
 



به نام خدا

دوستان سالم

کتابی که در دس��ت دارید حاصل ماه ها کار و تالش س��خت و پیگیر است. امید است مورد پسند شما واقع شود. این 

کتاب منبع و مرجع خوبی برای تمرین و یادگیری است و شامل 45 آزمون تألیفی به سبک کنکور سراسری می باشد 

و همان طور که در فهرست آن مشخص است از درس اول عربی دهم شروع می شود و به درس آخر عربی دوازدهم 

ختم می شود و عالوه بر آزمون های مبحثی حاوی آزمون های جامع و کلی هم می باشد.

درس��نامه های کتاب تمام نکات و مطالب را پوش��ش می دهند و به ش��کلی ابتکاری و خاص تنظیم شده است، به این 

صورت که در ابتدا »انتظارات طراحان« را در قالب چند پرسش مطرح کرده ام و درخت حافظه که در حقیقت پاسخ 

به انتظارات طراحان است را آورده ام و سپس دام ها و تله های احتمالی هر درس را با زبانی ساده بیان کرده ام.

البته از قدیم گفته اند که )ُمش��ک آن اس��ت که ببوید نه آنکه عطار بگوید( اما بی اغراق می گویم که مهم ترین ویژگی این 

کتاب عالوه بر تست های فراوان و متنوع آن، مطابقت و شباهت بسیار زیاد سؤال هایش با سؤال های کنکور سراسری است.

ر می رس��ید که به اندازۀ کافی تمرین  نه تنها در درس بلکه در هر کار و زمینه ای ش��ما هنگامی به درجۀ تس��لط و تبحُّ

و تکرار مناس��ب داش��ته باشید. مطمئنًا بعد از تمرین و تکرار، فهم و درک درستی پیدا خواهید کرد و سره را از ناسره 

تش��خیص خواهید داد و خود این دس��تاورد بهترین مشوق برای ادامۀ مسیر و کسب نتیجۀ مطلوب است، پس تمرین 

کنید و تمرین کنید تا صاحب نظر و نکته دان شوید.

در پایان الزم اس��ت از واحد ویراس��تاری و صفحه آرایی نش��ر الگو خانم ها مهرناز قجری و شیما هاشمی به سرپرستی 

سرکار خانم سکینه مختار و همچنین از همکاران گرامی آقایان محمدمهدی یوسفی رامند، مرتضی قََشمی و محمدعلی 

کاظمی که زحمت ویراستاری علمی کتاب را تقبل کردند قدردانی کنم.

با بهترین آرزوها  

ایاد فیلی  
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درسنامه
اسلوب شرطی

انتظارات طراحان
در این درس شما باید مطالب زیر را بلد باشید:

مهم ترین ادوات شرط کدام اند؟ 1
تشخیص فعل شرط و جواب شرط 2
ترجمۀ جملۀ شرطی 3
ادوات شرط چه تأثیری بر فعل ماضی دارند؟ 4
آیا فعل شرط و جواب شرط باید از نظر زمان یکی باشند؟ یعنی آیا باید هر دو ماضی یا هر دو مضارع باشند؟ 5
آیا جواب شرط به جای یک فعل می تواند به صورت )جملۀ اسمیه( باشد؟ 6
انواع )َمن( و )ما( 7

درخ�ت حافظ�ه
مهم ترین ادوات شرط:   ِاْن:  اگر - َمن: هر کس - َما: هر آن چه - ِاذا: اگر، هرگاه 1
تشخیص:   ادوات شرط + فعل شرط۱ … جواب شرط. 2
ترجمۀ جمله ای که ادوات شرط دارد »یعنی اسلوب شرطی«  ادوات شرط + فعل مضارع التزامی + … + مضارع اخباری یا )مستقبل(  3

مثال: اگر درس بخوانی، قبول می شوی )یا خواهی شد(.

ادوات شرط + فعل ماضی 4
از نظر ظاهری بدون تغییر )یعنی آخر آن مجزوم نمی شود(

از نظر معنی به مضارع تبدیل می شود.

حسنتم، ُتحسنوا ِلنفسکم.2 5
َ
فعل شرط می تواند به صورت ماضی باشد در حالی که جواب شرط آن، مضارع یا برعکس باشد. مانند: ِاْن أ

جواب شرط ممکن است به صورت )جملۀ اسمیه( باشد. مانند: من َیْجتهد، ف�هوا فائٌز.3 6

انواع 7

َمن
شرط )هر کس( مانند: َمن َیزرْع َیحَصْد.

استفهام )چه کسی( مانند: َمن َزرَع هذا المحصوَل؟
موصول )کسی که( مانند: احتِرْم َمن هو اکبر منک.

م�ا

نفی )ما + فعل ماضی( مانند: ما ذهَب، ما کتَب و … )نرفت، ننوشت و …(  این »ما« معمواًل برای منفی کردن )ماضی( می آید.
استفهام مانند: ما هذا؟ ما هو اسم أخیَک؟ )چیست …؟(  در و سة پرسشی می آید.

شرط مانند: ما َتزرعوا، تحصدوا. )هر آنچه …(  در و سة شرطی می آید.
تعجب )ما + أْفَعَل( مانند: ما أکثر آیات اهلل … )چه زیاد است …(  مستقیمًا بعد از آن )أفعَل( می آید.

موصول مانند: َیْفهُم ما َیقولون. )… آنچه …(  معمواًل وسط جمله می آید و به معنی »آنچه که« می باشد.
، کأّن و …( متصل می شود. �ما العل�ُم مفیٌد. )مسلمًا …(  به حروف )إنَّ کاّفه مانند: ِإنَّ

۱. همیشه اولین کلمۀ بعد از ادوات شرط، فعل شرط است.
2. دقت کنید که در این حالت با اینکه فعل شرط )ما( به صورت )ماضی( آمده است، به صورت مضارع معنی می شود.

3. دقت کنید که جواب شرط اگر به صورت جملۀ اسمیه باشد، حتمًا حتمًا قبل از آن حرف )ف�( می آید.

درسنامه: اسلوب شرطی

معنی

مضارع اخباری مضارع التزامی

مضارع ماضی

جواب شرط
)ف�( جواب

فعل شرط
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تله های تس�تی و  دام ها 
فعلی که مستقیمًا بعد از حروف عطف )و، ثم، أو، …( آمده باشد، فعل شرط یا جواب شرط نمی باشد بلکه معطوف برای فعل قبل از خود است.  1

یعنی در جملۀ زیر، فعل )ُتظِهروا( فعل شرط یا جواب شرط نمی باشد بلکه )معطوف( برای فعل شرط است.
و ُتظِهروُه َیْعَلْمُه اهلُل.••

َ
ِان ُتخفوا ما في ُصدورُکم أ

اگر از ش�ما بپرس�ند )در کدام گزینه جواب ش�رط به صورت فعل نیامده است؟( منظور آن ها این است که در کدام گزینه جواب شرط به صورت  2
)جملۀ اسمیه( آمده است. به مثال زیر توجه کنید:

ْل َعَلی اهلِل َفهو َحْسُبُه    در این حالت حتمًا قبل از جواب شرط، حرف )ف�( خواهیم داشت.•• َمن یتوکَّ

تشخیص و انواع )َمن( و )ما( و معنی آن ها کاربرد فراوانی دارد. دقت کنید )َمن( و )ما( فقط هنگامی می توانند ادوات شرط باشند که بعد از آن ها  3
دو فعل مستقل یا )یک فعل + ف� + جملۀ اسمیه( آمده باشد.

