
 

 

ا: در گزينة ه به دست نميآيد(. تشريح ساير گزينه -التزامي )درك نميشود  درك ( مضارع اخباري است، نهمضارع به كار رفته در اين گزينه )ال ت   علف-۱

فعل مضارع  نيـز چـون ۳صورت التزامي ترجمه ميشود )خردورزي كنيد(، در گزينـة  واقـع شـده بـه« لعـل» چـون بعـد از « تعقلـون»فعل مضارع  ۲
ترجمه ميشوند  فعل مضارع به عنوان فعل شرط واقع شده است، به صـورت مضـارع التزامـي هـم چـون۴ي نهي واقع شده اسـت و در گزينـة «ال»بعد از 

 .)نبايد غمگين سازد / تالش كند( 

بر انگيخته  <برانگيخته خواهند شد) ،در حالی که مومن هستی؛ ]مومناً[ حال است(<و ايمان داشته باشی) -۲سی ساير گزينه ها:صحيح. برر۱گزينه  -۲

ل[ فعل الز <بندگان شايسته هللا( ، وارد ميکند) <ميشوند؛ ]ي بعث[ مضارع است.(، ]هللا[ مضاف اليه است نه فاعل، بندگان شايسته اش.) م وارد ميشوی؛ ]تَدخ 

ترتيب عربی در ترجمه فارسی کامال بهم خوردنی  -۴ اضافی است.( <]آن[ اضافی است، زمره ) <اضافی است.( ، آن روزی ) <بی شک) -۳ است.(

 *تذکر : فعل جواب شرط ميتواند بصورت مضارع يا مستقبل ترجمه شود. درحالی که مومن هستی(. <جهاد کنی(، و مومن باشی ) <است، بايد جهاد کنی)

 )َمن( شرطيه بمعنای هرکس بر سر عبارتی امده است که دو فعل دارد، اولی بعنوان فعل شرط و دومی بعنوان جواب شرط.-۳
: فعل شرط/ َرِسَب :جواب شرط ) ترجمه عبارت: هرکس از انجام تکاليف خود فرار کند، واقعا مردود ميشود  ( !! فرَّ

 من استفهام -۳من استفهام./  -۲ه/ من موصول: بمعنای کسی ک -۱گزينه های ديگر: 

 )يحترموا( جواب شرط و فعل ثالثی مزيد از باب افتعال است. در سايرگزينه ها جواب شرط: )يَنفع، حصلَت، يقع( همگی ثالثی مجرد هستند. -۴

 لغائب)ي ثَب ِت( : هماهنگ با هللا و به صيغه ل/ )تَنصری( : فعل شرط و هماهنگ با ضماير للمخاطبة در جمله-۵

 ترجمه: اگر خدا را ياری کنی تو را ياری می کند و گام هايت را استوار می کند.

لنا: اگر دقت کنيم )فعل شرط بصورت *مضارع التزامی* ترجمه ميشود.(/ حول : درمورد/ َرأينَا: مي بينيم ) جواب شرط بصورت *مض -۶ ارع إن تَأمَّ

 .منها: از جمله/ الحصول علی: دستيابی به/ مطلوبنا: )اسم مفعول( خواسته خود اخباری* ترجمه ميشود.(/ کل االمور: تمام امور/

 علی ما فاتَک م: نسبت به آنچه از دستتان رفته است )از بين رفته است()ماضی است(-۱سايرگزينه ها:  /۳پاسخ گزينۀ -۷
 اجاب: جواب ميدهد.)چون جواب شرط است، مضارع معنی ميشود.(-۴  الرياح: بادها/ تجری: جريان دارند./ الس ف ن)جمع سفينه ها(: کشتی ها. -۲

 (۴و  ۱يقول الکافر: کافر می گويد )رد گزينه های  /: ما قَد َمت يَداه : آنچه دستانش پيش فرستاده است )رد ساير گزينه ها(۳پاسخ گزينه  -۸
 يا ليتنی کنت  تراباً: ای کاش خاک بودم )رد ساير گزينه ها(

شيء اسم نكرهاي است كه جملة :« ۱»گزينة :اي ديگره تشريح گزينه /جواب شرط «: يشاهد»فعل شرط و «: يسافر»شرطي است.  ۳نة عبارت گزي -۹

اسم نكرهاي « كالم  « :»۴» گزينة /آن را توصيف ميكند. ...«  نت بي»اسم نكرهاي است كه جملة « قصة  « :»۲» گزينة /آن را توصيف ميكند. ...« ليس »
 آن را توصيف ميكند....«  قنعي»جملة است كه 

)كه( در جاي خالي قرار گيرد تا دو جمله را به هم «: أن  » بايـد« إن  »)اگر( از حروف شرط است و بين دو فعل نميآيد، بنـابراين بـه جـاي «: إن  »-۱۰

 .وصل كند

 جزم انها در اينجا حذف نون است، ص: إن تفكروا...تجدوا....صحيح: فعل و جواب شرط هردو تغيير ميکنند و مجزوم ميشوند که عالمت  ۲گزينه -۱۱

چه كسي مخالفت ميكند قبل از اينكه بفهمد :» ۱» گزينة: گزينه هاي ديگر  تشريح  /: جواب شرط لَ : از ادوات شرط / حاول: فعل شرط /وصن  م -۱۲

 موف ق نشد كسيكه تالش در كارها را رها كرد!:» ۴» گزينة صحبت نكرديم هنگاميكه معل م درس ميداد! :» ۳» گزينة جز نادان؟! 

 گزينةفعل شرط معادل مضارع التزامي است )معتقد باشيد(. « إعتقدتم« :»۱» گزينة:گزينه هاي ديگر  تشريح/معادل ماضي منفي است.  «ك نلَم ي»-۱۳

آمده و معناي « لـِ »همراه با  «فهمواي»فعل مضارع :» ۴» زينةگ شرطيه آمده و معادل مضارع التزامي است )بميرند(. « إذا»بعد از « ماتوا« :»۲»
 مضارع التزامي دارد)تا بفهمند(.

 ندارند. یاصالً ساختار شرط ۳و  ۱ یها نهيکه گز دياست.  توجه داشته باش« مفاعلة»بر وزن « مساَعدة»ي ساع د: جواب شرط و مصدرش -۱۴

  جواب شرط و ماضی باب تَفَعُّل است.بَّهَ تَنَ -۱۵

:پاسخنامه تشریحی اسلوب شرط  


