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عّین «الحال»:  . 1

َجعل اهللا لنا فی الدنیا من ُکّل الموجودات زوجین!   نسأَل اُهللا أن یجعل السکینۀ فی قلوب الخائفین!  

 اِندفع شباُب المسلمین إلی مراکز العلم فرحین!   کان ُطّالب مدرستنا فی أداء واجباتهم دؤوبین! 

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ:  2
«صعد الّزوار کلُّهم جبَل الّنور لزیارة غار حراء إّال من لم یقدروا علی الصعود!»

همۀ زّوار براي دیدار غار حراء در کوه نور، از آن باال رفتند، مگر آن کسی  که نمی توانست باال برود! 

زائران همگی براي زیارت غار حراء از کوه نور باال رفتند، مگر کسانی  که براي صعود قدرت نداشتند! 

همۀ زائران به خاطر زیارت غار حراء کوه نور را در نوردیدند، جز آنها که قدرت باال رفتن نداشتند! 

زوار همگی به دیدن غار حراء از کوه نور صعود می کنند، جز آن کس که نمی تواند صعود کند! 

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ:   3
«اسب هایی را دیدم، آن اسب ها کنار صاحبشان بودند!»:

 نظرُت أفراًسا، و کانت أفراس فی جنب صاحبها!  شاهدُت األفراس الّتی کانت فی جنب صاحبیها! 

 وجدُت األفراس و هی کانت جنب صاحبیها!  رأیُت أفراًسا، کانت األفراس جنب صاحبها! 

عّین ما یبیَّن هیئۀ الفاعل:  . 4

تلونا آیات شریفۀ من القرآن أّثرت فی قلوبنا. أخذت الشاعرة تنشد قصائد جمیلۀ أمام الحّضار.

ال فی المنظر الذي شاهده أمامه. شاهدت فی طریقی قطرات الماء تجري فی نهر.   وقف الطالب متأم

.  َعیِّن الحال للفراغ: ُیَصلِّی الوالُِد فی المسجِد  .................. " (با تغییر) 5

ُهو خاشٌع َو  خاشعین خاشعًا خشوعًا

عّین ما لیس فیه الحال:  . 6

نشاهد فی أعماق البحار الّظلمات متراکمۀ فی طبقاٍت!  قطعت هذه الّطالبۀ طریقها نحو المدرسۀ ُمسرعۀ!  

لیس العُدّو قادراً علی أن یسیطَر علی شعبنا المقاوم!   اِْنَدفع المجاهدون إلی القتاِل ُمتوّکلین علی اهللا تعالی!  

.  «شاهدت الورقتین فی کتابی  ..................   ثّم فصلت بینهما». عّین الصحیح للفراغ لیکون حاًال: 7

 التصاقًا یلتصقان ملتصقتان ملتصقتین

.  عّین األَصّح و األَدّق فی الترجمۀ:   8
َم أن الیحزَن فی مواجهۀ مشکلٍۀ صغیرٍة لو کان وحیدًا»:  «لیته َتَعلَّ

او کاش بیاموزد که در مواجه شدن با یک مشکل کوچک اندوهگین نشود، حتی اگر تنها باشد. 

کاش او آموخته بود که در رویارویی با مشکلی کوچک غمگین نشود، اگرچه تنها باشد. 

کاش او می آموخت که در رویارویی با مشکل کوچک اندوهگین نشود، حتی اگر تنها باشد. 

او کاش یاد می گرفت که در روبه رو شدن با مشکل کوچکی غمگین نمی شد با وجود اینکه تنها بود. 

حیَح للَفراغین. .  «اشترك .................. فی المسابقِۀ .................. ِمَن الفوِز.» َعیِّن غیَر الصَّ 9

داً   ب، ُمتأّکدین   الُمتسابقاُت - متأکداٍت   الُمتسابُق، ُمتَأکِّ  الُمتسابقوَن - ُمتَأکَّدین   الطالُّ

.  أيُّ مجموعٍۀ من الکلمات لَها َمعنی متشابه؟ 10

ب، ُمرَتِفع   بَُنیَّتی، ُأماه، ِرجل، بَُنیَّ   ب، الَحبل   ُمشتاٌق، ُمعجٌب، ُمَتَعجِّ عود، الُمتعجِّ  اَلَجمرات، الُحّجاج، الّطواف، اَلَعتبات   الَجبل، الصُّ

عّین العبارة الّتی ُتَبّین حالۀ الفاعل  . 11

ألساعد إخوانی المسلمین مظلومین!   اِستیقظت الِطفلُۀ من النوم قلقۀ!   نبَّهْته اُّمه نادمًا من عمله السّییء!   إنَّ األنبیاء یهدون الّناس ضالّین! 

