
   «روزي از روزها روباهی احساس گرسنگی شدیدي کرد، پس پناهگاهش را در جست وجوي غذایی ترك کرد، بعد از تالش بسیاري باغ انگوري
یافت، پس از سوراخ دیواري از آن وارد مکان شد، سپس آنجا انگور بسیاري مشاهده کرد، فرصت را غنیمت شمرد و با حرص و طمع شروع به

خوردن کرد تا این که باد کرد، پس هنگامی که خواست از سوراخ خارج شود نتوانست، در نتیجه چندروزي در باغ ماند، نخورد و ننوشید تا این که
باد شکمش و حجمش کم شد. سپس توانست خارج شود پس از آن سوراخ عبور کرد. هنگامی که از باغ خارج شد اندوهگین به آن نگاه کرد و

گفت: اي باغ! گرسنه وارد تو شدم و گرسنه از تو خارج شدم!»
«إغتنم»: فعل ماضی از باب افتعال- للغائب – مبنی – متعدي / فاعل آن ضمیر مستتر «هو».  1.گزینه 1

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها

 
»: «مضارع» نادرست است.  گزینه ي «

»: «للمتکلم وحده – مرفوع» نادرست اند.  گزینه ي «
»: «للمخاطب- الزم» نادرست اند. گزینه ي «

«الخروج»: اسم – مفرد مذکر – جامد – معرب – معّرف به أل – منصرف  / مفعوٌل به براي فعل متعدي «قصد» .  2.گزینه 4

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها

»: «فاعل و مرفوع بالضمه» نادرست است.  گزینه ي «
»: «مشتق – فاعل و مرفوع» نادرست اند.  گزینه ي «

»: «مشتق» نادرست است. گزینه ي «
«آیا چیزي به نام اوقات فراغت وجود دارد؟! خیر! چرا که انسان زمانی که از کاري آسوده می گردد، به کار دیگري مشغول خواهد شد، اما فراغتی

که از آن سخن می گوییم، همان زمانی است که براي انسان، امکان دارد کاري که می خواهد انجام دهد را انتخاب کند، یا مجبور به انجام چیز
خاصی نباشد و روش استفاده ي آن، از فردي به فرد دیگر تفاوت می کند، پس آیات و احادیث به اهمیت وقت در زندگی مسلمان و عدم تباه کردن

آن در کارهایی که ما را از راه خیر دور می کنند، اشاره می نمایند؛ در زندگی مسلمان وقت فراغت – به معنی عدم کار – وجود ندارد و این (موضوع)
ضرورتی را تأکید می کند که امکان ندارد بگوییم، این وقت در زندگیش خالی است و وظیفه اي براي دنیا یا آخرت در آن وجود ندارد، چرا که وقت

یا عمر در زندگی مسلمان، از آِن خداست و انسان مسئول آن است، پس او خواستار تخصیص دادن تمامی وقت به عبادت خداوند، به معناي
عمومی و جامع آن در همه ي زمینه هاي زندگی می باشد، هر انسانی باید ارزش وقتی را که می گذرد، بشناسد و بداند که خداوند به خاطر آن، در

روز قیامت، از او حسابرسی می نماید!»

 
بررسی موارد در سایرگزینه ها 3.گزینه 3

»: «فاعله «الضرورة» » نادرست است.  گزینه ي «

 
»: «من باب تفّعل» نادرست است.  گزینه ي «

»: «فاعله «الضرورة» » نادرست است. گزینه ي «
«خاٍل»: (= خالی) اسم – مفرد مذکر – مشتق  (إسم فاعل) – نکرة – معرب – منقوص / خبر و مرفوع تقدیراً 4.گزینه 3

   «تنوع غذایی براي کامل کردن نیاز بدن به مواد الزم ضروري است. بدن انسان نیاز به مواد مختلف و ویتامین هاي متنوع دارد و این مواد در
میوه ها و سبزیجات قرار داده شده است. به عنوان مثال لوبیا حدود  درصد از پروتئینی را که همان اساس ساختن جسم است، دارا می باشد. یا
از بزرگ ترین فایده هاي پیاز، همان جلوگیري از سرطان است، یا زیتون محتوي ویتامین  است که بچه ها با خوردنش از بعضی بیماري ها مانند

ضعف در ساق ها محافظت می شوند و اما ما در خانه هایی زندگی می کنیم که خورشید وارد آن نمی شود، پس خوردن زیتون بر ما الزم است!»

