
https://konkur.info

https://konkur.info/


  

         

           

    

َعلی َشهاَدِة الّدکتوراه فی «بولندا».   َحَصَلْت  کان لَها مخَتَبٌر َیْعَمُل فیه باستمرار.  

 کان والداها َیْعَمالِن فی مجاِل الّتعلیم و التِّدریس.      

: .  َعیِّن ما النَِجُدُه ِفی النَّصِّ 25

َتْیِن.   َأُي اْمَرأٍة غیرها َعلی جاِئَزِة نوبل لَِمرَّ َتْحَصْل لَْم کانت «ماري کوري» َقْد َحَصَلْت َعلی جاِئَزِة نوبل ِعْندما کانَت فی «بولندا».  

کانَت «ماري کوري» ُأستاذٌة ِفی جاَمَعِۀ باریس.   َزوُج ماري کوري کاَن عالِمًا فیزباویًا.  

حیح حول «ُولَِدْت»: َعیِّن الصَّ  . 26

، معرب، مجهوٌل، الزم  فعل ماٍض، لِلغائبۀ، مجرد ثالثیٌّ فعل ماض، للغاِئَبۀ، مبنی، معلوٌم، ُمتعٍد. 

فعل ماٍض، لِلغاِئبۀ، مزیُد ثالثی، باب ِإفعال، مبنی، مجهول، الزم  فعل ماٍض، لِلغاِئَبۀ، َمبنی، َمجهوٌل، الزم 

حیح َعِن الَْمَحلِّ اإلعرابی: ِن الصَّ .  َعیِّ 27

اِْمرَأٍة: مضاف إلیه  ُمجَتِهَدًة:  ِصَفت  ُممتازٍة:  مجرور بَحرف الّجر  ِمثاٌل:  إسم ِإنَّ 

ِامأل الفراغ َحّتی َتِدلُّ العباَرُة َعلی استمراِرالِْفعل:     . 28
َۀ.» باحیَّ ْمُت َعلی والِدي َو ُهَو .................. الجریدَة الصَّ «َسلَّ

َأْقَرُأ   قاِرئًا َقَرَأ   َقْد َیْقَرُأ  

َعیِّن «الواو» حالّیۀ.  . 29

لَِبسنا المالبَِس الجدیدة َو َأْصَبحنا َأْجَمل األشخاص فی الَحفَلِۀ.   م الّطّالب فی الکیمیاء و ِعِلم اْألَحیاء ِعنَدما َتغیََّر ُمدیُر اْلمدرسِۀ.   َتَقدَّ

ل.   قاَم الِعُب الَفریق اإلیرانی بِالتشریفات الریاضّیۀ َو اکتسب المقام اَألوَّ َرَجع الُمقاِتلون و ُهم َیحِملون َعَلَم الَوطِن.  

ِن الحال َیْخَتِلُف َعِن الباقی: .  َعیِّ 30

ْرَس َو ُهَو راِقٌد ِفی الُمستشفی ِفی اْألسبوع الماِضی.   راسیَِّۀ.   َتَعلَّم َسعیٌد الدَّ َنِۀ الدِّ متحاناِت و نَحُن ِفی بدایۀ اِلسَّ  طالَْعِت ُدروسی َو َهیَّْأُت نَْفسی لِْالِ

واهِر الطبیعیَِّۀ.   کاَن اْلُمْجِرُم ُیداِفُع َعْن نَْفِسِه ِفی اْلَمْحَکَمِۀ َو ُهَو َیخاُف ُحکَم اإلعداِم.   ُم اْلَبَشُر ُمسَتعینًا بِالظِّ َیَتَقدَّ

.  َعّین اْسُم الْفاِعل َیکوُن حاًال: 31

فریقیِِّۀ.   ارع   َیعیُش اْألَطفاُل َمحرومیَن ِفی بَعِض اْلِبالِد اْألَ ُه ِفی الشِّ نَّه ما َوَجَد ُأمَّ فُل باکیًا ِألَ  کاَن الطِّ

اِْعَتَذْرُت لِلتَّأخیِر َحزینًا.   َفَر راکبیَن الِقطاِر بَْعُض النِّاس ُیِحبَّون السَّ

.  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ:   32
عّین «الواو» قد جاءت لغیر قصد العطف:

 طریق التقّدم محفوف بالّتعب و یحتاج إلی الّتضحیۀ!   ال ُتحصل نعمات الحیاة جاهزًة و ال ُینال العلّو دون تعب!  

