
تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴



.  عّین ما فیه طلٌب للقیام بالعمل: 1

 لیذهبوا إلی المدرسۀ!  قاموا لیذهبوا إلی المدرسۀ! 

 لَهم إّما الّذهاب إلی المدرسۀ و إّما البقاء فیها!  هم اِجتَمعوا لِلّذهاب إلی المدرسۀ قبل فوات الفرصۀ! 

» تختلف من حیث المفهوم: ـِ .  عیِّن حرف «ل 2

 لیعتمد الّطّالب علی أنفسهم فی المجاالت المختلفۀ.  نحُن نتناول الّرمان لتکوین الکریات الحمراء. 

 التلمیذ الکسالن لُیَنّبه من نوم الغفلۀ.  الکذب عمل قبیح، لنتجّنبه. 

ِن الخطأ فی المحّل اْإلعرابّی: .  َعیِّ 3

بُِعَث النَّبیُّ (ص) لَِیْهدَي النَّاس : مفعول   «اَْلَحْمُد ِهللاِّ ربِّ العالمین» : خبر 

کتورة «آنّه ماري شیمل» ِمن َأشَهِر المستشرقیَن : فاعل  اإلنساُن بکلِّ لساٍن إنساٌن : خبر  ُتَعدَُّ الدُّ

.  َعین الَصحیح: 4

 إنَما َمن لَم یلد و لم یولد، هو اهللا:  کسی که نزاده و زاده نشده، فقط اهللا است!

 جاَءت اُالمُّ بالحبوب لفراخها الَصغیرة:  مادر با دانه ها نزد جوجه هاي کوچک آمد!

 ُینفقون ِمن أحسن ما ُیحّبون أکثر من قبل : با کمال میل از نیکو ترین چیزي که دوست می دارند؛ انفاق می کنند!

 عند ما ُیلقی الخطیُب محاضرًة ُینصت الحضارُّ له : وقتی سخنران سخنرانی می کرد، حاضران با سکوت به او گوش می کردند!

.  عّین الخطأ: 5

َ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.

» تختلف من حیث المفهوم: ـِ .  َعّین حرف «ل 6

 ِألجتنب جلیَس الّسوء فی کل األّیام.  أنَّ األعداء هجموا علی أراضینا، فلُنقاتلهم.  هذا الدرس صعٌب، لیساعدك صدیقک.  ِألنجح فی اِالمتحان، حاولُت کثیراً. 

ر من یزرع العدواة من أنّه لن یحصد إّال الخسارة، فلَینتبه!»: .  «ُیحذَّ 7

به کسی که دشمنی می کارد هشدار داده می شود به اینکه او فقط خسارت درو خواهد کرد، پس باید آگاه باشد! 

به کسی که دشمنی را می کارد هشدار می دهیم، به اینکه فقط خسارت درو خواهد کرد، پس باید او را آگاه کرد! 

به آنکه دشمنی را بکارد بیم داده می شود که درو نخواهد کرد جز زیان را، پس باید او را آگاه کرد! 

آنکه دشمنی بکارد بیمناك می شود که درو نمی کند مگر زیان را، پس باید متنّبه باشد! 

  العالقۀ بین اإلیرانّیین و العرب تعود إلی أقدم العصور. فوجود المفردات الفارسّیۀ فی أشعار شعراء العرب قبل اإلسالم أفضل حّجۀ إلثبات هذا األمر. أحد أسباب استحکام هذه
العالقۀ هو موضوع ترجمۀ اآلثار إلی هاتین الّلغتین! إضافۀ إلی ذلک کان اإلیرانّیون من ُرّواد (ج رائد) تلک الّنهضۀ العلمیۀ الّتی نُفخت فی أرکان المجتمع اإلسالمی. فُهم قد َسعوا

أن یوّسعوها، و فی هذا المجال اعتنوا بلغۀ هذه الّنهضۀ أکثر من أصحابها! 
و لم یشعر اإلیرانیون بالغرابۀ حین رأوا أنّها هی اللغۀ العربّیۀ، بل َأنِسوا بها و حاولوا أن یدّونوها و ینّظموها، فالّفوا تألیفات متنّوعۀ کثیرة لفهمها و تبیینها و استخراج ظرائفها!

.   .................. اإلیرانّیون  .................. الّلغۀ العربّیۀ؛ ألنّهم أحسوا أنّها .................. !. عّین المناسب للفراغات : 8

إرتفع / أرکان / لغتهم األصیلۀ شعر / غرابۀ / لغۀ الدین ألّف / کتب / لغۀ العلم رفع / شأن / منهم

.  عّین الصحیح: 9

 العرب لم یشعروا بالغرابۀ حین رأوا لغۀ تلک الّنهضۀ العلمّیۀ!  إنّما ظهرت العالقۀ بین اإلیرانّیین و العرب بعد أن ظهر اإلسالم! 

 الّترجمۀ تسّبب اِستحکام اإلستفادة من مفردات الّلغۀ العربّیۀ فی الفارسّیۀ!  جهود اإلیرانّیین لتدوین الکتب حول الّلغۀ العربّیۀ أکثر من العرب أنفسهم! 

نمونه سوال عربى یازدهم درس ششم سخت
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.  عّین الصحیح: من عالئم العالقۀ بین االیرانّیین و العرب هی .... 10

 وجود الکتب و اآلثار المترجمۀ إلی هاتین الّلغتین!  وجود مؤلّفات بالعربّیۀ عند اإلیرانّیین قبل اإلسالم! 

 تألیف الکتب الکثیرة بالعربیۀ لفهمها و استخراج ظرائفها!  اُنس االیرانّیین بالّلغۀ العربّیۀ و عدم الّشعور بالغرابۀ بها! 

.  ماذا عمل االیرانّیون؟ عّین الخطأ: 11

 ألّفوا کتبًا حول الّلغۀ العربّیۀ!  استخرجوا دقائق و ظرائف هذه الّلغۀ! 

 نفخوا رائحۀ الّنهضۀ العلمّیۀ من قبل اإلسالم!  َأنسوا بالّلغۀ العربّیۀ و أحّبوها و لم یشعروا بالغرابۀ منها! 

َعّین «ال» ُیمکن أن تکون نافیۀ و ناهیۀ:  . 12

الَیَتَدَخٌل َأَحٌد ِفی ُشؤونِنا الخاّصۀ.   یاح الّشدیدة.   البُدَّ َأن نَْسَبَح ِفی اْلَبحِر فی َیوٍم الَتهبُّ الرُّ

یا َولدي! َأال َتْسَمع َصوَت الباِب؟   َوالُتجاِدلوا َأهَل الِکتاِب إّال بِالّتی ِهَی َأحسُن.  

