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.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب لِلّتعریب :  1
 «مسلمانان در جستجوي علوم، به دورترین نقطۀ کرة زمین سفر می کردند!» :

 کان المسلمون یرحلون إلی أقصی األرض باحثین عن العلوم! کانوا المسلمین یرحلون إلی أقصی األرض یبحثون عن العلوم!

 المسلمون کان یسافرون إلی أقصی کرة األرض و هم یبحثون عن العلم! إّن المسلمین کانوا یسافرون إلی أبعد نقاط األرض و هم باحثین عن العلوم!

.  عّین غیر المناسب للمفهوم: 2

 لن یهلک امرؤ عرف قدر نفسه!:  جایی بنشین که برنخیزانندت!

 کأّن إرضاء الّناس غایه ال ُتدرك!: زندگی به مراد مردم نتوان کرد!

 المرء علی دین خلیله و قرینه!:  تو اول بگو با کیان زیستی        پس آنگه بگویم که تو کیستی!

 عاتب أخاك باإلحسان إلیه!: عتاب دوست خوش باشد و لیکن        مر آن را نیز پایانی بباید!

.  عّین الخطأ فی المحّل اإلعرابّی: 3

: مفعول   للفیروز آباديِّ ُمْعَجٌم مشهوٌر بِاْسِم اْلقاموِس: خبر  المفرداُت الفارسیُّۀ َدَخلِت اللَغَۀ العربیَّۀ منُذ العصِر الجاهلیِّ

و اِشتّقوا ِمنها کلماٍت ُأخَري:  صفت  نََطَقها العرُب وفقًا ِأللسنِتِهم:  فاعل 

عّین الخبر لیس اسَم التَّفضیل:  . 4

ُر ساعٍۀ خیٌر ِمن عبادِة سبعیَن سنۀ!   تفکُّ أحبُّ عباِد اِهللا الی اهللا أنفُعهم لِعباده!  

َمن َغَلبت شهوُته عقَله فهو شرٌّ ِمن البهائِم!   فی متجِر زمیلی َسراویُل أفضُل و لها أسعاٌر أرخُص!  

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب لِلّتعریب:  5
«در گذشته ادباي ما افتخار می کردند که از زبان قرآن براي نوشتن آثار خود استفاده می کنند!»

 فی القدیم اُدباؤنا کان یفتخرون بأنّهم من الّلغۀ القرآنیۀ یستفیدون لکتابۀ آثارهم!  کان اُدباؤنا فی الماضی یفتخرون بأنّهم یستفیدون من لغۀ القرآن لکتابۀ آثارهم! 

 أدیباتنا کانت یفتخرن باالستفادة من الّلغۀ القرآن لکتابۀ آثارهّن فی الماضی!  أهل أدبنا کان یفتخر بأنّهم سیستفیدون من لغۀ قرآن لکتابۀ آثارهم فی القدیم! 

.  َعیِّن العبارة الّتی یختلف فیها معنی األفعال الناقصۀ: 6

رِس.  ًة»   أنَت تصیُر قدوًة لزمیالتَک فی األخالِق والدَّ ماء ماًء َفُتصبُح اْألَرُض ُمْخَضرَّ  «... أْنَزَل ِمَن السَّ

 أصبحنا متوّکلین علی اهللا و معتمدین علی قدرتنا.  األّمهات کّن منتظراٍت لیصل أوالدهّن إلی البیت.  

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ  7
«لّما رأي الطبیُب أنّی مصاب بالّزکام الشدید و أیضًا عندي ُحّمی شدیدة، کتب لی وصفۀ تحتوي علی مقدار من الشراب و حبوب مسّکنۀ!»:

وقتی پزشک مرا دید که به زکام و تب شدید گرفتار شده ام، نسخه اي را که برایم نوشت محتوي مقداري شربت و قرص هاي مسّکن بود! 

پزشک وقتی دید من دچار زکام شدید هستم و نیز تب شدیدي دارم، نسخه اي برایم نوشت که محتوي مقداري شربت و قرص هایی مسّکن بود! 

طبیب چون دید مبتلی به سرماخوردگی سخت و تب شدید هستم، برایم نسخه اي نوشت که در آن شربتی بود و تعدادي قرص مسّکن! 

چون طبیب دچار  شدن مرا به سرماخوردگی شدید و نیز تب باال دید، نسخه را برایم نوشت که آن شامِل مقداري از شربت بود و قرص هایی مسّکن! 

عّین الخطأ فی ضبط حرکات الحروف:  . 8

 َأْتقی الّناس َمن قاَل الَحّق فی ما له و ما َعَلیِه!  الِعَنب الَبرازیلیُّ َشجرة َتخَتِلف َعن باقی أشجار العالَِم! 

عات، ِمنُهم حافٌظ الّشیرازّي!  عراء اإلیرانیَّین ُملمِّ ع اَألسماك!  لَکثیٍر ِمن الشُّ الفین ُتساِعُد اإلنسان َعلی اِکِتشاِف أماِکِن َتجمُّ  الدَّ

حیح فی َتعریب العبارة:   َعیِّن الصَّ  . 9
«پزشک، مادرم را به خاطر بیماري قند از خوردن مواد قندي منع کرده است.»

ِر.   کَّ رّیۀ بسبب ابتالءها بَمرِض السُّ بیُب الموادَّ الُسکَّ ر   َقد َمَنَع الطَّ کِّ کریِّۀ بِسبِب َمرِض السُّ بیب ُأّمی َعِن تناول الموادِّ السُّ َقد َمَنَع الطُّ

ر. کِّ َیمَنع الطبیُب والدتی ِمن تناول الموادِّ الُسّکرّیۀ بسبب مرِض السُّ ِر.    کَّ ّکریۀ النّها ُمصابۀ بَِمرِض السُّ «قد ُمِنعت ُأمی َعن أکِل المواد السُّ

نمونه سوال عربى یازدهم درس هفتم سخت
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عّین الصحیح فی المترادف أو المتضاّد:  . 10

َأْمِشی فی الحدائِق و َأْفَرُح بذلَک کثیراً. ( َأْحزُن)   ُیبیُِّن علماُء اللغۀ العربّیۀ قواِعَد هذه اللغۀ بشکٍل کامٍل. ( ُیْظِهُر) 

. (= َیْسِتلْمَن)  البات ُیرِسْلَن کتبًا لصدیقاتهنَّ الطُّ کاَن أصدقائی واقفیَن عنَد شجرٍة کبیرٍة. ( قائمیَن) 

≠≠

≠

عّین الخطَأ فی ضبِط حرکات الکلمات:  . 11

ِإذاَتمَّ الَعْقُل نََقَص الکالُم.   رِس الکیمیاَء.   ب َیْسَتَمُعوَن إلی کالِم ُمدِّ ۀ اَألولَی کاَن الطالُّ فی الحصِّ

ِم العربیِّۀ.   التلمیذُة َتِجُد برنامجًا ُیساِعُدها عَلی َتَعلُّ الشجرُة الخانقُۀ شجرٌة َتْنُمو فی بعِض الغاباِت اإلستوائیِّۀ.  

