
آزمون استاندار نوبت اول عربی دوازدهم انسانی به همراه پاسخنامه تشریحی)دی ماه ۱۳۹۸(

طراح: همکار گرامی خانم قشقایی  

۱ 

 نمره) ۲شناسی (الف: مهارت واژه

ت
َّ
ْکُتب َمعنی الکلماِت ال

ُ
:  يأ طٌّ

َ
حتها خ

َ
  ت

: ..................... الِعَنِب  أَغْصاُن أَشجارِ ي قَد تَْنطَو  -۱

 : ...............يِعظام أُِحسُّ ِبأَلٍَم شدیٍد يف – ۲

»: ..................... النّیرتو غلیسیرین«ماّدة  تَطویرِ  َعِمَل نوبل علیٰ  -۳

ِرشاِء ما تَحتاجون ِإلَیه ِمن املَوادِّ املُْنَفِجرَِة: .....................  علیٰ  أَقِْبلوا -۴

۱ 

۲ 
 
َ
ن المترادف  الّتالیة: ِت االعبار  يتْیِن و الُمَتضاّدتْیِن فعیِّ

ِة و أَنا أَْعَمُل يف َمنجِم  یَْشَتِغُل يف يأخ -  َهِب: الِفضَّ   َمْعَدِن الذَّ

تاءِ  َفصلِ  يف ل تَْعَلُم أنَّ اللَّیايلهَ  -  یِف َقصیٌر! َفصلِ  کنَّها يفَطویٌل ولٰ  الشِّ  الصَّ

................  »املَُتضادّ «................  ................   »املرتادف«.............. 

۰٫۵ 

۳ 
 ف الف)

ْ
ناِسُب الکلماِت   َعن کلمٍة التالیِة  العبارِة  يإْبَحث

ُ
ت ت

ّ
مَّ اال

ُ
وسْیِن ث

َ
راِغ:  يف هاْکُتبي بیَن الق

َ
الف

غیرَ به فیه َولٰ ُمْخَتربَاً ِإلجراِء تَجارِ  يیُریُد أَن یَْبن کانَ  الّرُجَل إِّن «   »ِکن إنَْفَجَر َو َقَتَل أَخاُه الصَّ

» ،  »لیَت، ................ لعلَّ

ُتب ب) 
ْ
ک

ُ
کسیِر  فرَد المُ أ  :الّتالیِة  العبارِة  يالموجود ف ِلَجمع التَّ

ینامیت يفاَقد  -   ........................  َقَنواِت و َحْفِر األَنفاِق!َشقِّ ال ْسَتفاَد اإلنساُن ِمَن الدِّ

۰٫۵ 

 نمره) ۹(ب: مهارت ترجمه به فارسی: ۴

رِجم الُج 
َ
: ت

َ
 الّتالیة

َ
  مل

  (ع)! أَْعلَُم أَنَّ األَشعاَر َمنسوبٌَة إلی اإلمام عيلٍّ  -۱

ـِأَنَّ الّناَس َموتیٰ  -۲  و أَهُل العلِم أَحیاُء! النَطْلُْب بالعلِم بََدًال ل

  ِجرٌم صغیٌر! َك ال تَزَعُم أَنَّ  َك یا لَیتَ  -۳

  تَْعِقلوَن! قرآناً عربیّاً لَعلَّکم  إنّا َجَعلْناهُ  -۴

! يالِجسِم یَجر  الَعَصُب َخیٌط أَبْیَُض يف -۵   فیه الِحسُّ

۵/۷ 



  ِه علیه!ال تَذُکریَن اسَم اللّ  يالطَّعام الذ ال بَرَکَة يف -۶

اِب فَِإنَّ الَقلَب یَموُت! -۷ ة الطَّعاِم و الرشَّ یتوا الُقلوَب ِبَک ُ   ال 

ینامیت!لِ اِمَل عاَمت الُقّواُت املَُسلََّحُة مَ قد أق  -۸   صناَعِة الدِّ

ِر! أَْمَنُح ثَروتی لِمساَعَدِة اآلِخریَن يف يلََعلَّن -۹   َمجاِل اإلع

َل یَُحوِّلوَن التَّ ک -۱۰ ّ   َسْهٍل صالٍح لِلزِّراَعِة! لَّ إلیٰ ـأَنَّ الُع

  َدؤوباً! َعَميلنْهداِم املُْختََرب، بَل أُواِصُل ابعَد  ي یُْضَعف َعزم -۱۱

ینامیت!نِْفجاُر الَجَبل قَد تَمَّ ِبعِ اکاَن  -۱۲   رشیَن طُنّاً ِمن الدِّ

  األَماِن َرشیٌط یُْستَْعَمُل لِلنَّجاِة ِمن الَخطَِر! ِحزامُ  -۱۳

عوَن فَریَقُهم املَحبوَب! رأیُْت املُتََفرِّجیَن يف -۱۴ لَْعِب و ُهم یَُشجِّ  املَ

