






به نام خدایی که دوستمان دارد.... کالم نخست   

وقتی به جهان پیرامون خودمان با دقت نگاه می کنیم، درمی یابیم که سرعت تغییرات پدیده های   
اطرافمان آن قدر زیاد شده که گاهی نمی توانیم خودمان را با این تغییر مطابق  کنیم و صادقانه، از خیلی 
از آنها جا می مانیم، یکی از این پدیده ها »کنکور سراسری« است که علی رغم جوانی و تازگی نظام 
جدید، در درس عربی،کاماًل بلوغ و تکامل در کنکورهای برگزار شده به چشم می خوَرد و به همین 
دلیل تمام سعی ما این بوده که هر سال این تغییر و تحوالت را در کتاب عربی مبتکران لحاظ کنیم، اما 
در این راه یک مشکل بزرگ وجود داشت و آن هم زیاد شدن تعداد صفحات کتاب بود که برای رفع 
این مشکل تصمیم گرفتیم کتاب »عربی جامع کنکور« را به صورت سه جلدی، شامل »دهم جامع«، 
»یازدهم جامع« و »دوازدهم جامع« ارائه دهیم، به نحوی که دانش آموز را از خرید کتاب دیگری در 

درس عربی بی نیاز کند. 
این کتاب ها مطالب زیر را در بر خواهد گرفت:

-  تست های ترجمه، تعریب، قواعد ، واژگان، درک مطلب، ضبط الحرکات و تحلیل صرفی ) سراسری و تالیفی(
- آموزش کامل قواعد و نکات ترجمه

- ترجمۀ خط به خط کتاب درسی
_ لغت نامه کامل درس به درس
- حل تمرین های کتاب درسی

- مترادف و متضاد هر درس
- نمودار خالصه قواعد و نکات ترجمه

- انواع فعل ها و مصدرهای هر درس
- مثال نامه ها برای باال بردن تراز آزمون ها

- جمع های مکسر هر درس
با تهیه این کتاب موارد زیر را به دست می آورید:  

درس نامه: در این قسمت تمام موضوعات قواعدی به طور کامل تدریس شده است.
نکته نامه: نکات تستی و تشریحی و موارد فرعی درسنامه، در قالب »نکته نامه« آمده است.

اشتباه شونده ها: مواردی که معموالً در قسمت های قواعدی با یکدیگر اشتباه گرفته می شود.
کارگاه ترجمه: نکات ترجمه ای مربوط به هر درس که به صورت قالب ثابت در قسمت آموزش آورده 

شده و برای آزمون های تستی و تشریحی بسیار کاربردی است.
ترجمه خط به خط: تمام متن های کتاب درسی به طور کامل، کلمه به کلمه و خط به خط ترجمه شده است.

المعجم: لغت نامه ی کامل هر درس است که نسبت به لغت نامه ی کتاب درسی، لغات بیشتری در خود 
جای داده است.

حل تمرین های کتاب: تمام تمرین های کتاب درسی به صورت کامل و با توضیحات کافی حل شده 
است. )الزم به ذکر است بخش زیادی از تست ها مربوط به تمرین های کتاب است.(

مترادف - متضاد: این بخش برای هر درس به طور جداگانه به شناخت ارتباطات معنایی کلمات کمک می کند.

جمع مکسر: شناخت جمع های مکسر و مفرد آن ها در هر درس کمک قابل توجهی به حل تست ها می نماید.
انواع فعل: تمام فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی و مصدرهایی که در هر درس از کتاب وجود دارد، به طور 



جداگانه در جدول قرارگرفته است؛ چون اعتقاد داریم مهم ترین جزء عربی نظام جدید »فعل« است.
مرور و جمع بندی در یک نگاه: قطعاً دانش آموزانی که در آزمون های آزمایشی شرکت می کنند، به خوبی این 

مسأله را درک می نمایند که داشتن یک خالصه جامع و کامل و آماده می تواند بسیار راهگشا باشد.
مثال نامه: شاید به جرأت یکی از ابتکارها و تفاوت اصلی این کتاب با سایر کتب بازار، مربوط به همین 
قسمت باشد، ما معتقدیم وقتی در هر درس از کتاب، تمام مثال های مربوط به قواعد آن درس را به طور کامل 

و یک جا ببینید، قطعاً می توانید در آزمون ها و حل تست ها موفق تر باشید، مثال نامه را خیلی جدی بگیرید!
پرسش های چهارگزینه ای: پس از پایان قسمت آموزش در این کتاب، حاال وقت آن است که با شکل 
تستی سؤاالت آشنا شوید که در این قسمت پرسش های چهارگزینه ای به دسته های زیر تقسیم می شود:

1. واژگان )مترادف - متضاد(2. حوارات )گفت وگوها(3. ترجمه و تعریب4. درک مطلب
5. قواعد6. پرسش های کنکور سراسری

پاسخ نامه: برای هریک از پرسش های چهارگزینه ای، پاسخنامه تشریحی در انتهای کتاب قرار دارد 
و تالش کرده ایم تا جایی که ممکن است در قسمت پاسخنامه به تحلیل تمام گزینه ها بپردازیم.

فرآیند  این یک  به چشم می آید درحالی که  مولف  نام  فقط  معموالً  نیز  کتاب  تولید  روند  در   
گروهی است که در آن جمعی دست به دست هم، هدف هایشان را یکسان می کنند تا کتابی تولید 
و وارد بازار شود، بنابراین بر خود الزم می دانم که از این گروه پرتالش تشکر و قدردانی نموده و 

شادی خود را از تولید کتاب با این عزیزانم به اشتراک بگذارم:
سپاسگزاری: 

 جناب آقای یحیی دهقانی: مدیریت محترم انتشارات مبتکران و یکی از پیشکسوتان آموزش و نشر ایران
 جناب آقای مهندس هادی عزیززاده: دبیر محترم مجموعه که تجّسم چهره ایشان در ذهن من 

ترکیب لبخند و صبر است.
 صفحه آرا: سرکار خانم سمیرا عاشورلو که هنرمندانه در صفحه آرایی این کتاب تالش کردند.

 سرکار خانم طوبی عینی پور: که زحمت نمونه خوانی کتاب را متحمل شدند.
 تایپیست: ناهید صبائی

 گرافیست و طراح جلد: بهاره خدامی
 سرکار خانم هدی معرفت جو که در ویرایش بخش هایی از کتاب همراه من بودند.

 اعضای تیم آکادمی عربی، جناب آقای میثم تقی نژاد و محسن فالح که به صورت پیگیر و مستمر 
در مراحل تولید و ویرایش کتاب تالش و دلسوزی داشتند.

 همسر عزیزم و دو پسر دلبندم: که شاید به هیچ کس به اندازۀ آنها مدیون نباشم، چون تألیف 
زمانبرترین کار زندگی من بوده و این همان زمانی بود که به آنها تعلق داشت.

با وجود وسواس و دقت فراوانی که در ویرایش این کتاب انجام دادم، حتمًا ایرادهایی خواهد   
استادان  عزیزان،  تک تک  از  بنابراین  نمی ماند،  دور  شما  تیزبین  نگاه  و  دقیق  چشمان  از  که  بود 
گران قدر، مشاوران باسواد و دلسوز و دانش آموزان هدفمند خواستارم که بر این حقیر منّت نهاده 
و نظرات و انتقادات ارزشمندشان  را از طریق آیدی تلگرام و اینستاگرام زیر اعالم نمایند، که من 

سخت معتقدم نظرات شما سازنده و گرانقدر است.
مهدی ترابی  

arabiacademy :تلگرام
arabiacademy :اینستاگرام
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ــم(  ــتم و نه ــم، هش ــال هفت ــه )س ــث پای ــام مباح ــرور تم ــامل م ــن درس ش ــد ای قواع
می باشــد.

ــاص  ــود اختص ــه خ ــادی را ب ــبتًا زی ــم نس ــن درس حج ــد ای ــوا: قواع ــی محت ارزیاب
ــته  ــتقل نداش ــؤال مس ــری س ــور سراس ــت در کنک ــن اس ــد ممک ــن قواع ــد.  ]ای می ده

ــت.[ ــروری اس ــا ض ــری آنه ــدی، یادگی ــث بع ــة مباح ــوان پای ــی به عن ــد، ول باش
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درس نامه

در عربی دورة اول )هفتم ـ هشتم ـ نهم( با قواعدی آشنا شدید که به طور پایه ای در عربی دورة دوم )دهم ـ یازدهم ـ دوازدهم( به آن نیاز داریم.  

به طور کلی »کلمه« در زبان عربی به سه گروه تقسیم می شود:  
 

ابتدا به بررسی »اسم« می پردازیم؛  اسم تقسیم بندی های گوناگونی دارد که ساده ترین و ابتدایی تریِن این تقسیم بندی ها، »جنسیت« و »تعداد« است.  

مذکر: اسمی که بر جنس »نر« داللت می کند.  
مؤنث: اسمی که بر جنس »ماده« داللت می کند.  

1( مذکر   عالمت خاصی )مانند »ة«( ندارد و فقط بر جنس )یا شیء1( نر تأکید دارد.   
    اسم از نظر	  َرُجل )مرد( / أب )پدر( / أسد )شیر( / کتاب

1( دارای عالمت تأنیث: عالمت اصلی آن )ة( است که به انتهای کلمه اضافه می شود. 							جنس 
   طالبة )دانش آموز )دختر(( / شجرة )درخت(

2( مؤنث   2( بدون عالمت تأنیث )قراردادی(: بر جنس ماده داللت می کند و عالمتی ندارد.   
    اُّم )مادر( / اسم شهرها و کشورها )إیران( / اعضای زوج بدن )یَد = دست(

1( حرف )ة / ة(   َمکتَبَة   
2( حرف )اء( که زائد باشد   صحراء عالمت های تأنیث )مؤنث بودن( اسم 

3( الف مقصوره )ي( یا )ا( زائد   ُکبري ـ ُدنیَا   

نکته نامه

1( کلماتی مانند )دواء، ماء، فتَی و...( عالمت مؤنث ندارند؛ زیرا اگر )اء( یا )ي( را از آخر این اسم ها برداریم یک یا دو حرف بیشتر باقی نمی ماند؛ 
یعنی )اء( یا )الف مقصوره( در این اسم ها جزء ساختمان اسم است و عالمت مؤنث به حساب نمی آید، بنابراین آنها را مذکر به حساب می آوریم.

2( برای تشخیص جنسیت در اسم های جمع، باید به »مفرد« آن اسم نگاه کنید.

 فقیر )مذکر(
مفرد

فقراء )جمع(    
   مؤنث

خضراء )مفرد(  مونث   
3( موارد زیر در زبان عربی به طور قراردادی مؤنث به حساب می آیند:

1( اسامی شهرها ـ کشورها ـ قاره ها ـ قبیله ها: طهران ـ ایران ـ اوروبّا ـ قریش 	
2( اعضای زوج )دو تایی( بدن: ید )دست( / رِجل )پا( / َعین )چشم( / اُُذن )گوش( 	

3( اسم هایی که بر انسان یا حیوان ماده داللت کند ولی عالمت مؤنث در آخرش نداشته باشد: 	
     اُّم )مادر( / اُخت )خواهر( / مریم و...

4( اسم هایی که به طور »حفظی« به عنوان مؤنث باید یاد بگیرید: 	
أرض )زمین( / شمس )خورشید( / سماء )آسمان( / دار )خانه( / نار )آتش( / حرب )جنگ( / بِئر )چاه( / ریح )باد( / حال )حالت(    

/ نفس )خود( / عصا   

1- در تقسیم بندی های مذکر و مؤنث، مواردی که بر انسان یا حیوان داللت نمی کند را اصطالحًا »مجازی« می گویند. بر این اساس اسمی مانند »شجرة« مؤنث مجازی و اسمی 

مانند »کتاب« مذکر مجازی است. )البته تقسیم بندی حقیقی و مجازی جزء اهداف کنکور نیست.( 

              اسم
کلمه							فعل

                حرف
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اشتباه شونده ها

اسمی که آخرش )ة / ة( دارد به شرطی مؤنث است که »مفرد« باشد.

 طالب )مذکر(
َطَلبَة)جمع(مفرد  أخ )مذکر( 

إخوة )جمع(مفرد شجرة )مفرد(  مؤنث  

درس نامه

   مفرد: اسمی که فقط بر یک نفر یا یک چیز داللت می کند. مانند: کتاب، تلمیذ
اسم	از	نظر	تعداد     مثنی: اسمی که بر دو نفر یا دو چیز داللت می کند و با اضافه شدن )اِن ـ  یِْن( به اسم مفرد ساخته می شود.

                         معلماِن ـ معلمیِن
   جمع: اسمی که بر بیش از دو نفر یا دو چیز داللت می کند و دو نوع دارد:

1- جمع مکسر: قاعده و قانون ندارد و شنیدنی و حفظی است.  فقیر  فقراء / صغیر  ِصغار   
2- جمع سالم   

جمع مؤنث سالم: از آخر اسم مفرد، »ة / ة« حذف و سپس »ات« اضافه می شود.   
        

 معلمات
+ ات

- ة معلم  جمع	سالم   معلمة 
   جمع مذکر سالم: با افزودن )وَن ـ  یَن( به اسم مفرد مذکر ساخته می شود.  )معلموَن ـ معلمیَن(

نکته نامه

1( برخی اسم ها در زبان عربی بیش از یک جمع مکسر دارند: مانند:
عین )أْعیُن ـ ُعیون( طالب )ُطاّلب ـ َطَلبة(   نفس )أنُفس ـ نفوس(   أخ )إخوان ـ إخوة( 

اشتباه شونده ها

1( کلمات »أصوات، أوقات، أموات، أبیات« با اینکه به »ات« ختم شده اند، ولی جمع مؤنث سالم نبوده و جمع مکسر هستند.

 بِیت
مفرد

 َمیِّت ـ َمیْت / أبیات 
مفرد

 صوت / أموات 
مفرد

 وقت / أصوات 
مفرد

أوقات 
* »بَیت« به معنی »خانه«، جمع مکسرش »بُیوت« است.

2( اسم هایی مانند »عطشان، ایمان، انسان، کتمان و...« نیز »ـان« دارند ولی اسم مثنی نیستند.
3( اسم هایی مانند »مساکین، شیاطین، قوانین و...« نیز »ین« دارند ولی جمع مذکر سالم نبوده و جمع مکسر هستند.

نمونه تست:    
َعیِِّن ما لیس فیه جمع سالم للمؤنث:  

١ مِن صفات المؤمنین بشاشة الوجه!  
٢٣ َدَفعُت له مِقداراً مِن الریاالت الّتی کانت معی!

٤

 
٣ األرض ُکرة من الُکرات فی الفضاء!  

 الّذین یُقتلون فی سبیل اهلل لیسوا من األموات!
٢٣
٤  

۴ پاسخ تست:   
کلمة »األموات« جمع مکسر کلمة »میت« یا »َمیِّت« است و جمع مؤنث سالم به حساب نمی آید.  

ینه هاسایرگ ز بررسی   
در سایر گزینه ها کلمات »صفات - ریاالت - ُکرات« جمع مؤنث سالم هستند که مفرد آنها به ترتیب »صفة - ریال - ُکرة« می باشد.  

ة « دارد، اسامی غیر عربی مانند »دالر - ریال - بُرتقال و ...« نیز با »ات« جمع بسته می شوند. نکته به جز اسم های مفردی که آخرشان » ة-ـ  
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اسم اشاره
اسمی که برای اشاره به اشخاص و اشیاء به کار می رود، به صورت زیر تقسیم می شود:  

جمعمثنیمفردجنس

اسم	اشاره

نزدیک
هذاِن ـ هَذیِن )این دو(هذا ـ ذا )این(مذکر

هوالء )اینان(
هاتاِن ـ هاتَیِن )این دو(هذه )این(مؤنث

دور
............ذلَک ـ ذاَک )آن(مذکر

اولئک )آنان(
............تلَک )آن(مؤنث

نکته نامه

1( برای اشاره به مکان از الفاظ »ُهنا: اینجا« ، »هناک، هنالک: آنجا« استفاده می شود.  
2( اسم بعد از اشاره اگر »أل« نداشته باشد، حتمًا نقش »خبر« دارد. هذا   کتاٌب.  
      مبتدا      خبر

3( اسم اشاره از نظر جنس و تعداد با اسم بعدش مطابقت می کند.  
  هذا الکتاب / هذه المدرسة / هؤالء التالمیذ

اشتباه شونده ها

1( اگر اسم بعد از اشاره، »جمع غیر انسان« باشد، اسم اشاره به صورت »مفرد مؤنث« می آید.  هذه     ُکتٌُب. 	
   مفرد مؤنث   جمع غیر انسان

2( اسم اشاره »هؤالء« و »اولئک« برای مذکر و مؤنث به طور یکسان به کار می رود.  

کارگاه ترجمه
 

1( اگر اسم بعد از اشاره، »أل دار« باشد، اسم اشاره همواره »مفرد« ترجمه می شود:  
هذا التلمیذ ......... : این دانش آموز .........   

هؤالء التالمیذ ......... : این دانش آموزان .........   
2( اگر اسم بعد از اشاره »بدون أل« باشد، اسم اشاره طبق صیغة خودش ترجمه می شود:  

هذا تلمیذ ......... : این دانش آموزی .........   
هؤالء تالمیذ ......... : اینها دانش آموزانی .........   

3( »هناک« در ابتدای جمله اگر بعدش »اسم« آمده باشد، به معنی »وجود دارد ـ هست« ترجمه می شود.  
  »ُهناک َمْحَفظٌةنظیفةٌ علی المنضدة.«: کیف تمیزی بر روی میز وجود دارد.

نمونه تست:    
حیَح فی الترجمة: »هؤالء شاعراٌت و لَُهنَّ أشعار ذات عاطفة نافذة و شعور عمیق!« َعیِِّن الصَّ  

١ این ها شعرایی هستند که اشعارشان دارای عاطفه ای نافذ و احساساتی عمیق است!  
٢٣ اینان شاعر هستند و اشعاری دارند که عاطفه ای نافذ و احساساتی عمیق دارد!

٤

 
٣ این شاعران را اشعاری است با عاطفه تأثیرگذار و احساس عمیق!  

 این شعرا اشعاری دارند با عواطف تأثیرگذار و احساسی عمیق!
٢٣
٤  

۱ پاسخ تست:   
چون بعد از اسم اشاره، کلمة »شاعرات« بدون »أل« آمده، ترجمة مناسب برای »هؤالء« به صورت »این ها - اینان« صحیح است   

  )رّدگزینه های 3 و 4( »شاعرات« جمع است )رد گزینة 2(
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درس نامه

معناکلمة	پرسشیمعناکلمة	پرسشی

کجاأیَنآیاَهل / أ
اهل کجامِن أیَنچه کسیَمن

چه مقدارَکمبرای چه کسیلَِمن
چگونهَکیَفچه چیزیما / ماذا
چه زمانیَمتیچرالِماذا / لَِم

نکدامأّی از چه چیزی / از چه کسیمِّم / مِمَّ

نکته نامه

1( از بین کلمات پرسشی، »هل ـ أ« حرف استفهام و مابقی اسم استفهام هستند.  
2( در جواب »هل ـ أ« از »نعم ـ ال« استفاده می کنیم. هل أنت متکاسل؟ ال ـ أنا نشیٌط  

3( در جواب »َمن« از نام یا عنوان یا شغل انسان و در جواب »ما« غیرانسان استفاده می شود.  
4( زمان فعل در جملة پرسشی و جملة پاسخ باید یکسان باشد.  

: زیرا ـ برای اینکه« استفاده می کنیم. 5( در پاسخ به کلمة پرسشی »لَِم یا ماذا« از ترکیب »اِلَنَّ  
  لَِم یذَهُب إلی السوق؟ ألنّه یقصد شراء الُقماش.

اشتباه شونده ها

1( صیغة فعل در جملة پرسشی با صیغة فعل در جملة پاسخ، لزومًا یکی نیست و گاهی طبق الگوهای زیر با هم تفاوت دارد:  
الف( اگر سؤال دوم شخص مفرد )مفرد مخاطب( باشد، جواب اول شخص مفرد )متکلم وحده( می آید:  

هل تَْذَهُب إلی الشارع ُمسرعًا؟ نَعم، اَْذَهُب.  
    مفرد مخاطب  متکلم وحده

2( اگر سؤال دوم شخص جمع )جمع یا مثنی مخاطب( باشد، جواب سوم شخص جمع )متکلم مع الغیر( است.  
هل تَْذهبون إلی الشارع ُمسرعیَن؟ نَعم، نَْذَهُب.  

