولکن أنا نسیُتهما!   من سأل فی صغره أجاب فی کبره!   إن اهللا َیعلم ما فی الّسماء و األرض!  

عّین الجملۀ الوصفیۀ (= الجملۀ لوصف النکرة)  . 37

رأیُت سعیداً کان یسمعون إلی کالم مدّرس!   عالُم ُینتفع بعلمه خیر مِن ألف عابد!  

ماتفعلوا ِمن خیٍر یعلمه اهللا!   أرسلنا إلی فرعون رسوًال فعصی فرعون الرسول!  

عّین نکرة ُوصفت بجملۀ:  . 38

طفل صغیر الّذي نراه الیوم سیصبح شابا قویا!   اِن تزرع خیراً تحصد سروراً!  

اهللا الّذي یرسل الریاح فتثیر سحابًا فیبسطه فی السماء!   إشترك ثالثۀ العبین فی مباریات اُجریت أمس!  

اّي عبارة جاء فیها کلمۀ لها مفهوم وصفّی؟  . 39

یا اّیها الناس ُضرَب مثٌل فاسَتمعوا له إّن الذیَن یدعوَن من دون اهللا لن یخلقوا ذبابًا.   والعصر اّن االنسان لفی ُخسر، اّال الذین آمنوا و عملوا الصالحات ...  

إّن اَهللا أمرنی بمداراة الناس َکما أمرنی بإقامۀ الفرائض.   سوا و ال َیغتْب بعضکم بعضًا.   انَّ بعض الظّن أثٌم و ال تجسَّ

عّین المختلف فی ترجمۀ الفعل الّذي یصف النکرة:  . 40

قرأت آیات قرآنیۀ أّثرت فی قلبی!   تعّلم لغۀ حّیۀ تتلّذذ منها!  

رأیُت زورقًا من بعید َیجیء إلی الّساحل بسرعۀ!   سمع الطّالب صوتًا یشبه صوت المعّلم!  

اّي عبارة فیها اکثر من أسماء لها مفهوم وصفّی؟  . 41

ما ُتنفقوا ِمن خیٍر فإّن اهللا به علیم.   إْن تنصروا اهللا ینصْرکم و ُیثّبْت أقدامکم.

أنفقوا مّما رزقناکم من قبل أْن یأتی یوٌم ال بیٌع فیه و ال ُخلٌّۀ و ال شفاعٌۀ.   عالٌم ینتفُع بعلمه خیٌر من الِف عابٍد.  

عّین الّصحیح: «با دوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برایشان امکان دارد که در برنامه هایشان موّفق شوند.».   . 42

ثت أصدقانی لیفهموا کیف یستطیعون أنّهم التقّدم فی برامجهم.  حدُّ ثت مع زمالئی حّتی یعلموا کیف ُیمکنهم النَّجاح فی البرامج.  تحدُّ

کلُّمت زمالئی أن یفهموا کیف یستطیعون لهم أن یتقّدموا فی البرامج.  تکلُّمت مع أصدقائی لیعلموا کیف ُیمکن لهم أن َینجحوا فی بَرامجهم. 

عین األنسب للجواب عن الترجمۀ:    . 43
د حیاًة المرء المستقبل، و هذا هو مکان العلم»: «إّن البرنامج الّذي َیبدأ بالتعّلم المناسب ُیمکن أن ُیحدِّ

برنامه اي که با یادگیري خوب آغاز شده ممکن است زندگی آیندة انسان را روشن کند، این موقعیت علم است! 

برنامۀ کسی که با یادگیري درست آغاز کرده، امکان دارد زندگیش را در آینده معّین کند، این جایگاه علم است! 

برنامۀ آن کس با یادگیري مناسب آغاز می شود که بتواند زندگی فرداي شخص را معلوم کند، و این همان موقعیت علم است! 

برنامه اي که با یادگیري صحیح آغاز می شود ممکن است زندگی فرد را در آینده تعیین کند، و این همان جایگاه علم است! 
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ْم حّتی أراك! إن رأیَت رجًال یفتخر بمالبسه و بمظهره ُقلَت لَه: تکلَّ  . 44

اگر یک مرد را مشاهده کردي که به لباس و ظاهرش افتخار می کند به او بگو: صحبت کن تا تو را بشناسم! 

