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يب )..  (۱۰-۱. عّين األصّح و األدّق في الجواب للترجمة أو المفهوم أو التعر
ين، و أنزل معهم الكتاَب »-1 ين و منِذر ر  بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ...كان الّناُس أّمًة واحدة فبعث الله النبّيين مبشِّ
 ( مردمان مّلت یگانه ای بودند آنگاه الله پیغامبرانی برای مژده دادن و انذار کردن مبعوث کرد، و با آنان۱ 

 کتاب حق را فرستاد تا داوری کند در آنچه بین خود اختالف کرده اند!
 ( مردم ابتدا اّمتی یگانه بودند و خدا پیامبرانی را مژده آور و اخطار کننده فرستاد، و کتابی را به حق نازل۲ 

 کرد تا پیامبران در آنچه مردمان اختالف دارند حکمیت کند!
 و با آنان( مردمان در آغاز ملتی واحد بودند و الله پیغامبران را برای مژده دادن و برحذر داشتن ارسال کرده ۳  

 کتابی را به حق فرستاد تا بین مردم داوری کنند در آنچه اختالف دارند!
 ( مردم اّمتي واحد بودند و خداوند پیامبران را مژده دهنده و هشداردهنده مبعوث کرده و با آنان به حق4 

 کتاب را نازل کرد تا بین مردم در آنچه اختالف کرده اند حکمیت کند!
گردد، به پیامبران برگردانده که که به کتاب برمی« لیحکم»فاعل  ٢اند و گزینۀ که حال است، مفعول له ترجمه کرده« رین و منذرینمبّش » ٣و  1گزینۀ 

 خطا است. 
 
ني، فإّنني أنفُس بهذين على الموت لئال ينقطع بهما نسُل رسول الله!» -٢  «: أمِلكوا عّني هذا الغالم ال يهدَّ
 نگه دارید که پشت مرا نشکند، چه مرگ این دو را دریغم آید، تا با مرگ آنها نسلاین جوان را بشدت (1

 رسول الله قطع نگردد!
 ( این نوجوان را مانع شوید تا بر من حمله نکند، زیرا من بر مرگ این دو تن بخل می ورزم، تا نکند با این۲ 

 مرگ دودمان پیامبر خدا قطع گردد!
 ( این نوجوان را دور از من نگه دارید تا مرا در هم کوبد، چون من از مرگ این دو سخت بیمناکم، نکند۳ 

 مرگ آنها دودمان رسول الله را قطع کند!
 ( این جوان را محکم از من دور کنید وگرنه پشت مرا خم می کند، چه من از مرگ این دو نفر سخت بیم4  

 ل خداوند منقطع می شود!دارم، که با مرگ آنها نسل رسو
 
 عّين الصحيح:-٣
 ب إلیها: چنین کتابهایی به دلیلعار من مکتبة الجامعة لکثرة حاجة الطاّل مثل هذه الکتب ال ت   ( إّن  1

 کثرت نیاز دانشجویان به آنها، از کتابخانه دانشگاه امانت داده نمی شود!
کثر ما تکون بحاجة إلی التضامن ( أصبحت أمّ ۲    ت ما اکنون بیش از پیش نیازمندوالتعاون: امّ تنا أ

 اعتماد متقابل و همکاری است!
 من القوی العظمی للحصول علی االکتفاء الذاتي: ما برای دستیابی به تولید ملی ( لسنا في حاجة إلی أّي ۳  

 !به هیچیک از ابرقدرتها نیاز نداریم
 م!می ماهر نیاز داریم که با روش او درس بخوانیأغلب ما به معلّ م ماهر ندرس علیه: ة إلی معلّ ( أغلبنا بحاجة ماّس 4 

 
 «:ن له نشبا!كه أو عاديَ ن مُ فكُ  بلوهُفمتى ما شئت تَ  ةُ وقَّ تَ » -4
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 ز!( خود را از او حفظ کن و اگر بخواهی او را گرفتار سازی، با او لجاجت کن یا با او در آوی1
 ( از او بپرهیز و هرگاه قصد آزمودن وی را کنی، با او دشمنی کن و علیه مال و منال او باش!۲ 