  هجوَم األَعداِء! ناِء سوٌر ُمرتَِفٌع لِیَْمنَعَ بِ  یَُکن لِل  -۱۵

۵ 
:

َ
حیَحة  الصَّ

َ
رجمة ِن التَّ   َعیِّ

 »َرَجَع الّالعبوَن اإلیرانّیوَن ِمن املُباراِة و ُهم َفرِحونَ « - ۱

 ها شادمان هستند! بازیکنان ایرانی از مسابقات برگشتند و آن الف)
   که شادمان بودند!ب) بازیکنان ایرانی از مسابقه برگشتند درحالی

 َسبیلِه َصّفاً کَأَنَُّهم بُنیاٌن َمرصوٌص! ُیِحبُّ الَّذیَن یُقاتِلوَن يف هَ اللّٰ  إنَّ  - ۲ 

ن خداوند دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف میالف) بی ن استوارند(چنانجنگندگ   !که) گویی یک ساخت
نی، استوار هستند!شوند گویی آنمیخداوند قطعاً دوست دارد کسانی را که در راهش صف در صف کشته )ب  ها مانند ساخت

۰٫۵ 

۶ 
راغاِت ف

َ
ل الف   :ِة الفارسیَّ  رجمِة التَّ  يَکمِّ

 »:فَِم َجراَدٍة تَْقَضُمها َألَْهَوُن ِمن َورَقٍَة يف يإنَّ ُدنیاکُم ِعند«

.......  است! .....................  دنیایتان نزد من از برگی در دهان ..................... که آن را ..................... ، ..............
۱ 

۷ 

 نمره) ۷(ج: مهارت شناخت و کاربرد قواعد:

رِجم الکلماِت 
َ
  ت

َّ
  يتال

َ
 بحتَ ت

ً
ٌط ُمسَتعینا

َ
 ملة:الُج ها خ

النَّوِم: ................  َعن األَکِْل عندَ  ِإْمتَِنعوا -۲ هذا الخَرب یَْحزَِن املدیُر: ................  نََرشَْت ْن إ  -۱

الً  -۳ ّ ُش ُع فرِ  أَلَن یَرِجَع  -۴ األَرَض: ................  یَْحِفرونَ أُفَـتـِّ القادم: ................  األُسبوعِ  يف ِمن السَّ

الُقَدماُء: ................  أَصدقا یَتََذکَّْر ْ  -۶ األَشجاُر الَخرضاُء: ................  ال تَْنَقِطعِ  -۵

ِة تَقویٍة غیُر َمسموٍح: ................  التَّالمیِذ يف تَکاتُب -۸  لَنا: ................  دةً املَُعلُِّم الَقواعَد َجیِّ  لُِیَفهِّمِ  -۷ ِحصَّ

۲ 

۸ 
ِن   أو الفِ  صدَر المَ  عیِّ

َ
راِغ  َب ناِس الُم  عل

َ
 :ِللف

۱ 



ّ  ِبُسهولٍَة  يَغَضب سوَف ................ َعلیٰ  -۱  النّاِس! ِمن أَقَْویٰ  ِألَ

 أَنْتَِرصُ ج)                              یَنْتَِرصُ ب)   إِنْتََرص  الف)

 رجاًء، لِیَْغِفَرکم! اللهَ ................  :قُلُْت لِلُْمذِنبینَ  -۲

 إْستَْغَفروا ج)                               إْستَْغِفروا  ب)   یَْستَْغِفرونَ  الف)

اإلِنِْرتنت!  يف  ُمِنْعَن َعن ................ َکأنَّ زَمیال -۳

َ الف)  ْ َ ب)   یُکاِت ْ  املُکاتََبة ج)                              کاتَ

 کم َرجاًء!َمن َجَلسوا َجوانبَ أَوراِق  ................ إلیٰ  يأَِحبَّت -۴

 لَم یَنْظُروا ج)    يأُنْظُر ب)   ال تَنْظُروا الف) 

۹ 
 
َ

ن العبارة ت َعیِّ
ّ
 «فیها  يال

ُ
 »:ِللجنِس  ال الّنافیة

 یَطْلُِب املعلُِّم ِمن التَّالمیِذ ما ال ِعلَْم لَُهم به! ب) ال   ! ال شکراً  ؟  بیَن املاءَ أَتَرشِ الف) 

