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+ گذشته( بیاید، جمله به صورت ماضی استمراری) مییا فعل ماضی دیگری، فعل مضارعی « کانَ»هنگامی که در جمله، پس از ( ماضی استمرای: 5

 مانند: می رفت ، می گفت(« می + گذشته»ماضی + مضارع ()  ←شود. ) ماضی استمراریترجمه می

 گوش می دادند.دانش آموزان به سخن معلم شیمی ← الکیمیاءِ  مُدَرِّسِ کاَلمِ إلی یَسْتَمِعونَالطُّلّابُ  کانَ
 ماضی          مضارع  

 .رفت می راه سرعت به که دیدم را پسری← بِسُرعَةٍ مْشییَ وَلَداً رَأَیْتُکه پدرم فراموش شده است. /   کردمگمان می ←أنَّ أبی قد نُسِیَ أَظنُّ نتُکُ

 ماضی          مضارع                  ماضی  مضارع                                                                           

 . سخنرانی می کردبه زبان فارسی  ←الفارِسیَّةِ بِاللُّغَةِ مُحاضَراتٍ تُلْقی کانَتْ
 ماضی  مضارع

 

 .کردند می بازی توپ با ساحل کنار در جوانان← الشّاطِئِ  عَلَی بِالکُرَةِ یَلْعَبونَ الشَّبابُ کانَ.  /   فهمیدمنمیسخن مادرم را  ←کالمَ اُمّی  أفهَمُ ما کُنتُ
 ماضی          مضارع ماضی  مضارع

 .دخوانْفرا میصدایی را شنیدم که مرا به صداقت  ←إلی الصِّدقِ  یَدعونینداءً سمعتُ 
 ماضی           مضارع

 

همچنین آخر اکثر فعل های ماضی، ت، تا، تَ، تُما، تُم، تِ، تُما، ندارد. « تینا»توجه داشته باشید که فعل های ماضی، اولشان حروف مضارعه ی  :نکته 

داشته باشد. مانند : ذَهَبتُ. پس در سایر موارد اگر « تُ»تُنَّ، تُ دارد. همچنین فعل ماضی، فقط در یک صیغه، آخرش ضمه دارد. آن هم زمانی است که 

  دارد (.« ت»یا « ا » ی های مزید، اولشان )فعل های ماضی فقط در ثالث فعلی آخرش ضمه داشت، مضارع است.

 

 :(94)سراسری ریاضی « :                           کان آباؤنا یؤکّدون دائماً أنّ طریق الوصول إلی العُلی هو اإلحسان فی حقّ النّاس!» تست 

 است!( تأکید پدران ما همیشه این بوده است که طریق دستیابی بر بزرگی، احسان کردن به مردم 1

 ها، خوبی کردن در حقّ ناس است!( سفارش نیاکان ما تأکید بر این بوده است که راه حصول به بزرگی2

 کردند که راه رسیدن به بزرگی، نیکی کردن در حق مردم است!( پدران ما همواره تأکید می3

 النّاس است!ها، احسان در حقّ کنند که طریق رسیدن به بزرگی( نیاکان ما دائماً سفارش می4

 :( صحیح است و سایر 3پس گزینه ی)«. کردندپدران ما تاکید می» ماضی استمراری است به معنی« یؤکّدونآباؤنا  کانَ. » (3ی )گزینه پاسخ تست

 گزینه ها اشتباهند. 

 شوند.ترجمه میو مشتقات آن عطف شوند، باز هم به صورت ماضی استمراری « کان»به « واو»: اگر چند فعل مضارع ، با نکته

 . کردهدایت میو مردم را  رفتمیپیامبر )ص( به بازار  ←النّاسَ  یهدیإلی السوق و  یذهبُالنبی )ص(  کانَ

« لم»، پیش از مضارع دیگری بیاید، باید به صورت ماضی استمراری منفی ترجمه شود. زیرا فعل مضارعی که با «لم»: اگر فعل مضارع مجزوم بهنکته

 شود. مانند:عنوان ماضی محسوب میآمده، به 

 کرد.حفظ نمیکفش پاهایش را از سرما و برف  ←قَدَمَیها من البَردِ و الثَّلجِ  یَقی لَم یَکُنالحِذاءُ 
 مضارع   ماضی         
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بعید و ماضی التزامی نیز ترجمه     فعل ماضی بیاید، به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود. البته گاهی به صورت ماضی « لَیتَ»اگر پس از  :نکته

 می شود. ) ماضی التزامی کاربرد چندانی ندارد(.

 ! (باشد کرده دوری تنبلی از ناصر کاش! () بود کرده دوری تنبلی از ناصر ) کاش !کرد می دوری تنبلی از ناصر کاش  ←الکَسَلِ!  عَنِ اِبتَعَدَناصِراً  لَیتَ
 ماضی التزامی      ماضی بعید                    ماضی استمراری)صحیح تر(                                                         

 فعل ماضی بیاید، معموال به صورت ماضی التزامی ترجمه می شود. مانند:« لعلَّ»اگر پس از : نکته

 .نوشته باشدالدّرسَ : شاید دانش آموز، درس را قد کَتَبَ الطالبَ  لعلّ   
 ماضی التزامی                                            ماضی                

 

 

 

 شود:( فعل مضارع در چند حالت به صورت التزامی ترجمه می8

 بگوید، نگوید. نمی گیرد. مانند: رَوَد، بِرَوَد، نَرَوَد/ گوید،« می»نکته: مضارع التزامی حرف 

  ، مهم تر هستند.حالت اول و دوم و سوم و ششم و هفتماز تمام حاالت مضارع التزامی، : نکته 

تا ( پیش از مضارع بیایند، فعل  -برای -)برای این کهل ِ تا( ،  -تا این که -) تا این که(، حتّی)که ، لِکَی )که(، کَیْ ی أنْهرگاه حروف ناصبه :حالت اول

 نمی گیرد. مانند:             « می» مضارع به صورت التزامی ترجمه می شود. یعنی

 داوری کند.خداوند میان ما  تا پس صبر کنید ←بَینَنا اهللُ یَحْکُمَ حَتَّی فَاصْبِروا 

 

 .تغییر دهندسخن خدا را  که می خواهند ←اهللِ کاَلمَ یُبَدِّلوا أنْیُریدونَ 

 

 بخرم.برای تلفن همراهم)موبایلم( باتری  تابه مغازه رفتم  ←لِجَوّالی بَطّاریَّةً لِأشْتَرِیَ المَتْجَرِ إلَی ذَهَبْتُ

 

 صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. مانند: بیاید نیز به« لعلّ»یا « لیت»هرگاه فعل مضارع پس از  حالت دوم:

 .برومای کاش بار دیگر به حج  ←أُخْرَی إلَی الحَجِّ مَرَّةً أذْهَبُ لَیتَنییا  

 

 .ببینم  را کشورم شهرهای همه ی کاش ←باِلدی  مُدُنِ جَمیعَ أُشاهِدُ .    /      لَیْتَنیپند گیرندشاید آنان  ← یَتَذکَّرونَلَعَلَّهُم 

 

 

 . کند سفر حمید شاید←  یسُافِرُ حَمیداً .  /   لَعَلَّبیدار شوندکاش مسلمانان از خواب غفلت  ←من نَومِ الغَفلةِ  یَستَیقِظونالمسلمون  لیتَ

 

  که پروردگارم مرا آمرزیده است. بدانندای کاش قوم من ←  بِما غَفَرَ لی ربّی  یَعلَمونَقومی  لیتَیا 
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کسی که، آن که(، ما )آن چه، هر آن چه،  -هر که -) اگر چه، چنان چه، اگر(، مَن )هر کس که هرگاه پیش از مضارع، ادوات شرط مانند: إنْ حالت سوم:

باز هم یاید، چیزی که(، إذا )هنگامی که، وقتی که ، اگر(، بیایند، به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. حتی اگر پس از ادوات شرط، فعل ماضی نیز ب

)در جمالت شرطی، فقط فعل اول یعنی فعل شرط، به صورت مضارع التزامی و بدون می توان فعل ماضی را به صورت مضارع التزامی ترجمه کرد. 