     جمع مخاطب      متکلم مع الغیر

نمونه تست:    
ـ : »قال المعّلُم: استعمال الَجّوال فی الصف غیر مسموح، اِلَنّه یُسبّب الُمشاَغَبة.« ِ أیُّ جواٍب من أدوات االستفهام الیناِسُب ل  

 کیف
٢٣
٤ ٣ لِمَ  ٢٣ أین 

٤

١ من   
۴ پاسخ تست:   

»کیف« به معنی »چگونه« برای پرسیدن سؤال از این عبارت مناسب نیست.  
چه کسی معلم( )قال المعلُم  معلم گفت  َمن  چه کسی   

کجا کالس( )فی الصف  در کالس  أین  کجا   
چرا زیرا ...( )اِلَنّه یَُسبّب ...   زیرا آن سبب می شود  لَِم )لماذا(  چرا - برای چه   

درس نامه

معموالً کلمات در زبان عربی، دارای ریشة 3 حرفی )3 حرف اصلی( می باشند و حروف دیگری را که عالوه بر این ریشه، در کلمه دیده می شوند،   
حروف اضافه یا زائد آن کلمه می گوییم.
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برای به دست آوردن وزن کلمات، به جای سه حرف اصلی کلمه، حروف ) فـ ـعـ ل( را جایگزین کنید، آنگاه وزن کلمه به دست می آید.  
استـغـفـار مـعـلـوم   

استـفـعـال مـفـعـول   

درس نامه

ساخت	فعل	در	عربی  منظور از صیغه در عربی، همان شخص در زبان فارسی، یعنی همان )من / تو / او / ...( است.

وزن	/	مثالصیغه	های	فعل	ماضیوزن	/	مثالصیغه	های	فعل	ماضی

َفَعلنا / َذَهبنااول شخص جمع )ما(َفَعلُت / َذَهبُتاول شخص مفرد )من(

دوم شخص 
مفرد )تو(

دوم شخص َفَعلَت / َذَهبَتمذکر
جمع )شما(

َفَعلتُم / َذَهبتُممذکر

َفَعلتُنَّ / َذَهبتُنَّمؤنثَفَعلِت / َذَهبِتمؤنث

شخص  سوم 
مفرد )او(

سوم شخص َفَعَل / َذَهَبمذکر
جمع )آنها(

َفَعلوا / َذَهبوامذکر

َفَعلَن / َذَهبَنمؤنثَفَعَلت / َذَهبَتمؤنث

َفَعَلتا / َذَهبَتاسوم شخص مثنی )مؤنث(َفَعال / َذَهباسوم شخص مثنی )مذکر(

َفَعلتُما / َذَهبتُمادوم شخص مثنی )مؤنث(َفَعلتُما / َذَهبتُمادوم شخص مثنی )مذکر(

وزن	/	مثالصیغه	های	فعل	مضارعوزن	/	مثالصیغه	های	فعل	مضارع

نَفَعُل / نَذَهُباول شخص جمع )ما(أفَعُل / أذَهُباول شخص مفرد )من(

دوم شخص 
مفرد )تو(

دوم شخص تَفَعُل / تَذَهُبمذکر
جمع )شما(

تَفَعلوَن / تَذَهبوَنمذکر

تَفَعلَن / تَذَهبَنمؤنثتَفَعلیَن / تَذَهبیَنمؤنث

سوم شخص 
مفرد )او(

سوم شخص یَفَعُل / یَذَهُبمذکر
جمع )آنها(

یَفعلون / یَذَهبوَنمذکر

یَفَعلَن / یَذَهبَنمؤنثتَفَعُل / تَذَهُبمؤنث

تَفَعالِن / تَذَهباِنسوم شخص مثنی )مؤنث(یَفَعالِن / یَذَهباِنسوم شخص مثنی )مذکر(

تَفَعالِن / تَذَهباِندوم شخص مثنی )مؤنث(تَفَعالِن / تَذَهباِندوم شخص مثنی )مذکر(
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نکته نامه

1( فعل های مضارع در صیغه های »للغائبة« )هی( و »للمخاطب« )أنَت( و نیز در 3 صیغه از مثناها از نظر ظاهری یکسان هستند. )للغائبتیِن، للمخاطبیِن،   
للمخاطبتیِن(

 
می روند )للغائبیِن(   
می روند )للغائبتیِن( تذهباِن    

می روی )للمخاطب(
تَْذَهُب   

می روید )للمخاطبیِن( می رود )للغائبة(    
2( اگر در جملة مورد نظر یکی از نشانه های »یا، أیّها، أیتها، الّلهم، ...« مشاهده کردید معموالً از فعلی در صیغة مخاطب باید استفاده کنید.  

مثال	+	ترجمهفرمول	ساختمثبت	/	منفینوع	فعل

ُهَو َذَهَب  او رفتفعل عادیمثبتماضی
ُهَو ما َذَهَب  او نرفتما + فعلمنفی

أنتُما تَذَهباِن  شما می رویدی  / ت  / ن  / أ + فعل ماضیمثبتمضارع

أنَت ال تَذَهُب  تو نمی رویال + فعل مضارعمنفی

نحُن َسنَذَهُب  خواهیم رفتسَ  / سوَف + فعل مضارعمثبتآینده	)مستقل(

حذف حرف اول )ت  (...............امر	)مخاطب(
مضارع مجزوم)1(

إذَهْب  برو

ال تَذَهْب  نروال + مضارع مجزوم...............نهی

روش	ساخت	فعل	امر	مخاطب   از صیغه های مخاطب )دوم شخص مفرد به بعد( ساخته شود.

مثالمراحل	تبدیل	فعل	مضارع	به	امر

تَْذَهُب  ْذَهُبحرف )ت  ( را از ابتدای فعل حذف می کنیم.1

ـْ( باشد، به جای آن 2 اگر اولین حرف بعد از حذف )ت  ( ساکن )
)ا( می گذاریم.

ْذَهُب  اْذَهُب

عالمت )ا( را با توجه به حرف بعد از ساکن تعیین می کنیم، 3
ـَـِـ( باشد از )اِ( استفاده می کنیم. ( باشد، از )اُ( و اگر ) ـُ اگر )

اْذَهُب  اِْذَهُب

اِْذَهُب  اِْذَهْبآخر فعل را مجزوم می کنیم.4

روش	ساخت	فعل	نهی	  نهی در واقع دستور به انجام ندادن کاری است. )از تمام صیغه های مضارع ساخته می شود.(

مثالمراحل	تبدیل	فعل	مضارع	به	امر

تَْذَهُب  التَْذَهُبحرف )ال( را در ابتدای فعل اضافه می کنیم.1

التَْذَهُب  التَْذَهْبآخر فعل را مجزوم می کنیم.2

« تبدیل شود و در صیغه های دارای »نون«، »نون« از آخر فعل مضارع حذف شود، به جز دو صیغة جمع مؤنث که تغییرناپذیرند. )یذَهبَْن  ـْ « به » ـُ 1- مجزوم کردن: یعنی حرکت »

ـ تذهبَن(
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کارگاه ترجمه
 

1( اگر »کان« به ابتدای فعل مضارع اضافه شود، این ترکیب معادل »ماضی استمراری فارسی« ترجمه می شود.  
  کان یَْذَهُب: می رفت

برای منفی شدن این ترکیب، می توانیم به ابتدای »کان« که فعل ماضی است، »ما« اضافه کنیم و یا به ابتدای فعل مضارع، »ال« اضافه کنیم.  
ما کان یذَهُب = کان ال یذهُب: نمی رفت  

2( »مثنی و جمع« فعل های عربی و »مذکر و مؤنث« آنها در فارسی دقیقًا یکسان ترجمه می شود.  

یذَهُب )للغائب( می رود  یذهبان )للغائبیِن(       می روند 
تذَهَبُ )للغائبة( تذهبان )للغائبتیِن(        

3( فعل امر و نهی، اگر مربوط به صیغه های مخاطب باشد به صورت دستور مثبت یا منفی فارسی ترجمه می شود.  
ال تَْذَهْب: نرو   اِْذَهْب: برو   

ولی اگر مربوط به صیغه های غایب یا متکلم باشد به صورت مضارع التزامی مثبت یا منفی و به همراه )باید( یا )نباید( ترجمه می شود.  
الیَْذَهْب: نباید برود   لِیَْذَهْب: باید برود  

اگر به ابتدای فعل مضارع، »سـ - سوف« اضافه شود به صورت آینده مثبت ترجمه می شود.   

نکته نامه

1( برای منفی کردن فعل ماضی فقط از »ما« استفاده می شود ولی برای فعل مضارع هم می توانیم از »ما« و هم می توانیم از »ال« استفاده کنیم که البته   
آخر فعل در هر صورت نباید تغییر کند.

)ال ـ ما( یذَهُب: نمی رود   ما َذَهَب: نرفت 
2( برای منفی کردن فعل مستقبل )آینده( از حرف »لَن« به جای »سَ  یا سوف« استفاده می کنیم. ]در عربی یازدهم این نکته را کامل خواهیم گفت.[  

سوف یذَهُب: خواهد رفت  لن یَْذَهَب: نخواهد رفت.  
3( در ساختن فعل امر مخاطب، در صورتی که بعد از حذف کردن »ت  «، اولین حرف دارای حرکت باشد )ساکن نباشد( نباید به ابتدای فعل، همزه   

اضافه کنیم. تَُعلِّموَن  تَُعلِّموا  َعلِّموا

اشتباه شونده ها

1( صیغه های جمع مؤنث غایب )یذَهبَْن( و جمع مؤنث مخاطب )تَْذَهبَْن( در مجزوم کردن دچار تغییر نمی شوند، بنابراین وقتی ال در کنار این صیغه ها   
مشاهده کردید، باید حتمًا به ترجمة فعل در جمله توجه کنید تا نفی یا نهی بودن فعل را متوجه شوید.

ال نهی  نروید نباید بروند  ال نهی    
تذهبن      یذهبن 

ال نفی  نمی روید ال نفی   نمی روند    
2( تفاوت ال ناهیه و ال نافیه در این است که:  

       مجزوم می کند.    مجزوم نمی کند.
ال نافیه ال ناهیه     

دستور منفی ترجمه می شود.    منفی ساده ترجمه می شود.   
ـُ « یا »ن« مشاهده می شود، بنابراین فعلی مانند »تََعلََّم« یا  3( فعل مضارع در ابتدای خود یکی از حروف »ی   ت   ن   ا« را دارد و در آخرش نیز همواره »  

« یا »ن« ندارد مضارع نبوده و ماضی هستند. ـُ »تَکاَسَل« که در ابتدای خود »ت  « دارد به خاطر اینکه آخرش »
4( فعل »امر مخاطب« با روشی که در درسنامه گفته شد، ساخته می شود و روش ساختن امر از صیغه های غایب و متکلم مضارع به شکل دیگری   

است که نباید به هیچ عنوان روش امر ساختن را جابه جا انجام دهید:

ِ  + صیغه های غایب و متکلم مضارع مجزوم  امر غایب و متکلم ل
لِـیَْذَهْب: باید برود
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نمونه تست:  

َعیِِّن العبارة الّتی جاء فیها فعل المضارع للنّهی:  
٢٣ ال تذهب الطالبة إلی المدرسة قبل بدایة الّصف!

٤

١ ال تَُضیّع وقتک عند اإلمتحانات، أیّها التلمیذ!   
 أیّتها الطالبات! لماذا التَسألَن عن هذه األسئلة الصعبة!

٢٣
٤ ٣ هما الیتبعاِن مِن صعوبات الحیاة!   

۱ پاسخ تست:   
همان طور که می دانید در صیغه های »نون دار« فعل مضارع برای ساختن فعل نهی، باید نون حذف شود )به جز صیغه های جمع مونث( بنابراین   
گزینة »3« قطعًا فعل نهی ندارد. )به خاطر »الیتبعاِن«( اما در سایرگزینه ها چون عالمت آخر فعل قرار داده نشده باید به کمک ترجمه تشخیص دهید 

که فعل نهی دارد یا خیر.
گزینة »1«: ای دانش آموز، در هنگام امتحانات وقتت را تلف نکن )نهی(  

گزینة »2«: دانش آموز قبل از شروع کالس به مدرسه نمی رود )نباید برود( )نهی نیست(  
گزینة »4«: ای دانش آموزان، چرا دربارة این سؤال های سخت سؤال نمی کنید؟ )نهی نیست(  

نمونه تست:    
اّی جواٍب غیرمناسب للفراغ: »المؤمنون ............ إلی الفقراء و المساکین.«  

 کانوا یُْحِسنوَن
٢٣
٤ ٣ أْحَسنْتُم  ٢٣ اَْحَسنوا 

٤

١ یُحسنون   
۳ پاسخ تست:  

  با توجه به اینکه در جمله، نشانه ای برای مخاطب بودن وجود ندارد، گزینة »3« نمی تواند در جای خالی قرار گیرد و جواب تست می باشد.
در سایر گزینه ها به ترتیب )مضارع ـ ماضی ـ ماضی استمراری( در صیغة غایب داریم که مناسب جای خالی هستند.  

ُلماِت َو النُّوَر﴾ اأَلنعام: 1 ماواِت َو األرَض َو َجَعَل الظُّ ﴿الَحمُدهللِ الَّذی َخَلَق السَّ

ستایش از آِن خدایی است که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را بنهاد.

ذاک ُهَو اهللُ: آن همان خداست.

1	 به آن درخت دارای شاخه های تر و تازه نگاه کن.. ذاِت الُْغصوِن النَِّضَره   َجَره  اُنُْظر لِتِْلَک الشَّ

2	 چگونه از دانه ای رشد کرد و چگونه درختی شد؟. َو کیَف صاَرْت َشَجَره   َکیَف نََمْت مِْن َحبَّةٍ 

3	 پس جست و جو کن و بگو چه کسی میوه را از آن بیرون می آورد؟ . یُْخرُِج مِنَها الثََّمَره   َفابَْحْث َو ُقْل مِْن َذا الّذی 

4	 و به خورشیدی که پارة آتش آن فروزان است نگاه کن. . َجذَوتُها ُمْستَعَِره   مِس الَّتی  َو انُْظر إِلَی الشَّ

5	 در آن روشنایی هست و با آن گرمایی پراکنده هست.. َحراَرٌة ُمنتَِشَره   فیها ضیاٌء َو بِها 

6	 چه کسی آن را در فضا مانند پارة آتش پدید آورد؟. َرَره   فی الَْجوِّ مِثَل الشَّ َمْن َذا الَّذی أْوَجَدها 

7	 او همان خدایی است که نعمت هایش ریزان است.. أنُعُمُه ُمنَهِمَره  ذاَک ُهَو اهللُ الَّذی 

8	 دارای دانشی کامل و نیرویی توانمند است.. َو ُقدَرٍة ُمقتَِدَره   ذو ِحکَمٍة بالَِغةٍ 

9	 به شب نگاه کن؛ پس چه کسی ماه را در آن پدید آورد؟. أَْوَجَد فیهِ َقَمَره   اُنُْظْر إِلَی اللَّیِل َفَمنْ 

10	 و آن را با ستارگانی مانند مرواریدهای پراکنده زینت داد؟. َررِ الُْمنتَِشَره   َکالدُّ َو زانَُه بَِأنُْجمٍ 

11	 و به ابر نگاه کن؛ چه کسی از آن باران را نازل کرد؟. أَنَزَل مِنُْه َمَطَره   َو انُْظْر إِلَی الَْغیِم َفَمنْ 
عرِ. ، شاعٌِر عِراقیٌّ مِن أٍَب ُکردیِّ النََّسِب َو أُمٍّ ُترَکمانیٍَّة، لَُه آثاٌر َکثیَرٌة فی النَّثرِ َو الشِّ صافیُّ    الّشاعُِر: َمعروٌف الرَّ

شاعر: معروف الرصافی است، شاعر عراقی از پدری ُکرد نََسب و مادری ترکمن، که آثار زیادی در نثر و شعر دارد.
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ُقْل: بگوذات: دارایأَنُجم: ستارگان »مفرد: نَْجم«
ُمستَعَرة: فروزانذاک: آنأَنَزَل: نازل کرد

ُمنَهِمَرة: ریزانذو: دارایأَنُعم: نعمت ها »مفرد: نعَمة«
نَضَرة: تر و تازهزاَن: زینت دادأَْوَجَد: پدید آورد

نََمْت: رشد کرد »مؤنِّث نَما«َشَرَرة: اخگر )پاره آتش(بالغ: کامل

ُمقتَِدَرة: توانمندُمنتشرة: پراکندهإبَْحث: جست و جو کن
ِحوار: گفت و گوَمطار: فرودگاهَغیم: ابر

ف: کارمند الغالیة: گرانإلَی اللِّقاءِ: به امید دیدارالُمَوظَّ
لیل: راهنماالبَّطاریَّة: باطریضیاء: روشنایی الدَّ

جاج: شیشه ناَم: خوابیدمسموح: مجازالزُّ

راِسب: مردودُمِجّد: کوشا - تالش گریمین: راست

بَیْع: فروختنشراء: خریدنرخیص: ارزان

َمعَ اأَلَسِف: متأسفانهقاعة: سالنتعاُرف: آشنایی

َضْع: بگذارتَْرِجْم: ترجمه کنأن أسافَِر: که سفر کنم

ُمستعینًا بِـ : با استفاده ازَفراغ: جای  خالییدور: می چرخد

یُْخِرُج: در می آوَرد، خارج می کندَمْن ذا: این کیست؟َجذوَة: پارة آتش

ذا: این - هذاُغصون: شاخه ها )مفرد: ُغْصن(ُدَرر: مرواریدها )مفرد: ُدّر(

در گروه های دو نفره شبیه گفت وگوی زیر را در کالس اجرا کنید.

اَلتَّعاُرُف في َمطارِ النََّجِف األشَرِف / آشنایی در فرودگاه نجف اشرف
زائُِر َمرَقِد أمیرِ الُْمؤمِنیَن َعلّي )ع(
زائر مرَقد امیر مومنان علی )ع(

فیَن في قاَعِة الَْمطارِ أََحُد الُْمَوظَّ
یکی از کارمندان در سالن فرودگاه

اَلّسالُم َعَلیُکم
سالم بر شما

َو َعَلیُکُم الّسالُم َو َرحَمُة اهللِ َو بََرکاتُُه
و سالم و رحمت خداوند و برکاتش بر شما

َصباَح الَْخیِر یا أَخي
صبح بخیر ای برادرم

رورِ َصباَح النّورِ َو السُّ
صبح به روشنایی و شادی

َکیَف حالَُک؟
حالت چطوره؟

أَنَا بَِخیٍر، َو َکیَف أَنَت؟
من خوبم و تو چطوری؟

بَِخیٍر َو الَْحمُدهلِلِ.
خوبم خدا رو شکر

َعفواً، مِْن أَیَن أَنَت؟
ببخشید، اهل کجایی؟

أَنا مَِن الُْجمهوریَِّة اْلسالمیَِّة اْلیرانیَِّة
من از جمهوری اسالمی ایران هستم.

َما اْسُمَک الَْکریُم؟
اسم شریفت چیه؟

اسمي ُحَسیٌن َو َما اْسُمَک الَْکریُم؟
اسم من حسین است و اسم شریف شما چیه؟

اسمي َعبُدالّرحماِن
اسم من عبدالرحمن است.
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َهل ساَفْرَت إلَی إیراَن َحتَّی اْلَن؟
آیا تا حاال به ایران سفر کردی؟

ال؛ َمَع اأْلََسِف. لکنّي أُِحبُّ أَْن أُسافَِر.
نه؛ متأسفانه. ولی من دوست دارم که سفر کنم.

إْن شاَء اهللُ تُسافُِر إلَی إیراَن!
اگر خدا بخواهد به ایران سفر می کنی.

الَمِة إن شاَءاهللُُ؛ إلَی الَلّقاء؛ َمَع السَّ
اگر خدا بخواهد؛ به امید دیدار؛ به سالمت

في أَماِن اهلل
در امان خدا

في أَماِن اهللِ َو ِحفِظِه، یا َحبیبی
در امان و حفظ خدا، ای دوست من

ُل: تَرِجْم هِذهِ الُْجَمَل، َو اْکتُْب نَوَع اأْلَفعاِل. این جمله ها را ترجمه کن و نوع فعل ها را بنویس. التَّْمریُن األوَّ

نوع	فعلترجمه	فارسیجمله

امرنامه ات را بنویس.اُْکتُْب رِسالَتََک
نهیبر دیوار ننویس.التَْکتُْب َعَلی الِْجدارِ

امرتکالیف تان را بنویسید.اُْکتُبوا واِجباتُِکم

مضارع نفیآنها با سرعت نمی نویسند.ُهنَّ الیَْکتُبَْن بُِسرَعٍة

مستقبلدرسم را خواهم نوشت.َسَأْکتُُب َدرسي
مستقبلقطعاً ما پژوهش هایی را خواهیم نوشتإنَّنا َسوَف نکتُُب أَبحاثًا

ماضی منفیتمرین هایتان را ننوشتید.ما َکتَبْتُم تَمارینَُکم

)کان + فعل مضارع( معادل ماضی استمراریبا دقت می نوشتند.کانوا یَْکتُبوَن بدقٍَّة

التَّْمریُن الثّاني: َضْع فِی الّدائَِرِة الَْعَدَد الُْمناِسَب. »َکِلَمٌة واِحَدٌة زائَِدٌة«: در دایره عدد مناسب را بگذار.	»یک کلمه اضافی است«

1	 َرَرُة: ِقطَعٌة مَِن النّارِ.. اَلشَّ

ترجمه : اخگر: پاره ای از آتش است.