 اإلمتحاِن أَم ال!  نََجَح يف يال أَْعلَم أَنَّ صدیق د)             ! خیبَة األََملِ  َك تُثیُر فی ي ال تَذکَّر الذِّکریاِت الّتج) 

۲۵/

۰ 

۱۰ 
ِن    عیِّ

َ
  العبارة

ّ
هة بالفعل«فیها ِمن  يتال بَّ

َ
  »:الحروف الُمش

ریَن تُساِعدْ ب)           وته! مَ  عدَ رَُه النّاُس بالّسوِء بَ خاُف نوبل أَن یَذکُ یَ الف)    !اإلمتحانِ  لِلنَّجاِح يف َك إن تَْکتُب التّ

ِّ  درسةِ أَْذَهب إلی املَ  ْ ج)  کام ِألَ   هدیّاً! ُمسابََقِة کُرَِة املِنَْضدِة إّال مَ  ال فاِئَز يفد)                    !أُِصبُْت بالزُّ

۲۵/

۰ 

۱۱ 
ن الَم الف) َع   َح یِّ

َّ
  لکلماِت لِ یَّ اإلعراب ل

ّ
: يتال طٌّ

َ
حَتها خ

َ
  ت

ینامیُت بَْعَد أَْن أُْخُرتَِع «  »ِمن إخرتاِعه ُمساَعَدَة اإلنساِن... الَغرَُض َو إْن کان  الحروُب ، إزداَدِت الدِّ

ن المطلوب ِمن !« :َك ب) َعیِّ
َ
ة راعیَّ ُه الزِّ

َ
 و ُهَو َیْجَمُع َمحاصیل

ً
 َمسرورا

ً
ْیُت َعلّیا

َ
  »َرأ

 »................ ، الحال: ................ ، الحال: ................ صفة: «

حیَح ِللفراِغ: ن الصَّ  »....... الُغیوِب!۲....... َك ....... لَنا، إنَّ ۱.........قالوا ال «       ج) َعیِّ

ً    الف: ِعلَم  -۱  ج: ِعلُم   ب: ِعل

 ج: َعّالِم   ب: َعّالُم   الف: َعّالَم   -۲

۲ 

۱۲ 
ْکُتْب فالف) 
ُ
 :َك الفراِغ ما ُطِلَب ِمن يأ

»آن: ................ ترجمه اسم تفضیل: ................ ، «      .ریٰ غصُّ الالطِّفلَة  كَ تِلما أَْجَمَل  - 

 »اسم فاِعل: ................ ، اسم مبالغه: ................ «      !ِة املَطاِر َصّباریَن عَ قا َرأَْیُت الُسّیاَح يف - 

 .»اسم مکان: ................. « املَْتَجِر!: كَ لال لباَس أَْجَمُل ِمن َمالِبَس ذٰ  - 

 ِبالَمعنی:
ً
حیَح ِللفراِغ ُمسَتعینا ن الصَّ   ب) َعیِّ

ینامیَت ................ َحدیٌث ُیَسهِّ  -  ْعَبَة َکَتْفجیِر األَرِض إِنَّ الدِّ َل اإلنساِن الصَّ  ب) ُمْخَرتٌَع      ُمْخَرتٌِع   الف)     »ُل أَع

۵/۱ 



۱۳ 

 نمره) ۲(مهارت درک و فهم 

راغاِت:
َ
حیَح ِللف ن الصَّ النَْفَخْر ِبأَنْساِبنا، ِألَنَّنا ِمن فَ  ...........۳......ْمِرٍئ ما قیمَة کُلِّ ا......... ۲......نَْعلََم ........  ۱........َعلَینا« َعیِّ

»!َأکفاءُ ....... ۴......... ِجَهةِ 
  نَّ ج: أَ   أَنْ ب:   إْن  الف: -۱

 لعلَّ ج:   إِنَّ ب:   أَنَّ  الف: -۲

 یُْحِسنُُه ج:   یُْبِرصُُه ب:   یُْنِفُقُه الف:  -۳

 ج: اآلباءِ                              ب: األوالد                              الف: األَلوان -۴

۱ 

صَّ الّتال  ۱۴   يإقرأ النَّ
ُ
سئلة الّتالیة:ث

َ
ِجب َعن األ

َ
 مَّ أ

ٍة کانَ  تَطویرِ  لیٰ ُمختَرباً و َعِمل عَ  ه بَنیٰ إِنَّ ألِفرد نوبل ُمنُذ ِصَغِر « إستطاَع أَن  تّیٰ لیلة حَ رارِة القَ جارُها رسیعاً و لو بالحَ نفِ ا مادَّ