یادتان باشد 4
ادوات شرط + ماضی  مضارع

َلم + مضارع  ماضی
تغییر زمان فعل در ترجمه

و سة شرطی فارسی را هنگام برگرداندن به عربی به چهار شکل می توان نوشت. به مثال توجه کنید: 5

هرکس بکوشد، موفق می شود.••

َمن اجتهَد، نَجَح. 1
َمن اجتهَد، ینجْح. 2
َمن َیجتهْد، َینجْح. 3
َمن َیجتهْد، َنَجَح. 4

دقت کنید که فعل ماضی بر خالف مضارع، عالمت سکون نمی گیرد و ظاهر آن 
همیشه بدون تغییر باقی می ماند.

جواب شرط
معطوف حرف عطف فعل شرط

جواب شرط به صورت جملۀ اسمیه فعل شرط ادوات شرط

معنی

معنی
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مبحث آزمون

184هت ه18185هوقیقد

شماره صفحات پاسخ تشریحیزمان پیشنهادی

رع یهر  و مه-هبسسنمهنعطه هبَو بتهر  151 

صّح و األدّق في جواب ِللترجمة او المفهوم )1-8(:
َ
ن األ َعیِّ

»إن تأّملنا حول قانون الجاذبّیة رأینا أّننا نستفید منه في کّل ااُلمور، و منها للحصول علی مطلوبنا في الحیاة!«: 1
۱( هرگاه پیرامون قانون جاذبه خوب بنگریم قطعًا می بینیم که آن را در تمام امور و خواسته هایمان در زندگی به کار می بریم!

۲( چنانچه دربارۀ قانون جاذبه تأمل کنیم همانا درمی یابیم که ما آن را در تحقیق امور و خواستۀ خود در زندگی به کار می بریم!
۳( اگر در مورد قانون جاذبه دقت کنیم می بینیم که ما در تمام امور، و از جمله برای دستیابی به خواستۀ خود در زندگی، از آن استفاده می کنیم!

۴(  هر وقت در مس�ئلۀ قانون جاذبه خوب تأمل کنیم قطعًا متوجه می ش�ویم که ما در همۀ کارها از قبیل به دس�ت آوردن آرزوی مطلوبمان در زندگی 
از آن استفاده می کنیم!

»َمن شاوَر العقالَء في أمٍر قبل أن یعَزَم، فقَد انتفَع!«: 2
۱( هر کسی برای انجام دادن کاری با عقال مشورت کرد، پس سود برده است!

۲( کسی که پیش از عزم به کاری با دانایانی مشورت کرد پس او سود خواهد برد!
۳( کسی که با دانایان دربارۀ هر امری پیش از تصمیم گرفتن مشورت کرد سود می برد!

۴( هر کس در امری با عاقالن مشورت کند قبل از اینکه تصمیم بگیرد، سود برده است!

عّین العبارة التي ُیمِکن ترجمة فعلها ُمستقباًل: 3
۱( َلم َتنجح الطالبة التي َلم ُتالِحظ عواِقِب أمورها دائمًا!

۲( إْن استمعَت إلی کالِم الخطیِب َجّیدًا ِانتفعَت بِه کثیرًا!
۳( ِللنباتاِت فوائُد کثیرة ِمنها المساعدة َعَلی َتنقیِة الجِوّ و تلطیِفِه!

۴( تشّکلت الرُض و الّسماُء بعَد أْن َحدَث ِانفجاِر المادة الوَلی في العاَلم!

عّین الصحیح: 4
۱( إّن آِلیات القرآن مفاهیم هادیًة: بی تردید مفاهیم آیات قرآن هدایتگر است!

۲( َمفاتیُح َفْهم القرآن عنَد الّصالحین: کلید درک صحیح قرآن نزد صالحان است!
۳( َیتعاوُن الناِس ِلبناِء المجتمع السلیم: مردم برای ساختن جامعۀ سالم همکاری می کنند!

۴( ِاحَتِرم اّلذیَن یقولون الحّق و إن ال ُتحّبهم: کسانی که حق می گویند اگرچه دوستشان نداری، محترمند!

ه ُیبِعد عنه الّشّر!«: 5 ـَه ُیحِسن إلی الّناس، و َمن ُیحّبه اللّٰ »َمن ُیحّب اللّٰ
۱( هر کس خدا را دوست بدارد با مردم به خوبی رفتار می کند، و کسی که خدا او را دوست دارد، از بدی دور می شود!

۲( هر آنکه حّب خدا در دل دارد، به مردم احسان می کند، و آن کس که خدا او را دوست دارد، از بدی دور می ماند!
۳( کسی که خدا را دوست دارد به مردم نیکی می کند، و کسی که خدا او را دوست دارد، بدی را از او دور می کند!

۴( آنکه دوستدار خدا است به مردم احسان می کند، و آنکه خدا دوستدار اوست، او را از شّر دورش می سازد!

»ما َتفعلوا من خیر َیعلمه اهلل« الخطأ في مفهوم اآلیة الکریمة هو: 6
۱( به خیر یا شر شما رسیدگی خواهد شد.

۲( آن چه را از خوبی انجام دهید، خداوند آن را می داند.
۳( خداوند از انجام هر کار خوبی، آگاه است.

۴( آن چه خوبی می کنید، خداوند نسبت به آن داناست.

ماهو المفهوم األقرب ِلـ )کاَد الکالم أن ال ُیْسَمع(: 7
۲( ُسِمَع الکالم بصعوبة. ۱( ال ُیْسَمُع الکالم أبدا.  

۴( ال ُیقَطع کالُمُه. ۳( نستطیع ان نسمع الکالم بسهولة کثیرًا. 

آزمون  های مبحثی و جامع



61

ماهو الجواب الغیر المناسب ِللفراغ: )ِمن خصائص الطالب الُمشاغب:………( 8
ُس الُمعّلم. ۲( االلتفات الی الوراء عندما ُیدرِّ ۱( َان یهرب ِمن اداء الواجبات المدرسّیة. 

س الُمعّلم. ۴( التکّلم مع غیره من الطالب عندما ُیدرِّ ۳( َان ال یقطع کالم ُمعّلمه و ال َیسبقه بالکالم. 

ز ما لیس فیه کلمات ُمتضاّدة: 9 َمیِّ
۲( َمن ُیفّکر قبل الکالم َیْسَلم ِمن الخطأ غالبًا. ۱( بعد مدة طویلة من العمل استراح الموظف فترة قصیرة. 

۴( َمن ال َیستمع الی الدرس َیرسب و َمن یجتهد في دروسه َیْنجح. ۳( هذه حکمة مشهورٌة: اذا َملَک الرأذُل َهَلَک الفاضُل. 

ز الصحیح في التعاریِف التالیة: 10 َمیِّ
۲( ِعلُم مطالعة َخواّص العناصر: الکیمیاء ۱( الکالم بصوت مرتفع جدًا: الَهْمس 

۴( عدم االحترام و قلة ااِلکرام: تبجیل ۳( کالم َخفّي بین َشخصین: االلتفات 

م عن مجلسک ألبیک و معلمک و ِاْن ُکنَت امیرًا.(: 11 ماذا نستنتج من هذا الحدیث )َقُ
۲( اطاعة االمیر العادل واجبٌة. ۱( تساوي مقام الب و المعلم.  