هر گاه مردي را که لباس و ظاهر زیبایی داشت تو را دید به او بگو: سخن بگو تا شناخته شوي! 

اگر با مردي مواجه شدي که لباس ها و قیافه آراسته اي داشت به او بگو: حرف بزن تا وضعیت تو را ببینم! 

اگر مردي را دیدي که به لباس ها و قیافه اش می بالید به او بگو: سخن بگو تا تو را بشناسم! 

بعض التلمیذات ُقمن بجولۀ علمیۀ فی اإلنترنت و بحثن عن نص حول أهمیۀ األشجار فی أحادیث کثیرة:  . 45

برخی دانش آموزان به همراه گردش عملی در اینترنت درباره متنی با عنوان اهمیت درختان در احادیث متعدد بحث و گفتگو کردند. 

تعدادي از دانش آموزان به جستجوي اینترنتی پرداختند و متنی درباره اهمیت درختان در احادیث بسیاري یافتند. 

برخی دانش آموزان به گردش علمی در اینترنت پرداختند و درباره متنی پیرامون اهمیت درختان در حدیث هاي بسیاري جست وجو کردند. 

تعدادي از دانش آموزان در اینترنت درباره متنی از اهمیت درختان در احادیث متعدد به جست وجو پرداختند! 

«إّن من شّر عباداهللا من ُتکَره مجالسته لفحشه»  . 46

همانا کسی که به خاطر کردار و رفتار زشتش همنشینی با او ناپسند است از بدترین بندگان خداوند می باشد!

بی شک بدترین بندة خداوند کسی است که به خاطر رفتار و کردار زشتش همنشینی با او ناپسند شمرده شود! 

بی تردید از بدترین بندگان خدا کسی است که به خاطر رفتار و کردار ناپسندش همنشینی با او نیز ناپسند باشد! 

قطعًا از بدترین بندگان خدا کسی است که به خاطر گفتار و کردار زشتش همنشینی با او ناپسند شمرده می شود!

عّین الّصحیح:  . 47

سلُّمت علی ُمزارع، الُمزارع کان یعمل فی الَمزارع المختلفۀ: به کشاورزي سالم کردم آن کشاورز در مزرعه هاي مختلف کار می کند.

ما کنُت رأیُت شجرة فی الطبیعۀ الّتی تنمو أثمارها کاالُخبز: درختی را در طبیعت ندیدم که میوه هایش مانند نان رشد کند. 

ُیعجبنا العب ذلک الغریق ألنّه سّجل هدفًا: از بازیکن آن تیم خوشمان می آید زیرا یک گل به ثمر رساند. 

َتنَتِشُر رائحۀ کریهۀ من بعض األشجار فی الغابۀ و ُتخَنق الَحَیوانات: بوي ناپسندي از برخی درختان در جنگل منتشر می شود و حیوانات را خفه می کند.

عّین الّصحیح:  . 48

ما تزرع فی الدنیا تحصد فی اآلخرة: هر چه در جهان بکاري، در آخرت درو خواهی کرد! 

«و اِذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما»: و هر گاه آنها نادانان را خطاب قرار دهند، سخنی آرام می گویند!

من یفّکر قبل الکالم یسلم من الخطأ غالبًا: هر کس پیش از سخن گفتن بیاندیشد از اشتباه سالم می ماند!

قم للمعّلم وّفه تبجیال / کاد المعّلم أن یکون رسوال: براي معّلم برخیز و احترامش را به جا بیاور، نزدیک بود که معّلم پیامبر شود! 

عّین ما لیس فیه المضاف الیه موصوفًا:  . 49

بسم اهللا الرحمان الرحیم و به نستعین.   علینا أْن النذکرعیوب اآلخرین بکالٍم خفّی.  