عّین الخطَأ فی ترجمۀ العبارات التالیۀ:  . 12

لَن َینالوا البّر حّتی ُیْنِفقوا مّما ُیحبَّون: به نیکی نخواهند رسید تا از آنچه که دوست دارند انفاق کنند. 

الُمستشِرق یأتی إلی الشرِق لیبَحَث عن أمٍر مهّم: شرق شناس به شرق می آید تا در مورد موضوع مهمی تحقیق کند. 

ُن حال الَمرضی بعد ُأسبوٍع بلطف اهللا: با لطف خدا حال بیمار بعد از یک هفته خوب می شود. َتتحسَّ

کانَْت قد ُترِجمَت الکتب الفارسّیۀ إلی اللغۀ العربّیۀ: کتاب هاي فارسی به زبان عربی ترجمه شده بود. 

عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارات التالیۀ:  . 13

کاة: آیا خانوادة خود را به نماز و زکات فرمان می دادید؟ الة والزِّ َأ ُکنتم تأمروَن أْهلُکم بالصِّ

ائلین: مسلمًا در مورد یوسف و برادرش نشانه هایی براي سوال کنندگان است.  لقد کاَن فی یوسف و إخوته آیاٌت للسَّ

َأوِف بالعهِد إّن العهَد کاَن مسؤوًال: به پیمان وفا کنید، مسلمًا عهد و پیمان مسؤولیت دارد. 

َتقولوَن بألسنتکم ما لَیَس فی قلوبُِکم: با زبان هایتان آنچه را که در دلتان نیست می گویید.

.  عّین اَألدّق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    14
 .   کانت الُمزارعاُت َیستخِدمَن شجرة الّنفط کسیاٍج ُمحکٍم حوَل َمزارٍع َیحَفُظ محاصیلهنَّ

کشاورزان درخت نفت را به عنوان پرچینی محکم  پیرامون مزرعه شان که محصوالتشان را حفظ می کند، به کار می گیرند.

زنان کشاورز درخت نفت را همانند پرچین محکم  پیرامون کشتزارهایی که محصوالت آنها را نگه می دارد، به کار می گیرند.

کشاورزان درخت نفت را به عنوان پرچینی محکم  به دور مزرعه هایی که محصوالتشان را حفظ می کرد، به کار می گرفتند.

زنان کشاورزان درختان نفت را همانند پرچین محکمی  به دور مزرعه هایشان که محصولشان را نگه می داشت، به کار می گیرند.

عّین الصحیح فی التحلیل الصرفی َاو المحّل االعرابّی:    . 15
«َاْصَبَح»

فعل ماضی - للغائب - مزید ثالثی و له حرٌف زائد  فعل ماضی - للغائب - مزید ثالثی (مصدره علی وزن افعال) - فاعله هو 

فعل - حروف االصلیه  (ص ب ح) - مجّرد ثالثی  فعل ماضی - مزید ثالثی - من افعال ناقصه و فاعله هو 

حیح ِفی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفی:  یِّن الصَّ َعَ  . 16
«َو اْذُکروا نِْعَمَۀ اِهللا َعَلیُکم إذ ُکنتم أعداًء َفَألََّف بَیَن قلوبکم َفَأْصَبحتم بِنعَمتِه إخوانًا.»

، مبنی/ فعل و فاعله ضمیر بارز واو  اذکروا: فعل امر، جمع مذکر مخاطب، متعدٍّ

أعداًء: اسم، جمع التکسیر، مفرده َعداوة، معرب، معرفه / خبر فعل ناقص کنتم 

َألََّف: فعل ماٍض، مفرد مذکر غائب، مزید ثالثی، باب تفعل، مبنی، معلوم، متعٍد / فعل و فاعله ضمیر مستتر ُهَو

َأْصَبحتم: فعل ماٍض، جمع مذکر مخاطب، مبنی، معلوم/ فعل و فاعله  ضمیر ُتم 

ِاقرأ الّنص الّتالی ثّم أجب عن األسئله بما یناسب النّص:   
 َتعتمد الملیاراُت من الّناس فی جمیع أنحاء العالم، خاّصْۀ فی أفقر دول العالم، علی الُمحیطات و الِبحار فإنّها مؤثِّرة بشکل أساسّی فی إیجاد ُفَرص العمل و کذلک الحصول َعلی
ها؛ فإنّها إضافًۀ إلی أنّها َمصادُر ِمن النِّعم الِغذائّیۀ الِغذاء و االحتیاجات الیومّیۀ. إّن البالد الُمجاِورة لهذه الّنعمۀ الُکبري َتسَتفید ِمنها بأشکاٍل ُمختِلفٍۀ فی َمجال َتنمیِۀ اقتصادها و نموِّ
ذ. و األمُر الجدیر بالّذکر هو أّن النَّقل البحري أصبَح اآلَن أحَد ُطرق االّتصال األساسّیۀ ج و التلذِّ ّواح و الُمسافرین من جمیع بالِد العالم للثفرُّ و َغیِرها فهی فرصٌۀ َذهبیٌّۀ لِجذب السُّ

بین البالد، فلذلک ُیَعدُّ من َعوامل َتنشیط اِالقتصاد. و أخیًرا ما َتِجب ُمراعاُتها هی أّن البحار لَیست مکانًا للّنفایات فإّن َعدَم رعایِۀ هذا األمِر ُیسبُِّب هالکۀ اإلنسان بِیده!
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«أصبح»:  . 17

فعل ماٍض - من األفعال الناقصۀ بمعنی «کان» وزنه «أ فعل» و مصدره «إفعال» فعل ماٍض - للغائب - من األفعال الناقصۀ بمعنی «صار» - حرفه الزائد: الهمزة  

ماٍض - للمفرد المّذکر الغائب - علی وزن «أفعل» و وزن مصدره: إفعال - له حرف واحد زائد   ماٍض - للمفرد المّذکر الغائب - له حروف ثالثۀ أصلیۀ و حرف واحد زائد، مصدره «إصباح»  

«جوان دروغگو هنگامی که براي بار سّوم دروغ گفت، نزدیک بود غرق شود»:  . 18

کاد الشاّب الّذي َیکذب َیغرق لّما کذب للمّرة الثالثۀ.  الشاّب الّذي کذب کاد یغرق لّما کذب ثالث مّرات. 

الشاّب الکّذاب کاد قد غرق عندما کذب ثالث مّرات.  کاد الشابُّ الکّذاب َیغرق عندما َکذب للمّرة الثالثۀ. 

عّین الخطأ:  . 19

َأحسْن کما َأْحَسَن اُهللا الیک: نیکی کن همانطور که خداوند به تو نیکی کرده است. 