۴( االمیر یجب ان ال یقوم عن َمَحّلِه امام معلمیه او َابیه. ۳( اهمیة احترام المعلم و الب و تقدیرهما. 

اقرأ الّنص الّتالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما ُیناسب الّنص )12-15(:
لألرض مغناطیس یقوُم بعمل عظیم للکرة األرضّیة، و هو إبعاُد الشعاعات )الّضوء( اّلتي تأتي من الشمس کّل لحظة، حتی ال تصل إلی األرض إاّل 
 
ً
کّمّیات قلیلة منها، و هذا القلیل یصل إلی القطبین الشمالي و الجنوبي، و إن وصلت هذه األشعة إلی سطح األرض ال یقدر اإلنسان أن یبقی حّیآ

ولو لحظاٍت قلیلٍة! ألّنها ُتشبه إلی حّد کبیر إشعاعات القنابل الذرّیة )بمب اتمی( اّلتي تخّرب األرض و ما فیها!

عّین الصحیح: 12
۲( القلیل من اإلشعاعات الخطرة ال تصل إلی الرض أبدًا. ۱( لیس في الشّعة شيء یضّر الموجودات. 
۴( لإلنسان طرق عدیدة لمواجهة أشّعة الّشمس الخطرة. ۳( ال یقدر اإلنسان أن یواجه أشّعة الّشمس الخطرة! 

ِصف لنا إشعاعات الّشمس الخطرة؟ - إّنها ………  13
۲( مثل القنبلة الّذرّیة! ۱( تشبه الذّرات الصغیرة!  

۴( تبقی في القطبین الشمالي و الجنوبي! ۳( ُتخّرب النباتاِت ال اإلنسان!  

ما هي فائدة مغناطیس األرض؟ 14
۲( إبعاد نور الّشمس المضّر عن القمر! ۱( إرسال الشّعة إلی سطح الرض!  

۴( استمرار حیاة اإلنسان علی الکرة الرضّیة!  ۳( وصول اإلشعاعات الخطرة إلی الرض! 

امأل الفراغ بالعبارة المناسبة: »َلو لم یکن مغناطیس األرض ………« 15
۲( َلما بقی اإلنساُن! ۱( لما تطلع الّشمس!  

۴( ما کانت تأتي إشعاعات الشمس الخطرة! ۳( لما یصل الّنور إلی الرض!  

َعّین )ما( ُیمِکن َاْن تکوَن شرطیة: 16
۲( ال َعلَم لي ِااّل ما َعّلمتني. ۱( ما کاَن في قلب هذا الَرجل ذرة ِمن الحسد و ُحّب الَنْفِس. 

۴( ما تفعلوا من اعمال الخیر ال ُیِضْع أْجرها عند اهلل. ۳( ال َتذُکْر َاخاَک او ُاختک بما َیکرهان َفترتکب َذْنبا عظیمًا. 

ن ما لیس فیه اسلوب الشرط: 17 َعیِّ
۲( َعلی الطالب َان ال یهرب ِمن اداء الواجبات المدرسّیة. َر قبَل الکالم قلَّ خطُؤه.   ۱( َمن فکَّ

نفسُکم.
َ
۴( ایها العقالء ِان أحسنتم ُتحسنوا ِل ۳( و اذا خاطَبهم الجاهلون قالوا سالمًا. 

ز جواب الشرط لیس فعل: 18 َمیِّ
۲( َمن خاَف الِعقاب انصرف عن السیئات. ۱( ما َفعلَت ِمن الخیراِت َوَجْدتها ذخیرًة آِلخرِتَک.  

مک َعّظمت شأنک. ۴( ِان تواضعت ِلَمن ُیعلِّ جُر من عمل به. 
َ
م علمًا َفَله أ ۳( َمن علَّ
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ز الصحیح في نوع )َمن( أو )ما(: 19 َمیِّ

۲( َمن إلٌه غیر اهلل یأتیُکم بضیاٍء أفال تعقلون: )َمن( موصول حسُن منا: )َمن( استفهام 
َ
۱( قد یکون بین الناس َمن هو أ

۴( اکبر العیب َان ُتعیب ما فیک مثله: )ما( نفی ۳( َمن َثُقَلْت موازینه فهو في عیشة راضیة: )َمن( شرط 

ز الماضي في معنی المضارع: 20 َمیِّ

۲( ِاذا تمَّ العقل َنَقَص الکالُم. ۱( قد فاز الذي ِاجتهد في اعماله.  
۴( تعاَرف الزمالء في بدایة السنة الدراسیة. ۳( َهوالِء َصبروا َفَحصلوا َعَلی النجاح في حیاتهم. 

ز الماضي تغّیر معناه: 21 َمیِّ

۲( َمن سأل في صغره أجاب في کبره. ر الَرجل في عاقبة أمِره َفَنِدَم.  ۱( ما َفکَّ
۴( ما َظَلمهم اهلل ولکّنهم ظلموا الناَس و أنفسهم. ۳( قال صدیقي: توّکلُت َعَلی اهلل في جمیع اموري. 

ز »اسلوب الشرط«: 22 َمیِّ

۲( هوالء قوٌم ما نصروا الحّق و ما َساَعدوا الضعفاِء. ۱( ما َعملَت یعلْمُه اهلل و ُیجازیک علیه. 
۴( ُیساِعُدنا َمن َیرانا في هذه الحالة. ۳( ِإن ربَّک َاعلُم ِبَمن ضلَّ عن سبیله و هو َاعلم بالُمهتدین. 

َعّین )َمن( تختلف في المعنی: 23

۲( َمن اجتَهَد ِللوصول الی آمالِه و َسَعي ِمن أجلها َحَصل علیها. ۱( َمن ُیحاِول کثیرًا َیِصْل ِالی َهَدِفِه.  
۴( َمن َعَرف َقْدَر نفِسه َفهو فائز. مواله في سبیِل اهلِل و ُیساِعد الناَس بإنفاقِه. 

َ
۳( َمن ُینِفق أ

دوات شرط«: 24
َ
ز ما فیه »أ َمیِّ

۲( انظُر الی ما قال و ال َتْنظر ِالی َمن قال. ۱( ما اسم الکتاب الذي قرأَتُه أمس. 
۴( ُانظر الی تلک الشجرة و ُقْل: َمن ذا الذي ُیخِرج منها الثمرة. نفسکم ِمن خیٍر تجدوه عند اهلل.  موا اِلِ ۳( و ما ُتقدِّ

ز الصحیح لما تحته خط )ِمن حیث المحل االعرابي(: )َاعَلُم الناس َمن َجَمَع ِعْلم الناس الی ِعلِمه.( 25 َمیِّ

۲( جمیعها مضاف الیه ۱( فاعل، مفعول به، مضاف الیه  
۴( فاعل، مضاف الیه، مفعول به ۳( مفعول به، مفعول به، مضاف الیه  
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درسنامه
اسلوب استثناء - اسلوب َحْصر و اختصاص

انتظارات طراحان

در این درس شما باید مطالب زیر را بلد باشید:
مفهوم استثناء 1
تشخیص ارکان و اجزای استثناء 2
تشخیص )ُمسَتثنی منه( 3
آیا )ُمستثنی منه( ممکن است محذوف باشد؟ 4
تشخیص ُاسلوب َحْصر و اختصاص 5
معنی جمله ای که با اسلوب َحْصر و اختصاص آمده باشد. 6

درخ�ت حافظ�ه

مفهوم استثناء  یعنی جدا کردن کسی یا چیزی از یک قاعدۀ کلی و مهم ترین نشانۀ آن )… ِااّل + اسم( می باشد. 1

َارکان و اجزای استثناء  مانند: کتبُت التماریَن في المنزل ِاال تمرینًا واحدًا. 2

تشخیص )مستثنی منه(  قبل از )ِااّل( می آید و حالت کلی دارد یعنی از نظر )تعداد و کمیت( از مستثنی بیشتر است. 3

)مس�تثنی منه( محذوف  در جمالت س�ؤالی حتمًا و در برخی از  4
جمالت منفی ممکن است )مستثنی منه( حذف شود.