 ( از او بر حذر باش و چون بخواهی او را بیازمانی، یا دشمن او باش یا مال و منالی در دستش!۳
  کن یا گالویز شو( خویشتن را از او دور بدار و هر وقت اراده کنی او را مبتلی سازی، با وی یا ستیزه 4
 
 «:ل ! ركوبها، و اقتنع منهن بالبلَ    قدمين على ع غمار الغلى للُم و َد »-5
 ( گرد و غبار محنت را رها کن، و از دنیا به اندک نعمتی بسنده کن! ۱ 

 ( رها کن اندوه بزرگواری را برای اقدام کنندگان، و تو خود به استراحت قانع باش!۲
 روزگار بسنده کن! ( غمهای بزرگ را برای اهلش رها کن، و خود به بالهای کوچک در این۳ 

 از آن قانع باش! ( گردابهای بزرگواری را برای شجاعانی بگذار که بر آن بر می نشینند، و تو خود به نمی4  
 
 « :بر اين كتاب روی آورده اند!از زمانهای دور تا به امروز بسياری از دانشمندان و اديبان به نوشتن شرح » -6
 غالبیّ  ( إّن 1

 
 ی هذه الیام یبادرون بشرح الکتاب هذا! دباء من العهد البعید و حتّ ة العلماء وال

۲ 
 
 ی یومنا هذا!دباء علی وضع شرح لهذا الکتاب منذ أمد بعید و حتّ ( قد أقبل کثیر من العلماء و ال

 ۳ 
 
 ی الیوم! بإیجاد شروح علی هذا الکتاب من الزمنة البعیدة حتّ دباء بادروا ( إن أغلب العلماء وال

 ی هذا الیوم! ( قد أقبلوا الکثیر من العلماء و الدباء لکتابة شروح علی هذا الکتاب منذ زمن بعید حتّ 4
 
 «:ديده نشده است! عجيب اينست كه زندگى ادبى در عصر بعضى دولتها و امارتها بحدی شكوفا شد كه نظير آن در هيچ دوره ای»  -7
 ة ازدهرت في عصر بعض الدول و اإلمارات ازدهارا لم یر نظیره في أّي الحیاة الدبیّ  ( الغریب أّن  1

 عصر آخر!
 ا إلی أن لم یر نظیره فيریف أن حیاة الدب في عصر بعض الدول و اإلمارات ازدهرت کثیر  ( من الّط ۲ 

 !العصور الخری أبدا  
 ا بحیث لم یکن لالزدهار عهد هکذا !ول و المارات ازدهار  حیاة الدباء ازدهرت في بعض الّد  ( العجیب أّن ۳ 
 ا لم یعهده العالم!ول و المارات الحیاة الدبیة کانت تزدهر ازدهار  ه في عصر الّد ( من العجاب أنّ 4 

 
يه كند!»  -8  «:تا قبل از آن روزها هرگز نديده بودم كه كسى از خوشحالى گر

 ا!ا یبکي فرح  ام أن أحد  قبل تلك الیّ  أر قّط  لم (1
 ام!ا یتباکی للفرح قبل تلك الی  ا أحد  ما رأیت أبد   ( ۲
 ام!ا في بکاء الفرح إلی تلك الی  ا أحد  لم أشاهد أبد  ( ۳ 

 ا!ا یبکي فرح  أحد   ام أّن إال في تلك الیّ  ( ما شاهدت قّط  4
 
 !و األدق في المفهوم ن األصحعيّ  -9 

 ت منه تا بیشتر بخواهی!: منّ ن تستکثر  من  ت  ( وال 1
 تو را جز از گروه دروغگویان نمی پنداریم!«: ك لمن الکاذبینو إن نظنّ ( »۲
 به خدا قسم بدون شک نزدیک بود مرا به هالکت افکنی!: «ردین  تالله إن کنت لت  »( ۳ 
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 ست!خداوند جز او را نیدانستند که پناهگاهی از : « إلیهوا أن ال ملجا من الله إاّل وظنّ »( 4
 
