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دبیردرسزمان

مبحث

﴿إّن اإلنسان لفی ُخسر إّال اّلذیَن آمنوا و عملوا الّصالحات﴾:1

به راستی که تنها انسان ها زیان کارند مگر آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند! (1

همانا انسان در خسران است جز کسانی که ایمان آورده و به نیکی عمل کرده بودند! (2

مسّلمًا هر انسانی در ضرر و زیان است مگر آن هایی که ایمان بیاورند و کارهای نیک انجام دهند! (3

به راستی انسان در ضرر و زیان است جز کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند! (4

َئ القرآُن فاسَتِمعوا َله و أنِصتوا لعّلُکم ُترَحمون.﴾2 ﴿إذا ُقِر

آنگاه که قرآن می خوانید به آن گوش کنید و عمل نما�د شاید مورد رحمت قرار گیرید! (1

هرگاه قرآن می خوانند به آن گوش بسپارید و سکوت کنید چه بسا مورد رحمت قرار گیرید! (2

هرگاه قرآن می خوانید به آن گوش کنید و ساکت باشید چه بسا به دیگران رحمت خواهید کرد! (3

آنگاه که قرآن خوانده شد به آن گوش فرا دهید و سکوت اختیار کنید شاید مورد رحمت قرار گیرید! (4

"من یعمل لغیر اهللا، یرّد اهللا ُاموره إلی من عمله له!":3

هرکس برای غیر خدا کار کند، خداوند امور او را به همان  کسی که برای او کار کرده برمی گرداند! (1

کسانی که برای غیرخدا کاری انجام دهند، خداوند امورشان را به همان  ها واگذار می کند! (2

اگر کسی کاری برای غیر خدا انجام دهد، خداوند هم کار وی را به  عهدۀ او می گذارد! (3

آن کس که برای غیر خدا کار کند، نتیجۀ کارش را نیز به او واگذار می کند! (4

4:"! "لّما دخلُت المکتبة شاهدت طّالّبا ُیطالعون دروسهم بجدٍّ

وقتی وارد کتابخانه شدم دانش آموزانی را دیدم که با جدّیت دروس خود را مطالعه می کردند! (1

آنگاه که به کتابخانه داخل شدم دانش آموزان را دیدم که دروس خود را با جدّیت مطالعه می کنند! (2

آنگاه که وارد کتابخانه ای شدم دانش آموزانی را مشاهده کردم که با جدّیت درس های خود را مطالعه می کنند! (3

وقتی داخل کتابخانه ای شدم دانش آموزان را مشاهده کردم که به طورجدی درس های خود را مطالعه می کردند! (4

استاد سرخوشعربی دوازدهم عمومی25دقیقه

شبیه ساز کنکور99



2 /5

عّین الخطأ في الّترجمة:5

لنا ما ال طاَقَة َلنا ِبِه﴾: پروردگارا! آنچه را که طاقت تحّملش را نداریم، بر ما تحمیل نکن! نا َو ال ُتَحمِّ ﴿... َربَّ (1

َما الَفخُر ِلَعقٍل ثاِبٍت َو َحياٍء َو َأدٍب: افتخار تنها به خردی استوار و شرم و ادب است. إنَّ (2

﴿إنَّ اَهللا َلذو َفضٍل َعَلی الّناِس...﴾: بی گمان خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش است! (3

ال َفقَر َکالَجهِل َو ال ميراَث َکاألَدِب: هیچ فقری مانند نادانی و میراثی چون ادب نیست! (4

ن الخطأ فی الترجمة:6 عیِّ

وا أنفسهم له،": ماه رمضان نزدیک است، لذا مسلمانان باید خودشان را "شهر رمضان قریب، َفیجب على المسلمین أن ُیِعدُّ (1

برای آن آماده کنند،

"لینتِفع الناس من هذا الشهر لیقرؤوا القرآن کثیرًا،": باید مردم از این ماه سود ببرند و قرآن زیاد بخوانند، (2

"ِلَیْغِفَر اُهللا أخطاءنا فی هذا الشهر، فْلُنصِبْح عافین عن الناس،": باید عفوکنندۀ مردم باشیم تا خداوند خطاهایمان را در این ماه (3

ببخشد،

"فلذلک َقد سّمى بعض المفّسرین هذا الشهر شهر الرحمة!": پس به این دلیل بعضی از مفسران این ماه را ماه رحمت (4

نامیده اند!

