
ــدا و  ــاختار مبت ــی در س ــات، تغییرات ــی از کلم ــدن برخ ــا آم ــمیه ب ــای اس جمله ه
خبرشــان ایجــاد می شــود کــه ایــن تغییــر فقــط محــدود بــه ظاهــر کلمــات نبــوده 

ــد. ــر می ده ــز تغیی ــمیه را نی ــه اس ــای جمل و معن
اولیــن مــورد از ایــن کلمــات، »افعــال ناقصــه« اســت کــه در آخریــن درس عربــی 
ــورد  ــا دو م ــن درس ب ــرار اســت در ای ــه ق ــدید و در ادام ــنا ش ــا آن آش ــم ب یازده

ــی حــروف مشــبهه و »ال« نفــی جنــس آشــنا شــوید. دیگــر، یعن
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درس نامه

در درس 5 عربی دهم با ساختار جملة اسمیه آشنا شدید و دانستید که جملة اسمیه از ترکیب »مبتدا + خبر« تشکیل می شود.  
الکتاُب مفیٌد. مبتدا  +  خبر   

مرفوع       مرفوع  

در زبان عربی، حروفی وجود دارد که اگر به ابتدای جملة اسمیه اضافه شوند، اعراب و عنوان مبتدا و خبر را تغییر می دهند، این حروف که معناهای   
متفاوتی دارند، »حروف مشبهة بالفعل« نامیده می شوند.

این حروف عبارت اند از:  
: ولی« : گویی که ـ گویا - همچون« / »لِکنَّ : شاید« / »َکَأنَّ : که« / »لَیَت: کاش ـ ای کاش« / »لََعلَّ »إّن: همانا، به درستی که« / »أنَّ  

حروف مشبهه طرز عمل مشترکی دارند که هرچند در کتاب درسی شما، این موضوع مطرح نشده ولی دانستن آن خالی از لطف نیست:  

       حروف مشبهه
اسم حروف مشبهه + خبر حروف مشبهه مبتدا  +  خبر      

مرفوع     مرفوع              منصوب               مرفوع  

               إِنَّ
اهللُ علیٌم  إِنَّ اهللَ علیٌم.  

یعنی بعد از اضافه شدن حروف مشبهه به ابتدای جملة اسمیه، کماکان جملة اسمیه دارید ولی نقش های آن، »مبتداـ  خبر« نبوده و »اسمـ  خبر« حروف   
مشبهه می باشد.

 
«: برای بیان تأکید در ابتدای جمله می آید که معموالً به صورت »قطعًا، همانا، به درستی که، بی گمان« ترجمه می شود. 1( »إنَّ  

»إِنَّ اهلل الیُضیُع أجر المحسنین.«  
بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.  

« در جمله ها ضروری نیست و اگر ترجمه نشود، اشکالی ندارد. تذکر: ترجمة »إنَّ  

نمونه تست:    

فی أیِّ جواٍب همزة »اّن« خطأ؟  
٢ َمن یُقرض الِمسکیَن ماالً فإنَّما یُقرض خالَِقه! ١ َقد یُکتَب علی لوٍح فی َمتجٍر: أّن األکَل غیُر َمسموٍح ُهنا!   

 إنَّ الّذین جاؤوا هنا بَدؤوا یَتَهامسوَن فی إحدی الّصفوف!
٢٣
٤ ًة باِحتیالِه!  ٣ لَم اُشاِهد أنَّ الکّذاَب یناُل َمکانًة خاصَّ  

۱ پاسخ تست:    
موارد کاربرد »إّن«: نکته  

1- در ابتدای جمله از »إّن« استفاده می شود. 	

2- بعد از نقل قول ها ):( از »إّن« استفاده می شود. 	

3- بعد از اسم های موصول از »إّن« استفاده می شود. 	

4- بعد از »ثُمَّ - َحیُث - إذ« از »إّن« استفاده می شود.  	

بنابراین در گزینة »1« بعد از »:« باید از »إّن« استفاده شود.  

«: به معنای »که« است و دو جمله را به هم پیوند می دهد. )یربُط الجملتیِن( 2( »أنَّ  
قال اَْعَلُم أنَّ اهللَ َعلی ُکلِّ َشیءٍ َقدیٌر: گفت می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.  

« باشد، حداقل 2 جمله وجود دارد. )برای شمارش تعداد جمالت( تذکر: در عبارت هایی که دارای »أنَّ  
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نمونه تست:    

أکمل الفراغین:  

»لََقد َفشلُت فی مباراٍة عّدة مّراٍت و َعلِمُت ............ النّجاح فی الجّد و ُقلُت فی نفسی: یا ............ الزمان یعوُد إلی الوراء.«  
 أّن ـ لعّل

٢٣
٤ ٣ إنَّ ـ لعلّ  ٢ لعّل ـ لیَت  ١ أنَّ ـ لیت   

۱ پاسخ تست:    
« استفاده کنید. در وسط جمله و برای ارتباط دو قسمت از جمله باید از »أنَّ  

ترجمة جمله: »در مسابقه ای بارها شکست خوردم و دانستم که پیروزی در تالش است و با خودم گفتم: ای کاش زمان به عقب بازگردد.«  

«: به معنای »گویی« و »مانند« است و در جمله نشانة »تشبیه« و گاهی »ظّن و تخمین« می باشد. 3( »َکَأنَّ  
»َکَأنَُّهنَّ الیاقوُت و المرجاُن.«: آنان همچون یاقوت و مرجان هستند.  

نمونه تست:    

َعیّن »التشبیه« فی العبارات التالیه:  
٢ »و یَُقوُل الکافُِر یالَیتَنی ُکنُت تُرابًا« ١ َکَأنَّ الُحَسین ِمصباٌح یُنیُر الّطریَق للَجمیِع!   

 إِنَّ َربّی ذو َفضٍل و لکنَّ أکثر النّاِس ال یَفهموَن!
٢٣
٤ ٣ لََعلَّ َصدیقی فی هذا ااُلسبوع یُسافُِر إلی العِراق!   

۱ پاسخ تست:    
« در این گزینه به کار رفته، می توانیم بگوییم که در این گزینه تشبیه وجود دارد. با توجه به اینکه »َکَأنَّ  

 
: به معنای »ولی« و برای تکمیل پیام جمله و برطرف کردن ابهام از جملة قبلی و رساندن منظور دقیق و کامل استفاده می شود. 4( لکنَّ  

  من درس هایم را خوانده ام ولی دو درس هنوز باقی مانده است.
»إنَّ اهلل لذو فضٍل علی النّاس و لکّن أکثر النّاس الیشکروَن«  

بی گمان خدا دارای بخشش است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.  
5( لَیَت: به معنی »کاش ـ ای کاش« و بیانگر آرزوست و گاهی به صورت »یا لَیَت« به کار می رود که در ترجمه تفاوتی با »لَیَت« ندارد.  

»و یقول الکافُر یا لیتنی ُکنُت ترابًا«: و کافر می گوید: ای کاش من خاک بودم!  

نمونه تست:    

َعیّن ما یدلُّ علی التَمنّی ألمرٍ َغیرُممکن:  
٢ إّن اإلنسان یَرجو الحیاة فی الّدنیا و یَکره الَشیب مع أنّه یَزیده ِوقاراً! ١ فی یوم صیفیٍّ حاّر کأنَّ الّشمس ُکرة ملتهبة فی قلِب الّسماء!   

ُره بعض النّظریّات!  َمرَّ بِذهنی: لَیَت اإلنسان مثل الریاضیّات تُفسِّ
٢٣
٤ ٣ لَعلَّ زمالئی یَحتفِلون بنجامهم و تفّوقهم فی جّو بَهیٍج!   

۴ پاسخ تست:   
واژة »تََمنّی« به معنی »آرزو کردن« است و با توجه به معنا و کاربرد »لیت«، گزینة »4« پاسخ صحیح است.  

: به معنی »شاید« و »امید است« می باشد. 6( لََعلَّ  
»إنّا جعلناه قرآنًا عربیًّا لعّلکم تعقلون«: بی گمان، قرآن را به زبان عربی قرار دادیم، امید است شما بیندیشید.  

یکی دیگر از حروفی که می تواند به ابتدای جملة اسمیه اضافه شده و آن را تحت تأثیر قرار دهد، »ال« ی نفی جنس است.  
هرچند طرز عمل »ال نفی جنس« نیز مانند طرز عمل »حروف مشبهه« جزء خواستة کتاب درسی شما نیست ولی دانستن آن خالی از لطف نمی باشد:  

ال نفی جنس    
مبتدا  +  خبر    اسم ال نفی جنس + خبر ال نفی جنس   

مرفوع منصوب    مرفوع    مرفوع 

       ال
التلمیُذ حاضٌر  ال تلمیَذ حاضٌر.  
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جمله ای که با ال نفی جنس شروع می شود یک جملة اسمیه به حساب می آید که معنای »منفی« دارد. این جملة اسمیه به صورت »هیچ ...... نیست«   
ترجمه می شود و اسمی که بعد از ال نفی جنس می آید به صورت نکره ترجمه می شود.

ال جهاَد کجهادِ النفس: هیچ مبارزه ای همچون مبارزه با نفس نیست.  
   نکره

»ال علَم لَنا ااّل ما َعلَّمتَنا«: جز آنچه به ما آموختی، هیچ دانشی نداریم.  
         نکره

1( ال نافیه: برای منفی کردن فعل مضارع، به ابتدای آن اضافه می شود ولی هیچ تغییری در آخر فعل مضارع ایجاد نمی کند.  
الیذَهُب: نمی رود  

2( ال ناهیه: به ابتدای فعل مضارع اضافه می شود و آخر آن را مجزوم می کند )ـُ  ـْ  /  ن  ن به جز دو صیغه ی جمع مؤنث( و به صورت   
دستور منفی ترجمه می شود.

ال اَْذَهْب: نباید بروم التَْذَهْب: نرو  ال یَْذَهْب: نباید برود   
3( ال جواب: در پاسخ به عبارت های پرسشی که با »هل ـ أ« شروع شده باشند، می آید.  

هل أنَت متکاسٌل؟ ال، أنا نشیٌط و مجتهٌد.  
4( ال عطف: بین دو اسم می آید و از نظر معنایی آنها را از هم جدا می کند.  

جالِِس العلماَء ال الُجّهاَل: با دانشمندان همنشینی کن نه با نادانان.  
ـَ « دارد و به صورت »هیچ  5( ال نفی جنس: در ابتدای جمله می آید و بعد از آن بالفاصله اسمی داریم که بدون أل و تنوین آمده است و فقط »فتحه   

...... نیست« ترجمه می شود.
ال خیَر فی قوٍل ااّل َمَع الفعل.  

نمونه تست:   	

َعیِّن »ال« یختلف نوعها عن الباقی:  
لیِم! ٢ ال لِباَس أجَمل مِن العافیِة َو الَعقل الّسلیم فی الِجسِم السَّ ١ »ال تَُسبُّوا الّذین یَدعوَن مِن دوِن اهللِ َفیَُسبُّوا اهلل«   

 ال بَلیَّة أعظُم مِن الَجهل فی حیاة اإلنساِن!
٢٣
٤  » شُد مِن الَغیِّ ٣ »ال اِکراَه فی الّدیِن َقد تَبیََّن الرُّ  

۱ پاسخ تست:   
در گزینة »1« : ال باعث مجزوم شدن فعل مضارع شده و ال ناهیه است.  

در گزینة »2« : ال در کنار اسم آمده و »ال« نفی جنس است.  

در گزینة »3« : ال در کنار اسم آمده و »ال« نفی جنس است.  
در گزینة »4« : »ال« در کنار اسم آمده و »ال« نفی جنس است.  

در گزینه های »4 و 3 و 2« حرف »ال« در کنار اسم آمده پس جواب گزینه »1« می باشد.  

نمونه تست:   	

َعیِّن نوع »ال« فی عبارة »ال تَُسبّوا الناس حتّی ال یَُسبّوکم.«  
 نافیه ـ ناهیه

٢٣
٤ ٣ ناهیه ـ ناهیه  ٢ نافیه ـ نافیه  ١ ناهیه ـ نافیه   

۱ پاسخ تست:   
در ال تسبّوا، حرف ال باعث مجزوم شدن فعل مضارع شده است  ال ناهیه  

در حتّی ال یَسبّوکم، »حتّی« حرف ناصبه است و باعث منصوب شدن فعل مضارع می شود و در نتیجه، »ال« نمی تواند تغییری در فعل ایجاد کند و   
مجبور است ال نافیه باشد.

نکته اگر قبل از »ال« یکی از حروف عامل )عمل کننده( بیاید، »ال« حتمًا نافیه است.  
ترجمة این عبارت: »به مردم دشنام ندهید تا به شما دشنام ندهند.«  
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« را با »إْن: حرف شرط« و »أْن: حرف ناصبه« اشتباه نگیرید. 1( مراقب باشید »إنَّ ـ أنَّ  
« هیچ گاه بالفاصله در کنار فعل نمی آیند، در حالی که »إْن« و »أْن« حتمًا در کنار فعل می آیند. 2( »إنَّ و أنَّ  

« اشتباه بگیرید. 3( »کان: بود« جزء افعال ناقصه است و نباید آن را با »َکَأنَّ  
4( »لیس« جزء افعال ناقصه است و معنی »نیست« می دهد و نباید آن را با »لَیَت« که جزء حروف مشبهه است اشتباه بگیرید.  

5( اسمی که بعد از »ال« نفی جنس می آید، باید نکره باشد و نباید أل یا تنوین داشته باشد.  
6( اگر بعد از »ال«، فعل یا جارومجرور آمده باشد قطعًا، »ال« نفی جنس نیست.  

کارگاه ترجمه

« به صورت »مضارع التزامی فارسی« ترجمه می شود: 1( فعل مضارع در جمالت دارای »لَیَت« و »لََعلَّ 	

  لَیَت معّلمی یُشاِهُد اجتهادی: ای کاش معلمم تالش کردن مرا ببیند.
2( فعل ماضی در جمالت دارای »لَیَت« به صورت »ماضی استمراری« یا »ماضی بعید« ترجمه می شود. 	

  لَیتَ التلمیذ اِبْتَعَدَ عن الکسل  ای کاش دانش آموز از تنبلی دوری می کرد. 
ای کاش دانش آموز از تنبلی دوری کرده بود.    

3( ال نهی در صیغه های غایب و متکلم به همراه »نباید« ترجمه می شود: 	

  ال نَْذَهْب: نباید برویم / ال یَذَهب: نباید برود.
4( جمالت دارای »ال«ی نفی جنس که به صورت »هیچ ...... نیست« ترجمه می شود را با جمالت دارای »لیس: نیست« اشتباه نگیرید؛ زیرا جمالت  	

دارای »ال«ی نفی جنس را در زبان عربی، »نفی مطلق« می گویند که باید حتمًا با »هیچ« ترجمه شوند.
  لیس فی المدرسة تلمیٌذ: دانش آموزی در مدرسه نیست.

ال تلمیَذ فی المدرسة: هیچ دانش آموزی در مدرسه نیست.   
« ضروری نیست، بنابراین براساس ترجمه نشدن آن نمی توانید گزینه ای را حذف کنید. 5( ترجمة »إنَّ 	

« جزء حروف مشبهه هستند و با نحوة ترجمة آنها آشنا شدید، این دو حرف اگر به صورت »إنَّما« یا »أنَّما« باشند، معنی »فقط« می دهند. « و »أَنَّ 6( »إِنَّ 	

  إنّما المؤمنون إخوٌة: فقط مؤمنان با یکدیگر برادر هستند.

1	 ﴿... أَقِْم َوْجَهَک لِلّدیِن َحنیفًا﴾ یونُس: 105.

با یکتاپرستی به دین روی آور.

2	 اَلّدیُن َو التََّدیُّن .

دین و دینداری

3	 اَلتََّدیُُّن فِْطریٌّ فی اْلنساِن. َو التّاریُخ یَقوُل لَنا:.

دینداری در انسان ذاتی و فطری است. تاریخ به ما می گوید:

4	 ال َشْعَب مِْن ُشعوِب اأْلرِض إاِّل َو کاَن لَُه دیٌن َو َطریَقٌة لِْلِعباَدِة..

هیچ ملتی از ملت های زمین نیست )هیچ نسل و نژادی از مردم زمین نیست( مگر اینکه برای عبادت دین و روشی داشته باشد )دارد(.

5	 ُد اْهتِماَم اْلنساِن بِالّدیِن. سومِ َو التَّماثیِل، تُؤکِّ َفاْلثاُر الَْقدیَمُة الَّتِی اْکتََشَفَها اْلنساُن، َو الَْحضاراُت الَّتی َعَرَفها مِْن ِخالِل الِْکتاباِت َو النُّقوِش َو الرُّ

پس آثار کهنی که انسان آنها را کشف کرده، و تمدن هایی که آنها را در خالل نوشته ها )کتیبه ها( و کنده کاری ها )نگاره ها( و نقاشی ها و تندیس ها 
)پیکره ها، مجسمه ها( شناخته است، بر توجه انسان به دین تأکید می کند.

6	 ها.. دِ اْللَِهِة َو تَْقدیِم الَْقرابیِن لَها لَِکْسِب رِضاها َو تََجنُِّب َشرِّ َُّه فِْطریٌّ فی ُوجودِهِ؛ َولَِکنَّ عِباداتِهِ َو َشعائَِرُه کانَْت ُخرافیًَّة؛ مِثُْل تََعدُّ َو تَُدلُّ َعَلی أَن

و بر اینکه این )دینداری( در وجودش )وجود انسان( ذاتی است، داللت می کند؛ ولی عبادت ها و مراسمش )آیین هایش( خرافی بود؛ مانند چند خدایی 
)تعدد خدایان( و پیشکش کردن قربانیان به آنها )به خدایان( برای به دست آوردن خشنودی آنها و دوری از بدی شان.
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7	 َو اْزداَدْت هِذهِ الُْخرافاُت فی أدیاِن النّاِس َعَلی َمرِّ الُْعصورِ. َولِکنَّ اهللَ تَباَرَک َو تَعالی لَْم یَتُرِک النّاَس َعَلی هِذهِ الْحالَِة؛ َفَقْد قاَل فی کِتابِهِ الَْکریِم:.

در گذر زمان این خرافه ها در دین های ]ادیان مختلف[ مردم افزایش یافت. ولی خدای ـ پربرکت و بلند باد نام اوـ مردم را در این حالت رها نساخت؛ 
پس )قطعًا( در کتاب باکرامتش فرموده است:

8	 ﴿أیَْحَسُب اْلنساُن أَْن یُتَْرَک ُسدًی﴾ اَلقیاَمة: 36.

آیا انسان گمان می کند )می پندارد( بیهوده و پوچ رها می شود؟!

9	 .. راَط الُْمستَقیَم َو الّدیَن الَْحقَّ لِذلَِک أَْرَسَل إلَیهُِم اأْلَنبیاَء لِیُبَیِّنوا الصِّ

بدین سبب پیامبران را به سویشان فرستاد تا راه راست و دین حق را آشکار کنند )توضیح دهند(.

10	 ثَنَا الُْقرآُن الَْکریُم َعْن سیَرِة اأْلَنبیاء )َعَلیْهِِم الّسالُم( َو ِصراعِهِم َمَع أقوامِهُِم الْکافِریَن.. َو َقْد َحدَّ

و قرآن کریم دربارة روش و کردار پیامبران )درود بر آنها باد( و کشمکش و درگیری آنها با اقوام کافرشان با ما سخن گفته است.

11	 َو لْنَذُکر َمثاًَل إبراهیَم الَْخلیَل )َعَلیْهِِم الّسالُم( الَّذی حاَوَل أْن یُنْقَِذ َقْوَمُه مِْن ِعباَدِة اأْلَْصنامِ..

و باید یاد کنیم مثالی را ابراهیم خلیل )درود بر او باد( را که تالش کرد مردمش را از عبادت بت ها نجات دهد.

12	 نََم الَْکبیَر،. َر َجمیَع اأْلَصنامِ فی الَْمعبَِد إالَّ الصَّ َففی أَحِد اأْلعیادِ لَّما َخَرَج قَوُمُه مِْن َمدینَتِهِم، بَقَِی إبراهیُم )َعَلیْهِِم الّسالُم( َوحیداً، َفَحَمَل َفأسًا، َو َکسَّ

پس در یکی از عیدها، وقتی قومش از شهر خود بیرون رفتند، ابراهیم )درود بر او باد( تنها ماند، پس تبری را برداشت، و همة بت ها به جز بِت بزرگ 
را در معبد )پرستشگاه( شکست.

ثُمَّ َعلََّق الَفأَس َعَلی َکتِفِهِ َو تََرَک الَْمْعبََد..	13

سپس تبر را بر دوش او )بت بزرگ( آویخت و پرستشگاه را ترک کرد.

14	 َرًة، َو َظنَّوا أنَّ إبراهیَم )َعَلیْهِِم الّسالُم( ُهَو الْفاعُِل، َفأَحَضروُه لِْلُمحاَکَمِة َو َسألُوُه:. َو لَّما َرَجَع النّاُس، شاَهدوا أْصناَمُهم ُمَکسَّ

ــرده اســت  ــن کار را ک ــاد( همــو ای ــر او ب ــم )درود ب ــه ابراهی ــد ک ــد، و گمــان کردن ــردم برگشــتند، بت هــای خــود را شکســته دیدن ــی م و وقت
ــد( و از او پرســیدند: ــد )آوردن ــرای دادگاهــی کــردن )محاکمــه( احضــار کردن ــس او را ب ــدة کار اســت(، پ )کنن

15	 ﴿... أأنَت َفَعْلَت هذا بِآلَِهتِنا یا إبراهیُم﴾ اأَْلَنبیاء: 62.

ای ابراهیم، آیا تو این کار را با خدایان ما انجام دادی؟

16	 نََم الَْکبیَر.. َفأجابَُهم: لَِم تَسألونَنی؟! اِسَألوا الصَّ

پس به آنها پاسخ داد: چرا از من می پرسید؟! از بت بزرگ بپرسید.

17	 نََم ال یَتََکلَُّم؛ إنَّما یَْقِصُد إبراهیُم االِستِهزاَء بَِأْصنامِنا«.. بََدأ الَْقوُم یَتَهاَمسوَن: »إنَّ الصَّ

مردم شروع به پچ پچ کردند: قطعًا بت سخن نمی گوید، ابراهیم فقط قصد دارد بت های ما را مسخره کند.

18	 قوُه َو انُْصروا آلَِهتَُکم﴾ اأَْلنبیاء: 68. َو ُهنا ﴿قالوا َحرِّ

و در اینجا گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید.

19	 َفَقَذفوُه فی النّارِ، َفأنَقَذُه اهللُ مِنْها..

پس او را در آتش انداختند، و خداوند او را از آن )آتش( نجات داد.
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َق: سوزاندأَْحَضَر: آورد، حاضر کرد اَلَْقرابین: قربانی ها »مفرد: اَلُْقربان«َحرَّ
نَم« اَلَْکتِف، اَلِکتف: شانه اَلَْحنیف: یکتاپرستاأَْلصنام: بت ها »مفرد: اَلصَّ

»جمع: اأَْلکتاف«
أَقِْم َوْجَهَک: روی بیاور 

)ماضی: أقاَم / مضارِع: یُقیُم(
دی: بیهوده و پوچ َر: شکستالسُّ َکسَّ

بََدؤوا یَتَهاَمسوَن: شروع به پچ پچ کردند 
)ماضی: تَهاَمَس / مضارع: یَتَهاَمُس(

اَلنُّقوش: کنده کاری ها، نگاره ها اَلّسیَرة: روش و کردار، سرگذشت
»مفرد: اَلنَّْقش«

اَلتََّجنُّب: دوری کردن )ماضی: تََجنََّب / 
مضارع: یَتََجنََّب(

عائِر: مراسم البَعث: رستاخیزاَلشَّ

َل: تحمیل کرد لمَحمَّ راع: کشمکش = اَلنِّزاع   السِّ اَلبُنیان الَمرصوُص: ساختمان استواراَلْصِّ

مایَلی: آنچه می آیدَعلََّق: آویختأعلی: باالیی، فوقانی
: گفته شد یُقاُل: گفته می شوداَلَْفأس: تبر »جمع: اَلُفؤوس«قیَلَ

الَعظم: استخوان »جمع اَلعظام«ِسَوی: به جزاَلّطین: گل

اِکتََسَب: کسب کرد، به دست آورداَلَمفَسَدة: مایه تباهیاَلَعَصب: پی

األنشوَدة: سرود  )جمع: اأَلناشید(کونوا: باشید  )کاَن: بود(ُخذوا: بگیرید  )أَخَذ: گرفت(

تَبَِع: تعقیب کردَمکسور: شکستهتََمنَّی: آرزو داشت »مضارع: یَتََمنَّی«

َد: مطمئن شدالَفریَسة: شکار »جمع: فرائس« ِخداع: فریبتَأکَّ

البََسمات: لبخندها »مفرد: البََسَمة«االِنشراح: شادمانیالُمجیب: برآورنده

أِعنّی: مرا یاری کن )أعاَن، یُعیُن(
أِعن + نون وقایه + ی

الم: آشتی، صلحأنِر: روشن کن السَّ

اَحِمنی: از من نگهداری )َحمی، یَحمی القرآن: خواندناَلَحّظ: بخت »جمع: الحظوظ«
)اِحِم + نون وقایة + ی(

الّدار: خانه )= البیت(َعَقَل: خردورزی کرد

ْرِس.  )درست و غلط را براساس متن درس مشخص کن( حیَح َو الَْخَطَأ َحَسَب نَصِّ الدَّ َعیِِّن الصَّ

1	 ها.  )هدف از تقدیم قربانی ها برای خدایان کسب رضایت آنها و دوری . کاَن الَْهَدُف مِْن تَقدیِم الَْقرابیِن لآِللَِهِة َکْسَب رِضاها َو تََجنَُّب َشرِّ
شر آنها بود.(

2	 الُم« الَْفأَس َعلی َکتِِف أْصَغرِ اأْلَصنامِ.  )ابراهیم تبر را بر روس شانه کوچکترین بت آویزان کرد.(. َعلََّق إبراهیُم »َعَلیْهِ السَّ

3	 عوِب دیٌن أو َطریَقٌة لِْلِعباَدِة.  )برای برخی ملت ها دینی یا روشی برای عبادت نبود.(. لَْم یَُکْن لِبَْعِض الشُّ

4	 ُد اْهتِماَم اْلنساِن بِالّدیِن.  )آثار قدیمی بر توجه انسان به دین تأکید می کند.(. اَْلثاُر الَْقدیَمُة تَُؤکِّ

5	 إنَّ التََّدیَُّن فِْطریٌّ فی اْلنساِن.  )همانا دینداری در انسان ذاتی است.(.