يم يصونني!»  -۱۰  يد مكانا من كر  :ن األقرب لمفهوم المصراععيّ «. أر

 طلبم! ( در پناه دولت او جایی می1
 آسیب حوادث به جوار او پناه جستم!از ( ۲ 
 بخشنده با مکائتی می خواهم تا بتوانم به او پناه ببرم!( ۳ 
 مأمون او محروس بمانم!دث در جوار ( می خواهم از آسیب حوا4 

 
 (۱۳-۱۱ن الصحيح في التشكيل )عيّ •• 

 «:ل الذي لم یکن له قبل فیکون شيء قبله، و اآلخر الذي لیس له بعد فیکون شيء بعدهالّو »  -11
 ه  بل  ق   – يء  ش   - فیکون   -ن ک  ( ی  1 
ک   - قبل  ( ۲   ر  الخ   – ه  بل  ق   - ون  ی 
 بعد   - ر  اآلخ   - ه  قبل   - له قبل  ( ۳ 

 بعده   –شيء  - ون  ک  فی - ون  ( یک  4
ه  »تشکیل صحیح به صورت زیر است:  ر  الذي لیس له بعد  فیکون  شيء  بعد  ه، و اآلخ   «. الّول  الذي لم یکْن له قبل  فیکون  شيء  قبل 

است که باعث نصب فعل مضارع بعد از آن ای در تقدیر ناصبه« أن»فاء در هر دو موضع سببیه بوده و چون مسبوق به جملۀ منفی است بعد از 
در جملۀ « بعد»ظرف متعلق به محذوف خبر کان و منصوب است. همین مسئله دربارۀ  دوم« قبل»اول اسم کان و مرفوع و « قبل«. »شود )فیکون  می

 کند.بعد نیز صدق می
 «:فهي أكثر فائدة! بل الفطور وال سيما الطازجة منهاأكل الفاكهة ينقي الدم و ال سيما تفاحة تؤكل بعد الفطور، أما أكلها ق»  -۱۲ 
کل  أمّ  - م  الّد نقی ی   – هة  الفاک   ( أکل  1   طور  ها قبل الف  ا أ
 ثؤکل بعد الفطور - وال سیما ثقاحة   -م دنقي الی  ( ۲ 
کثر فائدة -نها م   ما الطازجة  وال سی   -( أکلها قبل الفطور ٣   أ

کل   - فاحة  ت( وال سیما  4  وال سیما الطازجة   - الفطور   بل  ق   هاأما أ
نقي الدم  و ال سیما تفاحة )به هر سه اعراب»تشکیل صحیح به صورت زیر است:  ْکل  الفاکهة  ی  ها قبل  الفطور  جایز است أ  ْکل  . أّما أ  ل  بعد  الفطور  ؤک  ( ت 

کثر  فائدة   ما الطازجة )فقط دو اعراب رفع و جّر( منها فهي أ  «و ال سی 
 

 :ن الصحيحعيّ  -۱۳
ت1  ي!بک  و هي ت   طفلة   عندنا مضطربة   ( جاء 
ه  ي أنّ  م  ( أتعل  ٢ رت   ه!عند   أنت   نت  ک   ة  لیلز 
 !واحدة   ة ما خال طالبة  لم یحصل علی الجائز  ( ٣
 أربع طالبات! یر  غ   ز في هذا السباق  ف  ( لم ی  4 

باید « مضطربة»آید پس حال آورد که حال قبل از ذوالحال بیاید. از طرفی نعت قبل از منعوت نمی ذوالحال نكرهتوان برای به شرطی می 1در گزینۀ 
 آمد.منصوب می

 اسم حتما  باید منصوب بیاید.« ما عدا»و « ما خال»، بعد از ٢گزینۀ 
 مرفوع باشد. باید و« لم یفز»فاعل « غیر»، استثناء مفّرغ بوده و ۴در گزینۀ 
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 (۱۸-14للجواب عن اإلعراب و التحليل الصرفي )ن المناسب عيّ •• 
 ن الخطأ:. عيّ انو ال نكذب بآيات ربّ  در فوا على النار فقالوا: يا ليتنا نقو لو تری إذ ُو  -14