 مانند: ترجمه می شود (.« می»ترجمه می شود. فعل دوم به صورت مضارع اخباری و با « می»

 کند.، خداوند آن را چند برابر میدهیدقرضی نیکو اگر خداوند را  ← ﴾هُ اللّهُ رضاً حسناً یُضاعِفْاللّهَ قَ تُقرِضوا إنْ﴿

 

 ، سالم و درودی می گویند.مورد خطاب قرار دهندو هنگامی که نادانان، آنان را  ← ﴾ساَلماً قالوا الْجاهِلونَ  خاطَبَهُمُ إذاوَ  ﴿

 

 ، در امتحان، مردود می شود. گوش ندهدهر کس خوب به درس ها  ← ﴾فی اإلمْتِحانِیَرْسُبْ  جَیِّداً الدَّرسِ إلَی یَسْتَمِعْ ال مَنْ ﴿

همانطور که گفته شد، اگر پس از ادوات شرط فعل ماضی بیاید، هم می توان به صورت مضارع ترجمه کرد و هم به صورت ماضی. اما اگر (: 1نکته ی)

ترجمه می شود و جواب « می»شرط یعنی فعل اول، به صورت مضارع التزامی و بدون  بخواهیم فعل های ماضی را به صورت مضارع ترجمه کنیم، فعل

 ترجمه می شود. مانند:« می»شرط یعنی فعل دوم به صورت مضارع اخباری و با 

 )به صورت مضارع ترجمه شده( .شود می کم خطایش ،بیندیشد گفتن سخن از پیش هرکس   ←خَطَؤُهُ  قَلَّ الْکَالمِ، قَبْلَ فَکَّرَ مَن

 )به صورت ماضی ترجمه شده(   .شد کم خطایش ،اندیشید گفتن سخن از پیش ماضی             ماضی             هرکس    

 

 . )به صورت مضارع ترجمه شده(درو می کندزیان  ،بکارددشمنی  هرکس   ←الخُسرانَ  حَصَدَالعُدوانَ،  زَرَعَ مَن

 . )به صورت ماضی ترجمه شده(  درو کردزیان  ،کاشتدشمنی  ماضی          ماضی                  هرکس    

 

 

 دهند:می« دارد»و « داشتن»هایی که معنی( کلمات و ترکیب16

 ( ای بیایدی نکرهو جار و مجرورش، کلمه« لِ»هرگاه پس از دارد ) ← ضمیر یا اسمل ِ + الف( 

 . دارددوست من کتابی زیبا  ←رائعٌ   کتابٌ ِلصدیقی.                      دارمکتابی  ←  کتابٌ لی

  دارد.« القاموس»فیروزآبادی فرهنگ لغت مشهوری به نام ← القاموسِ  بِاسْمِ مَشْهورٌ مُعْجَمٌ لِْلفريوزآبادي   

 دارددانش آموز در حضور معلم آدابی     ←   آدابٌ المُعَلِّمِ مَحضَرِ فی لِلطّاِلبِ /          داردسخن گفتن آدابی ←  آدابٌ لِْلَکالمِ 

 (.ای بیایدی اسمیه بیاید و پس از آن اسم نکرهدر ابتدای جمله« عندَ»هرگاه ) ب( عندَ + اسم

 .     ندارمنسخه ای ← وَصفَةٌ  عندی/         ما         . داریمای فرهنگی مجله ←ا مَجلّةٌ ثَقافیّةٌ عندن

 

 .     داشتابن مقفّع نقشی بزرگ در این تاثیر  ←هذَا التَّأثیرِ فی عَظیمٌ دَوْرٌ الْمُقَفَّعِ إبْنِلِ کانَ ← ِل کانَ)یَکونُ( + ج( 

     داشتدینی و راهی برای عبادت ←  لِلعِبادَةِ   طَریقَةٌ وَ دینٌ لَهُ کانَ.          /         داشتمگوسفندی   ←ی نعجةٌ  کانت ل  
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     .داشتم چوبي تختي  ←خَشَبيٌّ  سَريرٌ عِنْدي کانَ ←  د( کانَ)یَکونُ( + عندَ

   .نداشتندکاالهایی مانند مُشک و ابریشم که اعراب ← الدّیباجِ  و کَالمِسکِ العَرَبِ عِندَ کانَتْ ما الَّتی البَضائِعِ

 دارددوستی   ←صَدیقٌ   لَدَیه/        داشتممجلّه ای   ←مجلَّةٌ   کانَ لَدَیَّ  ←  ه( کانَ + لَدَی

 می دهند.   « ندارد»بیایند، معنی « لِ»و « عند»: اگر پس از لیس نیز نکته

 .ندارم قلمی   ←قلمٌ  لیسَ عندی  ←لیسَ +  عندَ  /                        نداریمما تایر زاپاس  ← نا إطارٌ إحتیاطیلَ لیسَ   ←لیسَ + ل  
 

 

 

 

 :(90)سراسری هنر « :                                                       هؤالء شاعرات و لهنّ أشعار ذات عاطفة نافذۀ و شعور عمیق!» تست 

 ای نافذ و احساساتی عمیق است!ها شعرایی هستند که اشعارشان دارای عاطفه( این1

 ای نافذ و احساسی عمیق دارد!عاطفه( اینان شاعر هستند و اشعاری دارند که 2

 ی تأثیر گذار و احساس عمیق!( این شاعران را اشعاری است با عاطفه3

 ( این شعرا اشعاری دارند با عواطف تأثیر گذار و احساسی عمیق!4

 :آمده، « لَهُنَّ » پس از « أشعارٌ » اسم نکره یدر ابتدای جمله ی اسمیه و این که « ل»حرف به دلیل آمدن « لَهُنَّ أشعارٌ» . (2ی  )گزینه پاسخ تست

ی اگر پس از اسم اشاره«. اینان شاعر هستند»؛ « هؤالء شاعراتٌ»(. 3(و)1اشتباه گزینه های) «.اشعاری دارند»می دهد. یعنی « داشتن» معنی « لَهُنَّ»پس 

 (.4(و)3های)اشتباه گزینه شود. ای بیاید، به همان صورتِ جمع ترجمه  میجمع، اسم نکره

 

 :(85)سراسری زبان «                                                            عندنا دواء یفید لشفاء أخطر األمراض و هو الحبر و القلم!» تست 

 باشد و آن مرکب و قلم است!تر میهای خطرناکی بیماری( نزد ما دوایی است که درمان کننده1

 باشد و آن مرکب و قلم است!ها مفید میترین بیماریکه برای شفای خطرناک( ما دوایی داریم 2

 دهد و آن قلم و دوات است!ها شفا می( ما مجهز به دارویی هستیم که ما را از بدترین مریضی3

 های خطرناک بسیار مفید است و آن قلم و دوات است!( دارویی نزد ماست که برای درمان بیماری4

  :داشتن» معنی « عندَنا » پس از « دواءٌ » به دلیل آمدن اسم نکره ی« عِندَنا دَواءٌ»«. دارویی داریم»؛ « عندَنا دَواءٌ. »( 2ی )گزینهپاسخ تست »  

«. رناک ترینخط»اسم تفضیل است به معنی « أخطَر»«. هاترین بیماریخطرناک»؛ « أخطر األمراض»اشتباه سایر گزینه ها.  «.دارویی داریم»می دهد. یعنی

 «.    مرکب و قلم»؛ « الحبر و القلم»اشتباه سایر گزینه ها. 
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 فصل چهارم : واژگان سال دهم 

 دبیرستان و یازدهم و دوازدهم
 

 «الف»

                                           جمع أب، پدر: اآلباء

 بده )یُؤتی(آتِ: 

 )یُؤْتی :مضارع( داد :آتی

 آمدن درحال آینده، : آتٍ آتی،

 آینده : روزِاآلتی الیَومُ

 )یُؤْثِرُ :مضارع( برگزیدآثَرَ: 

 : دیرآجِالً

 : دیگر، دیگریاَالُخْرَی،آخَر

 : پایانآخِر

 متأسفم -متأسفآسف: 

 خانداناآلل: 

 « آالت :جمع» دستگاه :آلَة

 چاپ دستگاه :الطِّباعَةِ آلَةُ

 یُؤْلِمُ( :آورد )مضارع درد به : آلَمَ

 « می کند درد پایم :تُؤْلِمُنی رِجْلی »

 آورد ایمان :آمَنَ

 )إیمان :مصدر /آمِنْ :امر /یُؤْمِنُ :مضارع(

 نشانه )جمع : آیات( : اَآلیَة

 آیا أ :

 أبا کردأبی یَأبی: 

 « آباء :جمع» : پدر )أَبی أَبا، أَبو،( أَب

 پدر منأَبَتِ: 

  شد شروع:َ اِبتَدَأَ

 )اِبتِداء :مصدر / یَبتَدِئُ :مضارع(

 لبخند ،لبخند زد  :اِبْتِسام

 دوری جست، جدا شدإبتَعَدَ: 

 )اِبتِعاد :مصدر / یَبتَعِدُ :مضارع(

 بلعیدإبتَلَعَ: 

 شادمان شدإبتَهَجَ: 

 ج البحث، پژوهش،تحقیقاألبحاث: 

 کرد نوآوری : أبدَعَ

 )أَبْدِعْ:امر /إبْداع :مصدر /یُبْدِعُ :مضارع(

 جهت : اإلتِّجاه

 : ج البدن، بدن و جسماألبدان

 : اظهار کردأبدَی 

 دیدأبصَرَ: 

دور کرد )مضارع: یُبعِدُ / امر: أبعِد / أبعَدَ: 

 مصدر: إبعاد (

مورد بغض و نفرت قرار داد،  آزار أبغضَ: 

 و اذیت رساند.