6	 ال یَتُْرُک اهللُ اْلنساَن ُسدًی.  )خداوند انسان را بیهوده ترک نمی کند(.
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تَرِجْم هاتَیِْن اْلیَتَیِْن الَْکریَمتَیِْن. )این دو آیة کریمه را ترجمه کن(

1	 ﴿َفهذا یَوُم الْبَْعِث َولِکنَُّکم ُکنْتُم ال تَْعَلموَن﴾ اَلّروم: 56.

اکنون روز رستاخیز است، ولی شما خودتان نمی دانستید!

2	 ﴿إنَّ اهللَ یُِحبُّ الَِّذیَن یُقاتُِلوَن فی َسبیلِهِ َصّفًا َکأنَُّهم بُنیاٌن َمْرصوٌص﴾ اَلّصّف: 4.

بی گمان خداوند کسانی را صف در صف در راه می جنگند، دوست می دارد؛ گویی ایشان ساختمانی استوارند.

ْرِس: )این احادیث را براساس قواعد درس ترجمه کن( تَْرِجْم هِذهِ اأْلحادیَث َحَسَب َقواعِِد الدَّ

1	 ال َخیَْر فی َقْوٍل إاّل َمَع الْفِْعِل. َرسوُل اهللِ )ص(.

ترجمه : هیچ خیری در گفتاری نیست مگر اینکه همراه کردار )عمل( باشد.

2	 .ال ِجهاَد َکِجهادِ النَّْفِس. اَمیُرالُمؤمِنیَن َعلّی

ترجمه : هیچ پیکاری مانند پیکار با نفس نیست. )هیچ جنگی مانند جنگ با خود نیست.(

3	 .ال لِباَس أجَمُل مَِن العافَیِة. اَمیُرالُمؤمِنیَن َعلّی

ترجمه : هیچ جامه ای )لباسی( زیباتر از تندرستی نیست.

4	 .ال َفْقَر َکالَجْهِل و ال میراَث َکاألَدِب.اَمیُرالُمؤمِنیَن َعلّی

ترجمه : هیچ فقری مانند نادانی )جهل( و هیچ میراثی )ارثی( مانند ادب نیست.

5	 .ال سوَء أْسَوأُ مَِن الَْکِذِب. اَمیُرالُمؤمِنیَن َعلّی

ترجمه : هیچ بدی ای از دروغ بدتر نیست.

إْمَلِ الَْفراَغ فی ما یَلی، ثُمَّ َعیِّْن نَوَع »ال« فیه. )جای خالی را در آنچه می آید پر کن، سپس نوع »ال« در آن را مشخص کن(

1	 ﴿َو ال تَُسبُّوا الَّذیَن یَْدعوَن مِْن دوِن اهللِ َفیَُسبُّوا اهللَ... ﴾ اأَْلنعام: 108.

ترجمه : و کسانی را که به جای خدا فرا می خوانند ...............؛ زیرا که به خدا دشنام دهند.

دشنام ندهید / حرف نهی

2	 َة هلِلِ َجمیعًا... ﴾ یونس: 65. ﴿َو ال یَْحُزنَْک َقْولُُهم إنَّ الِْعزَّ

ترجمه : گفتارشان تو را ............... ؛ زیرا ارجمندی، همه ............... خداست.

نباید اندوهگین سازد ـ از آن / حرف نهی

3	 َمر: 9. ﴿َهْل یَْستَوی الَّذیَن یَْعَلموَن َو الَّذیَن ال یَْعَلموَن... ﴾ الزُّ

ترجمه : آیا کسانی که می دانند و کسانی که ............... برابرند؟

نمی دانند / حرف نفی

4	 ْلنا ما ال طاَقَة لَنا بِهِ...﴾ اَلَبَقَرة: 286. ﴿َربَّنا َو ال تَُحمِّ

ترجمه : ای پروردگار ما، آنچه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما ...............

تحمیل نکن / حرف نهی
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5	 ال یَْرَحُم اهللُ َمْن ال یَْرَحُم النّاَس. َرسوُل اهلِل )ص(.

ترجمه : خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم ................ .

رحم نمی کند / حرف نفی

رِس تُناِسُب التَّوضیحاِت الّتالَیَة؟ )کدام کلمه از کلمات متن درس با توضیحات زیر متناسب است( ُل:أَیُّ َکِلَمٍة مِن َکلِماِت ُمْعَجِم الدَّ اَلتَّْمریُن األوَّ

1	 آلٌَة ذاُت یٍَد مَِن الَْخَشِب َو ِسنٍّ َعریَضٍة مَِن الَْحدیِد یُْقَطُع بِها: ..................

ترجمه : ابزاری دارای دسته ای چوبی و دندانه ای پهن از آهن که به کمک آن ]اشیا[ قطع می شود. اَلْفأس: تیر

2	 تِْمثاٌل مِْن َحَجرٍ أْو َخَشٍب أو َحدیٍد یُْعبَُد مِْن دوِن اهللِ: ................. .

نَم: بت ترجمه : تندیسی )پیکره ای( از سنگ یا چوب یا آهن که به جای خدا عبادت می شود. اَلصَّ

3	 ُعضٌو مِْن أعضاءِ الِْجسِم یََقُع أعَلی الِْجْذِع: ..................

ترجمه : اندامی از اندام های بدن که در باالی تنه واقع می شود. / اَلَْکتِف: شانه

4	 .................. : اَلتّارُِک لِْلباِطِل َو الُْمتَمایُِل إلَی الّدیِن الَْحقِّ

ترجمه : ترک کنندة باطل و متمایل به دین حق )کسی که باطل را ترک کرده و به دین حق گرویده است.( / اَلَْحنیف: یکتاپرست

5	 .................. : إنَُّهم بََدؤوا یَتَََکلَّموَن بَِکالمٍ َخفیٍّ

ترجمه : قطعًا ایشان به زبانی پنهان شروع به سخن گفتن کردند. / بََدؤوا یَتَهاَمسوَن: شروع به پچ پچ کردند.

اَلتَّْمریُن الثّانی:تَرِجِم الْعِباراِت الّتالَیَة، ثُمَّ َعیِِّن الَْحْرَف الُْمَشبَّه بِالْفِعِل، َو ال الّنافَیة لِْلِجنِس. )عبارات زیر را ترجمه کن، سپس حرف مشبهه بالفعل و 
»ال«ی نفی جنس را مشخص کن.

1	 ﴿ قیَل اْدُخِل الَْجنََّة قاَل یالَیَْت َقْومی یَْعَلموَن  بِما َغَفَرلی َربّی َو َجَعَلنی مَِن الُْمْکَرمیَن ﴾ یس: 26 و 27.

ترجمه : گفته شد: »وارد بهشت شو!« گفت: »ای کاش، قوم من بدانند که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامیان قرار داد.«

الَْحْرَف الُْمَشبَّه بِالْفِعِل: لَیَْت

2	 ﴿ ... ال تَْحَزْن إنَّ اهللَ َمَعنا...﴾ التَّوبَه: 40.

ترجمه : اندوهگین نباش؛ زیرا خدا با ماست.

الَْحْرَف الُْمَشبَّه بِالْفِعِل: إنَّ

3	 ﴿ال إلَه إاّل اهللُ...﴾ الّصافات: 35.

ترجمه : هیچ خدایی جز خداوند نیست.

ال النّافیَة لِْلِجنِس: »ال« در )ال إلََه(
4	 ال دیَن لَِمْن ال َعْهَد لَُه. َرسوُل اهللِ )ص(.

ترجمه : کسی که هیچ ]وفای به[ عهد و پیمانی ندارد، هیچ دینی ندارد.

ال النّافیَة لِْلِجنِس: »ال« در )ال دین( و )ال َعْهَد(
5	 نَِّة أْن یَْخُرَج الّرُجُل َمَع َضیْفِهِ إِلی باِب الّدارِ. َرسوُل اهللِ )ص(. إِنَّ مَِن السُّ

ترجمه : از سنت است که مرد )منظور میزبان( همراه مهمانش تا درب خانه بیرون رود.

الَْحْرَف الُْمَشبَّه بِالْفِعِل: إنَّ
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. )شعر منسوب به امام علی را بخوان سپس ترجمه کلماتی که  ، ثُمَّ َعیِّْن َترَجَمة الَْکلِماِت الَّتی تَحتَها َخطٌّ عَر الَْمنسوَب إلَی اْلمامِ َعلیٍّ اَلتَّْمریُن الثّالُِث: أ. اِْقَرأِ الشِّ
زیر آن خط کشیده شده را مشخص کن(

إنَّما النّاُس ألمٍّ َو أِلْب أیَُّها الْفاِخُر َجهاًل بِالنََّسْب   
أْم َحدیٍد أْم نُحاٍس أْم َذَهْب ةٍ  َهْل تَراُهم ُخلِقوا مِْن ِفضَّ  

َهْل ِسَوی لَْحمٍ َو َعْظٍم َو َعَصْب بَْل تَراُهم ُخلِقوا مِن طیَنةٍ   
َو َحیاءٍ َو َعفافٍ َو أَدْب إنّما الَفْخُر لَِعقٍل ثابِتٍ   

ترجمه : ای که نابخردانه افتخارکننده به دودمان هستی، مردم، تنها از یک مادر و یک پدراند.

ترجمه : آیا آنان را می بینی )می پنداری( که از نقره، آهن، مس یا طال آفریده شده اند؟

ترجمه : بلکه آنان را می بینی )می پنداری( از تکه ِگلی آفرده شده اند. آیا به جز گوشت و استخوان و پی اند؟

ترجمه : افتخار، تنها به خردی استوار، شرم، پاکدامنی و ادب است.

َفة َو الَْموصوَف. ب. اِْستَخرِْج مَِن اأْلبیاِت اْسَم الْفاعِِل، َو الْفِْعَل الَْمجهوَل، َو الْجارَّ َو الَْمجروَر، َو الصِّ

َفة )ثابت( َو الَْموصوَف )َعقِل( ٍة / مِن طینٍَة / لَِعقٍل( ، َو الصِّ ، أِلْب / مِْن فَضَّ اْسَم الْفاِعِل )الْفاِخُر، ثابِت(، َو الْفِعَل الَْمجهوَل )ُخلِقوا(، َو الْجارَّ َو الَْمجرور )بِالنََّسْب / أِلمٍّ

اَلتَّْمریُن الّرابُِع: تَْرِجِم اأْلحادیَث، ثُمَّ َعیِِّن الَْمطلوَب مِنَک. )حدیث ها را ترجمه کن سپس خواسته شده از تو را مشخص کن(

1	 ُکلُّ َطعامٍ الیُْذَکُر اْسُم اهللِ َعَلیْهِ،... ال بََرَکَة فیهِ. َرسوُل اهللِ )ص( .

ترجمه : هر خوراکی که نام خدا بر آن یاد نمی شود،... هیچ برکتی در آن نیست. )اَلْفِعَل الَْمجهوَل و نَوَع ال(

اَلْفعَل الَْمجهوَل: ال یُْذَکُر / نَوَع »ال« در »ال یُْذَکُر«: حرف نفی / و نَوَع »ال« در )ال بََرَکَة(: الی نفی جنس

2	 ال تَْغَضْب، َفإنَّ الَْغَضَب َمْفَسَدٌة. َرسوُل اهللِ )ص( .

ترجمه : خشمگین مشو؛ زیرا )که( خشم مایة تباهی است. )نَوَع الْفِْعِل(

نَوَع الْفِْعلِ: )ال تَْغَضْب( فعل نهی

3	 رِ. َرسوُل اهللِ )ص( . ال َفْقَر أَشدُّ مَِن الَْجْهِل َو ال ِعباَدَة مِثُْل التََّفکُّ

ترجمه : هیچ نداری و فقری سخت تر از نادانی نیست و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست. )اَلُْمضاَف إلَیِه َو نَوَع ال(

ِر( / نَوَع ال: حرف نفی جنس اَلُْمضاَف إلَیِه: )التََّفکُّ

4	 ال تُْطعِموا الَْمساکیَن مِّما ال تأُکلوَن. َرسوُل اهللِ )ص( .

ترجمه : از آنچه خودتان نمی خورید به مستمندان مخورانید. )نَوَع ال، و ُمفَرَد »َمساکین«(

نَوَع »ال« در )ال تُْطِع(: حرف نهی؛ در )ال تأُکلوَن(: حرف نفی مضارع / ُمفَرَد »َمساکین«: مسکین

5	 ال تَُسبُّوا النّاَس َفتَکتَِسبُوا الَْعداَوَة بَینَُهْم. َرسوُل اهللِ )ص( .

ترجمه : به مردم دشنام ندهید که بین آنها دشمنی به دست آورید. )فِعَل النَّهی، َو ُمضادَّ َعداَوة(

فِعل النَّهی: »ال تَُسبُّوا« / ُمضادَّ َعداَوة: َصداقَة

6	 . ُخُذوا الَْحقَّ مِْن أْهِل الْباِطِل َو ال تأُخُذوا الْباِطَل مِْن أْهِل الَْحقِّ کونوا نُّقاَد الَْکالمِ. عیَسی بُْن َمریََم

) ترجمه : حق را از اهل باطل فرا گیرید و باطل را از اهل حق فرا نگیرید. سخن سنج باشید. )اَلَْمَحِلَ اإْلعرابیِّ لِما تَحتَُه َخطٌّ

الْباِطِل: مضاف الیه و مجرور / الْباطَل: مفعول به و منصوب / أْهِل: مجرور به حرف جر / 
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اَلتَّْمریُن الْخامُِس: لِلتَّْرَجَمِة. )برای ترجمه(

1-	َجَلَس:	نشست
ال تَْجلِسوا: ننشینیدَجَلْسنا: نشستیم
اِْجلِْسَن: بنشینیداَلْجالس: نشسته

2-	أْجَلَس:	نشانید
ال تُْجلِسی: ننشانأْجلْس: بنشان

َسیُْجلُِس: خواهد نشاندلَْم یُْجلسوا: ننشانیدند

3-	َعلَِم:	دانست
لَْم أْعَلْم: ندانستمَقْد َعلِْمَت: دانسته ای

ال یَْعَلُم: نمی دانداِْعَلْم: بدان

َم:	یاد	داد 4-	َعلَّ
لَْن یَُعلَِّم: یاد نخواهد دادَقْد یَُعلُِّم: شاید یاد بدهد / گاهی یاد می دهد

لیَُعلِّْم: باید یاد بدهدأَُعلُِّم: یاد می دهم

5-	َقَطَع:	ُبرید
کانا یَْقَطعاِن: می بریدندُقِطَع: بریده شد

ال تَقَطْع: نَبُراَلَْمقطوع: بریده شده

6-	اِنَقَطَع:	ُبریده	شد
َسیَنَقطُع: بریده خواهد شدما انَْقَطَع: بریده نشد

لَْن یَنَْقِطَع: بریده  نخواهد شدااَْلِنقِطاع: بریده شدن

7-	َغَفَر:	آمرزید
ال یُْغَفُر: آمرزیده نمی شودَقْد َغَفَر: آمرزیده است

اَلَْغّفار: بسیار آمرزندهاَلَْمْغفور: آمرزیده شده

8-	اِْسَتْغَفَر:	آمرزش	خواست
ااَْلْستغفار: آمرزش خواستنَقد اْستَْغَفرتُم: آمرزش خواسته اید

أستَْغفُِر: آمرزش می خواهمال یَْستَغفِروَن: آمرزش نمی خواهند

اَلتَّْمریُن الّسادُِس: اِْقَرأ َهِذهِ اْلُنشوَدَة؛ ثُمَّ تَْرِجْمها إِلَی الْفاِرسیَِّة. )این سروده ها را بخوان سپس آن را به فارسی ترجمه کن.(
یا إلهی

َعواِتیـــا إلَهی، یا إلَهی یا ُمجیَِب الدَّ
ً َو َکــــثیَر الْبََرکـاِتاِْجَعِل الْیَْوَم َسعیدا

ای خدای من، ای خدای من، ای برآورندة دعاها؛
امروز را خوش اقبال و پربرکت قرار بده.

ْدَر انِْشراحًا َو َفمی بِالْبََسمــاِتَو اْمَلِ الصَّ
َو أداءِ الْــواِجبــاِتَو أِعنّی  فی ُدروِسـی

و سینه را از شادمانی و دهانم را از لبخندها پر کن.
و مـرا در درس هایم و انجام تکالیف یاری کن.

بِالُْعلومِ النّافِعــاِتَو أنِْر  َعْقلی َو َقْلبی
َو نَصیبی فی الَْحیاِةَو اجَعِل التَّْوفیَق َحّظی

و خردم و دلم را با دانش های سودمند روشن کن.

و موفقیت را بخت و بهرة من در زندگی قرار بده.
نیــا َسالمــــًا شاماًِل ُکلَّ الِْجــهاِتَو اْمَل الدُّ
مِْن ُشرورِ الْحادِثاِتَو اْحِمنی َو اْحــِم باِلدی

و دنیا را از صلحی فراگیر، در همة جهت ها پر کن.
و مرا و کشورم را، از پیشامدهای بد نگهداری کن.
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اَلتَّمریُن الّسابُع: َضْع فی الَْفراِغ َکِلَمًة ُمناِسَبًة. )در جای خالی کلمه ای مناسب قرار بده(

1	 .) َّلَِکن  َّإن  َّالم: »... أْحَسَن الَْحَسِن الُْخُلُق الَْحَسُن«. )أن قاَل اْلماُم الَْحَسُن َعَلیهِ السَّ

ترجمه : امام حسن علیه السالم فرمود: بی گمان بهترین نیکی، خلق نیکوست.

: برای کامل کردن جملة قبل خود( : اول جمله برای تأکید می آید. / لَِکنَّ : وسط جمله برای پیوند دو جمله می آید. / إنَّ )أنَّ

2	 .) ََّفإن  ال  َُّسئَِل الُْمدیَر: أ فی الَْمْدَرَسِة طالٌِب؟ َفأجاَب: »... طالَِب ُهنا«. )أِلَن

ترجمه : از مدیر سؤال شد: آیا دانش آموزی در مدرسه هست؟ پس پاسخ داد: »هیچ دانش آموزی اینجا نیست.«

: دلیل انجام کار را می رسانند. / ال: الی نفی جنس بر سر اسم نکره وارد می شود؛ به معنی هیچ ............ نیست. ، َفإنَّ ألنَّ

3	 .) َّلََعل  َّلِکن  َّلیَل لَْم یَْحُضْر. )أن َحَضَر الّسیّاُح فی قاَعِة الَْمطارِ؛... الدَّ

ترجمه : گردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند؛ ولی راهنما حضور نداشت )نیامد(.

: تردید و امید را می رساند. : برای کامل کردن و برطرف کردن ابهام جملة قبل خود / لََعلَّ : وسط جمله برای پیوند دو جمله می آید. / لِکنَّ أنَّ

4	 .) لَیَْت  َّلن  َّتََمنَّی الُْمزارُِع: »... الَْمَطَر یَنِزُل َکثیراً!«. )کأن

ترجمه : کشاورز آرزو کرد: »ای کاش باران بسیار ببارد!«

: برای آوردن دلیل / لَیَْت: برای تمنّی و آرزو : برای تشبیه: ألنَّ َکأنَّ

5	 .) لَیَْت  ألنَُّه  ْفُل؟... جائٌِع. )أنَُّه لِماذا یَبْکی الطِّ

ترجمه : چرا کودک گریه می کند؟ زیرا او گرسنه است.

أنَّ: به معنی »که«، وسط جمله می آید / ألِنَّ: برای آوردن دلیل در مقابل کلمة پرسشی »لِماذا« / لَیْتَ: برای تمنّی و آرزو

. )ترجمه این متن را کامل کن، سپس محل اعرابی  ؛ ثُمَّ اْکتُِب الَْمَحلَّ اْلعرابّی لْلَکلماِت الَّتی تَْحتَها َخطٌّ اَلتَّمریُن الثّامُِن: أْکِمْل َترَجَمة َهذا النَّصِّ
کلماتی که زیر آن خط کشیده شده را بنویس.(

هِ، یَتَظاَهُر أماَمُه بِأنَّ َجناَحُه َمْکسوٌر، َفیَتْبَُع الَْحیَواُن الُْمفتَرُس َهذه الَْفریَســَة، َو یَبْتَعُِد َعنِ الُْعشِّ  « َحیَوانًا ُمْفتَرسًا ُقرَب ُعشِّ کیُّ حیَن یََری »الّطائَِر الذَّ
                فاعل             مفعول    صفت         مضاف الیه                                                             فاعل      صفت                                             جارومجرور

ُد الّطائُِر مِْن خداِع الَْعدوِّ َو ابْتِعادِهِ َو إنقاذِ َحیاِة فراِخهِ، یَطیُر بَْغَتًة. َکثیراً. َو عِنَدما یَتَأکَّ
                                                                                     مضاف إلیه

ترجمه : پرندة باهوش هنگامی که جانورِ درنده ای را نزدیک النه اش می بیند، روبه رویش وانمود می کند که بالش شکسته است، در نتیجه جانورِ 
درنده این شکار را تعقیب می کند و از النه بسیار دور می شود و وقتی که این پرنده از فریِب دشمن و دور شدنش و نجات زندگی جوجه هایش مطمئن 

می شود، ناگهان پرواز می کند.

ُسدًی = َعبَثَشعائر = مراسمسیَرة = طریقةَرأی = شاَهَدَقَذَف = َرمی
دِصراع = نِزاعَفرح = سروربَیََّن = أظَهَر أحَضَر = جاَء ِبَحنیف = ُمَوحِّ

دار = بَیتَمرصوص = قائمیُقاتُِل = یُجاهُدَطریق = َسبیل / ِصراطیَتَهاَمُس = یَتََکلَّم
إبتََسَم = َضِحَکأعاَن = ساَعَدیَحَسُب = یَُظنُّغایَة = َهَدفَقول = کالم

َث = َکلََّم اهتِمام = ِعنایةَحدَّ
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َکبیر  َصغیرَحنیف  کافِر/ ُمشرکَجهل  ِعلمُخرافَة  َحقیَقةَحق  باطل
یَتَهاَمسوَن  یَصرخوَنإزداد  َقلََّغِضَب  َهَدأأضَحَک  أبکیأصَغر  أکبَر

ِصراع / نِزاع  ِسلمَعداَوة  َصداقَةکِذب  ِصدقأغنی  أفَقریُضیُع  یَصنَُع
بخیر  َشّرَخفّی  ظاهر َق  أطَفَأغالیة  رخیصةتََجنُّب  تََقرُّ َحرَّ
حاَوَل  َکِسَل

تَماثیل  تِمثالأدیان  دِینأکتاف  َکتِفُعبّاد  عابِدأصنام  َصنَم

ُشعوب  َشعبأعضاء  ُعضوَقرابین  ُقربانِعباد  َعبدأحادیث  َحدیث
أنبیاء  نبّیآلهة  إلهرسوم  رسمنقوش  نَقشآثار  أثر

أیّام  یومأشیاء  شیءُفؤوس  فأسأعیاد  عیدأقوام  قوم
آداب  أدبِعظام  َعظمأحجار  َحَجرأخشاب  َخَشبأیدی / أیادی  یَد
أناشید  أُنشودةَفرائِس  فَریَسةُسیّاح  سائحباِلد  بََلدَمساکین  مسکین

عصور  َعصروجوه  َوجهتَمارین  تَمرینحظوظ  حّظ

مصدرنهیامرمخاطبمضارعماضی

إرضاءالتَکونَنَّإحِمنیتَُدلُّأحَضَر

إنِشراحال تَذَهبأِعنّییَتَهاَمسونأنَقَذ

تََجنُّبال تَُسبُّواأقِمیَقوُلَعَرَف

تََدیُّنال یَحُزنأنِرال یُغَفُر )منفی(بََدؤوا

َل لاِسألوایََقُعَحمَّ اِستِهزاءال تَُحمِّ

تَقدیمال تَقَطعاِختَبِریَتََکلَّموَنقالوا

إبتِعادال تَحَزنتَرِجمتُناِسُباِکتََشَف

إنقاذال تَغَضباُنُصروایُقَطُع )مجهول(کانَت

قوایُعبَُد )مجهول(َخَرَج ِخداعال تُطِمعواَحرِّ

َغَضبال تأُخُذوااِستَخِرجتَعَملوَنَجَلَس

ُدأجَلَس ِجهادال تَجلِسواکونواتَُؤکِّ

رِضاال تُجلِسیاِجَعلیَلیَعلَِم

اهتِمامال تَقَطعاِمَللِیَُعلِّم )مجزوم(َعلََّم
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مصدرنهیامرمخاطبمضارعماضی

اِنقِطاعأکِملیَحَسُباِنَقَطَع

اِستِغفاراُکتُبیُتَرَک )مجهول(اِستَغَفَر

اِبَحثلِیُبَیِّنوا )منصوب(تَباَرَک

َضعَولنَذُکر )مجزوم(تَهاَمَس

اِجلِسَنیُنقُِذَجَعَلنی

أجلِستَسألوَنتََجنََّب

اِعَلمیَتَهاَمَسازداَدت

اُدُخلیَتََجنَُّباستَغَفرتُم

ُخذوایَتََکلَُّمَقد َعلِمَت )نقلی(

لَم یَتُرک قاَل

لَم یُجلِسوا أرَسَل

َث لَم أعَلمَحدَّ

أَُعلُِّمحاَوَل

أستَغفُِربَقَِی

یَقِصُدَحَمَل

یَُعلُِّمتََرَک

ال یَعَلُمَرَجَع

ال یَتُرُک )منفی(شاَهدوا

یُضیُعَظنّوا

أعَلُمَفَعلَت

تُدَرُکأجاَب

یَشکروَنبََدأ

یَقولَقَذَف

تَعقِلوَنساَفرَت

یُِحبَُّجَعلنا

یُقاتِلوَنَعلَّمتَنا

لَم یَُکن )منفی(قیَل )مجهول(

یَدعوَنَغَفَر 
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مصدرنهیامرمخاطبمضارعماضی

یَستَویُخلِقوا )مجهول(

یَعَلموَنأحَسَن

یَخُرُجُسئَِل )مجهول(

تَراُهمَحَضَر

لَم یَحُضر )منفی(تََمنَّی

َد یُذَکُر )مجهول(تأکَّ

ال تَأُکلوَن )منفی(سأَل

تَکتَِسبواُقِطَع )مجهول(

یَبکیإنَقَطَع

َق یَریَحرَّ

یَتَظاَهُرَعَقَل

یَتبَُعَعلََّق

َر یَبتَعُِدَکسَّ

ُدَقَطَع یَتَأکَّ

یَطیُر

یَتَمنَّی

یَرَحُم

ترجمهجمالت	)	دارای	حروف	مشّبهه	(ردیف

داللت می کند که آن در وجودش ذاتی است.تَُدلُّ َعلی أنَُّه فِطریٌّ فی وجودِهِ؛1

ولی عبادت ها و مراسمش خرافی بود.َولِکنَّ ِعباداتِِه َو َشعائَِرُه کانَت ُخرافیًَّة2

ولی خداوند بزرگ و بلند مرتبه مردم را در این حالت رها نکرد.َولِکنَّ اهللَ تَباَرک َو تَعالی لَم یَتُرِک النّاس َعلی هِذهِ الحالَِة3

و گمان کردند که ابراهیم کننده کار است.َو َظنّوا أَنَّ إبراهیَم هَو الفاِعُل4

نََم ال یَتََکلَُّم5 همانا / قطعًا / به درستی که/ بی گمان بت حرف نمی زند.إنَّ الصَّ

ابراهیم فقط قصد مسخره کردن بت هایمان را دارد.إنّما یَقِصُد إبراهیُم االِستِهزاَء بِأصنامِنا6

همانا / قطعًا / به درستی که/ بی گمان دین داری امری ذاتی در انسان است.إّن التََّدیَُّن فِطریٌّ فی اإلنسان7

این بخش به طرز عجیبی باعث افزایش درصد و تراز شما در آزمون های آزمایشی و کنکور می شود، زیرا   
این قسمت جمع آوری کرده ایم. برایتان در  آمده  متن ها  را که در  قواعد درس  به  مربوط  مثال های  تمام  ما 
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همانا / قطعاً / به درستی که/ بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.إّن اهللَ الیُضیُع أَجَر الُمحِسنیَن8

گفت می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.قاَل أعَلُم أنَّ اهللَ َعلی ُکلِّ َشیءٍ َقدیٌر9

چرا با هواپیما مسافرت نکردی؟ زیرا / برای اینکه کارت پرواز گران است.لِماذا ما ساَفرَت بِالّطائَِرة؟ أِلنَّ بِطاقََة الّطائَِرِة غالیٌَة10

آنان مانند یاقوت و مرجان هستند.َکأنَُّهنَّ الیاقوُت َو الَمرجاُن11

گویی خشنود ساختن همه مردم هدفی است که به دست آورده نمی شود. َکَأنَّ إرضاَء َجمیِع النّاِس غایٌَة ال تُدَرُک12

بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاسگزاری إنَّ اهللَ لَذو َفضٍل َعَلی النّاِس َو لِکنَّ أکثََر النّاِس ال یَشُکروَن13
نمی کنند.

