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 (33-26ألصحّ و األدقّ في األجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعریب )عیّن ا

 جواب را برای ترجمه یا مفهوم یا تعریب مشخص کنید.  ترینترین و دقیقصحیح

 إنّ یوم الفصل میقاتهم أجمعین"“ -26

 وعدۀ مالقات همگی ما قطعاً روز قیامت است!( 1

 آنان است!( همانا روز قیامت وعدۀ دیدار همگی 2

 میعادگاه دیدار ما بالشک روز جدائی است، برای همگی!( 3

 بدون تردید روز جدایی میعادگاهی است، برای همگی آنان!( 4

 2جواب گزینه 

 به اشتباه ما ترجمه شده است. "هم ": 1گزینه

 به اشتباه ما ترجمه شده است. "هم ": 3گزینه

 ال معرفه به اضافه است اما در ترجمه نکره آمده است.: میقات به معنی میعادگاه در صورت سؤ4گزینه

 

 

 "إلزم التفکّر و التعلّم فُهما أمران قد شجّع اإلسالم المسلمین بهما منذ ظهوره!" -27

 اند.( همراه تفکر و آموختن باش، زیرا این امور از ابتدای ظهور اسالم مورد تأکید بوده و مسلمانان به آن تشویق شده1

 تعلیم بر تو واجب است، چه این دو امر همان است که اسالم از ابتدای ظهور به مسلمانان تأکید کرده است.( تفکر و 2

 ( بر تفکر و آموزش متعهد باش، زیرا آنها اموری هستند که اسالم از ابتدای ظهورش مسلمین را بدانها تشویق کرده است.3

 تند که اسالم از ابتدای ظهورش مسلمانان را بدانها تشویق کرده است.بند تفکر و یادگیری باش، چه آنها دو امری هس( پای4

 4جواب: گزینه 

مصدر باب تفعّل به معنای یاد گرفتن و آموختن است، تعلیم  تعلّماز لَزِمَ به معنای در نظر داشتن و فکر کردن است.  امر ثالثی مجرد فعل إلزم

 عیل و به معنای تشویق کردن است.در باب تف شجّعدهد.  معنای آموزش و یاد دادن می

 الزم و هما اشتباه ترجمه شده اند و جملۀ پایانی نیز به باید به صورت معلوم ترجمه شود.: 1گزینه

 در ظهورش نیز ترجمه نشده است. "ش": الزم و تعلم به اشتباه ترجمه شده است و ضمیر 2گزینه

 ها باید ترجمه شود.در فارسی به صورت مسلمانان و یا مسلمان: آموزش به اشتباه ترجمه شده است، مسلمین نیز 3گزینه
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 "هناک کثیرٌ من األشخاص یتحمّلون المشّقات فی حیاتهم لیکتسبوا المعالی!" -28

 شوند تا بزرگیهایی برایشان بدست آید!( آنجا بسیارند کسانی که سختیهای زندگی را متحمل می1

 آورند!ات را در زندگیشان تحمّل کرده، برتریها را بدست می( اینجا هستند افراد بسیاری که مشق2ّ

 اند!کرده، برتریها را کسب نموده ( بسیاری از اشخاص هستند که مشقّات را در زندگانیشان تحمّل3

 کنند تا بزرگیها را بدست آورند!( بسیاری از افراد هستند که در زندگی خود سختیها را تحمّل می4

 4جواب: گزینه 

 به همین ترتیب ترجمه شود.   افراد بسیاریو یا  بسیاری از افراداول جمله باید قسمت 

باشد، بدست آید اشتباه است، بدست آورند درست های زندگی نادرست است و سختیها در زندگی درست می( اول جمله اشتباه آمده ، سختی1

 است، فعل باید معلوم و به صورت جمع ترجمه شود. 

 نشده و به همان صورت آمده، تحمل کرده اشتباه است فعل باید به صورت مضارع ترجمه شود. ( مشقات ترجمه2

 اند، هر دو باید به صورت مضارع ترجمه شوند.( مشقات ترجمه نشده و به همان صورت آمده، تحمل کرده و کسب نموده3

 

 "ب کثیًرا!قد یلقي الشّابّ نفسَه بسبب أخطائه فی بئر ، الخروج منها صع" -29

 بیند که خروج از آن سخت است!آن جوان بخاطر خطاهایش گاهی خویشتن را در چاهی می( 1

 اندازد، بیرون آمدنش از آن خیلی دشوار است!آن جوان که برای اشتباهاتش خود را در چاه می( 2

 !باشداز آن بسیار دشوار می اندازد که خارج شدنا در چاهی میبخاطر اشتباهاتش خود ر ن( گاهی جوا3