 )یُبْقی ، أَْبقی  ( نگهدار : أبقِ

 : شترأإلبِل

 « بَنُونَ أَبناء، :جمع» فرزند پسر، : اِبن

 آدمیزاد :آدَمَ اِبنُ

 سفید :أبَیضَ

  جهت :اِتِّجاه

 شد فراخ : عَسَتَّاِ

 )اِتِّساع :مصدر  یَتَّسِعُ / :مضارع(

  مخابرات :اِتِّصاالت

 

 گرفت تماس...با : بِ اِتَّصَلَ

 : پیروی کردإتَّبَعَ

 گرفت :اِتَّخَذَ

 )اِتِّخاذ:مصدر /اِتَّخِذْ :امر /یَتَّخِذُ :مضارع(

 پرهیزگارترین پرهیزگارتر، : أَتقَی

 کرد پروا ترسید، : اِتَّقَی

 )کنید پروا بترسید، :اِتَّقوا /یَتَّقی :مضارع(

 تقوا پیشه کنإتَّقِ: 

 تکیه کرد بر إتّکی علی:

 تمام کردأتمَمَ: 

 آمدأتَی، یَأتی : 

 برانگیخت : أَثارَ

 )إثارَة :مصدر / یُثیرُ :مضارع(

 : اثبات کردأَثبَتَ

 تاریخی :أثَریّ

 گناه اَإلثم:

 دادن میوه : اَلثِّمار

 داد  میوه : أثْمَرَ

 دادن میوه : اَإلثْمار

 دوازده : اِثْناعَشَرَ

 دو : اِثنَینِ ،اِثْنانِ

 دوشنبه : اإلثنَینِ  یَومُ ، اَإلثنَینِ

 به داد پاسخ : عَنْ أَجابَ

 )إجابَة :مصدر / یُجیبُ :مضارع(

 کرد دوری : اِجتَنَبَ

  )اِجتِناب :مصدر / یَجتَنِبُ :مضارع(

 « أجُور :جمع» پاداش : اَجر
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 های مفهومیهلآیات، اشعار و جمفصل سوم : 

 مفهوم                ترجمه              جمله              
 اآلخرة.( مزرعة )الدّنیا .اهلل أَولیاء مَتْجَرُ الدُّنیا هر آنچه در دنیا می کاری در آخرت درو می کنی !اآلخرةْ  في َتحُصد الّدنیا في َتزرعْ  ما

 کشت. که کار عاقبت دِرَود آن کسی هر
 جو  ز جو بروید گندم از مشو/گندم غافل عمل مکافات از

سختی همیشگی نیست و باید برای پایان آن  خداوند پس از سختی، آسانی قرار خواهد داد. ﴾ سراًسرٍ یُعُدَ  بعاهللُ یَجعَلُسَ﴿

 .امیدوار بود

 سپید است.، پایان شب سیه 

ْمَْاألْفیْمشْ ﴿التَْ ْقَْکَْلنَْتخ رْ ،ْإنّْرحاْ رض 
 ﴾رضَْاأل

بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که روی 

 روند.زمین به آرامی و تواضع راه می

 ﴾خورٍفَ کلَّ مُختالٍ اهلل الیحبُّ إنَّ ﴿

 ﴾ وناًهَرضِ ذینَ یَمشونَ علی األحمن الّعبادُ الرّ﴿

آنِ للنّاسِ مِن رصَرَّفنا فی هذا الق لَقَد ﴿

 ﴾ مَثَلٍ کُلِّ

ی که ما در این قرآن برای مردم از هر تبه راس

 نمونه ای آورده ایم.

 .ن قرآن کریم ودجامعیت و فراگیر ب

 قرآن کریم برای هدایت شدن. افی بودنک

انسانها با هم برابرند و هیچ برتری جز تقوا ی همه  زنی آفریدیم.همانا ما شما را از مرد و  ﴾و أُنثی رٍإنّا خَلَقناکم مِن ذَکَ﴿

 .بر یکدیگر ندارند

 هر چیزی جفتی دارد.

را به ها برد و آنها را از میان میبدی، کار نیک  برند.ها را از بین میبه درستی که نیکی ها،بدی ﴾بنَ السیّئاتِإنَّ الحسناتِ یُذهِ﴿

 (تشویق به کار نیک)کند.خوبی و خیر تبدیل می

بْ  َحّتیْ  أَحدُُکم يُ ؤ م نُْ ال خیهْ  ُيح  بْ  ما أل   ُيح 
ه ْ. ْل نَ ف س 

هیچ یک از شما ایمان نمی آورد، مگر این که 

برای دوست و برادرش آن چیزی را بپسندد،که 

 برای خودش می پسندد.

 دشمن و دوست تنِ پسند/ نیاید کانَت چیز آن هر

 مَبَند در بِدان

نّاسِ حسابهم و هم فی غَفلَةٍ لإقتَرَبَ ل﴿

 ﴾ضونَمُعرِ

 حساب و کتاب مردم به آنان نزدیک شد. در

 روی گردانند.)از آخرت(حالی که از روی غفلت 

 باید عاقبت اندیش بود.

 نباید از عاقبت خویش غافل باشیم .

َرم تَْ أَنتَْ إذا َتهُْ ال َکريمَْ َأک   أَنتَْ إنْ  وَْ َمَلک 
َرم تَْ  َتَمر دا الل ئیمَْ َأک 

هنگامی که تو انسان بخشنده و بزرگوار را گرامی 

بداری، مالکش می شوی و اگر انسان پست و 

 فرومایه را گرامی بداری،نافرمانی می کند

 فزون خوشی/  و لطف به گویی سِفله با چو

 کشی گردن و کِبر گرددش

الباقیاتُ الصّالحات خیرٌ عند ربِّک ﴿

 ﴾ثواباً

نیک ماندگار، نزد پروردگارت از نظر کارهای 

 ثواب و پاداش بهترین هستند .

ارزش و اهمیت انجام کارهای خیری که ماندگار 

 هستند. 

 باد! بر دهد می سبز سر سرخ، زبان سکوت زبان، سالمتی انسان است. اإلنسانِ سالمةُ اللِّسانِ سکوتُ

 باشد نهفته هنرش و عیب / باشد نگفته سخن مرد تا

 بی رنج هم زبان ای / تویی پایان بی گنج هم زبان ای

 تویی درمان

 

 



 
11 

 

 

 

 

 ( 90) سراسری هنر                    « : إتّخذ اللّه فی القرآن أسالیب مختلفة لدعوۀ النّاس إلی دینه، ألنّهم مختلفون فی ثقافاتهم! . » 239

 شیوه های متفاوت به دین خود فرا خواند !( اختالف در فرهنگ ها باعث شده تا خداوند در قرآن مردم را به  1

 ( خداوند مردم را به شکل های متفاوت به دین خود فرا می خواند، زیرا مردم دارای فرهنگ های مختلفی هستند ! 2

 ( از آن جایی که مردم فرهنگ های متفاوتی دارند، روش های خداوند در قرآن برای دعوت آنان، با یکدیگر تفاوت دارد ! 3

 خداوند در قرآن برای دعوت مردم به دین خود روش های مختلفی به کار گرفته، زیرا آن ها در فرهنگ های خویش مختلفند !(  4

 ( 90) سراسری هنر                           « : علی اإلنسان أن یُساعد من یستعینه لکی الیبقی وحیداً حینما اُصیب بمصیبة! . » 240

 است که به کسی که کمک می خواهد، یاری کند تا اگر روزی خودش نیازمند شد تنها نباشد ! ( وظیفه ی هر انسانی 1

 ( انسان نباید کسی را که به او یاری کرده کمک نکند وگرنه وقتی دچار مصیبت شود، تنها خواهد ماند ! 2

 ود تنها نماند !( انسان باید به کسی که از او یاری می طلبد کمک کند تا اگر زمانی دچار مصیبتی ش 3

 ( بر هر انسان واجب است به کسی که یاریش کرده، کمک کند تا اگر دچار گرفتاری شد تنها نماند ! 4