عّین الجملة اّلتی لیست فیها األسماء المتضاّدة:7

َحّول األسماُک المضیئة َظالَم الَبحِر إلی ضیاِء الّنهار! (1

البطُّ طائٌر یعیُش فی البرِّ و الماء دائمًا! (2

صدور األحراِر ُقبوُر األسرار (3

ُر کلَّ الحیواناِت عن الخطر! بعُض الحیواناِت فی الغابة ُتَحذِّ (4

"عند الّشدائُد ُیْعَرُف اإلخوان" عّین غیرالمناسب للمفهوم:8

دوست آن باشد که گیرد دست دوست           در پریشان حالی و درماندگی (سعدی) (1

دوست نباشد به حقیقت که او  دوست فراموش کند در بال (سعدی) (2

به دوستی که اگر زهر باشد از دستت  چنان به ذوق و ارادت خورم که حلوا را (سعدی) (3

ده روز مهر گردون افسانه است و افسون               نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا (حافظ) (4

أّی کلمة التناسب الّتوضیحات:9

َزمیلی ما اجتهَد فی دراسته فهو ............!: راِسٌب (1

أنت التقبل نصیحَة أبیک فأنت ...........!: العاِصی (2

َمن ............ َتبجیَل الکبار محترٌم عند اآلخرین!: وفی (3

اّلذی ُیفِشی عیوَب صدیقه فهو ........... عیوبه!: ساِتر (4
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صَّ ثّم أِجب عِن األسِئلة. إقرأ النَّ

لّما مات موسی (ع)، رَجَع َبنو اسرائیل إلی "َسموئیل" النبی و طلبوا منه أن یجعل اهللا لهم َمِلکًا. فقال سموئیل لهم أّن اهللا جعل شاّبًا عاِلمًا

قوّیًا خبیرًا اسُمه "طالوت" َمِلَکهم و معه سوف یبُسط ُملک بنی اسرائیل و سوف یغِلب علی األعداء و الکّفار.

عدة من بنی اسرائیل ما َقِبلوُه ألنهم کانوا یؤِثروَن (ترجیح می دادند) شیوخ قومهم فما نَصروا جیشه الذی یذهب إلی ُمقاتلة الکفار. لّما

أ (جرئت نکردند) کّل الجنود أن یحُرَب مع القائد وصلوا إلی جیش الکفار، نظروا أن قائدهم یکون رجًال قوّیًا طویًال عظیم الجثة فما َتَجرَّ

الذی کان اسمه "جالوت". قال طالوت إن الذی قتل جالوت، َسُاعطیِه (اعطا خواهم کرد) نصف ُملکی ولکن ال تأثیر له. کان یعبر شاّب

راٍع (چوپان) مع قطیعه (گله اش) فینظر ما جری علیهم فرکض (دوید) إلی جالوت و قذف َحَجرًة إلی ناصیته (پیشانی اش) مع مرجاٍم

(تیرکمان) و مات جالوت فجأة و غلب جیُش اهللا علی الکفار و أعطی طالوُت ذلک الشاّب نصف ملکه. ذلک الشاّب کان داوود (ع) و

َم هو و ابُنه سلیماُن النبیُّ ُملَک بنی اسرائیل بعد سنین. صار نبّیًا و ملکًا و عظَّ

عّین الصحیح.10

طلب بنو اسرائیل من سموئیل أن اهللا جعل طالوت َمِلکهم. (1

داوود کان َنبیَّ َبنی اسرائیل بعد موسی بالفاصلٍة. (2

وعد طالوت أن یعطی کّل ُملکه َمن قتل جالوت. (3

صار ُملک بنی اسرائیل ُملکًا عظیمًا ِبَیِد داوود و سلیمان. (4

عّین الخطأ.11

وعد طالوت أن یعطی نصف ملکه من حرب جالوت. (1

کان سلیمان (ع) ابن داوود (ع). (2

قذف داوود حجرة إلی ناصیة جالوت مع مرجام. (3

کان جالوت رجًال قوّیًا طویًال. (4

ما مرجع ضمیر "هم" فی کلمة "قائدهم" فی السطر الخامس من النص؟12

جالوت (2 طالوت (1

جیش الکفار (4 جیش اهللا (3

أّیهم ما کان نبّیًا؟13

طالوت (2 داوود (1

سموئیل (4 سلیمان (3
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"أعَجب أنوشروان کالمه و أَمر أن ُیعَطی الفّالح ألف دیناٍر!":14