ُکلُّ حزِب بما لََدْیِهم َفِرحُون: هر گروهی بدانچه دارند، شادمانند. 

َل المدیُر و نََصَحنا: با یکدیگر زد و خورد کردیم، پس مدیر وارد شد و ما را نصیحت کرد.  ُکّنا نََتضاَرُب َفَتَدخَّ

َرنا الشرطیُّ عندالعبور من الشارع: هنگام عبور از خیابان، پلیس به ما هشدار داد.  َحذَّ

عّین ما لَیَس فیه إّال فعٌل واحٌد ِمن اَألفعال الناقصۀ:  . 20

هات َصیَّرن اُألموَر َسْهَلًۀ ألنفسهنَّ و ُکنَّ متوکٍّالت علی اِهللا.   هؤالِء اُألمُّ کانِت الطالبُۀ َتْلَعُب بالُکرِة فی ُغرفتها َفصارْت نشیطًۀ.  

َأصبَح اَألوالُد ُمجتهدیَن فی البالد فیکوُن والدیهم َمسروریِن ِمن محاولتهم.   لَیسِت الطالباُت ُمتکاِسالٍت فی أمورهنَّ فَأصبْحَن فائزاٍت بعَد ذلَک.  

عّین للفراغ الکلمۀ الّتی ُتناسب الکلمات اُألخري فی النوع:    . 21
«ُکنُتنَّ - ُیْصِبْحَن - َتصیروَن ..................»

َصیَّْرَن لَْسنا   ُن ُأَکوِّ َتِسیریَن

عّین الخطَأ فی الترجمۀ:  . 22

کانت مریم تقرُأ رسائَل َوَصْلتها و ِهَی راکبٌۀ فی القطار: مریم نامه هایی را که رسیده بود می خواند در حالی که در قطار سوار بود. 

لُِحسیٍن صدیٌق کاَن قد تعّلم معه دروَس الریاضّیات: حسین دوستی دارد که همراه او درس هاي ریاضی را یاد گرفته بود. 

عه علی الصالة: مادر هم شاگردي ام به او سخن معروفی را می گفت که او را براي نماز خواندن تشویق می کرد. کانت ُأّم زمیلی تقول لَه قوًال مشهوراً ُیشجُّ

کانت المفردات الفارسّیۀ کثیرًة قد نُِقلت إلی اللغۀ العربّیۀ بسبب التجارة: واژگان فارسی بسیار است که به زبان عربی به علت بازرگانی منتقل می گردد.

عّین اَألصّح فی الترجمۀ للعبارة التالیۀ:   . 23
َأّیها المنافقوَن، َأتقولوَن بَأفواهکم ما لیس فی قلوبکم و کاَن اُهللا َأعَلُم بما تکتموَن.

اي منافقان، ... آیا با زبانتان چیزي را می گویید که در دل تان نیست، و خدا به آنچه که پنهان می کنید آگاه است. 

آیا با دهان هایتان چیزي را می گویید که در دل هایتان نیست، و خداوند داناتر است به آنچه که پنهان می داشتید.

آیا با دهان هایتان آنچه را که در دل ها نیست می گفتید و خداوند به آنچه که پنهان می کردید داناتر بود. 

آیا با زبان ها آنچه را که در قلب هایتان نیست می گفتید، حال آنکه خدا به آنچه که پنهان می کنید آگاه است. 

َمّیز الخطَأ فی شرح الکلمات التالیۀ:  . 24

یۀ ُتزرُع فی دامغان و کرمان و ....  الُفستق: فاکهۀ لذیذٌة و مقوٌّ الصیدلّیۀ: الدکتور الّذي َیعِرف األدویۀ و ُمتخّصص فیها.  

الدیباج: قماش لطیٌف و غاٍل یستفیُد منه اَألغنیاء غالبًا.   یارات و المعاِمُل.   التلّوث: هواٌء غیُر سالِم ُتَؤّثر فیه السُّ

عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارات التالیۀ:  . 25

ظواِهر الطبیعّیۀ هی الّتی ُتظِهُر لکم آیاِت اهللا: پدیده هاي طبیعت همان چیزي است که نشانه هاي خدا را براي شما آشکار می کند.

ح ُیعّلم أوالَدُه کیف َیغرسوَن اَألشجار: کشاورز به فرزندان آموزش می دهد که چگونه درخت بکارند.  الفالُّ

األرُض یرُثها عبادي الصالحوَن عاقبًۀ: در آینده زمین را بندگان شایسته به ارث می برند.

کانت رائحۀ بعض اَألشجاِر کریهٌۀ و ُتؤذینا: بوي برخی از درختان زشت بود و ما را آزار می داد.

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴
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عّین الخطَأ َعِن اَألفعال الناقصۀ:  . 26

هذا الکتاُب لیَس غالیًا و کاَن جدیداً للقارئیَن.   کانَِت المعلِّمتان فی فریقنا ُمشفقَتیِن علی جمیع الطالباِت.  

یا رجاُل َأُتصِبحوَن شاکریَن َعن نَِعم اِهللا الکثیرِة.   ة فی هذا الفصِل.   اَألشجاُر الخضراُء صارْت ُمخضرٌّ

عّین الخطَأ فی ترجمۀ العبارات التالیۀ:  . 27

ُعلماُء َأنَتِفُع بعلوِمهم خیٌر ِمن َألفیِن عابٍد: دانشمندانی که از دانش هایشان سود می برم از دو هزار عبادت کننده بهترند. 

ُیعِجُبنا کثیراً حارُس مرَمی َفریق الّصداقۀ:  دروازه بان تیم صداقت ما را بسیار به شگفتی درمی آورد.

أتسألوَن فضَل اهللا؟ إنّه کان بکّل شیٍء علیمًا: آیا از لطف خدا می خواهید؟ همانا او بر همه چیز آگاه بود. 

هات ُیوفیَن بالَعهِد، ِإّن الَعْهد یکوُن مسؤوًال: مادران به پیمان وفا می کنند مسلمًا پیمان (کننده) متعهد می باشد. اُألمُّ

عّین ما فیه التضاّد:  . 28

الصبُر ِمَن اَألخالق الحسنۀ و الَعَجلۀ ِمن َأعماِل الشیطاِن.   ُکنُت صادقًۀ عنَد والديَّ و صارا َفِرحیِن ِمن نجاحی فی أموري الدراسّیۀ.  

َأَمَرنا اُهللا بُِمداراة الناِس کما أمَرنا بأداِء الفرائِض.   الَّذین ُیبعدوَن َعِن العیوِن ُیْبِعدوَن َعن القلوِب.  