 ( 90) سراسری زبان                         « : إنّ هناک مفاهیم بسیطة فی القرآن ندرکها و لکن ال نقدر أن نَصفها! . » 241

 ست قابل فهم برای ما می باشند، ولی قابل وصف نیستند !( مفاهیم ساده ای که در قرآن ا 1

 ( در قرآن مفاهیم ساده ای وجود دارد که درکش می کنیم، ولی قادر به توصیفش نیستیم ! 2

 ( ما مفاهیم ساده ای را که در قرآن است هر چند درک می کنیم، ولی قادر نیستیم آن ها را وصف کنیم ! 3

 ر چند ساده است و قادر به فهم آن ها هستیم، اما برای ما قابل وصف نیستند ! ( قرآن مفاهیمی دارد که ه 4

 ( 90) سراسری زبان                         « : األفضل للطالب أن ینتخب فرعه الجامعی بدقّة حتّی ال یندم فی المستقبل! . » 242

 که بعداً پشیمان نشود !( دانش آموز باید رشته ی دانشگاهی خود را با دقت انتخاب کند  1

 ( دانش آموز خوب، رشته ی دانشگاهی خود را دقیق انتخاب می کند که در آینده دچار پشیمانی نشود ! 2

 ( بهتر برای دانش آموز این است که رشته ی دانشگاهی خود را با دقت انتخاب کند تا در آینده پشیمان نشود ! 3

 رشته ی دانشگاهی خود را دقیقاً انتخاب نماید تا بعداً دچار پشیمانی نشود ! ( برای هر دانش آموزی بهتر این است که 4

 ( 90) سراسری زبان                          « : أخذتنی الدّهشة عندما شاهدت إجتهاد زمیالتی فی أداء واجباتهنّ أکثر من غیرهنّ! . » 243

 ادای وظایف خویش می کوشیدند، می بینیم ، در شگفت می شوم !( آنگاه که تالش دوستان خود را که بیش از دیگران در  1

 ( وقتی سعی رفقایم را بیش تر دیدم که در انجام دادن وظایفشان تالش می کنند، تعجّب و حیرت مرا فرا گرفت ! 2

 ( آنگاه که فعالیّت همکالسی هایم را در انجام تکالیفشان بیش از سایرین دیدم سخت حیرت کردم ! 3

 تی تالش همکالسی هایم را در انجام تکالیفشان بیش از دیگران دیدم حیرت مرا فرا گرفت !( وق 4

 ( 89) سراسری ریاضی                       « : إنّ مواهب الدنیا و نعمها تُعدّ فی نظرۀ القرآن رزقاً لإلنسان و وسیلة لتکامله! . » 244

 شمرده می شود، در نظر قرآن همان الطاف و نعم خدا در دنیا است ! ( آن چه رزق انسان و وسیله ای برای تکامل او 1

 ( از منظر قرآن، موهبت ها و نعمت های دنیا، رزقی برای انسان و وسیله ای برای تکامل او شمرده می شوند ! 2

 ( از دیدگاه قرآن آن چه روزی و وسیله ی کمال انسان است همان مواهب و نعم الهی دنیا است ! 3

 از بخشش ها و نعمت های دنیا از دیدگاه قرآن روزی انسان و یا وسیله ی رشد او شمرده می شوند !(  4
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ساختار فعل + معرفه و نکره +  اسم مفرد و جمع + ضمیر متصل + مقایسه ی معنی کلمات جمله ی تست  »حل تست با تکنیک ).  (4گزینه ی ). 239

در »؛ « فی القرآن»اشتباه در سایر گزینه ها. «. به کار گرفته است، به کار گرفت، گرفت»ل ماضی است به معنیفع« إتَّخَذَ» (.« با ترجمه ی گزینه ها 

اشتباه سایر «. روش های مختلفی، روش های متفاوتی، شیوه هایی مختلف»جمع و نکره است به معنی « أسالیبَ مختلفةً(. »2اشتباه گزینه ی)«. قرآن

باشد. « متفاوتی یا مختلفی»بگیرد. یعنی باید« ی»نکره است، باید « مختلفةً»( اشتباه است. به علت این که2(و)1نه های)در گزی« متفاوت»گزینه ها. 

( ترجمه 1اما در گزینه ی)«. مختلف هستند، متفاوت هستند»اسم است به معنی« مختلفونَ»اشتباه سایر گزینه ها. «. زیرا آنان، برای این که آنان»؛ « لِأنَّهم»

( نیز اشتباه 3در گزینه ی)« تفاوت دارد»( به صورت یک فعل ترجمه شده است. پس 3آمده و در گزینه ی)« مختلفی»( به صورت2شده و در گزینه ی)ن

 اشتباه سایر گزینه ها که ضمیر متصل در آن ها ترجمه نشده است.    «. در فرهنگ هایشان، در فرهنگ های خود»؛ « فی ثقافاتهم»است. 

قواعد واجب بودن و باید و نباید + معرفه و نکره +  ساختار فعل + مقایسه ی معنی کلمات جمله ی تست  »حل تست با تکنیک ).  (3ینه ی )گز. 240

( اشتباه است. زیرا 4(و)1در گزینه های)« هر»اشتباه سایر گزینه ها. «. انسان باید، بر انسان واجب است»؛ « علی اإلنسانِ» (.« با ترجمه ی گزینه ها 

( نیز 2در گزینه ی)« نباید»( اشتباه است. 1در گزینه ی)« انسانی»معرفه است، نه نکره. پس« اإلنسان»در جمله ی تست وجود ندارد. « کلّ»کلمه ی 

« کمک می خواهد»پس«. که کمک کند، که یاری کند»به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود به معنی« أن»به دلیل حرف « أن یُساعِدَ». اشتباه است

« یاری کند»پس«. کسی که از او یاری و کمک می طلبد»مضارع است به معنی« مَن یَستَعینَهُ»( اشتباهند. 2در گزینه ی)« کمک نکند»( و 1در گزینه ی)

به صورت مضارع التزامی « لِکَی»به دلیل حرف « لِکَی الیَبقی»( اشتباهند. 4در گزینه ی)« یاریش کرده»( و 2در گزینه ی)« یاری کرده»( و 1گزینه ی)در 

دچار »ل است به معنیفعل ماضی مجهو« اُصیبَ»اشتباه سایر گزینه ها. «. تا اگر زمانی، تا هنگامی»؛ « حینَما«. »تا تنها نمانَد»ترجمه می شود به معنی

 پس سایر گزینه ها اشتباهند. «. مصیبتی»اسم نکره است به معنی « بِمُصیبَةٍ«. »شود

 (.« قواعد هناک + معرفه و نکره +  ساختار فعل + مقایسه ی کلمات جمله ی تست با ترجمه ی گزینه ها »حل تست با تکنیک ).  (2گزینه ی ) .241

در « است»می باشد. پس « وجود دارد،هست»آمده، به معنی« مفاهیم»جمله ی اسمیه است و پس از آن اسم نکره ی به دلیل این که ابتدای « هناک»

مفاهیمی دارد » پس  «. مفاهیمی ساده یا مفاهیم ساده ای»نکره است به معنی« مفاهیم بَسیطة»( اشتباه است. 4در گزینه ی)« دارد»( و 3(و)1گزینه های)

فعل مضارع است « نُدرِکُها»وجود ندارد. « در»( کلمه ی4اما در گزینه ی)«. در قرآن»؛ « فی القرآنِ»( اشتباه است. 4در گزینه ی)« که هر چند ساده است 

( 4در گزینه ی)« قادر به فهم آن ها هستیم»( و 1در گزینه ی)« قابل فهم برای ما می باشند»پس «. آن را درک می کنیم، که درکش می کنیم»به معنی

 ( اشتباهند.  4(و)1در گزینه های)« قابل وصف نیستند» پس «. نمی توانیم آن را وصف کنیم، قادر به توصیفش نیستیم»؛ « ال نَقدِرُ أن نَصِفَها»هند. اشتبا

ترجمه ی قواعد اسم تفضیل + معرفه و نکره + ساختار فعل + مقایسه ی معنی کلمات جمله ی تست با  »حل تست با تکنیک ).  (3گزینه ی ). 242

اشتباه سایر گزینه ها. «. برای دانش آموز بهتر است»با توجه به این که پس از اسم تفضیل، حرف جر آمده، می شود « األفضلُ لِلطالبِ» (.«  گزینه ها

«. که.... انتخاب کند»فعل مضارع التزامی است به معنی« أن یَنتَخِبَ»( اشتباه است. 4درگزینه ی)« هر دانش آموزی»اسم معرفه است. پس« الطالب»