. .

نمونه سوال عربى دوازدهم درس دوم  متوسط
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ِن المفهوَم اَألقرَب: .  َعیِّ 12

ؤال نِصُف الِعلم.  عالٌِم ُینَتَفُع بعلِمِه َخیٌر مْن َألِف عابٍد : الِعلُم َصیٌد و الکتابَُۀ قیٌد.   َمن قاَل َأنا عالٌِم َفُهو جاهٌل : ُحْسُن السِّ

ٌۀ.  کوت َذَهٌب و الکالُم ِفضَّ کوت َخیٌر مَن النََّدم َعَلی الکالِم : السِّ َوَجْدَت راِئَحَۀ الُودِّ ِإن َشممت ُرفاتی : َیوَم ال ینفُع ماٌل و ال بَنوَن.  اَلنََّدُم َعَلی السِّ

ِن المتّضاد: .  َعیِّ 13

فَلۀ   هاب، اَلُوصول   الّشاب، اَلطِّ  أعلی، َأبَعد   َتصلیح، َتخریب   اَلذَّ

حیَح فی التِّرجمۀ: .  َعیِّن الصَّ 14

یت: پذیرفتم» . «َأدُّ یُت َفریَضَۀ الَحجِّ َرَأیُت دموَعها تتساَقُط. «دموع: اشک» َأدَّ

َهل َرأیَت الَمشهَد اَألخیَر ِمَن الِفْلم؟«المشهد: صحنه» ُهَو ُممتاٌز فی َرمی الُکرِة. «َرمی: چرخاندن»

.  َعیِّن الَخطَأ َعن مفرد الَکلمات: 15

عُین  الَعین   نُفوس  نَفس   أکتاف  ِکتف   اَْألَ ←←←← اََألِحّباء  محبوب  

ٌر: ِن الِعباَرُة الَّتی فیها َجمٌع مَکسَّ .  َعیِّ 16

ریفۀ.   واَف َحوَل الَکعبۀ الشَّ ُر َعرفات و َرمَی الَجَمراِت و الطَّ َأَتَذکَّ ریَفیِن.    لقِد اشتاَق َأبوُکما إلَی الَحَرَمیِن الشَّ

مِۀ.   ۀ الُمکرَّ َف َمَع اَألقرباِء لزیاَرِة َمکَّ َسۀ.   َأتمّنی َأن َأَتَشرَّ  اُِحبُّ َأن نَْذَهَب لِزیاَرِة الَعَتباِت الُمقدَّ

.  َعیِّن ما الیوَجُد فیه الْحاُل. 17

َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باِطًال   ُر بَْعُض النِّاس.    اَْلَموُت لَْیَس ُمخیفًا کما َیَتصوَّ

َرَأْیُت الناسَّ َوَهُم َیْذَهبوَن إلَی اْلَحجِّ بُِکلِّ َفخٍر و ُسروٍر.    َأُیِحبُّ َأَحُدُکم َأْن َیأُکَل لَْحَم أخیه َمْیتًا َفَکِرهتموُه

.  ما ُهَو الجواُب الّذي ال ُیکِمُل العباَرة؟   18
«لِماذا ما جاَءت ُأمُّکم َمَعکم إلَی الحفلۀ؟ .................. »

ریق   ِألنَّ ِرجَلها ُتؤلُِمها.   َلت ِفی الطِّ نَّ سیَّارتها َتَعطَّ نَّها کانَت ُمشتاقۀ للِحضور ِفی الَحْفَلِۀ.   ِألَ نّها ال ُتِحبُّ الَحَفالِت.   ِألَ ِألَ