2	 اَلّشْمُس: َجذَوتُها ُمسَتِعَرٌة، فیها ضیاٌء َو بِها َحراَرٌة ُمنَتِشرٌة..

ترجمه : خورشید: پاره آتش آن فروزان است، در آن روشنایی است و به وسیلة آن گرمایی پراکنده است.

3	 یَدوُر: می چرخد. مِس.  اَلَْقَمُر: َکوَکٌب یَدوُر َحوَل اأَلرِض؛ ِضیاُؤُه مَِن الشَّ

ترجمه : ماه: ستاره ای است که به دور زمین می چرخد، روشناییش از خورشید است.

4	 اأَْلنُعُم: نعمت ها: لغت اضافی است. .

5	 ماء یَنِزُل مِنُه الَْمَطُر. . اَلَغیُْم: بُخاٌر ُمتَراکٌِم فِي السَّ

ترجمه : ابر: بخاری متراکم )فشرده و انبوه( در آسمان است که باران از آن می بارد.

6	 الُفستاُن: مِن الَْمالبِِس النِّسائیَّة ذاِت اأْللواِن الُمخَتِلَفِة..

ترجمه : پیراهن زنانه: از لباس های زنانه دارای رنگ های مختلف است.

7	 َرُر: مَِن اأْلْحجارِ الَْجمیَلِة الْغالَیِة ذاِت اللَّوِن اأْلبیَِض.. الدُّ

ترجمه : مرواریدها: از سنگ های زیبای گران قیمت دارای رنگ سفید هستند.
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التَّْمریُن الثّالُِث: َضْع هِذهِ الُْجَمَل َو التَّراکیَب في َمکانَِها الُْمناِسِب. این جمله ها و ترکیب ها را در جای مناسبش قرار بده.
لیالِن  / تلَک الَبّطاریَُّة / أُولئَک الّصالِحوَن  / هؤالء األصِدقاُء / هاتاِن ُزجاَجتاِن هؤالءِ فائِزاٌت / هذاِن الدَّ

مثّنی	مؤّنثمثّنی	مذّکرمفرد	مؤّنث

لیالِن: این دو راهنماتلَک البَّطاریَُّة: آن باطری هاتاِن ُزجاَجتاِن: اینها دو شیشه هستندهذاِن الدَّ

جمع	مکّسرجمع	مؤّنث	سالمجمع	مذّکر	سالم

هؤالء األصِدقاُء: این دوستانهؤالء فائزاٌت: این ها برنده اندأُولئَک الّصالحوَن: آن نیکوکاران

التَّْمریُن الّرابُِع: اُکتُْب َوزَن الَْکلِماِت الّتالَیِة َو ُحروَفَها اْلَصلیََّة. وزن کلمات زیر و حروف اصلی آنها را بنویس.

حروف	اصلیوزنوزنوزنکلمات

ن ص رأفعالَمفُعولفاعلناصر، َمنصور، أَنْصار

ص ب رفاعلَفُعولَفّعالَصبّار، َصبور، صابِر

التَّْمریُن الخامُِس: َضِع الُْمتَرادِفاِت َو الُمتَضاّداِت فی الَفراغِ الُْمناِسِب. ) ( مترادف ها و متضادها را در جای خالی مناسب بگذار.
ضیاء / ناَم / ناِجح / َمسرور / َقریب / َجمیل / ِنهاَیة / یَمین / غالَیة / ِشراء / َمسُموح / ُمِجّد

یَسار )چپ(  یَمین )راست(راِسب )مردود(  ناِجح )قبول(َرخیَصة )ارزان(  غالیَة )گران(

بَعید )دور(  َقریب )نزدیک(بِدایة )شروع(  نهایة )پایان(بَیع )فروش(  شراء )خرید(

نور  ضیاء )روشنایی(َقبیح )زشت(  َجمیل )زیبا(َرَقَد  ناَم )خوابید، بستری شد(

َممنوع )منع شده(  َمسُموح )مجاز(ُمجتَهِد  ُمِجّد )کوشا(َحزین )ناراحت(  َمسرور )شاد(

اُرُسْم َعقارَِب الّساعاِت. عقربه های ساعت ها را بکش.
الّساِدَسُة إاّل ُربعًا الثّاِمنَُة َو النِّصُف  بعُ  الخاِمَسُة و الرُّ   

)پنجوچهلوپنجدقیقه( )هشتونیم(  )پنجوپانزدهدقیقه(    
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أنُْجم = َکواکبَغیم = َسحابأب = والدُمْجتَهِد = ُمِجّدأْوَجَد = أْحَدَث

ضوء = نورمهاًل = صبراًاُّم = والدةَرَقَد = ناَمجذوة = َشَرَرة

افتتاح  إختتامرِجالّی  نسائّیبَیْع  شراءیَْقتُُل  یُحیِیرخیصة  غالیة

أصدقاء  أعداءُحزن  ُسرورقبیح  َجمیلراِسب  ناِجحبداَیة  ِنهاَیة
ممنوع  مسموحیَنَْفُع  یَْخَسُرَحزین  َمسروریَسار  یَمینبَعید  َقریب

أراذِل  أفاِضل

أنُْعم - نَِعم مفرد نعمةأنُْجم مفرد نَجمغصون - أغصان مفرد ُغصن

ُدَرر مفرد ُدّرُغیوم مفرد َغیمأحجار مفرد َحَجر

أفاِضل مفرد أْفَضلأراذل مفرد أرذلألوان مفرد لَون

أیّام مفرد یَومأبحاث مفرد بَحثأبواب مفرد باب

أنُْفس - نفوس مفرد نفسمالبِس مفرد َمْلبَسُفصول مفرد َفصل

مصدرنهیامر	مخاطبفعل	مضارعفعل	ماضی
َخَلَق
َجَعَل
نََمْت

صاَرْت
أْوَجَد
زاَن
اَنَْزَل

ساَفْرَت
شاء
کتبتم
َرَقَد
ناَم

یُْخِرُج
اُِحبُّ

أن اُسافَِر
تُسافُِر
تکتبون
یَنِْزُل
یدوُر

روَن یَتَفکَّ

اُنُْظْر
اِبَْحْث
ُقْل

اُْکتُْب
َضْع

تَْرِجْم
اُْرُسْم

الَحْمدالتَْکتُْب
حکمة
قُدَرة

التّعاُرف
ِحوار
عفواً
الّلقاء
الّسالمة

أمان
ِحْفظ
َحرارة
بَیْع

ِشراء
َخْلق
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مونث: اسم مفردی که »ة - ـة« دارد / اُّم - اُخت / اسامی شهرها و کشورها / اعضای زوج بدن    
مذکر: اسمی که موارد باال نباشد اسم	از	نظر	جنس 

مفرد أخ )مذکر( جنس اسم های جمع از مفرد آنها تعیین می شود  إخوة     
أرض - شمس - سماء - دار - نار - حرب - بئر - روح - ریح - حال - نفس - عصا  مونث    

مفرد: یک نفر یا یک چیز    
مثنی: نشانة دو نفر یا دو چیز / با اضافه کردن »اِن - یِن«  معلماِن - معلمیِن    

مذکر سالم: بیش از دو نفر یا دو چیز / با اضافه کردن »وَن - یَن«  معلمیَن - معلموَن    
مونث سالم: بیش از دو نفر یا دو چیز مونث / با اضافه کردن »ات«  معلمات جمع:     

مکسر: بی قاعده و حفظی  ُکتُب - أقالم اسم	از	نظر	عدد    
أصوات - أوقات - أبیات - أموات جمع مکسر هستند نه جمع مونث سالم    

عطشان - ایمان - انسان و ............  »ان« دارند ولی مثنی نیستند.    
مساکین - شیاطین - قوانین و ............  »ین« دارند ولی جمع مذکر سالم نیستند.    

نزدیک: هذا - هذه / هذاِن - هذین / هاتاِن - هاتین / هؤالء   
دور: ذلک - تلک / اولئک  

دور یا نزدیک
   

اشاره به مکان: ُهنا - ُهناک - هنالک اسم	اشاره 
اسم اشاره باید از نظر جنس و عدد با اسم بعدش مطابق باشد: هذا تلمیذ / هذه تلمیذة    

   اگر »أل« داشته باشد  اسم اشاره همیشه مفرد ترجمه می شود.
اگر بدون »أل« باشد  اسم اشاره طبق صیغه خودش ترجمه می شود.  

اسم بعد از اشاره
   

حرف استفهام: هل - أ  حتمًا در جوابشان »نََعم - ال - بََلی« می آید.    

کلمات	پرسشی

من )چه کسی( / ما - ماذا )چه چیزی( / لماذا - لَِم )برای چه - چرا(

اسم استفهام 

	

)استفهام( 	

أّی )کدام( / َمتی )کِی( / کیف )چطور( / أیَن )کجا(     
َکم )چند تا( / مِن أین )اهل کجا( / مِّم - مِّما: )از چه چیزی(     

ن: )از چه کسی( / َعمَّ - َعّما: )دربارة چه چیزی( مِمَّ     
اگر سؤال با فعل »مفرد مخاطب« باشد پاسخ باید »متلکم وحده« بیاید.    

اگر سؤال با فعل »جمع یا مثنی مخاطب« باشد پاسخ باید »متکلم مع الغیر« بیاید.    

مثبت: َذَهَب: رفت )با اضافه شدن » َت تما تم ِت ... « صرف می شود.(  
ماضی:

   
منفی: ما َذَهَب: نرفت  	 	 	

	
ـ « یا » نون « دارد.( ـُ مثبت: یذَهُب: می رود )در تمام صیغه ها ابتدای فعل » تـ یـ نـ ا « و انتهای فعل »   

مضارع:
   

منفی: ال یذَهُب: نمی رود )نباید آخر فعل تغییر کند.( ساختار	مقدماتی  
ال اضافه کنید  

نهی:
فعل    

ـْـ تبدیل شود. الیَْذَهْب: نباید برود ـُـ داشت به  صیغه هایی که  آخر فعل را تغییر دهید      
صیغه هایی که نون داشت، نون حذف شود به جز جمع مونث       

ال تذهبا: نروید / ال تَذَهبَْن: نروید       

دانش آموز عزیز! این بخش به عنوان خالصه نویسی برای مرور سریع قبل از آزمون ها طراحی شده است.
بنابراین باید ابتدا در فرصت های مناسب، درسنامه را به طور کامل مطالعه کرده باشید.
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آخر فعل را مجزوم کنید. ) ـُـ  ـْـ / ن  ن ( امر مخاطب:     

اگر اولین حرف بعد از حذف »تـ« ساکن باشد  به ابتدای فعل حرف »تـ « را حذف کنید.        
ِـ می گیرد ِـ بود  همزهـ  ـَـ یاـ  اگر بعد از ساکن حرکت  همزه اضافه کنید      

ـُـ می گیرد ـُـ بود  همزه  اگر بعد از ساکن حرکت      
اگر اولین حرف بعد از حذف »تـ « ساکن نباشد  نیازی به اضافه       

کردن همزه نیست.      
   

یادداشت
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پرسش های چهارگزینها ی تألیفی

واژگان (مترادف-متضاد)

حیح فی ترجمة هِذهِ اللغاِت: »ِحوار ـ َخریف ـ مِفتاح«-	1 عیِّن الصَّ
٢٣ کنار - پاییز - قفل

٤

١ گفت وگو - بهار - کلید    
 دیوار - بهار - قفل

٢٣
٤ ٣ گفت وگو - پاییز - کلید    

ماءِ یَنِزُل مِنُْه الَمَطُر.«-	2 عیّن کلمًة تُناسب معني هذه العبارة: »بُخاٌر متراکٌِم في السَّ
 َمخَزن

٢٣
٤ ٣ الَغیم  ٢٣ حاسوب 

٤

١ الّشررة   

 ما هو معني » الُفستان «؟-	3
٢٣ مَِن األحجارِ الَجمیلِةالغالیة.

٤

١ کوَکٌب یَدوُر حوَل األْرِض.    
 قطعٌة من النار.

٢٣
٤ ٣ مَِن المالبِس النّسائیّة.    

4	-:  َعیِّن الَخطأ فِی التَّرَجَمِة الَکلماِت الَّتی أشیَر إلَیَها بَِخطٍّ
٢٣ َو ما لِلّظالِمیَن مِن أنصارٍ: ستمکاران، یاوران

٤

١ َوما تَدرِی نَفٌس ماَذا تَکِسُب َغداً: چه چیزی، فردا   
نیَا بِِزینٍَة الَکواکِِب: آراستیم، سیّارگان ماَء الدُّ  إنَّا َزیَّنّا السَّ

٢٣
٤ ٣ فِیهِما فاِکَهٌة َو نَخٌل َو ُرّماٌن: خرما، انار   

5	-: حیَح َحَسَب الَمطلوِب فِی الُمتِرادِِف َو الُمتَضادِّ َعیِّن الصَّ
الَغیم )مترادف(، َمسُرور )متضاد(، قبیح )متضاد(، مجتهد )مترادف(  

فیِق النّاِصِح َو الُمِجدِّ الکادِح. الف( فاحَذروها َحَذَر الشَّ  
حاِب، َفانتَهُِزوا ُفَرَص الَخیرِ. ب( َوالُفرَصُة تَُمرُّ َمرَّ السَّ  

نیَا َحزینًا َفَقد أصبََح لَِقضاءِ اهللِ ساِخطًا. ج( َمن أصبََح َعَلی الدُّ  
د( َواصبِر َعَلی ما یَُقولُوَن َو اهُجرُهم َهجراً َجمیاًل.  

٢٣ ج، الف، د، ب
٤

١ ب، ج، الف، د    
 د، ب، ج، الف

٢٣
٤ ٣ ب، ج، د، الف    

حیَح َحَسَب التَّعاریِف الّتالَِیِة:-	6  َعیِّن الصَّ
ماءِ یَنِزُل مِنُه الَمَطُر/ مَِن ااَلحجارِ الَجملیِة الغالَِیِة ذاِت اللَّوِن ااَلبیَِض. َجذَوتُها ُمسَتِعَرٌة، فِیها ِضیاٌء َو بِها َحراَرٌة ُمنَتِشَرٌة/ بُخاٌر ُمتِراکٌِم فِی السَّ  

مس، الَحدید  القمر، الشَّ
٢٣
٤ ٣ الشمس، القمر، الَحدید  َرر  ٢٣ الَقمر، الَغیم، الدُّ

٤

َرر  مس، الَغیم، الدُّ ١ الشَّ  

 َعیِّن ما فِیهِ خطاٌء فِی َترَجَمِة الَکَلماِت الُمَعیََّنِة:-	7
ماواِت َو ااَلرِض َو اختاِلُف أَلِسنَتُِکم َو اَلوانُِکم: رنگ ها ١ َو مِن آیاتِِه َخلُق السَّ  

٢٣ تَعِرُف فِی ُوُجوِههِم نَضَرَة النَّعیِم: زیبایی
٤

 
ماءِ ماًء َفأنبَتنا بِِه ذاَت بَهَجٍة: رویانیدیم   ماواِت َو األرَض َو اَنَزَل لَُکم مَِن السَّ ٣ اَمَّن َخَلَق السَّ  

: بیرون می آورد )درمی آورد(  یُخِرُج الَحیَّ مَِن الَمیِِّت َو یُخِرُج الَمیَِّت مَِن الَحیِّ
٢٣
٤  

 َعیِّن ما فِیهِ الَکَلماُت الُمتضاّدُة أکثَر مِن العِبارات ااُلخَری:-	8
لیَّة، َو آِخٌر بَعَد األشیاءِ باِل نَهایَة. ٌل َقبَل األشیاءِ باِل اَوَّ ١ أَوّ  

ماءِ. ٢٣ اَرُضُکم قَریبٌة مِن الماءِ، بَعیَدٌة مِن السَّ
٤

 
٣ َولََقد آتَینا موَسی َو هاروَن الُفرقاَن َو ِضیاًء َو ذِکراً لِلُمتَّقیَن.   

 َفیَعَلُم ُسبحانَُه ما فِی األرحامِ مِن َذَکٍر َو أٌنثَی، َو َقبیٍح اَو َجمیٍل، َو َسِخیٍّ اَو بَخیٍل َو َشقِیٍّ اَو َسعیٍد.  
٢٣
٤  

َعیِّن ما فِیهِ ُمتِرادٌِف:-	9
یطاُن اَعمالَُهم. مِس مِن دوِن اهللِ َو َزیََّن لَُهم الشَّ ١ َوَجدتُها َو َقوُمها یَسُجدوَن لِلشَّ  

َرُه َمنازَِل. مَس ِضیاًء َو الَقَمَر نوراً َو َقدَّ ٢٣ ُهَو الِّذی َجَعَل الَشّ
٤

 
٣ قالَت اِنَّ الُملوَک اِذا َدَخُلوا قَریًَة اَفَسُدوها.  

 قالَت َرِبّ اِنِّی َظَلمُت نَفسی َو أسَلمُت َمَع ُسَلیماَن هلِلِ َربِّ العالَمیَن.
٢٣
٤  
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10	 َعیِّن الَخطأ فِی َترَجَمِة األفعاِل الُمَعیََّنِة:-
١ َو اتَِّخُذوا مِن دونِِه آلَِهًة ال یَخُلُقوَن َشیئًا: گرفتند، خلق نمی کنند.  

٢٣ َو َسوَف یَعَلموَن حیَن یََروَن الَعذاَب َمن اََضلُّ َسبیاًل: به زودی خواهند دانست، می بینند.
٤

 
٣ قاَل أَفَرأیتُم ما ُکنتُم تَعبُدوَن: تأمل کرده اید، می پرستید.  

 ال تََخف اِنِّی ال یَخاُف لََدیَّ الُمرَسلوَن: نترس، نمی ترسند.
٢٣
٤  

11	 َعیِّن ما فیه َکِلَمًة یَختَلُِف َعِن الباقي:-
٢٣ الَمطُر - الغیُم - َسحاٌب - َرطٌب

٤

مُس - نَجٌم - ضیاٌء   ١ َجذَوٌة- الشَّ  
 خریف- ُمنَهمَرٌة - َورقٌَة - البرُّ

٢٣
٤ ٣ ُغصوٌن - َشَجَرٌة- نَماٌء - الثَمرة    

َعیِّن ما فیه الُمتَضاد:-	12
١ َعلَی الراِسبیَن أَن یَتََعلَّموا مِن الناِجحیَن في الَحیاِة  

نِیَن َوالِْحَساِب َرُه َمنَازَِل لِتَْعَلُموا َعَدَد السِّ ٢٣ َوَقدَّ
٤

 
ْمَس ِسَراًجا ٣ َوَجَعَل الَْقَمَر فِیهِنَّ نُوًرا َوَجَعَل الشَّ  

 َوأَْصَحاُب الْیَِمیِن َما أَْصَحاُب الْیَِمیِن
٢٣
٤  

َعیِّن ما لَیَس فیه الُمتَرادفاِت:-	13
ً ١ ثََمنُها غالیٌة ِجّداً لن أَقدَر أَن أَشتَرَی هذه الَسلعَة الثَمینََة أَبَدا  

ْمَس ِضیَاًء َوالَْقَمَر نُوًرا ٢٣ ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ
٤

 
َرَرُة ُمْهلَِکٌة  ٣ تُساِعدونی أَن أَنقَِذ مَِن الَجذَوِة و الشَّ  

ْمِس َوَجَدَها تَْغُرُب فِي َعیٍْن َحِمئٍَة  َحتَّی إَِذا بََلَغ َمْغِرَب الشَّ
٢٣
٤  

14	-:  َعیّن الَخطَأ في َمعنی َکلِماِت ألَّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ
ُل َشیئًا بِصوَرٍة َجمیَلٍة ماَء َمَع أَنُجٍم ُمستَِعَرٍة: َعَمٌل یُبَدِّ ُب السَّ ١ زاَن الرَّ  

ٌف َکبیٌر ٢٣ لَقیُت أََحَد مَِن أَصِدقائي في قاَعِة السینِما: َمکاٌن ُمَسقَّ
٤

 
٣ ینَفِصُل اهللُ الفائِزیَن مَِن الراِسبین في یومِ القیاَمِة: اَلَّذیَن مانَجحوا في نَوٍع مَِن اإلِمتِحان  

 إِستِعماُل الِجواِل َمسموٌح ُهنا: الَعَمُل أَلَّذی َممنوٌع 
٢٣
٤  

15	-: حیَح في ُمتضادِ الَکلِماِت ألَّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ َعیِِّن الصَّ
٢٣ الطائُِر یغني بَِصوٍت َحزیٍن: َقبیٍح

٤

١ الَمالبُِس النِّسائِیُة تُباُع في هذا السوِق: تُشتَریَ   
ٍة و ال ناِصٍر: المقاتل  َفما لَُهم مِن قُوَّ

٢٣
٤ ماِل في هذا الیومِ مَِن الخاِسریَن: الیسارِ  ٣ أَصحاُب الشِّ  

اّی کلمة تناسب هذه العبارات؟ ) َجذَوتها ُمستعرة، فیها ضیاٌء و بها حرارة ُمنتشرة( ) مِن االحجارالغالیة ذات اللون االبیض(-	16
َرر مس - الدُّ ٢٣ الشَّ

٤

مس   َرر - الشَّ ١ الدُّ  
مس - النجوم  الشَّ

٢٣
٤ ٣ النجوم - العقیق    

حیح بالنسبة الی التوضیحات التالیة: بُخاٌر متراکم فی السماء ینزُل منه المطر - کوکٌب یدوُر حول االرض، ضیاؤه من الشمس-	17 عیِّن الصَّ
٢٣ القمر- االرض

٤

١ السحاب- النجم    
 الغیم- االرض

٢٣
٤ ٣ الغیم- القمر    

فی اّی عبارة لیس کّل االسماء ُمضاّد؟-	18
٢٣ بدایة و نهایة- یمین و یسار

٤

١ بَیع و شراء - رخیصة و غالیة  
 رقد و نام - قریب و بعید

٢٣
٤ ٣ نورو ظلمة- قبیح و جمیل    

19	 فی اّی عبارة لیس کّل االسماء مترادف؟-
١ رقد و نام - مجتَهد و مجدّ   

٢٣ نور و ضیاء - حزین و مسرور
٤

 
٣ مسرور و فرحان - فجأة و بغتة  

 نجم و کوکب - صدیق و حبیب
٢٣
٤  
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حوارات (گفت و گوها)

َعیِّن الَخطأ فِی َترَجَمِة الِحواراِت:-	20
١ - َکیَف حالَُک؟ حالتان چطور است  

- أنا بَِخیٍر، َو َکیَف أنَت: خوب هستم، شما چطور؟  
٢٣ - بَِخیٍر َو الَحمُد هللِ: خوبم خدا رو شکر.