 باشد.بیند که بیرون آمدن از آن خیلی سخت می( گاهی یک جوان به علت اشتباهاتش خود را در چاهی می4

 3جواب: گزینه 

 بیند.به معنای می یریاندازد است و به معنای می یلقی

 اشتباه ترجمه شده است. یلقی :1گزینه

 ترجمه شده است.در بیرون آمدنش اضافه  "ش": 2گزینه

 اشتباه ترجمه شده است. یلقی: 4گزینه
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 :الخطأ عیّن  -30

 دارد!این دست است و خداوند آن را دوست میهذه الید یحبّها اللّه: ( 1

 دارد!این دستی است که خداوند آن را دوست می هذه یدّ یحبّها اللّه:( 2

 ورزند!گرامیان بر آنها تکبر نمیاین هؤالء المکّرمون ال یتکبّرون علی اولئک: ( 3

 کنند.اینان گرامی هستند، چون بر دیگران تکبر نمیهؤالء مکّرمون ألّنهم ال یتکبّرون علی اآلخرین: ( 4

 1جواب: 

گیرد، و اگر اسم شوند و بعد از آنها کاما قرار میاگر ضمیر اشاره به همراه یک اسم معرفه ) در اینجا معرفه به ال( همراه شود، با هم ترجمه می

 کنیم تا جواب به دست آید.گذاری میگیرد، جمالت باال را عالمتنکره باشد بین آنها کاما قرار می

  : این ، دستی است  )درست( 2گزینه : این، دست است )نادرست(1گزینه

 : اینان، گرامی هستند، چون )درست(4گزینه این گرامیان، بر آنها )درست(: 3گزینه

 

 لمفهوم المصراع" غیر المناسب"والمرء بالجبن ال ینجو من القدر". عیّن  -31

 تقدیر چو سابق است تدبیر را چه سود!( 1

 " ال أملکُ لنفسی نفعًا و ال ضرًّا إاّل ما شاء اللّه"( 2

 "إنّ اللّه ال یُغیِّر ما بقوم حتّی یُغیِّروا ما بأنفسهم"( 3

 ناخدا جامه بر تن دَرَد!اگر  خدا کشتی آنجا که خواهد برد( 4

 3جواب: گزینه 

 گزینۀ غیرمناسب را مشخص کنید. )ثابت بودن تقدیر( "یابداز تقدیر نجات نمی  انسان ترسو"

 ( ثابت بودن تقدیر1

 دانم مگر آنچه خدا بخواهد. )دست نداشتن انسان در تقدیرش، ثابت بودن تقدیر(( برای خودم سود و یا ضرری نمی2

 )تغییر کردن تقدیر( "دهد مگر آنکه آنها خودشان را تغییر دهند.شرایط هیچ گروهی را تغییر نمیخدا "( 3

 آید. )ثابت بودن تقدیر(خواست، خواستِ خداست و کاری از ناخدا برنمی( 4
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 "بریم شاید از آنها عبرت بگیریم!اینجا تجاربی ارزنده است که ما آنها را از بزرگان خود به ارث می" -32

 ( هذا تجارب قّیمة نرثها من کبارنا لعلّنا نعتبر بها!1

 ( هناک تجارب قّیمة ورثناها من کبارنا لعلّنا نعتبر منها!2

 ( هنا تجارب ثمینة الّذي ورث کبارنا إلینا لعلّنا ِاعتبرنا بها!3

 ( هناک تجارب ثمینة نرث من کبار قومنا لعلّنا ِاعتبرنا منها!4

 1جواب: گزینه 

 : ورثناها به صورت ماضی آمده و یعنی به ارث بردیم. 2گزینه

 : ورث به صورت مفرد مذکر غایب آمده یعنی به ارث برد.3گزینه

 کبار قومنا به معنای بزرگان قوم ماست و نه بزرگان ما.حذف شده است،  "ها": نرث به تنهایی آمده و ضمیر 4گزینه

 

 "آید!ترین اشتباهات، از بزرگترین فضیلتها بشمار میکوچکامروز در جهان کنونی ترک کردن " -33

 ( الیوم في العالم الحالي ترک أصغر الخطأ یعتبر من أکبر فضائلک!1

 ( الیوم في العالَم المعاصر ترک أصغر األخطاء یُعدّ من أکبر الفضائل!2

 ( هذه األیام في العالم الحالي ترک أصغر معاصیک یعدّ من أکبر فضائلک!3

 هذا الیوم في العالم المعاصر ترک االشتباهات األصغر یعتبر من فضائل أکبر!(4

 2جواب: گزینه 

 

 : اشتباهات به صورت الخطأ و مفرد آمده، ضمیر ک در فضائلک اضافی است.1گزینه

 : هذه االیام به معنای این روزهاست، معاصیک به معنای گناهان توست، فضائلک نیز ضمیر اضافی دارد.3گزینه