اگر فعل جملۀ قبل از ِااّل مثبت باشد، حتمًا )مستثنی منه( خواهیم داشت.

ُاسلوب حصر و اختصاص  هرگاه جملۀ قبل از )ِااّل( منفی و مستثنی منه آن محذوف باشد. مانند: 5

: فقط حق را بگو.•• الَتُقْل ِااّل الحقَّ

فقط خدا را بپرستید.ترجمۀ اسلوب حصر و اختصاص  مانند: الَتعبدوا ِااّل اهلل 6

.کسی جز خدا را نپرستید
کلم�ۀ )فقط(، متعلق به اولی�ن کلمۀ بعد از )ِاال( 
اس�ت و به عبارت س�اده تر بع�د از )فقط( نباید 
مستقیمًا فعل بیاید بلکه اسم بعد از )ِااّل( می آید.

تله های تس�تی و  دام ها 

مهم ترین نکتۀ این مبحث این اس�ت که دقت کنید )ِااّل( گاهی برای اس�تثناء به کار نمی رود بلکه برای )حصر و اختصاص( می آید. بنابراین اگر  1
ز )ِااّل( ما جاءت ِلالستثناء = کدام )ِاال( برای استثناء نیامده است(، منظور آن ها پیدا کردن اسلوب حصر و اختصاص است. از شما بپرسند )َمیِّ

دقت کنید )مس�تثنی منه( را با )مس�تثنی( اش�تباه نگیرید. بسیار دیده شده که داوطلبان عزیز به خاطر سرعت زیاد در خواندن صورت سؤال به  2
کلمۀ )منه( در )مستثنی منه( دقت نمی کنند. به مثال زیر دقت کنید:

ز )المستثنی منه( منصوبًا؟•• سؤال: َمیِّ
باید دقت کنید که )مستثنی منه( همیشه قبل از )ِااّل( می آید و می تواند منصوب، مرفوع و مجرور باشد.

درسنامه: اسلوب استثناء - اسلوب َحْصر و اختصاص

مستثنی
)3( حرف استثناء

)2(
مستثنی منه

)۱(

فعل منفی
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به سه نکته دربارۀ تشخیص )مستثنی منه( دقت کنید: 3
در جمالت مثبت حتمًا مستثنی منه داریم. 1
( کلماتی مانند )ِمنهم، منه و …( دیدید، مطمئن باشید که مستثنی منه دارید. مثال: 2 اگر بعد از )ِالاّ

ال من العمل ِال واحدًا منهم.•• ما َرَجَع الُعماّ

َحٌد، شيًء، کتابًا و …( می توانند )مستثنی منه( باشند. چون در این حالت مفهوم و معنی جمع می دهند. به مثال های  3
َ
اسم های مفرد و نکره مانند )أ

زیر توجه کنید:

حٌد ِالاّ َصدیقي.••
َ
لیس له عمٌل ِالاّ الُمطالعَة.••ما َنَجَح أ

ْن )حرف ناصبه( + ل + …( و حرف استثناء به شمار نمی رود. به مثال زیر توجه کنید: 4
َ
ل(، )أ

َ
( اشتباه نگیرید، زیرا )أ ( را با )ِالاّ دقت کنید که )َالاّ

ل( مستقیمًا همیشه فعل می آید.••
َ
َامَرُهم النبياّ َال َیعبدوا الصنام: پیامبر به آن ها دستور داد که بت ها را نپرستند.  یادتان باشد بعد از )أ

لاّ = َان + ل + …( مستثنی نداریم.(
َ
ز ما لیَس فیه ُمستثنی = که باید دقت کنید بعد )أ توجه: سؤال نکتۀ بال ممکن است چنین باشد: )َمیِّ

ل( ممکن است اول جمله بیاید که در این حالت هم، حرف استثناء نخواهد بود. مانند: 5
َ
دقت کنید که )أ

ها الغاِفُل، اجتِهْد: ای غافل )آگاه باش( و کوشش کن.•• ل ایُّ
َ
أ

مستثنی منه

مستثنی منهمستثنی منه

فعل
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مبحث آزمون

201هت ه18202هوقیقد

شماره صفحات پاسخ تشریحیزمان پیشنهادی
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و المفهوم )1-8(:
َ
ن األدقَّ و األصّح في الجواِب ِللترجمة أ َعیِّ

»ُربَّ کتاٍب َیْجتِهُد القاِریُء في قراءِتِه ُثمَّ ال َیْحصُل ِمنِه َعَلی َفاِئدٍة َجدیرٍة بالتقدیر و الِذْکر.«: 1
۱( چه بسا در خواندن کتابی کوشش بشود، سپس از آن فایده که شایسته قدردانی و یادآوری باشد به دست نیاید.

۲( چه بسا کتابی که خواننده در خواندن آن کوشش کند، سپس از آن فایده ای که شایسته تقدیر و یادآوری باشد به دست نیاورد.
۳( گاهی کتابی که خواننده آن در خواندنش کوشش بسیاری کند از آن فوائد قابل تقدیر و تذکر به دست نمی آورد.

۴( خواننده گاهی در خواندن کتابی کوشش به عمل می آورد سپس به دست نمی آورد آن فایده را که قابل تذکر و قدردانی باشد.

ز الصحیح في الترجمِة: 2 َمیِّ
۱( َلم ُیواِصْل زمیلي دراسَتُه في الجامعة: دوست من به درس در دانشگاه نرسید.

سرُتُه َاْن ُترِسَلُه ِالی القاهرِة ِلتکمیِل دراساِتِه: خانواده اش نتوانست برای ادامه تحقیقاتش او را به قاهره بفرستد.
ُ
۲( ما استطاعْت أ

۳( ما کانت ُتوَجُد َمدرسٌة َثانویٌة في ُمحافظِتِهم: دبیرستان دومی در استان آن ها یافت نمی شود.
 في الموضوع الواحِد آراَء ِعّدِة ُکّتاٍب: نمی خواهم در موضوعی معین نظریات چندین کتاب را بخوانم.

َ
ریُد َاْن َاقرأ

َ
۴( ال أ

ز الصحیح في الترجمة: 3 َمیِّ
َم اللغَة االنجلیزّیَة ِااّل ِمن الُسّیاح: زبان انگلیسی را فقط از جهانگردان یاد نگرفت. ۱( َلم َیَتعلَّ
و مریٍض: محدودیت برای کودک یا مریض سودمند نیست.