٤

 
- َعفواً، مِن أیَن أنَت؟ ببخشید، از کجا هستی؟  

٣ - أنا مَِن الُجمُهوِریِّةالسالِمیِّةالیرانِیِّة: من از جمهوری اسالمی ایران هستم.  
- ما إسُمَک الَکریُم: اسمتان کریم است؟  

 - إسمی ُحَسیٌن َو ما إسُمَک؟ نامم حسین است و نام شما چیست؟
٢٣
٤  

- إسِمی َعبدالّرحمِن: نام من عبدالرحمن است.  

َعیِّن ما فِیهِ الَخطأ فِی الِحواراِت:-	21
٢٣ - َکیَف حالَُک؟

٤

١ - َصباَح الَخیِر یا اَخی.    
- َعفواً، مِن اَیَن اَنَت؟ رورِ.   - َصباَح النُّورِ َو السُّ   

 - اِسمی ُحَسیٌن َو ما اسُمَک الَکریُم؟
٢٣
٤ ٣ - اَنا مَِن الجمهوریِّةاِلسالمیّةالیرانیّة.   

حماِن. - اِسمی َعبُدالرَّ - ما اِسُمَک الَکریُم؟     

حیَح لِلَفراغاِت:-	22 َعیِِّن الصَّ
»- .......... الَخیرِ یا ........  

- َصباَح ....... و السرورِ. مِن أَیِن أَنَت؟  
- أَنا مَِن ............... . َهل ..........إلی إیراَن َحتَّی أآَلَن؟  

- ال، َمَع اأَلَسِف، لِکنّی أُِحُبّ أَن أُسافَِر.«  
١ َسالَم - أَخي - النّور - الجمهوریِّةاِلسالمیّةالیرانیّة- سافَرُت  
٢٣ َصباَح - َحبیبي - ُکم - الُجمهوریِةالسالمیِةالیرانیِّة- ساَفرَت

٤

 
٣ َسالَم - َحبیبي - النّور - الجمهوریِّةاِلسالمیّةالیرانیّة- ساَفرُت  
 َصباَح - أَخي - النّور - الُجمهوریِةالسالمیِةالیرانیِّة-ساَفرَت

٢٣
٤  

حیَح لِلَفراغاِت:-	23 َعیِِّن الصَّ
الُم یا أَخي، ما اسُمَک؟ - و .......... السَّ »- َسالٌم َعَلیُکم یا حبیبی.   

- إِسمي ُحَسیٌن. أَنا ............ إِلَی العِراِق.  - أَنا أَحَمٌد. َو ما اسُمَک ...........؟   
- َجیٌّد ِجّداً. أنا .......... العِراَق َکثیراً.«  

٢٣ َعَلینا - َعلیٌّ - أُسافُِر - أُِحبُّ
٤

١ َعَلیُکم - الَکریُم - أُسافُِر - أُِحبُّ   
 َعَلینا - الَکریُم - أُسافُِر - أُِحبُّ

٢٣
٤ ٣ َعَلیُکم - َعلیٌّ - آتي - أُسافُِر    

ترجمه و تعریب

حیَح فِی التَّعریِب:-	24  َعین الصَّ
»هرکس دشمنی کاشت زیان درو کرد«:  

٢٣ َمن َزَرَع الُعدواَن َحَصَد الُخسراَن.
٤

١ یحَصُد الُخسراَن َمن یزَرُع الَعَداَوةَ.   
 َمن َزَرَع الَعداَوُةیحَصُد الَخساَرَة.

٢٣
٤ ٣ َمن َزَرَع الَعدوُّ َحَصَد الَخساَرَة.   

حیَح فِی التَّرجَمِة:-	25  َعیِّن الصَّ
هوَر الَجمیَلَة«: بیِع یوِجُد األشجاَر النََّضَرَة َو الزُّ »الَمَطُر فِی الرَّ  

١ باران که در بهار می بارد درختان تر و تازه و گل های زیبا را پدید می آورد.  
٢٣ باران در بهار درخت های تر و تازه و گل های زیبا را پدید می آورد.

٤

 
٣ باران در بهار درخت ها و گل های تر و تازه و زیبا را پدید آورد.  

 با ریزش باران در بهار درخت های تر و تازه و گل های زیبا پدیدار شدند.
٢٣
٤  
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حیَح فِی الَترجَمِة:-	26  َعین الصَّ

ماءِ«: َررِ الُمنَتِشَرِة الَّتی یُزوُن السَّ »األنُجُم فِی اللَّیِل َکالدُّ  
١ ستارگان در شب مانند مرواریدهای منتشرشده هستند که آسمان را زینت می دهند.  

٢٣ ستارگانی که در شب هستند مانند مرواریدهای منتشرشده ای هستند که آسمان را زینت دادند.
٤

 
٣ ستاره در شب مانند مروارید منتشرشده است که آسمان را زینت می دهد.  

 ستارگان در شب مانند مرواریدهایی منتشرشده هستند که آسمان را زینت دادند.
٢٣
٤  

 َعیِّن الَخطأ فِی التَّرَجَمِة:-	27
١ َو ال تَقتُلوا اَنُفَسُکم اَِنّ اهللَ بُِکم َرحیمًا: و خودتان را به قتل نرسانید همانا خداوند نسبت به شما مهربان است.  

٢٣ َقوُل »ال اَعَلُم« نِصُف العِلِم: بگو نمی دانم که آن نیمی از علم است.
٤

 
رَس الّرابَع الَعَربِیَة: معلم درس چهارم عربی را به ما یاد داد. ٣ َعَلَّمنا الُمَعلُِّم الدَّ  

 قاَل اَبونا أن نَرَجَع اِلَی البَیِت فِی ساَعِة الّسادِِس ااِّل ُربعًا: پدرمان گفت که در ساعت پنج و چهل و پنج دقیقه به خانه بازگردیم.
٢٣
٤  

حیَح فِی التَّرجَمِة:-	28 َعیِّن الصَّ
١ »أَفنَجَعُل الُمسلِمیَن َکالُمجِرمیَن«: پس آیا فرمانبرداران را مانند بدکاران قرار دادیم.  

َرها َعَلیهِم َسبَع لَیاٍل َو ثَمانِیَة أیّامٍ«: )خداوند( آن را بر ایشان شش شب و هشت روز رام کرد. ٢٣ »َسَخّ
٤

 
٣ »َربَّنا ال تَجَعلنا َمَع الَقومِ الّظالِمیَن«: پروردگارا ما را همراه گروه ستمکاران قرار ندادی.  

 َفال أُقِسُم بِما تُبِصروَن: پس سوگند یادنمی کنم به آنچه می بینید.
٢٣
٤  

حیَح فِی التَّعریِب:-	29  َعیِّن الصَّ
»در روز سه شنبه همراه دوستانم به سفر خواهم رفت و آخر هفته بازخواهم گشت«:  

١ َسُأسافُِر َمَع اَصِدقائی فِی یومِ الثاَلثَیِن َو َسأرِجُع فِی نهایِة اأُلسبوِع.  
٢٣ أُسافُِر َمَع اَصِدقائی فِی یومِ الثالثَیِن َو أرِجُع فِی نهایِة اأُلسبوِع.

٤

 
٣ َسوَف أُسافُِر َمَع اَصِدقائی فِی یومِ اإلثنَیِن و َسأرِجُع فِی اأُلسبوِع الِخِر.  

 أُسافُِر َمَع اَصِدقائی فِی یومِ اإلثنَیِن َو أرِجُع فِی اأُلسبوِع الِخِر.
٢٣
٤  

حیَح لِلَترجَمِة:-	30  َعیِِّن الصَّ

»ُهَو اهللُ ألَّذي َقد زاَن َسماَء اللَّیِل َمَع اأَلنُجِم و َوَهبنا ضیاًء َمَع َجذَوٍة في النَّهارِ«  
١ او همان خدایی است که آسمان را در شب با ستارگان زینت بخشیده است و روشنایی را در روز با پاره ای آتش به ما داد.  

٢٣ او خدایی است که آسمان شب را با ستارگان گستراند و روشنایی روز را با پاره ای آتش به ما هدیه کرد.
٤

 
٣ او خدایی است که آسمان شب را با ستارگان زینت بخشیده است و روشنایی را با پاره ای آتش در روز به ما هدیه داد.  

 او خدایی است که آسمان شب را با ستاره زینت بخشید و نوری را با آتشی در روز به ما هدیه داد.
٢٣
٤  

 َعیِّن الَخطَأ لِلَترَجَمِة:-	31
: شاخه های درخت به سرعت رشد می کنند و وارد خانه ی همسایه خواهند شد. َجرةِ بُِسرَعٍة و َسیدُخُل في بَیِت الجارِّ ١ تَنمو ُغصوُن الشَّ  

٢٣ التَقِدرَن أَن تَحَسبَن أَنُعماً ُمنَهِمرًة أَنزَل اهللُ إلَیُکم أَبَداً: تو هرگز نخواهی توانست نعمت فراوانی را که خداوند به سوی شما فرستاد بشمارید.
٤

 
٣ یُوجَدُ الغیمُ مِن بُخارٍ مُتَراکِمٍ في السَّماءِ، فَیَنزِلُ مِنه الَمطُر: ابر از بخاری فشرده در آسمان پدید می آید، پس از آن باران می بارد.  

 کاَن الُقَدماُء یَستَفیدوَن مِن ِسالٍح نَوُعُه کاَن َشرَرٌة: پیشینیان از سالحی استفاده می کردند که جنس آن از پاره ی آتش بود.
٢٣
٤  

حیَح للتَّعریِب:-	32  َعیِِّن الصَّ
»در سالن فرودگاه پاریس با مسافری آشنا شدم که اسمش عبدالرحمان بود.«  

حماِن ١ تَعاَرفُت َمَع ُمسافٍِر في قاَعِة َمطارِ باریَس کاَن إِسُمُه َعبُدالرَّ  
حماِن ٢٣ َعَرفُت َمَع ُمسافٍِر في قاَعِة َمطارِ باریَس إِسُمُه َعبُدالرَّ

٤

 
حماِن ٣ تَعاَرفُت َمَع ُمسافٍِر في َمَحلِّ َطیّاَرِة باریَس کاَن إِسُمُه َعبُدالرَّ  

حماِن فُت َمَع ُمسافٍِر في قاَعِة َمطارِ باریَس أَنَُّه َعبُدالرَّ  َعَرّ
٢٣
٤  
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33	 حیَح لِلتَّعریِب:-  َعیِِّن الصَّ
١ متأسفانه نخواهیم توانست کودک را از آتش بیرون بیاوریم: مَِن اأَلَسِف َسوَف النَقِدُر أَن نَخُرَج الِطفَل مَِن النّارِ  

٢٣ برای خرید این لباس زیبا، تمام بازار را گشتم: لِِشراءِ هذا الُفستاِن الَجمیِل بََحثُت ُکلَّ الَسوِق
٤

 
٣ این دوستان، مرثیه ای را با صدایی غمگین خواندند: اولئک األصِدقاُء َقَرؤا َمرثاتًا َمَع َصوٍت َحنیٍن  

 ما قومی هستیم که تا گرسنه نشویم غذا نمی خوریم و هنگامی که می خوریم سیر نمی شویم: َقوُمنا النَأُکُل َحتّی نَجوَع و إذا أََکلنا النَشبَُع
٢٣
٤  

حیح لِلتَّرُجَمِة:-	34  َعیِِّن الصَّ
رَن أَنُعَم اهللِ؟« »الُغُصوُن النَِّضَرُة تَزَهُر في الَحدائِِق في ُکلِّ َربیٍع و لِکن أَیَن اولئک الاّلتی یَتََذکَّ  

١ شاخه های شکفته در باغ ها در هر بهار می رویند ولی کجایند آنانی که نعمت های خداوند را به یاد آورند؟  
٢٣ شاخه های تر و تازه در باغ ها در هر بهار شکوفه می دهند ولی کجایند آنانی که نعمت های خدا را به یاد آورند؟

٤

 
٣ شاخه های زیبا در باغ هایی که در هر بهار شکوفه می دهند کسانی  هستند که نعمت های خداوند را یادآوری می کنند.  

 شاخه های تر و تازه در باغ ها در بهار شکوفه می دهند ولی کجایند آنانی که نعمت های خداوند را به یاد آورند؟
٢٣
٤  

حیَح لِلتَّعریِب:-	35 َعیِِّن الصَّ
»حرارتی که از پاره ی آتش فروزان منتشر می گشت مانع  می شد که روبروی مان را ببینیم.«  

١ الَحراَرُة إِنتََشرت مِن الَشرارِ الُمستَِعَرِة تَمنَُع أَن نَری ُمقابِلنا  
٢٣ الَحراَرُة الَّتي کانَت تَنتَِشُر مَِن الَشَرَرةِ الُمضیئَِة تَمنَُع أَن نَری ُمقابَِلنا

٤

 
٣ الَحراَرُة الَّتی إِنتََشرت مَِن الَشرارِ الُمضیئَِة تَمنَُع أَن نَری ُمقابَِلنا  

 الَحراَرُة الَّتي کانَت تَنتَِشُر مَِن الَشَرَرِة الُمستَِعَرِة تَمنَُع أَن نَری ُمقابَِلنا
٢٣
٤  

َجَرة ذاِت الُْغصوِن النَِّضَرة َکیَف نََمْت مِْن َحبٍَّة َو َکیَف صاَرْت َشَجَرة«-	36  »اُنُْظْر لِتِْلَک الشَّ
١ به این درخت پراز شاخه نگاه کن که چگونه از دانه ای روییده و چگونه رشد کرده است؟  

٢٣ به این درخت با شاخه های زیبا نگاهی بینداز که چگونه از دانه ای می روید و درخت می شود
٤

 
٣ به آن درخت دارای شاخه های تازه نگاه کن که چگونه از دل دانه ای می روید و تبدیل به درخت می شود  

 به آن درخت ِدارای شاخه های تر و تازه نگاه کن، چگونه ازدانه ای رشد کرد و چگونه درختی شد ؟
٢٣
٤  

37	 مِس الَّتي َجذَوتُها ُمْسَتِعَرة«-  »َفابَْحْث َو ُقل َمْن َذاالَّذي یُْخرُِج مِنَها الثََّمَرة َو انُْظْر إِلَی الشَّ
١ پس بگرد و بگو که کیست آن که از آن میوه می رویاند و به خورشیدی که نورش درخشان است بنگر  

٢٣ پس جستجو کن و بیان کن که چه کسی می تواند از دل آن میوه بیرون آورد و به خورشید درخشان و فروزان بنگر
٤

 
٣ پس جستجو کن و بگوچه کسی ازآن میوه بیرون می آورد؟ وبه خورشیدی که پاره آتش آن فروزان است نگاه کن.  
 پس جستجو کن و بگو آن کیست که از دل درخت میوه بیرون آورد و به خورشید دارای نور و درخشش نگاه کن

٢٣
٤  

َرَرة ذاَک هَو اهللُ الَّذي أَنُعُمُه ُمنَهِمَرة«-	38  »َمْن َذا الَّذي أَْوَجَدها في الَْجوِّ مِثَل الشَّ
١ او کسی است که آن را در هوا مثل نور درخشان ایجاد کرد واو خدایی است که نعمتش فراوان است  

٢٣ چه کسی آن را درفضا مانند اخگروپاره آتش پدید آورده است؟ او همان خداوندی است که نعمت هایش ریزان است.
٤

 
٣ چه کسی آن را در فضا مانند اخگر پدید می آورد؟ همان خدایی که نعمتش را فراوان ساخته است  

 کیست او که در هوا آن را مانند نور شدید آفریده است ؟ او خدایی است که نعمت هایش گسترده است
٢٣
٤  

َررِ الُْمنَتِشَرة«-	39  »اُنُْظْر إِلَی اللَّیِل َفَمْن أَْوَجَد فیهِ َقَمَره َو زانَُه بَِأنُْجٍم َکالدُّ
١ به شب نگاه کن پس چه کسی ماهش را درآن پدید آورد ؟ وآن )شب( را با ستارگانی مانند مرواریدهای پراکنده زینت داد؟  

٢٣ به شب نگاه کن پس چه کسی ماه را درآن قرار داده است؟ وآن را با ستارهایی مثل مروارید پراکنده زینت داده است؟
٤

 
٣ به شب بنگر که چه کسی ماهش را در آن ایجاد می کند؟ وآن را با ستاره هایی مانند مروارید تزیین می کند؟  

 به شبانگاه دقت کن پس خداوند ماه را درآن پدید آورده و آن را با ستاره های مثل مروارید منتشر شده مزین کرده است.
٢٣
٤  

ُلَماِت َوالنُّوَر...«-	40 َماَواِت َواألْرَض َوَجَعَل الظُّ  »الَْحْمُد هلِلِ الَِّذی َخَلَق السَّ
١ ستایش از آن خدایی است که آسمان و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را ایجاد کرد  

٢٣ ستایش از آن خدایی است که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را قرار داد.
٤

 
٣ حمد خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی و روشنایی را قرار داد.  

 او خدایی است که آسمان ها و زمین را آفریده است و تاریکی ها و روشنایی را قرارداده است.
٢٣
٤  



27

ل
 او

س
در

  
َماَواِت َواألْرِض َربَّنَا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطال...«-	41 ُروَن فِی َخْلِق السَّ  »َویَتََفکَّ

١ و در آفرینش آسمان و زمین می اندیشند: پروردگار ما، این جهان را بیهوده نیافریدی.  
٢٣ و در آفرینش آسمان ها و زمین اندیشیدند : ای پروردگار ما، این جهان را بیهوده خلق نکردی.

٤

 
٣ و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند: ای پروردگار ما، این جهان را بیهوده نیافریده ای.  

 و در آفرینش آسمان و زمین اندیشه کردند : ای پروردگار ما، جهان را بیهوده نیافریدی.
٢٣
٤  

 إنتَخب الترجمة الصحیحة:-	42
١ َو انُْظْر إِلَی الَْغیِم َفَمْن أَنَزَل مِنُْه َمَطَره: و به ابر نگاه کن، چه کسی از آن بارانش را نازل کرد؟  

٢٣ َکیَف نََمْت مِْن َحبٍَّة َو َکیَف صاَرْت َشَجَرة: چگونه ازدانه ای رشد می کند و چگونه درختی می شود ؟
٤

 
مِس الَّتي َجذَوتُها ُمْستَِعَرة : و به خورشیدی که پاره آتش آن فروزان است دقت کن. ٣ َو انُْظْر إِلَی الشَّ  

َرَرة : چه کسی آن را درفضا مانند اخگروپاره آتش پدید می آورد؟  َمْن َذا الَّذي أَْوَجَدها في الَْجوِّ مِثَل الشَّ
٢٣
٤  

 َعیِِّن الخطاء فی الترجمة:-	43
١ ذاَک هَو اهللُ الَّذي أَنُعُمُه ُمنَهِمَرة : او همان خداوندی است که نعمت هایش ریزان وروان است.  