  : هذاالیوم به معنای این روز است، االشتباهات األصغر به معنای خطاهای کوچک است و فضائل أکبر نیز به معنای فضیلتهای بزرگ.4گزینه

www.konkur.in

forum.konkur.in



  1396عربی سراسری ریاضی   محمد احمدبیکی )مشاور و مدرس کنکور(

Mohamad.a.beiki@gmail.com 

 

 النّص: بما یناسب( 34 -42اقرأ النّص الّتالی بدقّة ثمّ أجب عن األسئلة )
 به آنچه بر اساس متن مناسب است.  جواب بده با توجه 42تا  34متن را بخوان و سپس به دقت به سواالت 

 

 

العالقة بین اإلیرانیّین و العرب تعود إلی أقدم العصور. فوجود المفردات الفارسیّة فی أشعار شعراء العرب قبل 

أفضل حجّة إلثبات هذا األمر. أحد أسباب استحکام هذه العالقة هو موضوع ترجمة اآلثار إلی هاتین  اإلسالم 

اللّغتین! إضافة إلی ذلک کان اإلیرانیّون من رُوّاد )ج رائد( تلک النهضة العلمیة  الّتی نُفخت في أرکان المجتمع 

، و فی هذا المجال اعتنوا بلغة العربیّة، بل أنِسوا بها و حاولوا أن یدّونوها  عوها یوسِّأن   سَعوااإلسالمی. فُهم قد  

 کثیرة لفهمها و تبیینها و استخراج ظرائفها! متنّوعةو ینّظموها، فألّفوا تألیفات 

 
م دلیلی برای این گردد. وجود کلمات فارسی در اشعار شعرای عرب قبل از اسالهای پیشین برمیها و اعراب به قرنعالقۀ بین ایرانی

ای ها از پیشگامان نهضت علمیحرف است. یکی از دالیل پایداری این عالقه ترجمۀ آثار بین این دو زبان است. عالوه بر آن ایرانی

به زبان اند تا آن را گسترش دهند. و در این زمینه ی اسالمی دمیده شده است. پس آنان سعی کردههای جامعههستند که در پایه

اند تا آن را تدوین و تنظیم کنند. پس تألیفات بسیاری به این زبان در جهت اند و تالش کردهاند، با آن انس گرفتهی اهتمام ورزیدهعرب

 اند.تبیین و استخراج نکات آن داشته

 

 للفراغات:" ... اإلیرانیّون ... اللّغة العربیّة؛ ألّنهم أحسّوا أنّها ...! " عیّن المناسب  -34

 ( ألّف / کتب / لغة العلم2  رفع / شأن / منهم ( 1

 ( ِارتفع / أرکان / لغتهم أصیلة4  ( شعر / غرابة / لغة الدین2

 1جواب: گزینه 

 

 است. از خودشان ؛ چرا که حس کردند آن )ثالثی مجرد به معنای باال بردن( باال بردندزبان عربی را  ارزشها : ایرانی1گزینه

 )کتابهایی برای قوانین عربی تألیف کردند.( است. زبان علم؛ چرا که حس کردند آن تألیف کردندزبان عربی را  هایکتابها : ایرانی2گزینه

 )صحبتی از زبان دین نشده است.( است. زبان دین، چرا که حس کردند آن حس کردند عجیب و غریبها زبان عربی را : ایرانی3گزینه

ست. )زبان اصلی زبان اصلی آنهازبان عربی را؛ چرا که حس کردند آن  هایپایهها ایرانی )باب افتعال به معنای باال رفتن( فتندباالر: 4گزینه

 ایرانیها عربی نیست.(
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 عیّن الصحیح: -35

 ( العرب لم یشعروا بالغرابة حین رأوا لغة تلک الّنهضة العلمیّة!1

 اإلیرانیّین و العرب بعد أن ظهر اإلسالم!( إّنما ظهرت العالقة بین 2

 ( التّرجمة تسبّب ِاستحکام االستفادة من مفردات اللّغة العربیة في الفارسیة!3

 ( جهود اإلیرانیّین لتدوین الکتب حول اللّغة العربیّة أکثر من العرب أنفسهم!4

 4جواب: گزینه 

 

)اعراب از قبل با ایرانیها در ارتباط بودند و ربطی به ظهور نهضت علمی لمی را دیدند. : اعراب حس غریبی نداشتند زمانی که زبان نهضت ع1گزینه

 ندارد.(

 : عالقۀ بین ایرانیها و اعراب بعد از ظهور اسال، ظهور کرد. )قبل از ظهور اسالم(2گزینه