نَْسَب للمفهوم: «العالم بال عمل کَشجرة بال ثمر!»، عّین اْألَ  . 13

َأرفع العلم ما ظهر علی الجوارح!  ثمرة العلم إخالص العمل!  وَمْن طلب العلی َسهر الّلیالی!  قیمۀ اإلنسان ما یحسنه! 

ِن الَْخَطأ فی َضبِط َحرکاِت الکلماِت: َعیِّ  . 14

دعیَِّۀ اإلسالمیَِّۀ و قالَْت: َأنا َأقرأ األدعّیۀ االسالمیه باللِّغۀ العربیۀ.   َأشاَرت شیمل فی إحدي ُمقابِالتها إلَی اْألَ

َأْحِسْن کما ُتِحبُّ َأْن ُیْحَسَن إلَیَک.  

رِق.   کانَت شیمل ُمْنُذ طفولَِتها ُمشتاَقًۀ إلَی ُکلِّ ما َیْرَتِبُط بِالشَّ

قالَِت األعراُب آَمّنا ُقْل لَْم ُتؤمنوا ولِکن قولوا َأْسَلْمنا.  

ِن الَخَطأ ِفی نوع «الّالمات»: َعیِّ  . 15

لم. / النِّاصَبۀ.   لَِیَعَلم العالَُم بِأکمله بِأنّنا لَْن نَنحنی َأماَم الظُّ َفْلَیْعُبدوا َربَّ هذا البیِت الّذي َأطعَمهم ِمْن جوٍع. / الم األمر  

ة.   خوِل إلی الجاِمَعِۀ. / الجارَّ ب الُمَدرَسِۀ ِفی االمتحاِن لِلدُّ شارَك ُطالُّ اِْقَتَرْینا ِمْن َعْیِن الماِء لَِنْشَرَب الماَء الّنقی. / النِّاصبۀ.  

َعیِّن الخطأ عن نوع «ال»:  . 16

ال ُتعاِشر َمن َیْفَخر بِنفِسه و ال یحترُم اآلخریَن. / الّناهّیه   لَْم َتشاِرْك ُأختی فی ُمسابقاِت کرة القدِم فی المدرسۀ النَّ والدي ال َیْسِمُح لها بِذلَِک / الّنافیه  

َیقوُل لنا األستاُذ دائمًا: ال مجاَل لِلهروِب ِمَن المسؤولیِۀ فی الحیاِة. / النافیۀ لِلجنس   یَّارة َأکثر من ذلَِک / الّناهّیه  ابق أّال َیزیَد ُسرَعَۀ السَّ َطَلَب الّشرطیُّ ِمَن السِّ

َعیِّن الّالم َیختِلُف َعِن الباقی:  . 17

  . فِّ َم َعِن اْلَمشاکِل اْلتی َحدَثْت ِفی الصَّ الُب ُغرفَۀ المدیر لَِتتَکلَّ َدَخَل الطِّ وق لَِنشترَي احتیاجاِت اْلَبْیِت.   َمَع والِدي إلَی السِّ َذَهْبُت

رَس.   لَِیْقرأ ُکلُّ واحٍد ِمنُکم َصفحًۀ واِحَدًة َحّتی تتعّلموا الدَّ َیْغِرُس الُمزارعوَن االشجاَر فی َمزارعهم لَِیستفیدوا من شمارها أو َأجزاءها اُألخري.  

.   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:  18
«علی الّشباب أن یغتنموا لحظات عمرهم و یبادروا باکتساب الفرص، ألّن العمر مع الشیب ینقص!»:

بر جوانان است که لحظه هاي عمر خود را غنیمت بشمارند و براي به دست آوردن فرصتها مبادرت کنند، زیرا عمر با سالخوردگی نقصان می یابد!

غنیمت شمردن لحظه هاي عمر و مبادرت در به دست آوردن فرصتها، بر جوانان ما واجب است، زیرا با پیر شدن از عمر کاسته می گردد!

باید جوانان، لحظات عمر را غنیمت بدانند و اقدام به استفاده از فرصت به دست آمده کنند، چه همراه پیري عمر می گذرد!

جوانان باید از تمام لحظات عمر خود بهره ببرند و اقدام به کسب فرصتها نمایند، چه پیري عمر را کاهش می دهد!

■■

.  عّین األصّح و األدّق فی األحوبۀ للترجمۀ أو المفهوم أو التعریب   19
 «ال ُتبطلوا صدقاتکم بالمّن و األذي». عّین األقرب من مفهوم اآلیۀ:

مّنت ننهد هر آنکه بنمود احسان! المّنۀ تهدم األبنیۀ! بهشت به سرزنش نیرزد! آفۀ الفتی المّنۀ!    

عّین حرف «الّالم» لیس لألمر:  . 20

إن نشأ أن نهتدي إلی الصراط المستقیم لنّتبع قوانینا الدینّیۀ!   ألتعّلم من اُّمی درس الحیاة ألنّها أعلم ِمّنی!  

أال یتعّلم الّطالب اللغۀ العربیۀ فی ُمجتمعنا لیتکّلموا بهذه اللغۀ!   هؤالء الّالعبون لیجتهدوا حّتی ُیسّجلوا هدفا فی المسابقه!  
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حیحۀ:  ِن التَّرَجِمۀ الصَّ َعیِّ  . 21
الع َعَلیه.» «کانَْت «شیمل» ِمْن أشهر الُمسَتشِرقیَن و َتدعو العالَم الغربیَّ المسیحیَّ لَِفهم حقاِئق الّدین اإلسالمی و اِالطِّ

شیمل از مشهورترین شرق شناسان بود و دنیاي مسیحی غرب را به فهم حقیقت هاي دین اسالم و آگاهی از آن، دعوت می کرد.

شیمل از شرق شناسان مشهوري بود که دنیاي مسیحی غرب را به فهمیدن حقیقت دین اسالم و آگاهی از آن دعوت می کند.

شیمل مشهورترین شرق شناس بود و دنیاي غرب مسیحی را به فهم حقایق دین اسالم و آگاهی از آن دعوت می کرد. 

شیمل از مشهورترین شرق شناسان بود و دنیاي مسیحی و غرب را به فهم حقیقت هاي دین اسالم و آگاه کردن آن دعوت می کرد.

عّین ما لیس فیه (الماضی االستمراري) فی المعنی:  . 22

ج.   کّنا نسافر الی المناطق الشمالّیۀ للتفرُّ ا.   ما علمه کثیر جدکنُت أعرف معل ُیعجبنی عیٌد یفرح فیه الفقراء.   وجدُت برامجًا یساعدنی علی تعلُّم العربّیۀ.  

عّین ما فیه (المضارع االلتزامی) فی المعنی:  . 23

یبلغ الصادق بصدقه ما الیبلغه الکاذب بإحتیاله.   لکْیال تحزنوا علی مافاتکم و التفرحوا بما آتاکم.  