َعیِّن صاحَب الحال ُمختِلفًا ِفی المحلِّ اإلعرابی:  . 19

ماِء.  َرأْیُت َقطراِت اْلَمَطِر ُمتساِقَطًۀ ِمَن السَّ یراَن.   ُم الطَّ ها َو ِهی َتَتَعلَّ طاَرِت الُعصفورُة ِمْن ُعشِّ

یوف.   دوا َأن َیْشربوا الشاَي جالِسیَن ِفی ُغرَفِۀ الضِّ َقْد َتَعوَّ إنَُّهم َیدعوَن َربَّهم ُمتواضعیَن. 

َعیِّن الحاَل ُجملًۀ:  . 20

رین بسبب ازدحام الّسیِّارات.   َنوي ُمتأخِّ َوَصلوا إلَی االحتفاِل السَّ َقْد هاَجَرت ُأْسَرتی إلَی «مالزیا» َو ُهم الَیعِرفوَن ظروَف ذلَِک اْلَبَلِد.  

ًال تعویَض ماضی.   جن ُمتَأمِّ جِل الِمخِطئ بالسِّ َیْحُکِم القاضی َعَلی الرُّ لَْم شاَرکْت ُمسابقاِت حفِظ القرآِن ُمشتاقًۀَ لِلتُّنافِس َمَع الُمتسابقیَن.  

عّین الصحیح عن اسلوب الحال:  . 21

تان.   رأیت التلمیذَتیِن و هما مجدِّ مین.   جاء الطّالب و هم متبسَّ أصبحِت الطالباُت مجتهدات.   المتکّبرون لیسوا مؤمنیَن.  

عّین ما فیه (الحال):  . 22

لیس المؤمُن باهللا خائفًا بل مثل األسد!   مین فی الماضی؟   ألم یکن المسلموَن متقدَّ

وجدُت البرنامج یساعدنی علی تعّلم العربّیۀ!   جعل اُهللا پیمان من اصدقائی محبوبًا و عزیزاً!  

غري ِمْن بَْیِن َخْمَسِۀ أوالٍد هیِر «بَیاَرکوري» ُولَِدْت ِفی «وارُسو» ِفی «بولندا» عام  م. کانَِت اْإلبَنُۀ الصُّ ِإنَّ َالْعالَمَۀ والُْمْکَتِشَفَۀ «ماري کوري» زوَجُۀ الْعالِِم الْفیزیاويِّ الشَّ
ْت راَسِۀ، ِهَی اْسَتَمرَّ یات َو الْفیزیاِء و کانَْت والِدُتها ُتدیُر َمْدَرَسًۀ لِْلَبناِت. لَْم َتَتَوقَّْف «ماري کوري» َعِن الدَّ مًا لِلّریاضِّ میَن الْمعروفیَن ِفی َمدیَنِتها.  َفقد کاَن أبوها ُمعلِّ ِمَن الُْمَعلِّ بََوْیِن ِألَ
ا ِمثاٌل راِئٌع لِلنَّساِء َو ربون». َقْد قاَمْت بَِأبْحاٍث کثیرٍة ُمجَتِهَدًة و َحَصَلْت َعلی نَتاِئَج َممتاَزٍة َو ِهَی َتْعَمُل ِفی ُمْخَتَبِرها. إنَّها َحق ِفیها إلَی َأْن َحَصَلْت َعلی َشهاَدِة الّدکتوراه من «السُّ
َتْیِن. ِهَی اکَتَسَبْت ُرْتَبَۀ اْألستاذیِّۀ ُل امرأٍة َحَصَلْت َعلی جائزة نوبل و الَْوحیدة الّتی َحَصَلْت َعَلیها َمرَّ لُِکلِّ َمْن ُیِحبُّ الحصوَل َعلی َمناصَب ِعلمِیٍۀ و اْکِتشافاٍت ُمُتَمیِّزٍة.  ِهَی َأوَّ ُأْسَوٌة

ِل اْمرأٍة أیضًا. ِفی جامَعۀ باریس َکَأوَّ
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«فرحین» حال براي «شباب» است.  گزینه 3  . 1
بررسی سایر گزینه ها: 