َ
۲( الَتحدیُد غیُر نافِع ِااّل ِلطفٍل أ

۳( ما ِاْعَتَمَد العّقاُد ِااّل َعَلی َنفِسِه: عقاد فقط بر خود اعتماد می کرد.
۴( ال ُنشاِهُد في حیاِتِه ِااّل النشاَط و االجتهاَد: در زندگی او غیر نشاط و کوشش نمی بینیم.

ن الصحیح: 4 »َلیَس ِعلُم البشر إاّل وسیلًة اِلکتشاِف قلیٍل ِمن األسراِر الغامضِة في العاَلم!« َعیِّ
۱( علم بشری تنها وسیله ای است برای کشف اندکی از اسرار پیچیدۀ عالم!
۲( علم بشر فقط وسیله ایست برای کشف اندکی از اسرار پیچیده در عالم!

۳( علم بشر فقط برای کشف کردن اندک از اسرار پیچیده است در این عالم!
۴( علم بشر وسیله ای نیست مگر برای کشف اندک از اسرار پیچیده در این عالم!

م اإلنسانّي!«: 5 »الشّک أنَّ اّلذیَن َیَتکاسلوَن في الحیاِة و الُیحّبون إال الّلذَة و الراحَة یتأّخروَن عن قافلة التقدُّ
۱( شک نیست آن هایی که در دنیا تنبلی کرده فقط لّذت و راحتی را طالبند از کاروان پیشرفت انسان ها عقب می مانند!

۲( بی شک کسانی که در زندگی تنبلی می کنند و فقط لّذت و راحتی را دوست دارند از قافلۀ پیشرفت انسانی عقب می مانند!
۳( شکی نیست آن ها که در زندگی سهل انگارند و جز لّذت و راحتی نمی خواهند از کاروان تقّدم و پیشرفت بشری جا می مانند!

۴( بدون شک کسانی که در این دنیا تنبلی می کنند و جز لّذت و راحتی را دوست نمی دارند از قافلۀ پیشرفت بشرّیت عقب می مانند!

»الّناُس الَیقعون في الّتفرقة، إاّل إذا ِابتعدوا َعن الّصراِط الُمستقیم!: مردم ………« عّین الخطأ: 6
۱( در تفرقه نمی افتند، مگر وقتی از صراط مستقیم دور گردند!

۲( فقط وقتی در تفرقه می افتند که از صراط مستقیم دور گردند!
۳( دچار تفرقه نمی گردند، مگر هنگامی که از راه راست دور شوند!

۴( فقط زمانی که از صراط مستقیم دور می شوند در تفرقه نمی افتند!

ـِ )ُکلُّ وعاء َیضیق بما ُجِعَل فیِه ِااّل ِوعاء العلِم فاّنه َیّتسُع ِبِه.(: 7 ما هو المفهوم األقرب ل
۱( وعاُء الِعلم َیْکبُر َو یّتسُع دائمًا مثل االشیاء ااُلخَری.

۲( َالعلُم ال َیقبل التحدید و ااِلنزواء.
ف في حد ُمعّین بل هو في حالة ازدیاد دائم. ۳( نمو و ازدیاد العلِم الیتوقَّ

۴( ال َتْجعل العلَم في وعاء الّنه ال ینمو بعدها.

آزمون  های مبحثی و جامع
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ز الخطأ في المفهوم: 8 َمیِّ

۱( کلُّ شيٍء هالک ِاال َوْجَهُه: کلُّ نفٍس ذائقة الموت.
۲( ال ُتِغني الکتُب َعن تجارب الحیاة: الکتب غنّیة بتجارب الحیاة.

م العلم بکتابته و تدوینه. توا تعلُّ ۳( العلم صید و الکتابة قیٌد: َثبِّ
۴( کل شيٍء َیرخص اذا َکُثَر ِاال االدب: االدب الَیرخص اذا ازداَد.

ز الخطأ ِللفراغ: 9 َمیِّ

ن القطار سوف َیأتي؟ َنَعم، انا ُمتاّکد من هذا: واثٌق
َ
۱( َهل َانت ……… ِمن أ

۲( في الصیف ……… ِثمار ُبستاننا و َاعطینا ِقْسمًا ِمنها ِللجیراِن: َساَعْدنا 
۳َ( هذه الُممرضة کانت قد ……… طول اللیل للعنایة بالمریض: َسَهرْت

َشأ فّکر في بیئة ثقافّیة: َنَ ۴( ……… هذا المُّ

ِامأل الفراَغ َحَسب الترجمِة )10 و 11(:

)في ……… الَصْعبة ……… االصدقاء االوفیاء: در شرایط سخت است که دوستان باوفا را می شناسیم.( 10

۲( الَمواقُع - ُکّنا َنْعرف ۱( الُظروف - َنعِرُف  
حواُل - ُیْعَرُف

َ
۴( ال فهم   ۳( الشراِئُط - ُنعرِّ

)……… هذه الطالبة دراستها في المدرسة ………: این دانش آموز درسش را در دبیرستان ادامه داد.( 11

۲( َوصل ِاَلی - المرحلة الثانیة ۱( َواصلْت - الثانویة  
۴( ِاستمّرْت - المرحلة الجامعّیة ۳( ُتواِصُل - الُمتوسطة  

ز الصحیح في عالمة )≠( او )=(: 12 َمیِّ

۲( َکُثَر ≠ َقلَّ / َضاَق = ِاّتسَع ۱( َغال ≠ َرُخَص / فاَض = ِامتأل  
۴( َسَهَر ≠ َناَم / ُاسلوب = ِاختبار ل / َخشیَة = َخوف   ُض ≠ ُیقلِّ ۳( ُیَخفِّ

ز الجواب الغیر ُمناسب ِللفراِغ التالي: )َیضمُّ هذا الکتاُب الجدیر بالقراءة ِعدة ………( 13 َمیِّ

۲( َرسائل. ۱( ُکّتاٍب.  
۴( موضوعات علمّیة. ۳( َمقاالت.  

ِاقرأ الّنص الّتالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة )17-14( بما یناسب الّنص:

هَا َخدمات و َتْضِحّیاٍت ُیقّدُمها الوالدان لسعادة أوالدهم. و ِلهٰذا السبب أوصانا  کلَّ واحٍد ِمّنا الَیْنَسٰی َفْضل الوالدین َفَتْعلیُمنا و راحُتنا و رعایُتنا کلُّ
ــوء األدب، بل َنخضع لهما و  ــان إلی الوالدین و الّطاَعة لهما، فالنرفْع صوَتنا علیهما و ال یخرج من َفِمنا کالٌم َیدلُّ علی س القرآن الکریم باإلحس

َنْسعٰی في اکتساب ِرضٰی الوالدین. واألبناء المحبوبون هم الذین یأخذون نصائَح الوالدین و ُیطیعون أوامرهما ِلَیفوزوا بالنجاح و بُحّب الناس. 

عّین الخطأ للفراغ: )الولُد المحبوب هو الذي………( 14

۲( الیرفع صوته علیهما. ۱( ال یتکّلم أمام والدیه.   
۴( یطیع أوامر والدیه.  ۳( یأخذ نصیحة الوالدین.  

بماذا ُیوصینا القرآن إلی الوالدین؟ ُیوِصینا ……… 15

۲( بالصالة و الزکاة. ۱( بالقیام و الصیام.  
۴( بالنجاح و حّب الناس. ۳( باإلحسان و الطاعة.  

