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 توضیحات
کتاب 

  درسی
  کلید مبحث

ي شماره

 سؤال

  شود.اب میانتخها اولین سؤال ترجمه از آیات قرآنی ي رشتهبه بعد در همه 94از سال  عبارتی:تک

»بکلید حل سؤال است.» شاید: لعلّ«/  (فعل مجهول) »مقرّر شده: کُت 
  2عربی 

 ترجمه

4  26 

 27  1  2عربی  ل سؤال است.حکلید (فعل معلوم) » یؤفِّرَ: فراهم کند« / (جمع) »هاضرورت: الضّروریات«عبارتی: تک

-ما نملک: آن/ « »ارزش: قیمۀ» / «نداریم: نملکال » /«به دست آوردن، یابیدست: الحصول« عبارتی:تک

 کلید حل سؤال است. »چه داریم
 28  3  2عربی 

(نکره) / » برتر یهاینماذج مثالیۀ: نمونه» / «ما: جوانان ناشباب«» / یحتاج: احتیاج دارند« عبارتی:تک

  کلید حل سؤال است.» هدایت شوند یهدوا:«
 29  4  2عربی 

 30  4  3عربی  »دال ذنب للوقت: زمان هیچ گناهی ندار« /» یجب علینا: بر ماست، ما باید« چهارعبارتی:

  ده است.شمانند هر سال این سؤال عیناً از عبارات کتاب درسی انتخاب فارسی:  وچهارعبارتی عربی 

- اري انجام نمیکبا حرف زدن »: 1«ي ؛ گزینه»دهیدانجام نمی را چهگویید آنچرا می«صورت سؤال:  يآیه

سخن «ترتیب در مورد  ها بهکه فقط در موردش حرف بزنیم!؛ سایر گزینه شود، باید کار را انجام بدهیم نه این

ار اندك باشد، ارجحیت دانش در کار گرچه ک«؛ »گفتن بهتر از نگفتن آن و دل را به آن مشغول کردن است!

  هستند.» گفتن! نیکو سخن«و » نسبت به کار زیاد همراه با نادانی!

 31  1 مفهوم  2عربی 

-فعل» حرّم« و »بخلَ/ « »).4و  1«هاي (رد گزینه موصوف و صفت هستند »المحروم الحقیقی« عبارتی:تک

 »).3« توانند مضارع ترجمه و تعریب شوند (رد گزینهي شرطی میهاي ماضی هستند و فقط در جمله
  2عربی 

 تعریب
2  32 

 33  1  3عربی  ».)4«ي جمع است (رد گزینه» چیزها/ « »)3و  2«هاي جمع است (رد گزینه »خطاها« عبارتی:تک

مقصود » ییر!که براي حق حکومت و سربلندي است و براي باطل گردش روزگار و تغي این دیدگاه ارائه«

 بهلول نبود.

و  2عربی 

3  
مطلب و درك

  مفهوم

امانتداري و (

دوري از 

 حرص و طمع)

2  34 

ه چیزها را به کزیرا او امانتداري است «گوید عطار شخص امانتداري نبود، عبارت توجه به متن که میبا 

 نادرست است.» گرداند!صاحبانشان بازمی

و  2عربی 

3 
3  35 

(از » 1«ي این گزینهبها پوشید، بنابرهاي گرانخواست نظر عطار را جلب کند لباسمطابق متن، بهلول چون می

 قیمت بپوشد!) نادرست است.هاي گرانبهلول بود که همیشه لباسعادت 

و  2عربی 

3 
1  36 

 شود.اشت نمی، چنین مفهومی از متن برد»رساند!در کارت عجله نکن، همانا عجله کردن به تو زیان می«
و  2عربی 

3 
2  37 
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  2عربی  .باید منصوب باشد (صوت)است و  بهمفعولٌ» صوت«
 گذاريحرکت

3  38 

 39  1  2عربی  پذیرد (مالبِس).غیرمنصرف است و تنوین و کسره را نمی» مالبس«

  3عربی  اند.نادرست» عتل و أجوفم -للغائبۀ  -باب تفاعل«ها، در سایر گزینه
تحلیل صرفی 

 و نحوي

1  40 

 41  1  2عربی  اند.نادرست» باب تفعل -متعد  -معرب «ها، در سایر گزینه

 42  2  3عربی  اند.نادرست» صفۀ مشبهۀ و المفعول الثانی – ضافۀف باإلرّمع  -مقصور و حال ، معرفۀ«ها، در سایر گزینه

 43  2 غیرمنصرف  2عربی  .فعل هستند» لَمأع«و » صلحأ«، »اُحب«ها در سایر گزینه غیرمنصرف است.» مفاعل«بر وزن » مکارِم«

از » همزه«ل است. باشد، معت» یاء«و یا » واو«یکی از حروف اصلی کلمه در این گزینه، معتل وجود ندارد. اگر 

 حروف عله نیست.
  44  3 معتالت  3عربی 

اي به کار رفته، هها فعلاست. در سایر گزینه» هو«فعل مجهول است و نایب فاعل آن ضمیر مستتر » ال یشاهد«

 معلوم هستند.
  2عربی 

معلوم و 

 مجهول 
1  45  

  2عربی  (تُحاولی) و جواب آن (تَرِي) باید مجزوم باشند.فعل شرط 
ي جمله

 شرطیه
4  46  

(از  کان مملوء«، »المعتدلۀ -القادم « به ترتیب هاصفت به کار نرفته است، اما در سایر گزینه» 2«ي در گزینه

 صفت هستند. »علمیاً«و » القیمۀ - نوع جمله)
  2عربی 

وصف و 

 اضافه
2  47  

نه ها به ترتیب: کند. در سایر گزیو منصوب است که حالت جوانان را بیان می» شباب«حال براي » فَرحینَ«

 است.» کان«خبر براي » دؤوبینَ«الیه و مضاف» الخائفینَ«به، مفعولٌ» زوجین«
  48  3 حال  3عربی 

ها فاعل سایر گزینه در کامل است، بنابراین مستثنی منصوب است، اما» إلّا«ي قبل از ي پاسخ، جملهدر گزینه

 ت.گیرد و مرفوع اسحذف شده، بنابراین مستثنی اعراب فاعل را می» إلّا«از عبارت قبل از 
  49  4 استثنا  3عربی 

دا از نوع امن»: 2« ي، در گزینهمورد ندا قرار گیرد» أیها«مذکر است و باید با  »المجد»: «1«ي در گزینه

 .)مناداي علم، مرفوع است (علی»: 4«ي و در گزینهمضاف است و باید منصوب باشد (طالبی) 
  50  3 منادا  3عربی 
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