ه ن إخرتاعِ ُضه مِ َغَر  یعها و إن کانَ ن بَ مِ  ثیرةٍ ثَروٍة کَ لیٰ و َحَصَل عَ  اإلنسانِ  ال تَنَفِجُر إّال بِإرادةِ  يتالّدینامیت الّ  یَخَرتَع مادَّةَ 

لِ تَسهیَل األ  عبةِ  ع ینامیت اعَد اخرت کن بَ م... و لٰ فِر املَناجِ نواِت و حَ َکَحفِر األَنفاق و َشقِّ القَ  الصَّ ت ُ و کَ  روُب ت الحُ زدادَ اِع الدِّ

» جائزة نوبل« هیرة باسمِ نِح جوائز شَ لِمَ  َسةً ُمؤسَّ  فَبَنیٰ ». املوت تاجرِ «ألفرد بــ  يَ ذه املادَّة و ُسمِّ هٰ و التَّخریب بِ  اوُت الَقتلِ أدَ 

المِ  يف البَرشیَّةَ  ن یُفیدُ مَ  إلیٰ    ه الّناُس ِبالّسوِء بعَد موته! ال یَذُکَر  يکَ األَدب لِ ب و  و الکیمیاء و الطِّ َمجاالِت السَّ

۱- : صِّ حیَح حَسَب النَّ ن الصَّ ینامیت:.............. مِ » عیِّ ن أَهمِّ ُمواَصفات الدِّ

  زدیاد الحروب! ا ساعدُة اإلنسان يفمُ  )                 ۲اإلنساِن  ه إّال بإرادةِ نفجاِر اُم َعد )۱
یع و لو بالحَ  )     ۴ »جائزة نوبل«سٍة ملَنِح الجوائز ِباسم ُمؤسَّ بناء  )۳  لیلة رارة القَ إنفجاره الرسَّ
حیح: -۲ ن الصَّ   َعیِّ

َنُح جائزةُ  )۱    َمن یَخَرتِع شیئاً یُفیُد الَبرشیّة! نوبل فقط إلیٰ  ُ
َب ألفرد بـ  )۲    !تلزدیاد الحروب و القَ ا إّال يفیُساِعُد اإلنساَن ال ألَنَّ إخرتاَعهُ » تاجر املوت«لُقِّ
ینامیت و ج )۳    !هاِن: وجٌه نافٌع و وجٌه ُمِرضٌّ کاَن إلخرتاع الدِّ
  تل!الحروب و القَ  نها يفمِ  ناجم و اإلستفادةِ األَنفاق و املَ  رِ ینامیت تسهیَل َحفاع مادَّة الدّ کاَن هدُف نوبل ِمن إخرت  )۴
ص: -۳ ن اآلیة المناسبة ِللنَّ   عیِّ

  ُخلَِق اإلنساُن ضعیًفا!  )               ۲ال تَِهنوا و ال تَحزَنوا و أنتم األَعلون!  )۱
 ... إنّا ال نُضیُع أَجَر َمن أحَسَن عمًال!  )    ۴صالتِهم خاِشعون!  قد أَفلََح الّذیَن ُهم يف )۳
ص؟ -۴ صّح َحَسَب النَّ

َ
ن األ   عیِّ

  اإلنفجاِر ُمنُذ ِصَغرِه!إکتََشَف نوبل مادًَّة رسیَع  )۱
ینامیت! انوبل ِمَن األَغنیاِء بواسطِة  فأَصبَح )۲   خرتاِع الدِّ
ینامیت! او الَقتل قَبَل  ِب اَن النّاُس ال یَقوموَن بالُحرو ک )۳   خرتاِع الدِّ
 ه! ِمن إخرتاعِ  ِرضِّ  اإلستفادة ِمن الوجِه املُ هدُف نوبل ِمن إهداِء الجوائِز تَشجیَع اآلخریَن بَِعَدمِ  کانَ  )۴

۱ 

 ۲۰ **اإلمتحان أَرجولکم الّنجاح يف ** جمع



 تجربی ۱۲پاسخنامه عربی 

  »قد + مضارع = گاهی، شاید» «شاید بپیچد«پیچد قَد تَْنطَوی: گاهی می - ۱ ۱

روی بیاورید.  است): مرفعل ا«:لیعَ  اأَقْبِلو  - ۴سازی/ تَطویر: بهینه - ۳هایم (جمع)/ استخوانعظامی: - ۲