تا دچار »مضارع التزامی است به معنی« حتّی ال یَندِمَ»( به دلیل این که مضارع اخباری است، اشتباه می باشد. 2در گزینه ی)« انتخاب می کند»پس

رشته ی دانشگاهیش، رشته ی »؛ « لجامعیفَرعَهُ ا»( اشتباه است. 4(و)1در گزینه های )« بعداً»پس «. در آینده» ؛ « فی المُستَقبَلِ«. »پشیمانی نشود

 «.      دانشگاهی خود

فعل همراه با « أخَذَتنی» (.«  ساختار فعل + مقایسه ی معنی کلمات جمله ی تست با ترجمه ی گزینه ها »حل تست با تکنیک ).  (4گزینه ی ). 243

در     « سخت حیرت کردم» ( و 1در گزینه ی)« در شگفت می شوم» پس «. مرا در بر گرفت، مرا فرا گرفت» ضمیر متصل و نون وقایه است به معنی 

دیدم، مشاهده »فعل ماضی است به معنی« شاهَدتُ» «.هنگامی که، وقتی که» ؛ « عندَما«. »حیرت، تعجب، شگفتی»؛ « الدّهشَة»( اشتباهند. 3گزینه ی )

در « رُفَقایم»( و 1در گزینه ی)« دوستان»پس «. تالش همکالسی هایم را» ؛ « تیإجتهادَ زَمیال»( اشتباه است. 1در گزینه ی)« می بینم»پس «. کردم

یک اسم است. پس باید « إجتهاد«. »در انجام تکالیفشان، در انجام وظایفشان»؛ « فی أداِ واجباتِهنَّ»( اشتباهند. 3در گزینه ی)« فعالیت»( و 2گزینه ی)
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؛ « أکثر من غیرهنّ»( اشتباهند. 2در گزینه ی)« تالش می کنند»( و 1درگزینه ی)« می کوشیدند»سبه صورت یک اسم ترجمه شود، نه به صورت فعل. پ

 ( نیز اشتباه است. 2در گزینه ی)« بیش تر»پس «. بیش از دیگران،بیش از سایرین»

ار فعل + ضمیر متصل + معرفه و مقایسه ی معنی کلمات جمله ی تست با ترجمه ی گزینه ها + ساخت »حل تست با تکنیک ).  (2گزینه ی ). 244

( 1در گزینه ی)« همان الطاف و نعم خدا در دنیا » پس«. موهبت ها و نعمت های دنیا، بخشش ها و نعمت های دنیا »؛ « مواهبَ الدنیا و نِعَمَها» (.« نکره 

«. شمرده می شوند»فعل مضارع مجهول است به معنی« تُعَدُّ»( اشتباهند. 4در گزینه ی)« از بخشش ها»( و3در گزینه ی)« مواهب و نعم الهی دنیا» و 

آن »پس «. رزقی برای انسان، روزی برای انسان»؛ « رزقاً لإلنسانِ«. »از منظر قرآن، از دیدگاه قرآن»؛ « فی نَظرَةِ القرآن(. »3(و)1اشتباه در گزینه های )

« وسیلةً»( اشتباهند. 4در گزینه ی)« روزی انسان»( و 3در گزینه ی)« استآن چه روزی و وسیله ی کمال انسان »( و 1در گزینه ی)« چه رزق انسان

 (.  4(و)3اشتباه گزینه های)«. برای تکاملش» ؛ « لتکاملهِ(. » 4(و)3اشتباه گزینه های)«. وسیله ای، یک وسیله»اسم نکره است به معنی 
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 مستثنی: (18

 : دارد رکن سه استثناء یجمله

 باشند. داشته ارتباط آن از پس اسم با باید إلّا، از پیش جمع اسم که کنید دقت. )دارد نام منه مستثنی ،« إلّا» از پیش جمع اسم: منه مستثنی _1

  باشیم( داشته جمع اسم سه دو یا است ممکن چون

  إالّ :استثناء ادات  -2       

 .گویندمی مستثنی را إالّ از پس اسم: مستثنی -3       

 األدَبَ إلّاکَثُر  إذا یَرْخُصُ شَیءٍ کُلُّ     /                                  المتکاسلَ     إلّا المدرسة فی الطلّابُ حَضَرَ 

 مستثنی منه

 

 .باشند منه مستثنی توانند،می نیز« اإلنسان، خبر، ما )به معنی آنچه، چیزی که( الکتاب، عمل، شیئاً، أحد،» :مانند کلماتی :(1ی)نکته

 اهللَ  إلّا  أحداً المؤمنُ یخاف /                   ال             اآلخرِ الفصلَ إلّا الکتابَ قرأتُ

 

 ( 83 تجربی سراسری)                                                                                                   :  المستثنی منه تست: عیّن ما فیه

 المُجدُّ فی دروسه إلّا ناجحاً !لیس  (2( ال یُساعدنا عند الشّدائد إلّا اللّه !                                                      1

 ! قال المعلّم؛ ال ینجحُ أحدٌ فی سبیل العلم إلّا المجتهدین منکم (4ما قیل فی المدرسة إلّا الثّناء !                                                          (3

 ایر گزینه ها مستثنی منه ندارند. مستثنی منه است. اما س« أحدٌ»در این گزینه . ( 4پاسخ تست : گزینه ی )

 کلمات منفیاست، با  مستثنی منه آن حذف شده که ایجمله. حصر صورت می گیرد نباشد، جمله در «منه مستثنی» هرگاه :اسلوب حصر یا إختصاص

با وجود داشتن کلمات منفی، مستثنی منه دارند و توجه داشته باشید که بعضی از جمله ها  )البته. شودمی آغاز «هَل» یا با  «لیس و....  ال، ما،» مانند:

 اسلوب حصر نیستند(

 )اسلوب حصر و اختصاص است. زیرا مستثنی منه ندارد(                    المتکاسلُ إلّا المدرسة فی حَضَرَ ما

   )اسلوب حصر و اختصاص است. زیرا مستثنی منه ندارد(                       الحقَّ إلّا تَقُل ال

 )اسلوب حصر و اختصاص است. زیر مستثنی منه ندارد(                    کاظِمٌ إلّا القَصیدَۀ حَفِظَ ما

 را دارد، اما به خاطر داشتن مستثنی منه، اسلوب استثناء است(     « ما»)این جمله با وجود این که، کلمه ی منفی  فی المکتبة إلّا العربیّة کتاباًما شاهدتُ 
 مستثنی منه                                                   

 

 ( 98 انسانی خارج از کشور سراسری)                                                                             :  مَحذوفاًمنه  المستثنی تست: عیّن

 لم یخلق اللّهُ فی الطّبیعة إلّا کلّ ما مفید لجمیع الکائنات ! (2!                              النّافعة ( ال یُنیر عقلَ اإلنسان فی حیاته شئٌ إلّا العلوم1

 ! ال یُحافظ أکثرُ النّاس علی صحّتهم فی الحیاة إلّا قلیالً منهم (4!                       ال نَقتدی بأحد لیکون لنا اُسوة مناسبة إلّا باإلنسان الکامل (3

دات ا مستثني منصوب مستثني منه

 استثناء

 مستثني منصوب مستثني منه مستثني منصوب منهمستثني 

دات ا

 استثناء
 مستثني منصوب
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جزء آن باشد، وجود ندارد. اما « إلّا»در این گزینه مستثنی منه وجود ندارد. یعنی اسم جمعی یا اسمی که کلمه ی پس از . ( 2اسخ تست : گزینه ی )پ

 هستند.  مستثنی منه« أکثر النّاس( »4و در گزینه ی)« أحد( »3و در گزینه ی)« شیءٌ( »1در سایر گزینه ها مستثنی منه وجود دارد. در گزینه ی)

جمله ای که مستثنی منه نداشته باشد، حصر و اختصاص است. اما اگر مستثنی منه  -1:  تفاوت اسلوب استثناء با اسلوب حصر و اختصاص :(2ی)نکته

نداشته باشد، حتما اسلوب استثناء « ما، ال، لم، لن، لیس»جمله ای که مثبت باشد، یعنی قبل از إلّا، حرف منفی مانند،  -2داشته باشد، اسلوب استثناء است. 

اگر پس از إلّا اسم مرفوعی  -4بیاید، اسلوب استثناء است، نه اسلوب حصر و اختصاص.  «و... بعضهم منها، منهم،»: اگر پس از إلّا کلماتی مانند -3است. 