ُکْن صادقًا مع نفسک و اآلخرین و ال تهُرْب من الواقع.   ث الناَس بُکّل ما سمعَت به.   ال ُتحدِّ

عّین ما لیس فیه (الالم) للجّر:  . 24

س التلمیذات.   جاءت المعلمۀ لتدرِّ اجتهدُت لتعلُّم اللغۀ العربّیۀ.   لی شهادُة فی الحاسوب.   لَمن تلک المقالۀ؟  

اّي عبارة اکثر جملًۀ:  . 25

اکبُر الحمق اإلغراق فی المدح و الذّم.   الَندُم علی السکوت خیٌر من الندم علی الکالم.  

فأنزل اهللا سکینۀ علی رسوله و علی المؤمنین.   ضرَب اهللا لنا مثًال و نِسی َخْلَقه.  

عّین فعل النفی و النهی معًا:  . 26

التُقل ما ال تعلم بل التُقل کّل ما تعلم.   شّر الناس من الیعتقد األمانۀ و الیجتنب الخیانۀ.  

التعیبوا اآلخرین و التلّقبوهم بألقاٍب یکرهونها.   الّلهّم انّی اعوذ بک من نفس الُتشَبع و من قلب الَیخَشع.  

عّین حرف الالم یختلف عن الباقی:  . 27

ُخّطۀ الطالب لتأجیل االمتحان نجحْت.   هذه قّصۀ قصیرة ُتبّین لَک نتیجۀ الکذب.  

هل واَفق االستاذ أْن یؤّجل االمتحان لِلطالب لمّدة اسبوَعین؟   طلب االستاذ أن یجلس کّل واحد لُیفّرقهم.  

 إقرأ الّنّص الّتالی بدقٍّۀ ثّم أجب عن األسئلۀ بما یناسب الّنّص: 
هناك فرق کبیر بین البالد الغنّیۀ و القیرة، و لکن علی َخالف ما یتصّور البعض فنحن نري أّن فی هذه البلدان الفقیرة توجد مصادر طبیعّیۀ کثیرة، ولکن علی رغم ذلک سّکانها ال

یرون الهناء فی حیاتهم! 
فمن أسباب ذلک هو أنّها ال تهتّم بالّسّنۀ اإللهّیۀ، فال ترید أن تلتفت إلیها؛ فهده سّنۀ قد جعلها الخالق للعالم بأّن التقّدم ال یأتی جاهزًا من الّسماء، بل هو بحاجۀ إلی الکّد و الجّد و

الحزم! فالّدول الغنّیۀ تستفید مّما أعطاها اهللا، فال شّک أنّها تتقّدم! 
و أّما الفقیرة فإنّها تَتوّقعه کذلک لکّنها ال تعتمد علی نفسها و ال تستفید من طاقاتها، فتتخّیل أّن الحیاة الُمریحۀ تتحّقق بالّتمنّیات فقط! کّال، فقد جعل اهللا االجتهاد و العمل باب

الوصول إلی التقّدم، فهذه سّنۀ ال تتغّیر، فکّل من عمل بها - مؤمنًا کان أو کافرًا - فهو یري نتیجۀ جهده!

■■

.   عّین الخطأ فی الّتشکیل:  28
«من أسباب ذلک هو أنّها ال تهتّم بالسّنۀ اإللهّیۀ، فال ترید أن تلتفت إلیها!»:

ِۀ نَِّۀ - اإللهیَّ نِّۀ - اإللیهیِّۀ - ُتریُد   َتهَتمُّ - السُّ - ذلَِک - َتهَتمُّ   أسباِب - ُتریُد - َتلَتِفُت   بِالسُّ ِمْن

■

د للبشرّیۀ!»: َث الهواء فی تخریب بینتنا إن لم یتحّقق التُّوازن فیها، فهو مهدُّ .  «ما أسرع تلوُّ 29

اگر تعادل در محیط زیست محّقق نشود، چقدر آلودگی هوا براي خراب شدن محیط زیست ما سریع، و براي بشریت چقدر تهدیدکننده می باشد!

آلودگی هوا در خراب کردن محیط زیست ما چقدر سریع است اگر تعادل در محیط زیست محّقق نشود، و این امر تهدیدکنندة بشرّیت است! 

براي خراب شدن محیط زیست ما آلودگی هوا بسیار سریع است و براي بشرّیت تهدیدکننده است، اگر تعادل در آن محّقق نشود! 

آلودگی هوا براي خراب کردن محیط زیست ما سریع نیست اگر تعادل در آن محّقق شود، وگرنه بشرّیت را تهدید می کند!
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عّین الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:  . 30

َشرُّ النِّاس َمن ال َیعَتِقُد األمانََۀ و ال َیجَتِنُب الخیانَۀ!   َعَلینا أن نَبَتِعد َعِن الُعجِب و أن ال نَذُکَر ُعیوَب اآلَخرَیَن!  

بیَعُۀ ُتثِبُت حقیقًۀ واحدًة َو هی ُقدَرُة اِهللا!   ظواِهُر الطَّ تبدأ األسعار ِمن َخمسٍۀ و عشریِن ألفًا إلی َخمسٍۀ و ثمانیَن ألف تومان!  

عّین األدّق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    . 31
ال َتْغتّري بِصالتنا و ال بِصیاِمنا، لکن ِإختِبرینا عنَد صدِق الحدیث و َأداء األمانۀ.

فریب نماز ما و روزة ما را نخورید، اما هنگام سخن و امانت داري ما را بیازمایید. 

نمازهاي ما و روزه هایمان شما را فریب ندهد، ولی ما را با راستگویی و حفظ امانت آزمایش کنید. 

از نماز و روزة ما فریب نخور، اما ما را هنگام سخن راست و امانتداري آزمایش کن. 

از نمازهاي ما و روزه هاي ما فریب نباید بخوري، ولی ما را هنگام راست گویی و امانتداري آزمایش کن. 

عّین ما فیه الم التعلیل (لبیان العّلۀ):  . 32

السنجاب الطائر له غشاء خاّص یفتحه.   عات. لکثیر من الشعراء االیرانیّین ملمٌّ انّما بُعثُت ُالتّمم مکارم األخالق.   علی اهللا فلیتوّکل المؤمنون.  

عّین ما فیه (الماضی االستمرارّي) فی المعنی:  . 33

ا.   کان شمس الصحراء محرقًۀ جد اشتریُت کتابًا رأیته من قبل.   إرضاء الناس غایٌۀ الُتدرُك.   رأیُت ولداً یمشی بسرعۀ.  

عّین ما فیه (المضارع المنفی و فعل النهی) معًا:  . 34

اللهمَّ أعوذ بک من نفٍس التشَبع و من قلب الیخشع.   التُقْل ما ال تعلم بل التُقل کّل ما تعلم.  