عّین الخطَأ حوَل الُمترادفاِت:  . 29

د. (الُمجّدد)   لَْن نَستطیَع الحضوَر فی اإلمتحاِن فی الَوْقت الُمحدَّ خیُر إخوانِک َمن نََدبک إلی َأفضل اَألعماِل بُحسِن أعماله. (َأْحَسُن)  

یا اّیها الَّذین آمنوا ال َتْکتموا الحقَّ بالباطِل. (ال َتْستروا)     ( فن. (ال ُتِحبُّ یاح بِما ال َتْشَتِهی السُّ تجري الرُّ

عّین الجملۀ بعد النکرة تُدّل علی اإلستمرار:  . 30

ال َتْسَألوا ِمن شخٍص ال َتْعرفونَُه کامًال هذِه اَألیَّام.     . ُتساِفُر الطالباُت إلی مکاٍن ُیَغیُّر حالَهنَّ

َوَجْدنا فی الکامبیوتر برنامجًا ُیساِعُدنا فی َتَعلُّم اللغۀ العربیِّۀ.   الضیوُف َیجلسوَن فی حدیقٍۀ َتجِري ِمن تحتها األنهاُر.  

عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:  . 31

لِماذا َتقولیَن بلسانِک ما لیَس فی قلبِک؟: چرا با زبانتان می گویید آنچه را که در دلتان نیست؟ 

لَِنْذُکْر نَِعَم اِهللا علینا ِإذ ُکّنا َأعداًء: نعمت هاي خدا را باید بر خود به یاد آوریم آنگاه که دشمن بودیم. 

ألَْم َتْعَلموا أّن فی یوسف و ِإخوتِه آیاٌت لَنا؟: آیا ندانسته اي که در (داستان) یوسف و برادران نشانه هایی براي ماست؟ 

ُیریُد اهللا لُِیَؤلِّف بین قلوبهنَّ حّتی ُیصبحَن أخواٍت: خداوند می خواهد که میان دل ها همدلی ایجاد کند تا برادر شوند. 

.  عّین اَألصّح فی ترجمِۀ العبارة التالیۀ:  32
 کاَن علماُء اللغِۀ العربیِّۀ و الفارسّیۀ ُیَبیَّنون أبعاَد هذا التأثیر فی دراساتهم؛ و ِعنَدنا کثیٌر ِمن الکتب الّتی تضمُّ الکلمات الفارسّیۀ المعّربۀ.

دانشمندان زبان هاي عربی و فارسی ابعاد این تأثیر را در مطالعات خود روشن کرده اند و بسیاري از کتاب هایی که شامل کلمات فارسی عربی شده، نزد ما هست. 

دانشمندان زبان عربی و فارسی ابعاد این تأثیر بزرگ را در درسها و پژوهش ها روشن می کردند و بسیاري از کتاب ها وجود دارد که شامل کلمات فارسی عربی شده می گردد.

دانشمندان زبان عربی و فارسی بُعدهاي این تأثیر را در مطالعاتشان روشن می کردند و کتاب هاي بسیاري داریم که شامل کلمات فارسی عربی شده می باشد.

دانشمندان زبان عربی و فارسی بُعدهاي این تأثیر را در مطالعات خود توضیح داده بودند و نزد ما بسیاري از کتاب هایی است که شامل کلمات فارسی عربی شده است. 

عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    . 33
متنَّ أیدیکنَّ و َتقوُل الکافراُت یا لَیتنا کّنا ترابًا. یوَم َتْنُظْرَن ما َقدَّ

روزي که انسان نگاه می کند که با دستش چه فرستاده است و کافر می گوید اي کاش که من خاك باشم. 

روزي که نگاه می کنید به آنچه که با دستان خود پیش می فرستید و کافران گفتند اي کاش که ما خاك بودیم. 

روزي که می نگرید به آنچه که با دستانتان پیش فرستادید و کافران گویند: اي کاش که ما خاك بودیم. 

در روزي که آنچه را که با دست خویش فرستادید، می نگرید و کافران گویند کاش ما خاك باشیم. 

عّین الخطَأ فی الِحوارات:  . 34

الّزائر: کیَف َتْذهبوَن ِإلی الَمسجد النبّی (ص)؟ السائُق: نَْذَهُب بالحافلِۀ.  

اتین؟ بائع المالبس: تبدأ األسعاُر ِمن ثمانیٍۀ و تسعین ألف توماٍن.   المشتري: بَکم توماٍن هذِه الَفسُّ

ا.   إبراهیم: بَیَن َمن هذِه المباراة؟ إسماعیل: کال الفریقیِن قویِّان جد

المریض: ِمن أیَن نَْسَتِلُم اَألدویَۀ؟ الطبیُب: ِإْسَتِلموا األدویَۀ ِمَن الصیدلّیۀ فی نهایۀ ممّر الُمستوصِف.  
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عّین جوابًا لَْیَس مناسبًا علی حسب الحوار؟  . 35

الطبیُب: ما بَک؟ المریض: أنا مصاٌب بالزکام و عندي حّمی شدیدٌة.   المعّلم: لَِم ما َکتْبَت الدرَس فی البیت؟ الطالُب: ألنّی ُکْنُت فی المستوصِف.  

الّزائر: کم ِسعُر هذا القمیص الرجالی؟ بائع الَمالبس: عندنا األبیُض و األسود و األزرُق.   الحاّج: لماذا ال ُتعطینی هذه األدویۀ؟ الصیدلّی: ألّن بَیعها بدون وصفٍۀ غیُر مسموٍح.  

عّین الصحیح فی تعریب العبارة التالیۀ:    . 36
با خود و دیگران صادق باشید و از واقعیت هرگز فرار نکنید.

ُکونُوا صادقیَن َمَع َأنفسکم و مع اآلخریَن و ال تهَربوا ِمن الواقِع أبداً. کانوا صادقیَن مع أنفسهم و اآلخرین و لَن َتهَربوا ِمن الواقع.  

ُکونوا صادقوَن َأنفسکم و اآلخروَن و ال َتهربوا ِمن الواقعیِّۀ.   ُکن صادقًا مع نفسَک و اآلخریَن و لَن تهرَب ِمن الواقع أبداً.  

عّین الخطَأ فی ضبط حرکات الکلمات:  . 37

ُم باللِّغۀ اُألردیِّۀ.   عُب الباکستانیُّ َیَتکلَّ الشَّ َتزداُد الُمفرَداُت الَعربیُّۀ فی اللِّغۀ الفارسیِّۀ بعَد ُظهوِر اإلسالِم.  

الکلماُت الفاِرسیُّۀ الّتی َدَخَلِت اللغۀ العربّیۀ َفَقْد ُتَغیَّرْت َأصواَتها.     . لوا فریقًا لِلحواِر الدینیِّ َقبل وفاِتها َأوَصْت شیمُل زمالَءها َأْن ُیَشکِّ

عّین الصحیح فی تعریب العبارة التالیۀ:   . 38
در زبان عربی صدها کلمۀ عربی شدة داراي ریشۀ فارسی وجود دارد.

  . ُهناَك مئاُت الکلمِۀ المعّربۀ فی اللغۀ العربّیۀ ذاُت أصٍل فارسیٍّ فی اللغۀ العربّیۀ مئات کلمٍۀ معّربۀ ذاُت اُألصول الفارسیِّۀ.  