و کافر می گوید: ای کاش من خاک بودم.َو یَقوُل الکافُِر یا لَیتَنی ُکنُت تُرابًا14

بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم امید است شما خردورزی کنید.إنّا َجَعلناُه ُقرآنًا َعَربیًّا لََعلَُّکم تَعقِلوَن15

پس این روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید.َفهذا یَوُم البَعِث َولِکنَُّکم ُکنتُم ال تَعَلموَن16

همانا خداوند کسانی را که در راه او در یک ردیف پیکار می کنند إّن اهللَ یُِحبُّ الَّذیَن یُقاتِلوَن فی َسبیلِهِ َصّفاً َکأنَُّهم بُنیاٌن َمرصوٌص17
دوست می دارد گویی آنان ساختمانی استوار هستند.

ة هلِلِ َجمیعًا18 گفتارشان تو را نارحت نکند؛ همانا ارجمندی همه از آن خداست.َو ال یَحُزنَک َقولُُهم إنَّ الِعزَّ

قطعًا آنها شروع به سخن گفتن به شکل پنهانی کردند.إنَُّهم بََدؤوا یَتََکلَّموَن بَِکالمٍ َخفی19ٍّ

گفت ای کاش قوم من می دانستند که پروردگارم مرا بخشیده است.قاَل یا لَیَت َقومی یَعَلموَن بِما َغَفَر لی َربّی20

ناراحت نباش قطعًا خدا با ماست.ال تَحَزن إّن اهللَ َمَعنا21

ُجُل َمَع َضیفِِه إلی باِب الّدار22ِ نَِة أن یَخُرَج الرَّ ــا إنَّ مَِن السُّ ــد ب ــان خداون ــه مهم ــی آن اســت ک ــنت یک ــه س ــا از جمل همان
مهمــان از خانــه بیــرون شــود تــا مهمــان را گرامــی داشــته باشــد.

ای کــه نابخرادانــه افتخــار کننــده بــه دودمــان هســتی مــردم تنهــا از أیَُّها الفاِخُر َجهاًل بِالنََّسب إنَّما النّاُس أِلُّم َو أِلب23
یــک مــادر و پــدر هســتند.

افتخار تنها به خردی استوار شرم پاکدامنی و ادب است.إنَّما الَفخُر لَِعقٍل ثابٍِت َو َحیاءٍ َو َعفاٍف َو أََدب24

خشمگین مشو، زیرا خشم مایه تباهی است.ال تَغَضب، َفإنَّ الَغَضَب َمفَسَدٌة25

امام حسین گفت: به راستی بهترین نیکی اخالق نیکو است.قاَل اإلماُم الَحَسُن: إّن أحَسَن الَحَسِن الُخُلُق الَحَسُن26

لیَل لَم یَحُضر27 یّاح فی قاَعِة الَمطارِ؛ لِکنَّ الدَّ گردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند ولی راهنما حضور نداشت.َحَضَر السُّ

28ً کشاورز آرزو کرد: کاش باران بسیار ببارد.تََمنّی الُمزارُِع: لَیَت الَمَطَر یَنِزُل َکثیرا

فُل؟ أِلنَُّه جائٌِع29 چرا طفل گریه می کند؟ زیرا گرسنه است.لِماذا یَبِکی الطِّ

روبرویش وانمود می کند که بالش شکسته شده است.یَتَظاَهُر أماَمُه بِأنَّ َجناَحُه َمکسوٌر30

ترجمهجمالت	)	دارای	»	ال	«	ی	نفی	جنس	(ردیف

هیچ ملتی از ملت های زمین نیست.ال َشعَب مِن ُشعوِب األرض1

جز آنچه به ما آموخته ای، هیچ دانشی برای ما نیست.ال ِعلَم لَنا إاّل ما َعلَّمتَنا2

هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت نیست.ال َکنَز أغنی مَِن الَقناَعِة3

هیچ خیری در سخن نیست.ال َخیَر فی َقوٍل4
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ترجمهجمالت	)	دارای	»	ال	«	ی	نفی	جنس	(ردیف

هیچ جهادی همانند جهاد نفس نیست.ال ِجهاَد َکِجهادِ النَّفِس5

هیچ لباسی زیباتر از سالمتی نیست.ال لِباَس أجَمل مَِن العافیَِة6

هیچ فقری همانند نادانی نیست.ال َفقَر َکالَجهِل 7

هیچ میراثی همانند ادب نیست.ال میراَث َکاألَدِب8

هیچ بدی ای بدتر از دروغ نیست.ال سوَء أسَوأُ مَِن الَکِذِب9

هیچ توانی برای ما نیست.ال طاقََة لَنا10

هیچ خدایی جز اهلل نیست.ال إلَه إاّل اهلل11ُ

هیچ دینی ندارد کسی که هیچ وفایی به عهد خود ندارد.ال دیَن لَِمن ال َعهَد لَُه12

هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست.ال َفقَر أَشدُّ مَِن الَجهِل13

ِر14 هیچ عبادتی مثل تفکر نیست.ال عباَدَة مِثُل التََّفکُّ

هیچ دانش آموزی آنجا نیست.ال طالَِب ُهنا15

هیچ برکتی در آن نیست.ال بََرَکَة فیِه16

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.

معنای: همانا، قطعاً، بی شک، به درستی که، بی گمان إنَّ    
در جمله می تواند ترجمه شود و اگر هم نشود ایرادی ندارد.    

ابتدای جمله    
تأکید کل جمله    

معنای: »که« أنَّ    
وسط جمله    

ارتباط دهنده بین 2 جمله    
: برای اینکه، زیرا أِلنَّ    

معنای: گویی، مانند کأنَّ  حروف	مشبهة	
تشبیه - ظّن - تخمین بالفعل  
با »کان« اشتباه نگیرید     

معنای: »ولی« لکنَّ    
کامل کردن پیام جمله قبل    

با »لَُکّن: برای شما« اشتباه نگیرید.    

معنای: شاید، امید است لعلَّ    
حرف رجاء     

»امید« داشتن برای انجام کاری    
با فعل مضارع  مضارع التزامی    
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معنای: کاش، ای کاش لیَت    
حرف تمنّی )یا لیَت(    

آرزوی غیر ممکن    
با مضارع  مضارع التزامی    

با ماضی  ماضی استمراری یا ماضی بعید    

ابتدای جمله  	
دارای فتحه ) َ- ( بعد از آن اسم می آید    

مضاف واقع نمی شود الی	نفی	جنس  
»ال« نمی گیرد    

نکره    
»هیچ ........ نیست« ترجمه می شود   

َعیِّن حرفًا جاء للتَّشبیه کأنَّ   	 	
َعیِّن حرفًا جاء للتَّردید    

ل مقصود الجملة َعیِّن حرفًا یُکمِّ لکنَّ     
َعیِّن حرفًا جاَء لرفع اإلبهام عن ما قبله     
ُل جملة ما قبلها َعیِّن الکلمة الّتی تُکمِّ     

َعیِّن الکلمة الّتی ترفع اإلبهام عن جملة ما قبلها     

َعیِّن حرفًا جاء للتَّرّجی لعلَّ     
َعیِّن العبارة الَّتی تدلُّ علی رجاء لوقوع الفعل     

 ) َعیِّن حرفًا یُغیُِّر معنی الفعل )لیَت و لعلَّ عنوان	و	تیتر	سواالت    
َعیِّن حرفًا جاء للتَّمنّی لیَت  حروف	مشبهه	بالفعل 
َعیِّن ما النرجو وقوعه     

َعیِّن ما الیُمکُن وقوِعِه      

ألنَّ َعیِّن حرفًا جاء للتعلیل     
فإنَّ  بعد از فعل )امر و نهی(      

َعیِّن حرفًا جاء للتأکید إنَّ     
َد معناها َعیِّن عبارة أُکِّ     

ُد مضمون الجملة َعیِّن حرفًا یُؤکِّ     

َعیِّن حرفًا یرتبط بین الجملتین أنَّ     
بِط بین الجملتین َعیِّن حرفًا جاء للرَّ     

:
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پرسش های چهارگزینها ی تألیفی

واژگان (مترادف-متضاد)

1	 َعیِّن الخطاء:-
٢ مفرد البسمات: البسمة ١ جمع االنشوده: االناشید    
 جمع الکتف: األکتاف

٢٣
٤ ٣ جمع الحظ: االحظاظ    

2	 -: َعیِّن الَخطَأ في توضیِح الَکلِماِت ألَّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ
١ َو ال تَُسبُّوا الَِّذیَن یَْدُعوَن مِْن ُدوِن اهللِ: ال تََکلَّموا بَِکالمٍ َقبیٍح  

٢ أَبي یَُعلُِّق َفأَسُه َعلی کِتفِه: آلٌَة ذاُت یٍَد مَِن الَخَشِب و ِسنٍّ َعریَضٍة مَِن الَحدیِد یُقَطُع بِها  
فِّ اآلَخِر بََدأَن یَتَهاَمسَن: یَتََکلَّمَن بَِصوٍت عاٍل ٣ تِلمیذاُت الصَّ  

 أَیَْحَسُب اإْلِنْساُن أَْن یُتَْرَک ُسدًی: ما ُهَو ال غایََة و ال َمعنَی لَه
٢٣
٤  

3	 -: َّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ َعیِّن الَصحیَح في َترَجَمِة الَکلِماِت أَل
٢ إِْن ُکنْتُْم فِي َریٍْب مَِن الْبَْعِث َفإِنَّا َخَلْقناُکْم مِْن تُراٍب: برزخ عائَِر الدینیََّة دائِمًا: مراسم ها  ١ النّاُس في بََلِدنا یَنَعقِدوَن الشَّ  
 لََعلَّ قاِطَع الَحَطِب یَنَقِطُع ِجذَع اأَلشجارِ َمَع الفأِس: شاخه

٢٣
٤ جوِن: زندان ها  ٣ الحارسوَن یَُفتِّشوَن الُمتََّهمیَن في داِخل السُّ  

4	 - : َعیِّن الَصحیَح في الُمتَرادِف الَکلِماِت ألَّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ
٢ التَغَضب، َفإِنَّ الَغَضَب َمفَسَدٌة: َمظَلَمة ١ ُکلُّ َطعامٍ الیُذَکُر إِسُم اهللِ َعَلیِه َفإِنَّما ُهَو داٌء: َمَرض   

 ال َکنَز أَغنی مَِن الِقناَعِة: میراَث
٢٣
٤ ٣ َضَرَب لَنا َمثاًَل َونَِسَي َخْلَقُه قاَل َمْن یُْحیي الْعِظاَم: الِکراَمة   

5	 -: َعیِّن ما لَیَس فیه الُمتضادَّ
لِم راَع بَیَن القومِ بِالسِّ ئیُس الصِّ َل الرَّ ٢ بَدَّ ١ ال َفقَر أَشّد مَِن الَجهِل و ال ِغنَی َخیٌر مَِن الَعقلِ   

 ال َخیَر في َقوٍل إاِّل َمَع الفِعِل
٢٣
٤ ٣ ما کاَن إِبراهیُم ُمشِرکًا و لِکنَّ کاَن َحنیفاً   

6	 َعیِّن الَصحیَح لِلَفراغاِت:-

نْیا ....... لَنا مِثَْل ما ....... قاُروُن« »قاَل الَِّذیَن ........ الَْحیاَة الدُّ  

»کسانی که زندگی دنیا را می خواهند گفتند ای کاش مثل آنچه به قارون داده شده برای ما بود.«  
٢ یَطُلبوَن - لََعلَّ - أُوتَِی ١ یُریدوَن - یا لَیَت - أُوتَِی    

 یُریدوَن - لََعلَّ - أَعطی
٢٣
٤ ٣ أَرادوا - یا لَیَت - أَعطی    

7	 َعیِّن الَصحیَح لِلَفراغاِت:-

ََّک أَنَْت الَْعلِیُم الَْحِکیُم« »قالُوا ُسبْحانََک ال عِْلَم لَنا إاِلَّ ما َعلَّْمتَنا إِن  

»گفتند منزهی تو، ما .......... جز آنچه .............. همانا تو دانای حکیم هستی«  
٢ دانشی نداریم - تو به ما آموختی ١ نادانیم - فراگرفتیم    

 نادانیم - تو به ما آموختی
٢٣
٤ ٣ دانشی نداریم - یاد گرفتیم    

8	 -: َعیِّن الَصحیَح في َترَجَمِة الَکلِماِت الَّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ
٢ َو ما یُْدرِیَک لََعلَّ الّساَعَة تَُکوُن َقریبًا: شاید ي َرسوُل اهللِ: همانا  ١ َکَأنَّها رائَِحُة َجدِّ  
 َوما َرَمیَْت إِْذ َرَمیَْت َو لِکنَّ اهللَ َرَمی: همانا

٢٣
٤ ٣ أََولَْم یَْکِف بَِربَِّک أَنَُّه َعَلی ُکلِّ َشْيءٍ َشهِیٌد: زیرا   

9	 حیَح فی َترَجَمِة الَکَلماِت الُمَعیََّنِة:- َعیّن الصَّ

َّا أَنَْزلْنا َعَلیَْک الِْکتاَب یُتَْلی َعَلیْهِْم إِنَّ فی ذلَِک لََرْحَمًة َوذِْکَری لَِقْومٍ یُْؤمِنُوَن. الف( أََولَْم یَْکفِهِْم أَن  

عاَدِة َجَعلتَنی. ب( لَیتَنِی َعلِمُت أ مِن أهِل السَّ  

ج( َولََقد َخَلقنَا النساَن مِن ُساللٍَة مِن طیٍن.  

د( َو مَِن الَْفسادِ ِاضاَعُة الّزادِ َو َمْفَسَدُة الَْمعادِ. َو لُِکلِّ اَْمر عاِقَبٌة.   
٢ نازل کردیم، شاید می دانستم، گل، مایه تباهی ١ که نازل کردیم، ای کاش می دانستم، گل، مایه تباهی   
 نازل کردیم، ای کاش می دانستم، خاک، فساد

٢٣
٤ ٣ که نازل کردیم، می دانستم، خاک، فساد   
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10	 َعیِّن الَخطأ َحَسَب التَّعاریِف:-
١ َمکاٌن یُحبَُس فیِه الُمجرُم: الِسجن  

٢ مِن أقَدمِ آثارِ التّاریِخیَِّة البََشِر الَّتِی یُکتََشُف مِنها ُحروٌف َرمزیٌّ َو َخطٌّ َو التّاریُخ...: األصنام  
٣ ُعضٌو مِن أعضاءِ الِجسِم یََقُع َفوَق الِجذِع: الَکتِف   

 آلٌَة ذاُت یٍَد مِن الَخَشِب َو ِسنٍّ َعریَضٍة مِن الَحدیِد یُقَطُع بِها: الفأس
٢٣
٤  

11	 َعیِّن ما فیهِ ُمتضاّد الَکَلماِت الّتالَیِة:-

ة حَّ لم، حنیف، الصِّ السِّ  

الُل.  الف( َفإنَّ فیهِ )القرآن( َشفاًء مِن أکبرِ الّداءِ َو ُهَو الُکفُر َو النِّفاُق َو الَغیُّ َو الضَّ  

ب( َو َمن َکثَُر نِزاُعُه بالَجهِل داَم َعماُه َعِن الحّق.  

ج( ُقل ِسیُروا فِی اأْلَرِض َفانُظُروا َکیَف کاَن عاقبة الَِّذیَن مِن َقبُْل کاَن أَْکثَُرُهم ُمْشرِکِیَن.  
 ب، الف، ج

٢٣
٤ ٣ ب، ج، الف  ٢ ج، الف، ب  ١ الف، ب، ج   

حیح فی ترَجَمة الکلمات المعینة فی األبیات:-	12 َعیِّن الصَّ

یا مجیَب الدعوات یا إلهی یا إلهی   

وکثیر البرکات إجَعل الیوَم سعیدا   

و فمی بالبََسمات وأمل الصدَر إنشراحا   

وأداء الواجبات وأعنّی فی دروسی   
٢ اجابت کننده - شادمانی - لبخند ها - مرا یاری کن ١ اجابت شده - شادمانی - لبخند - یاری کن   

 اجابت کننده - شادمانی - خنده - یاری کنی مرا
٢٣
٤ ٣ اجابت - شادی - خنده ها - یاری کردی مرا   

َعیِّن الَصحیَح لِلَفراغاِت:-	13

الّتي کاَن یَراها مِثَل  رِک و مِن ُجمَلتِها کاَن إِهتِماَم الِنساِن بُِمحاکاِة الخالِِق بِصوَرِة اأَلشیاءِ  النّاِس لِلشِّ »َعوامٌِل ُمخَتِلَفٌة تُحَسُب ِلقاَمِة ُوجوهِ   
النَّباتات« و  الَحیَواناِت  و  الِنساِن 

»عوامل گوناگونی برای .............. مردم به بت پرستی....... و از جمله ی آن توجه انسان به شبیه سازی آفریننده به شکل چیزهایی بود که ...........   
همچون انسان، حیوانات و گیاهان«

٢ روی آوردن - می شمرد - آنها را می دید. ١ روی آوردن - شمرده می شود - آنها را می دید.   
 جلب شدن - می شمرد - آن را می دید

٢٣
٤ ٣ جلب شدن - شمرده می شود - آنها را درک می کرد   

ترجمه و تعریب

َعیِّن اأَلَصَحّ لِلتَّرَجَمِة:-	14

»َقد أَحَضرنا َمقالًَة یَُعلُِّمنا َحوَل سیَرِة تََدیُِّن ُشعوِب الماِضَیِة مِن ِخالِل کِتاباتِها و نُقوِشها و َشعائِرِها«  
١ مقاله ای را ارائه دادیم که به ما درباره ی دینداری ملل پیشین از طریق نوشته هایشان و کنده کاری هایشان و مراسم شان آموزش می دهد.  

٢ مقاله ای را آورده ایم که به ما درباره ی روش دینداری ملل پیشین از طریق نوشته هایشان و کنده کاری هایشان و مراسم شان آموزش می دهد.  
٣ مقاله ای را ارائه داده ایم که به ما درباره ی روش دینداری پیشینیان از طریق نوشته هایشان و کنده کاری هایشان و مراسمشان آموزش می دهد.  
 مقاله ای را آورده ایم که به ما درباره ی دینداری ملل پیشین از طریق کتاب هایشان و نقاشی هایشان و اشعارشان آموزش می دهد.

٢٣
٤  

َعیِّن الَصحیَح لِلتَّرَجَمِة:-	15

َک نَحَو الَمعبَِد لِتَکسیرِ اأَلصنامِ« »لََعلَُّه کاَن الِبراهیَم الَحنیَف الَّذي أََخَذ الَفأَس َعلی کِتفِهِ و تََحرَّ  
١ شاید او ابراهیم یکتاپرست بود که تبر را بر دوشش گرفته و به سمت عبادت گاه برای شکستن بت ها حرکت کرده است.  

٢ ای کاش او ابراهیم یکتاپرست باشد که تبر را بر دوش گرفت و به سمت عبادت گاه برای شکستن بت ها رفته است.  
٣ ای کاش او ابراهیم یکتاپرست باشد که شمشیر را بر دوش گذاشت و به سمت عبادت گاه برای نابودی خدایان رفته است.  

 شاید او ابراهیم خدا پرست بود که شمشیر را بر دوشش گرفت و به سمت عبادت گاه برای خرد کردن بت ها رفته است.
٢٣
٤  
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َعیِّن الَخطَأ لِلتَّرَجَمِة:-	16
الَب الَمسائَِل الَصعبََة: ای کاش می توانستم مسائل دشوار را به دانش آموزان بفهمانم. َم الطُّ ١ لَیتَنی أَقِدُر أَن أَُفهِّ  

: از همنشینی با کسانی که به ناحق غیبت دیگران را می کنند دوری کنید. ٢ تََجنَّبوا ُمجالََسَة الَّذیَن یَغتبوَن اآلَخریَن بَِغیِر الَحقِّ  
راُع بَیَن ُرَؤساءِ القومِ َفَرسبوا في الَحرِب: اختالف میان سران قوم به وجود آمد پس در جنگ شکست خوردند. ٣ إِزداَد الصِّ  

 التَکونَنَّ َمرءاً یَقوُل الَحدیَث الُسدَی: هرگز انسانی نباش که سخن بیهوده می گوید.
٢٣
٤  

 َعیِّن الَصحیَح لِلتَّرَجَمِة:-	17
١ یا إِلهِي أَنِر َعقلِي و َقلبِی بِالُعُلومِ النَّافِعاِت: خداوندا! عقل و دلم را مملو از دانش های سودمند کن.  

٢ کاَن الَقرابیُن یُقتَلوَن لِرضاءِ اآللَِهِة في الماضی: نزدیکان برای رضایت خدایان در گذشته کشته می شدند.  
رتُم بُِفُؤوِسُکم: هیزم هایی را که با تبرهایتان شکستید بسوزانید. قوا اأَلحطاَب أَلَّتي َکسَّ ٣ َحرِّ  

ٍة أَم َحدیٍد أَم نُحاٍس أَم َذَهٍب: آیا آنان را دیده ای که از نقره، آهن، مس یا طال آفریده شده اند.  َهل تَراُهم ُخلِقوا مِن فِضَّ
٢٣
٤  

َعیِّن الَصحیَح لِلتَّعریِب:-	18

»ابراهیم در آتش افکنده شد اما خداوند او را از آن نجات خواهد داد«  
٢ یُقَذُف إِبراهیُم فِي النّارِ َولِکنَّ اهللَ یَتََجنَّبُه مِنها ١ ُقِذَف إِبراهیُم في النّارِ َولِکنَّ اهللَ َسیُنقُِذُه مِنها   

 ُقِذَف إِبراهیُم في النّارِ إِنَّ اهللَ َسیُنقُِذُه مِنها
٢٣
٤ ٣ َقَذَف إِبراهیَم في النّارِ إِنَّ اهللَ َسیَتََجنَّبُه مِنه   

19	 َعیِّن الَصحیَح لِلتَّعریِب:-

»گویی کسانی که در راه خداوند، جهاد می کنند چون ساختمانی استوار هستند.«  
٢ إِنَّ الاّلتي یُجاِهدَن في َسبیِل اهللِ َکبُنیاٌن َمرصوٌص ١ َکَأنَّ الّذیَن یُجاِهدَن في َسبیِل اهللِ بُنیاٌن َمرصوٌص   

 َکَأنَّ الَّذیَن یُجاِهدوَن في َسبیِل اهللِ َکبُنیاٌد َمرصوٌص
٢٣
٤ ٣ َکَأنَّ الاّلتي یُجاِهدَن في َسبیِل اهللِ َکبُنیاٌن َمرصوٌص   

َعیِّن الَصحیَح:-	20
١ اإلیمان هو ما یکون ثابتًا فی القلوب!: ایمان است که در دلهای ما ثابت می ماند!  