ث الناس بکّل ماسمعَت به.   الُتحدِّ النسمح للفقراء و المساکین أْن یأتوا الی اإلستقبال.  

.     عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:   35
«دروغ نگوئید و غیبت مکنید زیرا آن دو شما را در دامی می اندازند که ممکن است از آن نجات نیابید!»:

 ال تکذبوا و ال تغتبوا ألنّهما یلقانکم فی شبکۀ یمکن أن ال تنجون منها!   «ال تکذبوا و ال تغتابوا ألنّهما یلقیانکم فی شبکۀ یمکن أن ال تنجوا منها!  

 ال تکّذبوا و ال تغتبوا ألنّهما یرمیانکم فی الّشبکۀ ال یمکن أن تنجوا منها!   ال تکّذبوا و ال تغتابوا ألنّهما یرماکم فی الّشبکۀ ال یمکن أن تنجون منها!  

■■

عّین الخطَأ فی ترجمۀ العبارات التالیۀ:  . 36

ما ُیریُد ربُّنا أن َیْجعَل َعَلی المؤمناِت ِمن َحَرٍج: خداوند ما نمی خواهد بر مؤمنان سختی هایی عجیب قرار داده شود. 

لَْم َیِلد و لم ُیولَد و لم یکن لَُه کفواً أحٌد: نزایید و زاییده نشد و کسی براي او همتایی نبوده است. 

ِإعَلموا بإّن اهللا َیْبسُط الرزَق لَِمن َیشاء: بدانید که خداوند روزي را براي هر کس که بخواهد می گستراند.

ِهَی َتشُعر بألٍم فی صدرها و ِعنَدها َضغُط الّدم: او احساس دردي در سینه اش می کند و فشار خون دارد. 

.     عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:   37
؛... «خدایا؛ کمکم کن تا عهدي را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم!»:  ربِّ

 ساعدنی أنّنی ال أنسی العهد فی العاصفۀ اُعاهدك فی الهدوء!   ساعدنی کی ال أنسی فی الهدوء عهداً عاهدته معک فی العاصفۀ!  

 اُرید منک أن تستعّنی فی الهدوء أن ال أنسی عهداً عاهدتک فی العاصفۀ!   إستعّنی کی ال أنسی العهد الّذي فی العاصفۀ عاهدته معک به فی الهدوء!  

■■

عّین ما فیه الم األمر:  . 38

ُتطِلق سمکُۀ الّسهم قطراِت الماء لتسقط الحشرُة!  أنار اهللا قلَبنا بالعلوم النافعۀ لنذکره! 

إّن فراَخ «برناکل» لَتسقط و إّال التتعّلم الطیران!  ا رائعًا!  َجلسنا أمام الّتلفاز لنشاِهد فلم

«لنفّکْر عن العالَم و ما فیه حّتی نعلم أّن ذلک ما ُخلق باطًال، و إّن لم نُدرك کلَّ دالئل الخلقۀ!» :  . 39

می بایست به دنیا و هرچه در آن است بیندیشیم زیرا آن بیهوده آفریده نشده، و حّتی اگر چیزي از علل آفرینش را در نیابیم! 

ما دربارة این عالم و آنچه در آن است خواهیم اندیشید زیرا بیهوده خلق نشده است، اگرچه نتوانیم همۀ عّلت هاي خلفت را درك کنیم! 

باید دربارة جهان و آنچه در آن است بیندیشیم تا بدانیم که آن، باطل خلق نشده است اگرچه همۀ دالیل آفرینش را درك نکنیم! 

براي اندیشیدن به عالم و هر آنچه در اوست بایستی که عالم باطل آفریده نشده، حّتی در صورتی که هیچ یک از دالیل خلقت را نیافتیم! 
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عین األنسب للجواب عن الترجمۀ:     . 40
«من مأل حیاَته بعمل الخیر، کان َیعلم أنّها أقصر من أن ُیضّیعها بعمل الشّر!»:

هر آن کس بداند که زندگی کوتاه تر از آن است که با عمل بد ضایع شود، آن را با عمل خوب پر می کند!

هر کس زندگیش با عمل خوب پر شده است، می  دانسته که زندگی کوتاه تر است از اینکه با عمل بد هدر رود! 

کسی که زندگی خود را با کار خوب پر کرده است، می دانسته که زندگی کوتاه تر از این است که آن را با کار بد تباهش کند! 

آن کسی که زندگیش را پر از عمل خوب کرده باشد، دانسته که زندگی کوتاه تر است از آنکه بتواند با عمل بد نابود شود! 

عّین «ما» تختلف فی المعنی:  . 41

ما تحتاج هذه الغرفۀ هی مکتبۀ صغیرة فیها بعض الکتب!  الب أن َیعرف اآلخرون فشله!  ما أحّب هذا الطُّ

ما أخلص المؤمُن هللا إّال و ینابیُع الحکمۀ قد ظهرت ِمن قلبه علی لسانه!  ما أحسن اإلنسان ألحٍد إّال و هو یري نتیجَۀ عملِه بإحسان أفضل! 

عّین «الّالم» تختلف (فی المعنی):  . 42

ماد لینمو الورُد!  نَحتاج إلی التُّراب و السَّ إن نَطلب أن نتعلَّم العلم فلُنجالِس المتفّقهین! 

إّن المؤمنین لُیطعموا المساکیَن ِمّما یأکلون!  عبین فی الُمسابقات!  جون الالَّ ع المتفرِّ لُیشجِّ

.  عّین معنی حرف الّالم یختلف عن الباقی فی فعل «لننتبه»: 43

 إن نقصد أن نَسبح فی الماء فلننتبه إلی عمقه!  تکلَّم أبی معنا لننتبه إلی الخطرات الّتی أمامنا! 

 لننتبه حّتی نشاهد جمال الّطبیعۀ فی کّل شیء!  إّن االمتحانات قریبۀ فلننتبه إلی فرصنا القلیلۀ! 

عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی للعبارة التالیۀ:    . 44
فلیعبدوا رّب هذا البیِت الّذي َأْطَعمهم ِمن جوٍع و .................. .