٢٣ ذو ِحکَمٍة بالَِغٍة َو قُدَرٍة ُمقتَِدَرة : دارای حکمت و تدبیری کامل و نیرویی توانمند است.
٤

 
٣ اُنُْظْر إِلَی اللَّیِل َفَمْن أَْوَجَد فیِه َقَمَره : به شب نگاه کن، چه کسی ماهش را درآن پدید آورد ؟  

َررِ الُْمنتَِشَرة : وآن )شب( با ستارگانی مانند مرواریدهای پراکنده زینت داده شده است؟  َو زانَُه بَِأنُْجٍم َکالدُّ
٢٣
٤  

حیَح في الّترجمِة:-	44  َعیِِّن الصَّ
یَت بَِأسماءٍ« َمت إلی اأَلبراِج و أکثَُرها ضوئًا ُسمِّ »اأَلنُجُم اأَلکثَُر بُروزاً ُقسِّ  

١ ستارگان واضح تر به صورت های فلکی تقسیم شده اند و آنها که نورانی ترند با نام هایی نام گذاری شده اند.  
٢٣ ستارگانی که واضح تر بودند به صورت های فلکی تقسیم شده اند و نورانی ترها نام گذاری شده اند.

٤

 
٣ ستارگان واضح تر به صورت های فلکی بخش می شوند و آنها که نورانی ترند نام گذاری شده اند.  

 ستارگان بیشتری که واضح اند به صورت های فلکی تقسیم شده اند و بیشترشان که نورانی اند با نام هایی نام گذاری شده اند.
٢٣
٤  

 »لَّما سمعنا أشعار هؤالء الشعراء حول فضیلة ااُلّم شّجعناهم علی اإلنشاد أکثر فأکثر!«:-	45
١ چون شعرهای شاعران را دربارة فضیلت مادر شنیدیم ایشان را بر سروده های بیشتری تحسین کردیم!  
٢٣ وقتی اشعار این شعرا را راجع به فضیلت مادر شنیدیم آنها را بر سرودن بیشتر و بیشتر تشویق کردیم!

٤

 
٣ هنگامی که سرودة شاعران را در مورد برتری مادر گوش کردیم آنان را به خاطر سرودن بیشتر تشویق نمودیم!  

 آن گاه که سروده های این شعرا را پیرامون برتری مادر گوش دادیم آنان را بر سراییدن بیش از پیش تحسین نمودیم!
٢٣
٤  

 »إّن هناک مفاهیم بسیطة فی القرآن ندرکها و لکن النقدر أن نَصفها!«-	46
١ مفاهیم ساده ای که در قرآن است قابل فهم برای ما می باشند ولی قابل وصف نیستند!  

٢٣ در قرآن کریم مفاهیم ساده ای وجود دارد که درکش می کنیم ولی قادر به توصیفش نیستیم!
٤

 
٣ ما مفاهیم ساده ای را که در قرآن است هرچند درک می کنیم ولی قادر نیستیم آنها را وصف کنیم!  

 قرآن مفاهیمی دارد که هرچند ساده است و قادر به فهم آنها هستیم اما برای ما قابل وصف نیستند!
٢٣
٤  

 »هؤالء شاعرات و لهّن أشعار ذات عاطفة نافذة و شعور عمیق!«:-	47
١ این ها شعرایی هستند که اشعارشان دارای عاطفه ای نافذ و احساساتی عمیق است!  

٢٣ اینان شاعر هستند و اشعاری دارند که عاطفه ای نافذ و احساساتی عمیق دارد!
٤

 
٣ این شاعران را اشعاری است با عاطفة تأثیرگذار و احساس عمیق!  

 این شعرا اشعاری دارند با عواطف تأثیرگذار و احساسی عمیق!
٢٣
٤  

 »ال تسمح لنفسک أن تخدعک و توقعک فی طلب مال الدنیا بذریعة ضرورته!«:-	48
١ نفس تو اجازه ندارد که به وسیلة نیاز به مال تو را فریب داده، تا به راه کسب ثروت دنیا وارد شوی!  

٢٣ به نفست اجازه مده فریبت دهد و تو را به دنبال طلب دنیا بیندازد به بهانة ضروری بودن آن!
٤

 
٣ اجازه مده که نفست به بهانة ضرورت، تو را به دنبال طلب مال اندک دنیا انداخته، فریب بدهد!  

 نیاز به مال را بهانه ای برای به دست آوردن دنیا قرار مده، تا نفس تو نیز چنین بهانه ای یابد!
٢٣
٤  
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 »کنت أعرف کاتبًا قد کتب أکثر مقاالته فی صحف مدینتنا«:-	49
١ من نویسنده ای را شناختم که اکثر مقاله های او در روزنامة شهر ما به چاپ رسیده بود.  

٢٣ نویسنده ای را می شناختم که بیش تر مقاالت خود را در روزنامه های شهرمان نوشته بود.
٤

 
٣ به نویسنده ای معرفی شدم که اکثر مقاله هایش در روزنامة شهرمان به چاپ رسیده بود.  

 با نویسنده ای آشنا شدم که بیش تر مقاالت خویش را در روزنامه های شهری مان نوشت.
٢٣
٤  

 »قد أثبتت االکتشافات الحدیثة أّن ُکاًل من األلوان یختفی فی أعماق البحر، یسبّب جزءاً من ُظلمة«:-	50
١ کشفیّات تازه ثبت کرده اند که همة رنگ های پنهان، علتی برای تاریکی در اعماق دریاها می باشند!  

٢٣ در کشف های تازه ثابت شده است که هر رنگ مخفی در عمق دریا، سبب قسمتی از تاریکی آن می شود!
٤

 
٣ اکتشافات جدید ثابت کرده است که هریک از رنگ ها که در اعماق دریا پنهان می گردد، قسمتی از تاریکی آن را سبب می شود!  

 در اکتشاف های جدید ثابت شده است که همة رنگ ها که در اعماق دریا مخفی شده است باعث جزئی از ظلمت دریا می گردند!
٢٣
٤  

 »یجب أن ال ننسی تضحیات االنسان الغیور فی المجاالت الُمختلفة، و علینا أن نحافظ علی ذکراه فی بالنا«:-	51
١ فداکاری های انسان غیور در عرصه های مختلف فراموششان نشده است، و بر ماست که یاد وی را در فکرهایمان حفظ نماییم!  
٢٣ نباید فداکاری های انسان غیرتمند را در عرصه های مختلف فراموش کنیم، و بر ماست که خاطرة او را در ذهنمان حفظ کنیم!

٤

 
٣ گذشت انسان غیرتمند در زمینه های مختلف هرگز فراموش نخواهد شد، و یاد او در ذهن های ما حفظ می شود!  
 فداکاری انسان شجاع را در عرصه های مختلف فراموش نمی کنیم، و حفظ خاطرات او در ذهن ما واجب است!

٢٣
٤  

حیَح:-	52  »آیا تاکنون به این مسأله فکر کرده ای که رنگ زیبای اتاق تو سبب آرامش انسان می شود!« َعیِِّن الصَّ
١ أتفّکر إلی هذه المسألة أّن اللون الجمیل لغرفتک یسبّب السکون لإلنسان!  

٢٣ هل کنت تفّکر إلی هذه المسألة أّن لون غرفتک الجمیل هو یسبّب الهدوء للفرد!
٤

 
٣ هل فّکرت إلی األن لهذه المسألة أّن لون غرفتک الجمیلة هو یسبّب السکون للفرد!  

 هل فّکرت إلی الن عن هذه المسألة بأّن لون غرفتک الجمیل یسبّب السکینة لإلنسان!
٢٣
٤  

 »در آغاز به نظرت می رسد که راه سختی پیش روی تو است، ولی وقتی آن را طی کردی می فهمی که آن راه سخت را سریع پیموده ای!«:-	53
١ فی األوّل تری أمامک طریقًا صعبًا، و عندما تجاوزت عنه تفهم أنّک قطعت الطریق الصعب بسرعة!  

٢٣ فی البدء بدا لک أنّک تواجه طریقًا صعبًا، و لّما جاوزت ذلک الطریق بصعوبة فهمت أنّک قد قضیته مسرعًا!
٤

 
٣ فی البدایة یبدو لک أّن أمامک طریقًا صعبًا، و لکنّک لّما قطعته تفهم أنّک قد عبرت ذلک الطریق الصعب سریعًا!  

 فی ابتداء األعمال تواجه طریقًا صعبًا فی ظنّک، تجاوز عنه، و فی النهایة تفهم أنّک عبرت ذلک الطریق سریعًا!
٢٣
٤  

حیَح:-	54  »شما موفقیت را می جویید اما راه آن را طی نمی کنید: بدانید که این غیر ممکن است!« َعیِِّن الصَّ
١ تطلبون التوفیق اّما لم تقطعوا سبیله؛ اِعرفوا انّه لیس ممکنًا!  

٢٣ انتم ترجون الفوز و لکن ال نمشون طرقها؛ اِعلموا انّها ال یمکن اَبداً!
٤

 
٣ تسالون النجاح اّما لم تذهبوا مسالکها؛ تعّلموا انّها ابداً غیر ممکن!  

 انتم تبحثون عن النّجاح لکن ال تقطعون طریقه؛ اِعلموا انّه غیر ممکن!
٢٣
٤  

 »جای تأسف است اگر شهید فراموش شود، پس باید با حفظ خاطراتش سعی کنیم فراموشش نکنیم!«:-	55
١ مع التأّسف ان ینسوا الشهداء، فلنحاول اَن ال ننساهم مع حفظ ذکراهم!  

٢٣ اَسفًا من آن ینسوا الشهداء، فنحاول اَن نحفظ ذکراه و ال ننساه!
٤

 
٣ مؤسفًا من اّن الشهید ینسی، فلنسعی اَن ال ننساهم بحفظ ذکراهم!  

 من المؤسف اِن ینس الّشهید، فلنسع اَن ال ننساه بحفظ ذکراه!
٢٣
٤  

حیَح: -	56  »خدایا آتش را بر چهره های بندگانی که برای عظمت تو سجده کنان بر زمین افتاده اند، مسّلط مکن!« َعیِِّن الصَّ
١ اللهّم؛ لم تسّلط النار علی وجه عباد سقطوا علی األرض لجاللتک ساجدین!  

٢٣ ربّنا؛ لن تتغّلب النار علی وجه عباد وقعوا علی األرض لجاللتک ساجدة!
٤

 
٣ رّب؛ ال تُسیطر النار علی وجوه العباد الّتی خشعت لعظمتک ساجدة!  
 إلهی ال تسیطر النار علی وجوه العباد الّذین خّروا لعظمتک ساجدین!

٢٣
٤  
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 َعیِِّن الخطأ:-	57

١ الناس بعضهم یطمئّن قلبهم عن طریق العلم فقط،: گاهی مردم فقط از راه علم، قلبشان اطمینان می یابد،  
٢٣ و القرآن یتّخذ اُسلوبًا خاّصًا لدعوة هؤالء الناس،: و قرآن برای دعوت این مردم روش خاّصی به کار می گیرد،

٤

 
٣ هذا األسلوب یتّکئ علی البراهین و األدلّة العلمیّة،: این روش بر برهان ها و دالیل علمی تکیه دارد،  
 و بهذه الیات العلمیّة تطمئّن قلوبهم تمامًا!: و با این آیات علمی قلب هایشان کاماًل اطمینان می یابد!

٢٣
٤  

 »در واقع این دانشمندان مسلمان هستند که پدیدة رنگین کمان و علت به وجود آمدنش را کشف کرده اند!«-	58
١ فی الواقع أّن العلماء المسلمون هم الّذین قد اکتشفوا ظاهرة قوس قزح و سبب حادثها!  

٢٣ الواقع أّن العلماء المسلمین هم الّذین قد اکتشفوا ظاهرة قوس قزح و سبب حدوثها!
٤

 
٣ الحقیقة أّن الحکماء المسلمین هم الّذین قد اکتشف ظاهر قوس قزح و سبب حدوثه!  

 الواقعیة أّن العلماء مسلمین هم الّذین یکتشفون ظاهر قوس قزح و سبب احداثه!
٢٣
٤  

 َعیِِّن الخطأ:-	59
١ حین یُهّددنی خطر من الوحوش فی الغابة أتسّلق أشجارها الباسقة!: زمانی که وجود حیوانات درنده در جنگلی مرا تهدید می کند از   

درخت های بلند باال می روم!
ة!: این دانشمندان در اعمال خویش پایدار بودند لذا با سربلندی به اهداف خود رسیدند! ٢٣ هؤالء العلماء کانوا دؤوبین فی أعمالهم فوصلوا إلی غایاتهم بعزَّ

٤

 
٣ قال قائد الجیش لجنوده: نحن جبال صامدة و الننحنی أمام األعداء!: فرمانده سپاه به سپاهیانش گفت: ما کوه های پایداری هستیم و در برابر   

دشمنان سرخم نمی کنیم!
 یا عجبا؛ کیف اُشاهد قّوات العدّو من بعید، بینما أنت لم تشاهدها من قریب؟!: عجبا؛ چگونه است که من نیروهای دشمن را از دور می بینم، 

٢٣
٤  

در حالی که تو از نزدیک آنها را ندیدی؟!

حیَح: -	60  َعیِِّن الصَّ
١ امتحنُت التالمیذ امتحانًا بأسئلة صعبة،: امتحانی را با سؤاالت سخت از دانش آموزانم گرفتم.  
٢٣ و کنت أنظر إلیهم نظر اإلعجاب،: در حالی که با نگاهی متعّجبانه به آنها چشم دوخته بودم.

٤

 
٣ و هم یُجیبون بدقّة إجابة کاملة،: و آنها جواب کاملی را با دقت به آن سؤاالت دادند.  

 ما کنت متوقّعًا أنّهم قد درسوا جیّداً هکذا! انتظار نداشتم که آنها این گونه خوب درس خوانده باشند!
٢٣
٤  

 َعیِِّن الخطأ:-	61
١ کان البدر فی وسط الّسماء و هو یشرق علی البحار،: ماه کامل در میان آسمان بود در حالی که بر دریاها می تابید.  

٢٣ و کان الزورق یواصل طریقه تحت ضوئه الفضّی،: و زورق راه خود را زیر نور نقره فامش ادامه می داد.
٤

 
٣ فجأًة ظهرت سحابة فی الّسماء فاختَفی القمر اختفاًء،: ناگهان ابر در آسمان پدیدار شد و ماه به شّدت پنهان گشت.  

 و لکّن معنویّات أهل الّزورق کانت قویّة فواصلوا طریقهم بنور اإلیمان!: اما روحیة سرنشینان زورق قوی بود، بنابراین راهشان را با نور ایمان ادامه دادند!
٢٣
٤  

 َعیِِّن الخطأ:-	62
١ الظلم علی الضعیف أقبح الظلم، و هذا العمل مذموم!: ظلم بر ضعیف، زشت ترین ظلم است و این کار ناپسند است!  
٢٣ الزاهدون یجتنبون الخطیئات، و هؤالء محبوبون عند اهلل!: زاهدان از خطاها دوری می کنند، این ها پیش خدا محبوبند!

٤

 
٣ النّاس یُذنبون و قلیٌل من هؤالء المذنبین یتوبون!: مردم گناه می کنند و عدة کمی از این ها گنهکارانی هستند که توبه می کنند!  

 یعبد العابدون اهلل فی الّلیل المظلم و هذا الّلیل کستر لهم!: عابدان خدا را در شب تاریک عبادت می کنند و این شب مانند پوششی برای آنهاست!
٢٣
٤  

حیَح:-	63  َعیِِّن الصَّ
١ اولئک هم الّذین یحبّون أن یکونوا مصابیح ااُلّمة!: اینان کسانی هستند که عالقه داشتند چراغ های اّمت باشند!  

٢٣ ستحصل هؤالء علی الدرجات العالیة فی أعمالهّن! این ها در اعمال خود مراتب عالی را به دست خواهند آورد!
٤

 
٣ کّرمتنی المعّلمة ألنّنی ساعدت صدیقاتی!: من معلم خود را گرامی داشتم زیرا به دوستانم کمک کرد!  

 یشرفک اهلل من أجل شجاعتک فی ساحة المعرکة!: خداوند به خاطر شجاعتش در میدان نبرد او را شرافت می بخشد!
٢٣
٤  

 َعیِِّن الخطأ:-	64
١ ما َسمح والدای أن أترک الدراسة بذریعة تأمین المعاش!: والدینم اجازه ندادند که به بهانة تأمین معاش تحصیل را ترک کنم!  

٢٣ تَعّلمُت فی الحیاة أنّی إن کسرت مؤمنا فعلّی جبُره!: در زندگی آموختم که اگر مؤمنی را بشکنم ترمیم آن بر من واجب است!
٤

 
٣ یعانی االنسان هذا المرض مادام مجهوال علی األطبّاء!: مادام که بیماری انسان برای اطبا ناشناخته باشد از آن رنج می برند!  

 جعل التقدیر االلهّی شیخًا عالمًا وسیلة لهدایتی فی الحیاة!: تقدیر الهی پیر فرزانه ای را وسیله ای برای هدایتم در زندگی قرار داد!
٢٣
٤  
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 َعیِِّن الخطأ:-	65
١ أعرف المسائل حولک ألنّها مؤثّرة فی عزمک،: مسائل پیرامون خود را بشناس زیرا در تصمیم گیری تو اثرگذار هستند.  

٢٣ و ال تعجل فی عزمک حتّی تعرف کّل الطرق بدقّة،: و در تصمیم گیری خود عجله مکن، تا همة راه ها را با دقت بشناسی.
٤

 
٣ ثّم توّکل علی اهلل و اعتمد علی نفسک و قدراتک،: سپس بر خدا توّکل کن و بر خود و توانایی هایت اعتماد کن.  

 و بعد ذلک انتخب طریقًا یُقّربک الی هدفک!: و بعد از آن راهی را انتخاب خواهی کرد که به هدف تو نزدیک می شود!
٢٣
٤  

 َعیِِّن الخطأ:-	66
١ ینبغی لک أن تصفح عن خطأ صدیقک مهما قّل!: شایسته است که اشتباه دوستت را هر قدر هم اندک باشد تکرار نکنی!  

٢٣ ال تنس أنّک عاهدتنی أن تحفظنی فی المواطن کّلها!: فراموش مکن به من قول دادی که مرا در همه جاها حفظ کنی!
٤

 
٣ ما أعظم المرَء الّذی یستقُل جوده الکثیر الی الخرین! چه بزرگ است انسانی که سخای زیاد خود را نسبت به دیگران، اندک می شمارد!  
 کانت المدرسة تضّج بأصوات التالمیذ الّذین یلعبون کرة القدم!: مدرسه ماالمال از صداهای دانش آموزانی بود که فوتبال بازی می کردند!

٢٣
٤  

حیَح:-	67  َعیِِّن الصَّ
١ ذهب الصیّادون الی البحر و َرموا شبکاتهم فیه،: صیادان به دریا رفتند و تورهای خود را در آن انداختند.  

٢٣ و کّل شبکة صارت أسماکاً، و لکّن بعضها تخّلصت منها ذلک الیوم،: پس تورها ماهیان را صید می کرد ولی آن روز تعدادی از آنها خالص شدند،
٤

 
٣ و بعض آخر سیقع فی الشبکة غداً و الینجو منها أبداً: و تعدادی دیگر هرگز از آن رهایی نخواهند یافت و فردای آن روز در دام افتادند،  
 اّن الدنیا کشبکة الصیّادین، إن وقع االنسان لن ینجو منها أبداً!: دنیا نیز چون تورهای ماهیگیری است که اگر فردی در آن بیفتد نجات نمی یابد!

٢٣
٤  

حیَح:-	68  َعیِِّن الصَّ
١ قلت اُلختی، إلم تنهی ولدک من عمله السیّیء!: به خواهرم گفتم، آیا فرزندت را از کار بد نهی نمی کنی!  

٢٣ کان الفقیر یأبی أن یأخذ الطعام من صدیقة المترف!: فقیر از این که غذا را از دوست مّرفه خود بگیرد ابا می کرد!
٤

 
٣ کان المسلمون قد وصلوا الی درجات علمیّة رفیعة فی الفترات الماضیة!: مسلمانان در زمان های قدیم به درجات واالیی در علوم رسیدند!  

 اّن النبی ااُلّمی )ص( تلّقی الحقائق الفخمة مّمن یَعلم األسرار کّلها!: همانا پیامبر اّمی )ص( حقایق با ارزشی را یاد داد که از زبان کسی دریافت 
٢٣
٤  

کرده بود که اسرار می دانست!

حیَح:-	69  َعیِِّن الصَّ
١ قد کان عزم أن یذهب الی السفر مع صدیقه،: با دوستش تصمیم گرفت که به سفری برود.  
٢٣ فقبل الصدیق و لکنّه لم یعمل بوعده،: دوستش نیز پذیرفته بود اّما به تعهداتش وفا نکرد.

٤

 
٣ و لم یحضر فی رأس الساعة، فأراد أن یرجع،: و رأس ساعت حاضر نشد، و خواست که برگردد،  

 بعد ساعة فجأة رأی صدیقه و هو یأتی بسرعة!: اّما دوستش را می بیند که بعد از یک ساعت به سرعت می آمد!
٢٣
٤  

 َعیِِّن الخطأ: أشکرک یا الهی! ..-	70
١ سمعت لّما دعوتُک و نادیتک: هرگاه تو را فرا خوانم و صدایت کنم می شنوی.  