ا!   الّشاّب المؤمن الّذي یقرأ القرآن و یعمل به یتحّلی بخلق حسن!   ُیشارك الطّالب فی اُمور الحفلۀ المدرسیۀ و هم مسرورون جد 

■■

«دعا الشرطیُّ جماعَۀ المشاغبین إلی التزام الصمت، و هو ما کان قد فّکر کیف یطلب منهم أن یقوموا بذلک!»: پلیس گروه  ..................  . 33

شلوغ کار را فرا خواند و آن ها را به پایبندي به سکوت ملزم کرد، و به چگونگی عمل کردن آن ها فکر نکرده بود! 

آشوبگر را به پایبندي به سکوت دعوت کرد، در حالی که فکر نکرده بود چگونه از آن ها بخواهد بدان عمل کنند! 

پر سر و صدا را به ایجاد سکوت فراخواند، اما فکر نمی کرد که آن ها چگونه باید به آن عمل کنند! 

پر هیاهو را به رعایت سکوت دعوت کرد، ولی به اینکه چگونه باید سکوت کنند اصًال فکر نمی  کرد! 

عّین ما لَْیَس فیه الحال  . 34

ُیَشّجع االسالم المسلمین أْن یرحلوا الی أقصی األرض باحثیَن عن العلوم.   ترك اُؤلئک الطّالب قاعۀ االمتحان ُمْبَتِسمیَن  

ُیصِبُح الّناس مسروریَن فی فصل الّربیع بعد ُمشاهدة الطبیعۀ الخضراء   د الحوادُث اکثر الُمُدَن.   إْن یصنع المهندسون البیوت محکمًۀ ال ُتهدِّ

 

.  

کوري»: «ماري  َع ْن  الْ َخ َط َأ  ِّین  َع   .  24

ْ ُأل ْس َر ِة. ا  فی  ْ َألوال ِد  ا  َر  َغ  أ ْص  کانَت 
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عّین عبارًة فیها حال:  . 35

قامت البنتان بجولۀ علمّیۀ فی االنترنت فرحَتْیِن شاهدت رجًال ُمحسنًا ینفق من امواله فی سبیل اهللا  

مین یهدوننا الی السعادة  إنّی أحترم معلَّ أ أنت مشتاقۀ أیضًا یا اّمی العزیزة  

عّین ما لیس فیه «الحال»  . 36

جاء المعّلم، َفهو َسیأ لنا عن الدروس سؤاالت!   شفی المریض من مرضه معتقداً أّن سبب شفائه التوّکل!  

تعّجبنا الّتلمیذات حاصالٍت علی المکانۀ العلمّیۀ!   تلونا آیات شریفۀ من القرآن و هی مؤّثرة فی قلوبنا!  

ما هو الخطأ فی المحّل اإلعرابّی:  . 37

بدأ بالعمل راجیًا للحصول علی أهدافه! (حال)  وعد ربّنا المؤمنین جنٍّات خالدین فیها! (مفعول) 

بعد سنوات رأیُت فی المکتبۀ أحد معّلمی الفاضلین! (مفعول)  فی القرون الماضیۀ کانت أروبا غارقۀ فی بحرالخرافات! (حال) 

مکۀ لِصدیقی و هی ِمن َأغَرب األسماك ألنّها ُتدافع عن صغارها بَِشکٍل خاّص !»: این ماهی براي دوستم است .................. «هذه السُّ  . 38

و آن از ماهی هاي عجیبی است که از بچه هایش به شکل خاصی دفاع می کند! و آن از عجیب  ترین ماهی هاست، زیرا از بچه هایش به طور خاصی دفاع می کند!