 بیاید، استثناء نیست، بلکه حصر و اختصاص است. مانند :

  م مثبت است() اسلوب إستثناء است. زیرا هم مستثنی منه دارد و هفی جمیع االُمور المهمّة إلّا الجاهلین  النّاسشاوِر 

 ) اسلوب حصر و اختصاص است. زیرا هم مستثنی منه ندارد و هم کلمات پس از إلّا ، مرفوع هستند( ال یَیأس من رَوح اللّه إلّا القومُ الکافرونَ

 دارد(« منهم»إلّا،  ) اسلوب إستثناء است. زیرا هم مستثنی منه دارد و هم مثبت است و هم پس ازمنهمواحداً  إلّا المدرسه إلی الطلّاب جاءَ

  ) اسلوب حصر و اختصاص است. زیرا هم مستثنی منه ندارد و هم کلمه ی پس از إلّا ، مرفوع است(ما الموتُ إلّا حیاۀٌ

 

جمالتی که  -2ابتدا گزینه های مثبت را حذف کنید.  -1:   « مَحذوفاًمنه  المستثنی عیّن »یا « عیِّن ما فیه الحصر» اگر سوال شد که  الف(:  جمع بندی

 دارند را حذف کنید. معموال در این مواقع، یک گزینه می ماند که آن هم جوابِ درست است. « منهم»پس از إلّا ، 

 نی منه نداشت، اسلوب حصر است.اما اگر دو گزینه باقی ماندند که هم منفی بودند و هم پس از إلّا ، منصوب بود، هر کدام از آن ها که مستث

ابتدا دنبال گزینه ای می گردیم که قبل از إلّا ، کلمه ی منفی  -1« :  اسلوب اإلستثناء عیّن» یا «  محذوفاً لیس منه المستثنی عیّن» اگر سوال شد که  ب(

 دارد. اگر چنین گزینه ای پیدا کردیم، آن همان جوابِ درست است.« و... بعضهم منها، منهم،»نداشته باشد. یا دنبال جمله ای می گردیم که پس از إلّا، 
 است. اما اگر دو گزینه باقی ماندند که هم منفی بودند و هم پس از إلّا ، منصوب بود، هر کدام از آن ها که مستثنی منه داشت، اسلوب استثناء

 « :                                                                                                               الحصر» تست : عیِّن ما فیه 

 مدرسة إلّا الجمعة !( ذهبنا کلّ األیّام إلی ال2( ما أنفقت مالک حتّی اآلن إلّا شیئاً قلیالً منه !                                      1

 ( ال ینجح الطلّاب فی إمتحانات نهایة السّنة إلّا المجدّین منهم !4             ! ( ما کان عند عمّی األکبر إلّا حدیقة جمیلة کانت فیها أشجار مثمرة3

اص است. اما سایر گزینه ها به دلیل این (، اسلوب حصر و اختص3پس گزینه ی) .ندارد وجود منه مستثنی این گزینه در .( 3پاسخ تست : گزینه ی )

( 4گزینه ی) و در« کلّ األیّام( »2گزینه ی) ، در«مال( »1گزینه ی) که مستثنی منه دارند، اسلوب حصر و اختصاص نیستند. بلکه اسلوب استثناء هستند. در

   .هستند منه مستثنی« الطّلّاب»

 

 : تکمیلی نکات

 .شودمی حتماً منصوب «إلّا» از پس یکلمه باشد،درجمله  «منه مستثنی» هرگاه -1

ممکن است منصوب باشد و ممکن است مرفوع باشد. این بستگی دارد به این که نقش « إلّا»اما هر گاه مستثنی منه در جمله نباشد، کلمه ی پس از  -2

 فاعل یا مفعول یا خبر یا...... باشد.« إلّا » کلمه ی پس از 

 .ندارد «منه مستثنی» که بگردید ایگزینه دنبال یعنی باشد، «مرفوعاً المستثنی عیّن» سوال هرگاه -3
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             از« إلّا»دهد. اما می« به جز، مگر» استثناء معنی« إلّا»است، اشتباه نگیرید.  «ال+  إن» ییافته که تغییر «إلّا» با را استثناء «إلّا» که کنید دقّت -4

 است، اشتباه نگیرید. « أن + ال »که تغییر یافته ی « ألّا»همچنین با  .دهدمی «و گرنه» معنی «ال+  إنْ»

 

 شوی.می دور رحمتش از وگرنه نکن فراموش او را=  رحمته عَن تَبتَعِد إلّا و تَنسَهُ داند    /     النمی را غیب( کسی) خدا جز ← اهلل  إلّا الغیب یعلمُ ال

 

  

 یقولوا الکِذبَ ألّاعلی النّاسِ 

 أن + ال           
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 (99)سراسری تجربی                                                                                          الصرفیّ التّحلیل و اإلعراب فی الصّحیح عیّن

 روحیّةٍ کذلک و مختلفة جسدیّة لتغییرات یتعرّضالبدن  بها. فإنّ اإلهتمام و المهمّة اإلعتناء باالُمور هی الحیاۀ تغییر فی( قدم)= خُطوۀ أوّلُ» 

 فی سعادۀً و صحّةً أکثر حیاۀ الشّخص علی تُساعد المفیدۀ الریاضیّة التّمارین ممارسة أنّ بالذّکر الجدیر من السّنوات ! و بمرور عاطفیّة و

 «.  !الذهنیّ  و الجَسدیّ الجانب

 

 :  «یَتعرّض». 1

 «تفعیل» وزن من «تَعریض» مصدره و «تعرَّض»ماضیه – للغائب – مضارع فعل (1
 فعلیة جملةٌ فاعله مع و فعل /«تعرُّض» مصدره و ،ثالثة األصلیّة حروفه – للغائب – ( مضارع2

 «تفعّل» وزن من مصدره و« ی، ت»الزائدة  حروفه و «ض  ر  ع» األصلیّة حروفه – ( مضارع3

 فعلیة جملةٌ فاعله مع و فعل( / ثالثی مزید ) =زائدان  حرفان و أصلیة حروف ثالثة له - للمخاطب – مضارع ( فعل4

 : «تُساعد». 2

 «الشّخص» مفعوله و فعلیة، جملةٌ فاعله مع/  «د ع س» ثالثة األصلیة حروفه – ( مضارع1

 «مفاعلة» وزن من «مساعدة» مصدره و «د  ا  س» األصلیة حروفه - للمؤنث – ( مضارع2

 فعلیة جملةٌ فاعله مع/  األلف هو و زائد حرف و أصلیة حروف ثالثة له - للمخاطب – مضارع ( فعل3

 «الشّخص» مفعوله و فعلیة، جملةٌ فاعله مع و فعل/  زائدن حرفان و أصلیة حروف ثالثة له - مضارع ( فعل4

 «أوّل». 3

 اسمیة الجملة و مبتدأ، /مذکر مفرد - التّرتیبیّة األعداد من – ( اسم1
 اسمیة الجملة و «خطوة» خبره و مبتدأ/  نکرة -مذکر مفرد – ( اسم2

 اسمیةٌ جملةٌ خبره مع و مبتدأ/  معرفة - التّرتیبیّة األعداد من -مذکر ( مفرد3

 اسمیةٌ جملةٌ خبره مع و مبتدأ/  نکرة – المذکر للمفرد – األصلیة األعداد ( من4

 

 (99الصرفیّ                                                                                       )سراسری ریاضی  التّحلیل و اإلعراب فی الصّحیح عیّن

 بالبُحَیرات المناطق المُحاطة أو الساحلیّة المناطق فی خاصّةً عیشَه لیدیر اإلنسانُ بها یَشتغل الّتی المهن أکثر من األسماک صیدُ( یُعتبر) یُعدُّ» 

 «. فی العالم  اإلنسانُ منه یَستفید الّتی الغذاء مصادر أهمّ من واحدۀ األسماک لحومُ تُشکِّل بحیث األنهار، و

 : «یَشتغل». 4

 «اإلنسان»  فاعله و فعل/  «اشتغال»  مصدره و ثالثة، األصلیة حروفه _ للغائب _ ( مضارع1
 محذوف فاعله و فعل( / ثالثی مزید) =  زائدان حرفان و أصلیة حروف ثالثة له _ للغائب _ مضارع فعل (2

 «اإلنسان»  فاعله و فعل/  «انفعال»  وزن علی مصدره و  «ل  غ  ش» األصلیة حروفه أو مادّته _ ( مضارع3

 فعلیة الجملة و «اإلنسان»  فاعله و فعل/  زائدة حروف ثالثة له و ثالثة، األصلیة حروفه _ مضارع ( فعل4
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 پاسخ نامه : 
 مصدره»پس  .باشدمی « تَعَرُّض»پس مصدر آن . «در معرض قرار می گیرد»معنی به از باب تَفَعُّل است  مضارع فعل«  یَتَعَرَّضُ» .  (2گزینه ی ). 1