 داده و نه فقط در فارسی(ترجمه در هر دو زبان رخ میشود. )استفاده از لغات و : ترجمه باعث پایداری استفاده از لغات عربی در فارسی می3گزینه

ها شده و اعراب به دلیل هایی در مورد زبان عربی بیشتر از خود اعراب است. )اشاره به تالش ایرانیها برای تدوین کتاب: تالش ایرانی4گزینه

 آشنایی با زبان خودشان نیازی به این امر نداشته اند.(

 

 عالئم العالقة بین اإلیرانیّین و العرب هي .......عیّن الصحیح: من  -36

 ( وجود الکتب و األثار المترجمة إلی هاتین الّلغتین!1

 ( وجود مؤلّفات بالعربیّة عند اإلیرانیّین قبل اإلسالم!2

 ( تألیف الکتب الکثیرة بالعربیة لفهمها و استخراج ظرائفها!3

 الشّعور بالغرابة بها! ( اُنس االیرانیّین باللّغة العربیة و عدم 4

 1جواب: گزینه 

 ها و اعراب .......های عالقۀ بین ایرانیکدام صحیح است: از عالمت

 ها و آثار ترجمه شده بین این دو زبان: وجود کتاب1گزینه

تر نفوذ داشته و در صورت درست زبان فارسی در زبان عربی بیش: وجود تألیفاتی به زبان عربی نزد ایرانیان پیش از اسالم )قبل از اسالم 2گزینه

 ها به زبان عربی اشاره دارد و نه به عالقۀ دو طرف(بودن عبارت گزینه، این به عالقۀ ایرانی

های بسیار به عربی برای فهم آن و استخراج نکات آن. )کتابهایی در مورد زبان عربی نوشته شد و نه به زبان عربی، این : نوشتن کتاب3گزینه

 کند.(ها به زبان عربی اشاره میصورت درست بودن صرفا به عالقۀ ایرانیگزینه هم در 

 های قبل فقط به عالقۀ ایرانیان اشاره دارد.(: انس ایرانیان به زبان عربی و غریب نبودن با آن. )عبارت درست است اما مثل گزینه4گزینه
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 :الخطأ ماذا عمل االیرانّیون؟. عیّن  -37

 لّغة العربیّة!( ألّفوا کتبًا حول ال1

 ( استخرجوا دقائق و ظرائف هذه الّلغة!2

 ( نفخوا رائحة النّهضة العلمیّة من قَبل اإلسالم!3

 ( أنسوا باللّغة العربیّة و أحبّوها و لم یشعروا بالغرابة منها!4

 3جواب: گزینه 

 ایرانیان چه کردند؟ گزینه نادرست را مشخص کنید.

 عربی تألیف کردند.هایی در مورد زبان کتاب: 1گزینه

 های این زبان را استخراج کردند.نکات و ظرافت: 2گزینه

 گردد و نه قبل از آن(عطر نهضت علمی را از قبل از اسالم دمیدند. )این اتفاق به بعد از اسالم برمی: 3گزینه

 اند.با زبان عربی انس گرفتند و آن را دوست داشتند و با آن غریب نبوده: 4گزینه

 

 گذاری را مشخص کنید.اشتباه در عالمت( 39و   38خطأ في التشکیل )عیّن ال 

 "وجود المفردات الفارسیّة فی أشعار شعراء العرب قبل اإلسالم أفضل حجّة إلثبات هذا األمر!": -38

 العَربِ –شُعَراءِ  –( أشعارِ  2   إثباتِ –ُحجَّةٍ  –( أفضَلٌ 1

 الَفارسیَّةِ  -المُفَرداتِ  –( ُوجودُ  4  اإلسالمِ  –قَبلَ  –( العََربِ 3

 1جواب: گزینه 

 

 تواند تنوین بگیرد و باید به صورت أفضلُ بیاید.و نمیآید أفضل بر وزن أفعل است و از اسامی غیر منصرف به حساب می 

 بررسی گزینه ها:

 )لِ(مجرور به حرف جرّ إثبات:    إلیه، مجرورمضافُحجَّةٍ:    : خبر، مرفوع أفضَلٌ

 إلیه، مجرورمضافالَعربِ:    إلیه، مجرورمضافشُعَراءِ:  مجرور به حرف جرّ )فی(أشعارِ: 

 إلیه، مجرورمضافاإلسالمِ:    مفعول فیه، منصوبقَبلَ:   إلیه، مجرورمضافالعََربِ: 

 تبعیت از موصوف )المفرداتِ(صفت ، مجرور به الَفارسیَّةِ:    إلیه، مجرورمضافالمُفَرداتِ:    مبتدا، مرفوعُوجوُد: 
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 ":کثیرة لفهمها و تبیینها  متنوّعةحاولوا أن یدّونوها و ینّظموها، فألّفوا تألیفات  " -39