لماذا ُیقّدُم الوالداِن الخدماِت و الّتضحیاِت لألوالد؟ 16

۲( إلطاعتهم و اکتساب رضاهم. ۱( لراحتهم و سعادتهم.  
۴( للفوز بالنجاح و ُحّبًا للناس. َمع فیهم.   ۳( للخوف منهم و الطَّ
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)األبناء الَمْحبوبون هم الذین ………( ما هو الغیر المناسب للفراغ؟ 17

۲( یسمعون نصیحة والدیهم و یعملون بها. ۱( ُیطیعون والدیهم.   
۴( یحترمون والدیهم.  ۳( یفوزون بالنجاح.  

َمّیز الخطأ في التحلیل الصرفي أو المحّل ااِلعرابّي ِلما تحته خط في العبارة التالیة: )الُعّمال الُمجتِهدوَن َیْشتغلون في الَمْصنِع في بعِض ایاِم الُعطلِة.( 18

۱( الُعّمال: اسم، جمع ِللتکسیر، اسم فاعل، معرفه / ُمبتدا
۲( الُمجتِهدوَن: اسم، جمع مذکر سالم، معرف بأل، اسم مفعول / صفة

۳( َیْشَتغلوَن: فعل مضارع، جمع مذکر، ثالثي مزید من باب افتعال و فاعله ضمیر )الواو(
۴( الَمْصَنع: اسم، مفرد مذکر، مشتق )اسم مکان(، معرفه / مجرور بحرف الجر

عّین المستثنی منه محذوفًا: 19

۲( الیثور ضّد الّظلم و الّظالمین في العالم إاّل المؤمنون! ۱( ما کان المدیر قد َقِبَل جمیَع الموّظفین إاّل واحدًا منهم! 
۴( ما راقبت ااُلّم أعمال أوالدها الیوم إاّل لعبهم الکثیر! ۳( لم یتأّمل أغلب الّناس حول خلقتهم إاّل العقالء منهم! 

في أّي األجوبة جاء الحصر و االختصاص: 20

۲( ال َاملُک ِمثقال َذَهبًا. ۱( ادّیُت امتحان جمیِع الدروس و ِمنها اللغة العربیة. 
۴( ال َتنعقد جالسات الَبْحث في المدرسة حتی هذا االسبوع. ۳( ما قرأُت ِاال درَس اللغِة العربیِة.  

عّین المستثنی یختلف نوعه عن الباقي: 21

۲( الینجح في هذه االمتحانات إاّل الحکماء. ۱( لم یأِت أحُد الی المدرسِة إال المعّلمین. 
۴( ما نجح الطالُب إاّل المجتهدیَن. ۳( ما ُضِرَب أحٌد ِااّل الُمذِنب.  

عّین المستثنی منه غیر محذوف: 22

۲( لن یشترک في مسابقة القفز إاّل أربعة تالمیذ! ۱( ما استخدمُت في مقالتي إاّل المثال القرآنّیة! 
۴( َلم یسهر الّلیلة الماضیة علی سریر المریض إاّل ُاّمي! ۳( ال یْخرج أحٌد ِمن الّصّف إاّل َمن شاهدُت واجباته! 

ز الصحیح في تعیین »المستثنی منه«: 23 َمیِّ

۱( طاَلعُت هذا الکتاَب کّله في المکتبِة العاّمة ِااّل خمَس صفحات منه: المکتبِة
دَق: المؤمنوَن حوال ِااّل الصِّ

َ
۲( ال َیُقوُل المؤمنوَن في کلِّ ال

۳( کلُّ یوٍم َیذهُب االوالُد ِالی المدرسِة ِااّل َیوم الجمعة: االوالد
رَک باهلل: الُذنوب ۴( َیْغِفر اهلُل الذنوَب َیوَم القیامِة ِااّل الشِّ

ز َما الیدلُّ َعَلی اسلوب الحصر و االختصاص: 24 َمیِّ

۲( االصدقاُء ما َسَبحوا في الَبحر ِااّل َاحَمد. ۱( ما قراُت هذا الصباح ِااّل تلَک المجلَة. 
۴( ما کان في مکتبة الجامعة ِااّل زمیلتي. ۳( ال َیستفیُد ِمن تجارِب الحیاة ِااّل العاِقل. 

ز »ِااّل« ماجاءت ِااّل لالستثناء؟ 25 َمیِّ

هتِّ الُم اوالَدها ااّل یلعبوا ُقرَب النهِر الفائض. ۲( َنبَّ ۱( ال َیِصل الی الغایة السامّیة ِااّل الطالب الُمجتِهد. 
۴( کلُّ وعاٍء َیضیُق ِبما ُجِعَل فیِه ِااّل وعاَء العلِم. ۳( الیستطیع صعود هذا الجبل الُمرتفع ِاال القوّي. 
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�یحی آزمون 15 سخ ت�رش �اپ

11 )ِاْن( به معنی »اگر« می باش�د و چون جمله ش�رطی است،  1نیزگ 1  3
سراسری تجربی - 91 فعل ماضی )َتاّمْلنا( به صورت مضارع ترجمه می شود. 

21 جملۀ صورت سؤال شرطی اس�ت بنابراین بین گزینه های  1نیزگ 1  4
)1( و )4( یکی را انتخاب می کنیم. در گزینۀ )1(، فعل )َان َیعزَم( ترجمه نش�ده 
سراسری انسانی - 97 است بنابراین این گزینه هم حذف می گردد. 

31 در گزینۀ )2( فعل ش�رط و جواب شرط داریم و همان طور  1نیزگ 1  2
که می دانیم جواب ش�رط را عالوه بر مضارع اخباری می توان به صورت مستقبل 

نیز ترجمه کرد.

41 در گزین�ۀ )4(، )ِاحِت�رم( فعل امر اس�ت و باید به صورت  1نیزگ 1  3
فع�ل ترجمه گ�ردد. در گزینۀ )1( )ِلیات( به معنی »نش�انه ها« و در گزینۀ )2( 
سراسری انسانی - 97 )مفاتیح( به معنی »کلیدها« می باشد. 

51 ُیبِعد عنه الش�ر: بدی را از او دور می کند / )ُیبِعد( به باب  1نیزگ 1  3
افع�ال رفته و متعدی ش�ده اس�ت و به صورت »دور می کن�د« ترجمه می گردد.
سراسری انسانی - 95  

61 در گزینۀ )1( برخالف بقیۀ گزینه ها به )خیر و ش�ر( اشاره  1نیزگ 1  1
شده است در حالی که در عبارت داده شده هیچ اثری از شر نیست.

71 این سؤال بسیار قشنگی است! )کاَد َان ال ُیْسَمع: نزدیک بود  1نیزگ 1  2
که شنیده نشود( ← )به سختی شنیده شد( و این معنی فقط در گزینۀ )2( آمده است.

81 دقت کنید در این س�ؤال جملۀ غیرمناس�ب مدنظر است  1نیزگ 1  3
بنابرای�ن گزین�ۀ )3( که جزء خصوصیات خوب اس�ت، نمی توان�د جزء صفات 

دانش آموز نامنظم و شلوغ کار به حساب بیاید.