أعَجب: مفرد مذّکر - اسم تفضیل / مبتدأ و مرفوع بالضّمة؛ الجملة إسمّیة (1

أنوشروان: مفرد مذّکر - معرفة - مبني / فاعل و مرفوع باأللف في (اِن) (2

ُیعطی: فعل مضارع - للغائب - مجرد ثالثي - مجهول / فعل و مع نائب فاعله جملة فعلّیة (3

الفّالح: مفرد مذّکر - اسم مبالغة (علی وزن َفّعال) - معرب / نائب فاعل و مرفوع بالضّمة (4

رفّي و المحّل اإلعرابّي):15 حیح عن تع�ِن نوعّیة الکلمات (الّتحلیل الصَّ ن الصَّ عیِّ

َأُس ِمْن َروح اهللا إّال الَقوُم الکاِفرون﴾ ﴿ال  َ�ْ

اهللا: لفظ الجاللِة - اسم - مفرد مذّکر - معرفة َعَلم (معرفٌة بالعلمّیة) / مفعول (1

َأس: فعل مضارع - للغائب (مفرد مذّکر غائب) - مجّرد ثالثّي - معلوم / مجزوم بسبب وجود "ال" الّناهیة ْ�َ (2

ف بأل / مجرور بحرف الجّر، ِمن َروِح: جاّر و مجرور َروح: اسٌم - مفرد - معرَّ (3

ٌر سالٌم) - اسم فاعٍل / نعٌت (صفة)  الکاِفرون: اسم - جمٌع سالٌم للمذّکر (جمٌع مذکَّ (4

ن الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:16 عیِّ

َنَة! بیُب َله الُحبوَب الُمَسکِّ ِه، َفَیکُتُب الطَّ َیشُعُر الَمریُض بأَلٍم في َصدِر (1

ِة! َبِة ذاُت اُالصوِل الفاِرسیَّ ِة ِمئاُت الَکِلماِت الُمَعرَّ َغِة الَعَربیَّ في اللُّ (2

أسَتِلُم األدویَة في الّصیَدلّیِة في ِنهایِة َمَمرِّ الُمسَتوَصِف! (3

ِخُذه الّناُس ِمن َنوٍع ِمن الِغزالِن! الِمسُک َعطٌر ُیتَّ (4

عّین المستثنی منه محذوفًا:17

ما أنفقت جّدتی طول حیاتها إّال ما فی یدها! (1

اعتمد الناس علی نفوسهم فی الّدنیا إّال الخائفین منها! (2

وهب ألبسته فقیرًا قدمّر بداره إّال واحدًا منها! (3

ما سمعت خبرًا من التلفاز إّال األخبار االقتصادیة! (4

عّین عبارة التشتمل علی الخبر:18

ما قسم اهللا للعباد شیئًا أفضل من العقل! (2 باتات تفیدنا لمعالجة األمراض! هذه النَّ (1

أ تعرف َمن سلمان الفارسی؟! (4 ثمرة العلم اخالص العمل! (3

عّین ما لیس فیه الفعل اّلذی له معنى الماضی البعید:19

کان صدیقی َتمّنى أن أحصل على رضا الّناس! (1

ماِء و األفالِک! َثْت َعِن السَّ َکَتبُت َرساِئَل َتحدَّ (2

ِق الَحَسن! ما کاَن شیٌء أثقَل فی المیزاِن من الخل (3

َنْت َمنظرًة رائعًة! کان غروب الّشمس وراء الّشجرة الباسقة َتکوَّ (4
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عّین الحال جملَة اسمّیَة:20

کاَن األطفاُل یلعبوَن فی بیِت جّدتنا المرحومة نشیطیَن! (1

هل ُیِمکُن أن نشاهَد طالبًا فی المدرسِة ال یرسُب فی األختبارات؟! (2

ل األهداَف متنالیًة! فی الملعِب رأینا العبًا شاّبًا یسجِّ (3

﴿و ال َتهِنوا َو ال َتْحَزنوا َو أنتم األعلوَن إن ُکنتم ُمؤمنین﴾ (4

َف المسلموَن تألیفاٍت کثیرًة فی جمیِع المجاالت!"21 ن الّصحیح فی البناء للمجهول: "قد ألَّ عیِّ