 قفوا: فعل ماض مبني للمجهول، نائب فاعله ضمیرالواو البارز، و الجملة مضاف إلیهو   -( إذ: ظرف غیرمتصرف أو مفعول فیه للزمان 1
 فاعله الضمیر -تری: فعل مضارع، معتل و ناقص، و کذلك مهموز العین )حذف الهمزة واجب( ( ۲ 

 «أنت» المستتر فیه وجوبا تقدیره 
 «نحن » رد: مضارع مبني للمجهول، نائب فاعله الضمیر المستتر فیه وجوبا تقدیره  -ي لیت: حرف تمنّ  -یا لیتنا: یا، حرف نداء أو تنبیه ( ۳ 

 و الفعل مزید ثالثي من باب تفعیل، و منصوب بحرف الواو الحالیة -: الواو حرف حالیة ب  ( و ال نکذ 4
 شده است.« نکّذب»ای در تقدیر است که باعث نصب فعل مضارع ناصبه« أن»واو، واو معیه بوده و بعد از 

 
ين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفست شيئا و إن كان مثقال حبّ  -15   ن الخطأ:حاسبين . عيّ  خردل أتينا بها، و كفي بناة من نضع المواز

 
 الناقص و منصوب« کان»مثقال: خبر مفرد لفعل  -« نفس»تظلم: فعل مضارع، متعد و مبني للمجهول، نائب فاعله ( ۱ 
 تانیثه باعتبار المضاف إلیه و« مثقال» مرجعه  ها: ضمیر متصل -بها: الباء: حرف للتعدیة  - (معتل و ناقص ) بدون إعالل -أتینا: فعل ماض ( ۲ 
زید » القسط: نعت من باب  -و مفعول به  الموازین: ممنوع من الصرف ) منتهی الجموع( -معتل و مثال )له إعالل الحذف(  -نضع: مضارع ( ۳ 

 «عدل
» زه الملحوظي فعل تمییز نسبة و ممیّ حاسبین:  -« کفی»بنا: جار و مجرور و متعلقهما فعل  -( کفي: فعل ماض، معتل و ناقص وله إعالل القلب 4

  «کفی
سپرده شده و به همین جهت دارای غرابت است. باء زائده و ضمیر  های زبانی است که ساخت نحوی آن به فراموشیاز کلیشه« کفی بنا حاسبین»
امی که حرف جر زائد باشد، متعّلق واقع به رغم مشتق بودن تمییز است. توّجه داریم هنگ« حاسبین»است. « کفی»در محّل بعید خود فاعل « نا»

 شود.شود و صرفا  برای مجرور آن محّل قریب و بعید ذکر مینمی
 ن الخطأ:عيّ «. الدنيا يومان يوم لك و يوم عليك! ما ليس لك، و اعلم أّن  ك لست بسابق أجلك و ال مرزوِق إنّ »  -16

 یوم: بدل تفصیل أو تفریع، و مرفوع -« نیوما» و خبره « أّن »( الدنیا: مشتق و اسم تفضیل، و اسم 1
 أو علی أنه خبر لمبتدأ محذوف« یومان» بالتبعیة للمبدل منه 

کید النفي، و مرزوق: اسم مفعول و شبه الفعل« ال»وال مرزوق: الواو حرف عطف، و ( ۲   حرف زائد لتأ
 «أنت» و نائب فاعله الضمیر المستتر فیه تقدیره 

 است: من الفعال الناقصة و اسمه ضمیر -....« لست »الکاف و خبره الجملة ك: اسمه ضمیر إنّ ( ۳ 
 شبه الفعل« سابق» التاء البارز و خبره 

 «سابق» أجل: مفعول به و منصوب لشبه الفعل  -« لست» قهما فعل ( سابق: مجرور بحرف الجر، بسابق: جار و مجرور و متعلّ 4 
ق واقع نمی شوند.زائده بوده و متعّلق واقع نمی شبیه به آن« ما»و « لیس»باء بر سر خبر   شوند.مضاف بر آنکه فعلهای ناقص متعل 