و آن از شگفت ترین ماهی هاست چرا که به شکل خاصی از بچه ها حمایت می کند! و آن عجیب ترین ماهی هاست، چرا که به طور خاصی از بچه هایش دفاع می کند!

عّین الواو لَْیَست حالّیۀ:  . 39

حون إلی مزارعهم و َتخُرُج الفّلالحات َمَعهم صباحًا.   َیندِفُع الفالَّ کانت طالباُت المدرسِۀ َیْدرسَن و ُهّن دؤوباٌت.  

َدعوُت أقربائی إلی حفلۀ میالدي و أنا َفِرٌح فی اُألسبوع الماضی.   قوَن.   ُع هؤالِء الالعبیَن فی المباراة و نحن ُمصفِّ نُشجِّ

عّین الواو الحالّیۀ:  . 40

ِإّن الرجاَل کانوا َمسروریَن و ِإستخَدموا وسائَل جدیدًة.   أ لَْیَست هذِه الطالبُۀ ناجحًۀ فی أمورها و نَالَت علی جوائَز؟  

نَْحُضُر فی الحفلۀ العظیمۀ فی المدرسۀ و نَْحِمُل هدایانا الَقیِّمَۀ معنا.   ُأشاِهُد فی هذه القریِۀ نساًء مؤمناٍت و أنا َفِرحٌۀ بذلک.  

عّین عبارًة ماجاَءت فیها الحال:  . 41

ِإّن َأحّبکم عنداهللا َمن َیْستغِفرُه ُمعترفًا بذنوبِه.   کانَت َتْصِبُر هذه الطالبۀ صبراً جمیًال لَْم ُیشاَهْد َألحٍد.  

ِإْسَتِمعی إلی القرآِن و َأنِت خاشعٌۀ فلعّل اهللا یرحمِک.   حاِوْلَن لُِصنِع غٍد ُمضیء ُمطمئنٍّات أّن لکّل جهٍد ثمرًة.  

عّین «واو» الحالیۀ فی العبارات التالیۀ:  . 42

المواهُب الطبیعّیۀ و الّنعم اإللهیُّۀ َتُعّد رزقًا لجمیع الناس فی العالَم.   ُر َمشهد الحّج و الَعَرفات نَشتاُق ثانیًۀ إلیها.   حینما نََتذکَّ

َیرِجُع تالمیُذنا األذکیاُء ِمن المدرسِۀ و بأیدیهم کتٌب کثیرٌة.   َیْبقی الُمحسنوَن أحیاًء و إن نُِقلوا إلی منازِل اَألمواِت.  

عّین الحال جملًۀ:  . 43

اإلخوُة ُیساِعدوَن ُأختهم و هی صادقٌۀ فی أداِء واجباتها.   ُح سیارة ماهراً فی طریق الحدیقۀ.   ُیصلُّح الُمصلِّ

نََري اَألطفاَل جالسیَن علی کراسّیهم فی الصفوف الکبیرة.   ات و هنَّ َیشُکرنَها.   َتِقُف المدیرُة علی المنبِر متکلمۀ حول نجاِح طالباٍت ُمِجدٍّ

عّین ما لیس فیه (الواو الحالّیۀ):  . 44

و َمن یطع اهللا و رسوله یدخله جناٍت تجري من تحتها األنهار.   یا اّیها الذیَن آَمنوا ال تقتلوا الصید و أنتم ُحُرٌم.  

َدِع اللعَب اآلن و أنَت تدرُس استعداداً لإلمتحان.   استقبلُت صدیقی فی المطار و أنا َفْرحاُن.  

اّي عبارٍة جاء فیها (الحال)؟  . 45

الالعبوَن االیرانّیون رجعوا من المسابقۀ مبتسمیَن.   الغار یقُع فوق جبٍل مرتفٍع ال یستطیع صعوده اّال األقویاء.  