: «زوجین» مفعول به براي «َجَعَل» است.  گزینۀ 

: «الخائفین» مضاف إلیه است.  گزینۀ 

: «دؤوبین» خبر کان است. گزینۀ 

) / ُکلُّهم: همگی / َجَبَل النّوِر: از کوه نور / لزیارة غار حراٍء: براي زیارت غار حراء / إلّا َمْن: مگر کسانی  که (باتوجه به جمع َصَعَد الزُّواُر: زائران باال رفتند (نادرستی گزینه هاي  و  گزینه 2  . 2

) / لم یقدروا َعَلی الصُّعوِد: براي صعود قدرت نداشتند (معادل ماضی منفی ساده یا ماضی نقلی منفی ترجمه می شود) (نادرستی بودن فعل پس از آن کسانی معنی می شود)(نادرستی گزینۀ  و 

( گزینه هاي  و 

) / آن اسب ها: األفراس (معرفه است) (نادرستی سایر گزینه ها) / کنار صاحبشان بودند: کاَنت ... اسب هایی را دیدم (اسب هایی نکره است) / رأیُت أفراسًا (نادرستی گزینه هاي  و  گزینه 4  . 3

( جنب صاحبها (صاحب مفرد است) (نادرستی گزینه هاي  و 

در گزینه   «متأمًَّال» حالت فاعل «الطالب» را بیان کرده است. در گزینه  حال وجود ندارد، در گزینۀ  حال دربارة مفعول به توضیح می دهد و در گزینۀ  حال دربارة صفت توضیح گزینه 3  . 4
می دهد.

حال مفرد (غیر جمله) اسمی است مشتق، نکره، منصوب و هم جنس و تعداد ذوالحال (صاحب حال) ، لذا فقط «خاشعًا»  که مفرد مذکر است، گزینه ي صحیح است. گزینه 2  . 5
«قادرًا»: خبر «لیس» و منصوب است. ترجمه: دشمن قادر نیست بر ملت مقاوم ما چیره شود!  گزینه 4  . 6

بررسی سایر گزینه ها: 

: «ُمسرعًه»: حال و منصوب. ترجمه: این دانش آموز راهش را به سوي مدرسه به سرعت پیمود!  گزینۀ 

: «متراکمًه»: حال و منصوب. ترجمه: در اعماق دریاها تاریکی ها را در حالی که در طبقه هاي متراکم هستند، مشاهده می کنیم.  گزینۀ 

: «متوکلّین»: حال و منصوب. ترجمه: مجاهدان به سوي میدان جنگ با توّکل بر خداي متعال، رهسپار شدند! گزینۀ 

گزینه 4 زیرا حال نکره منصوب و مشتق است. گزینه  ِالتصاق مصدر و جامد است و گزینه  ملتصقتان = مرفوع است و یلتصقان مثنی و مذکر است و با ذوالحال یعنی الورقتین که مؤنث است  . 7
مطابقت ندارد.  

لیت + فعل ماضی (َتَعلََّم)  معناي ماضی استمراري یا بعید  گزینه 2  . 8
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «بیاموزد» نادرست است.  گزینۀ «

»: «مشکل کوچک» باید به صورت نکره ترجمه شود.   گزینۀ «

»: «غمگین نمی شد» و «تنها بود» نادرست هستند.   گزینۀ «
ترجمۀ عبارت: مسابقه دهندگان با اطمینان از پیروزي در مسابقه شرکت کردند.  گزینه 3  . 9

،  و  می توانند کامل کنندة عبارت باشند. اما گزینۀ  جمع مؤنث است که با فعل «اِشترَك» مطابقت ندارد.  هر سه گزینۀ 
تّرجمۀ گزینۀ صحیح: جمرات، حاجیان، طواف کردن، اماکن زیارتی  گزینه 1  . 10

تّرجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: کوه، باال رفتن، تعّجب کننده، طناب  گزینۀ 

: دلتنگ، شیفته، تعّجب کننده، بلند  گزینۀ 

:دخترکم، مادرم، پا، پسرکم  گزینۀ 

زیرا َقِلَقًه که حال مفرد و مؤنث است با الطفلۀ که فاعل است مطابقت دارد.  گزینه 3  . 11
بررسی سایر گزینه ها : 

گزینۀ  : ضالّین با النّاس که مفعوٌل به است مطابقت دارد. 