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها  5.گزینه 2

 
»: «معرب» نادرست است.  گزینه ي «

 
»: «للمخاطبۀ و نائب فاعله «الفواکه» » نادرست اند.  گزینه ي «

»: «مزید ثالثی، الزم، مبنی علی الّسکون و فاعله» نادرست اند. گزینه ي «

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها 6.گزینه 3

 
»: «مبتدا و خبره .... » نادرست است.  گزینه ي «

 
»: «ممنوع من الصرف» نادرست است.  گزینه ي «

»: «مشتق و صفه مشبّهه و مفعولٌ به و منصوب» نادرست اند. گزینه ي «
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صفحه 2

   «در دریایی بزرگ یک ماهی زشت به اسم «سنگ ماهی» بود و ماهی ها از او ترس داشتند. او همیشه تنها بود. در روزي از روزها پنج تن از
ماهیگیران تور بزرگی در دریا انداختند. ماهی در تور افتادند. صداي ماهی ها شنیده می شد ... کسی براي کمک نرفت! پس غمگین شد و با سرعت

براي پاره  کردن تور شتافت تا ماهی ها از آن خارج شوند ... بعد از کوششی بسیار موفق شد. پس همه فرار کردند، اما سنگ ماهی در تور افتاد و

 
صیادان او را گرفتند. ماهی ها غمگین بودند؛ زیرا او به خاطر نجات آن ها در دام افتاد. 

آن ها او را گرفتند، ولی او در آب انداخته شد، زیرا او بسیار زشت بود، پس از او ترسیدند! ماهی ها به خاطر نجاتش خوشحال شدند و با لبخند به او
نگاه کردند، پس فهمیدند که زیبایی درون بهتر از زیبایی برون است!»

«تَْخُرَج»: فعل مضارع – للغائبۀ – مجرد ثالثی – الزم – مبنی للمعلوم – معرب / فعل منصوب بالفتحۀ و فاعله «األسماك» و الجملۀ 7.گزینه 3

 
فعلّیۀ 

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها

 
»: «مزید ثالثی .... ، متعدٍّ و مجزوم» نادرست اند.  گزینه ي «

 
»: شکل مجرد این فعل الزم است و مجهول نمی شود.  گزینه ي «

»: شکل مجرد این فعل الزم است و «فاعله ضمیر «هی» ... » نادرست است. گزینه ي «
«حزینات» : اسم – جمع سالم للمؤنث – مشتق و صفۀ مشبهۀ (مصدره: ُحزن) – نکرة – معرب- منصرف / خبر «کانت» المفرد و هی 8.گزینه 1

من النواسخ و منصوب بعالمۀ فرعیّۀ لإلعراب 
بررسی موارد در سایر گزینه ها

»: «صفۀ و منصوب بالتبعیۀ للموصوف» نادرست است.  گزینه ي «
»: «ممنوع من الصرف» نادرست است.  گزینه ي «

»: «بعالمۀ أصلیّۀ لِإلعراب» نادرست است. گزینه ي «
  «انسان قانع گنجی دارد که تمام نمی شود. واین یک وحی به داود علیه السالم است «بی نیازي را در قناعت قرار دادم درحالی که ایشان آن را

 
در فراوانی ثروت می جویند پس آن را نمی یابند!»

و فرد قانع نسبت به چیزي که مالکش نباشد حریص نیست و بیش تر از دیگري براي خود نمی خواهد. عالوه بر این؛ به خاطر زر و زیور دنیا یا آن چه

 
در دستان دیگران است، احساس اندوه نمی کند. 

اّما فرد بسیار آزمند پس او گرسنه اي است که هرگز سیر نمی شود! آزمندي و حرص نسبت به چیزي که نفس آن را دوست دارد فقر است، و بنده،

 
آزاد است هنگامی که قانع باشد و آزاد، بنده است وقتی که طمع می ورزد!

و سرانجام انسان باید از «حرص زیاد» اجتناب کند و این باالترین درجات طمع انسانی است که براي خویش زیاد را می خواهد و براي غیر خودش
اندك را!»

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها 9.گزینه 3

 
»: «معرب» نادرست است.  گزینه ي «

 
»: «فاعله «الغنی»» نادرست است.  گزینه ي «

»: «الزم» نادرست است. گزینه ي «

 
بررسی موارد در سایرگزینه  10.گزینه 3

 
»: «مزید ثالثی من باب إفعال» نادرست است.  گزینه ي «

 
»: «الضمیر البارز» نادرست است.  گزینه ي «

»: «الزم» نادرست است. گزینه ي «

 
بررسی موارد در سایر گزینه  11.گزینه 2

 
»: «معرف باإلضافۀ» نادرست است.  گزینه ي «

 
»: «منصرف» و «صفۀ و منصوب» نادرست اند.  گزینه ي «

»: «صفۀ ... بالتبعیّۀ» نادرست است. گزینه ي «
   «به درستی که خداوند انسان را به شکلی آفرید که براي او ممکن نیست تنها و دور از دیگران زندگی کند و به خاطر آن انسان باید در یک
مجموعه اي زندگی کند که از افرادي تشکیل شده است تا همدیگر را براي حقیقت زندگی بشناسند و از مهم ترین علت هایی که این ارتباط را بین