رّب: اسم، مفرد، مذکر، معرفۀ / مفعولٌ به   َیعبدوا: امر بالالم، جمع مذکر (للغائبیَن)، الزم / فعل و فاعل 

َأْطَعَم: فعل مضارع، مجرد ثالثی، للمتکّلم وحده / فعل و فاعل  هذا: اسم اإلشارة للبعید، مفرد، مّذکر / مضاٌف إلیه  

» بمعنی «حّتی» الناصبۀ: ـِ عّین حرف «ل  . 45

هؤالء المؤمنوَن َیصِبروَن لَِیْحُکَم اهللا بَْیَنهم یوَم القیامۀ.   جل َفلَیعُبْد ربَّه ُمخلصًا.   هذا الرُّ

َیقوُل المهندُس لِلُعّمال: لَِیْحفروا األرَض بعمق عشرة أمتاٍر.   ُق طالباِتنا لِإلجتهاِد فی واجباتهنَّ الدراسّیۀ.   نُشوِّ

عّین ما لیَس فیه اللزوم و اإلجباِر والطلب:  . 46

ِإْسَتِمعوا کالم کبارُکم حّتی َتْسَلموا ِمَن اَألخطاِء.   َل فی شؤوِن الناِس.   علی المتکّلم أّال َیتدخَّ

الصائموَن لِیجِلسوا َعَلی المائدِظ لُِیفِطروا.   ب اُألستاَذ علی َأْن ال یکِذبوا أبداً.   ُیعاِهُد الُطالُّ

عّین الفعل الّذي ال َیَتغّیر زمانَه فی الترجمِۀ:  . 47

الطالباِن لَْن َیتکاسال فی أمورِهما حّتی َیفوزا فی اإلمتحاناِت.   هؤالء العاِمالُت لَْم َیِجْدَن طعامًا لِیْأُکلَن.  

ِإِن اضَطّر اإلنساُن إلی الکذِب َتَبیََّن کذبَُه لآلخریَن.   َفَألْدَفُن هذِه الحبوَب تحَت اَألرِض فی الحدیقِۀ.  

» بِمعنی «داشتن» فی الفارسیِّۀ: ـِ فی أّي جواٍب جاَء «ل  . 48

ۀ.   َیَتهیَُّأ والدّي لِحفلِۀ میالدي کثیراً ِمن اُألمور المهمِّ لُِینِزِل اهللا تعالی ِمن السماء ماًء حّتی َتْخضّر األرُض.  

ِألخی األصغر کتٌب جدیدٌة لَْم َیقرْأها کثیراً حّتی اآلَن.   الب لَِیرَضی الُمعلِّموَن ِمن اجتهادهم فی الدروس.   َیْسَعی الطُّ

عّین ما لیس فیه فعل األمر و ال فعل النهی:  . 49

الیسَخر قوم من قوم عسی أْن یکونوا خیًر منهم.   یا اّیها الذیَن آمنوا إجتنبوا کثیراً من الظّن.  

و إذا قِريء القرآن فاستِمعوا له.   إّن الذیَن تدعوَن من دون اهللا لن یخلقوا ذبابًا.  

عّین فعل النهی:  . 50

یبلغ الصادق بصدقه ما الیبلغه الکاذب باحتیاله.   الُتحّدث الناس بُکّل ما سمعَت به.  

من اخالق الجاهل الُحکم بما الیعلم.  یا حضرة الصیدلّی لماذا التعطینی هذه األدویۀ؟  
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سؤال گزینه اي را می خواهد که در آن طلب (امر) براي انجام کار باشد.   گزینه 1  . 1

» لِیذهبوا فعل امر غایب است (باید بروند)  در گزینۀ «
تشریح سایر گزینه ها: 

»: ِل به معنی براي، تا اینکه می باشد.  گزینۀ «

»: َلهم «ل» حرف جر است.  گزینۀ «

»: لِلّذهاب «ِل» حرف جر است.  گزینۀ «

» به معناي «براي» است ولی سایر گزینه ها به معنی «باید» است.  ـِ »: «ل در گزینۀ « گزینه 2  . 2

الّدکتوَرُة: فاعل  نائب فاعل  گزینه 3  . 3
توجه: بعد از فعل مجهول فاعل نمی آید.

انّما: فقط / لم َیلد (نزاده) و لم یولد (زاده نشده): معادل ماضی ساده یا نقلی فارسی ترجمه می شود، چون قبلشان «لم» آمده است.  گزینه 1  . 4

: جاء ب؛ آورد  گزینۀ 

: از نیکوترین آنچه دوست دارند (دوست می دارند) بیشتر از قبل، انفاق می کنند.  گزینۀ 

: یلقی الخطیُب محاضرًة: سخنرانی می کند. / ینصُت: گوش می دهند. هر دو فعل، مضارع می باشند که ماضی استمراري ترجمه شده اند. گزینۀ 
ترجمۀ صحیح عبارتگزینه ي سوم : «... تو در کارهایت با پشتکار باشی، به هدف هایت می رسی». گزینه 3  . 5

» به معنی «تا - تا اینکه است» ولی سایر گزینه ها به معنی «باید» است.  ـِ ) حرف «ل در گزینۀ ( گزینه 4  . 6

) / مستثنی منه نداریم پس اسلوب حصر وجود دارد و باید با استفاده از فقط ترجمه کنیم. در نتیجه در ترجمه دیگر مستقبل منفی نخواهد یُحذَُّر: هشدار داده می شود (رد گزینۀ  و  گزینه 1  . 7

 ( آمد. (رد گزینۀ 
ترجمه ي متن: 

رابطه بین ایرانیان و عرب به قدیمی  ترین عصرها برمی  گردد. وجود لغات فارسی در اشعار عرب قبل از اسالم، بهترین دلیل بر اثبات این امر است. یکی از دلیل هاي استحکام این رابطه موضوع
ترجمه ي آثار به این دو زبان است. عالوه بر آن ایرانیان از پیشاهنگان (راهنمایان) آن نهضت علمی هستند که در پایه  هاي جامعه ي اسالمی دمیده شد. پس آن ها سعی کرده اند که آن را توسعه

بدهند. و در این مجال به زبان این نهضت بیش از خودشان (خود اعراب) توجه کردند. 
و ایرانیان احساس غربت نکردند هنگامی که دیدند که آن، زبان عربی است، بلکه مأنوس شدند با آن و تالش کردند که آن را تدوین کنند و منظم کنند، پس تألیفات متنوع زیادي را براي فهم آن و

روشن کردن آن و استخراج ظرائف تألیف کردند. 

ایرانیان باال بردند ارزش و شأن زبان عربی را، براي این که احساس کردند که آن، از خودشان است. گزینه 1  . 8

ترجمه: تالش ایرانیان براي تدوین کتاب ها پیرامون زبان عربی بیش از خود اعراب است. گزینه 4  . 9

صورت سؤال: از عالئم رابطه بین ایرانیان و عرب، ....  گزینه 1  . 10

) وجود کتاب  ها و آثار ترجمه شده به این دو زبان است. 