٢ کیف غفلنا عن اهلل الذی الیُغفلنا!: چگونه است که از خدایی که ما او را فراموش نمی کنیم غافلیم!  
٣ إّن ُحکم اهلل فی مخلوقات السماء و األرض لَواحد!: فقط فرمان خدا بر مخلوقات زمینی و آسمانی یکی است!  

 أال تَرون کیف صّغر اهلل الشیطاَن بتکبّره!: آیا نمی بینید چگونه خداوند شیطان را بخاطر تکبرش کوچک ساخت!
٢٣
٤  

حیَح لِلتَّعریِب:-	21 َعیِّن الصَّ

»ای خدای من! سینه ام را از شادمانی و دهانم را از لبخندها مملو کن.«  
١ یا إلهي! إِمَل َصدرِي إِنِشراحًا و َفِمي بِالبََسماِت.  

! إِجَعل في َصدرِی َمسروراً و َفِمي بِالبََسماِت. ٢ اَلّلُهمَّ  
ماِت. ٣ یا إلهي! إِجَعل في َصدرِي إِنِشراحًا و َفٍم بالتَبَسُّ  

ماِت.  الّلُهَم! إمَل َصدرِي َمسروراً و َفِمي بالتَبَسُّ
٢٣
٤  

حیَح فی التَّرَجَمِة:-	22 َعیِّن الصَّ

َدِة«. یِن الَحنیِف و تََجنُِّب ِعباَدِة اللَِهِة الُمتَعدِّ سوُل یَدُعو النّاَس بِإتِّباِع الدِّ »کاَن إبراهیُم الرَّ  
١ حضرت ابراهیم پیامبری بود که مردم را به پرستش دین خداوند و دوری کردن از پرستش خدایان متعدد دعوت کرد.  

٢ حضرت ابراهیم مردم را به پیروی از دین راستین و دوری از عبادت خدایان متعدد دعوت کرد.  
٣ ابراهیم پیامبر مردم را به پیروی دین راستین و دوری کردن از پرستش خدایان متعدد دعوت می کرد.  

 ابراهیم پیامبری مردم را به پیروی از دین خداوند و دوری کردن از پرستش خدایان متعدد دعوت می کرد.
٢٣
٤  

حیَح فی التَّرَجَمِة:-	23  َعیِّن الصَّ

ُق الُهنُوُد أجساَد أمواتِهِم و َقرابِینِهِم فی َشعائِر«. »یَُحرِّ  
١ هندیان جسدهای مردگان و قربانیان خود را در مراسمی می سوزانند.  

٢ مردم هند اجساد مردگان و قربانی های خود را در مراسمی می سوزاندند.  

٣ هندیان جسد کشته شدگان و قربانیان خویش را در مراسم ها می سوزانند.  
 مردم هند جسدهای کشته شدگان و قربانیان شان را در مراسم ها می سوزاندند.

٢٣
٤  
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َعیِّن األَصحَّ َو األَدقَّ فی التَّرَجَمِة:-	24

»إکتََشَف الُعَلماُء الُخُطوَط َو اللُّغات الَکثیَرَة مِن نُُقوِش بَعِض َمدائِِن إیراَن«.  
١ دانشمندان بسیاری از خط ها و زبان ها را از بعضی  از نگاره های شهرهای ایران کشف کردند.  

٢ از نگاره برخی شهرهای ایران بسیاری از خط ها و زبان ها را دانشمندان کشف کردند.  
٣ دانشمندان از بعضی کنده کاری شهرهای ایران خط ها و زبان های بسیاری را کشف کردند.  

 دانشمندان خط ها و زبان های بسیاری را از کنده کاری های بعضی شهرهای ایران کشف کردند.
٢٣
٤  

 َعیِّن الَخطأ فی التَّرَجَمِة:-	25
لنا ما ال طاقََة لَنا بِِه: پروردگارا آنچه را که طاقت تحمل آن را نداریم بر ما تحمیل مکن. ١ َربَّنا َوال تَُحمِّ  

ُر أو یَخشی: و با او سخنی نرم گویید کاش پند پذیرد یا بترسد. ٢ َفُقوال لَُه َقوالً لَیِّنًا لََعلَُّه یَتََذکَّ  
٣ َوإنَُّه لَُذو ِعلٍم لِما َعلَّمناُه َولِکنَّ أکثََر النّاِس ال یَعَلُموَن: و همانا او از آنچه به او آموختیم دارای دانشی بود ولی بیشتر مردم نمی دانند.  

ٌة یا لَیتَنِی ُکنُت َمَعُهم: و اگر از جانب خدا بزرگی ای به شما برسد، چنانکه گویی   َولَئِن أصابَُکم َفضٌل مِن اهللِ لَیَُقولَنَّ َکأن لَم تَُکن بَینَُکم َو بَینَُه َمَودَّ
٢٣
٤  

میان شما و میان او دوستی ای نبوده است می گوید کاش من با آنان بودم.

 َعیِّن الَخطأ فی التَّرَجَمِة: -	26
ت بِالَفرائِِض: هنگامی که واجبات زیان بینند نزدیکی ای به مستحبات نیست. ١ ال قُربََة بِالنَّوافِِل إَذا أَضرَّ  

لِها: همانا کارها هنگامی که مشتبه شود پایان آنها به اولشان سنجیده شود. ٢ إنَّ األموَر إَذا اشتَبََهت اعتَبَِر آِخُرها بِأوَّ  
نیا إالَّ لَِرُجَلیِن: َرُجٌل أذنََب ُذنوبًا َفُهَو یَتَداَرُکها بِالتَّوبَِة َو َرُجٌل یُسارُِع فی الَخیراِت: در دنیا خیری نیست مگر برای دو نفر: مردی  ٣ َوال َخیَر فی الدُّ  

که مرتکب گناهی شده است و با توبه آن را جبران نماید و مردی که به سوی کارهای خیر می شتابد.
یِّئَُة اِدَفع بِالَّتِی ِهی أحَسُن َفإَذا الَِّذی بَینََک َو بَینَُه َعداَوٌة َکأنَُّه َولِیٌّ َحمیٌم: و نیکی با بدی یکسان نیست؛ )بدی( را به   َوال تَستَِوی الَحَسنَُة َوال السَّ

٢٣
٤  

آنچه خود بهتر است دفع کن آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است گویی وی دوستی یکدل است.

حیَح فی التَّعریِب:-	27  َعیِّن الصَّ

»یکی از آموزه های قرآن این است که به انسان یادآوری کند خداوند دنیا را بیهوده و پوچ نیافریده است«.  
نیا َسَدًی. ُر النّاَس ما َخَلَق اهللُ هِذهِ الدُّ ١ واِحٌد مِن تَعلیِم القرآِن هَذا أن یَتََذکَّ  

نیا ُسَدًی. ُر النّاَس ال َخَلَق اهللُ هِذهِ الدُّ ٢ أَحٌد مِن تَعالیِم القرآِن هَذا یَتََذکَّ  
نیا ُسَدًی.  َر النّاَس ما َخَلَق اهللُ هذهِ الدُّ ٣ واحٌد مِن تَعالیِم القرآِن هَذا أن یَتََذکَّ  

نیا َسَدًی. َر النّاَس ال َخَلَق اهللُ هِذهِ الدُّ  أحٌد مِن تَعلیِم الُقرآِن هَذا أن یَتََذکَّ
٢٣
٤  

حیَح فی التَّعریِب:-	28  َعیِّن الصَّ

»از سختی های روش و کردار همه پیامبران کشمکش آنها با کافران و ظالمان بوده است«:  
١ مِن سیرِة ُصُعوباِت أنبیاءِ ُکلُُّهم ِصراُعُهم َمَع الکافِریَن َو الّظالِمیَن.  
٢ مِن ُصُعوباِت سیَرِة ُکلِّ األنبیاءِ ِصراُعُهم َمَع الکافِریَن َو الّظالِمیَن.   

٣ مِن َصعبَِة سیَرِة ُکلِّ األنبیاءِ َصرُعُهم َمَع الکافِریَن َو الّظالِمیَن  
 مِن ُصُعوباِت ِسیَرِة األنبیاءِ ُکلُُّهم َصرُعُهم َمَع الکافِریَن َو الظالِمیَن.

٢٣
٤  .

 »همة نعمت ها و سنت های الهی بخاطر انسان و برای رسیدن او به هدفی واال خلق شده!«:-	29
١ ُخلق النَعم و الّسنن اإللهیة لإلنسان و إتّصاله إلی المطلوب العالی!  
٢ کّل النّعم والّسنن اإللهیّة خلقت لکّل اإلنسان و وصوله بغایته العالیة!  

٣ ُخلق النّعم و الّسنن اإللهیّة لکل اإلنسان و التّصال إلی مطلوبه المتعالی!  
 کّل النّعم و الّسنن اإللهیّة قد خلقت لإلنسان و لوصوله الی غایة متعالیة!

٢٣
٤  

حیَح فی التَّعریِب:-	30  َعیِّن الصَّ

»ستاره شناس وسایل خود را حاضر و شروع به دیدن ستارگان در شب کرد«.  
ُم َوسائَِلُه َو یَبَدأُ بُِرؤیَِة النُُّجومِ فی اللَّیل.  ٢ أحَضَر الُمنَجِّ ُم َوسائَِلُه َو رأَی النُّجوَم فی الَلّیِل.  ١ َحَضَر الُمنَجِّ  

ُم َوسائَِلُه َو بََدأَ بُِرؤیَِة النُّجومِ فی اللَّیِل.  أحَضَر الُمنَجِّ
٢٣
٤ ُم َوسائَِلُه َو بََدأَ بِیََری النُّجوَم فی اللَّیِل.  ٣ َحَضَر الُمنَجِّ  
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 َعیّن ما لَیَس فیهِ َخطاٌء فی َترَجَمِة الَکَلماِت الُمَعیََّنِة:-	31
َل َمن أسَلَم َوال تَکونَنَّ مِن الُمشِرکیَن: مأمور کردم، قطعًا باشد، هرگز نباش ١ ُقل إنّی أُمِرُت أن أکوَن أوَّ  

َجَرِة أن یا ُموَسی إنِّی أنَا اهللُ َربُّ العالَمیَن: به آن رسید، ندا دادیم، جایگاه مبارک ٢ َفَلّما أتاها نُودَِی مِن َشِطِئ الوادِ األیَمِن فی البُقَعِة الُمباَرَکِة مِن الشَّ  
٣ قاَل َربِّ إنِّی َوَهَن الَعظُم مِنّی َواشتََعَل الّرأُس َشیبًا َولَم أُکن بُِدعائَِک َربِّ َشقیًّا: بزرگی، شعله ور شده است، نبوده ام  

 یا أیَُّها النّاُس إن ُکنتُم فی َریبٍ مَِن البَعِث َفإنّا َخلقناُکم مِن تُراٍب... : اگر هستید، شک، رستاخیز
٢٣
٤  

ل الفراغاِت فی التَّرَجَمِة:-	32 َکمِّ

الف( أیَُّها الفاِخُر َجهاًل بِالنََّسب/ إنَّما النّاُس أِلُمٍ َو أِلٍب: ای که... افتخارکننده به دودمان هستی، مردم تنها از یک مادر و یک پدراند.  

ٍة/ أم َحدیٍد أم نُحاٍس أم َذَهٍب: آیا آنان را... که از نقره، آهن، مس یا طال آفریده شده اند. ب( َهل تَراُهم ُخلُِقوا مِن ِفضَّ  

ج( إنََّما الَفخُر لَِعقٍل ثابٍت/ َو َحیاءٍ َو عفاٍف و أَدٍب: افتخار تنها به... شرم، پاکدامنی و ادب است.  
٢ نابخردانه، ندیدی، استواری عقل ١ بی خرد، ندیدی، استواری عقل   
 نابخردانه، نمی بینی، عقلی استوار

٢٣
٤ ٣ بی خرد، نمی بینی، عقلی استوار   

حیحة »الَشْعَب مِن ُشعوب االرض ااّل و کان له دیٌن و طریقٌة للعبادة «-	33  إنتَخب الترجمة الصَّ
١ هیچ ملتی از ملت های زمین نیست مگر اینکه دینی و راهی برای عبادت داشته باشد.  

٢ نیست ملتی از ملت های دنیا مگر آنکه برای آن یک دین و عبادتی باشد.  
٣ قطعا هر ملتی از ملت های زمین برایشان دین و راه عبادت وجود دارد.  

 هیچ مّلتی از ملت های زمین نیست جز اینکه برایش دین و عبادتی باشد.
٢٣
٤  

حیحة »الثار القدیمیة التی إکتََشفها االنساُن تُؤّکُد إهتمام االنسان بالّدین و تدّل علی أنّه فطرّی فی وجوده.«-	34  إنتَخب الترجمة الصَّ
١ آثار قدیمی که توسط انسان کشف شده است تاکید بر توجه به دین و داللت بر فطری بودن آن دارد.  

٢ آثار قدیمی که انسان آنها را کشف کرده ، توجه انسان به دین را تاکید می کند و داللت برآن دارد که دین در وجودش فطری است.  
٣ آثار قدیمی که انسان کشف کرده ، توجه انسان به دین را نشان می دهد و داللت برآن دارد که دین در وجودش فطری است.  

 انسان ها آثار قدیمی را کشف کردند که این موضوع اهتمام آنها به دین و فطری بودن آن را نشان می دهد.
٢٣
٤  

نَمَ ال یَتَکّلم، إنّما یَقِصُد إبراهیُم الستهزاء بأصنامنا«-	35 حیحة »بََدأ القوُم یَتهاَمسونَ : إّن الصَّ  إنتَخب الترجمة الصَّ
١ قوم پچ پچ می کردند که : بت که حرف نمی زند قطعا ابراهیم می خواهد بت های مارا مسخره کند  

٢ قوم شروع به پچ پچ کرد : قطعا بت حرف نزده است و همانا ابراهیم بت های مارا مسخره کرده است  
٣ قوم شروع به پچ پچ کردند : قطعا بت حرف نمی زند ، بی شک ابراهیم قصد مسخره کردن بت های مارا دارد  
 قوم شروع به پچ پچ کردند : بت هیچ گاه حرف نمی زد و قطعا قصد ابراهیم مسخره کردن بت ما بوده است

٢٣
٤  

حیحة »إِنَّ اهللَ یُِحبُّ الَِّذیَن یُقاتُِلوَن فی َسبِیلِهِ َصفًّا َکَأنَُّهْم بُنْیاٌن َمْرُصوٌص«-	36 إنتَخب الترجمة الصَّ
١ در حقیقت، خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف، چنانکه گویی بنایی محکم و استوارهستند ، جهاد می کنند.  

٢ در حقیقت، خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف، چنانکه گویی بنایی محکم و استوارهستند ، جهاد می کردند  
٣ در حقیقت، خدا دوست دار کسانی است که در راه او صف در صف، چنانکه گویی بنایی محکم و استوارهستند ، جهاد می کنند.  

 در حقیقت، خدا دوست دارد کسانی را که در راه او پی در پی ، چنانکه گویی بنایی محکم و استوارهستند ، جهاد می کنند.
٢٣
٤  

37	 حیحة »إِنَّ اهللَ لَُذو َفْضٍل َعَلی النَّاِس َولِکنَّ أَْکثََر النَّاِس ال یَْشُکُروَن«-  إنتَخب الترجمة الصَّ
١ قطعا خداوند نسبت به مردم  فضل و بخشش داشت ولی بیشتر مردم سپاسگزار نبودند.  

٢ قطعا خداوند نسبت به مردم  فضل و بخشش دارد ولی بیشتر مردم سپاسگزار نیستند.  
٣ قطعا خداوند نسبت به مردم  فضل و بخشش خواهد داشت ولی بیشتر مردم سپاسگزار نیستند.  

 قطعا خداوند نسبت به مردم  فضل و بخشش دارد ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کردند.
٢٣
٤  

حیحة »َوال تَُسبُّوا الَِّذیَن یَْدُعوَن مِْن ُدوِن اهللِ َفیَُسبُّوا اهللَ...«-	38  إنتَخب الترجمة الصَّ
١ وکسانی را که به غیر خدا دعوت کردند ، دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام دهند.  

٢ وکسانی را که به غیر خدا فرا می خوانند ، دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام خواهند داد  
٣ وکسانی را که به غیر خدا فرا می خوانند ، دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام دهند.  

 وکسانی را که به غیر خدا فرا می خواندند ، دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام دهند.
٢٣
٤  
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حیح فی تعریب هذه العبارة: » هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست«-	39 َعیِّن الصَّ
٢ لیَس فقٌر مثل الجهل و لیَس میراٌث مثل االدب ١ الفقَر کالجاهِل و ال میراَث کاالَدب   

 ال فقَر کالَجهِل و المیراَث َکاالَدب
٢٣
٤ ٣ الالفقَر مثُل الجهِل و ال المیراَث کاالدب   

حیح فی تعریب هذه العبارة: » گویی خشنود ساختن همه مردم هدفی است که به دست نمی آید«-	40 َعیِّن الصَّ
٢ َکَأنَّ إرضاَء جمیع الناس غایٌة ال تُدَرک ١ لیَت إرضاء جمیع الناس هدٌف ال تُدَرک   
 لعّل إرضاء کّل الناس هدٌف ال یُدَرک

٢٣
٤ ٣ إّن إرضاء کّل الناس غایة ال یُدَرک   

حیح فی الترجمة: -	41  عین الصَّ
١ لیَت َصدیقی یَنَجُح فی المسابقة: کاش دوستم در مسابقه پیروز باشد.  

٢ لَیتَنی أشاِهُد جمیع ُمدن بالدی: کاش همه شهر های کشورم را می دیدم.  
٣ لیَت ناصر إبتَعَد عن الکسل: کاش ناصر از تنبلی دوری می کرد.  

 لعّل حمید یُسافر: شاید حمید مسافرت کرده باشد.
٢٣
٤  

 َعیِّن الخطأ فی الترجمة:-	42
١ الخیَر فی قوٍل إاّل مع الفعل: خیری نیست مگر اینکه کالم با عمل باشد.  

٢ ال جهاَد َکجهاد النفس: هیچ جهادی مانند جهاد با نفس نیست.  
٣ ال لباَس أجمل من العافیة: هیچ لباسی زیبا تر از عافیت نیست.  

 ال فقَر کالجهِل و المیراَث کاالدب: هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست.
٢٣
٤  

 »إحفظ شجرة وجودک ُمخضّرًة، کشجرة البرتقال الّتی هی خضراء دائما! حتّی فی الّشتاء!«:-	43
١ درخت وجود خود را که مانند درخت پرتقال برای همیشه سبز است، سرسبز حفظ کن حتی در زمستان!  

٢ حافظ سرسبزی درخت درون خویش باش، بسان درخت پرتقالی که حتی در زمستان سرسبز است!  
٣ درخت وجودت را سرسبز نگه دار، چون درخت پرتقال که همیشه سبز است حتی در زمستان!  

 سبزی درخت هستی خود را نگه دار، مثل درخت پرتقال که همیشه در زمستان سبز است!
٢٣
٤  

 »ال لون فی عمٍق أکثر من مائتی متر، ألّن کّل األلوان تختفی هناک!«:-	44
١ هیچ رنگی در عمق حدود دویست متر نیست، چه همة رنگ ها همانجا مخفی می شوند!  

٢ هیچ رنگی در عمق بیش از دویست متر وجود ندارد؛ زیرا آنجا همة رنگ ها پنهان می شوند!  
٣ در عمق بیش از دویست متر هیچ رنگی نیست، برای اینکه آن مکان همة رنگ ها را پنهان می کند!  

 در عمقی بیشتر از دویست متر رنگی نیست، از آنجا که همة رنگ هایی که وجود دارند، مخفی شده اند!
٢٣
٤  

 »... یوَم ینظر المرء ما قّدمت یداه، و یقول الکافر: یا لیتنی کنُت ترابًا«:-	45
١ ]در آن[ روز انسان به آنچه دستانش پیش فرستاده است می نگرد، و کافر می گوید: کاش خاک بودم!  
٢ آن روز انسان می بیند چیزی را که با دستانش فرستاده است، و کافر می گوید: ای کاش خاک باشم!  

٣ روزی که شخص نتیجة آنچه را به وسیلة دستانش تقدیم کرده است می بیند، و کافر می گوید: کاش خاک بودم!  
 ]آن روز[ است که هر شخصی به نتیجة چیزی که دستانش تقدیم کرده می نگرد، و کافر می گوید: ای کاش خاک می شدم!

٢٣
٤  

 »االبتسام علی الحیاة یقّویک علی إنجاز األعمال الّصعبة و ااُلمور العظیمة!«:-	46
١ خندیدن بر زندگی، تو را بر انجام کارهای شاق و سخت و بزرگ قادر می سازد.  

٢ خندیدن برای زنده ماندن، اعمال سخت و کارهای بزرگ را برای تو ساده می کند!  
٣ لبخند زدن برای حیات داشتن، تو را در اعمال سخت و کارهای عظیم یاری می دهد!  

 لبخند زدن به زندگی تو را در انجام دادن اعمال سخت و کارهای عظیم توانمند می کند!
٢٣
٤  

 »پدیدة عجیب قوس قزح عبارت است از شکسته شدن نور خورشید در قطرة باران، که بسیار زیباست!«:-	47
١ ظاهرة قوس قزح العجیبة هی إنکسار ضوء الّشمس فی قطرة المطر، و هی جمیلة جّداً!  

٢ إّن الظاهرة العجیبة لقوس قزح اِنکسار الّضوء للّشمس فی قطرات المطر، و هی دائمًا جمیلة!  
٣ الّظاهرة لقوس قزح عجیبة و هی أن ینکسر الّضوء للّشمس عند قطرات للمطر، و جمیل جّداً!  

 إّن ظاهرة عجیبة قوس قزح و هی عندما اِنکسر ضوء الّشمس تحدث فی قطرة المطر، و دائمًا جمیلة!
٢٣
٤  
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 او

س
در

 »إّن االمتحانات تساعد الطالبات لتعّلم دروسهّن فلیعلمّن ذلک و یُطالعن الدروس.«:-	48
١ به درستی که امتحانات به دانش آموزان برای یادگیری درس هایشان یاری می رساند، پس باید آن را بدانند و درس ها را مطالعه کنند.  

٢ اگر امتحانات به دانش آموزان برای یادگیری درسشان کمک کند، پس آن را می فهمند و درس ها را می خوانند.  
٣ همانا امتحانات به دانش آموز برای یادگیری درس ها یاری رسانده است، پس برای اینکه آن را بدانند باید درس هایشان را مطالعه کنند.  

 امتحانات به دانش آموزان برای یاد گرفتن درس هایشان کمک می کند، پس باید آن را می دانستند و درس ها را مطالعه می کردند.
٢٣
٤  

 عیِّن الخطأ:-	49
١ هؤالء ااُلّمهات یتحّملن صعوبات شؤون المنزل بالّرضا: این مادران با خشنودی سختی های امور منزل را تحمل می کنند!  

٢ ذلک الّشخص کاذب فال ینجح فی اُموره المهّمة أبداً: آن شخص دروغگو است از این رو هرگز در کارهای مهم خویش موفق نمی گردد!  
٣ اُولئک طالبات مجتهدات و هّن دؤوبات فی أعمالهّن الدراسیة: آن دانش آموزان تالشگر هستند و آنان در کارهای درسی شان دارای   

پشتکارند!
 هذه األعمال الّصعبة الّتی قد واجهنا فی الحیاة صارت سبب تقّدمی!: این کارهای مشکل که در زندگی با آنها مواجه شده ام سبب پیشرفت من 

٢٣
٤  

گشته است!

 »لیتنی کنت قد تعّلمت منک أن ال أحزن علی کّل أمر مکروه اُواجه، و لو کان کبیرا!«:-	50
١ کاش از تو آموخته بودم که بر هر امر ناپسندی که با آن مواجه می شوم غمگین نگردم، اگرچه بزرگ باشد!  

٢ شاید از تو آموخته باشم که به خاطر هر آنچه از ناپسندی ها به من برسد حتی اگر بزرگ باشد، ناراحت نباشم!  
٣ کاش محزون نشدن را بر هر امر نامالیمی که با من مواجه می شود از تو یاد می گرفتم، ولو بزرگ باشد!  
 شاید غم نخوردن را برای آن ناخوشایندی که به من خواهد رسید با وجود بزرگ بودن، از تو بیاموزم!

٢٣
٤  

 »کلمة خیر تفید أفضل من کتاب ال فائدة له!«:-	51
١ کلمة خوب پرفایده، بهتر از آن کتابی است که فایده ای به کسی نرساند!  

٢ سخن نیکی که تو از آن بهره ببری، برتر است از کتاب که هیچ فایده ای نرساند!  
٣ یک کلمة خوب که مفید باشد، بهتر از کتابی است که هیچ فایده ای نداشته باشد!  

 یک سخن نیک که فایده ای برساند، بهتر از آن کتابی است که فایده ای در آن نباشد!
٢٣
٤  

 »الصورة الحسنة ال دوام لها، فکن ذا سیرة حسنة لِیذکرک الناس بالخیر فی المستقبل!«:-	52
١ روی زیبا بادوام نیست، پس سیرت نیک داشته باش تا بعدها مردم از تو به خوبی یاد کنند!  

٢ صورت زیبا هیچ دوامی ندارد، پس نیکوسیرت باش تا در آینده مردم تو را به نیکی یاد کنند!  
٣ روی خوب دوام اندکی دارد، پس سیرتت را نیک بدار که مردم در آینده از تو به خوبی یاد خواهند کرد!  
 برای چهرة زیبا ثباتی نیست، پس خوش اخالق باش که مردم پس از این، تو را به نیکی یاد خواهند کرد!

٢٣
٤  

 »قد عاهدت نفسی أن أعمل بما أعُِد، و ال أنطق إاّل بما فعلته!«:-	53
١ با خویشتن عهد کردم که هرگز خلف وعده نکنم، و آنچه را نمی توانم انجام دهم هرگز نگویم!  

٢ با خویشتن عهد می کنم که آنچه وعده می دهم انجام دهم، و آنچه را عمل نمی کنم هرگز بر زبان نرانم!  
٣ با خودم پیمان بسته ام که اگر وعده ای دادم حتمًا عمل کنم، و از گفتن چیزی که انجام نمی دهم بپرهیزم!  