افراد جامعه استحکام می بخشد همان راستی است که موجب ایجاد دوستی بین آن ها می گردد و در این زندگی گروهی، انسان دوست واقعی را
می شناسد که وقتی اشخاص دیگر از او دور می شوند او به سویش می آید. هر انسانی که یک دوست واقعی دارد، خداوند نعمتی خاص به او بخشیده

است و این توجه اي از او (خداوند) به او (انسان) است. بدان که دوستی از طرف مردم مانند سالمت انسان است و تو ارزش کمیاب آن را احساس
نمی کنی، مگر وقتی که آن را از دست بدهی، به خاطر آن، پس دوست واقعی خود را حفظ کن که تو را در هنگام سختی ها می شناسد و به تو
کمک می کند که به سوي کمال و موفقیت باال بروي در حالی که او خوشحال می شود آن گاه که تو در زندگی ات به اهداف واالیت می رسی!»
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صفحه 3

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها 12.گزینه 3

 
»: «فاعله « اإلنسان» » نادرست است.  گزینه ي «

 
»: «مجزوم» نادرست است.  گزینه ي «

»: «متعدٍّ – مرفوع» نادرست اند.  گزینه ي «

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها 13.گزینه 2

 
»: «صفۀ مشبهۀ – ممنوع من الصرف – مضاف ٌالیه» نادرست اند.  گزینه ي «

 
»: «منصوب بالفتحۀ» نادرست است.  گزینه ي «

»: «معّرف باإلضافۀ – مرفوع» نادرست اند. گزینه ي «

 
حرکت گذاري صحیح عبارت: الراضی عْن نَْفِسِھ غیُر محبوٍب ِألَنَّ النّاَس الیُِحبُّوَن الراضَی َعْن نَْفِسِھ" 14.گزینه 4

 
بررسی موارد در سایر گزینھ ھا:

) «محبوِب» نادرست است و باید تنوین بگیرد «محبوٍب» زیرا هیچ دلیلی براي نپذیرفتن تنوین ندارد. «الراِضْی» نادرست است و باید با اعراب

 
اصلی منصوب بیاید زیرا در نقش مفعوٌل به آمده است و اسامی منقوص در حالت نصبی اعرابشان اصلی است.

) «یحبّوُن» نادرست است و شکل صحیح آن «یحبّوَن» است زیرا فعل مضارع للغائبیَن نون فتحه دار دارد (مرفوع با ثبوت نون اعراب) و الراضِی

 
نادرست است و شکل صحیح آن الراضَی است.

) «الراضُی» نادرست است، اگرچه نقش مبتدا و مرفوع دارد ولی چون اسم منقوص است، عالمت رفع آن تقدیري می باشد. «محبوِب» به

 
صورت «محبوٍب» صحیح است.

حرکت گذاري صحیح عبارت: «نَْحُن نََری الِجباَل َو نَْحَسُب أنَّھا َجاِمَدةٌ تَُمرُّ َمرَّ السَّحاِب.»  15.گزینه 3

 
(  الِجباَل : صحیح است زیرا در نقش مفعول به آمده پس باید منصوب باشد (رد گزینه 

 
(  َمرَّ : صحیح است زیرا در نقش مفعول مطلق نوعی آمده است بنابراین باید منصوب باشد (رد گزینه 

 
(  َجامدةٌ : صحیح است زیرا خبر أنَّ محسوب می شود پس باید مرفوع باشد. (رد گزینه 

(  نََری : صحیح است زیرا در صیغه متکلم مع الغیر است پس باید عین الفعل آن منصوب باشد (رد گزینه 

 
حرکت گذاري صحیح عبارت: الَحَسناُت یُذِھبَن السَّیِّئاِت، فالُمسِلماُت یَعَمْلَن الَحَسناِت. 16.گزینه 1

 الحسناُت : مبتدا و مرفوع / یُذِھبَن : خبر و محًال مرفوع / السیّئاِت : مفعوٌل به و منصوب به اعراب فرعی کسره / المسلماُت : مبتدا و مرفوع / یَعملن

 
: خبر و محًال مرفوع / الحسناِت : مفعول به منصوب با کسره فرعی یا بنایی

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

 
) «السیّئاِت» صحیح است، زیرا در نقش مفعوٌل به است و چون جمع مؤنث سالم است منصوب به کسره با اعراب فرعی آمده است.