اّتصل السید مسلمّی بصدیقه ُمصلِّح السّیارات.   السّید مسلمیٌّ مزارٌع هو یسکن فی قریۀ بطرود فی محافظۀ مازندران.  

َمَع ا ُۀ َتعاُیشًا ِسْلمیًا َعلی َمرِّ الُْعصوِر الُْمخَتِلَفِۀ. َفُهناَك َتعاُیٌش ِسْلمٌی بَْیَن َأْغَلِب الْموجوداِت َفَیْسَتفیُد َأَحُدهما ِمَن اآلَخِر. َاإلنساُن َأیضًا َیتعاَیُش ِسلمی کانَْت َتعیُش الَْموجوداُت الَْحیَّ
الَْحَیواناِت َوالْبکتیریا. َحْیث َیْسَتفیُد ِمْنُهم و ُیفیُدهم ِفی نَْفِس الَْوْقِت.  

لمی بَْیَن َسَمِک الِْقْرِش و ْکِل. َأّما التَّعاُیش السِّ ِمثاٌل واِضٌح ِفی هذا الَْمجاِل. َفاْإلنْساُن َیسَتفیُد ِمْنُه لِْلُمحاَفَظِۀ َعلی ما َیْمِلُکُه و الَْکْلُب َیْحَصُل َعلی َمکاٍن لِْلَعْیِش و َطعاٍم لِْألَ َالَْکْلُب
بیعِۀ. غیرِة. َفُهَو ِمثاٌل آَخِر فی الطَّ اْألْسماِك الصَّ
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حیَح. ِن الصَّ .  َعیِّ 46

عاِم َفَقط.   لمی َأُمٌر َجدیٌد بَْیَن اْلَموجوداِت.  اَلتَّعاُیُش بَْیَن اْلَحَیواناِت ُیفیُدهم لِْلُحصوِل َعَلی الطَّ  اَلتَّعاَیُُش السِّ

َأْحیانًا ُتفیُدنا الَبکتیریا ِفی اْألَعماِل اْلَحیویَِّۀ.   َرفْیِن.   لمی َیْسَتفیُد َأَحُد الطَّ  ِفی التَّعاُیِش السِّ

.  ِمْن َأَمِثَلۀ الُتعایِش الّسلمی: 47

قر و اْألَرنب   َسِد واْلَغزال   اإلنساُن و اْلمالریا   النَّحُل والوروِد اَلصَّ  َعالقۀ اْألَ

رفی و الَْمحلِّ اإلعرابی: حیَح َعِن التِّحلیل الصَّ ِن الصَّ .  َعیِّ 48

 اَْلُمْخَتِلَفۀ:اسم، مفرد مؤنّث، اسم المفعول، معرب/ صفۀ و مجرور  َیسَتفیُد:فعل مضارع، للغائب، ثالثی مزید (باب افتعال) / فعل و فاعله ضمیر هو المستتر

 واِضٌح:اسم، مفرد مذکر، اسم الفاعل، معرب / خبر و مرفوع  اْإلنساُن: اسم، مفرد مذکر، معرب/ مبتدا و مرفوع 

ِإقرأ النّص التالی بدّقۀ ثّم أجب عِن األسئلۀ حوله: 
ة طویلۀ، فلهذا ُیستخدم هذا الجمُل هو الحیوان الّذي َیعیش و یسکُن فی الصحراء غالبًا. هو َیستطیُع أن َیجَعَل الطعام فی بدنه بشکل خاّص بِحیُث ال حاجَۀ له إلی طعاٍم لمدٍّ
الحیوان فی المناطق الجاّفۀ الّتی ال ُیوَجد فیها الماء أو الطعام. و نَري بعض الحیوانات َتعیش فی الصحاِري تخِتفی فی الرمال عندما ُیصبح الهواء حاّرة کثیرة و أیضًا ُتوجد
حیواناٌت صغیرة تبحث عن األطِعمۀ لیًال ِمن شّدة الحرارة فی النهار و ُیمکن لهذه الحیوانات أن تعیش دوَن شرب الماء؛ هی تحصل علی الماء من غذاء تأکلُه. هذه آیاُت اهللا فی

