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عیّن «ما» معرفةً:
الف) ما تسأَل تَجِدْ

ب) ما کان هناکٌ مخالفة هللِ ولکن خاف المؤمن.

ج) عین ما المناسب الفراغ

د) ما هو سبب جوعک بعد هذه المّدة؟

پاسخ گزینهی ج است.
در این گزینه «ما» ی وصول بکار رفته که معرفة است ولی در سایر گزینهها ما معرفه نیست .در گزینهی الف) مای شرط در
گزینهی ب) مای نفی و در گزینهی د) استفهام است.

عین العبارة التّی فیها المعارف أکثر:
ب) لیجعل االنسانُ جهد النّحله نصب أعینه دائماً

الف) لَونَ کتاب صِدیقی

ج) اللّغة المشترکة بین مسلمی العالم هی اللّغة العربیّةِ

معرفه به ال معرفه به ال

د) أنا مدینةُ العلِمِ و علیٌ بابُها

معرفه به اضافه معرف ال معرفه ضمیر معرفه ال معرفه به ال

پاسخ صحیح گزینهی ج است .اللغة ،المشترکة ،مسلمی ،العالم ،هی ،اللغة ،العربیّة ⇐  7معرفه
معرفه بهاضافه
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 6معرفه

 6معرفه

درسنامهی انواع معارف:
معارف بر شش نوع هستند :اسم ال دار (الَمؤمن ،المعلّم و – )...ضمایر (هو ،خرجوا)...
اسم موصول( -الذی ،التی ،من ،ما و – )....اسم اشاره ( هذا ،ذلک و – )...اسامی علم (فاطمه ،علی ،ایران،
شیراز و ...در کل اسامی اشخاص ،شهر و کشور -و معرفه بهاضافه (صدیقی)
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عیّن الممنوع من الصرف یقبل اکسره:
الف) أرسلنا إلی فرعون رسوالً فعصی فرعون الرسول ب) إلی متی تعبدُ فی معابد فی هذه الدنیا
ج) ان آالخرة من أقرب البیوت إلی رضی اهلل و أبعدها من غضبه

د) و زیّنا السماء الدنیا بمصابیح

پاسخ صحیح گزینهی ج است.
اسامی غیر منصرف در دو صورت کسره را میپذیرند :زمانیکه ال بگیرند و زمانیکه مضاف واقع شوند .در این گزینه هم کلمهی
أقرب غیرمنصرف است ولی چون مضاف واقعشده است کسره را میپذیرد در حالت مجرور خود و نیاز به اعراب فرعی فتحه
نداریم.

أنّنی کنت عارفة فی قرادة .الحطالب الّتی کُتب من علماء األدب.
 .1همانا من غرق خواندن مطالبی بودن که از ادیبان نوشته شده بود.
 .2همانا من غرق مطالبی بودم که آنها را خوانده بودم و از ادبیان نوشته شده بود
 .3من غرق خواندن مطالبی هستند که از ادبیان نوشته شده است.
 .4همانا من غرق خواندن مطالبی بودم که ادبیان آنها را نوشته بودند.
جواب گزینه 1
در گزینه ( 2ترادة :خواندن) معنی می دهد و همچنین واژه (آنها) اضافه معنی شده است.
در گزینه ( 3کنتُ  :بودم کُنتُ  ....کَتبت :نوشته شده بود) معنی میدهد.
در گزینه ( 4کنتُ  ...کتبت :نوشته شده بود) معنی می دهد و همچنین واژه (آنها) اضافه معنی شده است.

صباح یم من أیّام الشتاء الباردة کان النلج یتساقط من السماء.
 .1صبح روزی از روزهای سرد زمستان از آسمان برف در حال باریدن بود.
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 .2صبح یک روز از روزهای سرد زمستان از آسمانها برف در حال باریدن بود.
 .3صبح روزی از روزهای سرد زمستان از آسمان برف میبارید.
 .4صبح روزی از روزها سرد از آسمان برف میبارید.
جواب گزینه 3
در گزینه ( 1کان  ....یتساقط :برف میبارید) معنی میدهد.
در گزینه ( 2مِن السماء :از آسمان کان ...یتساقط :برف میبارید) معنی میدهد.
در گزینه ( 4الشتاء الباردة  :سرد زمستان کان  ....یتساقط :برف میبارید) معنی میدهد

هم اکنون یبش از  200تست کامالاا رایگان در سایت لیموترش

www.limootoorsh.com
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