91 کلمات متضاد در بقیۀ گزینه ها: 1نیزگ 1  2
گزین�ۀ )1(: طویل�ة ≠ قصی�رة / گزین�ۀ )3(: األراذل ≠ األفاض�ل / گزینۀ )4(: 

َیرَسب ≠ َیْنجح

101 علم مطالعۀ خواص مواد = شیمی 1نیزگ 1  2

111 معنی عبارت صورت سؤال: »حتی اگر امیر و صاحب مقام  1نیزگ 1  3
باشی برای پدر و معلمت از جایت برخیز و احترام و منزلت آن ها را حفظ کن.«

درک مطلب
زمین دارای مغناطیس�ی اس�ت که وظیفه ای بس�یار مهم برای این کره خاکی بر 
عهده دارد و آن عبارت اس�ت از: »دور کردن ش�عاع های نوری که هر لحظه از 
س�وی خورش�ید به زمین می تابد.« تا این شعاع ها جز مقدار بسیار کمی از آن، به 
زمین نرسد و این مقدار کم نیز به سوی قطب های شمال و جنوب هدایت بشود 
و اگر این شعاع ها به سطح زمین برسد، انسان نمی تواند حتی برای لحظاتی بسیار 
کم روی آن زنده بماند چرا که این ش�عاع های نوری بس�یار ش�بیه تشعش�عات 

بمب های هسته ای است که زمین را و هر آنچه در آن است نابود می سازد.

121 معن�ی گزینۀ )3(: »انس�ان نمی تواند که در مقابل اش�عه  1نیزگ 1  3
خطرناک خورشیدی قرار بگیرد.« معنی بقیۀ گزینه ها:

گزینۀ )1(: در اش�عه چیزی وجود ندارد که به موجودات ضرر برساند. / گزینۀ )۲(: 
مقدار بسیار کمی از اشعه های خورشید هرگز به زمین نمی رسند و بیشتر آن ها می رسند./ 

گزینۀ )4(: انسان راه های زیادی برای مقابله با اشعه خطرناک خورشیدی دارد.

131 معنی صورت س�ؤال: »اش�عه های خطرناک خورشیدی را  1نیزگ 1  2
توصیف کن: آن ها مانند بمب هسته ای عمل می کنند.«

141 معن�ی ص�ورت س�ؤال: »فای�ده مغناطی�س ک�رۀ زمی�ن  1نیزگ 1  4
چیست؟« معنی گزینه ها:

گزینۀ )1(: فرس�تادن اش�عه به س�طح زمی�ن / گزینۀ )۲(: دور ک�ردن نور مضر 
خورشید از ماه / گزینۀ )3(: رساندن تشعشع های خطرناک به زمین / گزینۀ )4(: 

استمرار حیات انسان بر کره زمین

151 معنی عبارت صورت س�ؤال: »اگ�ر مغناطیس زمین نبود  1نیزگ 1  2
هیچ انسانی باقی نمی ماند.« معنی بقیۀ گزینه ها:

گزین�ۀ )1(: خورش�ید طلوع نمی ک�رد. / گزینۀ )3(: نور به زمین نمی رس�ید. / 
گزینۀ )4(: تشعشع های خطرناک خورشید نمی آمدند.

161 در گزینۀ )4(، )ما(ی ش�رط داریم زیرا فعل های بعد از آن  1نیزگ 1  4
یعنی )َتفعلوا( و )ُیِضْع( مجزوم شده اند و از همه مهم تر، جمله، معنی شرطی دارد 

و اما نوع )ما( در بقیۀ گزینه ها:
متني: … آنچه به  گزینۀ )1(: نفی )ما کان: نبود( / گزینۀ )۲(: موصول )… ما علَّ
من آموختی( / گزینۀ )3(: موصول )… بما یکرهاِن: نسبت به آنچه دوست ندارد.(

171 در گزینۀ )2(، اداة ش�رطی وجود ندارد برای همین در این  1نیزگ 1  2
گزینه اسلوب شرطی نخواهیم داشت.

181 در گزینۀ )3( جواب شرط داریم اما به صورت فعل نیامده  1نیزگ 1  3
است بلکه به صورت جملۀ اسمیه )َله أجٌر( بعد از )ف�( آمده است.

191 در گزینۀ )3(، )َثُقلت( فعل ش�رط و جملۀ اس�میه )هو في  1نیزگ 1  3
عیشٍة راضیٍة( جواب شرط است. درستی بقیۀ گزینه ها:

گزینۀ )1(: من: موصول / گزینۀ )۲(: َمن: اس�تفهام / گزینۀ )4(: ما: موصول 
)آنچه که(

201 ( و )َنقَص( با اینکه فعل ماضی هستند چون بعد از اداة  1نیزگ 1 )َتمَّ  2
شرط )اذا( آمده اند، به صورت مضارع ترجمه می شوند.

211 به توضیح تست باال دقت کنید. 1نیزگ 1  2

221 در گزینۀ )1(، )َعملَت( فعل ش�رط و )َیعلْم( جواب ش�رط  1نیزگ 1  1
می باشد. )َمن( یا )ما( در بقیۀ گزینه ها جزء ادوات شرط نیستند بلکه:

گزینۀ )۲(: ما = مای نفی / گزینۀ )3(: َمن = موصول )کسی که( در ضمن بعد از 
حرف )ب�( آمده بنابراین نمی تواند، َمن شرط باشد. / گزینۀ )4(: َمن = موصول

231 )َم�ن( در گزین�ۀ )3( برخ�الف گزینه های دیگر بر ش�رط  1نیزگ 1  3
داللت ندارد بلکه )َمن( استفهام یا پرسش است زیرا جواب شرط ندارد.

در گزینۀ )3(، فعل )ُیس�اِعُد( چون مس�تقیمًا بعد از )واو( آمده، نمی تواند جواب 
شرط باشد.

241 موا: فعل شرط/ َتجدوا: جواب شرط 1نیزگ 1 ُتقدِّ  3

251 )َاعلُم( اس�م اس�ت نه فعل بنابراین اولین کلمه بعد از آن،  1نیزگ 1  2
نمی تواند )فاعل( یا )مفعول به( باشد.
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11 با توجه به کلمۀ )القاِريء( که به معنی »خواننده« اس�ت و  1نیزگ 1  2
)فائدٍة( که مفرد و نکره است، گزینۀ )2( را انتخاب می کنیم.

21 شکل درست بقیۀ گزینه ها: 1نیزگ 1  2
گزین�ۀ )1(: لم ُیواِصل: ادامه نداد - الجامعة: دانش�گاه / گزینۀ )3(: َمدرس�ة 

ثانوّیة: دبیرستان / گزینۀ )4(: عدة ُکّتاب: چندین نویسنده

31 شکل درست بقیۀ گزینه ها: 1نیزگ 1  4
گزین�ۀ )1(: زب�ان انگلیس�ی را فق�ط از جهانگ�ردان ی�اد گرف�ت. / گزینۀ )2(: 
)محدودیت س�ودمند نیست مگر برای کودکی یا شخص مریضی( = محدودیت 
فقط برای بچه یا مریضی س�ودمند اس�ت. / گزینۀ )3(: آقای عّقاد فقط بر خود 

اعتماد کرد.

41 )ف�ي العاَل�م: در عاَل�م( و این حال�ت فق�ط در گزینۀ )2(  1نیزگ 1  2
سراسری ریاضی - 97 دیده می شود. 

51 ب�ا توجه به فعل های )َیَتکاس�لون، ال ُیحّب�ون َو َیَتأخرون( که  1نیزگ 1  2
سراسری هنر - 97 مضارع هستند، فقط گزینۀ )2( می تواند جواب مورد نظر باشد. 