 الَقصیر» متضادّ «املَعدن/ الطَّویل » مرتادف«املَنجم  ۲

. زیرا لیَت و لعلَّ هم ۳ آید/ لکن: حرف حرف ناصبه است که بر رس فعل می»: نيأَن یَبْ «ستند. / نکته: أَْن در حرف مشبهه ه الف) إنَّ

  آیند، لکّن ... حرف مشبه است. مشبه نیست زیرا بر رس فعل آمده، حروف مشبه بر رس اسم می

  الَقنَوات: جمع مؤنث سا است نه جمع مکّرس. نکته:است. » النََّفق: تونل«ب) األنفاق: جمع مکرس است و مفردش 

  ». نسبت داده شده است«ها به امام علی (ع) منسوب است م که شعر دانمی - ۱ ۴

  اند. اند و اهل علم زندهجای علم بخواهیم زیرا مردم مردهنباید جانشینی به - ۲

  »النَطْلُْب: ال نهی + مضارع = نباید بخواهیم« نکته:

ن نکنی که پیکر کوچکی  - ۳   هستی!» یک پیکر کوچک، پیکری کوچک«ای کاش تو گ

ترکیب وصفی نکره است همراه موصوف صورت مضارع التزامی/ جرٌم صغیٌر:ش/ لیَت + مضارع (التَزَعُم) = ترجمه بهلیَت: کانکته: 

  آوریم. می» یک«آوریم یا نکره می» ی«یا صفت 

ن ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم امید است ش خردورزی کنید. بی - ۴   گ

: کلمه تأکیدی اس نکته: ن) اول جمله قرار میت واژه تأکیدی (بیإنَّ : شاید/ لعلَّ + مضارع = ترجمه بهگ صورت مضارع گیرد./ لعلَّ

  التزامی.

  شود. در بدن است که حّس در آن جاری می» نخ سفیدی«نخی سفید » ِپی«َعَصب  - ۵

'؛ فعل معلوم و الزم است: وریم./ یَجریآ َخیٌط أَبیَض: ترکیب وصفی نکره است همراه موصوف و صفت (ی) نکره یا یک می نکته:

  کند. کند، اجرا میجاری میمعلوم و متعدی از باب افعال است:شود/ یُجِری:جاری می

ی - ۶   کنی، نیست!هیچ برکتی در غذایی که نام خدا را بر آن یاد 

التَذکُریَن: فعل مفرد است برای (أَنِت)، ترجمه آن به صورت جمع نادرست است »/ هیچ ... نیست«البََرکة: ال نفی جنس دارد  نکته:

  است. » أَنِت «ها نشانه جمع بودن است، در فعل مضارع نشانه صیغه للمخاطبة، مفرد مؤنث مخاطب در اسم» ینَ «

یرانید زیرا دل می...» و پرخوری «دلها را با غذا و نوشیدنی زیاد  - ۷   میرد!َ

یتوا: ال نهی + مضارع مخاطب.  نکته: ُ   ال 

  ».اندبرپا داشته«اندایی برای ساخت دینامیت برپا کردههنیروهای مسلح کارگاه - ۸

، برخاست، برمیقد أقاَم: قد + ماضی = ماضی نقلی ترجمه مینکته:    »خیزد، برخیزشود./ قاَم یَقوُم، برخاس

ـِ : / قاَم بـِ ، یَقوُم ب   أَقاَم یُقیُم: برپا داش اقدام کردن، پرداخ

  شاید من ثروتم را برای کمک به آیندگان در زمینه آباد کردن ببخشم! - ۹

  صورت مضارع التزامی: ببخشم/ اآلِخرین: آیندگان/ اآلَخرین: دیگران لعّل: شاید (لعّل + مضارع = ترجمه بهنکته: 

  ». کننددگرگون می«کنند قابل کشت تبدیل می» یک دشت«رگران تپّه را به دشتی گویی کا - ۱۰

: گویی/  نکته:   ترجمه به صورت جمع نادرست است. َسْهل: مفرد هستند، تَّل،کَأَنَّ

  دهم.ام بعد از منهدم شدن (ویران شدن) آزمایشگاه ضعیف نشده بلکه کارم را با پشتکار ادامه میاراده - ۱۱

دهد،  یُْضَعف:  + مضارع مجهول = ترجمه به صورت ماضی منفی و مجهول/ واَصَل: ادامه داد ، یُواِصُل: ادامه می نکات:

  رساند. (مهم) رسد/ أَْوَصَل: رسانید، یُوِصُل: می، یَِصُل: میدهم/ َوَصل: رسیدِصُل: ادامه میأوا

  نجام شده بود. انفجار (منفجر شدن) کوه به وسیله بیست تن دینامیت ا - ۱۲

  ترجمه به صورت ماضی بعید/ عرشین = بیست/ َعَرش: ده » = ثَمَّ «کاَن + قد + ماضی نکته: 

  » شود.کار گرفته میبه«شود کمربند ایمنی نواری است که برای نجات یاف از خطر استفاده می - ۱۳

  آید. اش (که) مییُْستَْعَمُل: مضارع مجهول و جمله بعد از نکره (جمله وصفیه) قرار گرفته در ترجمه نکات مهم:



  کردند. که تیم محبوبشان را تشویق میاشاچیان را در ورزشگاه دیدم درحالی - ۱۴

عوَن: مضارع است اما ترج»/ کهدرحالی«واو حالیه است » وهم...«نکات مهم: واو در  مه به صورت ماضی استمراری، زیرا یَُشجِّ

  + ... مضارع = ماضی استمراری) أیُت َر  ماضی«

ن دیواری مرتفع  - ۱۵   ». هجوم دشمنان را جلوگیری کند«نداشت تا مانع هجوم دشمنان شود » دیوار مرتفعی«ساخت

  لَِیْمنََع: لـِ ناصبه دارد: تا...است/ » نکره« یَکُن + لـِ = نداشت، معادل (ماکاَن + لـِ) است. / سوٌر: دیوار  نکته:

در  - ۲»/درحالیکه«واو حالیه است به معنِی ...» َو ُهم «واو در : ۱پاسخ صحیح گزینه (ب) است. نکات مهم برای حذف گزینه   - ۱  ۵

توجه به اینکه فعل شود. با معنی کامل می» بود«یا » است«هم: مبتدا، فَِرحوَن: خرب بصورت اسم است که با »: هم فَرِحونَ «عبارت 

  کنیم.کامل می» بود«ماضی است، پس معنِی جمله دوم را که خربش یک اسم است با » رَجعَ «جمله قبل یعنی

نبی«برای تأکید جمله است واژه تأکیدی  إنَّ  - ۲ ، »قاتََل: جنگید«جنگند یُقاتلوَن: می - ۲گیرد/ در ابتدای جمله قرار می» گ

نکره همراه موصوف یا » ی«شود/ بُنیاٌن مرصوٌص: ترکیب وصفی نکره است کشد، یُْقَتُل: مجهول: کشته میقَتََل: کشت، یَْقتُُل: می

بیندازیم بلکه با کرسه به هم » کاما«شود و نباید میان موصوف و صفت فاصله حتی با یک تفاده میدر ترجمه اس» یک«صفت یا 

بنیاِن استواری.) «شوند وصل می

: به درستی  ۶ نبی«که إنَّ  أَْهَون: اسم تفضیل است. نکته:تر/ َجَود/ پَستمی»/ یک ملخ«َجرادٍة: ملخی »/ گ

 - ۲ترجمه دارد (ماضی، مضارع التزامی). /  ۲ادوات رشط + فعل رشط ماضی = ». پخش کنی«نََرشَْت: پخش کردی  - ۱  ۷

ترجمه دارد (مضارع  ۲یَْحِفروَن: حفرکنند (مضارع التزامی)، یَْحِفروَن: جمله بعد از نکره است  - ۳خودداری کنید (أَمر)/ إْمتَِنعوا:

اینجا مضارع التزامی با توجه با سیاق جمله بهرت است. (مضارع + اسم نکره + مضارع) = فعل دوم  اخباری، مضارع التزامی) که در

  شود. به صورت (مضارع اخباری یا التزامی) ترجمه می

  لَن یَرِجَع: برنخواهد گشت. (لن + مضارع = ترجمه به صورت مستقبل منفی)  - ۴

  ». نباید بریده شوند«درختان سبز  التَنَْقِطعِ: ال نهی + مضارع غایب است (هی): - ۵

  هستند. » شودشد، می«های باب انفعال الزم هستند معموالً مانند مجهول در ترجمه همراه با فعل نکته:

  ترجمه دارد (هی ال ... = او نباید بریده شود) (أنَت ال ...: تو بریده نشو)  ۲ال تَنَْقِطْع:  نکته:

ت بعدش  ۲دارد  تـفعل مضارع مفردی که مانند (تَْذَهُب)  نکته: حالت دارد (للغایبة (هی)/ للمخاطب (أنَت) در این جمله از کل