٢٣ و أقبلت علّی عندما ناجیتُک،: و آن گاه که با تو مناجات کردم به من روی آوردی،
٤

 
٣ و تستر علّی ذنوبی و أنا لست أهاًل لذلک،: و گناهانم را می پوشانی در حالی که شایستة آن نیستم،  

 و أنت تعلم علمًا أنّی أحوج الی رحمتک فی اآلخرة!: و تو حتمًا می دانی که من در آخرت به رحمت تو محتاج ترم!
٢٣
٤  

 »انزعجُت من بعض أعماله الّتی کانت تسبّب أذی النّاس، و لکنّه لم یهتّم بانزعاجی!«:-	71
١ از بعضی کارهایش که سبب آزار مردم می شد ناراحت شدم، اّما او به ناراحتی من توّجهی نکرد!  

٢٣ بعضی اعمال او که مردم آزاری را در پی داشت مرا ناراحت کرد، ولی او به ناراحتی ام اهمیتی نداد!
٤

 
٣ از برخی کارهای وی ناراحت شده بودم زیرا اذیت مردم را در پی داشت، ولی او اهمیتی به آن نمی داد!  
 برخی اعمال او که اذیت مردم را در پی دارد برای من ناراحت کننده بود، ولیکن او توجهی به آن نکرد!

٢٣
٤  

 »التنظر إلی ظاهر األشیاء الصغیر، فإّن قطرات الماء الصغیرة تستطیع أن تؤثّر علی صخرة کبیرة و تُغیّر مکانها!«: -	72
١ به ظاهر کوچک اشیاء نگاه مکن، چه قطرات کوچک آب می تواند بر صخره ای بزرگ تأثیر بگذارد و مکان آن را تغییر دهد!  

٢٣ نگاه نکن که اشیاء ظاهری کوچک دارند، زیرا بعضی قطرات کوچک آب می توانند تخته سنگ بزرگ را از جای خویش حرکت دهند!
٤

 
٣ به اشیاء ظاهراً کوچک نگاه مکن، که قطرات کوچک آب توانایی آن را دارند که بر تخته سنگی بزرگ تأثیر گذاشته آن را از جای خویش حرکت دهند!  
ــر  ــزرگ تأثی ــد از صخــره ای ب ــل قطره هــای آب می توانن ــی، چــون بعضــی اشــیاء کوچــک مث ــگاه کن ــه ظاهــر کوچــک اشــیاء ن ــد ب  نبای

٢٣
٤  

ــد! ــکان دهن ــود ت ــای خ ــد و آن را از ج بگیرن
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ل
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س
در

  
73	  »عند ما ال تشعر بخوف فی أعماق ضمیرک إاّل الخوف من اهلل، عندئٍذ قد توّکلت علیه حّقًا«-

١ آن زمان به خدا اعتماد واقعی داری، که در درونت هیچ ترسی جز ترس از خدا وجود نداشته باشد!  
٢٣ هر زمان ترسی جز ترس از خدا در عمق وجودت احساس نشد، پس آن گاه اعتماد تو فقط به خداست!

٤

 
٣ هرگاه در درونت جز از خدا از هیچ کس ترسی نداشته باشی، پس آن زمان است که حقیقتًا بر خدا توّکل داری!  
 وقتی که در اعماق وجودت ترسی از خدا احساس نمی کنی، در این زمان است که حقیقتًا بر خدا توّکل کرده ای!

٢٣
٤  

 »تاکنون دانش آموزی را با همت تر از دوستم در یاد گرفتن دروِس سخت ندیده ام!«:-	74
١ لم اُشاهد حتّی الن تلمیذًة أکثر من صدیقتی هّمًة فی تعّلم الدروس الصعبة!  

٢٣ لم أَر تلمیذ أشّد من زمیلی اهتمامًا فی دراسة الدروس الصعبة حتّی الن!
٤

 
٣ ما شاهدت التلمیذ أشّد هّمًة من صدیقی فی قراءة الدروس الصعبة إلی الن!  

 ما رأیت إلی الن التلمیذة أکثر من زمیلتی اهتمامًا فی دراسة الدروس الصعبة!
٢٣
٤  

 »عندما کنّا نسافر قبل شهرین فی مناطق بالدنا الشمالّیة، تذّکرنا جّدتنا الحنون الّتی کانت ترافقنا قبل سنوات فی کّل سفر!«:  -	75
١ آن گاه که دو ماه پیش در قسمت شمالی کشور بودیم، به یاد مادربزرگ مهربانمان افتادیم که سال های قبل در هر سفری ما را همراهی می کرد!  

٢٣ هنگامی که دو ماه قبل در حال سفر در نواحی شمالی کشور بودیم، مادربزرگ مهربانمان به یاد ما آمد که سال های قبل در هر سفری ما با هم رفیق بودیم!
٤

 
٣ وقتی دو ماه پیش به مناطق شمالی کشورمان مسافرت می کردیم، مادربزرگ مهربانمان را به خاطر آوردیم که سال ها قبل در هر سفری ما را همراهی می کرد!  
 در زمانی پیش از دو ماه، مشغول مسافرت در نواحی شمالی کشور بودیم، به یاد مهربانی های مادربزرگمان افتادیم که در تمام سفرهای سال های 

٢٣
٤  

قبل چگونه ما را همراهی کرده بود!

حیَح: -	76  َعیِِّن الصَّ
١ ذلک المسکین الّذی کان قد وقف وسط الشارع، ما کان یلتفت إلی مرور الّسیارات أبداً: آن بیچاره که وسط خیابان ایستاده بود، اصاًل به عبور   

ماشین ها توّجه نمی کرد.
٢٣ لم یکن له مهّمًا أین وقف، و فی کّل لحظه یمکن أن یتصادم بسیّارة: برایش مهم نیست که کجا بایستد و در هر لحظه ممکن است با ماشین 

٤

 
تصادف کند.

٣ ألنّه کان یبحث عن محفظة نقوده الّتی کان قد فقدها: زیرا او تمام هدفش این بود که در جستجوی کیف پولش باشد که آن را گم کرده بود.  
 و إنّمـا کان یفّکـر فـی أن یحصـل بـأّی طریـق ممکـن علـی مـا جعلـه فـی تلک المحفظـة!: و فقـط در فکر ایـن بود که بـه طریقی بـر آن چه 

٢٣
٤  

در آن کیـف بـود دسترسـی بیابد!

 »لنحارب األفکار السّیئة و المزعجة دائمًا حتّی تبتسم لنا الحیاة!«:-	77
١ باید با افکار بد و ناراحت کننده پیوسته بجنگیم تا زندگی به ما لبخند بزند!  

٢٣ همیشه افکار منفی و ناامید کننده با ما می جنگند تا نتوانیم به زندگی بخندیم!
٤

 
٣ برای جنگیدن دائمی با افکار منفی و ناامید کننده می کوشیم و زندگی به ما لبخند می زند!  

 برای این که زندگی به ما لبخند بزند باید دائم افکار منفی و ناراحت کننده را از خود دور کنیم!
٢٣
٤  

 »لم أَدع االجتهاد فی دروسی فلهذا تقّدمت علی اآلخرین و أصبحت إنسانًا ناجحًا!«:-	78
١ تالشم در درس هایم هرگز ترک نشده است لذا از دیگران جلو افتادم و انسان موفقی شدم!   

٢٣ کوشش من در درس ها رها نشد به خاطر آن بر دیگران برتری یافتم و انسان موفقی گردیدم!
٤

 
٣ کوشش خود را در درس ها رها نکردم بنابراین از دیگران سبقت گرفتم و انسانی موفق شدم!  

 تالش را در درس هایم رها نکردم بدین سبب بر دیگران پیشی گرفتم و انسان موفقی گردیدم ...!
٢٣
٤  

 »اِحذر مّما یجّرک إلی تبعّیة اآلخرین، ألنّها ستسبّب لک األسر و الضالل و الذلّة!«:-	79
١ بر حذر باش از آن چه تو را به دیگران وابسته می کند، زیرا اسارت و ضاللت و خواری را برای تو می آورد!   
٢٣ مراقب آن چه که تو را به دیگران وابسته می کند باش، تا برایت قید و بند اسارت و گمراهی و مذلّت نیاورد!

٤

 
٣ از آن چه تو را به سمت وابستگی به دیگران سوق می دهد برحذر باش، زیرا سبب اسارت و گمراهی و ذلت تو خواهد شد!  

 مواظب هر چیزی که تو را به سوی وابستگی دیگران می کشاند باش، تا در آینده تو را در قید اسارت و گمراهی و خواری قرار ندهد!
٢٣
٤  
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درك مطلب

 اِقرأ النّّص ثُم أجْب عن السئلة بما یُناسب النّّص

مُس. اأَلنُجُم اأُلخری َمرئیٌَّة مَِن اأَلرِض فِي اللَّیِل  ِة جاذِبیَّته. أَقَرُب النَّجِم إِلی اأَلرِض الشَّ ٌة ِجّداً یَحفُِظ تَضاُمنَُه َمَع ُقوَّ  »النَّجُم ُکَرٌة ُمضیَئٌة و حارَّ
َمت إلی اأَلبراِج و أکثَُرها ضوئًا  و لِکنَّها بَِدلیِل بُعِدها الَکثیَر مِنّا تُری بِصوَرِة النُّقاِط الثابَِتِة و الُمضیَئِة. في طواِل التّاریِخ، اأَلنُجُم األَکثَُر بُروزاً ُقسِّ
یَت بَِأسماءٍ. إِستِناداً إِلَی التَقالیِد، ُکلٌّ مِن النُّجومِ ُجعَِل في بُرٍج الَِّذی َمجموَعٌة َمرئَیٌة مِن النُّجومِ مِثُل الَعقرِب و اأَلَسِد. ُعَلماُء الَفَلِک القدماُء  ُسمِّ

إِعتََقدوا أَنَّ هذه الُصَورِ تَُأثُِّر َعلَی َدمِ و مِزاِج اإلِنساِن و أَیضًا َعلی هذا کانوا یَنبَأوَن الُمستَقبََل.«

َعیِّن الَخَطَأ َحَسَب النَِّص:-	80
٢٣ ُکلُّ اأَلنُجِم َمرئیٌَّة مِن اأَلرِض

٤

ِة الجاِذبیَّةِ  مُس ُکَرٌة یَحفُِظ تَضاُمنَُه َمَع قُوَّ ١ الشَّ  
 ُعَلماُء الَفلِک کانوا یَقِدروَن أَن یَنبَأوا الُمستَقبَل

٢٣
٤ ُل بُــرجٍ  ٣ بَعُض اأَلنُجِم َمعًا یَُشکِّ  

 النَّص یَبَحُث َعِن ...:-	81
٢٣ اأَلنُجِم و الُصَورِ الَفَلکیَِّة

٤

١ َحجِم اأَلنُجِم     
 ُطرُق نَبَأِ الُمستَقبَِل

٢٣
٤ مِس   ِة الجاِذبیَِّة في الَشّ ٣ قُوَّ  

82	-: حیَح في ما أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ  َعیِِّن الصَّ
ِة الجاذِبیَّته« ٌة ِجّداً یَحفُِظ تَضاُمنَُه َمَع ُقوَّ »النَّجُم ُکَرٌة ُمضیَئٌة و حارَّ  

٢٣ فعل و فاعل
٤

١ فاعل    
 ُمبتداء

٢٣
٤ ٣ مفعول به    

83	-: حیَح في َمحِل اإلعرابي ما أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ َعیِِّن الصَّ
»ُعَلماُء الَفَلِک الَقدیَمِة إِعتََقدوا...«  

٢٣ صفت
٤

١ مضاف إلیه    
 خبر
٢٣
٤ ٣ مبتدا    

إقرأ النّّص ثُم أجْب عن السئلة بما یُناسب النّّص

اللؤلؤ ُهَو َجوَهرٌة بیَضاُء َو الِمَعٌة الَّتی تُوِجُد فِی بَعٍض مِن الَقذائِف )صدف ها(. ِجنُس الُدرِّ یُساِوی بِِجنِس ِجدارِ داِخِل الَقذیَفِة. ِشکُلُه َقریٌب 
ِم َحتّی. َحجُمُه بَِحجِم بَذرِ الَخشخاِش  مِن الُزبَدِة )کره( غالِبًا َمَع ذلَِک یَُری بِاألشکاِل اأُلخَری مِثَل الُکَمثَری )گالبی( َو األشکاِل َغیرِ الُمنَظَّ
َحتَّی بَذرِ الَحماَمِة. لَوُن اللؤلِؤ بَیضاُء غالِبًا لَِکنَّ یُمِکُن أن یَُری بِألواِن اأُلخَری مِثَل األصَفرِ َو األخَضرِ َو األسَودِ. یَُصیَُّد الُدرُّ فِی َخلیِج الفارسّی 

َو الُمحیِط الهِندّی َو أستُرالِیا. أْصبََحْت َتربَِیُة الُدرِّ شائعًة فِی الَقرِن العِشریَن.  

 یَبَحُث النَصُّ َحوَل...:-	84
٢٣ بَعِض ُخصوصیّاِت الُدرِّ

٤

١ تَربِیَِة الُدرِّ    
 ِجنِس ِجدارِ الَقذائِِف

٢٣
٤ ٣ َصیِد اللؤلؤ    

 یَُری الُدرُّ بِألواِن الّتالَِیِة َغیَر...-	85
 سرخ

٢٣
٤ ٣ زرد  ٢٣ سفید 

٤

١ سیاه   

 یَبَحُث النَصُّ َحوَل الَموضوعاِت الّتالَِیِة َغیَر...:-	86
٢٣ َمکاِن َصیِد الّلؤلؤ

٤

١ َکیفیَِّة تَربِیَِة الُدرِّ   
 َحجِم الُدرِّ

٢٣
٤ ٣ أشکاِل الُمختَلَِفِة الّلؤلؤ   

87	-:  َعیِّن الَخطأ َحَسَب النَصِّ
َرُر بِاألشکاِل َو األلواِن َو األبعادِ الُمختَلَِفِة. ٢٣ یَُری الدُّ

٤

١ َحتَّی الَقرِن العِشریَن، لَم یَُکن تَربِیَُة الُدرِّ أمراً شائعًا.    
 َجمیُع الَقذائِِف لَیَست قاِدرًة َعَلی ِحفِظ الّلؤلِؤ.

٢٣
٤  . ٣ ال یُساِوی ِجنُس ِجدارِ الَقذیَفِة بِِجنِس الُدرِّ  

 َعیِّن َزماَن األفعاِل الُمَعیََّنِة فِی النَصِّ-	88
٢٣ ماضی، مضارع، ماضی

٤

١ مضارع، مضارع، ماضی    
 ماضی، مضارع، مضارع

٢٣
٤ ٣ مضارع، مضارع، مضارع    
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َعیِّن نَوَع ااَلفعاِل الُمَعیََّنِة.-	89
هَبِة. غَبِة َکما تَعَملوَن فِی الَرّ ب( ااَل َفاعَملوا فِی الرَّ الف( َفَمن َعِمَل فِی ایّامِ اََملِهِ َقبَل ُحضورِ اََجلِهِ َفَقد نََفَعُه َعَمُلُه.    

د( ال تُدرُِکُه الُعیوُن بُِمشاَهَدةِ العیاِن، َولِکن تُدرُِکُه الُقلوُب بَِحقائِِق االیماِن. ج( َو ما َظَلَمُهم اهللُ َولِکن کانوا أنُفَسُهم یَظلِموَن.   
٢٣ ماضی، ماضی، نهی، مضارع

٤

١ ماضی، امر، نفی، مضارع    
 امر، امر، نهی، ماضی

٢٣
٤ ٣ امر، ماضی، نفی، ماضی    

َعیِّن ما فِیهِ فِعُل األمرِ َو اِسُم الفاعِِل َمعًا:-	90
٢٣ الَّذیَن یَرثُوَن الفِرَدوَس ُهم فِیها خالِدوَن.

٤

١ َو الَّذیَن ُهم َعَلی َصَلواتِهِم یُحافِظوَن.   
 َو ُقل َرِبّ أنِزلنی ُمنَزالً ُمباَرکًا َو انَت َخیُر الُمنِزلیَن.

٢٣
٤ ٣ َفقاَل یا َقومِ اعبُُدوا اهللَ ما لَُکم مِن اِلٍَه َغیُرُه اََفال تَتَُّقوَن.   

91	 حیَح فِی نَوِع التَراکیِب الُمَعیََّنِة:-  َعیِّن الصَّ
ب( ذلَک َفوُز الَعظیِم الف( َو یَُقولوَن َمتَی هذا الَوعُد اِن ُکنتُم صادِقیَن.   

د( تِلَک الَجنَُّة الَّتِی نُورُِث مِن عِبادِنا َمن کاَن تَقِیًّا.  ج( قالُوا َربَّنا َهُؤالءِ ُشَرکاُؤنا الَّذیَن ُکنّا نَدُعو مِن دونَِک.   
١ مفرد مذکر، الشاَرة الَقریبَة/ مفرد مذکر، الشاَرة البَعیَدة/ جمع مذکر سالم، الشارة البَعیدة/ مفرد مؤنث، الشاَرة الَقریبَة  

٢٣ مفرد مذکر، الشاَرِة البَعیَدة/ مفرد مذکر، الشاَرة الَقریبَة/ جمع مکسر، الشاَرة الَقریبَة/ مفرد مؤنث، الشارة البَعیَدة
٤

 
٣ مفرد مذکر، الشاَرة الَقریبَة/ مفرد مذکر، الشاَرة البَعیدة/ جمع مکسر، الشاَرة الَقریبَة/ مفرد مؤنث، الشاَرة البَعیدة  

 مفرد مذکر، الشارة البَعیدة/ مفرد مذکر، الشاَرةالَقریبَِة/ جمع مذکر سالم، الشاَرة البَعیدة/ مفرد مؤنث، الشارة الَقریبَة
٢٣
٤  

 َعیِّن ما فیهِ َخطاٌء فِی نَوِعیَِّة الَکَلماِت الُمَعیََّنِة:-	92
قٍَة«: ١ »ال تَدُخُلوا مِن باٍب واحٍد َو ادُخلوا مِن اَبواٍب ُمتَفرِّ  

ال تَدُخُلوا: فعل نهی، دون حرف زائد، فاعله »و«/ واحد: اسم، مِن األعدادِ التَّرتِیبِیَِّة، مجرور به حرف جر  
مَع َو األبصاَر«: ٢٣ »َو َجَعَل لَُکم السَّ

٤

 
مع: اسم، مفرد، مذکر، دون حرف زائد، مفعول به/ األبصار: اسم، جمع مکسر، دون حرف زائد، مفعول به السَّ  

٣ »أُطُلبوا العِلَم َولَو بِالّصیِن«:  
أُطُلبوا: فعل امر، دون حرف زائد، فاعله »و«/ العِلم: اسم، مفرد، مذکر، دون حرف زائد، مفعول به  

 »َفأقبََل بَعُضُهم َعَلی بَعٍض«:
٢٣
٤  

أقبَل: فعل ماضی، فِیِه َحرٌف زائٌِد، فاِعُلُه »بَعُض«/ بَعُض: اسم، مفرد، مذکر، دون حرف زائد، فاعل  

 َعیِّن ما نوُع فِعلِهِ یَختَلُِف َعِن الباقي:-	93
٢٣ اْرِجعِي إِلَی َربِِّک َراِضیًَة َمْرِضیًَّة 

٤

١ اقَْرأْ َوَربَُّک اأْلَْکَرُم    
 َوأَقَْسُموا بِاهللِ َجْهَد أَیَْمانِهِْم

٢٣
٤ ابِِریَن   اَلِة إِنَّ اهللَ َمَع الصَّ بِْر َوالصَّ ٣ اْستَعِینُوا بِالصَّ  

َعیِّن الَخطَأ في الّساَعِة:-	94
٢٣ بیست و دو و سی دقیقه: العاشروَن و الثنتیِن و النِّصُف

٤

بُع   ١ پنج و ربع: الخاِمَسُة و الرُّ  
 دوازده و نیم: الثانیُة َعشرُة و النِّصُف

٢٣
٤ ٣ یک ربع به هشت: الثاِمنَُة إاِّل ُربعاً   

ُر:-	95  َعیِّن ما لَیَس فیه الَجمُع الُمَکسَّ
٢٣ َربَّنَا اْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوإِْسَراَفنَا فِي أَْمِرنَا

٤

١ َربَّنَا أَفِْرْغ َعَلیْنَا َصبًْرا َوثَبِّْت أَقَْداَمنَا   
 أَعَلُم النّاِس َمن َجَمَع ِعلَم النّاِس إلَی ِعلِمِه

٢٣
٤ ارِ ُرَحَماُء بَیْنَُهمْ  اُء َعَلی الُْکفَّ ٣ َو الَِّذیَن َمَعُه أَِشدَّ  

96	-: َعیِّن الَخطَأ فِي ما أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ
»َفَأْوُفوا الَْکیَْل َوالِْمیَزاَن َو اَل تَبَْخُسوا النَّاَس أَْشیَاَءُهْم«  

٢٣ الَکیَل: اسم، مفرد، مذکر، جامد، مفعول به
٤

١ أَوُفوا: فعل، امر، للمخاطبین، معلوم، فاعله ضمیر بارز    
 أَشیاَء: اسم، جمع مکسر، مذکر، مفعول به