با توجه به متن که گفته:  نفخت فی ارکان المجتمع االسالمّی   گزینه ي  نادرست است.  گزینه 3  . 11
«دمیدند رائحه ي نهضت علمی را از قبل از اسالم» 

«الَیَتدّخل» می تواند معناي نفی یا نهی بدهد.   گزینه 2  . 12

» ال نهی می باشد.   «ال» در البُدَّ «ال نفی جنس» و در «ال نُْسَبُح» ال نفی و در گزینۀ «

» بعد از ادات استفهام آمده و نافیه است.   «ال» در گزینۀ «

- ناهیه: کسی در امور خاص ما دخالت نکند.  - نافیه: کسی در امور خاص ما دخالت نمی کند.  ترجمۀ گزینۀ پاسخ: 
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: باید در روزي که بادهاي شدید نمی وزد، در دریا شنا کنیم.  گزینۀ «

»: با اهل کتاب جز با آنچه نیکوتر است، بحث و مجادله نکنید.  گزینۀ «

»: پسرم! آیا صداي در را نمی شنوي. گزینۀ «

) که می گوید: برترین علم ها آن است که بر اعضاي انسان آشکار شود. یعنی علمی که در ترجمۀ عبارت صورت سوال: عالم بی عمل مانند درخت بدون میوه است که با گزینۀ ( گزینه 4  . 13
عملِ عالم دیده شود. 

ترجمه گزینه ها: 

: قیمت انسان به آنچه است که درست انجام می دهد.  گزینۀ 

: هرکس بزرگی را بخواهد، شب ها بیدار می ماند.  گزینۀ 

: نتیجۀ علم اخالص در عمل است.  گزینۀ 

: برترین علم ها آن است که بر اعضاي بدن انسان آشکار شود. یعنی علمی که در عملِ عالم دیده شود؛ تناسب دارد.  گزینۀ 
پس این گزینه درست است.

ُمقاَبالت   گزینه 1  . 14
ترجمۀ عبارت: شیمل در یکی از مصاحبه هایش به دعاهاي اسالمی اشاره کرد و گفت: من دعاهاي اسالمی را به زبان عربی می خوانم. 

ترجمۀ سایر گزینه ها:
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»: نیکی کن همانطور که دوست داري به تو نیکی شود.  گزینۀ «

»: شیمل از کودکی اش به هر آنچه به شرق ارتباط داشت، عالقه مند بود.  گزینۀ «

»: بادیه نشینان گفتند: «ایمان آوردیم، بگو ایمان نیاورده اید، بلکه بگویید اسالم آوردیم.»  گزینۀ «

«الم» در «ِلَیْعَلم» الم امر و جازمه است.  گزینه 2  . 15
ترجمۀ عبارت: تمام دنیا باید بداند که ما در برابر ظلم و ستم خم نمی شویم. 

» حرف جّر است.  » ناصبه و در گزینۀ « » الم امر و جازمه است. در گزینۀ « «ال» در گزینۀ «
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: پس باید عبادت کنند پروردگار این خانه را که در گرسنگی سیرشان کرد.  گزینۀ «

»: به چشمه نزدیک شدیم تا آب خالص و پاك بنوشیم.  گزینۀ «

»: دانش آموزان مدرسه براي وارد شدن به دانشگاه، در امتحان شرکت کردند.  گزینۀ «

» «ال نافیه» است. (َأن + ال نافیه + یزید)   «ال» در جملۀ گزینۀ « گزینه 3  . 16
پلیس از راننده خواست که سرعت ماشین را بیشتر از آن باال نبرد. 

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: خواهرم در مسابقات فوتبال در مدرسه شرکت نکرد، زیرا پدرم اجازة آن را نمی دهد.  گزینۀ «

»: با کسی که به خودش افتخار می کند و به دیگران احترام نمی گذارد، معاشرت نکن.  گزینۀ «

»: استاد همیشه به ما می گوید: هیچ فرصتی براي فرار از مسئولیت در زندگی وجود ندارد.  گزینۀ «

«الم» در «ِلَیقرْأ» الم جازمه است و فعل «ِلیقرأ» یک فعل امر است. اما در گزینه هاي دیگر «الم» ناصبه است.  گزینه 4  . 17

»: هر کدام از شما باید یک صفحه بخواند تا درس را یاد بگیرید.  ترجمۀ گزینۀ «
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: با پدرم به بازار رفتم که نیازهاي خانه را بخریم.  گزینۀ «

»: دانش آموز وارد اتاق مدیر شد که از مشکالتی که در کالس رخ داده بود، صحبت کند.  گزینۀ «

»: کشاورزان درختان را در کشتزارهایشان می کارند که از میوه هاي آنها و یا بخش هاي دیگرش، استفاده کنند.  گزینۀ «

در گزینۀ  و  ضمیر «هم» ترجمه نشده است («عمر خود» یا «عمرشان»). در گزینۀ  کلمۀ «تمام» اضافی است.  گزینه 1  . 18

ترجمۀ عبارت: «صدقه هایتان را با منّت و اذیّت باطل نکنید.»  گزینه 1  . 19

: آفت جوانمردي منّت است.  ترجمۀ گزینۀ 

» معناي (تا) می دهد (تا صحبت کنند) و امر نیست!  در همۀ گزینه ها (الم) معناي (باید) می دهد و فعل امر محسوب می شود، ولی در گزینۀ « گزینه 4  . 20

تصحیح گزینه هاي نادرست:  گزینه 1  . 21

 ( ِمْن َأشهر الُمستشرقین: از مشهورترین شرق شناسان (رد گزینۀ  و 

 (  العالم الغربی المسیحی: دنیاي مسیحی غرب (رد گزینۀ  و 

 (  کانت ... تدعو: دعوت می کرد (رد گزینۀ 

(یعجبنی: مضارع، دوست دارم + عیٌد: عیدي که + یفرُح: خوشحال شوند) یعنی در اسلوب جملۀ وصفیه، فعل هاي مضارعی که به دنبال هم آمده اند و مشاهده می کنیم که فعل مضارع دوم گزینه 2  . 22
به صورت (التزامی) ترجمه شده نه ماضی استمراري! 

): (وجدُت: ماضی، یافتم + برامجًا: برنامه اي را که + یساعدنی: مرا یاري می کرد.)  بررسی گزینۀ (

): (ُکنُت أعرُف= کان + مضارع، می شناختم!) ماضی استمراري.  بررسی گزینۀ (

): ( ُکّنا نسافُر: مسافرت می کردیم) ماضی استمراري.  بررسی گزینۀ (

(ِلَکیال= ِلْکی + الي نفی) پس فعل به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود چون حرف ناصبه قبل از آن آمده ...( تا غمگین نشوید ... و شاد نشوید ...)  گزینه 1  . 23
نکته: 

فعل (والتفرحوا) نیز به فعل منصوب قبلی معطوف شده؛ پس این هم منصوب می شود و به صورت التزامی ترجمه می گردد! 

: ُکْن، باش. امر مخاطب) و فعل ( التهُرب: فرار نکن، فعل ْث: صحبت نکن) که وجه امري است. البته امر منفی یا همان فعل نهی) و ( : الُتحدِّ : فعل نفی  الَیبُلُغ: نمی رسد) و ( بررسی سایر گزینه ها: (
نهی و امر منفی است.) 