ف المسلمین تألیفات کثیرة فی جمیع المجاالت! قد ُالِّ (1

ف تألیفاٍت کثیرًة فی جمیع المجاالت! قد ُالَّ (2

َفْت تألیفاٌت کثیرٌة فی جمیع المجاالت! قد ُالِّ (3

تؤّلف تألیفاٌت کثیرٌة فی جمیع المجاالت! (4

عّین الصحیح عن "ال" النافیة للجنس:22

ال العّزة إّال لرّبنا الرحیم اّلذي له کّل شيء! (2 ال حیاٌء و عفاٌف و أٌب إّال لعقٍل ثابت! (1

ال شعَب من شعوب العالم إّال و له طریقٌة للعبادة! (4 ال أتذّکر زماَن ذهابنا إلی تلک الجولة العلمّیة! (3

ن ما لیَس فیه ُاسلوب الشرط:23 عیِّ

إذا تحّملوا الَمشاکَل فی َحیاِتهم َحصلوا علی آماِلهم! (1

من َیترک الحرَص و الّطمَع َیعش فی أمٍن و راحٍة! (2

ِه َیصل إَلی الّدرجاِت العالیِة! من َیکن الِئقًا فی ُاموِر (3

من ُینفق أمواَله فی َسبیِل اِهللا و ُیساِعد الّناَس بإنفاِقِه! (4

فی أّی جواب ال یوَجُد فعٌل له معنى المضارع االلتزامّی؟24

ِم أن َیعمَل ِبما َیقوُل! َیجُب على المتکلِّ (1

َمن ُیحاِول کثیرًا َیِصْل إلى َهدِفِه! (2

َف العلماُء على سرِّ أسماٍک َتساَقَطْت ِمن الّسماِء! َتَعرَّ (3

رس! ِمِهم فی الدَّ ُن مقداَر َتقدُّ ُیجیُب الّطّالب َعن أسئلٍة ُتعیِّ (4

حیَح َعِن العدِد:25 ِن الصَّ عیِّ

شارک عشروَن و خمٌس من الطّالب فی االمتحاِن! (1

ِاکتسَب فی االمتحاناِت ِتسعَة و عشَر طالبًا درجَة العشریَن! (2

جالیِّ خمسٌة آالٍف! ثمُن هذا القمیِص الرِّ (3

فی الّساعِة الّثانیِة و عشریَن دقیقًة تنتهی ساعُة دوامی! (4



1/5

دبیردرسزمان

مبحث

گزینه 4 1

خطاهای سایر گزینه ها:

1) "تنها" (در اینجا بی مورد آمده است) - "انسان ها" (نباید جمع باشد!)

2) "به نیکی" ("الصالحات" مفعول به است نه قید!) - "عمل کرده بودند" ("عملوا" ماضی ساده است نه بعید!)

3) "هر" (اضافی است) - "انسانی" ("اإلنسان" معرفه است!)

گزینه 4 2

َئ: خوانده شد) َئ" یک فعل ماضی و مجهول است که فقط در گزینۀ (4) به درستی ترجمه شده است. (ُقِر "ُقِر

گزینه 1 3

بررسی کلمه های کلیدی (َمْن، َیعمْل، یرّد، ُاموره):

1) "َمْن": به معنای "هرکس" ← از ادات شرط است. ← رد سایر گزینه ها

2) "َیعمل": به معنای "کار کند" ← فعل شرط باید معادل مضارع التزامی ترجمه شود. ← رد گزینه های "2 و 3"

3) "یرّد": به معنای "برمی گرداند" ← جواب شرط باید معادل مضارع اخباری ترجمه شود. ← رد سایر گزینه ها

4) "ُاموره": به معنای "کارهای او، امور او" ← َجمع است. ← رد گزینه های 3 و 4 ← ضمیر "ه" مفرد است. ← رد گزینۀ "2"

گزینه 1 4

"المکتبة" در گزینه 3 و 4 نکره ترجمه شده است.

" در گزینه 2 و 4 معرفه ترجمه شده است. "طالبًا

"یطالعون" جمله وصفیه است که فعل قبلش ماضی است پس باید ماضی استمراری ترجمه شود. (غلط گزینه 2 و 3)

گزینه 1 5

در این گزینه "الی نفی جنس" ترجمه نشده است، همچنین "تحّمل" اضافه ترجمه شده است.

گزینه 2 6

ترجمۀ صحیح گزینۀ "۲": برای اینکه مردم از این ماه سود ببرند، باید قرآن زیاد بخوانند.

گزینه 3 7

کلمه  های متضاد در گزینه  های دیگر به   ترتیب "ظالم - ضیاء / البّر - الماء / بعض - کّل" هستند.