 با خود عهد کرده ام که به آنچه وعده می دهم عمل کنم، و فقط دربارة آنچه آن را انجام داده ام سخن بگویم!
٢٣
٤  

حیح:-	54  عیِّن الصَّ
١ قبل کّل شیء لِتعتمد علی العقل!: قدرت قبل از هر چیز بر عقل تکیه دارد!  

٢ نعلم کثیراً من األشیاء و لکنّها لیست فی ذاکرتنا!: با اینکه خیلی چیزها را می دانیم، ولیکن آنها را به یاد نمی آوریم!  
٣ إّن ااُلسرة مؤثرة کثیراً فی تربیة أبنائها بالشّک!: بدون تردید خانواده ها تأثیر فراوانی در تربیت فرزندانشان خواهند داشت!  

 کیف قدرَت أن تحفظ الوردة فی غضاضة فی هذا الجّو الحاّرا: در این هوای گرم چگونه توانستی گل را تازه نگه داری!
٢٣
٤  

 »علینا أن نحافظ علی المواهب الطبیعّیة و النّعمات الّتی تُعّد رزقًا لنا و وسیلة لدوام حیاتنا!«:-	55
١ ما باید از بخشش های طبیعی و نعماتی که برای ما به عنوان روزی و ابزاری در طول زندگی به شمار آمده؛ نگهداری نماییم!  
٢ ما می بایست از موهبت های طبیعی و نعماتی که روزی و ابزاری برای دوام زندگی ما شمرده می شوند، نگهداری می کردیم!  

٣ بر ما است که از مواهب طبیعی و نعمت هایی که به عنوان روزی و وسیله ای برای ادامة زندگی ما، به شمار می آیند، محافظت کنیم.  
 بر ما الزم است که از بخش های طبیعت و نعمت هایی که برای ما روزی شمرده می شوند و وسیله ای هستند برای طول زندگی، حافظت نماییم!

٢٣
٤  
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 »وعد اهللُ الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات، لهم مغفرٌة و أجر عظیم«:-	56
١ خداوند به هر کس ایمان بیاورد و صالحات را انجام بدهد، مغفرت و اجر عظیم را وعده داده است!  

٢ اهلل به هر کس ایمان بیاورد و اعمالی نیکو انجام دهد وعده داده که برایشان آمرزشی و پاداشی بزرگ می باشد!  
٣ اهلل به کسانی وعده داده است که ایمان بیاورند و کار نیک انجام دهند، برای آنان آمرزش و پاداش بزرگ است!  

 خداوند به کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند وعده داده است که برای آنان مغفرتی و اجری عظیم می باشد!
٢٣
٤  

 »نحن سنذهب مع قائدنا إلی القتال و لن نترکه وحیداً! فی الوقت الحرج!«:-	57
١ با رهبر خویش به محل نبرد رهسپار می شویم و او را در زمان سختی ترک نمی کنیم!  

٢ به همراه فرمانده برای مبارزه خواهیم رفت و هرگز او را در وقت دشواری رها نمی کنیم!  
٣ ما همراه فرماندة خود به نبرد خواهیم رفت و هنگام سختی او را تنها ترک نخواهیم کرد!  
 ما با رهبر خود به میدان جنگ می رویم و او را در زمان دشواری تنها رها نخواهیم کرد!

٢٣
٤  

 »وسوسه هر روز درِ قلبمان را می کوبد که به عنوان مهمان وارد شود، به او اجازه ندهید؛ زیرا سلطان قلبتان خواهد شد!« إّن الوسوسة ...............-	58
١ تدّق باب قلبنا کّل یوم لتدخل ضیفًا، فال تأذنوا لها، ألنّها ستصبح سلطان قلبکم!  

٢ تطرق قلوبنا کّل یوم لتدخل ضیوفًا، ال تأذنوا لها، ألنّها ستکون ملکًا علی قلوبکم!  
٣ تضرب باب قلبنا لتدخل کّل یوم ضیفًا، ال تسمحوا لها، فتصبح سلطان علی قلبکم!  

 تطرق باب قلوبنا لتدخل کّل یوم ضیوفًا، فال تسمحوا لها، ألنّها ستکون ملک قلوبکم!
٢٣
٤  

 »کان آباؤنا یؤّکدون دائمًا أّن طریق الوصول إلی الُعلی هو الحسان فی حّق النّاس!«:-	59
١ تأکید پدران ما همیشه این بوده است که طریق دستیابی بر بزرگی، احسان کردن به مردم است!  

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

٢٣
٤  

 »امروز در جهان کنونی ترک کردن کوچک ترین اشتباهات، از بزرگ ترین فضیلت ها به شمار می آید!«:-	60
١ الیوم فی العالم الحالی ترک أصغر الخطأ یعتبر من أکبر فضائلک!  

٢ الیوم فی العالم المعاصر ترک أصغر األخطاء، یُعّد من أکبر الفضائل!  
٣ هذه األیّام فی العالم الحالی ترک أصغر معاصیک یعّد من أکبر فضائلک!  

 هذا الیوم فی العالم المعاصر ترک االشتباهات األصغر یعتبر من فضائل أکبر!
٢٣
٤  

َلت علی نفسک مشّقات الحیاة!«:-	61  »إن کنت ذات استقامٍة فی أداء أعمالک العبادیّة َسهَّ
١ چنانچه در انجام کارهای عبادی خویش مقاومت کنی، سختی های حیات بر تو آسان می گردد!  
٢ اگر در انجام اعمال عبادی خود با استقامت باشی، سختی های زندگی را بر خود آسان می کنی!  

٣ چنانچه در ادای کارهای عبادت استقامت کنی، مشکالت حیات را بر خویش آسان کرده ای!  
 هرگاه در ادای اعمال عبادت پشتکار داشته باشی، مشکالت زندگی بر تو آسان می شود!

٢٣
٤  

 »من لم یکن له مِن ضمیره واعظًا، فلن یکون له مِن عند اهلل حافٌظ!«:-	62
١ هر کسی که از درون خویش او را هشدار نمی دهند، در نزد خداوند حافظی نخواهد داشت!  

٢ کسی که واعظی او را از درون هشدار ندهد، نگهبانی هم از سوی خدا او را حفظ نخواهد کرد!  
٣ اگر کسی از درون خود وعظ کننده ای نداشت از نزد خدا حفظ کننده ای او را حفظ نخواهد کرد!  

 هر کس از درون خویش پنددهنده ای نداشته باشد، از جانب خداوند نگهدارنده ای نخواهد داشت!
٢٣
٤  
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 »ربَّنا؛ إن تُذهب عنّا شرَّ ما قّدمنا، فسنذوق الحالوَة فی العاقبة!«:-	63
١ خدایا؛ اینکه شّر آنچه را از پیش فرستاده ایم از ما برطرف می کنی، شیرینی عاقبت را به ما می چشانی!  

٢ پروردگارا؛ اگر شّر آنچه را که پیش فرستاده ایم از ما برطرف کنی، در پایان، شیرینی را خواهیم چشید!  
٣ پروردگارا؛ اگر بدی هایی را که از قبل انجام داده ایم از ما برداری، ذائقة حالوت را در عاقبت خواهیم یافت!  

 خدایا؛ اینکه بدی را از آنچه از قبل انجام داده ایم برمی داری، ذائقة شیرینی را در عاقبت به ما می چشانی!
٢٣
٤  

 »یا أیّها النّاس؛ أنتم الفقراء إلی اهلل، و اهلل هو الغنّی الحمید«:-	64
١ ای مردم؛ شمایید نیازمندان اهلل، ولی اهلل ستوده و بی نیاز از شما!  

٢ ای مردمان؛ شما نیازمند به خدا بودید، ولی خداوند بی نیاز است و حمد شده!  
٣ ای مردم؛ شما نیازمند به اهلل می باشید، و اهلل است که غنی و ستوده می باشد!  

 ای مردمان؛ شما هستید فقیران در درگاه خدا، و خداوند غنی و ستایشگر است!
٢٣
٤  

 »مِفتاح الهدوء هو أن نعلم أنّه ال أثَر لرأی الخرین فی حیاتنا!«:-	65
١ کلید آرام بودن این است که نظر دیگران در زندگی ما هیچ تأثیری ندارد!  

٢ کلید آرامش یعنی بدانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد!  
٣ کلید آرامش آن است که بدانیم نظر دیگران هیچ تأثیری در زندگی ما ندارد!  

 کلید آرام بودن آن است که می دانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد!
٢٣
٤  

ها حتّی األبد، و سیعبرهما فی یوم من األیّام!«:-	66  »لن یبقی النسان فی حلو الحیاة أو ُمرِّ
١ انسان در تلخ یا شیرین زندگی تا ابد باقی نخواهد ماند، و روزی از روزها از آن دو عبور خواهد کرد!  
٢ انسان هرگز در شیرینی زندگی یا تلخی آن برای همیشه باقی نمی ماند، و روزی از آنها عبور می کند!  

٣ انسان در زندگی تلخ و شیرین تا ابد باقی نخواهد ماند، و در روزی از روزها حتمًا از آنها خواهد گذشت!  
 انسان شیرینی زندگی و تلخی آن را تا همیشه باقی نمی گذارد، و در یکی از روزها از آن دو خواهد گذشت!

٢٣
٤  

 »لّما قلُت ألخی: أال تَری تلک الجبال الجامدة؟ أجاب: بَل أراها متحّرکًة!«:-	67
١ چون به برادر خود گفتم: آیا آن کوه های منجمد را می بینی؟ پاسخ داد: آری، ولی آنها متحرک هستند!  

٢ وقتی به برادرم گفتم: آیا آن کوه های بی حرکت را نمی بینی؟ جواب داد: ولی من آنها را متحرک می بینم!  
٣ چون به برادر خویش گفتم: تو آن کوه ها را بی حرکت می بینی؟ پاسخ داد: ولیکن آنها متحرک می باشند!  

 آنگاه که به برادرم گفتم: تو می توانی آن کوه ها را جامد ببینی؟ جواب داد: آری، آنها را بی حرکت می بینم!
٢٣
٤  

 »هذه سّنة جمیلة بأنّنا ننهُض من مکاننا لّما یدخل علینا ضیف جدید!«:-	68
١ این یک سنت زیبا است که ما بلند می شویم زمانی که مهمانی جدید هنوز بر ما وارد نشده است!  

٢ این یک سنت زیبا است که وقتی مهمانی جدید بر ما وارد می شود از جایمان برمی خیزیم!  
٣ سنت زیبایی است که از جایمان برمی خیزیم هنوز مهمان جدید بر ما وارد نشده است!  

 سنت زیبا این است که وقتی مهمان جدید نزد ما می آید برایش قیام می کنیم!
٢٣
٤  

حیح:-	69  »اینجا تجاربی ارزنده است که ما آنها را از بزرگان خود به ارث می بریم شاید از آنها عبرت بگیریم!« عیِِّن الصَّ
٢ هناک تجارب قیّمة ورثناها من کابرنا لعّلنا نعتبر منها! ١ هنا تجرب قیمة نَِرثها من کبارنا لعّلنا نعتبر بها!   

 هناک تجارب ثمینة نرث من کبار قومنا لعّلنا اِعتبرنا منها!
٢٣
٤ ٣ هنا تجارب ثمینة الّذی ورث کبارنا إلینا لعّلنا اِعتبرنا بها!   

درك مطلب

إِقَرأِ النََّص ثُمَّ أَِجب َعِن اَلسَئَلِة:

نُم تمثاٌل مَِن الَحَجرِ أَو الَخَشِب أَِو الَمعدِن أو اأَلجناِس اأُلخَری یَعبُُده الِنساُن.  »ِعباَدُة اأَلصنامِ َقد کانَت في أَکثَرِ الُمجتََمعاِت الَبَشِرَیِّة. الصَّ
ًة  النّاُس یعبدون أَشجاراً أَو َحیَواناٍت خاَصّ هذه اأَلصناُم تُمِکُن أَن تَُکوَن بِصوَرِة الِنساِن أَو الَحیواِن أَو مَِن الَوهِم و لِکن في بَعِض الباِلدِ 
رِک و مِن ُجمَلتِها کاَن إِهتِماَم الِنساِن بُِمحاکاِة الخالِِق بِصوَرِة  فِي الَطبیَعِة نَُسّمیهِ »آنیمیسم«. َعوامٌِل ُمخَتَلِفٌة تُحَسُب ِلقاَمِة ُوجوهِ النّاِس لِلشِّ
َع الُموجوداِت في العالَِم کاَن یَُسبُِّب الِنساَن أَن یَعتَبَِر  اأَلشیاءِ ألَّتي کاَن یَراها مِثَل الِنساِن و الَحیَواناِت و النَّباتات. هَکذا نَقِدُر أَن نَُقوَل أَنَّ تَنَوُّ

اأَلرباَب الُمَخَتَلَفَة لَها.«
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 َعیِّن الَصحیَح َحَسَب النَِّص:-	70
ً بوِب أَبَدا ٢ النَباتاُت ما کانَت مَِن الرُّ ١ اأَلصناُم یُمِکُن أَن تَکوَن َطبیعیًَّة أَو َمصنوَعةً   

 النَّصُّ یَبَحُث َعِن الُمشِرکیَن في بََلٍد خاصٍّ
٢٣
٤ ٣ قَلیَلٌة مَِن النّاِس کانوا یَعبُدوَن اأَلصناَم في الماضی   

َعیِّن الَخطَأ َحَسَب النَِّص:-	71
٢ أَحیانًا اإلِنساُن یَستَعیُن مِن قَُوِة َوِهَمِة لِِصناَعِة اأَلصنامِ ١ لَِلصنام اأَلنواُع و اأَلجناُس الُمختَلَِفةُ   

 اأَلشیاُء الَمرئِیَُّة کانَت أََحَد َمصادَِر اإلِلهامِ لَِصناَعِة اأَلصنامِ
٢٣
٤ ٣ آنیمیسم ُهَو ِعباَدُة اأَلصنامِ الَّتي یَصنَُعها اإلِنسانُ   

نَُم تِمثاٌل مَِن الَحَجرِ أَو الَخَشِب أَِو الَمعدِن أُو اأَلجناِس اأُلخَری یَعبُُده الِنساُن« یَرِجُع إِلَی:-	72 الَضمیُر »ه« فِي ُجمَلِة » الصَّ
٢ تِمثاٌل نَُم   ١ الصَّ  

 اأُلخَری
٢٣
٤ ٣ الَحَجِر    

إقرأ النَّصِّ الّتالَِیِة بِِدقٍَّة ثُمَّ أِجب عن السئلة:

نَِم  نُُم تِمثاٌل مِن الَحَجرِ أو الَخَشِب أو الَمعَدِن أو َغیرِهِ الِّذی یُبنَی بِِشکِل النساِن أو الَحیواِن أو ُصَورٍ ِخیالیٍَّة َو َحِقیِقیٍَّة لِِعباَدِة. کاَن ِعباَدُة الصَّ الصَّ
رائجًا فی ُکلِّ األَمِم تَقریبًا. َولِکنَّ بَعَض األَمِم َکالیرانِییَّن ماکاَن یَعبُُد األصناَم أبَداً. فی سّنة الیونانییَّن کاَن یَعبُُد بَعُضُهم  آلِهًا ِجسمیًّا َو بَعُض 
الِخرِ یَعبُُد آلِهًا روحیًّا. األصناُم الَمشُهوُر عِنَدُهم کاَن رِئوَس َو هراَء َو آتِنا َو هِرکوَل. َو کاَن عِنَد الّرومییّن الجوبیتُِر َو الِونُوُس َو الدیانا و عِنَد 

ی.   األعراِب کاَن الاّلَت َو الَمناَت َو الُعزَّ

73	 -:  َعیِّن الُعنواَن الُمناِسَب لِلنَّصِّ
٢ ِعباَدُة األصنامِ عنَد األَمِم الُمختلفِة ١ األصناُم الَمشُهوُر ِعنَد األَمِم الُمختلفةِ   
 ُسنَُّة الیونانییَّن فی ِعباَدِة األصنام

٢٣
٤ ٣ َذمُّ ِعباَدِة األصنامِ    

74	-:  َعیِّن الَخطأ َحَسَب النَّصِّ
٢ کاَن یَعبُُد الیونانیّوَن آلِهًا جسِمیًّا َو روحیًّا أیضًا. ١ کاَن یَعبُُد اإلیرانِیُّوَن األصناَم َقبَل ُورودِ اإلسالمِ فی ایراَن.   

 کاَن یَعبُُد األعراُب األصناَم َقبَل ُظُهورِ نَبِیِّ اإلسالمِ.
٢٣
٤ ٣ کاَن ِهرکوُل َو زئوُس مِن األصنامِ الَمعروِف فی یوناَن.   

75	-:  َکم حرفًا مِن ُحروف مشبهة بِالفعِل ُوِجَد فی النَّصِّ
 صفر
٢٣
٤ ٣ واحد  ٢ ثالثة  ١ اثنان   

حیَح فی نوعّیة أو َمَحلِّ إعرابِیِّ الَکَلماِت الُمَعیََّنِة:-	76  َعیِّن الصَّ

یونانییَِّن، کاَن، رومیِیَّن  
٢ صفت، فعل ناقصه، مجرور به حرف جر ١ مضاف الیه، فعل ناقصه، مضاف الیه   

 صفت، خبر، مجرور به حرف جر
٢٣
٤ ٣ مضاف الیه، حروف مشبهة بالفعل، مضاف الیه   

إقرا النص التالی ثم أجب االسئله

إّن ابراهیم الخلیل )ع( الذی حاَوَل أن یُنقَذ قومه مِن عــبادة االصنام. فی أحد االعیاد و لّما َخَرَج قومه مِن مدینتهم ، بقی وحیداً،

َر جمیع االصنام فی المعبد إاّل الصنم الکبیر، ثّم عّلق الفأَس علی کتفه و ترک المعبد . ولّما رجع الناس شاهدوا أصنامهم  فحمَل فأسًا و َکسَّ
مکّسرة وظنّوا أّن ابراهیم )ع( هو الفاعل ، فأحضروه للمحاکمة و سألوه : ) أانَت َفعلَت بِآلهتنا یا إبراهیم(

فأجابهم: لِم تَسألوننی؟ إسألوا الصنم الکبیر. بََدأ القوُم یَتهاَمسونَ : إّن الصنَم ال یَتَکّلم، إنّما یَقِصُد إبراهیُم االستهزاء بأصنامنا وهنا )قالوا حّرقوه 
وانصروا آلَِهتکم( َفَقذفوه فی النار فانقَذه اهلل منها

 ماهی ترجمة الکلمات ) فأسا -  مکّسرة - یتهامسون - حّرقوه( من النص حسب الترتیب:-	77
٢ تبر- شکسته شده - پچ پچ می کنند - اورا بسوزانید ١ تبر - شکننده  - پچ پچ کردند - اورا سوزاندید   

 تبر - شکست - نجوا می کردند - اورا سوزاندند
٢٣
٤ ٣ داس -  شکسته شده - پچ پچ می کردند - اورا بسوزانید   

 اّی عنواٍن یناسب النص:-	78
٢ حیاة ابراهیم الخلیل بین قومه ١ عبادة االصنام فی قوم إبراهیم    

 محاکمة ابراهیم بسبب استهزاء االصنام
٢٣
٤ ٣ محاولة ابراهیم إِلنقاذ القوم و نتیجتها   
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حیح: -	79  َعیِّن الصَّ

َر جمیع االصنام فی المعبد ( )فی أحد االعیاد و لّما َخَرَج قومه مِن مدینتهم ، بقی وحیداً، فحمَل فأسًا و َکسَّ  
٢ قومه : فاعل / وحیدا : مفعول ١ أحد : المجرور بحرف الجر /  االعیاد: المضاف الیه   

 االصنام: المضاف الیه / االعیاد: صفة
٢٣
٤ ٣ فأسا: فاعل / االصنام: المضاف الیه   

 َعیِّن الخطأ:-	80

)بََدأ القوُم یَتهاَمسونَ : إّن الصنَم ال یَتَکّلم، إنما یَقِصُد إبراهیُم االستهزاء بأصنامنا وهنا )قالوا حّرقوه وانصروا آلَِهتکم( َفَقذفوه فی النار فانقَذه اهلل منها (  
٢ بأصنامِ: الجاروالمجرور / آلهة: مفعول و منصوب ١ إبراهیم: فاعل و مرفوع / االستهزاء : مفعول و منصوب   
 ابراهیُم: فاعل و مرفوع / باصنامِ: الجار و المجرور

٢٣
٤ ٣ اهلل: مفعول و منصوب / آلهة: فاعل و مرفوع   

حیح فی محل اعرابّی الکلمات التالیة حسب النص: -	81  َعیِّن الصَّ

) المعبََد - الناُس - الکبیَر - النارِ (  
٢ المفعول به - المبتدا - الصفة - المجرور ١ المفعول به - الفاعل - الصفة- المجرور بحرف الجر   

 المفعول به - الفاعل - المضاف الیه - الجاروالمجرور
٢٣
٤ ٣ الفاعل - الفاعل - الصفة - الجار و المجرور   

قواعد

82	-: َّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ  عیِّن الَخَطَأ في محّل اعرابّی و نوعّیِة الَکلِماِت أَل
الُِحوَن: اسم، جمع مکسر، مذکر / فاعل ْکِر أَنَّ اأْلَْرَض یَِرثُها ِعبادَِي الصَّ بُورِ مِْن بَْعِد الذِّ ١ َو لََقْد َکتَبْنا فِي الزَّ  

ل / خبر ُر اللَّیَْل َوالنَّهاَر: فعل، مضارع، مفرد مذکر غائب، معلوم، مزید ثالثی از باب تفعُّ ٢ َو اهللُ یَُقدِّ  
٣ َوإَِذا قِیَل لَُهُم اتَّبُِعوا ما أَنَْزَل اهللُ: فعل، ماضی، مذکر، غائب، مجهول، مجرد ثالثی / فعل و فاعله ضمیر هو  

 َربَّنا لَِم َکتَبَْت َعَلیْنا الْقِتاَل: اسم، مفرد، مذکر، مصدر باب مفاعلة / مفعول به
٢٣
٤  

 َعیِّن ما لَیَس فیه »ال نفی جنس«:-	83
٢ ال َخیَر في َکثیٍر مِن نَجواُهم إاِل َمن أََمَر بَِصَدقٍَة ١ ذلَِک الِکتاُب ال َریَب فیِه ُهدًی لِلُمتَّقینِ   

 یا َمن ال ُسلطاَن إاِل ُسلطانُُه
٢٣
٤ ٣ ال تَحَسبُوُه َشّراً لَُکم بَل ُهَو َخیٌر لَُکم   

 َعیِّن ما فیه »ال نفی جنس«:-	84
٢ ما کاَن إِبراهیَم یَهودیًّا َو ال نَصرانیًّا ١ إِنَّ الَّذیَن َکَفُروا لَن تُغنَِی َعنُهم أَموالُُهم و ال أَوالُدُهم   

کُر َمَع النِّعَمة  اَلَخیُر الَِّذی ال َشرَّ فیِه، اَلشُّ
٢٣
٤ ٣ یا دائِمًا ال یَُفوُت یا َحیًّا ال یَُموُت   

 َعیِّن الَخَطَأ في تَعییِن الُحروِف الُمَشَبَّهِة بِالفِعِل:-	85
٢ الَِّذیَن یَُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمالُقو َربِّهِْم  ١ َفَلْم تَْقتُُلوُهْم َو لَِکنَّ اهللَ َقتََلُهْم    

ُسوال  یا لَیْتَنا أََطْعنَا اهللَ َو أََطْعنَا الرَّ
٢٣
٤ ٣ أَ کاَن لِلنَّاِس َعَجبًا أَْن أَْوَحیْنا إِلی َرُجلٍ   

َعیِّن ما لَیَس فیه الحروف ُمَشَبَّهُة بِالفِعل:-	86
٢ إِنِّي أَخاُف اهللَ َواهللُ َشدیُد الْعِقاِب  ١ َفإَِذا الَِّذي بَیْنََک َوبَیْنَُه َعداَوٌة َکَأنَُّه َولِيٌّ َحِمیمٌ   

یْتُُموها أَنْتُْم َوآباُؤُکْم  إِْن ِهَي إاِل أَْسماٌء َسمَّ
٢٣
٤ ٣ أفَضُل اإلیماِن أن تَعَلَم أنَّ اهللَ َمَعَک َحیُث ما ُکنَت   

 َعیِّن الَصحیَح في قِرائَت الُجَمالِت الّتالَیِة:-	87
٢ جالَِس الُعَلماَء تَسَعد یِن َحنِیًفا َوال تَُکونَنَّ مَِن الُْمْشِرکِیَن   ١ أَقِْم َوْجَهَک لِلدِّ  

زُق خاءِ َو ُحسُن الُخلِق َفإِنَُّهما یَزیداِن الرِّ  َعَلیُکم بِالسَّ
٢٣
٤ ٣ َعدُل ساَعٍة َخیٌر مِن ِعباَدَة َسبعیِن َسنَةً   

88	-:  َعیِّن الَخطَأ في قِرائَِت الَکلِماِت الَّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ
٢ إِنَّ اهللَ الیُضیُع أَجَر الُمحِسنیَن َة هلِلِ َجِمیعاً  ١ لَْو یََری الَِّذیِن َظَلُموا إِْذ یَرْوَن الَْعذاِب أَنَّ الُْقوَّ  

ثَنا الُقرآُن الَکریُم َعن ِسیَرِة اأَلنبیاءِ  َو َقد َحدَّ
٢٣
٤ المِ  ٣ إنَّ أَولَی النّاِس بِاهللِ َو بَِرسولِِه َمن بََدأَ بِالسَّ  

 َعیِّن الَخطَأ في محّل اعرابی أو نوِعیَِّة الَکلِماِت:-	89

َع الُموجوداِت في العالَِم کاَن یَُسبُِّب الِنسان أَن یَعتَبَِر اأَلرباَب الُمخَتِلَفِة لَها« » هَکذا نَقِدُر أَن نَُقوَل أَنَّ تَنَوُّ  
٢ الُموجوداِت: مضاٌف إِلَیه : حروف مَشبَّهةٌ بالفعل   ١ أَنَّ  

 الُمختَلَِفَة: صفت
٢٣
٤ ٣ اإلِنساَن: فاعل    
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حیَح فی قرائة الشعر التالّی:-	90  َعیِّن الصَّ

»الّرزق مقسوم فال ترحل له / َوالموت محتوم فال تحفل به«.  
١ َمقسوٌم، الَموُت، تَحفَِل  

٢ الّرزُق، تَرَحْل، تَحَفْل  
٣ تُرَحُل، َمحتوٌم، تُحَفُل  

 لَُه، تُرَحُل، بِِه
٢٣
٤  

91	  َعیِّن ما فیهِ َخطاٌء فی قِرائَِت الَکَلماِت:-
١ إنَّ أولَی النّاِس بِاألنبیاءِ أعَلُمُهم بِما جاءوا بِِه.  