بۀ فی اللغۀ العربِیۀ ذاُت اُألصول الفارسیِّۀ.   هناَك مئاُت کلمٍۀ معرٍّ مئاُت الکلمِۀ المعّربۀ ُتوَجُد فی لُغٍۀ عربّیۀ ذاُت اَألصل الفارسّی.  

عّین الصحیح فی نوعّیۀ الکلمات و محّلها اإلعرابّی فی العبارة التالیۀ:   . 39
َل لَهما اإلمتحاَن. َتْیِن َفتواِفُق اُألستاذُة ُتؤجِّ ما کانت الطالبتاِن ُمسَتِعدَّ

تیِن: اسم، مثنی، معرفۀ، اسم الفاعل المزید / خبر کاَن و منصوب   ُمستِعدَّ الطالبتاِن: اسم، مثنی، معرفۀ، اسم الفاعل / اسم فعل ناقص و مرفوع 

ل، للغائبۀ / فعل و فاعل  َل: فعل مضارع منصوب، من باب تفعُّ ُتَؤجِّ ُتواِفُق: فعل مضارع، للمخاطب، مزید ثالثی مصدره ُمواِفقۀ / فعل و فاعله االستاذة  

َعّین الخطَأ فی ضبِط حرکات الکلماِت:  . 40

ال َتظِلْم َکما ال ُتِحبُّ َأْن ُتْظَلَم و أْحِسْن إلی الّناس.   ٍم ُدروِسهم.   ب لَِتَعلُّ اإلمِتحاناُت ُتساَعُد الطالَّ

القرآُن َیْأُمر المؤمَن َأّال َیُسبَّ َمْعبوَد الُمشِرِك.   ُم َمَع بَْعِض زمیالِتها لَِیْجَمْعَن نُقوَدهنَّ لِشراِء الُکُتِب ِهَی َتَتکلَّ

عّین الخطَأ فی ضبِط حرکاِت الکلماِت:  . 41

ٌة.   َأْنِزَل اُهللا ِمَن السماِء ماًء َفُتْصِبُح األرَض ُمخضرَّ الِمْسُک ِعطٌر ُیتَِّخُذ ِمن نوٍع ِمن الِغزالِن.  

ِإزداَدِت المفرداُت العربیُّۀ فی اللِّغۀ الفارسیِّۀ بِسبِب العامِل الدینّی.   َأيُّ شیٍء َیْجَعُل اللَّغۀ َغِنیۀ فی اُألسلوِب و البیان؟  

عا: عّین ما فیه أسماء الجمع أکثر تنو  . 42

َیخُرُج الَعَملُۀ الصابروَن ِمن ُقراهم َیطلبوَن َمزارَع کبیراٍت للعمل فیها.   لَنَسیت طالباُت هذِه الَمدارِس فی َمیادیَن الِبالِد.  

أولئَک المؤمنوَن َیْبنوَن بیوتًا کثیرًة إلمکاِن مساکیِن بالدهم.   نۀ.   ات الصادقاُت ُفقراَء الُمدِن أیَّام السَّ ُتساِعُد اُألمهُّ

عّین الصحیح حسب التوضیحات التالیۀ:  . 43

الشهادُة: ِهَی القیُم المشترکُۀ بیَن جماعٍۀ ِمن الناِس.   الِمَنَشَفۀ: قطعۀ ُقماش ُتوَضُع علی الّسریر.  

داُع: َألٌم شدیٌد فی رأِس اإلنساِن.   الصُّ م فی میادیِن الِعْلِم و الصناعِۀ و اَألدِب.   الِمهَرجان: ِمن مظاِهر التقدِّ

عّین الخطَأ فی َضبط الحرکات الکلمات:  . 44

ِم.   ما کاَن عندُه َضْغُط الدَّ َمْن َیْکُتِب الواجباِت َیْنَجْح فی اإلمتحاناِت.  

ماء.   ِهَی ُتشاَهُد اَألسماَك الّتی َتَتساِقُط ِمَن السِّ ذائل اَألخالقیِّۀ.   صار ُمسِلمو البالِد بَعیدیَن َعِن الرِّ

ِة الکلماِت: عّین الصحیح فی ِقراَءَ  . 45

تان فی المدرسِۀ ُممتازتیِن بَْیَن الطالباِت.   ُتْصِبُح الطالِبتاِن الُمجدِّ ًة.   ماء ماًء َفُتصِبُح األرُض ُمْخَضرَّ ِمَن السِّ ُیْنَزُل

جال فی المدینِۀ؟   جل َهْل ُکْنَت َأْحَسُن الرِّ َأّیها الرَّ لَْیَسْت فالِّحات القریِۀ فی َمزاِرعهنَّ الکبیرِة.  
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عّین الخطَأ فی ضبط حرکات الکلمات:  . 46

ِتلَک الطالبۀ صارْت ناجحًۀ فی اإلمتحاِن.   ۀ ُأْخِرَجْت للناِس.   ُکنتم خیَر ُأمٍّ

کانَْت فی اللغِۀ العربّیۀ مئاٌت ِمن الکلماِت الدخیلِۀ الفارسیِّۀ.   ْفَن ُغْرَفُتهنَّ فَأْصَبحِت الغرفُۀ نظیفًۀ.   الطالباُت ُیَنظَّ

عّین الخطَأ فی َضْبط حرکات الکلمات:  . 47

َأْصَبَح الهدُف األعلی إتَّحاد الُمسِلمیَن.   ُمها.   کانَِت الطالِبُۀ ناِجحًۀ فی ُتَعلِّ

لَْسِت ُمَؤثَِّرًة فی َتْغییِر هذِه اُألمور.   صارِت الُمعلِّماُت الُمشِفقاُت ُمشتاقاٍت لِزیارِتنا.  

عّین الخبر َیختلُف فی اِإلعراب:  . 48

فی تلک المزرعۀ الوسیعۀ الفّالحۀ ُمجِدٌة فی َأعمالها الکثیرة.   الموسوعۀ ُمعجٌم َیجَمُع فیه کثیٌر ِمن العلوم.  

َأْنَت مسؤوٌل َعِن الِبقاِع و البهائم أیضًا.   لَْیَس الَغنیُّ فی هذه المدینِۀ غافًال عن َأحوال فقراءها.  

عّین ما لیس فیه ِمن اَالفعال الناقصۀ:  . 49

أَتِصیریَن معلمۀ بعد دراستِک فی الجامعۀ؟   لَِیُکْن َأَحبُّ اَألعماِل إلیکم العمل الصالح.  

ُن ِمَن الموادِّ الکثیرة الّتی َخَلقها اهللا تعالی.   العالَم َیَتَکوَّ لَْستنَّ ُمتکاسالٍت فی أمورکّن الّمهمۀ یا طالباتی.  