َّفُوا  ( 2   تَبیِینِها –َفهِمها –  یُنظِّموَها( 1  لَِفهِمهَا –تألیفاتٍ  –أل

 یُنَظِّموَها -یُدَوُِّنوَها   –حَاوَلُوا  ( 4   فَهمِ  –کَثیرةٍ  – عةً وََّنتِمُ( 3

 3جواب: گزینه 

 

 یعنی مفعول است، پس باید منصوب باشد.  تألیفاتهای از صفت عةًوََّنتِمُهمانند کَثیرةٍ 

 بررسی گزینه ها:

 به تبعیت معطوف به فَهمِ و مجرور: تَبیِیِنها                          مجرور به حرف جرّ )لِ(: َفهِمها فعل و مفعول              :یُنظِّموَها

َّفُوا   مجرور به حرف جرّ )لِ(: لَِفهِمَها  مفعول و منصوب به اعراب ظاهری فرعی )کسره(: تألیفاتٍ     فعل ماضی از باب تفعیل: أل

 مجرور به حرف جرّ )لِ(: فَهمِ              صفت مفعول و منصوب )نادرست(: کَثیرةٍصفت مفعول و منصوب   : عةًوََّنتِمُ

  فعل مضارع از باب تفعیل و مفعول: ُینَظِّموَها           فعل مضارع از باب تفعیل و مفعول: یُدَوُِّنوَها فعل ماضی از باب مفاعله   : حَاوَلُوا 

 

 

 گزینه درست در اعراب و تحلیل صرفی را مشخص کنید.( 42 - 40عیّن الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي )

 "سََعوا" -40

 مبني / فاعله ضمیر الواو البارز –مبني للمعلوم  –الزم  –معتل و مثال  –للغائبین  –( فعل ماضٍ 1

 مبني / فعل و فاعله ضمیر الواو البارز ، و الجملة فعلیة –الزم  –معتل و ناقص  –( مجّرد ثالثی 2

 مرفوع محاّلً   معتل و أجوف/فاعله الضمیرالبارز،و الجملة فعلیة و خبر و–مجرد ثالثي–للغائبین–( فعل ماض3ٍ

 مبني للمعلوم/فعل مجزوم بحذف نون اإلعراب، والجملة خبر للمبتدأ "هم"–متعدّ-مجّرد ثالثی–( للغائبین4

 2جواب: گزینه 

 عوهایوسِّأن   سَعوافُهم قد  
: معتل و مثال )معتل و ناقص )سعی(( نادرست است.1گزینه  

خبر و محال مرفوع است، و خود نیز فعل و فاعل آن ، "فهم قد سعوا": معتل و أجوف )معتل و ناقص( نادرست است. سعوا در جملۀ 3گزینه

 است. "و"ضمیر بارز

 : متعد)الزم( و فعل مجزوم بحذف نون اإلعراب )فعل مرفوع محال( نادرست اند.4نهگزی
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 :عوا"ُیوسِّ" -41

 مبني للمعلوم/ فعل و فاعله ضمیر الواو البارز -الزم  -معتل و مثال -للغائبین -( فعل مضارع 1

 معرب/ فاعله ضمیر الواو، و جملة فعلیة -مبنی للمعلوم  -متعّد -عّل(( مزید ثالثی )من باب تف2

 معتل و أجوف/ فعل منصوب بحذف نون اإلعراب، و فاعله الضمیر البارز -مزید ثالثی -للغائبین( 3

 الثی )من باب تفعیل(/ فعل منصوب بحرف "أن" و عالمة نصبه حذف نون اإلعرابمزید ث –مضارع ( 4

 4جواب: گزینه 

 هاعو یوسِّفُهم قد سَعوا أن 
 باشد.می "وسع"در باب تفعیل و ثالثی مزید است که سه حرف اصلی آن  ا بر وزن یُفَعِّلوافعل یُوَسِّعو

 

است( "ها"الزم )متعد است و مفعول آن : 1گزینه  

 مزید ثالثی من باب تفعّل )مزید ثالثی است اما از باب تفعیل( : 2گزینه

 معتل و أجوف )معتل است اما حرف اول آن عله است، پس مثال است.( : 3نهگزی

 

 "مُتنّوعة": -42

 نعت و منصوب بالتبعیّة للمنعوت "تألیفات"نکرة /   -( مشتق و اسم فاعل )مصدره:تنوّع(1

 منصرف/ مضاف إلیه و مجرور، و المضاف "تألیفات" -معرب -نکرة -مفرد مؤنّث -اسم( 2

 مشتق و اسم مفعول )مصدره: تنویع( / صفة و منصوب بالتبعیه للموصوف "تألیفات" -مفرد مؤنث( 3