٢ أوَضُع العِلِم ما َوَقَف َعَلی اللِّساِن َو أرَفُعُه ما َظَهَر فی الَجوارِِح َو األرکاِن.  
أِس مِن الَجَسِد َوال َخیَر فی َجَسِد ال رأَس َمَعُه. بَر مِن اإلیماِن َکالرَّ ٣ َفإنَّ الصَّ  

 إنَّ الَمَرَض ال اجراً فیِه.
٢٣
٤  

 فی اّی جواٍب تُمکن الحروف المشبهة عاماًل لتغییر الجملة:-	92
١ لِکَن اهللُ یَشَهُد بِما أَنَزَل إِلَیَک أَنَزلَُه بِعِلِمِه َوالَمالئَِکُة یَشَهُدوَن َوَکَفی بِاهللِ َشهِیداً.  

٢ َولَِکنَّا أَنَشأنا ُقُرونًا َفتَطاَوَل َعَلیهُِم الُعُمُر.  
ماَواِت َوما فی اأَلْرِض َوَکَفی بِاهللِِ َوکِیاًل. ٣ إِنَّما اهللُ إِلٌه َواِحٌد ُسبْحانَُه أَن یَُکوَن لَُه َولٌَد لَُه ما فی السَّ  

 إذا کاَن لََک فکٌر قادٌر تَستَطیُع بِِه أن تَفَهَم ماتَقَرأُ 
٢٣
٤  

 َعیِّن ما فیهِ حروف مشبهة بالفِعِل اکثراً مِن العبارات اأُلخَری:-	93
١ َفَلم تَْقتُُلوُهم َولِکنَّ اهللَ َقتََلُهم َوما َرَمیَت إِذ َرَمیَت َولِکنَّ اهللَ َرَمی َولِیُبلَِي الُمؤمِنِیَن مِنُه باَلًء َحَسنًا إِنَّ اهللَ َسِمیٌع َعلِیٌم.  

٢ أَلَنْتُم أََشدُّ َرهبًَة فی ُصُدورِِهم مَِن اهللِ ذلَِک بَِأنَُّهم َقوٌم ال یَفَقُهوَن.  
یطاِن إِذ قاَل لإِلِنساِن اکُفر َفَلما َکَفَر قاَل إِنِّی بَِریٌء مِنَک إِنِّی أَخاُف اهللَ َربَّ الْعالَِمیَن. ٣ َکَمثَِل الشَّ  

ُروَن. ًعا مِن َخشیَِة اهللِ َوتِلَک اأَلْمثاُل نَضِربُها لِلنَّاِس لََعلَُّهم یَتََفکَّ  لَو أَنَزلنا َهَذا الُقرآَن َعلی َجبٍَل لََرأَیتَُه خاِشًعا ُمتََصدِّ
٢٣
٤  

َعیِّن الَخطأ َحَسَب َقواعِِد ُحروف ُمَشبَّهة بالفعل:-	94
ُقُه نَفُسُه تَعَلُم أَنَُّه صادٌِق. ُقُه اهلل َعزَّ َو َجلَّ یَعَلُم أَنَُّه صادٌِق َو تَُصدِّ ُل َمن یَُصدِّ ١ إِنَّ الّصادَِق أَوَّ  

٢ ال تُشاِور َجبانًا )ترسو( َفإِنَُّه یَُضیُِّق َعَلیَک الَمخَرَج.  
ال. مَت َزیٌن لََک ِعنَد الُعَلماءِ َو َستٌر لََک ِعنَد الُجهَّ ٣ َفإِنَّ الصَّ  

 َکأنَّ إرضاُء َجمیِع الناِس غایٌَة التُدَرک.
٢٣
٤  

 َعیِّن ما فیه ِ»ال« النافیة لِلِجنِس َو ُحروف مشبهة بالفعِل َمعًا:-	95
ا َولِکنَّ أَْکثََر النَّاِس ال یَعَلُموَن. ١ َوأَقَسُموا بِاهللِ َجهَد أَیمانِهِم ال یَبَعُث اهللُ َمن یَُموُت بََلی َوعًدا َعَلیِه َحقًّ  
٢ َوما تَسُقُط مِن َوَرقٍَة إاِل یَعَلُمها َواَل َحبٍَّة فِي ُظُلماِت اأْلَْرِض َوال َرطٍب َوال یابٍِس إاِلَّ فی کِتاٍب ُمبِیٍن.  

وِح مِن أَمِرهِ َعَلی َمن یَشاُء مِن ِعبادِهِ أَن أَنِذُروا أَنَُّه ال إِلََه إاِلَّ أَنَا َفاتَُّقوِن. ُل الَمالئَِکَة بِالرُّ ٣ یُنَزِّ  
 لَیَجَمَعنَُّکم إِلی یَومِ الِقیاَمِة ال َریَب فِیِه َوَمن أَصَدُق مَِن اهللِ َحِدیثًا.

٢٣
٤  

 َعیِّن ما لَیَس فیهِ ال نافیة للِجنس:-	96
٢ ال یندم من إستَشاَر َو ال یفتقر َمن إقتََصَد. ١ ال طاعَة أِلَحٍد فی َمعصیِة اهللِ إنّما الّطاعُة فی الَمعروف.   
 َوَمن یَدُع َمَع اهللِ إلهًا آَخَر ال بُرهاَن لَُه بِِه.

٢٣
٤ ٣ ال َوحَدَة أوَحُش مِن الُعجِب َوال َعقَل َکالتَّدبیِر.   

 َعیِّن ما فیهِ فِعُل األمرِ َو اسُم الفاعِل معًا:-	97
٢ َواصبِر َعَلی ما یَُقولُوَن َواهُجرُهم َهجراً َجمیاًل. ١ إِنَّا أَرَسلنا إِلَیُکم َرسوالً شاِهداً َعَلیُکم.   
 إنَّ َهِذهِ تَذِکَرٌة َفَمن شاَء اتََّخَذ إِلی َربِِّه َسبیاًل.

٢٣
٤ ٌر.   ر إنَّما أنَت ُمَذکِّ ٣ َفَذکِّ  

 َعیِّن ما فیهِ فِعُل الَمجهوِل و الماضی َمعًا:-	98
٢ أیَحَسُب اإلنساُن أن یُتَرَک ُسَدًی. نیا بَِمصابِیَح.  ماَء الدُّ ١ َولََقد َزیَّنَّا السَّ  

 أاََل یَعَلُم َمن َخَلَق َوُهَو اللَِّطیُف الَخبِیُر.
٢٣
٤ َر.  َم َوأخَّ ٣ یُنَبَُّأ اإْلِنساُن یَوَمئٍِذ بِما َقدَّ  
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حیَح فی نَوِعیَِّة الَکَلماِت:-	99  َعیِّن الصَّ

»إَذا رأیَت أثیمًا ُکن ساتِراً َو َحلیِمًا/ یا َمن تَُقبُِّح أمرِی لَِم ال تَُمرُّ َکریمًا«.  
١ تَُقبُِّح: فعل، ماضی، مفرد مذکر مخاطب، معلوم، مِن باب تفّعل  

٢ ساتراً: اسم، مفرد، مؤنث، نکرة، إسُم الفاعل  
٣ رأیَت: فعل، ماضی، مفرد مذکر مخاطب، فعل شرط، معلوم، دون حرف زائد  

 حلیمًا: اسم، مفرد، مذکر، نکرة، اسم فاعل
٢٣
٤  

100	  َعیِّن الخطأ فی َمَحلِّ العرابّی:-
١ إنّا َجَعلنَاُه ُقرآنًا َعَربِیًّا لََعلَُّکم تَعقُِلوَن: مفعول به/ صفت  

َل اهلل لَُه بِِرزقِِه: فاعل/ مجرور به حرف جر ٢ َمن َطَلَب العِلَم تََکفَّ  
٣ الُمؤمُِن لِلُمؤمِِن َکالبُنیان الَمرُصوِص یَُشدُّ بَعضُه بَعضًا: جار و مجرور، خبر شبه جمله/ فاعل  

 یُبَعث النّاس یوَم القیمِة َعَلی نِیّاتِهِم: نائب فاعل/ مضاف الیه
٢٣
٤  

101	  َعیِّن العبارة التی تَختلف عن الباقی:-
٢ )َقاَل أَْعَلُم أَنَّ اهللَ َعَلی ُکلِّ َشْیءٍ َقِدیٌر ( ١ )إِنَّ اهللَ ال یُِضیُع أَْجَر الُْمْحِسنِینَ (   

لْنا َعَلی َعبِْدنا َفْأتُوا بُِسوَرٍة (  )َوإِْن ُکنْتُْم فی َریٍْب مِما نَزَّ
٢٣
٤ ٣ )َکَأنَُّهنَّ الْیَاُقوُت َوالَْمْرَجاُن (    

 َعیِّن ال نفی للجنس:-	102
٢ الشیء أحّق بالسجِن مِن اللسان ١ الیَرَحم اهلل َمن ال یَرحم الناس   

 التَحَزن ، إّن اهلل معنا
٢٣
٤ ٣ ال تَغضب، فإّن الغضَب مفَسَدة   

 َعیِّن )ال( یختلف عن الباقی:-	103
١ کّل طعامٍ ال یَذُکر اسم اهلل علیه ، َفإنّما هو داٌء و البرکة فیه  

٢ )َوال تَُسبّوا الَِّذیَن یَْدُعوَن مِْن ُدوِن اهللِ َفیَُسبُّوا اهللَ َعدواً بَِغیِْر ِعْلٍم(  
ِمیُع الَْعلِیُم ( َة هلِلِ َجِمیًعا ُهَو الَسّ ٣ )َوال یَْحُزنَْک َقْولُُهْم إَِنّ الِْعَزّ  

 )ُقْل إَِنّ الَِّذیَن یَْفتَُروَن َعَلی اهللِ الَْکِذَب ال یُْفلُِحوَن (
٢٣
٤  

 فی اّی عبارة جاء ) الصفة - الفاعل - المضاف الیه - المفعول ( حسب الترتیب:-	104
١ ازدادت الخرافات فی ادیان الناس علی مّر العصور ولکّن اهلل تبارک و تعالی لم یَترک الناس   

٢ الشعَب مِن شعوب االرض ااّل و کاَن له دیٌن و طریقة للعبادة و التدین فطرّی فی االنسان  
٣ وقد حّدثنا القرآن الکریم عن سیرة االنبیاء ع و صراعهم مع أقوامهم الکافریَن  

 اآلثار القدیمیّة التی إکتََشفها االنساُن مِن خالل الکتابات تؤّکُد إهتماَم االنسان بالدین و تدّل علی أنّه فطرّی فی وجوده
٢٣
٤  

 کم عدد االفعال و المفعول فی هذه العبارة:-	105

) َفَحِمَل فأسًا و کّسَر جمیع االصنام فی المعبد ااّل الصنم الکبیر، ثّم عّلق الفأَس علی کتفه و ترک المعبد (  
٢ اربعة - خمسة ١ اربعة - اربعة    
 ثالثة - اربعة

٢٣
٤ ٣ ثالثة - ثالثة     

 فی اّی عبارة عدد الجار و المجرور اکثر مِن بقیة العبارات:-	106
٢ ارَسَل اهلل الی الناس االنبیاَء لِیبیّنوا الصراط المستقیم و الدین الحق ١ إزدادت الخرافاُت فی أدیان الناس علی مّر العصور   

 فی أحِد االعیاد و لّما َخَرج قومه مِن مدینتهم بقی إبراهیُم وحیدا
٢٣
٤ ٣ الَشعَب مِن ُشعوب االرض ااّل و کاَن له دیٌن و طریقٌة للعبادة   

حیح فی نوعّیة الکلمات المَعیِّنة من العبارة:-	107  َعیِّن الصَّ

)الثار القدیمیة التی إکتََشفها االنساُن مِن خالل الکتابات تؤّکُد إهتماَم االنسان بالدین و تدّل علی أنّه فطرّی فی وجوده (  
١ القدیمیّة: اسم و مفرد مونث - وزنه فعیل و هو المضاف الیه  

٢ إکتََشف: فعل ماضی - مفرد مذکر غائب - مزید ثالثی و معلوم  
٣ توّکُد: فعل مضارع - مفرد مذکر للمخاطب - مزید ثالثی مِن باب تفّعل  

 إهتمام: اسم مفرد مذکر - مصدر من باب افتعال - و هو فاعل لفعل تؤّکد
٢٣
٤  
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 َعیِّن الخطاء فی نوعّیة الکلمات المَعیِّنة:-	108

) بََدأ القوُم یَتهاَمسوَن : إّن الصنَم ال یَتَکّلم، إنّما یَقِصُد إبراهیُم االستهزاء بأصنامنا (  
١ یَتَهاَمسون: فعل - مضارع - مزید ثالثی - معلوم  

٢ ال یَتَکّلم: فعل مضارع للنفی - مفرد مذکر غائب - مزید ثالثی  
٣ یَقِصدُ : فعل مضارع - مفرد مذکر غائب - مجرد ثالثی - معلوم  

 االستهزاء : اسم ومصدر - مفرد و مونث - مِن باب استفعال
٢٣
٤  

109	 حیح فی قرائة العبارات التالیة:-  عین الصَّ
١ إّن إبراهیُم الخلیل )ع( حاَوَل أن یَنُقَذ قومه مِن عبادة االصنام  

ً ٢ فی أَحد االعیادِ و لّما َخَرج قوُمه مِن مدینتهم بقی إبراهیُم وحیدا  
٣ َفَحِمَل فأسًا و کّسَر جمیُع االصنام فی المعبَد ااّل الصنم الکبیر  

 ثّم عّلق الفأَس علی کتفه و ترک المعبُد ولما رجع الناس شاهدوا أصناَمهم مکسرة
٢٣
٤  

110	  َعیِّن الخطاء فی قرائة العبارات التالیة:-
١ التدیّن فطرّی فی االنسان و التاریخ یقول لنا:  

٢ ال شعَب مِن شعوب االرِض اال و کاَن له دیٌن و طریقٌة للعبادِة  
٣ اآلثاُر القدیمیة التی إکتََشفها االنساُن مِن خالل الکتابات توّکُد إهتماَم االنسان بالدیِن  

د اآللهَة  ولکّن عباداتِه و شعائُره کانت خرافیة مثُل تعدُّ
٢٣
٤  

 أیُّ عبارة صحیحة حسب القرائة:-	111
٢ الشی َء أحقُّ بالسجِن مِن اللساِن ١ الشی ُء أحقَّ بالسجَن مِن اللسانَ   
 الشی َء أحقُّ بالسجِن مِن اللساَن

٢٣
٤ ٣ الشی ًء أحقَّ بالسجِن مِن اللسانِ   

حیح فی حرکات االسماء: -	112 عین الصَّ

) الشعب من شعوب االرض اال وکان له دین و طریقة للعبادة (  
٢ شعَب - االرٍض - دیٍن - عبادِة ١ شعُب - االرَض - دیُن - عبادةٍ   
 شعٌب - االرِض - دیٌن - عبادٍة

٢٣
٤ ٣ شعَب - االرِض - دیٌن - عبادةِ   

عیَّن ما یَُدّل علی التَّمنّی ألمرٍ َغیرممکٍن:  -	113
١ »إنَّ اهللَ یُِحبُّ الَّذیَن یُقاتِلوَن فی َسبیلِِه َصّفًا َکأنَُّهم بُنیاٌن َمرصوٌص«!  

نیا و یَکره الّشیب مع أنَّه یَزیده ِوقاراً! ٢ إنَّ اإلنسان یَرُجو الحیاَة فی الدُّ  
سول لََعلَّکم تُرَحمون«!  کاة َو أطیعوا الرَّ الة َو آتوا الزَّ ٣ »َو أقیموا الصَّ  
ره بعض النّظریّات!  َمَرّ بِذهنی، لَیَت اإلنسان مثل الریاضیّات أن یُفسِّ

٢٣
٤  

فی أّی جملٍة تأکید: -	114
َر أربعة طاّلب أن یغیبوا عن اإلمتحان َفاتّصلوا بِاألستاذ هاتفیًّا! ١ َقرَّ  

لفیَن صدیق اإلنسان فی البحار!          ٢ یا ولدی لیس عجیبًا، أِلنَّ الدُّ  
٣ اِکتََشَف العلماء أّن هذه األضواء تنبعث من نوع من البکتیریا المضیئة!  

اّلب لتعلُّم دروسهم!  قال المدیر: إّن اإلمتحانات تساعد الطُّ
٢٣
٤  

َعیِّن جوابًا فیه رفع البهام عّما جاَء قبله:-	115
١ »إّن اهللَ یأمُر بالعدِل و اإلحسان و ینهی َعن الفحشاء و المنکر لعّلکم تذّکرون«!  

اّلب فی السباِق العلمّی لکنّهم لم یفوزوا! ٢ إشترک الطُّ  
٣ فرحُت من لقاء صدیقی کأنّی کنُت أطیر فی الّسماء!  

ک!  إیّاک و مصادقة األحمق، فإنّه یرید أن ینفعک فیضرُّ
٢٣
٤  

عیِّن الَخطأ: )فی استعماِل حروِف الُمشّبهة بالفعِل( -	116
٢ لیَت اولئَک األطفاَل یتعّلموَن لغة جدیدة! ١ َعَلیکم بمکارم األخالق َفإنَّ َربّی بََعثَنی بها!   

 سمعُت من َرجٍل هاد: أنّه ُولد من جدیٍد!  
٢٣
٤ ٣ »فلّما تَبَیََّن له قاَل أعَلُم أّن اهلل َعلی کّل شیءٍ قدیٌر«!   
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َعیِّن »ال« الناسخة:-	117
٢ »یا أیّها الذین آمنوا ال تبطلوا صدقاتکم بالمّن و األذی«! ١ و إذا یکون َملِکًا َفال تزال فی عزِّ ُملِکِه!   

 إّن أخاه ال یدرس فی البیت، بل فی المدرسة!
٢٣
٤ ٣ یجب أن نعترف بأنّه ال نفع فی مجالسة الجّهال!   

حیح فی إسم »ال« النافیة للجنس:-	118 عیّن الصَّ
٢ قلُت لزمیلتی: ال شّک فی انتصار الحّق! ١ فی هذا الیوم ال طاّلٌب فی الّصّف!   
 أیُّها الغنی! ال اإلنفاق ااّل فی سبیل اهلل!

٢٣
٤ ٣ ال لباسًا أجمُل من العافیة!    

119	 فی أیِّ عبارة ماجاءت »ال« النافیة للجنِس؟-
٢ ذلک الکتاب ال ریب فیه! ١ ال کتاب علی المنضدة بعد ذهابنا!   

ل العبنا هدفًا رائعًا.  فی المسابقة الکرة القدم َسجَّ
٢٣
٤ ٣ ال حافلة فی الشارع بعد الّساعة العاشرة   

َعیِّن الخطأ للفراغ )حسب الترجمة و القواعد(:».... هذه الطالبة تقرأ دروسها لالمتحانات!«-	120
 لعّل
٢٣
٤ ٣ کأنّ  ٢ أنّ  ١ کانت   

َعیِّن حرفًا مشّبهة بالفعل خرج من معنا األصلّی: -	121
٢ إنّما قصَد إبراهیُم هدایة الکّفار إلی الّصراط المستقیم!  ١ »إنّا أنزلناه قرآنًا عربیًّا لعّلکم تعقلون«   

 »قیَل ادُخِل الجنَّة قال یا لیت قومی یعلمون«!
٢٣
٤ ٣ إنّکم ال تقدرون علی ذلک، ولکن أعینونی بِورع!   

َعیِّن ما لیس فیه »ال« النافیة للجنس: -	122
لنا ما ال طاقة لنا به« ٢ »ربَّنا ال تحمِّ ١ »قالوا سبحانک ال علم لنا إالّ ما علَّمتنا«   

 ال طالب فی صّفنا إاّل و هو ناجح فی دروسه.
٢٣
٤ ٣ ال تغتّروا بصالتهم و ال بصیامهم..!   

َعیِّن ما فیه الکلمة الّتی جاءت لرفع البهام عن ما قبلها: -	123
١ »اهلل الّذی جعل لکم اللَّیل لِتَسکنوا فیه و النَّهار مبصراً«،  

٢ »إّن اهلل لذو فضٍل علی النّاس ولکنَّ أکثر النّاس ال یشکرون«!  
٣ أخی لم یرجع إلی البیت کأنَُّه مریٌض، ألنَّ أظنُّ أنه مصاب بفیروس کورونا!  

 »قال یا لیت بینی و بینک بُعَد الَمشرقین َفبِئَس الَقریُن«!
٢٣
٤  

َعیِّن الحرف الّذی جاء لبیان الّظّن و التّخمین:-	124
نِّ أحد مِن أَهمِّ أسباب قطِع التّواصل بین النّاس! ٢ لعلَّ سوَء الظَّ ١ و ظنّوا أنَّ إبراهیم )ع( هو الفاعل فأحضروه!   

بعض النّاس یظنُّ أّن مهنة المعلم أمراً سهاًل!
٢٣
٤  . ّن اتِّهام شخص لشخص آخر بدون دلیل منطقیٍّ ٣ کأنَّ سوءالظَّ  

َعیِّن ما لیس فیه من الحروف المشّبهة بالفعل:-	125
٢ »قالِت األعراب آمنّا قل لم تُؤمنوا ولکن قولوا أسَلمنا«! رقیَّة!  ول الغربیّة عارٌف بِالثَّقافة الشَّ ١ إّن المستشرق عالٌم من الدُّ  

 لکّل شعب طریقة للعبادة ولکّن بعض عباداتهم کانت خرافیّة!
٢٣
٤ ٣ اآلثار القدیمة کأنّها تُؤّکد علی إهتمام اإلنسان بالّدین!   

فی أّی عبارة الیوجد من الحروف المشّبهة بالفعل: -	126
١ یوم األمس رأیته قال یا لیتنی حاولُت طول الّسنة الّدراسیّة!  
٢ أیّتها الطالبات أتیت بکتاب مفید ألّن فیه موضوعات رائعة!  

٣ کّل شیءٍ یرخص إذا کثر إاّل األدب؛ فإنّه إذا کثر غال!  
 لِلکالم آداٌب یجب علی المتکلِّم أن یعمل بها و یدعو المخاطبین بکالمٍ جمیٍل!

٢٣
٤  

عیِّن الّصحیح فی التّوضیحات: -	127
١ إّن الحسین مصباح الُهدی و سفینة النّجاة !  مِن الحروف المشبّهة بِالفِعل لِرفع اإلبهام.  

٢ »و ال تأکلوا مّما لم یذکر اسم اهلل علیه«!  ال النّافیة لِلجنس   
٣ »إّن اهلل ال یغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بأنفسهم«!  مِن الحروف المشبّهة بِالفِعل لتأکید الجملة.  

 »و إذا ُقریَء القرآن فاستَِمعوا له و أنِصتوا لعّلکم ترحمون«!  دون الحروف المشبّهة بِالفِعل
٢٣
٤  

َعیِّن ما یدّل علی حسرة المتکّلم: -	128
٢ »فاصبِر إّن وعد اهلل حٌق و استغفر لذنبک«!  ١ أتمنّی أن أشاهد مقبرة »وادی الّسالم« فی النّجف األشرف!   

 سیقول الکافر فی القیامة »یا لیتنی کنت ترابًا«! 
٢٣
٤ ٣ لعّل اهلل یفتح علیک بابًا للخروج من الضاللة!   
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129	 َعیِّن العبارة الّتی یُستَخَدُم لبیاِن الّرجاء:-
٢ إّن القراءة و الکتابة مفتاحان لفوز طالب العلم! ١ لعّل الموّدة و المحبّة تستقرُّ بین النّاس!   

 معّلُمنا یَشرُح الّدروَس و لکنَّ أکثَر ُزمالئی ال یَفهمونَها!
٢٣
٤ ٣ لیت أن یرجو صدیقی بالفوز فی المسابقة!    

َعیِّن الفعَل الّذی ال یُترَجُم إلی المضارع اللتزامی:-	130
عنی أماَم اآلخریَن! ٢ لیَت الُمعّلَم یُشجِّ ١ لیتنا ُخلقنا من الفّضة أو الّذهب!   

 حاِولوا کثیراً لعلَّکم تَنجحوَن فی اإلمتحاِن!
٢٣
٤ ٣ لعلَّ االستاَذ تُعیُِّن االطالبة المثالیًة فی الجامعة!   

حیَح فی کتابِة »ان«:-	131 َعیِِّن الصَّ
قوا، فإنَّ البرکة مع الجماعة! ٢ ُکلوا جمیعًا و ال تفرَّ زق لمن یشاُء«!  ١ »أَولم یعلموا إنَّ اهلل یبسط الرِّ  

ع فی أداءِ أعماِل الخیر!  إنَّ نُشاِهد نتیجَة جهِدنا نُشجَّ
٢٣
٤ ٣ ال نَستَطیُع أنَّ نجَد لُغًة بِدوِن کلماٍت دخیلٍة!   

عیِّن حرفًا یربط الجملتین:-	132
٢ مع أنّهم کانوا معّوقین أو فقراء أو کانوا یواجهون مشاکل کثیرة فی حیاتهم! ١ کثیر من النّاجحین أثاروا إعجاب اآلخرین؛    

 یا أیّها النّاس أال إنَّ ربّکم واحٌد و إنَّ أباُکم واحٌد!
٢٣
٤ ٣ ُرّب کالم کالحسام یؤثّر علی المخاطب بحیث ال یوصف!   

عیِّن الجملة الّتی ما لیس فیها نوعاِن من »ال«:-	133
١ »و ال تُحّملنا ما ال طاقة لنا به«!  