61 دق�ت کنی�د که در این س�ؤال گزینۀ خطأ خواس�ته ش�ده  1نیزگ 1  3
اس�ت. )ف�ي الَتفرقة( در گزین�ۀ )3( به صورت )َتفرقه( ب�دون معنی کردن )في( 
آم�اده اس�ت. در ضمن در ای�ن گزینه، فع�ل )ال َیقعون: نمی افتن�د( به صورت 
سراسری تجربی - 96 نادرست ترجمه شده است. 

71 مفه�وم عب�ارت، به ج�ز علم هر چی�زی ظرفی�ت و اندازۀ  1نیزگ 1  3
 معین�ی دارد و گنجای�ش آن ثاب�ت اس�ت و تغیی�ر نمی کن�د و ای�ن مفه�وم در 

گزینۀ )3( آمده است.

81 مفهوم درست گزینۀ )2(: )کتاب ها )انسان را( از تجربه های  1نیزگ 1  2
زندگی بی نیاز نمی سازند(: کتاب ها به تنهایی کافی نیستند و ما نیازمند تجربه هایی 

هستیم که در زندگی به دست می آوریم.

91 )َساعْدنا( برای جای خالی گزینۀ )2( نامناسب است و باید  1نیزگ 1  2
ب�ه ج�ای آن از فعل هایی مثل )َجمعن�ا، َجنینا و …(که به معن�ی »جمع کردن، 

برداشتن محصول و …« می باشند، استفاده شود.

101 ب�ا توجه به معنی داده ش�ده در صورت س�ؤال: ش�رایط:  1نیزگ 1  1
الظروف / می شناسیم: َنعرُف

111 ب�ا توج�ه ب�ه )ادام�ه داد( و )دبیرس�تان(، گزین�ۀ )1( را  1نیزگ 1  1
انتخاب می کنیم.

121 درستی بقیۀ گزینه ها: 1نیزگ 1  1
�ض = ُیقّلل /   گزین�ۀ )2(: ض�اَق ≠ ِاّتس�َع )گس�ترش یافت( / گزین�ۀ )3(: ُیَخفِّ
گزین�ۀ )4(: ُاس�لوب به معنی »روش« می باش�د و با کلمۀ )ِإختب�ار( که به معنی 

»امتحان است« مترادف نمی باشد.

131 )ُکّتاب( جمع )کاِتب( و به معنی »نویس�ندگان« می باشد و  1نیزگ 1  1
برای جای خالی مورد نظر مناسب نمی باشد.

معنی صورت سؤال: »این کتاب ارزشمند شامل … می باشد.«
درک مطلب

هیچ ک�دام از ما نیکی و احس�ان پدر و مادر را فراموش نمی کند. آموزش، آس�ایش 

و مواظب�ت از م�ا، خدمات و فداکاری هایی ا س�ت که پدر و مادر برای خوش�بختی 
م�ا در اختیارمان قرار می دهند و ب�ه همین علت، قرآن کریم ما را به نیکی کردن و 
اطاعت از پدر و مادر سفارش کرده است. صدای خود را باال نبریم و کالمی حاکی 
از بی ادبی بر زبان جاری نس�ازیم. بلکه مطیع آنان باشیم و در کسب رضایت آنان 
بکوش�یم و فرزندان محبوب کسانی هس�تند که نصیحت های پدر و مادر را گوش 
می دهند و اوامر آنان را اطاعت می کنند تا به موفقیت و دوستی مردم دست یابند.

141 معن�ی ص�ورت س�ؤال: »فرزن�د محب�وب کس�ی اس�ت  1نیزگ 1  1
که ………؟«

پاسخ نادرست: در پیشگاه پدر و مادر سخن نگوید و حرفی به زبان نیاورد.

151 معنی صورت سؤال: »قرآن کریم نسبت به پدر و مادر چه  1نیزگ 1  3
سفارشی کرده است؟«

پاسخ: نیکی کردن و اطاعت.

161 پ�در و مادر، خدم�ات و فداکاری های خود را برای راحتی و  1نیزگ 1  1
خوشبختی فرزندان ارائه و تقدیم می کنند.

171 گزینۀ )3( نادرست و نامناسب است زیرا طبق متن، فرزندان  1نیزگ 1  3
محبوب کس�انی هس�تند که »از پدر و مادر خویش اطاعت می کنند و احترام آن ها 
را ب�ه ج�ای می آورند و نصیحت آن ها را گوش می دهن�د.« نه آن ها که پیروز و موفق 
می شوند. )موفقیت( در سطر آخر آمده است، اما می خواهد بگوید که کسی که از پدر 

و مادر خود اطاعت می کند، موفق می شود، نه اینکه شخص موفق محبوب است!

181 )الُمجتِهدون( اسم فاعل است نه اسم مفعول. 1نیزگ 1  2

191 در گزین�ۀ )2(، مس�تثنی منه محذوف اس�ت ام�ا در بقیۀ  1نیزگ 1  2
گزینه ها، کلمات )جمیع الموظفین، الناس، اعمال( مستثنی منه می باشند.

توج��ه: مانند گزینه ه�ای )1( و )2(، اگر بع�د از )ِااّل(، حرف ج�ر )ِمن( همراه با 
ضمی�ر متصل بیای�د مانند )منه، ِمنهم و …(، نتیجه می گیریم که در آن عبارت 
سراسری ریاضی - 93 حتمًا قبل از )اال( مستثنی منه وجود دارد. 

201 اگر جملۀ قبل از )ِااّل( منفی باش�د و مس�تثنی منه نداش�ته  1نیزگ 1  3
باشد، حصر و اختصاص خواهیم داشت. دقت کنید که منفی بودن جملۀ قبل از 
)ااّل( به تنهایی کافی نیس�ت و باید مستثنی منه آن نیز محذوف باشد تا اسلوب1 

حصر و اختصاص به وجود بیاید.

211 در گزین�ۀ )2(، مس�تثنی منه، محذوف اس�ت ام�ا در بقیۀ  1نیزگ 1  2
گزینه ها، کلمات )أحٌد، َاحٌد، الطالب( مستثنی منه می باشند.

توج��ه: کلم�ات مفرد نکره مانند )أحٌد، ش�يٌء، َکالمًا و …( اگ�ر در جمله منفی 
واقع شوند، معنی و مفهوم )جمع( می دهند بنابراین می توانند مستثنی منه باشند. 

)یک بار دیگر به گزینه های )1( و )3( دقت کنید تا منظور من را بهتر بفهمید.(

221 به )توجه( ذکر شده در پاسخ سؤال قبل دقت کنید.  1نیزگ 1  3
سراسری انسانی - 97  

231 �رک از ُذُنوب: گناهان« اس�تثنا  1نیزگ 1 در گزین�ۀ )4(، کلمۀ »الشِّ  4
شده است اما درستی بقیۀ گزینه ها:

گزینۀ )1(: الکتاب کّله / گزینۀ )2(: )مستثنی منه( این عبارت محذوف است./ 
گزینۀ )3(: کّل یوم

241 در گزینۀ )2( با اینکه جملۀ قبل از )ِااّل( منفی است اما اسلوب  1نیزگ 1  2
حصر و اختصاص نداریم زیرا در آن عبارت مستثنی منه داریم )َاصَدقاء: مستثنی منه(.

1. یادآوری: )ُاسلوب( یعنی روش و شیوه
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