 منصرف / نعت أو صفة و منصوب بالتبعیة للمنعوت أو الموصوف "تألیفات" -معرب -معّرف باإلضافة( 4

 1جواب: گزینه 

  متنّوعةفألّفوا تألیفات 
صفت همان نعت و موصوف نیز همان منعوت است. اینجا متنوعۀ صفتی برای تألیفات است که باید مثل موصوفش منصوب باشد، 

 مؤنت )متنوِّعۀ( –اسم فاعل )متنوِّع(  –مضارع )یتنوّع(  –چرا که موصوفش مفعول و منصوب است. تنوّع 
 

تألیفات )تألیفات موصوف است("المضاف (صفت و منصوب درست است.) مضاف إلیه و مجرور: 2گزینه  

  اسم مفعول)مصدره:تنویع( )اسم فاعل و مصدره تنوّع درست است.(: 3گزینه

  معرّف باإلضافه )نکره درست است.( : 4نهگزی
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 کنید.در سؤاالت بعد جواب مناسب را انتخاب ( 50 - 43عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )

 اعراب وجود ندارد. "ن"ای را بیابید که در آن گزینه عیّن ما لیس فیه نون اإلعراب: -43

 إن تعملنَ أعمال الخیر فلکُنّ أجر عظیم عند اللّه!( 1

 أنت تجتهدین في أداء واجباتک الدراسیّة أکثر األحیان!( 2

 ( کان هذان المسافران یسافران إلی نقاط کثیرة طول السّنة!3

 إنّ علماء التّغذیة یعتبرون اللّبن من أفضل الموادّ الغذائیّة!( 4

 1جواب: گزینه 

 همواره حضور دارد و اعراب محلی است.  "ن")للمخاطبات( مضارع  12)للغائبات( و  6های درصیغه

 : تعملن )للمخاطبات(، مجزوم محال1گزینه

 : تجتهدین)للمخاطبه( مرفوع به ثبوت نون اعراب2گزینه

خبر کان و محال منصوب یسافران إلی نقاط کثیرة طول السّنة" ": یسافران )للغائبَینِ( فعل مرفوع به ثبوت نون اعراب )در این گزینه 3گزینه

 است.

و  إنّخبر "  یعتبرون اللّبن من أفضل الموادّ الغذائیّة ": یعتبرون )للغائبینَ( فعل مرفوع به ثبوت نون اعراب )در این گزینه 4گزینه

 است. مرفوعمحال 

 

 حذف شده باشد. "یا"ای را بیابید که در آن حرف علۀ گزینه  :محذوفاً عیّن حرف العلّة "الیاء"  -44

 ( أنت َتهبین أموالک للفقراء حبًّا لمساعدتهم!1

 ( ال تَنه عن أخالق و أنت تعمل مثلها دائًما!2

 ( اَللّهمّ؛ أنت أهل لتجود علینا بفضلک و مغفرتک!3

 ال تخونوا في أموال بیت المال أبدًا، أّیها المسلمون!( 4

 2جواب: گزینه 

 ندارد( "یا"فعل معتل: وهب )حرف عله    بخشی به خاطر کمک به آنها!: تو اموالت را به فقرا می1گزینه

 یا حذف شده است( فعل معتل: نهی )حرف عله دهی! : از اخالقی نهی نکن در حالی که خودت شبیه آن را دائم انجام می2گزینه

 ندارد( "یا"جود )حرف عله فعل معتل:   : پروردگارا؛ تو شایستۀ آنی که با بخشش و آمرزشت بر ما ببخشی! 3گزینه

 یا ندارد("فعل معتل: خون )حرف عله    در اموال مردم هرگز خیانت نکنید، ای مسلمانان!: 4گزینه
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 فعلی را بیابید که امکان مجهول شدن را داشته باشد.أن یُبنی للمجهول:  ُیمکنعیّن الفعل الذي  -45

 ( تتمتّع أبصارنا بالمناظر الجمیلة في الربیع!1

 ( تأمّل أخي في أعماله السّّیئة فتغیّر سلوکه!2

 ( في حدیقتنا آزهار کثیرة تفوح رائحتها فنشعر بالفرح!3

 ( تحفظ األشجار الخضراء الّناس من فقدان تنقیة الجوّ!4

 4نه جواب: گزی

 برای پیدا کردن جواب سوال باید فعلی را بیابیم که متعدی باشد و در جمله به همراه مفعول آمده باشد.

