بانـــــــــــــــــــــــک تـــــــــــســـــــت عـــــــــــربـــــــــــــی
1

مولفان:محمد علی کاظمی – مژده خزایی

«ویژه ککنور »99

ویژه نظام قدیم

عیِّن المبنی لِلمَجهول:
 .1کانت ظلمات البحر ترّوع اإلنسان فی القرون الماضیة.
 .2نُزیّن أنفستا بأثواب جمیلة وزینة اإلنسان لیست بظاهرة.
 .3هم یساعدون المساکین إیماناً باهلل.
 .4اُخبر جمیع الناس للمشارکة فی الجهاد فی سنة الماضی.
جواب گزینه 4
در صورتی که فعل ماضی فاء الفعل با ضمه شروع شود  %100آن فعل مجهول است.
ترجمه گزینه  :4به همه ی مردم برای شرکت کردن در جهاد در سال گذشته خبر داده شد.

عَیِّن النَعت یختلف نوعه عن الباقی:
 .1ال تُقضّری فی أداء واجباتک اإلجتماعیّة أبداً.
 .2کانت المدیرة تبحث عن فرد فی المدرسة یجتهد فی اعمال الخیر.
 .3عندما نعتمد علی اآلخرین لن نستطیع أن نقوم بأعمال مهمّة.
 .4رأیتُ طفالً و هو ینظر إلی هذه الصخرة العظیمة بدهشة.
جواب گزینه :2
منظور از صورت سوال این است که در سه گزینه یا صفت مفرد وجود دارد و یا جمله وصفیه که با بررسی این تست در گزینه  2جمله
وصفیه وجود دارد که فعل (یجتهد) اسم نکره (فرد) وصف میکند در سایر گزینهها صفت مفرد وجود دارد.
بررسی سایر گزینهها
گزینه  :1صفت مفرد (اإلجتماعیَّة) وجود دارد.
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گزینه  :3صفت مفرد (مهمة) وجود دارد.
گزینه  :4صفت مفرد (العظیمة) وجود دارد.

عَیِّن «ما» معرفة:
 .1ما سبب صبر المؤمنین علی الشّدائد.
 .2أفضل األعمال ما فیه صالح و رشاد.
 .3أنّما ینتفع بالتّجارت من یعتبر منها و یجعلها نصب أعینه.
 .4لِمَ ما حضرت أمس فی المدرسة هل أنت رأیتهُ؟
جواب گزینه :2
منظور از «ما» معرفة «ما» موصوله است و به معنای آنچه است.
بررسی سایر گزینهها
در گزینه ( :1ما  استفهامیة) است.
در گزینه ( 3ما  کافة) است .حروف مشبة بالفعل (أنََّ ،أنَّ ،کانَ +ما) بشوند آنها را از عمل باز میدارد که به این «ما» «ما کافة»
میگویند.
در گزینه ( 4ما  نفی) است.

عَیِّن ما یبیّن کیفیّة وقوع الفعل:
 .1آمنت زوجة یاسر باللّه تعالی ،رغم التعذیب ،إیماناً راسخاً.
 .2إعتذرت من المجروح الّذی أوقعته أنا علی األرض إعتذاراً.
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 .3تحدّثت مع والدیّ تحدّثا و هما یشربان الشّای.
 .4إبتسمت اُمّی فی وجهی إبتساماً فضرخت من ذلک.
جواب گزینه 1
منظور از صورت سؤال مفعول مطلق نوعی است که در گزینه « 1إیماناً» مفعول مطلق نوعی است.
بررسی سایز گزینهها
در گزینه ( 2إعتذاراً) مفعول مطلق تأکیدی است.
در گزینه ( 3تَحدّثاً) مفعول مطلق تأکیدی است.
در گزینه ( 4إبتساماً) مفعول مطلق تأکیدی است.

هم اکنون یبش از  200تست کامالاا رایگان در سایت لیموترش

www.limootoorsh.com
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