ما اسُم کتاب یقرأها المعلم فی الصف للتالمیذ؟   ر الطالب و ذهب الی معلم االدب الفارسّی و شرح القضّیۀ.   فکَّ

ك عیُن البومۀ، فإنّها ثابتٌۀ و لکّنها تعّوض هذا النقص بتحریک رأسها فی کّل جهٍۀ و تستطیع أْن ُتدیر رأسها مئتیِن و سبعین درجًۀ دوَن کم صفتًا فی الجملۀ التالیۀ؟ (ال تتحرُّ  . 50
أَن تحّرك جسمها)

لیس فیها صفۀ   خمسۀ   اربعۀ   ثالثۀ  
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«أنتظر» جملۀ وصفیه و محًال مرفوع است./ «طویله» نیز نعت (صفت) مفرد است.  گزینه 4  . 1
ترجمه: لحظۀ دیدار مادربزرگم لحظه اي است که از مدتی طوالنی منتظرش هستم. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: «الذهبیه»/ «المرتفعه»: صفت، مفرد. ترجمه: اشعۀ طالیی خورشید از پشت کوه هاي بلند ظاهر شد!  گزینۀ 

: «المّرة» صفت، مفرد. ترجمه: من به رضاي خدا راضی هستم به هنگام رویارویی با حوادث تلخ روزگار!  گزینۀ 

: «العظیمۀ»  صفت، مفرد. ترجمه: اي خواهرم باید از ثروت هاي بزرگت انفاق کنی!  گزینۀ 
شرح گزینه ها:  گزینه 1  . 2

:  در اینجا اْإلجاَبُۀ مبتداي مؤخر و ِمْن أْخالِق خبر مقدم است. جملۀ اسمیه معموًال ترکیب مبتدا  خبر دارد، اما در برخی شرایط جاي این دو عوض می شود و خبر در اول جمله و مبتدا در پی گزینۀ 
آن می آید که در این صورت به خبر، خبر مقدم و به مبتدا، مبتداي مؤخر می گویند. توجه داشته باشید که بدون دانستن این قواعد نیز می توانید به راحتی از طریق ترجمه، مبتدا و خبر را تشخیص

دهید و ببینید کدام جزء دارد جزء دیگر را توضیح می دهد. 

: مقرر کرد آنچه را قصد کرده بود با تأخیر انجام دهد؛ پس (ما) در جملۀ عربی مفعول براي فعل (یفعل) است.  گزینۀ 

: (... به چیزي می رسد که...) (ما) در جملۀ عربی مفعول براي فعل (یبلغ) می باشد.   گزینۀ 
توجه داشته باشید که گاهی اوقات مفعول جمالت عربی در جمالت فارسی متمم خواهند بود. 

( رسیدن به) در فارسی گذرا به متمم و در عربی گذرا به مفعول است. 

: کلمۀ (کل) دائم االضافه می باشد.  گزینۀ 
بررسی  سایر گزینه ها: گزینه 1  . 3

: (الجمیلۀ) صفت مفرد گزینۀ 

: (لم نلتفت) جملۀ وصفیه براي (صورة) می باشد. گزینۀ 

: (لم یستطع) جملۀ وصفیه براي (مسألۀ) است. گزینۀ 

در گزینۀ  «المزارعون» معرفه به ال و فاعل است.  گزینه 3  . 4

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  . 5

: «یُْعِجُبنی» فعل مضارع، جملۀ وصفیّه «َیفَْرُح» فعل مضارع، جملۀ وصفیّه معنی مضارع ِالتزامی می دهد.  گزینۀ  گزینه 4  . 6

: «اَُفتُِّش» فعل مضارع، جملۀ وصفیّه «یُساِعُدنی» فعل مضارع، جملۀ وصفیّه معنی مضارع ِالتزامی می دهد.  گزینۀ 

: حرف «حتّی» بر سر فعل مضارع «َیْحُکَم» بیاید معنی مضارع ِالتزامی می دهد.  گزینۀ 

: «الَتْحَزْن» فعل نهی است.  گزینۀ 
بررسی گزینه ها:  گزینه 3  . 7

: «َحیٌّ» خبر نکره است. اما «َو إن کاَن َمیّتًا» جملۀ وصفیه نیست. زیرا بر  سر جملۀ وصفیّه حرف «واو» بر  سر آن نمی آید.  گزینۀ 

: «یوماِن» خبر نکره است. اما «َیوٌم َلَک» جملۀ وصفیه نیست. زیرا «یوٌم» را می توان «َبَدل» از «یوماِن» گرفت که جزء اهداف کتاب درسی نیست.  گزینۀ 

: «َتنُْمو» جملۀ وصفیّه است که «َشَجَرٌة» که «خبر و اسم نکره» است را وصف می کند.   گزینۀ 

: «شَجَرٌة» خبر و اسم نکره است. اما «َو َقد َتبَْلُغ ...» نمی تواند جملۀ وصفیه باشد. زیرا  حرف «واو» بر  سر آن آمده است . گزینۀ 