عّین فعًال ِمن األفعال الناقصۀ َیدّل علی التغییر و التحّول:  . 50

حۀ نشیطًا فی أمورها الّزراعیِّۀ.   صارِت الفالُّ الب جالسیَن علی َکراِسّیهم فی الصفوِف.   کاَن الطُّ

هات ِکنَّ ُیساِعْدَن أوالَدهنَّ فی دروسهّن.   هؤالِء اُألمُّ لَْیَس المؤمنوَن فی هذِه الدنیا مأیوسیَن ِمن رحمۀ اِهللا.  
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: کانوا اول آمده است، باید به صورت مفرد می آمد (کاَن).  بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ  گزینه 1  . 1

: کاَن بعد از المسلمون آمده است پس باید مطابقت کند و به صورت کانوا بیاید و نیز "علم" مفرد آمده که غلط است. گزینۀ 

: نقاط جمع است و باید به صورت مفرد می آمد و "باحثین" خبر است و باید "باحثون"  باشد.  گزینۀ 
زیرا ترجمۀ عبارت چنین است:" سرزنش کن برادرت را با نیکی کردن به او "  گزینه 4  . 2

توجه: هر گاه جار و مجرور اول جمله اسمیه بیاید و خبري را برساند خبر مقدم می شود و اسم بعد از آن مبتداي مؤخر می شود. گزینه 2  . 3

گزینۀ  أحّب مبتدا و أنَفُع خبر است. (اسم تفضیل معموًال بر وزن أفعل می آید)  گزینه 3  . 4

گزینۀ  تفکُّر مبتداست و خیٌر خبر است. (اگر خیر معنی «تر و ترین» دهد، معموًال اسم تفضیل محسوب می شود) 

گزینۀ  أفضل اسم تفضیل است، اما اینجا صفت است  نه خبر. أرخص نیز اسم تفضیل و صفت می باشد. 

گزینۀ  شّر اسم تفضیل و خبر است. شّر نیز مانند خیر می تواند اسم تفضیل باشد، اگر معنی «تر و ترین» داشته باشد. 

در گزینه  کان - «القرآنیۀ» ، در گزینه ي  کاَنت - «اللغۀ» باید بدون ال بیاید چون مضاف است و باید جمع باشد.  گزینه 2  . 5

در گزینه  کاَن َیفَتِخُر از موارد نادرست است. 
صار - یصیر - أصبح - یصبح به معناي «شد - می شود» می باشند ولی کان به معنی «بود» می باشد. گزینه 4  . 6

) / و أیضًا عندي ُحمَّی شدیدٌة: و نیز تب شدیدي دارم ) / أنّی مصاٌب بالزُّکاِم الّشدید: من دچار زکام شدید هستم (نادرستی گزینۀ  لّما رأي الّطبیُب: پزشک وقتی دید (نادرستی گزینۀ  گزینه 2  . 7

) / علی مقداٍر من الشراب و ُحبوب ) / َتْحَتِوي (جمله وصفیه): که محتوي بود (نادرستی گزینۀ  (نکره) (نادرستی سایر گزینه ها) / َکَتَب لی وصفًۀ: برایم نسخه اي نوشت (نادرستی گزینه هاي  و 

( ُمسکنِّۀ: مقداري شربت و قرص هایی مسّکن (نادرستی گزینۀ 

عات   عات  ُملمَّ گزینه 4 َلکثیٍر  ِلکثیٍر / ُملمِّ  . 8

 ( ) / خوردن:«تناُول»: أکل (رد گزینۀ  ) / مادرم: «اُّمی» (رد گزینۀ  بی شک منع کرده است: «قد َمَنَع» (رد گزینه هاي  و  گزینه 1  . 9

َأْفَرُح: شاد می شوم  َأحزُن: ناراحت می شوم.  گزینه 2  . 10
بررسی گزینه ها: 

»: ُیَبیُِّن: روشن می کند = ُیْظهُر: آشکارمی کند.  گزینۀ «

»: واقفیَن: ایستادگان = قائمیَن گزینۀ «

»: ُیرِسْلَن: می فرستند َیْسَتِلْمَن: دریافت می کنند.  گزینۀ «

در این گزینه َیْسَتِمعوَن: مضارع باب افتعال، جمع مذکر غایب؛ الکیمیاِء: مضاٌف إلیه صحیح است.  گزینه 1  . 11
المرَضی: جمع مکسر است به معنی بیماران.  گزینه 3  . 12

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 13

»: ................."برادرانش"و" بوده است" صحیح است.  گزینۀ «

»:  .................. "وفا کن" صحیح است.   گزینۀ «

»: دل هایتان (قلب هایتان)، صحیح است.  گزینۀ «
گزینه 3  کانت .................. َیستخِدمَن : به کار می گرفتند.  سیاٍج ُمحکٍم : پرچینی محکم یا پرچین محکمی.  َمزارٍع : مزرعه هایی که.  َیحَفُظ : حفظ می کرد. (کانت روي این فعل هم اثر  . 14

می گذارد).  محاصیلهنَّ : محصوالتشان

َاْصَبَح فعل ماضی، ثالثی مزید از باب افعال است و از افعال ناقصه به شمار می آید که فاعل و مفعول ندارد (اسم و خبر دارند).  گزینه 2  . 15
تصحیح گزینه هاي نادرست:  گزینه 1  . 16

»: مفرده «عدّو»، نکره  گزینۀ «

»: باب تفعیل  گزینۀ «

»: فعل ناقص و اسم آن ضمیر بارز «ُتم»   گزینۀ «

  ترجمۀ متن درك مطلب: 
میلیون ها نفر از مردم در تمام اطراف دنیا به ویژه در کشورهاي فقیرتر زندگی  شان به دریاها و اقیانوس ها تکیه دارد. این دریاها و اقیانوس ها به شکل خیلی مهمی در ایجاد فرصت هاي شغلی و بدست
آوردن غذا و احتیاجات روزانۀ آنها مؤثر است. سرزمین هاي نزدیک این اقیانوس ها به خاطر این نعمت بزرگ از آن به اشکال مختلفی در زمینۀ توسعه و رشد اقتصادشان استفاده می کنند. عالوه بر
اینکه آن ها منابع مهم نعمت هاي غذایی و غیره هستند یک فرصت طالیی براي جذب جهانگرد و مسافر براي لذت بردن و گشت از تمام سرزمین هاي دنیا هستند. موضوعی که شایان ذکر است این
که حمل و نقل دریایی امروزه یکی از راه هاي اتصال اساسی بین کشورها شده است. براي همین یکی از عوامل رشد اقتصاد شمرده می شود و در انتها آن چیزي که مراعات کردن آن واجب است،

اینکه دریاها مکانی براي زباله ها نیستند و عدم رعایت این موضوع باعث هالکت انسان به دست خودش می باشد.