ال! -ا حالت إذ - رِ و أح               ها بدار الحزم، مادام حزمُ  أقيُم »  -۱۷   :ن الخطايّ ع«. بأن أتحوَّ
 و خبره محذوف« حزم» ،اسمه ...«ة دوامه مّد » تأویله حرف مصدري و ظرفي « ما»مادام: من الفعال الناقصة و هي من النواسخ، ( ۱
 اللفظ بحرف الباء الزائدة و هو مجرور في« الأن أتحّو » : فعل إلنشاء التعجب علی وزن المر، مفعوله المصدر المؤول أحر  ( ۲
بالقلب، فاعله الضمیر المستتر فیه وجوبا تقدیره  ( أقیم: فعل مضارع، مزید ثالثي من باب إفعال، معتل و أجوف، إعالله باالسکان بنقل الحرکة ثّم ٣ 

 «أنا» 
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 «أحر»ال: مضارع من باب تفعل، و المصدر المؤول متعجب منه و مجرور بحرف الباء الزائدة في اللفظ و مرفوع محال علی أنه فاعل لفعل ( أتحّو 4 
ي  »فعل تام به معنای « دام»در این بیت  ق 

ها»و  «ب  گزینم تا زمانی که حزم و دوراندیشی او دوام است یعنی در خانۀ حزم اقامت می فاعل آن« حزم 
 داشته باشد و چه شایسته است که هنگامی که دوراندیشی او زوال یابد از آن دوری گزینم.

ل به»در خصوص اعراب صیغۀ تعجب  داند )گزینۀ عل فعل تعّجب میدو نظر وجود دارد: نظر سیبویه و مشهور باء را زائده و مجرور آن را فا« !أفع 
« أنت»جوبا  است که تقدیر آن در این نظر فاعل فعل تعّجب ضمیر مستتر و داند؛ور آن را مفعول فعل تعجب می( و نظر فّراء که باء را زائده و مجر۴

 (.٢است )گزینۀ 
 الصحيح: ن، عيّ «!صاحُب  و ال يسلم له الدهَر         عثرة يجدها ا كّل و من يتبع جاهًد » -۱۸ 

 «یسلم» الدهر: مفعول به لفعل  -« صاحب»( یجد: معتل و مثال ) له اإلعالل بالحذف(، فعل جواب شرط و مجزوم، فاعله االسم الظاهر 1
 و الجملة فعلیة« صاحب»یسلم: مجرد ثالثي، معطوف علی جواب الشرط فیجوز فیه الجزم و الرفع، فاعله ( ۲ 
 «عثرة» فاعله جملة فعلیة و نعت للمنعوت  مع« یجد» ، و فعل «کل»، مضاف إلیه للمضاف «عثر» من مصدر عثرة: اسم الهیئة أو النوع ( ۳ 
بع، و صاحبها الضمیر المستتر في الحال فعل یتّ  جاهدا: حال مفردة و منصوب و عامل -، فعل شرط و مجزوم «لتفّع » بع: مضارع من باب ( یتّ  4 

 العامل
 مفعول فیه است.« الدهر»شرطیه و « من»ر مستتر عائد به ضمی« یجد»، فاعل 1در گزینۀ 
ْعلة است( و جملۀ « عثرة»، ٣در گزینۀ   جملۀ جواب شرط است.« یجدها»مصدر اصلی بوده )اسم الهیئة بر وزن ف 
 از باب افتعال است.« تبع»ریشۀ « یّتبع»، ۴در گزینۀ 

 
 (۳۰-۱۹ن المناسب للجواب عن األسئلة التالية )عيّ •• 
 ن الخطأ عن اسم التفضيل:عيّ  -۱۹

 ثني علیه!أن ی   ه؛ فهو أحمد  خلق   إستحمد الله   (1
 أخصر من أمس! الیوم من أمس درجات؛ فالیوم   ر  ص  خ   (٢
کثر من الّ ح   (٣  ذي لم یقنع؛ فالقانع أحمد من غیر القانعمد من قنع، أ
 أخصر!الة کان وم؛ فکالمه عن الّص کالمه عن الصالة و أسهب في الّص  اختصر الخطیب    (4