برد. به ترجمه کاری نداشته باشید ، باید در عربی دنبال مفعول بگردیم که ندارد، مناظر اینجا : چشمان ما از مناظر زیبا در بهار لذت می1گزینه

 مفعول نیست.مجرور به حرف جر است و 

و در قسمت دوم نیز سلوک  . در این گزینه نیز أعمال مجرور به حرف جر استتغییر کرد: برادرم به کارهای بدش فکر کرد پس رفتارش 2گزینه

باب تَفَعُّل و ماضی ، دقت کنید که در قسمت اول تَأَمَّلَ چون از است و فعل تغیّر از باب تفعل به معنای تغییر کردن است )و نه تغییر دادن( فاعل 

  است با أخی همخوانی ندارد.

 کنیم. در این گزینه نیز رایحه نقش فاعلی دارد.شان پس احساس خوشحالی می رسد رایحۀهای بسیاری به مشام می: در باغ ما شکوفه3گزینه

ل است پس فعل متعدی است و امکان مجهول پاکیزگی هوا! در این گزینه الناس مفعوکنند مردم را از نبود : درختان سبز حفظ می4گزینه

 شدن را دارد.

46-  :  فعلی را بیابید که به صورت محلی مجزوم باشد.عیّن الفعل المجزوم محالًّ

 ( تأمّلوا قبل أن تبدؤوا بالعمل!1

 ( ال تتّخذنَ اإلنسان المتلّون صدیقًا أِلنفسکنّ!2

 ( إنّ المؤمنین لن یترکوا عبادة ربّهم أبداً!3

 أعتمد علی النّفس األمّارة ألّنها تأمرني بالّسوء!  ( ال4

 2جواب: گزینه 

 )جمع مونث غایب و مخاطب( اعراب محلی دارند. 12و  6های در افعال مضارع صیغه

در آنها  "ن": فکر کنید قبل از آن که شروع به کار کنید. هر دو فعل تأملوا و تبدؤوا امر و مجزومند اما جمع مخاطب مذکر هستند و 1گزینه

 حذف شده است.

: انسان دورو را دوستان خودتان قرار ندهید. ال تتخذن فعلی نهی است پس مجزوم شده و چون جمع مؤنث مخاطب است پس محال 2گزینه

 مجزوم است. 

 "ن"ت با حذف : همانا مؤمنان هرگز عبادت پروردگارشان را ترک نخواهند کرد. لن یترکوا منصوب است و چون جمع مذکر مخاطب اس3گزینه

 منصوب شده است.

کند. ال أعتمد فعل نهی و مجزوم است اما چون برای متکلم وحده است در : نباید به نفس اماره اعتماد کنم چرا که آن به بدی امر می4گزینه

 شود.انتها ساکن می
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 باشد. ای را بیابید که در آن مفعول فیه وجود نداشتهگزینهفیه المفعول فیه:  لیسعیّن ما   -47

 ( لعب األطفال بفرح في الملعب و رجعوا مساءً!1

 ( ِاحترم الکبیرَ و أنت شابّ، ألنّک یومًا ستکون کبیرًا!2

 ( ِالتقیت بصدیقی في الطّریق و قلت له: صباحک بخیر!3

 ( اَللّهمّ؛ ِاجعل فهذا الصّباح حاماًل لنا من الخیر فوق ما نرجو!4

 3جواب: گزینه 

 آید که نقش دیگری در جمله نداشته باشد.جمله در صورتی مفعول فیه به شمار می اسم مکان و زمان در

: کودکان به شادی در محل بازی بازی کردند و غروب برگشتند. الملعب اسم مکان است اما در اینجا مجرور به حرف جر است. مساءً اسم 1گزینه

 زمان است و چون نقش دیگری ندارد مفعول فیه است.

بزرگتر احترام بگذار در حالی که جوان هستی؛ چرا که روزی تو بزرگ خواهی شد. یومًا اسم زمان است و چون نقش دیگری در جمله  : به2گزینه

 ندارد، مفعول فیه است.

ند مفعول توابه دوستم در مسیر برخوردم و به او گفتم: صبحت بخیر! صباح در اینجا اسم زمان است اما چون مبتدا و مرفوع است نمی: 3گزینه

 فیه باشد.

صباح در این جمله مشارالیه است )یعنی اسمی که اسم اشاره  پروردگارا؛ این صبح را برای من پر از خیر فراتر از آنچه امید دارم قرار ده!: 4گزینه

 یست مفعول و منصوب است.کند، اسم اشاره هذا در این جمله مفعول به است پس صباح نبه آن اشاره دارد( و اعرابش از اسم اشاره تبعیت می

 

 صفت را در جایگاه رفع بیابید.: محلّ الرفععیّن النعت جملة في  -48

 ( ما سألَنا االستاذُ سؤااًل صعًبا لم نقرأه حتّی اآلن!1

 ( هناک شعوبٌ ال تستسلم للّراحة و ال تقبل ظلم الّظالمین!2

 بشدة!  ( الّسماء عندما تتزیّن بالغیوم الکثیرة، ینزل منها المطر3

 ( المدیر یستشیر المعلّمین في الیوم األوّل من کلّ شهر من السّنة الّشمسیَة!4

 2جواب: گزینه 

 برای اینکه صفت در محل رفع باشد، باید موصوف آن در محل رفع و مرفوع باشد.