: «یُنَْتَفُع ِبِعلِْمِه» جملۀ وصفیه است و «عالٌِم» «اسم نکره» و «مبتدا» است را وصف می کند.  گزینۀ  گزینه 1  . 8

: «التُْدَرُك» جملۀ وصفیّه است و «غایٌۀ» نقش آن خبر است را، وصف می کند.  گزینۀ 

: «الَتنَْتِقُل» جملۀ وصفیّه است و «ریٌح» نقش آن خبر است را، وصف می کند.  گزینۀ 

: «یُنِْقُذك» جملۀ وصفیّه است و «صدیٌق» نقش آن خبر است را، وصف می کند. گزینۀ 

مطابق ترجمۀ آیۀ «چه بسا از چیزي کراهت دارید و خداوند در آن خیر زیادي قرار می دهد.» گزینۀ  درست است.  گزینه 4  . 9
«مفیدة» خبر  گزینه 1  . 10

توضیح: َیلَْهُث ... جمله وصفیه براي کلبا در گزینۀ  
یمشی ... جمله وصفیه براي ظبیاً 

یُبِعُدَك ... جمله وصفیه براي صدیٌق مخلٌص

رّد سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 11

: ما: فاعل  مفعول  گزینۀ 

: ما: مبتدا  مفعول  گزینۀ 

: ما: مضاف الیه  خبر  گزینۀ 
مفهوم دقیق عبارت صورت سؤال این است که  «گویا راضی کردن همه ي مردم، هدفی است که به دست آورده نمی شود» و این معنی، تنها با مفهوم گزینه ي چهارم ، مطابقت دارد. گزینه 4  . 12

رد سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 13

»: «مدت» معادلی در جملۀ عربی ندارد.  گزینۀ «

»: توقف نمی کنند  دنباله روي نمی کنند گزینۀ «
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»: آرامش  آرامشش، خدا خدایش  گزینۀ «

رّد سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 14

) َتباُدل بر وزن َتفاُعل مصدر و اسم می باشد. 

) مجرور بحرف الجّر  مضاف إلیه 

) اسم فاعل  لیس اسم فاعل  

الصالح صفت براي مجتمع است.  گزینه 1  . 15
نکته: آیا یک اسم در آن واحد می تواند هم صفت و هم مضاف الیه داشته باشد؟ 

بله؛ در چنین حالتی مضاف الیه بر صفت مقدم می شود. 
نکته : صالح ال گرفته است به دلیل آن که موصوف که مجتمع باشد به وسیلۀ مضاف شدن براي "هم" معرفه شده و از آن جا که صفت در معرفه بودن از موصوفش پیروي می کند، ال آمده تا آن را

نیز معرفه کند.

رّد سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 16

) فاعل  مبتدأ  

) معرفۀ (علم)  معرفۀ (أل)  

) مجرور بحرف الجّر  مضاف إلیه 

نکته : اولی و ثانی به آن اشاره دارد که کلمۀ اسالم و اللغه هر کدام  بار در متن آورده شده است. اولی یعنی اولین و ثانی به دومین کلمه در متن اشاره می کند.

رّد سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 17

) خبر  مبتداي ُمؤخَّر  گزینۀ 

) تکلیم  َتَکلُّم  گزینۀ 

) له حرف زائد  لیس له حرف زائد  گزینۀ 

رّد سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 18

) اسم مبالغۀ  لیس اسم مبالغۀ 

) مضارع  ماٍض

) «ُه» مضاف الیه  مفعول 

(اُالستوائِیۀ) نادرست است و صحیح آن (اإلستوائّیۀ) می باشد. گزینه 2  . 19

»: درخت نان، درختی استوایی است که در جزایر اقیانوس آرام رشد می کند. «تنمو» جملۀ فعلیه اي است که اسم نکره «شجرة» را توصیف می کند.  ترجمۀ گزینۀ « گزینه 2  . 20
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: انسان عاقل از گفتن حرف هایی که در آن احتمال دروغ هست، اجتناب می کند.  گزینۀ «

»: و باید در موضوعی که خود را در معرض تهمت ها قرار می دهد، دخالت نکند. جملۀ فعلیه «یُعرُِّض نفَسه لِلتّهم» حالت شخص را بیان می کند و براي موضوع جملۀ وصفیه نیست.  گزینۀ «