ل کثیرًا. الطبیعۀ َیجب أن ال ننساها. التفّکر حولَها ُیسبِّب أن نَعتقد بأّن العالَم ما ُخِلق دون هدف و له خالق حکیم و یریُد مّنا أن نعمَل صالحًا و نتأمَّ

عّین الخطَأ َعلی َحَسب الّنّص:  . 49

الحیواُن الصحرائیُّ َیمتاُز بأعماٍل خاّصۀ َأمام التغییر الجّوّي.    ال َیستفیُد البشُر الیوَم ِمن الجمِل للنقِل فی المناطِق الصحراویَِّۀ.  

الحیواُن الصحرائیُّ یشُعُر بالصعوبۀ نهاراً.   لیَس اللیُل مانعًا للحیواِن الصحرائّی للحصول علی ما َیشَبُع به.  

ماذا نَستنتُج ِمن النّص:  . 50

ُیوجد کثیٌر ِمن الحیوانات الکبیرة و الصغیرة فی صحاري العالَم.   عنَد الحیواناِت الصحراویَِّۀ مخزٌن فیه طعاُم کثیٌر.  

َیجب علی اإلنسان َأْن َیَتفّکر حول آیاِت اِهللا فی الطبیعۀ.   الجمُل أکبر الحیواناِت الصحراوّیۀ فی الدنیا.  
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ترجمۀ عبارت: مدرك دکترا را در لهستان گرفت.  گزینه 2  . 24
بنابر متن، مدرك دکترا را از دانشگاه سوربون در فرانسه گرفته است. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: آزمایشگاهی داشت که به طور دائم در آن کار می کرد.  گزینۀ «

»: پدر و مادرش در زمینۀ علم و آموزش فعالیت می کردند. گزینۀ «

»: کوچک ترین فرزند خانواده بود.  گزینۀ «

»: «ماري کوري» جایزة نوبل را زمانی به دست آورد که در لهستان بود. (چنین جمله اي در متن نیست.)  ترجمۀ گزینۀ « گزینه 1  . 25
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: هیچ زن دیگري غیر از او دوباره جایزة نوبل را دریافت نکرد.  گزینۀ «

»: همسر «ماري کوري» فیزیکدان بود.  گزینۀ «

»: «ماري کوري» استاد در دانشگاه پاریس بود.  گزینۀ «

تصحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 3  . 26

»: مجهول، الزم  گزینۀ «

»: َمبنٌی گزینۀ «

»: مجرٌد ثُالثی  گزینۀ «

تصحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 4  . 27

»: حال و منصوب  گزینۀ «

»: صفت و مجرور  گزینۀ «

»: خبر  إنَّ  و مرفوع  گزینۀ «

با توجه به اینکه فعل در ابتداي جمله به صورت ماضی آمده است، فعل دوم در جملۀ حالیه باید مضارع باشد که به شکل ماضی استمراري ترجمه شود.  گزینه 1  . 28
ترجمۀ عبارت: «به پدرم در حالی که روزنامۀ صبح را می خواند، سالم کردم. 

»: با فعل قدَقرأ، معناي ماضی بعید بدست می آید.  گزینۀ «

»: «قارئًا» حال مفرد است و در جملۀ حالیه جایگاهی ندارد.  گزینۀ «

» جملۀ حاالیه در مورد «ُهَو» می باشد و نه در مورد «أنا».  گزینۀ «

»: پاسخ درست است. «واو» قبل جلمۀ اسمیه «هم یحملون» واو حالیه می باشد.   گزینۀ « گزینه 3  . 29
ترجمۀ عبارت: رزمندگان بازگشتند، در حالی که پرچم وطن را حمل می کردند. 

در گزینه هاي دیگر «واو» حرف ربط است. 