گزینه 2 أصبح به معنی کان نیست (أصبح: شد / کان : بود)   . 17

«جوان دروغگو»: الّشاّب الکّذاب (رد گزینه هاي 1 و 2)/ «هنگامی که»: لّما، عنَدما/ «براي بار سوم»: (عدد ترتیبی) للمّرة الثالثۀ (رد گزینه هاي 1 و 4)/ «دروغ گفت»: کذب/ «نزدیک بود گزینه 3  . 18
غرق شود»: کاَد ... َیغرق (رد گزینۀ 4) 

نکتۀ مهم: «کاَد + فعل مضارع» به صورت «نزدیک بود ...» ترجمه می شود.
«ُکّنا + مضارع» معنی ماضی استمراري می  دهد که باید به صورت «با یکدیگر زد و خورد می کردیم» ترجمه شود.  گزینه 3  . 19

َل یعنی دخالت کرد که به اشتباه «وارد شد» نوشته شده است.   َتَدخَّ
ترجمۀ صحیح گزینه: با یکدیگر زدوخورد می کردیم، پس مدیر دخالت کرد و ما را نصیحت کرد. 
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»، ُکنَّ از کاَن فعل ناقص می باشد؛ صیّرَن که در باب تفعیل است، فعل ناقص محسوب نمی شود سؤال شده است که در کدام گزینه فقط یک فعل از افعال ناقصه آمده است؟ در گزینۀ « گزینه 2  . 20
و فعل تاّم یا کامل است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: کانت - صارت از افعال ناقصه هستند.  گزینۀ «

»: لیست - َأصبْحَن  از افعال ناقصه هستند.  گزینۀ «

»: َأصبَح - یکوُن از افعال ناقصه هستند.  گزینۀ «

در این گزینه َلْسنا از َلْیَس گرفته شده که فعل ناقصه می باشد.   گزینه 3  . 21
سایر گزینه  ها: فعل ناقصه نیستند. 

نکته: اگر افعال ناقصه به با ب هاي تفعیل یا  تفعُّل و یا دیگر باب ها بروند، فعل ناقصه نخواهند بود.  َأْصَبَح که از افعال ناقصه است، در باِب افعال قرار دارد و در حالت مجّرد َصَبَح - َیْصَبُح فعل ناقصه
نیست.

در این گزینه "بسیار بود"، "منتقل شده بود" صحیح هستند.  گزینه 4  . 22

 (  ، َأتقولوَن: آیا می گویید (رد گزینه هاي  گزینه 2  . 23

 ( ،  بأفواهکم: با زبان هایتان، با دهان هایتان (رد گزینه هاي 
 قلوبکم: دلهایتان، قلب هایتان. کان اهللا: خدا است. 

 ،( ،  َأعَلم: داناتر (رد گزینه هاي 
 تکتموَن: پنهان می داشتید (با توجه به کاَن) 

ترجمۀ گزینه: داروخانه: دکتري است که داروها را می شناسد و در آن ها متخصص است (غلط است، الصیدلّی: داروساز)  گزینه 1  . 24
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: پسته: میوة خوشمزه و مقّوي است که در دامغان و کرمان و ... کاشته می شود.  گزینۀ «

»: آلودگی: هواي ناسالم که اتومبیل ها و کارخانه ها در آن مؤثّرند.  گزینۀ «

»: ابریشم: پارچۀ لطیف و گران قیمتی که بیشتر ثروتمندان از آن استفاده می کنند. گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 25

»: "طبیعی" (صحیح است).  گزینۀ «

»: "فرزندان خود"، "درختان را" (صحیح است)  گزینۀ «

»: "درآینده" اضافه است، سرانجام به جاي آن می آید "شایستۀ من" (صحیح است)  گزینۀ «

ة صحیح است زیرا خبر صارْت منصوب می باشد؛ اسم صارْت ضمیر مستتر «ِهَی» خواهد بود.  در این گزینه مخضر گزینه 3  . 26
در این گزینه "بر هر چیزي" و" آگاه "است" صحیح است.  گزینه 3  . 27

 کاَن: بود، در مورد صفات الهی به معناي "است" می باشد.

میان دو کلمۀ الصبر  العجلۀ تضاّد وجود دارد.  گزینه 2  . 28
د: دوباره، تجدیدشده  د = الُمَعیَّن: مشخص، معین شده. الُمجدَّ الُمحدَّ گزینه 2  . 29

در این گزینه َوَجْدنا: فعل ماضی است، ُیساِعُد: جملۀ وصفیه که مضارع می باشد و بنابراین مفهوم ماضی استمراري دارد.   گزینه 4  . 30
ترجمۀ گزینه: در کامپیوتر برنامه اي یافتیم که ما را در آموزش زبان عربی یاري می کرد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: ُیغّیر مفهوم مضارع اخباري می دهد، زیرا قبل از آن فعل مضارع آمده است.  گزینۀ «

»: ال تعرفوَنه مفهوم مضارع اخباري می دهد، زیرا قبل از آن فعل مضارع آمده است.  گزینۀ «

»: َتجري مفهوم مضارع اخباري می دهد، زیرا قبل از آن فعل مضارع آمده است.  گزینۀ «

ِلَنْذُکْر: باید به یاد آوریم.  گزینه 2  . 31
بررسی گزینه ها: 

»: "با زبانت می گویی ..................  دلت .................. " صحیح است.  گزینۀ «

»: ".................. ندانسته اید ..................برادرانش .................. " صحیح است.  گزینۀ «

»: " .................. دل هایشان  .................. خواهر .................."  صحیح است.  گزینۀ «
بررسی گزینه ها:  گزینه 3  . 32

 (  کاَن .................. َیَُبیَّنون: روشن می کردند (توضیح می دادند) (رد گزینه هاي  و 

 (  أبعاد هذا التأثیر: ابعاد این تأثیرا (رد گزینۀ 

 (  ِعندنا: داریم، نزد ما. دراساتهم: پژوهش هایشان، مطالعاتشان. (رد گزینۀ 

بررسی گزینه ها:  گزینه 3  . 33

 (  یوَم: روزي که، در روزي. تنُظْرَن: نگاه می کنید، می نگرید (رد گزینۀ 

 ( : آنچه را که پیش فرستادید (رد گزینۀ  ما قّدمتنَّ

 ( ،  َتُقول الکافراُت: کافران می گویند (گویند) (رد گزینه هاي 

 ( : (با) دستانتان، (با) دستان خود (رد گزینۀ   أیدیکنَّ
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ترجمۀ گزینه: ابراهیم: این مسابقه میان چه کسی (کسانی) است؟ اسماعیل: هر دو تیم واقعًا قوي هستند که این پاسخ مناسبی براي سؤال نیست. می توان چنین پاسخی داد: َبیَن فریقی، گزینه 3  . 34
الّسعادة و الّصداقۀ.  