»: حرف بزنید تا شناخته شوید، چرا که انسان زیر زبانش پنهان شده  است.  گزینۀ «

کنُت کتبُت (نوشته بودم) انشاء عن سبیل الشهداء (انشایی دربارة راه شهدا)  و بعد موافقۀ المعّلم (و بعد از موافقت معلّم) قرأُت أمام الّطالب (در برابر دانش آموزان خواندم)  گزینه 3  . 21

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 22

»: (اُعلم: می دانم) صحیح است.  گزینۀ «

»: (فی متجر: در مغازه) صحیح است.  گزینۀ «

»: (أعلی ِمن جبال: بلندتر از کوه ها) صحیح است.  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 23

»: (أن یمتلئ: پر شود) صحیح است.  گزینۀ «

»: (أوامر: دستورات) صحیح است.  گزینۀ «

»: (سیاج: پرچینی) صحیح است.(اسم نکره)  گزینۀ «

(عالٌم: مبتدا + ینتفُع: صفت (جملۀ وصفیه) + ِبعلم: جارومجرور + ه: مضاف الیه + خیٌر: خبر مفرد + ...)  گزینه 1  . 24

: فاعل، اسم ظاهر + شیء: مضاف الیه: حّتی الحوت: جارومجرور + ...)  ): (کاِتُم: مبتدا + العلم: مضاف الیه + یلُعن: خبر (جمله فعلیه) + ه: مفعول به + کلُّ بررسی گزینۀ (

): (َمن: مبتدا، از ادوات شرط + أخلَص: فعل شرط، خبر (جملۀ فعلیه) + ظهرت: جواب شرط، خبر دوم)  بررسی گزینۀ (

): (اُهللا: مبتدا + ال یغُفر: خبر (جملۀ فعلیه) + الشرَك: مفعول به + ه: اسم اّن + ظلٌم: خبر اّن + عظیٌم: صفت ...)  بررسی گزینۀ (
نکته: 

حروف مشبهۀ بالفعل (إّن - أّن - لعلَّ ...) اسم خود را منصوب و خبر را مرفوع نگه می دارند. 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 25

«ُکّل شیٍء» به معنی «هر چیزي» (ُکّل + اسم مفرد نکره = هر ...)  رد گزینۀ  

قد + مضارع  گاهی/ شاید  رد گزینۀ  

«موضوع» مفرد است  رد گزینۀ 
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هنگامی که (عندما / َلّما) معّلم (المعّلم) درس می داد (کان یدّرس / کانت تدّرس) دانش آموز اخالل گر (التلمیذ المشاغب / الطالبۀ المشاغبۀ) به پشت روي برمی گرداند (کان َیلتفُت / کانت َتلتفُت) گزینه 1  . 26
إلی الوراء.  

(شجرة) اسم نکره و (ستبدأ) فعل آینده و جملۀ وصفیه است.  گزینه 3  . 27
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (سنسافر) بعد از اسم نکره نیست.  گزینۀ «

»:  (سمعنا) فعل آینده نیست.  گزینۀ «

»: (سیقوم) به اسم نکره (خطیئۀ) مربوط نیست.  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 28

َرة، َسَنٍۀ »: الُمَعمَّ گزینۀ «

»: َظواِهُر، ُتثِبُت گزینۀ «

»: إلِتفاف، َحوَل گزینۀ «

سوال نکره اي را می خواهد که بصورت نکره ترجمه نشود. زمانی که (خبر) بصورت نکره باشد و صفت هم نداشته باشد، بصورت نکره ترجمه نمی شود.   گزینه 4  . 29
بررسی گزینه ها: 

»: شجرة (خبر) است، اما (تنبت) جملۀ وصفیه دارد. گزینۀ «

»: (یجذب) خبر است اما فعل است.  گزینۀ «

»: شجرة (خبر) است اما (یستخدمها) جملۀ وصفیه دارد.  گزینۀ «

»: (قائمۀ) خبر است، و چون صفت ندارد، بصورت معرفه ترجمه می شود. گزینۀ «

): (رّب: پرورش دهنده + الکافریَن) هر دو مفهوم وصفی دارند!  بررسی گزینۀ ( گزینه 2  . 30

): (المنتظریَن)   بررسی گزینۀ (

): (خیر)   بررسی گزینۀ (

صفت ها عبارتند از: (المشفق) که موصوفش (آب) است.  گزینه 2  . 31

و (الخضراء) براي موصوف (غابات) و جملۀ وصفیۀ (یجذُب)  براي موصوف (حدیقٍۀ) و یکی هم (الصغیرة  موصوف: قریۀ) ... 