نفی بود آخر فعل ضمه داشت (ال تَْنَقِطُع: » ال«کنند. اگر درختان صحبت می شویم که فعل غایب داریم درباره (او) متوجه می

یب   شود)، فعل مجزوم به ال نهی شده، برای وصل شدن به کلمه بعدی کرسه گرفته است. ریده 

» ی«لَم یَتََذکَّرْنی: مرا به یاد نیاورد. ( + مضارع = ترجمه به صورت ماضی منفی)/ فعل + نون زائد + ی = نون وقایه داریم.  - ۶

 مفعول است: مرا  

آید: کرسه برای وصل شدن آمده، از طرفی (لـ أمر + فعل) اول جمله میهِِّم: لـِ أمر است که فعل را مجزوم به سکون کرده،لِیُفَ  - ۷

ند)  ند (لِیَُفهَِّم: تا بفه   باید بفه

  ...نگاری کردن الیه و مجرور (التالمیِذ) آمده است: نامهمصدر است که بعدش مضاف» تَفاُعل«تَکاتُب: بر وزن  - ۸

مانند است پاسخ (ج) است زیرا (س یا سوف + مضارع = داللت بر مستقبل دارد. بنابراین حذف گزینه (الف) که ماضی  - ۱  ۸

  فهمیم فعل متکلم وحده نیاز داریم: بر خشم پیروز خواهم شد...می» َغضبی، ِألَنِّی«در » ی«(َذَهَب)/ از 

آمرزش بخواهید). در گزینه إْستَْغِفروا: أمر است:«فهمیم فعل مخاطب نیاز داریم می» رجاءً «پاسخ گزینه (ب) است. زیرا از  - ۲

  إْستَْغَفروا: ماضی غایب است. (الف) یَْستَْغِفروَن: مضارع غایب/ در ج،

داریم بعدش باید اسم » َعن«چین حرف جّر نقطه نگاری کردن/ زیرا قبل ازپاسخ صحیح گزینه (ج) املکاتََبة است: نامه - ۳

  مصدر اسم است. بیاید،

فهیمم فعل می» جوانبکم«در » کم«به آخر جمله و » رجاءَ «، از »نگاه نکنید«پاسخ صحیح گزینه (الف) است: التَْنظروا: ننگرید  - ۴

است. پس فعل جمع و مذکر نیاز » َحبیب«فردش جمع است و مذکر، زیرا م»: أَِحبَّة«مخاطب نیاز داریم از طرفی باید بدانیم 

داریم. در گزینه (ج) مضارع غایب داریم. » أنِت «للمخاطبة: مفرد مؤنث مخاطب «داریم. در گزینه (ب) فعل 

  آید. و دارای فتحه می» ال، تنوین«پاسخ گزینه (ب) است: العلَم... ال نفی جنس بر رس اسمی خالی از   ۹

ی» ال نهی + مضارع غایب«در این گزینه  نکته: خواهد)  در گزینه (الف) ال هم داریم. الیَطْلُِب: نباید بخواهد (الیَطلُُب: ال نفی: 



مصدر (اسم) است/ »: تََذکُّر«فعل است، »: تََذکَّرْ «آمده/ در گزینه (ج): ال نهی داریم » أَ: آیا«برای جواب و پاسخ به » نه«به معنی 

ی» تـ«ه برای سهولت تلفظ بود» تَتََذکَّرُ «در اصل    دانم که ... قبول شده است یا نه.)حذف شده است. د) ال نفی داریم (ال أَْعلَُم: 

۱۰   ِّ ) در (ِألَنّی) حرف مشبّ  پاسخ صحیح گزینه (ج) است: لـِأ بر رس فعل آمده: أَن ف) در گزینه (ال/ ن....زیرا م ه بالفعل است.(أَنَّ

فی جنس داریم که جزء حروف ) ال نددر گزینه (است. حرف ناصبه است. / در گزینه (ب) إْن بر رس فعل آمده، از أدوات رشط 

 نیست! مشبهة بالفعل

الف) الدینامیُت: نایب فاعل و مرفوع، زیرا اسم مرفوعی است که بعد از فعل مجهول ماضی آمده است. الحروُب: فاعل و مرفوع،   ۱۱

  زیرا اسم مرفوعی است که بعد از فعل معلوم آمده است. 