ترجمۀ گزینه: زیارت کننده: قیمت این پیراهن مردانه چند است؟ فروشنده لباس ها: سفید، سیاه و آبی داریم. که پاسخ نامناسب است.  گزینه 4  . 35
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: معلّم: چرا درس را در خانه ننوشتی؟ دانش آموز: زیرا در درمانگاه بودم.  گزینۀ «

»: دکتر: چه شده است؟ مریض: سرما خورده ام و تب شدیدي دارم.  گزینۀ «

»: حاجی: چرا این داروها را به من نمی دهی؟ داروساز: زیرا فروختن آنها بدون نسخه ممنوع است.  گزینۀ «
صادق باشید: کونوا صادقیَن (رد سایر گزینه ها)  گزینه 2  . 36

 ( ، فرار نکنید: ال تهربوا (رد گزینه هاي 

 ( هرگز: َأبداً (رد گزینه 
َلْن: مفهوم هرگز را دارد ولی آیندة منفی می سازد.

در این گزینه َتَغیَّرْت: فعل ماضی باب تفعُّل، َأصواُت: فاعل صحیح هستند.  گزینه 4  . 37
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 38

 ( در زبان عربی: فی اللغۀ العربیۀ (رد گزینۀ 

 ( بۀ (رد گزینه هاي  و  صدها کلمۀ عربی شده: ِمئات کلمٍۀ معرٍّ

 (  ، ریشه هاي فارسی: اُألصول الفارسّیۀ. (رد گزینه هاي 

 (  ، وجود دارد: ُهناك (رد گزینه هاي 
دیگر موارد تحلیل صرفی الطالبتاِن: مؤنث، مشتق اسم فاعل ثالثی مجرد از نظر نحوي اسم کاَن و مرفوع به (ا) است.  گزینه 1  . 39

بررسی سایر گزینه ها: 

»: نکره، اسم فاعل از ثالثی مزید باب استفعال ریشۀ فعل َعَدد، مونث صحیح است.  گزینۀ «

»: للغائبۀ، معلوم، متعد  و حروف اصلی آن و ، ف ، ق. صحیح است.  گزینۀ «

»: ِمن باب تفعیل، معلوم، متعدٍّ و مصدره تأجیل صحیح است.  گزینۀ «
ِم صحیح است، مضاف، تنوین نمی گیرد. در این گزینه ُتساِعُد صحیح است فعل مضارع معلوم ثالثی مزید باب  ُمفاَعلۀ، ِلتعلُّ گزینه 1  . 40

ًة: خبر فعل ناقصه و منصوب است.  در این گزینه َأْنَزَل: ماضی باب إفعال است. األرُض: اسم تصبُح، و مرفوع و ُمخضرَّ گزینه 2  . 41
در این گزینه انواع جمع نسبت به دیگر گزینه ها بیشتر است: الَعَمَلۀ جمع عامل، ُقري جمع قریۀ، َمزاِرع جمع مزرعۀ = جمع مکّسر.  گزینه 2  . 42

 الصابروَن: جمع مذکر سالم، کبیرات: جمع مؤنث سالم. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: طالبات: جمع مؤنّث سالم. المدارس، میادین، الِبالد: جمع مکّسر   گزینۀ «

»: اُألّمهات، الصادقات: جمع مؤنث سالم؛ ُفقراء، الُمدن، أّیام: جمع مکّسر   گزینۀ «

»: المؤمنوَن: جمع مذکر سالم، بیوتًا، مساکین، بالد: جمع مکّسر  گزینۀ «
ترجمۀ گزینه: سردرد، درد شدیدي در سر انسان است که صحیح است.  گزینه 4  . 43

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

رَشف: مالفه درست است.  »: حوله تکه پارچه اي است که روي تخت گذارده می شود. این توضیح براي الشِّ گزینۀ «

»: مدرك همان ارزش هاي مشترك در میان گروهی از مردم است. این توضیح براي الثقافۀ: فرهنگ صحیح است.  گزینۀ «

»: جشنواره از نشانه هاي پیشرفت در زمینه هاي دانش و صنعت و ادبیات است. این توضیحات براي الحضارة: تمدن صحیح است.  گزینۀ «
در این گزینه ُتشاِهُد و َتتساَقُط صحیح است. زیرا  ُتشاِهُد در مضارع باب ُمفاَعَلۀ و َتتساَقُط مضارع باب تفاُعل است.  گزینه 4  . 44

بررسی سایر گزینه ها: 

»: َیْکُتْب، کسرة عارضی می گیرد زیرا به (أل) رسیده است.  گزینۀ «

»: َضغُط، اسم مؤّخر کاَن است.  گزینۀ «

»: ُمسِلمو در اصل ُمسلموَن بوده که چون مضاف شده، (ن) حذف می شود. گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 45

»: ماٌء: نایب فاعل براي فعل مجهول ُینَزُل صحیح است.  گزینۀ «

»: فالُّحات: اسم لیس و مرفوع صحیح است.  گزینۀ «

»: َأحسَن: خبر کاَن و منصوب صحیح است.  گزینۀ «
اسم کاَن ضمیر بارز (َت) می باشد.

ْفَن: مضارع معلوم ثالثی مزید باب تفعیل، ُغْرَفَۀ: مفعولٌ به صحیح است.  در این گزینه ُیَنظِّ گزینه 3  . 46
ِم: مصدر باب َتفعُّل است که مجرور به حرف جّر شده است.  ُم غلط است و صحیح آن َتَعلُِّمها می باشد؛ َتَعلُّ در این گزینه ُتَعلِّ گزینه 1  . 47

در این گزینه َلْیَس از أفعال ناقصه است و خبر آن  (غافًال) منصوب است؛ در حالی که در دیگر گزینه ها خبر مرفوع می باشد.  گزینه 3  . 48
بررسی سایر گزینه ها: 

»: ُمْعَجُم خبر است.  گزینۀ «

ٌة خبر است. »: ُمجدَّ گزینۀ «
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»: مسؤوٌل خبر است.  گزینۀ «

ُن از افعال ناقصه نمی باشد. اگر کاَن به باب هاي تفعیل یا تفعُّل (و یا سایر باب هاي ثالثی مزید) برود، دیگر از افعال ناقصه نخواهد بود؛ از فعل هاي معمولی خواهد در این گزینه َیَتکوَّ گزینه 4  . 49
بود که داراي فاعل یا مفعول می شود.  صاَر نیز اگر به باب تفعیل برود دیگر فعل ناقصه نخواهد بود. َلیَْس به هیچ بابی نمی رود. َأْصَبَح که در باب افعال است فقط در این حالتش فعل ناقصه می باشد.

فعل ناقصه اي که مفهوم تغییر و تحّول را نشان می دهد، صاَر و َأصبَح می باشد.   گزینه 2  . 50
ترجمۀ گزینه: کشاورز در کارهاي کشاورزي اش با نشاط شد. (با نشاط شدن یک تغییر و تحّول است). 

 کان: بود، َلْیَس: نیست مفهوم تغییر و تحّول را ندارند. 
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