گزینۀ  :  نادمًا با ضمیر «ُه» که مفرد مذکر است مطابقت دارد که این ضمیر، مفعوٌل به است. 

گزینۀ  :  مظلومیَن، حال جمع مذکر براي اخوان که صاحب حال است و اخوان مفعولٌ به است.
ترجمۀ گزینۀ درست: پشیمانی بر سکوت بهتر از پشیمانی بر سخن گفتن است:«سکوت طال و صحبت کردن نقره است»  گزینه 4  . 12

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: هرکس بگوید من عالمم پس او نادان است:«خوبی سؤال نیمی از دانش است.»  گزینۀ 

: عالمی که از علمش بهره برده شود، بهتر از هزار پرستشگر است:«علم شکار است و نوشتن در قید و بند کردن»  گزینۀ 

: اگر استخوان هایم را ببویی، بوي محبت و دوستی می یابی:«روزي که ثروت و فرزندان به کار نمی آیند.» گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ صحیح: تعمیر کردن، خراب کردن  گزینه 2  . 13
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: الّشاب: جوان / الطفلۀ:دختربچه  : َالذَّهاب: رفتن / َالوصول: رسیدن              گزینۀ  : َأعلی: باالتر / َأبَْعد: دورتر             گزینۀ  گزینۀ 
تّرجمۀ گزینۀ درست: آیا صحنۀ آخر فیلم را دیدي؟  گزینه 4  . 14

تّرجمۀ گزینه هاي دیگر و تصحیح ترجمه: 

: اشک هایش را دیدم که فرو می افتاد. «دموع: اشک ها» گزینۀ 
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: واجب دینی حج را انجام دادم. «َأدَّیُت: به انجام رساندم»  گزینۀ 

: او در پرتاب توپ بسیار عالی است. «رمی: پرتاب کردن، انداختن»  گزینۀ 

تّرجمۀ گزینۀ درست: َالَْأِحبّاء (دوستان)  حبیب (دوست)  گزینه 1  . 15
تّرجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: َالَْأعُین (چشم ها)  َالَْعین (چشم)  گزینۀ 

: نفوس (نفس ها)  َنفس (نفس)  گزینۀ 

: َأکتاف (شانه ها)  ِکتف (شانه)  گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ صحیح: آرزو می کنم با نزدیکان به زیارت مّکۀ مکرمه مشرف شوم. َأقرباء  َقریب  گزینه 4  . 16
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: پدرتان دلتنگ دو حرم شریف شده است.  گزینۀ 

: عرفات و رمی جمرات و طواف دور کعبۀ شریف را به یاد دارم.  گزینۀ 

: دوست دارم که به زیارت اماکن زیارتی مقّدس برویم.  گزینۀ 
در هیچ یک از گزینه ها جمع مکّسر وجود ندارد. 

ترجمۀ گزینه درست: مرگ ترسناك نیست، آنطور که برخی از مردم تصور می کنند.  ُمخیفًا  خبر لیس می باشد و حال نیست. (حذف آن معنی جمله را ناقص می کند)  گزینه 1  . 17
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: پروردگارا ! این را بیهوده و اشتباه نیافریدي.  باطًال  حال مفرد است.  گزینۀ «

»: آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را که مرده است بخورد، پس از آن کراهت دارید.  َمیتًا حال مفرد است.  گزینۀ «

»: مردم را دیدم درحالی که با کمال افتخار و خوشحالی به سفر حج می رفتند.  ُهْم َیْذهبوَن إَلی الحّج  جمله حالیه است.  گزینۀ «

گزینۀ  جواب مناسبی براي پرسش مذکور نیست: زیرا او مشتاق حضور در جشن بود.  گزینه 2  . 18