٢٣
٤ ٣ التَبَخسوا: فعل، نفی، للمخاطبیَن، معلوم، مجرد ثالثی، فاعله »النّاَس«   

َعیِّن ما لَیَس فیه الَجمع السالم: -	97
یُّوَن اَل یَْعَلُموَن الِْکتَاَب ٢٣ َومِنُْهْم أُمِّ

٤

١ اَل تُبِْطُلوا َصَدَقاتُِکْم بِالَْمنِّ َواأْلََذی   
 َقالُوا إِنَّا أُْرِسْلنَا إِلَی َقْومٍ ُمْجِرمِیَن 

٢٣
٤ ا الُْغاَلُم َفَکاَن أَبََواُه ُمْؤمِنَیْنِ  ٣ َو أَمَّ  
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 َعیِّن الَخطَأ فِي قِرائَِت الُجَمالِت الّتالَیِة:-	98
٢٣ التِلمیذاُت الیَکتَبَن تَمارینَُهنَّ

٤

١ ذاَک ُهَو اهللُ أَلَّذی أَنُعُمُه ُمنَهِمَره   
 َقاَل َسْوَف أَْستَْغفُِر لَُکْم َربِّي

٢٣
٤ ٣ َقاَل اْرِجْع إِلَی َربَِّک َفاْسَألُْه    

 فی اّی عبارة یوجد )فعل االمر - فعل النهی - الفعل المستقبل - الماضی االستمراری - النفی فی الماضی( حسب الترتیب؟-	99
٢٣ أُکتباِن - التَکتُب - سوف نَکتُب - کانوا َکتَبوا - ما َکتَبتم

٤

١ أُکتبوا - التَکتُُب - سوف نَکتُب - کانوا یَکتُبون - َکتبتم   
 أُکتبوا - التَکتُب - سوف نَکتُب - کانوا یَکتُبون - ما َکتَبتم

٢٣
٤ ٣ أُکتبوا - التَکتُبان - سنَکتُب - کانوا یَکتُبون - ما َکتَبتم   

100	 حیَح بالنسبة الی انواع االسماء التالیة: ) االصدقاء- الصالحوَن- الدلیالِن- الزجاجتاِن (-  َعیِِّن الصَّ
١ الجمع المکسر - الجمع المذکرالسالم - المثنی لمذکر - المثنی لمونث  
٢٣ الجمع المکسر - الجمع المذکرالسالم - المثنی لمونث - المثنی لمذکر

٤

 
٣ الجمع المذکرالسالم - المثنی لمونث - الجمع المکسر - المثنی لمذکر  

 الجمع لمونث - الجمع المذکرالسالم - المثنی لمونث - الجمع المکسر 
٢٣
٤  

101	  َعیِِّن الموصوف و الصفة و المضاف و المضاف الیه حسب الترتیب مِن العبارات التالیة:-
٢٣ الغصون النضرة- حرارة منتشرة

٤

١ ذاالذی - تلک الشجرة    
 َجذَوتها مستعرة- تلک الشجرة 

٢٣
٤ ٣ حرارة منتشرة- ذات الغصون   

حیَح عن الکلمات و توضیحاتها التالیة:-	102 َعیِِّن الصَّ
٢٣ تلک: اسم اشارة للقریب، للمفرد المونث

٤

١ الغصون: اسم، الجمع المکسر لغصن، المذکر،   
 ُمنتَشرة: اسم مونث و مفرد و مادته »ت ش ر«

٢٣
٤ ٣ أُنُظر: فعل مضارع، لمتکلم وحده من مادة »ن ظ ر«   

 عین الخطاء عن الکلمات و توضیحاتها التالیة:-	103
٢٣ الثمرة: اسم مفرد للمونث- جمعها الثمرات

٤

١ إبَحث: فعل امر - للمخاطب - من مادة »ب ح ث«   
 جذوة: اسم مفرد للمذکر- جمعها الجذوات

٢٣
٤ ٣ أُنظر: فعل امر - للمخاطب - من مادة »ن ظ ر«   

104	-: حیَح فِی نَوِعَیِّة الَکَلماِت الَّتِی أشیَر إلَیَها بَِخطٍّ  َعیِّن الصَّ
»َشهَِد اهللُ أنَُّه اَل إلََه إاّل ُهَو َو الَمالئَِکُة َو أولُو العِلِم قائمًا بِالقِسِط«:  

٢٣ المالئَِکة: االسم، المفرد، المونث، االسم الفاعل.
٤

١ َشهَِد: الفعل الماضی، للغائب، دوَن َحرف زائد، فاعله اهلل.   
 قِسط: االسم، الَجمع، المذکر، دون حرف زائد.

٢٣
٤ ٣ قائماً: االسم، المفرد، المؤنث، االسم الفاعل، ُحروُفُه األصلُِی »قاَم«   

 عیِّن ما یختلف فیه نوع الجمع:-	105
٢٣ ال یمکن أن یکون فی قلبک حّب اهلل و تعصیه فی الخلوات!

٤

١ المستشفی مکاٌن یرقد فیه الَمرَضی للعالج!   
 یا معشر الفِتیان حّصنوا اعراضکم باألدب و دینکم بالعلم!

٢٣
٤ ٣ الحضارة هی التقّدم فی میادین العلم و األدب !   

 َعیِِّن ما لیس فیه الجمع الّسالم للمذّکر:-	106
٢٣ رأیُت الّرجاَل فی المزرعِة عاملیَن فی َمزارعهم کثیراً!

٤

نَة!  نَِة و هم َفِرحوَن فی نهایة السَّ ١ ُطاّلبنا یجتهدوَن طول السَّ  
 و إن کان مثقال حبّة مِن خردٍل أتَینَا بها و کفی بنا حاسبین.

٢٣
٤ ٣ و نََضُع الموازین القسط لیوم القیامة فال تظلم نفس شیئًا!   

 عیِّن ما فیه جمع التّکسیر أکثر:-	107
َرُر مِن األحجار الجمیلة الغالیة ذات الّلون األبیض! ٢٣ الدُّ

٤

١ انُْظر إِلَی اللَّیالی الَّتی األنُجم و القمر فیها ضوء!   
 کانت مجموعة من الغزالن فی غابة بین الجبال واألنهار!

٢٣
٤ ٣ اُنُظر لِتِْلَک األشجار ذاِت الُْغصوِن النَِّضرَة!   

 َمیِّز عبارة لَیَس فیها اسم ُمثنّی:-	108
تَیِن فی اأُلسبوِع! ٢٣ َقد أَذَهُب إلَی الَمسبَِح َمرَّ

٤

١ والِد الفرس یسمع کالم الحیوانیِن و یقول فی نفسه!   
 الدوران فی الریاضیات هو مفهوم منشُؤُه فی علم الهندسة!

٢٣
٤ ٣ جاَء طالِباِن ِعنَدنا وسَأالنا َعن ُمدیِر الَمدرسة!   

109	  َعیِّن ما فیه جمع السالم و المکّسر معًا:-
١ یجب علی السائقین االحترام لِقوانین المرور فی جمیع البالد!  

٢٣ بعد یومین جاَء شرطیٌّ إلی المدرسة مِن إدارة المرور لِشرِح إشارات المرور!
٤

 
٣ تَکّلمُت مع أحِد الموّظفین فی مطار النجف األشرف بِالّلغتین العربیّة والفارسیّة !  

 الّلهّم اْجَعْلنا مَِن الُمنتَظریَن لِظهورِ إمامِنا الغائِب !
٢٣
٤  
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110	  َعیِّن الجمَع الذی یختلف عِن ااُلخری نوعًا:-

٢٣ أّحبُّ أن یکون فی فریق المشاغبین المجانین!
٤

١ شاَهدنا کثیراً مِن الّسیّاح فی أصفهان !   
 أنصحک بقراءة کتاب حول ُطرق تقویة الّذاکرة ألنّک کثیر النّسیان!

٢٣
٤ ٣ تُؤّدی الّدالفین دوراً مهّماً فی الحرب و الّسلم و تُساعد اإلنسان کثیراً!   

 َعیِِّن ما لیس فیه جمع مکّسر:-	111
٢٣ شاَهد أعضاء األسرة فلمًا عن الّدلفین الّذی أوصل إنسانًا إلی الّشاطی!

٤

١ َسِمعنا تلک األصوات العجیبة من الحدیقة!   
 یُساعد المومنون فی بلدنا المساکین کثیراً دون المّن و األذی!

٢٣
٤ ٣ إنّهم ال یتبعوَن القوانین و ال یحترمونَها!   

 َعیِِّن عبارة ما جاء فیها جمع تکسیر:-	112
٢٣ ربّنا هو اهلل الذی أنعمه منهمرة!

٤

١ تلک الّشجرُة لها ُغصون نَِضرة!   
 هناک ُفنُدق کبیر فی منطقة إصفهان!

٢٣
٤ ٣ هناک بعض العِبَر فی کتاب منیة المرید!   

 فی أّی عبارٍة ماجاَء الجمُع الُمکّسُر؟-	113
٢٣ تُخّرب بیوتنا تُنهب أموالنا بعد هجوم رجال هاتین القبیلتین!

٤

١ طوُل قامِة الّزّرافة ِستُّة أمتارٍ!    
 یرجع إکتشاف البار إلی زمن المصریّین القدامی!

٢٣
٤ ٣ قال الّرجل بعد نجاته: َرفَعنی شیٌء إلی األعلی بقّوة و أخذنی إلی الشاطئ!   

 َعیِِّن ما لیس فیه جمع التکسیر: -	114
٢٣ النّجار هو الشخص الّذی یصنع الکراسّی الخشبیّة!

٤

١ ازدادت الخرافات فی أدیان الناس علی مّر الزمان!   
 ال تقولوا لمن یقتلون فی سبیل اهلل أمواتًا !

٢٣
٤ ٣ أعظم صدقة یُنفقها اإلنساُن هو الخلق الحسن!   

 َعیِِّن ما لیس فیه جمع التکسیر :-	115
٢٣ أنَت تعرف الّلغة العربیّة جیّداً و اُختک ال تعرفها مثلک ! 

٤

١ المصور هو الشخص الذی یأخذ الکثیر من الصور!   
 الغزالة الّصغیرة شاهدت خلف الجبل بیوت الفالحین ! 

٢٣
٤ ٣ ال أقول لکم عندی خزائن اهلل و ال أعلم الغیب !   

 َعیِِّن الخطأ : -	116
١ )ُقل إِنََّما أنَا بََشٌر مِثُلُکم یُوَحی إلَیَّ أَنََّما إِلُهُکم إِلٌَه َواِحٌد( الجمع  »آلِهة«   

٢٣ ال أستطیُع التّماشی مع أصدقائی، ألّن رِجلی تؤلمنی بشّدة کما تعرُف ! الجمع  »رجال«
٤

 
یّارات و مِن َغیِر َمَمرِّ الُمشاة ! المفرد  »ماشی« ٣ هَو َقَصَد العبوَر بدوِن النََّظِر إلی السَّ  

 تلبس النّساء فی مناطق مختلفة مِن العالَم مالبس المختلفة ! المفرد   »ملبس«
٢٣
٤  

حیَح عن األفعال:-	117  َعیِِّن الصَّ
٢٣ هؤالء التِّلمیذات ال یَْکتُبَْن بُِسرَعٍة!

٤

فِین فی صالة الدائرة یذهبون إلی المراجعیَن!  ١ أَحُد الُْمَوظَّ  
هب!  َطَلَب أمُّ الَفارِس مِن َولَِدها حمل حقیبٍة مملوَءٍة بالذَّ

٢٣
٤ ٣ إنّی َرأَیَت دهراً مِن هجرَک القیامة!   

 َعیِِّن الخطأ فی صیغ األفعال الّتالیة:-	118
٢٣ هذه الطالبُة تعبُد ربّها بإخالص ٍ!

٤

فِّ الّرابع!  سُة فی الصَّ ١ َدَخلِت المدرِّ  
 األستاذة الَمِت نفسها و َغیّرِت طریقة تدریسها!

٢٣
٤ ٣ اُولئک الّرجاُل یرجعوَن من المصنع مساًء!   

119	  کم فعاًل أمراً یوَجُد فی هذه اآلیة الشریفة؟-
ر لی أمری و احُلل عقدًة مِن لِسانی یَفَقهوا قولی« »قاَل رّب اشَرح لی َصدری و یَسِّ  

 أربعة
٢٣
٤ ٣ اِثنان  ٢٣ واحد 

٤

١ ثالثةً   

 فی اَیِّ عبارٍة جاَء الفعُل اَکثَر مِن العِباراِت ااُلخری؟-	120
٢٣ أال بِِذکِر اهلل تَطَمئنُّ القلوُب.

٤

١ َرّب اِنّی لِما اَنَزلَت اِلَیَّ مِن خیٍر فقیٌر.   
ُد طیورها.  َجَلسُت تَحَت شجرة تُغرِّ

٢٣
٤ ٣ ما کاَن ُمحّمد أبا أحد مِن رجالکم.   

 عیِّن ما فیه »ال« الناهیة :-	121
٢٣ ال تسبّوا الناس فتکتسبوا العداوة بینهم !

٤

١ قال إنّی أعلم ما ال تعلمون.    
 هی صادقٌة ال تکذب؛ فی کل زمن!

٢٣
٤ ٣ ال أقول لکم عندی خزائن اهلل و ال أعلم الغیب!   

122	 حیَح عن الفعل المضارع:-  َعیِِّن الصَّ
٢٣ عندما یَفقُِد اإلعصار سرعته، یتساقط األسماک علی األرض!

٤

١ .... الَکلُب تَقدُر علی َسماِع صوت الّساعة مِن مسافة أَربعین قدماً!   
 جّدتی حنونة هی سافرت إلی محافظة مازندران وال یرجُع حتّی الَن!

٢٣
٤ ٣ تعیش األسماک فی النّهر و البَحر و لها انواع مختلفة!   
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حیَح فی األفعال:-	123  َعیِِّن الصَّ
٢٣ الّزرافُة یأُکُل األوراق الجدیدة مِن األشجار!

٤

١ تَجری أجُر َحفِر البِئر لِلعبد و هو فی َقبره بعَد موته!   
 و ما َظَلَمهم اهللُ ولکن کانوا أنفسهم یظلمون!

٢٣
٤ ٣ أنا و َصدیقتی سافرُت الی عاصمة برازیل قبل َسنواٍت!   

 َعیِِّن الخطأ للفراغ: »هوالء......«-	124
 یُجاِهدن

٢٣
٤ ٣ جاِهدوا  ٢٣ یجاِهدون 

٤

١ جاَهدن   

 َعیِِّن »ال« یُمکُن أن تکوَن نافیة و ناهیة:-	125
٢٣ أخواتی ال یظَهرَن بدون حجاٍب!

٤

١ »َو ال تُْفِسدوا فی األرِض بعَد اصالحها«   
 ال تَخُرجی َوحَدک؛ اُخُرجی مع زمیالتک!

٢٣
٤ ٣ هی تََرَکِت الّدراسة و ال تُحّب المدرسَة!   

126	 حیح القواعِد:-  َعیِِّن الصَّ
مة! ٢٣ أنا أتمنّی أن أتشّرَف لِزیارِة مّکة المکرَّ

٤

١ الفاّلُح َمن تَعَمُل فی زراعته األرض!   
 یحترمون المسلِموَن األماکَن المقّدسَة و یَشتاقوَن إلیها!

٢٣
٤ ٣ تَعتَقُِد بَعُض الُعلماء أَنَّ لأِللوان تأثیراً َعَلینا !   

 َمیِّز ما لیَس فیه فعٌل:-	127
٢٣ غضب الجاهِل فی قوله و غضب العاقِل فی فعله!

٤

نیا حسنة و فی اآلخرة حسنة!   ١ َربّنا آتِنا فی الدُّ  
 جالِس الصالحین فُهم افضُل الناِس!

٢٣
٤ ! أنَت ولیُّنا فی الدنیا و اآلخرِة َفقِنا عذاَب النّارِ!  ٣ یا َربِّ  

 عیِّن ما لیس فیه الماضی المنفی:-	128
٢٣ هذه مسألة غامضة ما قبلت شروطها!

٤

١ إنّی ماقدرت علی دفع نفقات الجامعة!   
 اُنُظر إلی ما قال و ال تنظر إلی من قال!

٢٣
٤ ٣ ما ظلمناهم ولکن ظلموا أنفسهم!   

 »............أکثر العلماء أّن لألفالم تأثیراً أساسیًّا علی حیاتنا!« عیِّن الصحیح للفراغ:-	129
 یکتشف

٢٣
٤ ٣ یکتشفن  ٢٣ یکتشفون 

٤

١ تکتشف   

 عیِّن الخطأ للفراغ:»نحن..........!«-	130
 یجتهدون

٢٣
٤ ٣ مجتهدین  ٢٣ نجتهد 

٤

١ مجتهدان   

 فی أّی عبارٍة جاء فِعُل النَّفی؟-	131
١ یَْذَهُب الُعَقالء أیّام الَخمیس إلی مرکِز المدینِة لتهیئة ما یَْحتاجوَن إلیه!.  

موا ألنفسکم من خیٍر تجدوه عند اهلل! کاة و ما تُقدِّ الة و آتوا الزَّ ٢٣ و أقیموا الصَّ
٤

 
هِب و الِفّضة فی کلِّ العصورِ! ٣ النّاُس ال یکونوَن إالّ َمعادِن کَمعادن الذَّ  

 اُسافُِر إلی مناِطِق العالِم الُمْختَلفِة الشاِهَد مناظر جمیلة!
٢٣
٤  

 َمیّز الخطأ فی العبارات التالیة:-	132
٢٣ الّرجالِن یَسمعاِن صوَت األطفاِل!

٤

١ یا زمیالتی، إلی أیَن یَذَهبَن بَعَد اُسبوَعیِن!   
 أ أنتم تَخلقونه أم نحن الخالقون !

٢٣
٤ ٣ المعّلمتاِن سوف تَسمعاِن صوت الّطالباِت!   

 عیّن »ال« یطلب بِها ترک الفعل:-	133
٢٣ التتّبع النفس َفإنّها أّمارة بِالّسوء!

٤

١ ال أَملک لِنَفسی نفعًا و ال ضّراً إاّل ما شاَء اهلل!     
 ُرّب کتاٍب تجتهد في قراءته ثُّم التحصل َعلی فائدٍة منه!

٢٣
٤ رَّ !   ٣ العدوُّ هَو الّذی ال یَطلب لََک الخیر بَل یَطلب الشَّ  

 عیِّن »ال« الناهیة )حسب الترجمة و القواعد(:-	134
٢٣ ال یجوز اإلصرار علی نقاط الخالف و علی العدوان!

٤

١ أتوقّع منک أاّل تنحنی أمام صعوبات حیاتک یا أخی!   
 التغضبن فإّن الغضب مفسدة و یجلب لکّن الندامة!

٢٣
٤ ٣ اإلعصار ریٌح شدیدة ال تنتقل من مکان إلی مکان آخر!   

حیَح عن اسم االشارة:-	135  َعیِِّن الصَّ
٢٣ یا ابن آدم هذا األرض للجمیع.

٤

ور الجمیلة.  ١ حسنًا فانظر إلی هذا الصُّ  
 هذان اخوان ذهبوا إلی مدینة شیراز.

٢٣
٤ ٣ رأیُت هؤالء المومنین فی المسجد.   

 َعیِِّن المثنی:-	136
٢٣ علی العباد أن یجتنبوا الفسوق و عصیان ربّهم.

٤

١ هو یبُعُد مسافة مائتی کیلومتٍر عن محل سقوط األسماک.   
 ربّنا إننا سمعنا منادیا ینادی لإلیمان

٢٣
٤ ٣ کمهرجان األزهار و مهرجان األفالم أبحُث عن الفرح.   
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 َعیِِّن ما لیس فیه اسم مؤنث:-	137

٢٣ اإلعصار ریٌح ال تنتقل من مکان إلی مکان آخر.
٤

١ و جعلناهم أئّمة یهدون بأمرنا.   
 تستطیع الحرباء أن تدیر عینیها.

٢٣
٤ ٣ إنّکم مسؤولون حتّی البقاع و البهائم .   

 فی أّی عبارة جاء جمع السالم للمؤنث:-	138
٢٣ و ال تقتلوا لمن یُقتَل فی سبیل اهلل أموات.

٤

١ فیها َحیَوانات أصواتها عجیبة و بدیعة جداً.   
 المجموعون إلی میقات یوم معلوم.

٢٣
٤ ٣ هذه المحکمة قّضاتها عادلون و صالحون.   

 َعیِِّن ما فیه الجمع المکّسر أقّل:-	139
٢٣ التَّلوین هو إعطاء األلوان لشیء.

٤

١ السوق هو مکان بیع البضائع مثل المالبس و الفواکه.   
 دلیل المتحف یشتغل فی مصنع األبواب و النوافذ.

٢٣
٤ ٣ قوانین المرور هی قواِعد السیر و المرور فی الشوارع .   