 
) «یُْذِھْبَن» صحیح است، زیرا فعل مضارع از ثالثی مزید من باب «إفعال» است و همچنین «السیّئاِت» صحیح است.

) «الّسیئاِت» و «الحسناِت» صحیح هستند، زیرا هر دو در نقش مفعوٌل به و منصوب به اعراب فرعی کسره باید بیایند زیرا جمع مؤنث سالم
هستند.

 
17.گزینه 4 «لّما َشعََرِت التملةُ بالرطوبِة أْخَرَجْت الُحبوَب و نََشَرتْھا حتی ال تَْفُسَد.» "

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

 / (  َشعََرِت: فعل ماضی للغائبۀ است و مبنی للمعلوم است، دقت کنید کسره اي که بر ضمیر «ْت» است، کسره ي عارضی می باشد (رد گزینه ي 
النملةُ: فاعل و مرفوع /  بالرطوبِة: جار و مجرور /  أْخَرَجْت: فعل ماضی للغائبۀ و مبنی للمعلوم (فاعل آن «هی» مستتر می باشد به «النملة»

)/  حتی )/  نََشَرْت: فعل ماضی للغائبۀ و مبنی للمعلوم (رد گزینه ي  )/  الُحبوَب: مفعول به و منصوب (رد گزینه ي  برمی گردد.) (رد گزینه ي 
) توجه: فعل «شعرْت» براي راحت خوانده شدن چون حرکت آخر آن ساکن است ـِ می گیرد. ال تَْفُسَد: فعل مضارع منصوب، للغائبۀ (رد گزینه ي 

 
زیرا فعلی که آخر آن ساکن باشد و اسم بعد از آن ال داشته باشد آن سکون به کسره  ِ تبدیل می شود.

 
حرکت گذاري صحیح عبارت: 18.گزینه 2

 
«آَمْنُت بِالَخاِلِق لَّما رأْیُت َحَرکاِت البَْدِر بَْیَن النّجوِم َو داِخَل الغُیوِم!» 

 «حرکات» در نقش مفعوٌل به آمده است بنابراین باید منصوب باشد ولی چون جمع مؤنث سالم است اعرابش فرعی به کسره است.  «حرکاِت» و

 
( همچنین چون مضاف واقع شده نباید تنوین بگیرد. (رد گزینه هاي  و 

 
(  «بین» در نقش مفعوٌل فیه آمده است بنابراین باید منصوب باشد (رد گزینه ي 

 
(  «داخل» در نقش معطوف و به تبعیت از بیَن باید به حالت نصبی بیابد. (رد گزینه ي 

 
(  «آمنت» فعل متکلم وحده و ثالثی مزید باب إفعال است و بر وزن «أْفَعَل» آمده است. بنابراین «آَمْنُت» صحیح می باشد. (رد گزینه ي 
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حرکت گذاري صحیح عبارت: 19.گزینه 3

 
«إْن صاَدْقَت األشراَر تَُکْن واِحداً ِمْنُھْم ِألنَّ الَمْرَء َعلَی دیِن َخلیِلِھ!» 



صفحه 4

 
(  «دین» چون مضاف واقع شده است نباید تنوین بگیرد  «دیِن» (رد گزینه 

 
(   «األشرار»  در نقش مفعول به آمده است بنابراین باید منصوب باشد   «األشراَر» (رد گزینه

 
(  «أن» چون حرف شرط است باید به صورت «إن» باشد. (رد گزینه 

 
(  «خلیل» در نقش مضاف الیه آمده است پس ینابراین باید مجرور باشد   «خلیِل» (رد گزینه 

 
(  «المرء» در نقش اسم   أنَّ  آمده است بنابراین باید منصوب باشد «المرَء» (رد گزینه 

 
حرکت گذاري صحیح عبارت: تقَُع مدینةُ اصفھاَن فی مرکِز ایراَن و ھی مدینةٌ مشھورةٌ فی العالَِم  20.گزینه 2

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

) «مرکٍز» نادرست است زیرا به کلمه «ایران» اضافه شده است پس نباید تنوین بگیرد و «دوّمی» نیز نادرست است، زیرا دلیلی براي نپذیرفتن

 
تنوین ندارد به همین خاطر شکل صحیح آن «المدینةٌ» است.

) «أصفھاِن» نادرست است زیرا اسم غیرمنصرف است که در نقش مضاف الیه آمده پس باید به صورت مجرور به اعراب فرعی فتحه بیاید پس

 
«أصفھاَن» شکل صحیح آن است.

) «العاِلِم» نادرست است زیرا «العاِلم» به معناي «دانا» است در صورتی که سؤال احتیاج به «العالَِم» یعنی جهان دارد.
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