س) الم ناصبه در وسط جمله و براي بیان علت به کار رفته است.  (لتدرَّ گزینه 4  . 24
بررسی سایر گزینه ها: (همگی حرف جّر هستند: ِلمن، لی: ل + ي - لتعلُّم: بر وزن تفعُّل و مصدر و اسم) 

دو فعل دارد (ضرَب + نسَی) پس دو جمله است!  گزینه 3  . 25

): هر کدام یک جملۀ اسمیه هستند!  بررسی گزینه هاي ( و 

): یک جملۀ فعلیه است!  بررسی گزینۀ (

(ال تُقْل: نهی، نگو) + (ال تعَلُم: نمی دانی، نفی)  گزینه 2  . 26

): هر دو فعل (الیعتُقد) و (الیجتنُب) فعل نفی و مرفوعند!  بررسی گزینۀ (

): هر دو فعل (التشبُع) و (الَتخشُع) فعل نفی و مرفوع هستند!  بررسی گزینۀ (

): (ال َتعیبوا: فعل نهی و مجزوم با حذف ن) و (ُتَلّقبوا) نیز به همان گونه و هر دو نهی می باشند! بررسی گزینۀ (
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الم تعلیل (بیان علت) و ناصبه است چون یک فعل دیگر (طلَب) هم قبل از آن به کار رفته است.  گزینه 3  . 27

سایر گزینه ها: همگی (ل + اسم)  جارومجرور است! 

)، (تأجیل) بر وزن (تفعیل) و مصدر ثالثی مزید و اسم است.  *تذکر: در گزینۀ (

«أن» از حروف ناصبه است؛ پس «َتلَْتِفَت» درست است.  گزینه 2  . 28

  ( ،  و  ما أسرع (ما تعجب): چه سریع است  (رد گزینۀ  گزینه 2  . 29
(عشریَن) صحیح است.  گزینه 3  . 30
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 31

 .( ،  ال َتْغتّري: فریب نخور، نباید فریب بخوري (رد گزینه هاي 

  .(  ،  ِبصالِتنا: به (از) نماز ما، ِبصیاِمنا: به (از) روزة ما. (رد گزینه هاي 
 ِإختبرینا: ما را آزمایش کن.  ِصدق الحدیث: راستگویی یا سخن راست. أداِء اَألمانۀ: امانتداري 

م: تا تمام کنم، کامل کنم)Y فعل دوم (الم تعلیل، بیان علت) دارد که دلیل فرستاده شدن را نشان می دهد.  (بُِعْثُت: فرستاده شدم + ُالتمَّ گزینه 2  . 32

): (َفْلیتوّکْل: باید توّکل کند) حرف (الم امر غایب به معناي (باید) است)  بررسی گزینۀ (

): حرف جاّره است (لکثیٍر - له)   بررسی گزینۀ ( و 
در اسلوب جملۀ وصفیه (رأیُت: ماضی + یمشی: راه می رفت)؛ یعنی مضارع دوم می تواند به صورت (استمراري) ترجمه شود!  گزینه 1  . 33

): (غایًۀ الُتدَرُك: هدفی است که درك نمی شود، فهمیده نمی شود.)  بررسی گزینۀ (

): در اسلوب جملۀ وصفیه ترکیب (اشتریُت: خریدم. ماضی + رأیته: ماضی) و فعل دوم به صورت (بعید: دیده بودم) ترجمه می شود. البته ترجمۀ آن به صورت (ماضی ساده) هم غلط بررسی گزینۀ (
نیست! (خریدم کتابی را که دیده بودم، دیدم) ... 

): (کان: بود) چون به تنهایی در جمله به کار رفته!  بررسی گزینۀ (
(ال تُقْل: فعل نهی و مجزوم) + (ال تعَلُم: فعل نفی)  گزینه 1  . 34

): (الُتشَبُع) و (ال َیخشُع) هر دو (نفی) بوده و (نهی) ندارد.  بررسی گزینۀ (

): ( النسمح ) فعل نهی است و فعل نفی وجود ندارد.  بررسی گزینۀ (

): ( الُتحّدث ) فعل نفی بوده و فعل نهی وجود ندارد.  بررسی گزینۀ (

«دامی» نکره است که به غلط در گزینه هاي  و  به صورت معرفه همراه با «َاْل» «الّشبکۀ» آمده است.  گزینه 2  . 35

«أن» از حروف ناصبه است پس «نون» در «ال تنجون» را باید حذف کند که در گزینه هاي  و  این نون حذف نشده و نادرست است. 
َربُّنا: پروردگار ما،  َحَرج: حالت بحرانی، شرایط سخت، َأْن َیْجَعَل: قرار دهد.  گزینه 1  . 36

«عهدي» معرفه است که به غلط در گزینۀ  همراه با «َاْل» بصورت معرفه تعریب شده است.  گزینه 2  . 37

، «فی الهدء» در آرامش به غلط در جاي دیگر به کار رفته است «أن َتْسَتعنّی فی الهدوء» که کمک کن مرا در آرامش، به عالوه در گزینۀ  ابتداي عبارت «می خواهم از تو که کمک کنی» در  گزینۀ 
صحیح نیست زیرا «کمکم کن» فعل امر است. 

در گزینۀ  «ِبِه» در عبارت اضافه به کار رفته است. 

، «لِـ» معناي «باید» دارد و از نوع امر است. (دقت کنید که حرف الم در این گزینه حرف ربط نیست و از این رو، صورت سؤال «ِلـ» امر (جازمه) به معنی «باید» را می خواهد؛ در گزینۀ  گزینه 4  . 38
متفاوت از گزینه هاي دیگر است.) 

ترجمۀ عبارت: جوجه هاي برناکل باید سقوط کنند وگرنه پرواز کردن را نمی آموزند! 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: حرف «ِلـ» بین دو جمله ارتباط برقرار کرده است و معناي امري ندارد. ترجمه: خداوند قلبمان را با دانش هاي سودمند روشن کرد تا اینکه او را یاد کنیم!  گزینۀ «

»: حرف «ِلـ» به معناي حرف ربط (تا، تا اینکه) به کار رفته و معناي امري ندارد. ترجمه: ماهی تیرانداز قطرات آب را رها می کند تا اینکه حشره سقوط نماید!  گزینۀ «

»: حرف «ِلـ» در این جا هم به معناي حرف ربط به کار رفته و معناي امري ندارد. ترجمه: مقابل تلویزیون نشستیم تا فیلم جالبی را مشاهده کنیم!  گزینۀ «

) / «حّتی نعلم» تا بدانیم (رد سایر گزینه ها) / «ما ُخلق» (فعل ماضی مجهول) خلق (آفریده) نشده است / «و إّن» «لنفّکر» (الم امر  فعل مضارع) باید بیندیشیم (رد گزینه هاي  و  گزینه 3  . 39

( ) / «کّل دالئل الخلقۀ» همۀ دالیل آفرینش (رد گزینه هاي  و  ) / «لم نُدرك» درك نکنیم (رد گزینه هاي  و  اگرچه، حتّی اگر (رد گزینۀ 

» جواب شرط به جاي فعل شرط ) /«أن ُیضّیعها» تباهش کند، هدرش دهد، آن را تباه کند (رد سایر گزینه ها) / (در گزینۀ « «کان یعلم» ماضی استمراري: می  دانسته (رد گزینه هاي  و  گزینه 3  . 40
و فعل شرط به جاي جواب شرط ترجمه شده است.) 