استاد سرخوشعربی دوازدهم عمومی25دقیقه

شبیه ساز کنکور99



2 /5

گزینه 3 8

ترجمه عبارت صورت سؤال: "هنگام سختی ها برادران شناخته می شوند."

پیام این عبارت این است که هنگام مشکالت و سختی ها دست رفیق و دوست را باید گرفت که بیت گزینه های 1، 2 و 4 با مفهوم

عبارت تناسب دارند، جز بیت گزینۀ 3 که داللت بر ارادت در دوستی دارد.

گزینه 4 9

کلمۀ "ساِتر: پوشاننده" برای تکمیل عبارت "کسی که عیوب دوستش را آشکار می کند او پوشانندۀ عیوب اوست!" نادرست است.

بررسی گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": "هم شاگردی ام در درس خواندنش تالش نکرد، پس او مردود است!" درست است.

گزینۀ "2": "تو نصیحت پدرت را نمی پذیری، پس تو نافرمان هستی!" درست است.

گزینۀ "3": "هرکس احترام بزرگساالن را کامل به جا می آورد، نزد دیگران محترم است!" درست است.

پاسخ سؤاالت 10 تا 13

گزینه 4 10

گزینۀ "1" غلط است زیرا بنی اسرائیل طالب پادشاه بودند نه اینکه شخص طالوت به عنوان پادشاه موردنظر آن ها باشد.

گزینۀ "2" غلط است زیرا بین حضرت موسی و داوود، سموئیل به عنوان پیامبر قرار داشت.

گزینۀ "3" غلط است زیرا طالوت وعدۀ نصف حکومتش را داده بود نه همۀ آن را.

گزینه 1 11

زیرا طالوت وعدۀ بخشیدن نصف حکومتش را برای قاتل جالوت معین کرده بود نه برای کسی که فقط با او بجنگد.

گزینه 4 12

گزینه 4 13

گزینه 4 14

تشریح سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": موارد نادرست است؛ "أعَجَب" فعل ماضی از باب افعال است.

گزینۀ "2": "مبنی - مرفوع باأللف..." نادرست است.

گزینۀ "3": "مجرد ثالثی" نادرست است. "ُیعطی" فعل مزید ثالثی از باب افعال است.
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گزینه 4 15

در این تست زیر کلماتی خط کشیده شده است که ما باید گزینۀ صحیح را در تجزیه و ترکیب مشخص کنیم.

اشتباهات سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": "مفعول" ← مضاٌف إلیه [اسم "َروح" به اسم "اهللا" اضافه شده است؛ بنابراین "اهللا"مضاٌف إلیه است نه مفعول!]

گزینۀ "2": "مجزوم بسبب وجود ال الّناهیة" ← این "ال" در "الَ�َأُس" جازمه (الی نهی) نیست؛ زیرا آخر فعل مضارع ضّمه دارد و

ساکن نیست!

نکته (فرادرسی): منظور از فعِل "مجّرد ُثالثي" فعلی است که در صیغۀ سوم شخص مفرد (مذّکر) ماضی آن فقط "سه حرف" وجود

ِئَس: ناامید شد) َأُس" که در صیغۀ سوم شخص مفرد (مذّکر) ماضی اش فقط سه حرف دارد (َ�ْ داشته باشد؛ مانند همین فعل "َ�ْ

ف ِبَأل" باشد! ف بأل" ← این اسم "ال" ندارد تا "معرَّ گزینۀ "3": "معرَّ

گزینه 4 16

ِخُذ" در گزینۀ "4"، "یّتخذ" (می گیرد) باتوجه به ترجمۀ جمله و داشتن مفعول (ضمیر مّتصل "ه")، فعلی معلوم است و به شکل "َیتَّ

صحیح است.

همچنین "ِعطر" بدین شکل صحیح است.

گزینه 1 17

سؤال گزینه ای را می خواهد که مستثنی منه در آن محذوف باشد که در گزینۀ "1"، "ما" مستثنی است و مستثنی منه آن محذوف

است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "2": "الخائفین" مستثنی و مستثنی منه آن "ُنفوس"

" مستثنی و مستثنی منه آن "ألبسة"  گزینۀ "3": "واحدًا

" ← مستثنی و مستثنی منه آن "التلفاز" گزینۀ "4": "األخباَر

گزینه 2 18

در عبارت گزینۀ "2": چون جمله به صورت فعلیه آمده است، خبر نداریم؛ زیرا خبر فقط در جمله های اسمیه وجود دارد.