« للغائب»مربوط می شود، « البدن»( اشتباه است. صیغه ی آن نیز با توجه به خود فعل و نیز با توجه به این که به 1در گزینه ی) «تفعیل وزن مِن تَعریض

( اشتباه است. برای یافتن حروف زائد، ابتدا ماضی آن را مشخص می کنیم. ماضی آن، 4در گزینه ی)« للمخاطب»پس . یعنی مفرد مذکر غایب است

 حروفه» هستند. پس« ع، ر، ض»هستند. )تشدید، دو حرف حساب می شود(. حروف اصلی آن نیز « ر»و « ت»است. پس حروف زائد آن، « تَعَرَّضَ»

فعل معلومی است. هر فعل معلومی هم فاعل دارد. همچنین هر فعلی، خودش یک جمله ی « یَتَعَرَّضُ» ( نیز اشتباه است.3در گزینه ی) «ت ی،» الزائدة

 ( آمده، صحیح است.4(و)2می شود. پس بخش اعراب که در گزینه های) فعلیه حساب

صیغه ی آن نیز با توجه به خود  .باشدمی « مُساعَدَة»و مصدر آن  «کمک می کند»معنی به مضارع از باب مُفاعَلَة است فعل«  تُساعِدُ» .  (1گزینه ی ). 2

از طریق معنی فعل نیز متوجه می شویم که مخاطب . یعنی مفرد مونث غایب است« للغائبة» مربوط می شود،« الریاضة»فعل و نیز با توجه به این که به 

یک حرف زائد دارد. « مُفاعَلَة»باب . نیست مخاطب که شویم می متوجه نیز فعل معنی طریق ( اشتباه است. از3در گزینه ی)« للمخاطب»نیست. پس 

هستند، « س ع د »است. با توجه به این که حروف حروف اصلی آن، « ساعَدَ»کنیم. ماضی آن، برای یافتن حروف زائد، ابتدا ماضی آن را مشخص می 

فعل معلومی « تُساعِدُ» ( اشتباهند.4در گزینه ی)« حرفان زائدان»( و 2در گزینه ی) «د  ا  س» األصلیة حروفه»است. بنابراین « الف»پس حرف زائد آن، 

مفعول است برای فعل « الشّخصَ»نین هر فعلی، خودش یک جمله ی فعلیه حساب می شود. عالوه بر این، است. هر فعل معلومی هم فاعل دارد. همچ

 ( آمده، صحیح است. 4(و)3(و)1پس بخش اعراب که در گزینه های)«. تُساعِدُ»

همچنین به دلیل این که جزء  ( اشتباه است.4ی)در گزینه « األصلیة األعداد من»اسم مفرد مذکر و یک عدد ترتیبی است. پس « أوَّل. »  (1گزینه ی ). 3

( اشتباه است. همچنین به دلیل این که اسمی 3در گزینه ی)« معرفة»است، نه معرفه. بنابراین « نکره»اضافه شده، « خُطوَةٍ»معرفه ها نیست و به اسم نکره ی

خبر نیست. زیرا « خُطوَةٍ»می باشد. زیرا معنی جمله را می رساند. پس « اإلعتناء»است و خبر آن « مبتدا»است که در ابتدای جمله ی اسمیه آمده، پس 

است. پس جمله ناقص است و هنوز خبری به ما نداده که ما « اولین گام»به معنی « اوّلُ خُطوَةٍ»است. « مضاف الیه»هم معنی جمله را نمی رساند، و هم 

  . است صحیح آمده،( 4)و(3)و(1)های گزینه در که اعراب بخش ( اشتباه است. پس2گزینه ی) در« خبره ، خطوة» را خبر حساب کنیم. بنابراین « خُطوَةٌ»

علی وزن  مصدره» پس .باشدمی « اشتغال»و مصدر آن  «اشتغال دارد»معنی  به مضارع معلوم از باب إفتعال است فعل«  یَشتَغِلُ» .  (1گزینه ی ). 4

یعنی مفرد « للغائب»مربوط می شود، « اإلنسان»آن نیز با توجه به خود فعل و نیز با توجه به این که به صیغه ی . است اشتباه( 3)ی گزینه در «إنفعال

است. با توجه به « إشتَغَلَ»دو حرف زائد دارد. برای یافتن حروف زائد، ابتدا ماضی آن را مشخص می کنیم. ماضی آن، « إفتعال»باب . مذکر غایب است

( اشتباه 4در گزینه ی)« زائدة حروف ثالثة له»هستند. بنابراین « ت»و « الف»هستند، پس حرف زائد آن، « ش غ ل » این که حروف حروف اصلی آن،

« اإلنسان»با توجه به حرکت فتحه ی اولش و نیز با توجه به این که فاعلش « یَشتَغِلُ»( نیز اشتباه است. زیرا 2در گزینه ی)« فاعلُهُ محذوف»همچنین  است.

می دهد. همچنین فعل های مجهول، اولشان ضمه دارند، نه « شدن»توجه به معنی آن، فعل معلوم است، نه مجهول. فعل مجهول در ترجمه، معنی است و با 

 فتحه. فقط فعل های مجهول هستند که فاعلشان محذوف است. اما فعل های معلوم، فاعلشان محذوف نیست. 

      پس .باشداز باب تفعیل می « تشکیل»و مصدر آن  «تشکیل می دهد، تشکیل می دهند»معنی به معلوم استمضارع  فعل« تُشَکِّلُ».  (1گزینه ی ). 5

مربوط می شود، « لُحومُ»صیغه ی آن نیز با توجه به خود فعل و نیز با توجه به این که به . است اشتباه( 2)ی گزینه در «تَفَعُّل وزن علی مصدره تَشَکُّل »

مفرد مونث است. پس به دلیل این که  )اسم های جمع مکسر غیر عاقل، فعل و ضمیر و اسم اشاره و صفت آن ها، .رد مونث غایب استیعنی مف« للغائبة»

به صورت مفرد مونث آمده است(. از طریق معنی فعل نیز متوجه می شویم که مخاطب « تُشَکِّلُ»اسم جمع مکسر غیر عاقل است، فعلش یعنی « لُحُومُ»

 به دلیل این که از باب تفعیل است، پس. نیست مخاطب که شویم می متوجه نیز فعل معنی طریق ( اشتباه است. از3در گزینه ی)« للمخاطب»نیست. پس 
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 ( 99 تجربی)سراسری                                                                                          :الحرکات الحروف ضبط فی الخطأ . عیّن1

 !الخَطر  عَنِ تَبتَعِدَ حتّی الحَیوانات یُحذِّرُ صَوت ( للزَّرافة2ِ                           !المُستَوصَف  مَمَرِّ نِهایة فی الصَّیدلیّةِ فی األدویة اِستَلِم (1

 !سِلمیّاً  تَعایُشاً بَعضِهم مَعَ یَتَعایَشوا أنْ النّاسِ کُلِّ ( علی4                           !درُوسِهم  لِتَعلُّم المَدارِسِ طُلّابَ تَساعدُ االمتَحانات ( إن3ّ

 (99 )سراسری ریاضی                                                                                          : الحروف  حرکات ضبط فی الخطأ . عیّن2

  !عابِد  ألْفِ مِن خیرٌ بِعلمِهِ یُنتَفَع ( عالِم2ٌ                                                            !العَمَل  إخالص العِلمِ ( ثَمرة1

  !االُستُوائیّة  الغابات بَعضِ فی تَنمو شَجرةٌ الخانَقةُ ( الشَّجَرة4                                     !السِّلم  و الحَربِ فی مُهمّاً دَوراً الدَّالفین ( تُؤدّی3

 ( 99 خارجه )سراسری زبان                                                                                   : الحروف  حرکات ضبط فی الخطأ . عیّن3

 !الحَسَن  الخُلُق من المیزانِ فی أثقَلَ شَیءٌ ( لَیس2َ                                               !  عابَد  ألف مِن خَیر بعلمهِ یُنتَفَع ( عالَم1ٌ

 !السِّلم  و الحَربِ فی مُهمّاً دَوراً الدَّالفین ( تُؤدِّی4                                        !  سِلمیّاً  تَعایُشاً یَتَعایَشوا أنْ النّاس کُلِّ ( علی3

 ( 99)سراسری هنر                                                                                               : الحروف  حرکات ضبط فی الخطأ . عیّن4

 !االِسْتِوائیَّة  الغاباتِ بَعضِ فی تَنْمو الخانِقَةُ ( الشَّجَرَة2ُ                              !  الخیانة  یَجتَنِبُ ال و األمانة یَعتَقِد ال مَن النّاس ( شَر1ُّ