»: دانش آموزان در شیمی و زیست شناسی پیشرفت کردند، هنگامی که مدیر مدرسه تغییر کرد.  گزینۀ «

»: لباس هاي جدید را پوشیدیم و زیباترین اشخاص در جشن شدیم.  گزینۀ «

»: بازیکن ایرانی تمرین هاي ورزشی را انجام داد و مقام اول را کسب کرد.  گزینۀ «

» از نوع مفرد و در گزینه هاي دیگر از نوع جمله است.  حال در گزینۀ « گزینه 3  . 30
ترجمۀ گزینۀ درست: بشر با کمک گرفتن از پدیده هاي طبیعی، پیشرفت می کند. 

حال در گزینه هاي دیگر به صورت جمله است. 

»: درس هایم را مطالعه کردم و خود را براي امتحانات آماده کردم، در حالی که ما در آغاز سال تحصیلی هستیم.  گزینۀ «

»: سعید هفتۀ گذشته در حالی که در بیمارستان بستري بود، درس را یاد گرفت.  گزینۀ «

»: مجرم در حالی که از حکم اعدام می ترسید، در دادگاه از خودش دفاع می کرد. گزینۀ «
ترجمۀ گزینۀ درست: برخی از مردم سفر را سوار بر قطار دوست می دارند.  راکبیَن  حال و اسم فاعل است.  گزینه 3  . 31

ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر: 

»: کودك گریان بود، زیرا مادرش را در خیابان پیدا نکرد.  باکیًا  خبِر کان است و حال نیست.  گزینۀ «

»: کودکان در برخی کشورهاي آفریقایی با محرومیت زندگی می کنند.  گزینۀ «

»: با ناراحتی به خاطر تأخیر عذرخواهی کردم.  گزینۀ «
در این گزینه «و» واو حالیه است.  گزینه 3  . 32

: دعا إلی: دعوت کرد به، فراخواند به / مشاغبین: آشوبگر / التزام الصمت: پایبندي به سکوت / ما کاَن قد فّکز: فکر نکرده بود  رد گزینه هاي  و  گزینه 2  . 33
رد سایر گزینه ها: و هو: در حالی که / أن یقوموا بذلک: به آن عمل کنند. / کیف َیطلُب منهم: چگونه نخواهد از آنها که 

َمسرورین خبر فعل ناقصه ُیصبُح است و حال نمی باشد.  گزینه 4  . 34
ترجمۀ گزینه: مردم در فصل بهار بعد از مشاهدة طبیعت سرسبز شاد می شوند. 

ترجمه و بررسی سایر گزینه ها: 

»: آن دانشجویان سالن امتحان را شادمانه ترك کردند. (ُمبتسمین حال است) گزینۀ «
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»: اسالم، مسلمانان را تشویق (ترغیب) می کند تا به دورترین سرزمین در حال جست وجو براي علوم کوچ کنند. (باحثین حال است)  گزینۀ «

»: اگر مهندسان خانه ها را محکم بسازند حوادث بیشتر شهرها را تهدید نمی کند. ( محکمۀ حال است)  گزینۀ «
نکته: یکی از معانی ارض: سرزمین است. 

در این جمله فرحَتْیِن حال است و صاحب حال البنتان می باشد.   گزینه 2  . 35
ترجمۀ گزینه: دو دختر به گردش علمی در اینترنت شادمانه پرداختند. 

ترجمۀ و بررسی سایر گزینه ها: 

»: مردي نیکوکار دیدم که از اموالش در راه خدا انفاق می کرد. (ُمحسنًا صفت است)  گزینۀ «

»: آیا تو همچنین مشتاقی اي مادر عزیزم (مشتاقه خبر است)  گزینۀ «

»: قطعًا من به معلمانی که ما را به سوي خوشبختی و سعادت هدایت می کنند، احترام می گذارم. (معلَّمین: مفعول است و جمله یهدوننا الی السعادة جملۀ وصفیه است زیرا معلّمین اسم  نکره گزینۀ «
می باشد)

در این گزینه حال و جمله حالیه وجود ندارد.  گزینه 2  . 36
در سایر گزینه ها به ترتیب (معتقداً، و هی مؤّثرة، حاصالت) حال محسوب می شوند.