،  و   ترجمۀ عبارت با گزینه هاي 

: چرا مادرتان با شما به جشن نیامد؟ زیرا او جشن ها را دوست ندارد.  گزینۀ 

: زیرا ماشینش در مسیر خراب شد.  گزینۀ 

: زیرا پایش درد می کند. گزینۀ 

» ضمیر بارز «واو» در «َأن َیْشَربوا»   «قطراِت» صاحب حال و مفعول است؛ در گزینه هاي دیگر صاحب حال نقش فاعلی دارد. «الُعصفورة»، «ضمیر بارز واو» و در گزینۀ « گزینه 2  . 19
ترجمۀ گزینه ها: 

»: گنجشک در حالی که پرواز را می آموخت، از النه اش پرواز کرد.  گزینۀ «

»: قطره هاي باران را در حال فروآمدن از آسمان دیدم.  گزینۀ «

»: آنان فروتنانه پروردگارشان را می خوانند.  گزینۀ «

»: عادت کرده اند در حالی که در اتاق مهمان ها نشسته اند، چاي بنوشند.  گزینۀ «

ًال)   ریَن، ُمشتاقًۀ، ُمتأمِّ » جملۀ حالیه و در گزینه هاي دیگر حال مفرد وجود دارد. (ُمتَأخِّ در گزینۀ « گزینه 1  . 20
ترجمۀ گزینۀ درست: خانواده ام به مالزي مهاجرت کردند؛ در حالی که شرایط آن کشور را نمی دانستند. 

»: به دلیل ترافیک دیر به جشن ساالنه رسیدند.  گزینۀ «

»: در مسابقات حفظ قرآن، به اشتیاق رقابت با مسابقه دهندگان، شرکت کردم. گزینۀ «

»: قاضی حکم زندان به مرد گناهکار نداد، با این امید که گذشته را جبران کند.  گزینۀ «
(واو: حالیه + هما: مبتدا + مجّدتاِن: خبر) و کّل این جمله نقش حال را دارد!  گزینه 4  . 21

): (مؤمنیَن: خبر لیَس)  بررسی گزینۀ (

): (مجتهدات: خبر أصبحت)  بررسی گزینۀ (

مون) می توانست حال باشد!  مین: به تنهایی حال نیست بلکه خبر است و باید مرفوع می آمد!)؛ یعنی کّل جملۀ (و هم متبسَّ ): (متبسَّ بررسی گزینۀ (
(یساعدنی) بعد از اسم معرفۀ (البرنامج) آمده و حالت آن را بیان می کند (در حالی که کمک می کرد ...)  گزینه 4  . 22

مین) خبر کان است نه حال!  ): (متقدَّ بررسی گزینۀ (

): (خائفًا) خبر لیس است.  بررسی گزینۀ (

):  (محبوبًا) مفعول به دوم براي فعل خاص (جعَل) است! (پیمان) مفعول به اول است.  بررسی گزینۀ (

دانشمند و کاشف «ماري کوري» همسر فیزیکدان مشهور «بیار کوري» سال  میالدي در «ورشو» در لهستان به دنیا آمد. کوچکترین دختر از میان فرزند پدر و مادري بود که معلمان معروف
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«سوربون» از دانشگاه  که  داد  ادامه  آنجا  تا  خواندن را  نکشید، او درس  دست  مطالعه  از درس و  کوري»  «ماري  بود.  دخترانه  مدرسۀ  یک  مدیر  مادرش  و  فیزیک  ریاضیات و  معلم  پدرش  بودند.  شهرشان 
هر براي  از زنان و الگویی  شگفتانگیزي  نمونۀ  محقق ًا  آورد. او  بهدست  را  بینظیري  نتایج  میکرد،  کار  در آزمایشگاهش  که  حالی  را انجام داد و در  بسیاري  تحقیقات  تالشگرانه  گرفت.  دکترا  مدرك 

میباشد. یابد،  دست  برجسته  کشفیات  و  علمی  مقامهاي  به  دارد  دوست  که  کس 
آورد. بهدست  پاریس  را در دانشگاه  مقام استادي  که  است  بانویی  اولین  همچنین  کرد. او  خود  مال  بار  جایزه را دو  این  که  بود  بانویی  تنها  آورد و  بهدست  را  نوبل  جایزة  که  بود  زنی  اولین 
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