٢ قیل من رسول اهلل: ال تطعموا المساکین مّما ال تأکلون!  
٣ ال تظلم کما ال تحّب أن تظلم و أحسن کما تحّب أن یحسن إلیک!  

 »و ال تَُصّعر خّدَک للنّاس و ال تمش فی األرض َمرحًا«!
٢٣
٤  

َعیِّن الخطأ فی تعییِن نوع »ال«: -	134
١ ال یؤمن أحدکم حتّی یحبُّ أِلخیه ما یحبُّ لِنفِسِه !  النّاهیة  

٢ ال فائزة فی المسابقة الکرة القدم فی هذا العام !  النّافیُة للجنِس   
٣ أقرأُ األحادیث اإلسالمیّة باللُّغة العربیّة و ال أُراجع بترجمتها!  النّافیة  

 هل تُسافُر إلی مشهَد بِالسیارِة؟ ال، اُسافُر بالِقطارِ!  »ال« للجواِب 
٢٣
٤  

َعیِّن ما یناسب للفراغ بمعنی التأکید:-	135

» ... الدنیا ال تخلو من المتاعب و النسان یُواجه فی حیاته الّشدائد دائمًا«!  
 ولکّن 

٢٣
٤ ٣ کأّن   ٢ أنّ  ١ إّن    

َعیِّن العبارَة الّتی جاَء فیها »ال« مِن نوٍع  واحٍد:-	136
ر! ١ ال فقر أشدُّ من الجهل و ال عبادة مثل التَّفکُّ  

٢ یا ولدی العزیز، ال تَقل ما ال تعلمه!  
٣ »و قاتلوهم حتّی ال تکوَن فتنة و یکوَن الدین هلل فإن انتهوا فال عدواَن إاّل علی الظالمین« .  

 تفّکروا فی الخلق و ال تفّکروا فی الخالق ألنّکم ال تقدرون!
٢٣
٤  

َعیِّن الخطأ:-	137
قوه و أنُصروا آلهتَکم«: فیها فعالِن مجّرداِن. ١ »قالوا حرِّ  

٢ فهمُت أّن النجاة فی الّصدق ال فی الکذب و الریا!: فیها »ال« النّافیُة لِلجنس.  
٣ »یقوُل الکافُر یا لیتنی کنُت ترابًا«: فیها أحُد الحروِف المشبّهِة.  

 تُحّقق آمالهم فی بناء مستشفی میثم: فیها فعٌل المجهوٌل.
٢٣
٤  

َعیِّن الخطأ للفراغ:-	138
) ٢ »وجعلناکم شعوبًا و قبائَل لتعارفوا ..... أکَرَمکم عند اهلل أتقاکم«. )إنَّ ١ علی ُکّل النّاِس ..... یحترموا والدیهم فی ُکّل األوقات! )أّن(    

)  شاَهَد سعیٌد جسراً فحسب ..... حمیداً أَمَر بِصنع الجسر. )أنَّ
٢٣
٤ ٣ »قال ربِّ .......ی أعوُذ بَِک أن أسألک ما لیس لی بِِه علٌم«. )إّن(   

َعیِّن الجملة الّتی فیها کلمًة تکّمُل جملَة ما قبلِها:-	139
یّادین. ٢ لکّن الحیوانات هربن ألنّهّن سمعن من بعیٍد صوت الصَّ ١ َوَقَع الثَّعلب و الغزالة فی الحفرة بغتًة فطلبا مساعدًة؛   

 لیس الجمال بأثواب تَُزیِّنُنا إّن الجمال جمال العلم و األدب
٢٣
٤ ٣ لیس األعداء قادرین أن یتسّلطوا علی بالدنا!   
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َعیِّن الّصحیح فی نوع »ال«:-	140
١ ُکّل طعام ال یذکر اسم اهلل علیه .... ال برکة فیه! )النّاهیة - النّافیة للجنس(  

٢ ال أعلم أّن أختی هل نجحت فی المسابقات الریاضیّة أم ال! )النّافیة - النّافیة للجنس(  
٣ فی المدرسة طالب؟ فأجاَب: ال، ال طالب هنا! )الجوابیّة - النّافیة للجنس(  

 ال یمتطی المجد من لم یرکب الخطر و ال ینال العلی من قّدم الحذر! )الناهیة - النّافیة(
٢٣
٤  

141	 َعیِّن الحرف المشّبهة بالفعل جاء للتأکید:-
١ سمعُت أّن الحرباء تُدیر عینیها فی إتّجاهات مختلفة دون تَحریک رأسها!  

٢ کأّن هذا الحیوان الُمفترس یبتعد عن عّشه و یتبع الفریسة!  
٣ لّما َسِمَع الّطالب الُمشاغب إنشاَء مهران َخِجَل ولکنّه استمرَّ َعلی سلوکِِه!  

هل و ال ینبت فی الّصفا فکذلک الحکمة تعُمُر فی قلب المتواضع!  إّن الّزرع ینبُُت فی السَّ
٢٣
٤  

في أيِّ عبارٍة ال تُوَجُد الحروُف المشبهُة بِالفعِل؟-	142
٢ اِتّقوا معاصی اهلل فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم! ١ لیت الکافرین یستیقظون من نوم الغفلة و الجهالة!   
 لم اُشاِهد تقّدمًا في عملي و لکنّي نجحُت في النّهایِة!

٢٣
٤ ٣ »و إذا قضی أمراً فإنّما یقول له کن فیکون«   

َعیِّن العبارة التی جاءت فیها حرفًا یستخدم لبیان المشابهة:-	143
١ کأّن مطالعة آثار کاتبی البالد المختلفة طریق مناسب إلکتساب التجارب!  

٢ فی کّل ایّام األسبوع نصّلی الّصالة لعّلها تُقبل عند اهلل تعالی!  
٣ لقد کان موالنا یشبّه العاشق بأنّه أشبه بمن یعیش فی الغربة!  

 أّکد المدّرس علی القراءة المستمّرة ولکنّک ما عملت بها!
٢٣
٤  

َعیِّن الّصحیح عن »إّن« فی الیة الشریفة: -	144

»إّن اهلل ال یَهدی َمن هو کاذٌب َکّفاٌر«   
٢ »إّن« یؤّکد فعل »ال یهدی«! ١ »إّن« یؤّکد کلمة »اهلل«!    

 »إّن« یؤّکد الجملة کلها!
٢٣
٤ ٣ »إّن« یؤّکد عبارة »ال یَهدی َمن هو کاذٌب کّفاٌر«!    

عیِّن العبارة الّتی یُزیُل إبهاَم هذه الُجملة: -	145

إّن العلَم و الماَل جمیالِن ....  
٢ ألنّهما یُوفّراِن لنا کّل أمنیة فی الحیاة! ١ إّن العلم میراث األنبیاء و المال میراث الملوک!   

 ولکّن العافیَة أجمُل مِنُهما!
٢٣
٤ ٣ کأنّهما َجناحاِن یقدُر اإلنساُن أن یَطیَر بِهما!   

َعیِّن ما فیه الحرف المشّبهة بالفعل فی معنی التّمنی:-	146
٢ إّن اإلنسان تَمنَّی أن ینجح فی کّل أعمالِِه! ١ إّن المعّلم یدّرس الدروس لعّل التالمیذ یتعّلمونها!   

کأّن النّاس یعلموَن بأّن إبراهیم مکّسر األصنام!
٢٣
٤ عفاء و الفقراء!  ٣ یا لیتنی کنُت قویًّا لَِکی أُساعَد الضُّ  

َعیِّن ما لیس فیه حرف »ال« النافیة للجنس:-	147
٢ قال األستاذ للطالب المتکاسل: ال عذر مقبول عندی! ١ ال طائر علی قضبان األشجار فی قرب جامعتنا !   

 ال أری شیئًا أنفع من إکتساب العلوم الریاضیّة!
٢٣
٤ ٣ ال نفع فی کالم فیه الّلغو و الغیبة و الکذب!   

پرسش های کنکور سراسری

)کنکور سراسری ریاضی96(-	148  »قد یلقی الشاّب نفسه بسبب أخطائه فی بِئر، الخروج منها صعب کثیر!«: 
١ آن جوان به خاطر خطاهایش گاهی خویشتن را در چاهی می بیند که خروج از آن سخت است.  
٢ آن جوان که برای اشتباهاتش خود را در چاه می اندازد، بیرون آمدنش از آن خیلی دشوار است.  

٣ گاهی جوان به خاطر اشتباهاتش خود را در چاهی می اندازد که خارج شدن از آن بسیار دشوار است.  
 گاهی یک جوان به علت اشتباهاتش خود را در چاهی می بیند که بیرون آمدن از آن خیلی سخت می باشد.

٢٣
٤  

)کنکور سراسری ریاضی95(-	149  »مفتاح الهدوء هو أن نَعلم أنّه ال أثَر لرأی الخرین فی حیاتنا« 
١ کلید آرام بودن این است که نظر دیگران در زندگی ما هیچ تأثیری ندارد.  

٢ کلید آرامش، یعنی بدانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد.  

٣ کلید آرامش آن است که بدانیم نظر دیگران هیچ تأثیری در زندگی ما ندارد.  
 کلید آرام بودن آن است که می دانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد.

٢٣
٤  
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)کنکور سراسری زبان 95(-	150 حیح:   َعیِّن الصَّ
١ ال طفل یقلق لتهیئة طعامه کّل یوم: کودک برای تهیة غذای روزانه اش مضطرب نیست،  

٢ ألنَُّه یومن بعطوفة اُّمه دائمًا: زیرا او همیشه به مادر مهربانش ایمان دارد.  
٣ لیتنی کنت آمنت بربّی مثل ذلک الّطفل :ای کاش من هم مثل آن کودک به خدایم ایمان بیاورم،  

 و ما کنت أقلق لتهیئة طعام الغد أبدأ: و هرگز برای تهیة غذای فردا پریشان نمی شدم.
٢٣
٤  

)کنکور سراسری خارج از کشور95(-	151  »یا إنسان؛ إنّنی قد طردت الشیطان ألنه لم یسجد لک، و أنت الن تصاحبه و تترکنی«:ای انسان ......... 
١ همانا من شیطان را دعوت کردم که تورا سجده کند، و تو اکنون با او دوست شده ای و مرا ترک می کنی!  

٢ به راستی که من شیطان را طرد کردم زیرا به تو سجده نکرد، و تو اکنون با او دوستی می کنی و مرا رها می کنی!  
٣ این درست است که تو با شیطان مصاحبت می کنی و مرا رها می کنی، و حال آن که من به شیطان امر کردم به تو سجده کند!  

 به راستی که تو اینک مصاحب شیطان شده ای و مرا ترک کرده ای، در حالی که من او را رها کردم زیرا از او خواستم به تو سجده کند و نکرد!
٢٣
٤  

)کنکور سراسری تجربی 94(-	152  »یَضرب اهلل األمثال للنّاس لعّلهم یتذّکرون«: 
٢ اهلل برای مردم مثل ها را می زند، شاید یادآور شوند! ١ اهلل مثل هایی برای مردم می زند، شاید پند بگیرند!   

 خداوند برای مردم مثلی زده است، باشد که عبرت بگیرند!
٢٣
٤ ٣ خداوند مثلی برای مردم زده است، باشد که متنبّه شوند!   

)کنکور سراسری انسانی94(-	153  »ال حیاة تبقی للحقیقة بعد کّل إغراق فی المدح فی الّذم!«: 
١ بعد از هر زیاده روی در مدح و ذم، هیچ حیاتی برای حقیقت باقی نمی ماند!  

٢ هیچ حیاتی وجود ندارد که بعد از مدح وذم مبالغه آمیز، حقیقت را نشان دهد!  
٣ هیچ حیاتی، بعد از اغراق در هرگونه مدح و ذم، برای حقیقت باقی نخواهد ماند!  

 بعد از مبالغه ها چه در مدح و چه در ذم، هیچ حیاتی نمی  ماند که حقیقت در آن باشد!
٢٣
٤  

)کنکور سراسری ریاضی92(-	154  »الظبی کأنه إنسان شاعر یدرک جمال الّلیل و هو یرقب القمر بإعجاب کثیر!« 
١ این آهو چه انسانی است شاعر که قدر شب زیبا را دانسته و نظاره گر زیبایی ماه است!  

٢ چه بسا آهو انسانی است شاعر که قدر زیبایی شب را می داند و ماه را با تعجب بسیار نظاره می کند!  
٣ آهو گویی انسانی شاعر است که زیبایی شب را درک می نماید و با شگفتی بسیار ماه را نظاره می کند!  

 گویی که این آهو هم چون انسانی شاعری است که شب زیبا را درک می کند و به طوری عجیب نظاره گر ماه است!
٢٣
٤  

)کنکور سراسری خارج از کشور91(-	155  »انزعجُت من بعض أعماله ألتی کانت تسبّب أذی الناس، و لکنه لم یهتّم بانزعاجی!« 
١ از بعضی کارهایش که سبب آزار مردم می شد ناراحت شدم، اما او به ناراحتی من توجهی نکرد!  
٢ بعضی اعمال که مردم آزاری را در پی داشت مرا ناراحت کرد، ولی او به ناراحتی ام اهمیتی نداد!  

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  

)کنکور سراسری انسانی 91(-	156 »الصورة الحسنة ال دوام لها، فکن ذا سیرة حسنة لِیذکرک النّاس بالخیر فی المستقبل!« 
١ روی زیبا با دوام نیست، پس سیرت نیک داشته باش، تا بعدها مردم از تو به خوبی یاد کنند!  
٢ صورت زیبا هیچ دوامی ندارد، پس نیکوسیرت باش تا در آینده مردم تورا به نیکی یاد کنند!  

٣ روی خوب دوام اندکی دارد، پس سیرتت را نیک بدار که مردم در آینده از تو به خوبی یاد خواهند کرد!  
 برای چهرة زیبا ثباتی نیست، پس خوش اخالق باش که مردم پس از این، تو را به نیکی یاد خواهند کرد!

٢٣
٤  

)کنکور سراسری انسانی 89(-	157  »ال شاّب هناک لم یدافع عن وطنه فی الحرب المفروضة!«: 
١ جوانی نیست که در جنگ  تجاوزگرانه از وطن دفاع نکند!  

٢ هر جوانی هنگام تحمیل جنگ از وطن خویش دفاع می کند!  
٣ هیچ جوانی نیست که در جنگ تحمیلی از وطن خود دفاع نکرده باشد!  

 هیچ جوانی نبود که هنگام تحمیل جنگ تجاوزگرانه از وطن دفاع نکرده باشد!
٢٣
٤  

)کنکور سراسری زبان 94(-	158  »لیت ........، ........ من جمیع النّعم التی یوّدعها اهلل فی الطبیعة!« عین الخطأ للفراغین: 
٢ ــهّن - تنتفعن ١ ـِک - تنتفعین     

 المسلمین - ینتفعون
٢٣
٤ ٣ المسلمات - ینتفعن    

)کنکور سراسری تجربی89(-	159  عین »ال« النافیة للجنس: 
٢ ال أعلم أنَّ أخی هل نََجح فی االمتحان أم ال! ١ أال کّل شیء غیر اهلل باطل!    
 ال عجب أنک نجحت، ألنک درسَت جیّدأ!

٢٣
٤ ٣ هو و أسرته فقراء ال أغنیاء!    
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)کنکور سراسری ریاضی86(-	160  عین الصحیح فی »ال« النافیة للجنس:  
٢ قلت لزمیلتی: ال شک فی انتصار الحقّ! ١ هذا شاعر ال تاجر نشیط!    

 أیّها الغنیّ! ال إنفاق األموال ااّل فی سبیل اهلل!
٢٣
٤ ٣ ال یذهب المؤمن إلی مجالس السوء!   

)کنکور سراسری ریاضی85(-	161  عین »ال« النافیة للجنس: 
٢ ال تطلبوا ااّل أعمال الخیر ١ الیوم الطالبة فی مدرسة!    

 لم تقول ما ال تعلم، أیّها اإلنسان!
٢٣
٤ ٣ أ ال تعلم أّن اهلل َعَلی کّل شیء محیط!    

)کنکور سراسری ریاضی 98(-	162 حیح:   َعیِّن الصَّ
٢٣ لعّل الَصبر یُنقذنا: شاید پایداری نجاتمان دهد!

٤

١ لعّل الخیر قد نزل علینا: شاید خیر بر ما نازل شود!   
 لیت األمتحان قد إنتهی: کاش امتحان تمام شود!

٢٣
٤ ٣ لیتنی رأیت جمیع الکتب: کاش همه کتاب ها را ببینم!   

)کنکور سراسری ریاضی 98(-	163  َعیِّن مضارًعا لیس معاداًل لاللتزامی الفارسی: 
٢٣ لعّل اإلنسان یعرف الحضارات مِن خالل الکتابات و التماثیل!

٤

١ اُمرنا بأن النغضب، ولکنّنا نغضب، و هذا األمر شائع بیننا!   
 لیتنا نقرأ آراء عّدة ُکتّاب حول هذا الموضوع لنأخذ نتیجة صحیحة!

٢٣
٤ ٣ کأّن هذا الجبل أعلی من بقیّة الجبال، لیتنی أصعد إلی رأسه!   

)کنکور سراسری ریاضی 98(-	164 حیح عن »ال« النافیة للجنس:  َعیِّن الصَّ
٢٣ ال العّزة إاّل لربّنا الرحیم الّذی له کّل شیء!

٤

١ الحیاٌء و عفاٌف و أدٌب إاّل لعقٍلِ ثابت!   
 الشعَب من شعوب العالم إاّل و له طریقٌة للعبادة!

٢٣
٤ ٣ ال أتذّکر زماَن ذهابنا إلی تلک الجولة العلمیّة!   

)کنکور سراسری تجربی 98(-	165 ُر!«:  »القّوَة تَقدر أن تُنقَذنا من خرافاٍت نَعیش معها إاّل التفکُّ
١ هیچ نیرویی که بتواند زندگی ما را از خرافه هایی که به آن زنده ایم، برهاند، جز اندیشه نیست!  

٢٣ جز تفّکر، قدرتی نیست که قادر باشد ما را نجات بدهد از اینکه با خرافات زندگی نمائیم!
٤

 
٣ فقط قدرت اندیشیدن است که می تواند ما را از خرافه هایی نجات دهد که با آن زنده ایم!  
 نیرویی که می تواند ما را از خرافاتی که با آن زندگی می کنیم، رها سازد، فقط تفّکر است!

٢٣
٤  

)کنکور سراسری تجربی 98(-	166  َعیِّن الکلمة الّتی تکّمل جملَةما قبلها: 
٢٣ نعلم أّن للعالم أصدقاء کثیرین،

٤

١ إّن العلم أحسن من المال،    
 هذا هو الفرق بین العلم و المال!

٢٣
٤ ٣ ولکّن لصاحب المال أعداء کثیرین،   

)کنکور سراسری انسانی 98(-	167 »مایزید صبَرنا فی اُمور الطاقةلنا بها، هو الیمان باهلل!«: 
١ آنچه صبر ما را در اموری که هیچ توانی برای آنها نداریم، می افزاید، همان ایمان به اهلل است!  

٢٣ صبر ما در کارهایی که طاقتش در ما نیست، زیاد نمی شود، بلکه آن در ایمان به اهلل است!
٤

 
٣ صبر در کارهایی که توان آنها در ما نیست، قدرت ما را زیاد نمی کند، بلکه آن ایمان به خدا است!  

 چیزی که صبر ما را می افزاید، اموری است که هیچ طاقت آن را نداریم که همان ایمان به خداست!
٢٣
٤  

)کنکور سراسری هنر 98(-	168 »الشیء أحسُن من النّقوش و الّرسوم و التّماثیل لیُشّجعنا إلی کشف الحضارات القدیمة!« 
١ هیچ چیزی بهتر از نقش ها و نقاشی ها و مجسمه ها نیست برای اینکه ما را به کشف تمّدن های قدیم تشویق کند!  

٢٣ چیزی بهتر از نقوش و رسم ها و تمثال ها وجود ندارد که ما را به یافتن تمّدن های قدیم ترغیب کرده باشد!
٤

 
٣ هیچ چیزی نیست که بهتر از نقش ها و نقاشی ها و تندیس ها ما را به کشف تمّدن های قدیم تشویق کند.   
 چیزی نیست که ما را به کشف تمّدن های قدیم بهتر از نقوش و نقاشی ها و تمثال ها ترغیب کرده باشد!

٢٣
٤  

)کنکور سراسری هنر 98(-	169 َعیِّن الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات: 
١ أََمرُهم ذو الَقرنَیِن بَِأْن یَأتوا بِالَحدیِد و النُّحاِس!  

رِس َجیّداً یَرُسْب فی اإلمتَحاِن! ٢٣ َمْن الیَستََمع إلی الدَّ
٤

 
٣ َعلََّق إبراهیُم)ع( الَفأَس َعلی َکتِِف أصَغِر األصنامِ!  

ُر خیاَم الُحّجاِج فی مِنَی و َعرفاٍت و َرْمَی الَجَمراٍت!  أتََذکَّ
٢٣
٤  

)کنکور سراسری هنر 98(-	170 د:  َعیِّن الّصحیح فی الجزء الّذی قد أکَّ
٢٣ اِْحِمنی من الحادثات حمایًة! )ضمیر الیاء(

٤

١ إّن اهلل علی کّل شیء قدیر! )اهلل(   
 إّن العلم یرفع اإلنسان و یُکرمه! )الجملة بأجمعها(

٢٣
٤ رتنی تجارُب الحیاة تحذیًرا! )تجارب الحیاة(  ٣ حذَّ  
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171	 )کنکور ریاضی 99(- َعیِّن الخطأ: 
١ العلم إن لَم یَنفعنا ال یَضّرنا: علم اگر به ما نفع نرساند ضرر نمی رساند!  

٢٣ إنّما الّدیُن إطاٌر للعلم و الحضارة: دین چارچوبی برای عمل و تمدن است!
٤

 
٣ التَفّکُر هو الّدواء لدفع ُسموم الخرافاُت: فکر کردن همان دارو است برای دفع کردن سموم خرافات!  

 الفضالء شخصیتُهم أَقوی من أن یُقّلدوا الجهالَء: فاضالن شخصیتشان قوی تر از این است که از جاهالن تقلید کنند!
٢٣
٤  

)کنکور زبان 99(-	172 َعیِّن الّصحیح:  
منا: ما به تجربة بازنشستگان نیازمندیم تا پیشرفت کنیم! ١ إنّنا محتاجون إلی تجارب المتقاعدین لتقدُّ  

ع الاّلعبون: اگر تماشاچیان در ورزشگاه باشند بازیکنان را تشویق می کنند! ٢٣ إن کان المتفّرجون فلی الملعب، یُشجَّ
٤

 
٣ قد تَبدأ آالُف الصعوبات بعد لحظة إهماِل: گاهی بعد از یک لحظه سهل انگاری هزاران مشکل شروع می شود!  

 َمن یَتجّسس فی اَعمال االَخرین فال أمَن و ال راحَة له: کسی که درمورد دیگران جاسوسی کند امنیت و راحتی ندارد!
٢٣
٤  

)کنکور ریاضی 99(-	173 َعیِّن الخطأ:  
١ تعیننی المعّلمُة فی الّدروس الّصبعة إعانُة: معلم مرا در درس های مشکل بدون شک یاری می کند!  

٢٣ إّن العلومِ النّافعة تُنیر عقل اإلنسان و قلبه: قطعًا علوم سودمند عقل انسان و قلبش را روشن می کند!
٤

 
٣ سیَمل اهللُ جمیَع نواحی األرض سالمًا شاماًل: خداوند همة نواحی زمین را از صلحی فراگیر پر خواهد کرد!  

 ربّنا هو الّذی یحمینا من شرور الحادثات دائمًا: خدای ما کسی است که در پیشامدهای بد همواره نگهدار ماست!
٢٣
٤  

)کنکور عمومی خارج 99(-	174 َعیِّن ما یدّل علی نفی الشیء نفیّا کاماًل:  
٢٣ ال، أنَت ال تکذب!

٤

١ ال خیَر فی الکذب!    
 ال الکذُب أرغب فیه و ال الغیبة!

٢٣
٤ ٣ ال شرِّ اُرید و ال فتنٌة!    

)کنکور زبان 99(-	175 َعیِّن حرف المشّبهة بالفعل یختلف )فی المعنی(:  
١ قد جاء فی التاریخ اّن إبراهیم )ع( أنقذ قومه من عبادة األصنام!  

٢٣ أیّها اإلنسان التحزن علی ما فاتک، اّن الیأس یُبعدک من اهلل!
٤

 
٣ أیظّن اإلنساُن اّن اهلل یترکه ُسدّی و وحیداً!  

 إلهنا و ربّنا نعلم انّک مع عبادک دائمًا!
٢٣
٤  
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11 -۳

الحظ: الحظوظ
21 -۳

توضیح تمام کلمات جز این گزینه صحیح است. 
ترجمه : دانش آموزان کالس دیگر شروع به پچ پچ با هم کردند: با 

صدایی بلند صحبت کردند.
گزینة »1«: و کسانی را که به غیر خدا فرامی خوانند دشنام ندهید: با 

سخنی زشت صحبت نکنید.
گزینة »2«: پدرم تبرش را بر دوشش آویزان کرد: وسیله ای دسته دار از 

چوب و دندان های پهن از آهن که با آن بریده می شود.
آنچه که  رها می شود:  بیهوده  که  انسان گمان می کند  آیا   :»4« گزینة 

برای آن هدف و معنایی نیست.
31-۳

است.  نادرست  گزینه  این  جز  گزینه ها  همة  در  کلمات  ترجمة 
: نگهبانان متهمان را در داخل زندان ها بازرسی می کنند.

گزینة »1«: مردم در کشور ما مراسم دینی را همواره برگزار می کنند:
گزینة »2«: اگر دربارة رستاخیز در شک هستید پس همانا ما شما را 

از خاک آفریدیم:
گزینة »4«: شاید هیزم شکن تنة درختان را با تبر ببُرد

41-۱
تنها در این گزینه مترادف کلمه مربوط به درستی آمده است.