حیَح:-	140  َعیِِّن الصَّ
٢٣ کتب التالمیذ صحیفة جداریّة و َرَسَم فیها عالمات المرور و َشَرَح معانیها.

٤

١ طلبت األمیرة من الجاریة أن یخضر هذه األشیاء الثالثة.   
 یئَسِت الغزالُة و بقیت فی مکانها و لکنَّ الثعلب حاَوَل کثیراً.

٢٣
٤ ٣ العلم و المال یَستران کّل عیب و الجهل و الفقر تکشفان کّل عیب.   

حیَح فی صیغة األفعال:-	141  َعیِِّن الصَّ
٢٣ یا أَخوان أُکتبوا رسالة لمعلمکم.

٤

١ یا طالب إحزْن ألعمال سیئاتکم فی هذه المدینة.   
 فاصبِر إنَّ وعَد اهللِ َحقٌّ و استَغفِر لذنبَک.

٢٣
٤  . ٣ یا مریُم إصبِر علی مصاعب حیاتهنَّ  

 َعیِِّن الخطأ:-	142
َل اهلل المجاهدیَن بأموالهم و أنفسهم علی القاعدین درجة. ٢٣ َفضَّ

٤

١ هؤالءِ کتب مفیدة نقرؤه کّل یوم.   
 اللسان و إن کاَن جرمها صغیراً و لکّن جرُمها کبیر.

٢٣
٤ ٣ یا ربِّ َقوِّ علی خدمتَک جوارحی و اشُدد علی العزیمِة جوانحی.   

پرسش های کنکور سراسری

)کنکور سراسری ریاضی 93(-	143  »أَشُکُر اهلل علی هذه األیّام الماطرة، قد طاب الهواُء و أنا اآلن اُشاهد ظاهرة قوس قزح مع ألوانها الجمیلة«: 
١ خدا را به خاطر این روزهای بارانی شکر می کنم، هوا پاک شده است و من الن پدیدة قوس قزح را با رنگ های زیبایش مشاهده می کنم!  

٢٣ خدا را به خاطر روزهای پرباران کنونی شکر خواهم کرد که هوا را پاک کرده و من اکنون شاهد رنگ های زیبای قوس قزح هستم!
٤

 
٣ خدا را برای این روزهای پربارانی که هوا پاک شده و اکنون می توانم پدیدة رنگین کمان و رنگ های آن را ببینم، شکرگزارم!  

 خدا را شاکرم برای این روزها که باران می بارد، هوا پاک شده و من می توانم رنگین کمان و رنگ های زیبای آن را ببینم!
٢٣
٤  

)کنکور سراسری تجربی 95(-	144 ماوات َو األرض بالحق، إن فی ذلک آلیة للمؤمنین«:   »َخَلَق اهللُ السَّ
١ اهلل آسمان و زمین را به حق آفریده، قطعًا در آن آسمان و زمین برای مؤمنان نشانه ای هست!  

٢٣ خداوند آسمان ها و زمین را به حق خلق کرد، همانا در آن خلقت آیتی است مؤمنان را!
٤

 
٣ آفریدن آسمان ها و زمین ها از جانب خداوند است، همانا در آن نشانه ای برای مؤمنین است!  

 خلق کردن آسمان و زمین ها به وسیلة اهلل می باشد، تا در آن آیتی باشد مؤمنین را!
٢٣
٤  

)کنکور سراسری ریاضی 87(-	145 ؤال الُمناسب:  بیِع!« َعیِِّن السُّ   »تُنّْزُل اأْلَْمطاُر الَْکثیرُة فی َفْصِل الرَّ
١ متی تنزل األمطار الکثیرُة ؟   

٢٣ کیف تنزل األمطار الکثیرة فی فصل الربیع؟
٤

 
٣ هل تحبّین نزول األمطار الکثیرة؟  

 لماذا تنزل األمطار الکثیرةفی فصل الربیع؟
٢٣
٤  

)کنکور سراسری تجربی 90(-	146 عراء حول فضیلة ااُلّم شّجْعناهم علی اإلنشاد أکثر فأکثر!«:   »لّما سِمْعنا أشعار هؤالء الشُّ
١ هنگامی که سرودة شاعران را در مورد برتری مادر گوش کردیم آنان را به خاطر سرودن بیش تر تشویق نمودیم!  

٢٣ وقتی اشعار این شعرا را راجع به فضیلت مادر شنیدیم آنها را بر سرودن بیش تر و بیش تر تشویق کردیم!
٤

 
٣ چون شعرهای شاعران را دربارة فضیلت مادر شنیدیم ایشان را بر سروده های بیش تری تحسین کردیم!  

 آن گاه که سروده های این شعرا را پیرامون برتری مادر گوش دادیم آنان را بر سراییدن بیش از پیش تحسین نمودیم!
٢٣
٤  
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)کنکور سراسری هنر 90(-	147  »هؤالءِ شاعِراٌت َو لَُهّن أشعار ذات عاطفة نافذة و شعور عمیق!«: 
١ این ها شعرایی هستند که اشعارشان دارای عاطفه ای نافذ و احساساتی عمیق است!  

٢٣ اینان شاعر هستند و اشعاری دارند که عاطفه ای نافذ و احساساتی عمیق دارد!
٤

 
٣ این شاعران را اشعاری است با عاطفة تأثیرگذار و احساس عمیق!  

 این شعرا اشعاری دارند با عواطف تأثیرگذار و احساسی عمیق!
٢٣
٤  

)کنکور سراسری ریاضی 94(-	148  »الُفَرص الّذهبّیُة تَحُصُل لِجمیع النّاس، ولکّن النّاجحین هم الّذین یغتَنِمونها!«: 
١ فرصت هایی طالیی وجود دارد که برای همة مردم  پیش می آید، ولی تنها پیروزمندان هستند که موفّق به غنیمت شمردن آنها شوند!  

٢٣ فرصت هایی طالیی برای تمامی مردم حاصل می گردد، ولی انسان های موفّق همان کسانی هستند که آنها را غنیمت می شمارند!
٤

 
٣ برای تمامی مردمان فرصت هایی زّرین به دست می آید، ولی فقط افراد موفّق به غنیمت شمردن آن نایل می شوند!  

 فرصت های زّرین برای همة انسان ها حاصل شدنی است، اّما تنها افراد پیروز هستند که غنیمتش می شمرند!
٢٣
٤  

)کنکور سراسری ریاضی 88(-	149 »ُکنُْت أعرُِف کاتبًا َقد َکتََب أکثر مقاالته فی ُصحف مدینتنا!«: 
١ من نویسنده ای را شناختم که اکثر مقاله های او در روزنامة شهر ما به چاپ رسیده بود!  

٢٣ نویسنده ای را می شناختم که بیش تر مقاالت خود را در روزنامه های شهرمان نوشته بود!
٤

 
٣ به نویسنده ای معرفی شدم که اکثر مقاله هایش در روزنامة شهرمان به چاپ رسیده است!  
 با نویسنده ای آشنا شدم که بیش تر مقاالت خویش را در روزنامه های شهری مان نوشت!

٢٣
٤  

)کنکور سراسری ریاضی 94(-	150 دوَن دائمًا أّن طریق الوصول الی الُعلی هو االحسان فی حّق النّاس!«:   »کاَن آباُؤنا یَُؤکِّ
١ تأکید پدران ما همیشه این بوده است که طریق دست یابی بر بزرگی، احسان کردن به مردم است!  
٢٣ سفارش نیاکان ما تأکید بر این بوده که راه حصول به بزرگی ها، خوبی کردن در حّق ناس است!

٤

 
٣ نیاکان ما دائمًا سفارش می کنند که طریق رسیدن به بزرگی ها، احسان در حّق النّاس است!  
 پدران ما همواره تأکید می کردند که راه رسیدن به بزرگی، نیکی کردن در حّق مردم است!

٢٣
٤  

)کنکور سراسری ریاضی 89(-	151  »إّن من عباد اهلل َمن صاروا مفاتیح ألبواب الهدایة و أقفااًل ألبواب الهالکة!«: 
١ از میان بندگان خدا کسانی هستند که کلیدهایی برای درهای هدایت شدند و قفل هایی برای درهای هالکت!  

٢٣ عده ای از بندگان خوب خدا برای درهای هدایت کلید هستند و برای در هالکت قفل!
٤

 
٣ در میان بندگان خدا کسانی هستند که کلید در هدایت هستند و حال این که قفلی بوده اند برای در تباهی!  

 کلید درهای هدایت و قفل برای هالکت در میان بندگان خداست!
٢٣
٤  

)کنکور سراسری ریاضی 96(-	152 عیِّن الخطأ:  
١ هذه الْیَُد یُِحبَُّها اهللُ: این دست است و خداوند آن را دوست می دارد!  
٢٣ هذه یٌَد یُِحبَُّها اهللُ: این دستی است که خداوند آن را دوست می دارد!

٤

 
موَن ال یَتََکبَّرون َعلی اُولئَِک: این گرامیان بر آنها تکبّر نمی ورزند! ٣ هؤالءِ الُمَکرِّ  

 هؤالءِ ُمکّرموَن أِلَنَُّهم ال یَتََکبَّروَن َعَلی اْلَخریَن: اینان گرامیانی هستند، چون بر دیگران تکبّر نمی کنند!
٢٣
٤  

)کنکور سراسری ریاضی 95(-	153 َعیِِّن الخطأ: 
١ »َو ال تَحَزْن بُِمصیبٍة قد َوَصلت إلیَک«: و بر مصیبتی که به تو رسیده است، محزون نشو،  

٢٣ »فأنَت ال تَعَلُم ماذا َقد أَخذ اهللُ مِنُه«: زیرا تو نمی دانی که خداوند چه چیزی را از او گرفته است،
٤

 
٣ »ال تَحسْد أحداً عَلی نِعَمٍة أعطاُه اهللُ«: بر کسی به خاطر نعمتی که خداوند به او داده حسادت نورز،  

 »فأنَت ال تَعَلُم ماذا َسیُعطیَک اهللُ بََدلها«: پس تو نمی دانی پروردگارت چه چیزی را قرار است به تو بدهد!
٢٣
٤  

)کنکور سراسری ریاضی 98(-	154 ل منه الغیُم الّذی یَُعّد منشأ المطر!«:  »یتراکم بخاُر الماء فی الَسماء و یتَشکَّ
١ این بخارهای متراکم آسمان هستند که ابر را تشکیل می دهند و همان منشأ باران بشمار می آیند!  

٢٣ بخار آب در آسمان متراکم می شود و سبب بوجود آمدن ابرها در آسمان می گردد که منشأ باران است!
٤

 
٣ بخار آب در آسمان متراکم می شود و از آن ابر تشکیل می گردد که منشأ باران بشمار می آید!  

 از بخارهای آبی که در آسمان متراکم شده است ابرها بوجود می آیند و آن یک منشأ برای باران است!
٢٣
٤  
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)کنکور سراسری ریاضی 98(-	155 »کنُت أفّکر فی نفسی هل یُمکن أن تکون قد ُخلقت الّسماُء و األرُض و کلُّ ما فیهما من دون حکمة!«: 
١ با خودم فکر می کنم که آیا ممکن است، آسمان و زمین و هرچه در آن هست بی حکمت خلق شده باشد!  

٢٣ با خویشتن خود فکر می کردم آیا ممکن است این آسمان و این زمین و آنچه که در آن هست بدون حکمت خویش شود!
٤

 
٣ با خویش در اندیشه ام که آیا امکان دارد این آسمان و زمین و همه چیز که در آنهاست بی حکمت خلق شود!  
 با خود می اندیشیدم آیا امکان دارد که آسمان و زمین و هر آنچه در آنهاست بدون حکمت خلق شده باشد!

٢٣
٤  

)کنکور سراسری تجربی 98(-	156 َعیِِّن ما لیس فیه من المتضاد: 
٢٣ الّشمس و القمر ُکرتان من الکرات السماویة!

٤

١ کّل یوم یحتوی علی لیل و نهار!   
 صوُت تالوة القرآن مِن أجمل األصوات لنا!

٢٣
٤ ٣ القیام و القعود من أعمال الّصالة!   

)کنکور سراسری انسانی 98(-	157 َعیِِّن ما لیس فیه من المتضاد: 
٢٣ إّن األحمق إن أراد أن یَنفع أحًدا فهو یضّره!

٤

١ من یبدأ بضرب و شتم الخرین فهو األظلم!   
 األلْف من األصدقاء قلیٌل و الواحد من األعداء کثیر!

٢٣
٤ ٣ الکّذاب یُبّعد علینا القریب و یُقّرب علینا البعید!   

)کنکور سراسری هنر 98(-	158 َعیِِّن ما فیه المتضاّد: 
١ هذه القریة قریب المدینة و یعمل أکثر النّاس فیها بالّزراعة!  

٢٣ الیوم اِشترت ااُلّم لباًسا رخیًصا لولدها بمناسبة یوم میالده!
٤

 
٣ فی بدایة األمر لم یُشاهد تقّدماً فی عمله ولکنّه فی النّهایة نجح!  

 صارت هذه الّطالبُة ناجحًة و أصبح والداها مسرورین و أعطیاها جائزة!
٢٣
٤  

)کنکور سراسری زبان 98(-	159 »شجراُت حدیقتنا ذات غصون نضرة ألّن اهتمامنا بشؤونها کثیر!«: 
١ باغ ما درختانی دارد با شاخه های با طراوت زیرا به کارهای آن بسیار رسیدگی شده است.   

٢٣ بخاطر رسیدگی و توّجه ما به امور باغ، درختان آن دارای شاخه های تر و تازه ای شده است!
٤

 
٣ درختان باغ ما دارای طراوت و تر و تازگی هستند زیرا اهتمام ما به کارهای آن زیاد است!  
 درختان باغ ما دارای شاخه های تر و تازه ایست زیرا رسیدگی ما به کارهای آن زیاد است!

٢٣
٤  

)کنکور سراسری زبان 98(-	160 َعیِِّن ما فیه المترادف: 
٢٣ بعد أن نزل الماء من الّسماء أصبحت األرض مخضّرة!

٤

١ ازدادت المفردات العربیّة فی الفارسیّة بعد ظهور اإلسالم!   
 أصبح المؤمنون بنعمة ربّهم إخوانًا!

٢٣
٤ ٣ دارنا فی هذا الّشارع و لکّن بیت زمیلی فی شارع آخر!   

)آزمون سراسری خارج از کشور 98(-	161 »کّل یوم أرکب الّسّیارة فی الساعة السادسة و النّصف حتّی اَصل إلی بیتنا فی الثامنة إالَّ َریغًا!«: 
١ هر روز ساعت شش و نیم سوار ماشین می شوم تا یک ربع به هشت مانده به خانه مان برسم!  

٢٣ ساعت شش و نیم هر روز سوار اتومبیل می شوم تا این که ساعت هشت و ربع به خانه مان برسم!
٤

 
٣ همه روزه ساعت شش و نیم سوار تاکسی می شدم و در ساعت یک ربع به هشت به خانه می رسیدم!  

 ساعت شش و نیم همه روزه سوار تاکسی می شدم و در ساعت هشت یک ربع کم به خانه می رسیدم! 
٢٣
٤  

)آزمون سراسری خارج از کشور 98(-	162 »وجدُت الّشمس اَقوی مصدرٍ یَکفینا نوُرها و حرارتُها، دون أن تقرَب إلینا أو تبتَعَد عنّا!«: 
١ دیدم خورشید قوی ترین منبع است که نور و حرارتش، بدون اینکه به ما نزدیک و یا از ما دور شود برایمان کافی است.  

٢٣ خورشید را پرانرژی ترین منبعی یافتم که نورش و حرارتش برایمان کافی است، بدون نزدیکی به ما و دوری از ما!
٤

 
٣ خورشید را نیرومندترین منبعی یافتم که نور و حرارت آن، بی آنکه به ما نزدیک شود و یا از ما دور شود برای ما کافی می باشد!  
 این خورشید قدرتمندترین منبعی است که نور و حرارتش برای همة ما کافی باشد بدون آنکه بتواند نزدیک به ما یا دور از ما شود!

٢٣
٤  

)آزمون سراسری خارج از کشور 98(-	163 َعیِِّن ما فیه التّضاد: 
٢٣ الّشمس و القمر کوکبان فی الّسماء!

٤

١ القیام و القعود من أعمال الصالة!   
 ممنوع علی المسلم األکُل و الُشرب فی شهر رمضان!

٢٣
٤ ٣ ینزل الثّلج و المطر من السماء فی فصل الشتاء!   

)کنکور سراسری تجربی 99( -	164  »الفشُل تحمله صعٌب ولکنّه یَخُلقلک ُفرًصا ستُستفید منها للنّجاح!«: 
١ تحّمل شکست دشوار است ولی شکست برای تو فرصتی را می آفریند که از آن در پیروزی استفاده می کنی!  

٢٣ پذیرش شکست، سخت است لکن موقعیّت هایی برای تو خلق می شود که از آن برای پیروز شدن استفاده می کنی!
٤

 
٣ شکست خوردن و پذیرش آن دشوار است اّما موقعیّت هایی که برای تو خلق می کند، از آنها در پیروزی استفاده خواهی کرد!  

 شکست تحّملش سخت است ولیکن برای تو فرصت هایی می آفریند که از آنها برای پیروز شدن استفاده خواهی کرد!
٢٣
٤  
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)کنکور عمومی زبان 99(-	165  ﴿أنزَل من السماء ماء فاخرج به من الثّمرات رزقًا لکم﴾:  
١ آب را از آسمان نازل کرد و از میوه ها روزی برای شما قرار داد!   

٢٣ از آسمان آب را نازل کرد و از ثمره ها روزی برای شما بیرون آمد!
٤

 
٣ آبی از آسمان فرو فرستاد و بوسیلة آن ثمره های رزق را برای شما خارج ساخت!  

 از آسمان آبی فرو فرستاد پس بوسیلة آن از میوه ها رزقی را برای شما خارج ساخت!
٢٣
٤  

)کنکور عمومی خارج 99(-	166  »هؤالء األصدقاُء األوفیاُء ال یکذبون أبداً قد عودوا انفسهم علی الصراحة فی الکالم!«:  
١ این دوستان باوفا هرگز دروغ نمی گویند زیرا آنان خود را به صراحت در سخن عادت داده اند!   

٢٣ این دوستان باوفا ابداً دروغ نمی گویندبرای اینکه آنها به صریح گفتن خویش عادت کرده اند!
٤

 
٣ اینها دوستان باوفائی هستند که هرگز دروغ نمی گویند زیرا آنان به صراحت خود، عادت کرده اند!  

 اینها دوستان باوفایند که ابداً دروغ نمی گویند برای اینکه خودشان را به صریح گفتن، عادت داده اند!
٢٣
٤  

)کنکور سراسری هنر 99(-	167  »هناک مفردات فی کّل لغة قد دخلت فیها من الّلغات األخری و قد أصبحت کلماٍت لها معاِن جدیدة!«:  
١ در هر زبان لغت هایی است که از دیگر زبان ها در آن وارد شده، و معانی جدیدی برای آن ایجاد کرده است!   

٢٣ واژه هائی در هر زبان موجود است که از دیگر زبان ها داخل آن شده و معانی جدیدی بر آن افزوده است!
٤

 
٣ در هر زبانی کلماتی وجود دارد که از زبان هایی دیگر وارد آن شده و واژگانی با معانی جدید شده اند!  

 کلماتی در هر زبان وجود دارد که از زبان های دیگر داخل آن شده، و معانی دیگری یافته است!
٢٣
٤  

)کنکور سراسری هنر 99( -	168  َعیِِّن ما لیس فیه المعادُل للمضارع االلتزامی الفارسی:  
ر الشرطٌی المسافرین أاّل یقتربوا مِن األماکن الخطرة!  ١ یُحذِّ  
٢٣ یا أصدقاء؛ یجب أن تکونوا من المتوّکلین حتّی ال تیأسوا!

٤

 
٣ یا أیّها األطفال؛ ال تقربوا من هذه الحفرة ألنّها خطرة!  

 یجتمع التالمیُذ مع معّلمیهم یومیّا لیتعلَّموا العلم!
٢٣
٤  

)کنکور عمومی خارج 99( -	169  »یُقبل الّشباب علی َمن له أفکار عمیقٌة و حدیثٌة إقبااًل، و یرغبون فی من یعمل بما یقول رغبٌة کثیرٌة!«:  
١ جوانان آن کس را که فکر ژرف و تازه دارد بسیار می پذیرند، و آن را که به آنچه می گوید عمل می کند، قطعًا دوست دارند!   

٢٣ به یقین جوانان کسی را که دارای فکر عمیق و نو است می پذیرند، و کسی را که عامل به هر چیزی باشد که می گوید دوست دارند!
٤

 
٣ جوانان قطعًا به کسی که افکار عمیق جدیدی دارد روی می آورند و به کسی بسیار عالقمند می شوند که به چیزی که می گوید عمل کند!  

 همیشه جوانان به کسی که افکاری ژرف و جدید دارد روی می آورند، و به آن کس بسیار عالقمند می شوند که عمل کننده به آن چیزی باشد 
٢٣
٤  

که می گوید!