در گزینۀ "1" "َتفیُد"، در گزینۀ "3": "إخالُص" و در گزینۀ "4" "سلمان" خبرند.

گزینه 3 19

در گزینۀ "3"، "کان" به عنوان فعل کمکی نیامده است و معادل ماضی بعید ترجمه نمی شود.

ل" هستند که با "کان" آمدند، پس معنای ماضی بعید دارند و در گزینۀ ن" فعل ماضی از باب "َتفعُّ ی، َتَکوَّ در گزینه های "1 و 4"، "َتمنَّ

َثْت" فعل ماضی و صفت است که به صورت ماضی بعید ترجمه می شوند. "2"، "َتَحدَّ
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گزینه 4 20

در گزینۀ "4" عبارت "و أنتم األعلون: درحالی که شما باالتر هستید" جملۀ حالیه از نوع اسمیه است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": "نشیطین" حال مفرد (تک کلمه ای) است.

گزینۀ "2": در این گزینه اصًال حال وجود ندارد. "ال یرسب" جملۀ وصفیه است برای اسم نکرۀ "طالبًا"

گزینۀ "3": در این گزینه نیز حال از نوع جمله اسمیه وجود ندارد. "متتالیًة" حال مفرد است.

گزینه 3 21

برای تبدیل جملۀ معلوم به مجهول، ابتدا فاعل را حذف می کنیم (رد گزینۀ "1") و بعدازآن، مفعول را جایگزین فاعل می کنیم.

َف) باتوجه به اینکه "تألیفات" جمع غیرعاقل است، فعل را به صورت َف ← ُالِّ درنهایت خود فعل را به مجهول تبدیل می کنیم. (ألَّ

َفت). مؤنث می آوریم (ُالِّ

گزینه 4 22

توضیح: "ال"ی نفی جنس بر سر اسم می آید و اسم بعد از "ال"ی نفی جنس "ال" و "تنوین" قبول نمی کند.

رّد گزینۀ 1: ال "حیاٌء" ← تنوین دارد.

رد گزینۀ 2: ال "العّزة" ← العّزة "ال" دارد.

رد گزینۀ 3: "أتذکر" ← فعل است.

گزینه 4 23

ترجمۀ عبارت: "چه کسی اموالش را در راه خدا انفاق می کند و با انفاقش به مردم کمک می کند!"؛ "َمن" در این گزینه از نوع

پرسشی (استفهامی) است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": "إذا": ادات شرط، "تحّملوا": فعل شرط، "حصلوا": جواب شرط

گزینۀ "2": "َمن": ادات شرط، "یترْک": فعل شرط، "َیعْش": جواب شرط

گزینۀ "3": "َمن": ادات شرط، "یُکْن": فعل شرط، "َیصْل": جواب شرط

گزینه 3 24

َف" شناختند (فعل ماضی) / "َتساَقَطْت": پی در پی افتادند، پی در پی افتاده بودند (فعل ماضی)، (بعد از یک اسم نکره و یک "َتعرَّ

فعل ماضی دیگر آمده است که معادل ماضی ساده یا ماضی بعید در فارسی است)

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "۱": "َیعمَل: عمل کند" (قبل ازآن "أْن" آمده است)

گزینۀ "۲": "ُیحاِوْل: تالش کند" (فعل شرط است)

ُن: تع�ن کند" (بعد از یک فعل مضارع و یک اسم نکره آمده است) گزینۀ "4": "ُتعیِّ
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گزینه 4 25

ساعت  ها را در زبان عربی با اعداد ترتیبی بیان می  کنند و دقیقه  ها را با اعداد اصلی

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": در اعداد معطوف ابتدا باید یکان آورده شود سپس دهگان: خمسة و عشرون: 25

گزینۀ "2": بین اعداد مرکب 11-19 نباید از حرف واو استفاده شود: تسعَة عشَر طالبًا: 19 دانش  آموز و نیز عدد عقود "العشرین" نباید أل

می  گرفت چون می  خواهد بگوید نمره 20 (درجة عشریَن) و این اعداد وقتی أل می  گیرند ترتیبی می  شوند!

گزینۀ "3": اعداد اصلی 3-10 با معدود خودشان ترکیب اضافی می  سازند لذا عدد مضاف است و مضاف هیچ  گاه تنوین و أل

نمی  پذیرد: خمسُة آالٍف!
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