در این عبارت «طائٌر» نکره است و داراي دو صفت است یکی «نشیٌط» و دیگري جملۀ وصفیۀ «یُبِْنی ُعشَّه ...» است. گزینه 2  . 32

اگر (إن) گوینده (المتکّلم) زبانش را به سخنی نرم عادت دهد (یعّود لسانه کالمًا لینا) که شنونده قانع شود (ُیقَنع المستمع) پس او گوینده اي باتجربه است (فهو متکّلم مجّرب)   گزینه 3  . 33

اإلنسان ال َیسخْر اآلخرین (انسان نباید دیگران را مسخره کند) و إن َیعلم (و اگر بداند) اإلستهزاء من کبائر الذنوب (مسخره کردن / ریشخند کردن از گناهان بزرگ است) ال َیفعْل هذا العمل گزینه 3  . 34
القبیح (این کار زشت را انجام نمی دهد) 

نکته: کبائر مفرده (کبیرة) و به معناي گناهاي بزرگ است و اسم تفضیل نیست! 

ترجمۀ گزینه: کسانی که در ورزشگاه بازیکنان را تشویق می کنند: المتفّرجون: تماشاچیان  گزینه 2  . 35
بررسی سایر گزینه ها: 

»: نوعی از خطا در مسابقۀ فوتبال: (الهدف: ُگل) که نادرست است.  گزینۀ «

»: مربی تیمی که به بازیکنان در میدان مسابقه امر می کند. (الحکم: داور) که نادرست است.  گزینۀ «

»: فردي که در مسابقۀ فوتبال از دستانش استفاده می کند. (مرمی: دروازه) که نادرست است.  گزینۀ «

در این گزینه (الِبّر: نیکی و بحر: دریا) متضاد یا مترادف نیستند. (الَبّر: به معناي خشکی است)  گزینه 4  . 36
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (السماء: آسمان  األرض: زمین)  گزینۀ «

»: (صغر: کودکی  کبر: بزرگسالی) (سأل: پرسید  أجاب: پاسخ داد)  گزینۀ «

»: (تذّکر: به یاد آورد  نسی: فراموش کرد)  گزینۀ «

(عالم) اسم نکره است و (ُینتفع) جملۀ وصفیه می باشد.  گزینه 1  . 37
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (سعیدًا) اسم معرفه است، پس (کان یسمعون) جملۀ وصفیه نیست.  گزینۀ «

»: بعد از (رسوًال) فعل با (ف) شروع شده است (فعصی) ، پس جملۀ وصفیه نداریم.   گزینۀ «

»: (یعلمه) جواب شرط است.  گزینۀ «

سؤال جملۀ وصفیه می خواهد. (نکره اي که با جمله توصیف شده است)  گزینه 3  . 38
بررسی گزینه ها: 

»: (تحصد) جواب شرط است.  گزینۀ «

»: (سیصبح) نمی تواند جملۀ وصفیه باشد.(قبل از آن اسم معرفه به ال وجود دارد)  گزینۀ «

»: (اُجریت) اسم نکره (مباریات) را توصیف می کند.  گزینۀ «

»: (فیبسطه) چون با حرف (ف) آغاز شده است، جملۀ وصفیه نیست!  گزینۀ «

(الصالحات  مفرده الصالحۀ) اسمی است که مفهوم وصفی دارد.  گزینه 1  . 39
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سؤال جملۀ وصفیه اي می خواهد که ترجمۀ آن با بقیه متفاوت باشد. جملۀ وصفیه بعد از یک اسم نکره قرار می گیرد و آن را توصیف می کند.  گزینه 2  . 40
معموًال جملۀ وصفیه با توجه به فعل قبلی خود ترجمه می شود. 

اگر فعل اول ماضی و فعل دوم ماضی باشد، جملۀ وصفیه بصورت ماضی ساده یا بعید ترجمه می شود. 
اگر فعل اول ماضی و فعل دوم مضارع باشد، جملۀ وصفیه بصورت ماضی استمراري ترجمه می شود. 