 هر دو در محل نصب هستند.ایم. صعب صفت سوال است. پس : استاد از ما سؤال سختی نپرسید که تا اآلن آن را نخوانده1گزینه

پذیرند. لل تستسلم للرّاحۀ صفت شعوب است و از آنجایی که شوند و ظلم ستمگران را نمی: آنجا مللی هستند که به راحتی تسلیم نمی2گزینه

 ارد.گید و نقش صفت دشعوب خبر و مرفوع است، صفت هم در محل رفع قرار گرفته است. جمله وصفیه بعد از اسم نکره قرار می

بارد. کثیرۀ صفت غیوم)مجرور به حرف جر( است و در محل جر ، از آن باران شدید میشود: آسمان هنگامی که به ابرهای بسیار مزیّن می3گزینه

 قرار دارد.

قرار دارد. کند. اول صفت الیوم )مجرور به حرف جر( است و در محل جر مدیر در روز اول هر ماه سال شمسی با معلمین مشورت می: 4گزینه

 الشمسیه صفت السنه)مجرور به حرف جر( است و همانند اول در محل جر قرار دارد.
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 گزینه صحیح را در مورد صاحب حال بیابید.عیّن الصحیح )حول صاحب الحال(:  -49

 االُسرة ( إنّنا ذهبنا مع االُسرة إلی حفلة عظیمة مسرورین 1

 الدروس ات ساعیات ( التّلمیذات لیقرأن الدروس قبل االمتحان 2

 مدیر ( مدح مدیر الشّرکة هذه الموظّفة الئقة و عارفة باُمور الشرکة 3

 ضمیر الواو في "اشترکوا" في صالة یوم الجمعة مکبّرین ( المصلّون ِاشترکوا  4

 4جواب: گزینه 

 برای اینکه صفت در محل رفع باشد، باید موصوف آن در محل رفع و مرفوع باشد.

 است. "نا"ما با خانواده به جشن بزرگی رفتیم )در حالی شاد بودیم( : ما با شادی رفتیم پس صاحب حال ضمیر : 1گزینه

 "تلمیذات"هایشان را قبل از امتحانات بخوانند )در حال که تالشگر باشند( : دانش آموزان باید تالشگر باشند پس اموزان باید درسدانش: 2گزینه

 صاحب حال است.

ی توضیحات کارمند است و به یر شرکت کارمند الیق را ستود. )در حالی که آشنا به امور شرکت است(: آشنا به امور شرکت در ادامهمد: 3گزینه

 صاحب حال است. "هذه الموظفه"او اشاره دارد. پس در این گزینه 

ای ن اند، پس توضیح در مورد آنهاست اما آخرین اشارهنمازگزاران در نماز روز جمعه شرکت کردند )تکبیرگویان(: نمازگران تکبیرگویا: 4گزینه

 در اشترکوا فاعل این فعل است و اشاره به همان مصلین دارد، پس صاحب حال است. "ضمیر و"شود که به آنها شده صاحب حال می

 

 تمییز را بیابید.عیّن التمییز:  -50

 ا مخفیًّا!( کانت الّصحراء حارقة جدًّا و وجد المهندسان في وسطها کنًز1

 ( أصعب األیّام في حیاة التاّلمیذ یوم ال یدرسون و یتکاسلون!2

 ( هذا المعلّم أحبّ األشخاص في حیاتي أخالقًا و علمًا!3

 ( تلک البنت جالسة علی األرض فرحةً و مسرورةً!4

 3جواب: گزینه 

 در این گزینه کنزا مخفیا مفعول به است.  صحرا سوزان بود و دو مهندس در مرکز آن گنچی مخفی یافتند! :1گزینه

کنند! در این گزینه اصعب األیام مضاف مضاف خوانند و تنبلی میآموزان روزهایی است که درس نمیترین روزها در زندگی دانشسخت: 2گزینه

 إلیه هستند. 

داشتنی ترین اخالقا و علما توضیح در مورد دوست داشتنی ترین اشخاص در زندگی من است از لحاظ اخالقی و علمی!این معلم دوست: 3گزینه

 و وجه تمایز آن شخص است.

 دهند.آن دختر در زمین نشسته است به صورت شاد و خوشحال! فرحه و مسروره حال هستند و توضیحی در مورد بنت ارائه می: 4گزینه

 کاری از: محمد احمدبیکی )رتبه برتر، مدرس و مشاور کنکور(
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