  باشد. ها میآید اسم آنَح) میلیَس ـ أصب الَغرَُض: اسم فعل ناقص و مرفوع. اسم مرفوعی که بعد از افعال ناقصه (کاَن + صاَر ـ

= اسم  (الّزراعيَّة)دار+ اسم ال (َمحاصیِله)هم باشد به صورت (اسم همراه ضمیر  رسشت اسم پ ۲الزِّراعیّة: زیرا هرگاه ب) صفة: 

  اش...است: محصوالِت کشاورزی» صفت«تر اوقات دار معموالً و بیشال

  کند. ای (علی) را بیان میت که حالت اسم معرفهزیرا اسم نکره و منصوبی اس حال: مرسوراً:

نکره نیست. زیرا تنوین نشانه نکره بودن  ۲دارد ولی هر  تنوین ۲حال نکره، صاحب حال: معرفه است/ علیّاً مرسوراً: هر  نکته:

  ی اسم علم نشانه نکره بودن نیست!).م علم (علی) باشد. (تنوین رو که روی اساست مگر این

  یَْجَمُع: حال از نوع جمله اسمیه (واو + ضمیر...)  و ُهوَ حال:

  تحه) و خالی از (ال، تنوین) است. (الف) علَم است زیرا اسم ال نفی جنس مفتوح (دارای ف پاسخ صحیح گزینه - ۱ج) 

  پاسخ صحیح گزینه (ب) َعّالُم است زیرا جز حروف مشبهه مرفوع است اگر یک اسم باشد.  - ۲

غری': کوچک  ۱۲ فعل تعجب است. با اسم » ما أفَْعَل «ما أَْجَمَل بر وزن  نکته:تر چه زیباست) تر (آن دخرت کوچکاسم تفضیل: الصُّ

فَّعال)./ «است. / اسم مبالغه: َصبّاریَن: بر وزن » فاِعل«بر وزن » ساِئح«تفضیل اشتباه نگیریم./ اسم فاعل: الُسّیاح، زیرا مفردش 

است اما بر مکان داللت ندارد » َمْفَعل«که بر وزن ، با این»لْبَسمَ «الِبس: جمع است و مفردش مَ  نکته:»/ : مغازهرَمتجَ «اسم مکان: 

اسم تفضیل است (هیچ لباسی زیباتر...). بنابراین (أَْجَمل) را در » أَْجَمُل  ال لباَس «أجمل در جمله سوم  نکته:پس اسم مکان نیست! 

ر یکی اسم تفضیل است و در دیگری نیست. توجه به معنی فراموش نشود. کلمه بر وزن (ما أفَْعَل) اسم کار بردیم دعبارت به ۲

  تفضیل نیست. 

کننده (براساس تست ضبط ُمْخَرتِع: اسم فاعل اخرتاع»/ اخرتاع شده«ب) پاسخ صحیح گزینه (ب) است. ُمْخَرتَع: اسم مفعول 

الحرکات کنکور طراحی شد). 

آید تا جمله رشطیه آید. (إْن + فعل) در اول جمله میآید. إنَّ بر رس اسم میاست و بر رس فعل می» که«زیرا به معنی  أَْن: - ۱  ۱۳

: که. بر رس اسم  - ۲ /باشد یُْحِسُنه: آن را نیکو انجام «پاسخ صحیح (ج) است  - ۳...»/ بدانیم که «آید در وسط جمله می» قیمةَ «أَنَّ

(ج) است: اآلباِء: پدران: ما از طرف پدران برابر و یکسانیم.  پاسخ صحیح - ۴دهد)/ می

) ۳پاسخ صحیح ( - ۲های دینامیت عدم انفجارش جز به اراده انسان است. ترین ویژگی) است: از مهم۱پاسخ صحیح گزینه ( - ۱  ۱۴

نادرست است. زیرا برای » فقط«خاطر قید ) به۱رساننده. گزینه (وجه دارد: وجه سودمند، وجه زیان ۲است. اخرتاع دنیامیت 

  شود. وبل داده میشیمی، فیزیک، ادبیات... هم جایزه ن

ها در تست درک ها و م درسهای ورودی درس) است که در ابتدای م درس هم آمده است. (آیه۴پاسخ صحیح گزینه ( - ۳

  مطلب جهت کشف ارتباط با م مهم هستند.)

سازی آن کار کرد./ رّد از زمان کودکی برای بهینه زیرا نوبل کشف نکرد بلکه ) ۱) است. رّد گزینه (۴پاسخ صحیح گزینه ( - ۴

ند شد نه بهها و کارخانه): به واسطه ساخ کارگاه۲گزینه ( واسطه اخرتاع آن/ رّد گزینه های ساخت دینامیت و فروش آن ثرو

 ): با کمک از عقلمون۳(