بررسی گزینه ها: 

»: َتَعّلم (ماضی) / تتلّذذ (مضارع)  ماضی استمراري  گزینۀ «

»: قرأت (ماضی) / أّثرت (ماضی)   ماضی ساده یا بعید  گزینۀ «

»: سمع (ماضی) / یشبه (مضارع)   ماضی استمراري  گزینۀ «

»: رأیت (ماضی) / یجیء (مضارع)   ماضی استمراري  گزینۀ «

(عاِلم + خیر + عابد)   گزینه 3  . 41

): اسمی با مفهوم وصفی ندارد.  بررسی گزینۀ (

بررسی گزینۀ (2): (خیر + علیم)  

): اسمی با مفهوم وصفی وجود ندارد.  بررسی گزینۀ (
نکته: 

اسم داراي مفهوم وصفی است که در جمله قابلیت صفت شدن را داشته باشد (مشتق باشد!) 

) / «چگونه»: کیَف / «برایشان امکان دارد»: ُیمکن لهم، ُیمکنهم (رد ثت / «تا بدانند»: لیعلموا، حّتی یعلموا (رد گزینه هاي  و  «دوستانم»: أصدقانی ، زمالئی / «سخن گفتم»: تکلَّمُت، تحدُّ گزینه 3  . 42

) / «که موفق شوند» أن َینجحوا (رد سایر گزینه ها)  ) / «برنامه هایشان»: برنمجهم (رد گزینه هاي  و  گزینه هاي  و 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 43

 / ( «البرنامج الذي»: به معناي «برنامه اي که» (رد گزینه هاي  و 

َد» :معلوم کند، )/ «أن ُیَحدِّ ) «هذا هو» به معناي «این همان ...» (رد گزینه هاي  و  ) / ُیمکن:«امکان دارد و ممکن است(رد گزینۀ   «یبدأ»: مضارع است و به معناي «آغاز می شود» (رد گزینه هاي  و 

 ( تعیین کند (رد گزینۀ 

إن رأیَت َرجًال (اگر مردي را دیدي) یفتخر بمالبسه و بمظهره (که به لباس ها و قیافه اش می بالید) ُقلَت َله: (به او بگو) تکلَّم حتی أراك (سخن بگو تا تو را ببینم (بشناسم))  گزینه 4  . 44

بعض التلمیذات (برخی دانش آموزان) ُقمن بجولۀ علمیۀ فی اإلنترنت (به گردش علمی در اینترنت پرداختند) و بحثن (و جستجو کردند) عن نص حول أهمیۀ األشجار  و (دربارة متنی پیرامون گزینه 3  . 45
اهمیت درختان) فی أحادیث کثیرة (در حدیث هاي بسیاري) 

إّن (قطعًا، بی شک، همانا) ِمن شّر عباداهللا (از بدترین بندگان خدا) َمن (کسی است که) ُتکَره (ناپسند شمرده می شود) مجالسته لفحشه (به خاطر گفتار و کردار زشتش همنشینی با او)  گزینه 4  . 46

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 47

»: (کان َیعمل: کار می کرد) صحیح است.  گزینۀ «

»: (کنُت رأیُت: ندیده بودم) صحیح است. گزینۀ «

»: (ُتخَنق: خفه می شوند) صحیح است.  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 48

»: (تحصد): (درو می کنی) صحیح است.  گزینۀ «

»: (هرگاه نادانان آنها را خطاب قرار دهند ...) صحیح است.  گزینۀ «

»: (غالبًا) ترجمه نشده است. (معموًال)  گزینۀ «

) نیز وصفی است. با ترکیب اضافه اشتباه گرفته نشود!  (اآلخریَن: مضاف الیه) بوده ولی صفتی ندارد. ترکیب (کالٍم خفیٍّ گزینه 1  . 49

): (اهللا: مضاف الیه + الرحمان: صفت + الرحیم: صفت دوم)  بررسی گزینۀ (

): (األدب: مضاف الیه + الفارسّی: صفت نسبی)  بررسی گزینۀ (

): (کتاٍب: مضاف الیه + یقرأها المعلم: صفت به صورت جملۀ وصفیه)  بررسی گزینۀ (

هیچ نوع صفتی در این جملۀ طوالنی وجود ندارد!  گزینه 4  . 50
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