ر  »های فوق فقط . در بین گزینهشوددانیم اسم تفضیل از فعلهای ثالثی مجّرد معلوم ساخته میمی ص  به معنای سرد بودن این ویژگی را دارد. اما « خ 
د  »تر( از )ستوده« أحمد»این قاعده استثنائاتی هم دارد که برخی از آنها عبارتند از:  م 

ر  »از « أخصر»، «ح  ص  ْخت  بنابراین تنها «. اشتهر»از « أشهر»و « ا 
 ساخته خطا است.« استحمد»را از فعل « أحمد»که  1گزینۀ 

 ن الخطأ في النسبة: يّ ع -۲۰ 
 یدّي  -( ید 1
 إبني –ابن ( ۲
 ّی مکاتب -مکاتب ( ۳ 

 أخوّي  –( أخت 4
 مکاتب و مکتبّي.در ساختن اسم منسوب از جمع مکّسر شرط است که یاء نسبت به مفرد آن افزوده شود مانند 

 ن ما يختلف عن الباقي في نوع اإلعالل :عيّ  -۲۱ 
 ( إیحاء4         اعتیاد( ۳        حادتّ ا(  ۲          إیجاد (1

 ها قلب )تبدیل حرف عله به عله( رخ داده است.، ابدال )تبدیل حرف عله به حرف صحیح( و در سایر گزینه٢در گزینۀ 
 شبه زائد: ن حرف الجّر عيّ  -۲۲ 
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 حامل فقه إلی من هو أفقه منه! ( رّب 1  
  یسبح بحمده!و إن من شيء إاّل ( ۲ 
 ي ما رأیتك منذ یوم الجمعة!إنّ ( ۳ 

 ( التائب من الّذنب کمن ال ذنب له!4
ب  » ن»حرف جّر شبه زائد و « ر  ْن »و « منذ»حرف زائد است.  ٢در گزینۀ « م   حرف جّر اصلی است. ۴در گزینۀ « م 
 ن الصحيح عن اإلعراب :عيّ «. فيه أن أنجح في االمتحان، أفال تری أن ال ينجح إال المجد! ما أطمع» -۲۳ 

 / ینجح   ( أنجح  1
 / ینجح   أنجح  ( ۲ 
 / ینجح   ( أنجح  ٣ 

 / ینجح   ( أنجح  4
که بعد از افعال « أن»ثقیله است زیرا مخففه از « أفال تری أن ال ینجح»در « أن»بر آن  داخل شده اّما « أن»حتما  منصوب است زیرا ناصب « أنجح»

 مرفوع خواهد بود.« ال ینجح  »شود همیشه مخففه از ثقیله است پس داّل بر یقین داخل می
 : (ة لله جميعاالعّز  إّن ال يحزنك قولهم ) و (نونلا نعلم ما يسرون و ما يعإنّ : ) فال يحزنك قولهم ن نوع الجملة فيما أشير إليه بخّط عيّ  -24 
 معترضة / مفعولیة( ۱ 
 ةة / حالیّ حالیّ ( ۲ 
 ( مستأنفة / ابتدائیة٣ 
 رة / مقول القول( مفّس  4 

 هیچ کدام از دو جمله قطعا  مقول قول نیست و هر دو مستأنفه )ابتدائیه( هستند.
 :ن الصحيح عن التوكيديّ ع -25

 قت اللوحتین الجمیلتین کلیهما علی جدار الغرفة!علّ ( ۱
 نفسها قد زرعت في قلوبنا بذور المل!متنا معلّ  إّن ( ۲ 
 الکراسي کّله في صالة االستقبال! رت أماکن غیّ ( ۳ 

 ( ذهب الحاج أجمع کلهم لزیارة بیت الله الحرام!4
ْیه  » 1صحیح در گزینۀ   ْلت   است.« أجمعون» ۴و در گزینۀ « کّلها» ٣، در گزینۀ «ماک 
 ن الخطأ في إعمال أفعال القلوب: عيّ  -26 