(غارقۀ) در این گزینه خبر براي (کانت) می باشد و نمی تواند نقش (حال) داشته باشد.  گزینه 3  . 37

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 38

«ِمن َأغَرب األسماك» به معنی «از عجیب ترین ماهی ها»  رد گزینه  و  

«ِصغاِرها» به معنی «بچه هایش»  رد گزینه 
در این گزینه واو عطف دیده می شود که دو جمله را به یکدیگر متصل می کند.  گزینه 2  . 39

سایر گزینه ها: واو حالیه آمده است به معنی «در حالی که» بوده و جملۀ اسمیۀ بعد از آنها مؤیّد این موضوع است. 

در این گزینه عبارت و أنا َفِرحٌۀ: جملۀ حالیه است و (واو) حرف حالیه می باشد.  گزینه 3  . 40
سایر گزینه ها: (واو) حرف عطف است. 

حٍد: جملۀ وصفیه.  در این گزینه صبراً: مفعول مطلق نوعی / جمیًال: صفت /  َلْم ُیشاَهْد ِالَ گزینه 1  . 41
بررسی سایر گزینه ها: 

»: ُمعترفًا حال است.  گزینۀ «

»: مطمئنٍّات حال است.  گزینۀ «

»: و أنِت خاشعٌۀ حال است.  گزینۀ «

در این گزینه «واو» قبل از عبارت اسمیۀ «بأیدیهم کتب» واو حالیه محسوب می شود، بأیدیهم: خبر مقدم، شبه جمله. کتٌب: مبتداي مؤّخر. کثیرة: صفت. مفهوم آن: دانش آموزان باهوش ما، گزینه 4  . 42
در حالی که کتابهاي بسیاري در دستانشان هست، از مدرسه برمی گردند.

در این گزینه عبارت «و هی صادقٌۀ» یک جملۀ حالیه است؛ که تشکیل می شود از واو حالیه به معنی «در حالی که»، مبتدا (هی) و خبر (صادقٌۀ)" عبارت «و هنَّ َیشُکرَنها» نمی تواند جملۀ حالیه گزینه 2  . 43
باشد زیرا طالباٍت نکره می باشد، صاحب حال حتمًا باید یک اسم معرفه باشد.
در سایر گزینه ها: حال مفرد دیده می شود: ماهراً - متکلمۀ - جالسیَن.  

نکته:  گزینه 2  . 44
(واو حالیه) در موارد زیر می آید: 

 - با ضمیر  - با اسم معرفه در نقش مبتدا 3 - با ماضی داراي (قد)  - با فعل منفی (ترتیب شماره ها مهم است!) 

): (و انتم حرٌم ...)   بررسی گزینۀ (

): (و أنا فرحان ...)   بررسی گزینۀ (

): (و أنت تدرس ...)   بررسی گزینۀ (
(مبتسمیَن: اسم مشتق (از نوع اسم فاعل) و نکره و منصوبی است که حالت مرجع خود یعنی همان صاحب حال (الالعبوَن) را بیان می کند.  گزینه 2  . 45

نکته: 
نکته: صاحب حال یا همان مرجع حال، اسم است نه ضمیر. 

): (ال یستطیُع) صفت به صورت جملۀ وصفیه است نه (جملۀ حالیه). چون که بعد از یک اسم نکره (جبٍل) آمده و آن را وصف می کند!  بررسی گزینۀ (

): (ُمزارٌع) خبر است و مرفوع (حال نیست!)، (یسُکُن: خبر به صورت جملۀ فعلیه)   بررسی گزینۀ (

): السید مسلمی: فاعل است و مرفوع. در این جمله حال وجود ندارد.  بررسی گزینۀ (

موجودات زنده در طول دوره هاي مختلف به طور مسالمت آمیز زندگی می کردند. بین بیشتر موجودات، همزیستی مسالمت آمیز وجود دارد، به طوري که یکی از دیگري سود می برد. انسان نیز با
حیوانات و باکتري ها زندگی مسالمت آمیز دارد، آنچنان که از آن ها سود می برد و همزمان سود می رساند. 