 !کالقیامَةِ  حَبیبِه هَجرِ مِن الدَّهرَ حافِظ ( یَری4                                        !  سِلْمیّاً  تَعایَشاً یَتَعایِشوا أنْ النّاس کُلِّ ( عَلَى3

 (99 خارج وتجربی )سراسری ریاضی                                                                      :  الحروف حرکات ضبط فی الخطأ عیّن .5

 !العالَمِ  أشجار باقی عَن تَختَلِف شَجرة البَرازیلیُّ ( العِنَب2                                     !عَلَیهِ  ما و لَهُ ما فی الحَقَّ قالَ مَن النّاسِ ( أتْقی1

 !الشّیرازیّ  حافظٌ مِنهُم مُلَمِّعات، اإلیرانیّینَ الشُّعراءِ مِن ( لَکثیر4ٍ                  !األسماک  تَجمُّع أماکِنِ اِکتِشافِ عَلی اإلنسان تُساعِدُ ( الدَّالفین3

 (99 انسانی )سراسری عمومی                                                                             :الحروف  حرکات ضبط فی الخطأ . عیّن6

 !یُنکِرَه  أو کِذبَه یُخفی أنْ الکَذّابُ یَستطیع ( ال2                                            !  الذَّمّ  و المَدحِ فی اإلغراقُ الحُمقِ أکبر (1

 العُدوان ! و الظُّلم عَنِ ناهیاً کانَ مَن ( الصَّدیق4                                        !  المُعلِّمین  عِندَ مُحترِمون المُؤدِّبون الطُّلّاب( 3

 (99 داخل انسانی )سراسری اختصاصی                                                                   : الکلمات  حرکات ضبط فی الخطأ . عیّن7

 !الثّانیةِ  فی رّاتٍمَ عَشر بِمنقارِهِ الشّجرة جِذعَ یَنقُرُ طائر الخَشَبِ ( نَقّار2ُ                         !الخَطرِ  عَنِ تَبتَعِد حتّی الحَیوانات یُحذِّرُ صَوت للزَّرّافةِ (1
  !الصّناعیَّة  البَلَدان إلی منه مهمّاً قِسماً تُصدَّر هی و بالنِّفطِ غَنیَّة ( باِلدُنا4          !الکَبیرِ  قَدر یَعرفُ و الصَّغیر یَرحَمُ و األسیر یَفکُّ و الفَقیر یُحبُّ ( رَأیتُه3ُ

 (99 خارج انسانی )سراسری عمومی                                                                    : الحروف  حرکات ضبط فی الخطأ . عیّن8

 !مختَلِفة  أنواع لَها و البَحرِ و النَّهرِ فی األسماک ( تَعیش2ُ                                          !الوَقار  و السَّکینة لَهُ تَعلَّموا و العِلم ( تَعلَّموا1

 !کاذِب له أنتَ مُصدَّق،و لکَ هو حَدیثاً، أخاک تُحدَّثَ أنْ خیانةً ( کَبُرت4ْ                  !اإلسالم  ظُهور بَعدَ الفارسیّةِ اللُّغة فی العربیّة المُفردات ( ازدادَت3ِ

 (99 خارج انسانی )سراسری اختصاصی                                                                  : الحروف  حرکات ضبط فی الخطأ . عیّن9

 !أنقَذَهُ  و النّاس أحَد إلَیهِ أسرِعَ حَتّی إلَیهِ یَلتَفَتوا لَم (1

 !العالَمِ  فی المائیّة الکُهوفِ أطوَلِ من هُو الَّذی الکَهفِ اسم ( ما2

 !العربیّة  إلی الفارِسیّةِ الکَلماتِ نَقل اِشتَدَّ تاریخیٍّ حادِث أیِّ ( بَعد3َ

 !األنابیب  خُطوطِ مَدِّ فی أنجَحِها و لِلنِّفط المُصدِّرةِ الدُّولِ أکبَرِ مِن ( إیران4
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 پاسخ نامه :

در مصدر، کسره می گیرد، « ت»است. پس حرف « إفتِعال»مصدر باب « إمتِحان»اشتباهند. « تَساعُدُ»و « إمتَحانات»در این گزینه، .  (3گزینه ی ) .1

نیز مضارع از باب مُفاعَلَة است. مضارع باب مُفاعَلَة نیز حرف اولش، ضمه دارد، نه فتحه. پس باید « تَساعدُ». باشد «إمتِحانات» باید نه فتحه. بنابراین

 باشد. « تُساعِدُ»

، متوجه می شویم که اسم فاعل است. پس «خفه کننده»یعنی « خانِقَة» اشتباهند. از طریق معنی« اُستُوائیّة» و« الخانَقَةُ»در این گزینه، . ( 4گزینه ی ) .2

نیز مصدر باب افتعال است ومصدر « اُستُوائیّة»باشد. « خانِقَة»باید حرف ماقبل آخر آن)یعنی دومین حرف ریشه اش( کسره داشته باشد، نه فتحه. پس باید 

 باشد. « إِستِوائیّة»ندارد. پس باید  باب إفتِعال، ضمه

، هر دو، اسم فاعل هستند. پس باید حرف «عابَد»و « عالَم»اشتباهند. از راه معنی متوجه می شویم که « عابَد»و « عالَمٌ»در این گزینه، . ( 1گزینه ی ) .3

 باشند. « عابِد»و « عالِم»رت ماقبل آخر آن)یعنی دومین حرف ریشه اش( کسره داشته باشد، نه فتحه. پس باید به صو

مضارع باب تَفاعُل است و مضارع باب تَفاعُل، کسره نمی گیرد. پس باید « یَتَعایِشوا»اشتباهند. « تَعایَشاً»و « یَتَعایِشوا»در این گزینه، .  (3گزینه ی ) .4

اصلی یا همان حرف ماقبل آخر مصدر تفاعُل، ضمه دارد، نه فتحه. مصدر باب تَفاعُل است و دومین حرف « تَعایَش»باشد. همچنین « یَتَعایَشوا»به صورت 

 باشد. ) تَعایَشَ ، یَتَعایَشُ ، تَعایُش (. « تَعایُش»پس باید به صورت 

« لِکَثیر»صورت باید کسره داشته باشد، نه فتحه. پس باید به « لکثیر»در « لِ»اشتباهند. حرف « مُلَمِّعات»و « لَکثیر». در این گزینه،  (4گزینه ی ) .5

اسم مفعول است. پس دومین حرف اصلی آن یا همان حرف ما قبل آخر آن، فتحه می گیرد، نه کسره. پس باید به صورت « مُلَمَّعات»باشد. همچنین 

 باشد. یعنی حرکت باید باالی تشدید باشد. « مُلَمَّعات»

 حرف دومین یعنی)آن ها  آخر ماقبل شتباهند. این دو کلمه، اسم مفعول هستند. پس حرفا« مُحتَرِمون»و « مُؤَدِّبون». در این گزینه، ( 3گزینه ی ) .6

  باشند.« مُحتَرَمون»و « مُؤَدَّبون»پس باید به صورت . کسره نه باشد، داشته فتحه باید( ریشه ی آن ها

، فعل مضارع معلوم است، نه مجهول. پس حرکت «صادر می کند»به معنی « تُصَدِّرُ»اشتباهند. « البَلَدان»و « تُصَدَّرُ». در این گزینه، ( 4گزینه ی ) .7

که مفعول آن است، متوجه شد. زیرا فعلی که مفعول داشته باشد، « مُهمّاً»فتحه ی دومین حرف اصلی آن اشتباه است. این را می توان از معنی فعل و از 

نیز « البَلَدان»باشد. یعنی دومین حرف اصلیش یا همان حرف ما قبل آخرش، باید کسره داشته باشد. « تُصَدِّرُ»معلوم است، نه مجهول. پس باید به صورت 

 «. البَلَدان»است، نه « البُلدان»به زبان عربی، « کشورها»اشتباه است. زیرا 

که مفعول « أخاک»ین را هم می توان از معنی آن و هم از فعل معلوم است. ا «تُحدّثَ»اشتباهند. « مُصدَّق»و « تُحدَّثَ»در این گزینه، .  (4گزینه ی ) .8

درستِ آن است. از طریق « تُحَدِّثَ»آن است، متوجه شد. پس حرف ماقبل آخر یا همان دومین حرف ریشه اش باید کسره داشته باشد، نه فتحه. بنابراین 

، متوجه می شویم که اسم فاعل است. پس باید حرف ماقبل آخر آن)یعنی دومین حرف ریشه اش( کسره داشته باشد، «تایید کننده»یعنی « مُصدّق» معنی

 باشد. « مُصَدِّق»نه فتحه. پس باید 

 