 صادقا! علم الخبر  ( 1
 صادقا ! علمت   الخبر  ( ۲
 ۳ )!  الخبر  صادقا علمت 

 صادقا ! ( علمت ما الخبر  4
شود و صحیح آن نافیه بر جملۀ اسمیه فعل قلبی دچار تعلیق شده و در نتیجه دیگر باعث نصب مبتدا و خبر نمی« ما»به جهت آمدن  ۴در گزینۀ 
ا»عبارت:  /صادق  غیر حجازیه و غیر « ما»اگر « صادق»بدانیم و رفع « لیس»را شبیه به « ما»اگر « صادق»است )نصب « علمت ما الخبر  صادق 

 عامله باشد(.
 :ن ما فيه عطف البيان فقطعيّ  -۲۷

 ؛ ما أصعب عملك!الستاذة   ة  ( یا زمیل1
 زینب أستشهد حسین أخوها !( ۲ 
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 ماذا عملت؟ أخیرا أم شّرا!( ۳ 
 واحدة!ة تکم أمّ هذه أمّ  ( إّن  4

« الستاذة»اگر منظور طراح سؤال آن بوده که تابع تنها عطف بیان باشد و نتواند بدل نیز واقع شود، این تست دو گزینۀ صحیح دارد. در گزینۀ اّول 
لبدل في نیة إسقاط دانیم که )اتواند بدل واقع شود چون اگر متبوع آن حذف شود، حرف نداء بر سر ذو الالم داخل شده که جایز نیست و ما مینمی

ه نعت گرفته که و در نتیج صفت مشبههرا « الستاذة» ،توان عطف بیان اعراب کرد. البته شاید طراح سؤالالمبدل منه(. پس تابع را در اینجا فقط می
 آید که اینجا مرفوع آمده است.بر هر دو وجه رفع و نصب می (نباشد« الـ»در صورتی که مضاف  غیر محّلی به )دانیم نعت  منادای مبنی می

 زینب  »شود. در این جمله نیز جملۀ دانیم تابعی که نتوان از آن مستغنی بود، عطف بیان اعراب میقطعا  جواب سؤال است زیرا می ٢اّما گزینۀ 
« أخوها»برای صّحت جمله الزامی است که در نتیجه « أخوها»ن غلط است زیرا در خبر  جمله عائدی به مبتدا نداریم پس آورد« استشهد حسین  

 شود.اعراب می« حسین»عطف بیان برای 
 «: الله»ح عن إعراب لفظ الجاللة ن الصحيعيّ «. شيء ما خال الله باطل أال كّل »  -۲۸ 

 ( مجرور وجوبا بحرف الجر1
 مرفوع وجوبا علی الفاعلیة( ۲
 منصوب وجوبا علی المفعولیة( ۳ 

 منصوب أو مجرور جوازا (4
 ، حتما  فعل بوده و اسم بعد از آنها مفعول به برای آنها خواهد بود.«عدا«/ »خال»مصدریه بر « ما»در صورت تقّدم 

 ن ما ليس باستغاثة:عيّ  -۲۹ 
 ؛ للعلم و الدب!ء  علما ( یا1
 اء القرآن؛ لکم ما عملتم!ّر یا ق  ( ۲ 
 ة!للدراسات الجامعیّ لخبراء؛ ذوي الدراسة و یا ل  یا ل  ( ۳ 

 ألدباء؛ من ضآلة الدراسة في الجامعات! لعلماء و یا ل  ( یا ل   4
. ولی به ۴نند گزینۀ خالی از خطا نیست زیرا در صورت عطف به منادای مستغاث در صورت تکرار حرف نداء، الم باید مفتوح باشد ما ٣البته گزینۀ 

 قطعا  اسلوب استغاثه نیست. ٢هر حال گزینۀ 
 ن الخطأ:عيّ  -۳۰

 ( إحفظي دروسك یا طالبة! 1
 دروسك یا طالبة! فاظ  ح  ( ۲
ك! ( ۳   إحفظي یا طالبة دروس 

 ك!یا طالبة دروس   فاظ  ( ح  4
فاظ  » از آنجا که اسم فعل عامل ضعیفی است، نباید بین آن و مفعولش فاصله بیفتد حّتی جملۀ نداء. عال  »اسم فعل قیاسی بر وزن « ح   است.« ف 

 
 