سگ مثال واضحی در این زمینه است. انسان از او در محافظت از آنچه دارد، استفاده می کند و سگ جا براي زندگی و غذا براي خوردن به دست می آورد. اما همزیستی مسالمت آمیز بین کوسه و
ماهی هاي کوچک مثال دیگري در طبیعت است. 

ترجمۀ گزینۀ درست: گاهی باکتري ها در فعالیت هاي حیوي به ما فایده می رسانند.  گزینه 4  . 46
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: همزیستی مسالمت آمیز موضوع جدیدي در میان موجودات است. گزینۀ «
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»: همزیستی بین حیوانات براي به دست آوردن غذا برایشان مفید است.  گزینۀ «

»: در همزیستی مسالمت آمیز، یکی از دو طرف سود می برد. گزینۀ «

ترجمۀ گزینۀ درست: زنبور عسل و گل ها  گزینه 3  . 47
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: رابطۀ شیر و آهو  گزینۀ «

»: انسان و ماالریا  گزینۀ «

»: عقاب و خرگوش گزینۀ «

تصحیح گزینه هاي نادرست:  گزینه 4  . 48

»: اسم الفاعل  گزینۀ «

»: باب استفعال  گزینۀ «

»: ِصَفٌۀ و مرفوع  گزینۀ «

ترجمۀ متن: 
شتر همان حیوانی است که در صحرا اغلب زندگی و سکونت می کند. او می تواند غذا را در بدنش به شکل خاّصی قرار بدهد به گونه اي که هیچ نیازي به غذا براي مدتی طوالنی نداشته باشد. پس به
این سبب این حیوان در مناطق خشک که در آن آب یا غذا یافت نمی شود به کار گرفته می شود و می بینیم برخی از حیوانات را که در صحراها زندگی می کنند و در ماسه ها پنهان می شوند هنگامی که
هوا بسیار گرم می شود، و همچنین حیوانات کوچکی یافت می شوند که شبانه به دنبال غذاها می گردند به خاطر گرماي شدید در روز؛ و این حیوانات ممکن است که بدون نوشیدن آب زندگی کنند،
آنها آب را از غذایی که می خورند به دست می آورند. این ها نشانه هاي خدا در طبیعت است واجب است که آنها را فراموش نکنیم. اندیشیدن پیرامون آنها باعث می شود که معتقد شویم که جهان

بدون هدف آفریده نشده است و آفرینندة دانایی دارد و از ما می خواهد که کار شایسته انجام دهیم و بسیار بیندیشیم. 

ترجمۀ گزینه: انسان امروز از شتر براي نقل و انتقال در مناطق بیابانی استفاده نمی کند. (که غلط است)  گزینه 1  . 49
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: حیوان بیابانی با کارهاي خاّصی در برابر تغییر هوائی مشخص می گردد.  گزینۀ «

»: شب براي حیوان بیابانی مانعی براي بدست آوردن چیزي که او را سیر کند، نیست.  گزینۀ «

»: حیوان بیابانی در روز احساس سختی می کند. (که این سه گزینه براساس متن صحیح هستند)  گزینۀ «

ترجمۀ گزینه: بر انسان واجب است که پیرامون نشانه هاي خداوند در طبیعت بیندیشد. (که می تواند استنباط صحیحی از متن باشد)  گزینه 4  . 50
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: حیوانات بیابانی انباري دارند که در آن غذاي بسیار است.  گزینۀ «

»: بسیاري از حیوانات بزرگ و کوچک در بیابانهاي جهان وجود دارد.  گزینۀ «

»: شتر بزرگ ترین حیوان بیابانی در دنیاست. (که به عنوان نتیجه اي از متن نمی توانند صحیح باشند)  گزینۀ «
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