این ما معناي آنچه دارد، اما در سایر گزینه ها ماي نفی وجود دارد. ترجمۀ گزینه: آنچه این اتاق نیاز دارد یک کتابخانۀ کوچک با چند کتاب در آن است.  گزینه 2  . 41
سایر گزینه ها: 

) این دانش آموز دوست ندارد که دیگران شکستش را بدانند. (ماي نفی)  گزینۀ 

) انسان به کسی نیکی نمی کند، مگر در حالی که نتیجۀ کارش را با نیکی بهتري ببیند. (ماي نفی)  گزینۀ 

) مؤمن براي خدا خالص نمی شود، مگر در صورتی که چشمه هاي حکمت از قلبش بر زبانش آشکار شود.  گزینۀ 
» در گزینۀ «2»، به معنی «تا، تا این که» است، زیرا دو جمله را به هم متّصل کرده است و حرف ـِ » با بقیه متفاوت باشد. حرف «ل ـِ صورت سؤال گزینه اي را می خواهد که در آن حرف «ل گزینه 2  . 42

» از نوع ناصبه است.)  ـِ ربط محسوب می شود. («ل
ترجمه: به خاك و کود نیاز داریم تا گل رشد کند! 

» از نوع امر و به معنی «باید» است. ـِ در سایر گزینه ها، «ل
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بررسی سایر گزینه ها: 
» از نوع امر (جازمه) و به معنی «باید» است. ترجمه: اگر بخواهیم علم بیاموزیم، پس باید با اندیشه ورزان همنشینی کنیم!  ـِ گزینۀ «1»: حرف «ل

» از نوع امر (جازمه) است. ترجمه: باید تماشاچیان، بازیکنان را در مسابقات تشویق نمایند!  ـِ گزینۀ «3»: حرف «ل
» از نوع امر (جازمه) است. ترجمه: همانا مؤمنان باید بیچارگان را از آنچه می خورند، غذا بدهند!  ـِ گزینۀ «4»: حرف «ل

در این گزینه الم ناصبه است و معنی (تا اینکه) می دهد؛ اما در سایر گزینه ها الم جازمه (امر) می باشد و معنی (باید) می دهد.  گزینه 2  . 43

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 44

»: الزم غلط است.  گزینۀ «

»: للبعید غلط است، للقریب صحیح است.  گزینۀ «

»: فعل ماضی، مزید ثالثی ِمن باب إفعال و للغائب، مصدره  ِإطعام، معلوم، متعّدي صحیح است.  گزینۀ «

در این گزینه ِلیحُکَم: مضارع منصوب است.   گزینه 2  . 45
ترجمۀ گزینه: این مؤمنان صبر می کنند تا خداوند در روز قیامت میان آنها قضاوت کند. 

بررسی گزینه ها: 

»: الم امر به معنی «باید» است.  گزینۀ «

ـِ در  لإلجتهاد به معنی «براي» می باشد، الم جاّره است.  »: ل گزینۀ «

: براي. ِلیحِفروا: امر بالالم به معنی «باید حفر کنند».  ـِ »: ِللعّمال: جارومجرور. ل گزینۀ «

در این گزینه فعل هاي امر و نهی و طلب وجود ندارد.   گزینه 3  . 46
بررسی سایر گزینه ها: 

»: َعَلی الُمتکلِّم: سخنگو باید ... (َعَلی: مفهوم اجبار و باید می دهد)  گزینۀ «

»: ِإستِمعوا: امر است  گزینۀ «

»: ِلیجلسوا: امر جمع مذکر غایب است.  گزینۀ «

در این گزینه ال نفی آمده است َألْدَفُن: "دفن نمی کنم" که ال نفی تغییري در زمان فعل ایجاد نمی کند.  گزینه 3  . 47
بررسی سایر گزینه ها: 

َیِجْدَن.   »: َلْم فعل مضارع را به ماضی منفی تبدیل می کند.  َلْم گزینۀ «

»: َلْن فعل مضارع را به آیندة منفی تبدیل می کند؛ َلْن یتکاسًال: تنبلی نخواهند کرد.  گزینۀ «

»: إْن شرط، فعل ماضی را به مضارع التزامی و جواب شرط را به مضارع اخباري ترجمه می کنند،   گزینۀ «

. ،  دروغش بر دیگران  »: اگر انسان به دروغ ناچار شود ترجمۀ گزینه «

ـِ + َأخ (اسم)، مفهوم «داشتن» را می دهد.  در این گزینه ل گزینه 4  . 48
ترجمۀ گزینه: برادر کوچکترم کتاب هاي جدیدي دارد که تاکنون آنها را زیاد نخوانده است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) براي امر آمده است و مفهوم «باید» می دهد: "باید نازل کند."  ـِ »: (ل گزینۀ «

ـِ + اسم مفهوم براِي را می دهد: "براي جشن تولّدم"  »: ل گزینۀ «

ـِ + فعل مضارع منصوب، الم تعلیل است، علت وقوع فعل را بیان می کند: "... براي اینکه راضی شوند معلم ها ... ."  »:  ل گزینۀ «

(لن یخلقوا) آیندة منفی است و فعل نفی محسوب می شود. ولی امر یا نهی در این جمله وجود ندارد.  گزینه 3  . 49

): (إجتِنبوا: امر مخاطب)  بررسی گزینۀ (

): (ال َیْسَخْر: فعل نهی، نباید مسخره کند.)  بررسی گزینۀ (

): (إستِمعوا: گوش فرا دهید.)  بررسی گزینۀ (

معموًال فعل نهی از (فعل مخاطب در اول جمله) به همراه حرف (الء ناهیه) ساخته می شود.  گزینه 1  . 50
نکته: 

البته (فعل نهی) از تمام صیغه هاي مضارع ساخته می شود، ولی اگر در مقام مقایسه قرار بگیریم، آن که در (اول جمله) و (مخاطب) باشد ارجحیّت دارد! 
سایر گزینه ها: همگی (الي نافیه یا نفی) و (فعل نفی) و مرفوع است! 
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