ترجمه : هر غذایی که نام خداوند بر آن ذکر نشود پس همانا بیماری 
است: بیماری

گزینة »2«: خمشگین نشو، پس همانا خشم مایة تباهی است: تاریکی
گزینة »3«: برای ما مثالی زد و آفرینشش را فراموش کرد گفت چه 

کسی استخوان ها را زنده می کند: بزرگی
گزینة »4«: هیچ گنجی بی نیازکننده تر از قناعت نیست: ثروت

51 -۴
در همة گزینه ها جز این گزینه کلمات متضاد وجود دارد.

ترجمه : هیچ خوبی ای در سخن نیست مگر با انجام دادن.
گزینة »1«: هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست و هیچ بی نیازی بهتر 

از عقل نیست.
گزینة »2«: رئیس، کشمکش میان قوم را به صلح تبدیل کرد.

گزینة »3«: ابراهیم مشرک نبود بلکه یکتاپرست بود.
61-۱

کلمات در سایر گزینه ها نادرست هستند. 
می خواهند: یُریدوَن، ای کاش: یا لَیَت، أُوتَِی: داده شد.

71-۲
ترجمة سایر گزینه ها نادرست است.

81-۲
ترجمة حروف مشبهة بالفعل در همة گزینه ها جز این گزینه نادرست 

است.

پاسخ صحیح:
گزینة »1«: گویا، مانند

گزینة »3«: که
گزینة »4«: ولی

91 -۱
گزینه »1« ترجمه کلمه های مشخص شده را به درستی نشان می دهد.

ترجمه گزینه ها
گزینة »1«: آیا ایشان را کافی نبود که فروفرستادیم بر تو کتابی را که 
بر آنها خوانده می شود به راستی در این رحمتی و پندی است برای 

قومی که ایمان می آورند.
گزینة »2«: ای کاش می دانستم آیا مرا از اهل سعادت قرار دادی.

گزینة »3«: و بی گمان انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم.
گزینة »4«: از زمینه های فساد ضایع کردن زاد و توشه و تباه کردن معاد 

است. برای هر کاری عاقبتی است.
101 -۲

در گزینه دوم با توجه به تعریف آورده شده »األصنام« درست نیست 
و»النَّقش« باید باشد. )از قدیمی ترین آثار تاریخی ...(

ترجمه گزینه ها
گزینة »1«: مکانی که در آن مجرم حبس می شود.  زندان

گزینة »2«: از قدیمی ترین آثار تاریخی بشر که از آن حروف رمزی و 
خط و تاریخ و... کشف می گردد.  کنده کاری ها

گزینة »3«: عضوی از اعضای جسم که باالی بدن واقع شده است.  کتف
گزینة »4«: وسیله ای دارای دسته ای از چوب و دندانی پهن از آهن که 

با آن قطع می کنند.  تبر
111-۳

گزینة سوم ترتیب متضاد کلمه های صورت سؤال را به درستی نشان 
می دهد.

معنای کلمه های صورت سؤال: 
صحة:  ≠ مشرک/  یکتاپرست  نزاع/ حنیف:   ≠ آشتی  و  لم: صلح  السِّ

سالمتی ≠ الداء
ترجمه گزینه ها

و  نفاق  و  کفر  که  بیماری ها  بزرگترین  شفای  همانا  پس   :»1« گزینة 
تباهی و ظاللت می باشد، است.

گزینة »2«: و آن کس که به ستیزه جویی و نزاع پرداخت از دیدن حق 
نابینا شد.

گزینة »3«: بگو در زمین بگردید. پس بنگرید فرجام کسانی که از پیش 
بودند چگونه بوده است. )آنان( بیشترشان مشرکان بوده اند.

121-۲  
131-۱  

»إقامة وجوه: روی آوردن«
141-۲  

سایر گزینه ها نادرست ترجمه شده اند.
َقد أَحَضرنا َمقالًَة: مقاله ای را آورده ایم، رد گزینه های »1« و »3«

یَُعلُِّمنا: به ما آموزش می دهد
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َحوَل سیَرةِ تََدیُِّن: دربارة روش دینداری، رد گزینه های »1« و »4«
ُشعوِب الماِضیَِة: ملل پیشین، رد گزینة »3«

و  نوشته هایشان  طریق  از  َشعائَِرها:  و  نُقوِشها  و  کِتاباتِها  ِخالِل  مِن 
کنده کاری هایشان و مراسم شان، رد گزینة »4«

151-۱  
سایر گزینه ها نادرست ترجمه شده اند.

لََعلَُّه: شاید او، رد گزینه های »2« و »3«
کاَن اإلِبراهیَم الَحنیَف: ابراهیم یکتاپرست باشد، رد گزینة »4«

الَّذي أََخَذ الَفأَس َعلی کِتفِِه: که تبر را بر دوشش گرفته، رد گزینه های 
»2« و »3«

رد  کرده  است،  عبادتگاه حرکت  به سمت  و  الَمعبَِد:  نَحَو  َک  تََحرَّ و 
گزینه های »2« و »3« و »4«

لِتَکسیِر اأَلصنامِ: برای شکستن بت ها، رد گزینه های »3« و »4«
161- ۳  

ترجمة همة گزینه ها جز این گزینه صحیح است. 
جنگ  در  پس  گرفت  باال  قوم  سران  میان  کشمکش  صحیح:  پاسخ 

شکست خوردند.
171-۳  

سایر ترجمه ها جز این گزینه نادرست هستند.
ینه هاسایرگ ز بررسی 

گزینة »1«: ای خدای من! عقل و دلم را با دانش های سودمند نورانی 
کن.

گزینة »2«: قربانیان برای رضایت خدایان در گذشته کشته می شدند.
گزینة »4«: آیا آنان را می بینی که از نقره، آهن، مس یا طال آفریده شده اند.

181-۱  
ترجمة سایر گزینه ها جز این گزینه نادرست است.

ابراهیم در آتش افکنده شد: ُقِذَف إِبراهیُم في النّارِ، رد گزینه های »2« و »3«
، رد گزینه های »3« و »4« اما: َولِکنَّ

خداوند او را از آن نجات خواهد داد: اهللَ َسیُنقُِذُه مِنها، رد گزینه های 
»2« و »3«

191-۳  
سایر گزینه ها نادرست ترجمه شده اند.

، رد گزینة »2« گویی: َکَأنَّ
کسانی که در راه خداوند، جهاد می کنند: الاّلتي یُجاِهدَن في َسبیِل اهللِ، 

رد گزینه های »1« و »4«
چون ساختمانی استوار هستند: َکبُنیاٌن َمرصوٌص، رد گزینه های »1« و »4«

201-۴  
ینه هاسایرگ ز بررسی 

گزینة 1( دل های ما )در دل ها(
گزینة 2( ما او را فراموش نمی کنیم )او ما را فراموش نمی کند(.

گزینة 3( زمینی و آسمانی )آسمان و زمین(.
211-۱  

سایر گزینه ها جز این گزینه نادرست تعریب شد ه اند.

-ای خدای من: یا إِلهي، رد گزینه های »2« و »4«
-سینه ام را شادمانی: َصدري إِنشراحًا، رد گزینه های »2« و »4«

-پر کن: إِمَل، رد گزینه های »2« و »3«
-و دهانم را از لبخندها: َو َفمي بِالبََسماِت، رد گزینه های »3« و »4«

221-۳
دعوت  را  مردم  النّاَس:  یَدُعو  کان  پیامبر/  ابراهیم  سوُل:  الرَّ إبراهیُم 
تََجنُِّب  و  راستین/  دین  از  پیروی  به  الَحنیِف:  یِن  الدِّ بِإتِّباِع  می کرد/ 

َدِة: و دوری کردن از پرستش خدایان متعدد. ِعباَدِة اآللَِهِة الُمتَِعدِّ
بنابراین گزینه سوم ترجمه درست عبارت صورت سؤال است. 

231 -۱
َقرابِینِهِم:  و  أمواتِهِم  أجساَد  هندیان/  الُهنُوُد:  می سوزانند/  ُق:  یَُحرِّ

جسدهای مردگان و قربانیان خود را/ فِی َشعائِر: در مراسمی
درستی  به  را  عبارت صورت سؤال  ترجمه  گزینه»1«  ترتیب  این  به 

نشان می دهد.
241 -۴  

اللُّغات  َو  الُخُطوَط   / دانشمندان  الُعَلماُء:   / کردند  کشف  إکتََشَف: 
الَکثیَرَة: خط ها و زبان های بسیاری را / مِن نُُقوِش بَعِض َمدائِِن إیراَن: 

از کنده کاری ها )نگاره ها(ی برخی شهرهای ایران.
بنابراین ترجمه درست عبارت صورت سؤال در گزینه چهارم آمده 

است.
251 -۲

« به معنای»شاید« است نه»کاش«. گزینه های دیگر  در گزینة دوم »لََعلَّ
درست ترجمه شده اند.

261 -۱
ترجمه درست عبارت گزینه»1« به این صورت است: با انجام مستحبات 

هنگامی که به واجبات ضرر رساند، هیچ نزدیکی ای )به خدا( نیست.
271 -۳

یکی از آموزه های قرآن: واحٌد من تعالیم القرآن/ این است که به انسان 
َر النّاَس/ خداوند دنیا را بیهوده و پوچ نیافریده  یادآوری کند: هذا أن یَتََذکَّ

نیا ُسَدًی. است: ما َخَلَق اهللُ هِذهِ الدُّ
بر این اساس، گزینه سوم تعریب درست عبارت صورت سؤال است.

281 -۲
از سختی های: مِن ُصُعوباِت/ روش و کردار همه پیامبران: سیَرِة ُکلِّ 
َمَع  ِصراُعُهم  است:  بوده  ظالمان  و  کافران  با  آنها  کشمکش  األنبیاءِ/ 

الکافِریَن َو الّظالِمیَن.
بنابراین گزینه دوم تعریب عبارت موردنظر را به درستی نشان می دهد.

291-۴
ینه هاسایرگ ز بررسی 

گزینة 1( کلمة »همه« معنی نشده است و »ُخلَق« نیز باید به صورت 
»ُخلَِقْت« می آمد. گزینة 2( لُِکلِّ االِنساِن نادرست است. گزینة 3( مطلوبه 

المتعالی نیز نادرست است.
301 -۴

ُم/ وسایل خود را حاضر کرد:  َحَضر:حاضر شد / ستاره شناس: الُمنَجِّ
بُِرؤیَِة  أحَضَر َوسائَِلُه/ و شروع به دیدن ستارگان در شب کرد: َو بََدأَ 
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النُّجومِ فِی اللَّیِل.
بنابراین گزینه چهارم تعریب درست عبارت صورت سؤال است.

311 -۴
در گزینة »1«، »أُمرُت« فعل مجهول متکلم وحده و به معنای»مأمور 
شده ام« و»أن أکوَن« فعل مضارع معلوم متکلم وحده است و با توجه به 
»أن« باید به صورت مضارع التزامی معنا شود، بنابراین معنای درست 
آن»که باشم« است؛ در گزینة»2«،»نُودَِی« فعل مجهول ماضی در صیغه 
مفرد مذکر غایب و به معنای»ندا داده شد« است؛ در گزینة»3«، »َعظم« 
معنا  درست  کلمه  سه  هر  گزینة»4«  در  است.  معنای»استخوان«  به 

شده اند.
ترجمه گزینه ها

اسالم  که  باشم  نخستین کسی  که  مأمور شده ام  من  بگو   :»1« گزینة 
آورده است و )به من فرمان داده شده که( هرگز از مشرکان مباش.

گزینة »2«: چون نزد آن آمد، از جانب راست آن وادی در آن جایگاه 
مبارک از آن درخت ندا رسید که ای موسی! یقینًا منم خدا پروردگار 

جهانیان.
گزینة »3«: گفت: »پروردگارم! من استخوانم به راستی سست گردیده و 
)موی( سرم از پیری شعله ور )و سپید( شده. پروردگارم! من هرگز به 

درخواست )از( تو سنگدل نبوده ام«.
گزینة »4«: ای مردم، اگر درباره رستاخیز در شّکید، پس ]بدانید[ که ما 

شما را از خاک آفریده ایم.
321 -۴

کلمه های گزینه چهارم جاهای خالی ترجمه را به درستی کامل می کنند.
331-۱

ال: نفی جنس است و در ترجمه باید به معنای »هیچ ......... نیست« باشد.
له: در ابتدای جمله به معنای »داشتن« است.

دیٌن و طریقٌة: اسم نکره باید با )ی-یک ( ترجمه شود
341-۲

ُد: تاکید می کند تَُؤکِّ اکتََشف: کشف کرد 
: داللت می کند یا داللت دارد تَُدلُّ

نشان  کلمه   : »4« و   »3« گزینه های  در  و  توسط  کلمه   :»1« گزینة  در 
می دهد صحیح نیست.

351 -۳
بدأ یَتَهامسون: شروع به پچ پچ کردند

أصنام: بت ها یَقِصُد: قصد دارد  ال یَتَکّلم: حرف نمی زند 
361-۱

گزینة »2«: جهاد می کردند صحیح نیست.
گزینة »3«: دوستدار صحیح نیست.

گزینة »4«: پی در پی صحیح نیست.
371-۲

زمان  به  چون  نیست  نبودند« صحیح  و  داشت  »بخشش   :»1« گزینة 
ماضی ترجمه شده است.

گزینة »3«: »خواهد داشت« صحیح نیست چون مستقبل است.
استمراری است  ماضی  نیست چون  »نمی کردند« صحیح   :»4« گزینة 

ولی آیه مربوط به زمان حال است.
381-۳

گزینة »1«: »دعوت کردند« صحیح نیست زیرا ماضی ترجمه شده است.

گزینة »2«: »خواهند داد« صحیح نیست زیرا مستقبل ترجمه شده است.
گزینة »4«: »فرا می خواندند« صحیح نیست زیرا ماضی استمراری ترجمه 

شده است.
391 -۴

هرگاه در ابتدای جمله کلمه »هیچ« وجود داشت، باید از حرف )ال(  ی  
نفی جنس استفاده شود و اسم بعدش باید یک اسم ساده بدون »ال« 

و »تنوین« باشد.
401 -۲

( می باشـد که بـه معنای  بیـن حـروف مشـبهة بالفعل فقـط حـرف )َکأَنَّ
اسـت »گویی که« 

411 -۳
لیت + ماضی = ماضی استمراری

گزینة »1«: لیت + مضارع: مضارع التزامی : پیروز شود
گزینة »2«: لیت + مضارع: مضارع التزامی : ببینم

گزینة »4«: لیت + مضارع: مضارع التزامی : سفر کند
421 -۱

هیچ خیری در کالم نیست مگر با عمل
431-۳

»احفظ« به معنای »حفظ کن، نگه دار« است ]رّد گزینة )2([. عبارت 
را  وجودت  »درخت  به صورت  ُمخضّرًة«  وجودک  شجرة  »احفظ 
سرسبز نگه دار.« ترجمه می شود ]رّد سایر گزینه ها[. عبارت »خضراء 
دائمًا حتّی فی الّشتاء« به صورت »همیشه سبز است، حتی در زمستان« 

ترجمه می شود. ]رّد سایر گزینه ها[
441 -۲

ال لون: هیچ رنگی نیست )وجود ندارد(؛ »ال«ی نفی جنس به صورت 
»هیچ... نیست« ترجمه می شود. ]رّد گزینة )4([

تختفی: مخفی می شوند؛ فعل مضارع باب افتعال است. ]رّد گزینه های 
)3( و )4([

»أکثر« به معنی »بیشتر« است نه »حدود«. ]رّد گزینة )1([
451 -۱

یوم: روز، روزی  قبل از کلمة »یوم« واژة آن قرار نگرفته است. 
]رّد گزینة )2([

ما: چیزی که، آنچه  »نتیجة چیزی« نادرست است؛ زیرا قبل از این 
کلمه واژة »نتیجة، ثمرة« به کار نرفته است. ]رّد گزینه های )3( و )4([

ُکنُت ترابًا: خاک بودم  ُکنُت فعل ماضی از افعال ناقصه می باشد و 
چون سازندة ماضی بعید و استمراری نیست پس همان معنای »بودم« 

را می گیرد. ]رّد گزینه های )2( و )4([
461 -۴  

ترجمه  زندگی«  به  زدن  »لبخند  به صورت  الحیاة«  علی  »االبتسام 
می شود. ]رّد سایر گزینه ها[

»األعمال الّصعبة« و »ااُلمور العظیمة« نیز به ترتیب به صورت »اعمال 
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سخت« و »کارهای عظیم« ترجمه می شوند. ]رّد گزینة )1([
»یقّویک« نیز به صورت »قوی می کند، توانمند می کند« ترجمه می شود. 

]رّد سایر گزینه ها[
471 -۱  

»شکسته شدن« مصدر است و باید به صورت مصدر )اِنکسار( تعریف 
شود ]رّد گزینه های )3( و )4([. )نور خورشید( ترکیب اضافی است و 
به صورت »ضوء الّشمس« تعریف می شود ]رّد گزینه های )2( و )3([. 
»قطره« مفرد است و خودش کلمة عربی است، پس به همان صورت 

مفرد می آید. ]رّد گزینه های )2( و )3([
481 -۱  

 .])4( )2( و  ]رّد گزینه های  تأکید است  ادات  به درستی؛  إّن: همانا، 
تُساعُد: یاری می رساند، کمک می کند؛ فعل مضارع است و هیچ دلیلی 
نیست که به صورت »التزامی« ترجمه شود. ]رّد گزینه های )2( و )3([

491 -۳  
اگر بعد از اسم اشاره اسمی بدون »ال« بیاید آن اسم خبر و اسم بعد 

از آن حتمًا صفت است.
کارهای  در  آنان  و  هستند  تالشگر  دانش آموزانی  آنها،  ترجمه : 

درسی شان پشتکار دارند!
501 -۱  

»لیت«: کاش ]رّد گزینه های )2( و )4([، »کنت قد تعّلمت« ماضی بعید 
است، »کّل أمر مکروه«: هر امر ناپسندی، »أواجه«: مواجه می شوم )ّرد 

سایر گزینه ها(
511 -۳  

»ال« در »ال فائدة له« الی نفی جنس است و در ترجمة آن از »هیچ« 
گزینه های  در  همچنین   ،))4( و   )1( گزینه های  )رّد  می کنیم  استفاده 
)1( و )4( »از آن« اضافی است و »فایده نرساند« معادل »ال فائدَة له« 

نمی باشد.
521 -۲  

»ال« در »ال دواَم لها« از نوع نفی جنس است لذا باید در ترجمة آن 
از »هیچ« استفاده کرد )رّد سایر گزینه ها(. همچنین »لیذکرک« مضارع 
است ولی در گزینه های )3( و )4( به صورت آینده ترجمه شده است.

531 -۴  
»قد« + فعل ماضی »عاهدت« به صورت »ماضی نقلی« ترجمه می شود 
]رّد گزینه های )1( و )2([. عبارت »أعمل بما أِعد« به صورت »عمل 
کنم به آنچه وعده می دهم« ترجمه می شود. ]رّد گزینه های )1( و )3([

541 -۴  

1( قبل از هر چیز، قدرت باید بر عقل تکیه کند.
2( بسیاری از چیزها را می دانیم ولی آنها در حافظة ما نیستند.
3( بدون تردید خانواده در تربیت فرزندانش بسیار مؤثر است.

551 -۳
َعَلینا أْن نحافظ: باید که نگهداری کنیم؛ این عبارت »باید + مضارع 

التزامی« را می سازد. ]رّد گزینة )2([
المواهب الطبیعیة: موهبت های طبیعی؛ کلمة »الطبیعیّة« هم یک اسم 

]رّد  شود.  ترجمه  »ی«  همراه  فارسی  در  باید  که  است  »ّی«  همراه 
گزینه های )1( و )4([

561 -۴
به صورت »مضارع  فعل ماضی است پس  این  آورده اند؛  ایمان  آمنوا: 

التزامی« ترجمه نمی شود. ]رّد سایر گزینه ها[
الّذین: کسانی که؛ معادل کلمة »هر« یا واژة »کّل« در جمله اصاًل به کار 
نرفته است و »هر کس« نادرست می باشد. ]رّد گزینه های )1( و )2([

مغفرٌة و أجٌر عظیم: مغفرتی و اجری عظیم؛ این دو کلمه نکره است 
و نباید آنها را به صورت معرفه ترجمه کرد. ]رّد گزینه های )1( و )3([

571 -۳
ترجمه  رفت«  »خواهیم  به صورت  و  است  مستقبل  فعل  »سنذهب« 
می شود ]رّد گزینه های )1( و )4([. »قائدنا« به صورت »فرماندة خود« 
ترجمه می شود ]رّد گزینة )2([. عبارت )لن نترکه وحیداً( نیز به صورت 

»تنها ترک نخواهیم کرد« ترجمه می شود. ]رّد گزینه های )1( و )2([
581 -۱

قلبمان: َقلبنا؛ »قلب« مفرد است. ]رّد گزینه های )2( و )4([
خواهد شد: َستُصبُح؛ فعل مضارع آینده است. ]رّد سایر گزینه ها[

591 -۳
ترجمه  استمراری  ماضی  به صورت  )یؤّکدون(  مضارع  فعل   + »کان« 
می کردند«  »تأکید  به صورت  یؤّکدون«  »کان  ترجمة  پس  می شود؛ 
صحیح است. ]رّد سایر گزینه ها[؛ »آباؤنا« به صورت »پدران ما« ترجمه 
می شود. ]رّد گزینه های )2( و )4([؛ »الُعلی« مفرد است و به صورت 

»بزرگی« ترجمه می شود. ]رّد گزینه های )2( و )4([
601 -۲

امروز: الیوم ]رّد گزینه های )3( و )4([
اشتباهات: األخطاء؛ جمع است. ]رّد گزینه های )1( و )3([

نیز  و  بیاید  باید  ضمیر  بدون  الفضائل؛  أکبَر  فضیلت ها:  بزرگ ترین 
»فضیلت ها« مضاف الیه است. ]رّد سایر گزینه ها[

611 -۲
ترکیب »إن کنت...« به صورت »اگر باشی« ترجمه می شود. ]رّد سایر 

گزینه ها[
ترجمه  خود«  عبادی  »اعمال  به صورت  العبادیّة(  )أعمالک  ترکیب 

می شود. ]رّد گزینه های )3( و )4([
621 -۴

»من« شرطیه به صورت »هر کس« ترجمه می شود ]رّد گزینه های )2( و 
)3([. ترکیب )لم یکن له( نیز به صورت »نداشته باشد« ترجمه می شود. 

]رّد گزینه های )1( و )2([
631-۲

با توجه به فعل »سنذوق« به گزینة صحیح دست می یابیم. این فعل با 
»س« مستقبل آمده است، پس باید به صورت آینده ترجمه شود؛ یعنی 

به صورت »خواهیم چشید«. ]رّد سایر گزینه ها[
641 -۳

حرف جّر »إلی« به معنای »به، به سوی« است؛ پس »إلی اهلل« به صورت 
»به خدا، به اهلل« ترجمه می شود. ]رّد گزینه های )1( و )4([. »الغنّی« 
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به معنای »ستوده، حمد شده«  »الحمید«  به معنای »غنی و بی نیاز« و 
است؛ پس »الغنّی الحمید« به صورت »غنی و ستوده« ترجمه می شود. 
]رّد گزینه های )1( و )4([. گزینة )2( نیز رد می شود؛ چون در ترجمه 
استفاده کرده است که در عبارت عربی، معادل آن  »بودید«  از کلمة 
مشاهده نمی شود و »أنتم الفقراء إلی اهلل« به صورت »شما به خداوند 

نیازمند هستید« ترجمه می شود.
651 -۳

ترکیب »أن + فعل مضارع« به صورت »مضارع التزامی« ترجمه می شود؛ 
پس ترجمة »أن نعلم« به صورت »بدانیم« صحیح است. ]رّد گزینه های 

)1( و )4([
»هیچ«  به صورت  که  است  آمده  جنس  نفی  »ال«ی  عبارت،  این  در 
تأثیری«  هیچ  اثری،  »هیچ  به صورت  أثر«  »ال  یعنی  می شود؛  ترجمه 

ترجمه می شود. ]رّد گزینه های )2( و )4([.
661 -۱

منفی« ترجمه می شود؛ پس  به صورت »مستقبل  »لن + فعل مضارع« 
]رّد  است  ماند« صحیح  نخواهد  »باقی  به صورت  یبقی«  »لن  ترجمة 
گزینه های )2( و )4([. »سیعبرهما« ترکیب فعل آینده و ضمیر مثنی 
است و به صورت »از آن دو عبور خواهد کرد« ترجمه می شود ]رّد 
گزینه های )2( و )3([. »یوم من األیّام« به صورت »روزی از روزها« 

ترجمه می شود. ]رّد گزینه های )2( و )4([
671 -۲

گزینه ها[.  سایر  ]رّد  است  »نمی بینی«  معنای  به  منفی  فعل  تری«  »ال 
»الجبال الجامدة« ترکیب وصفی است و به صورت »کوه های بی حرکت« 
ترجمه می شود ]رّد گزینه های )3( و )4([؛ »أراها« نیز به صورت »آنها را 

می بینم« ترجمه می شود. ]رّد گزینه های )1( و )3([
681 -۲

 .])4( و   )3( گزینه های  ]رّد  می شود  ترجمه  »این«  به صورت  »هذه« 
و   )1( گزینه های  ]رّد  می شود  ترجمه  »جایمان«  به صورت  »مکاننا« 
)4([. »لّما یدخل« به صورت »وقتی داخل می شود، وقتی وارد می شود« 
ترجمه می شود ]رّد سایر گزینه ها[. »ضیف جدید« ترکیبی نکره است 
و به صورت »مهمانی جدید« یا »مهمان جدیدی« ترجمه می شود. ]رّد 

گزینه های )3( و )4([
691 -۱

اینجا: هنا؛ »هناَک« به معنای »آنجا«ست. ]رّد گزینه های )2( و )4([
به ارث می بریم: نرثها؛ فعل مضارع است. ]رّد گزینه های )2( و )3([

شاید عبرت بگیریم: لعّلنا نَعتبُِر؛ معادل مضارع التزامی بعد از »شاید«، 
در زبان عربی »لعّل« + فعل مضارع است. ]رّد گزینه های )3( و )4([

بت  است.  داشته  وجود  انسانی  جوامع  بیشتر  در  بت ها  »پرستش 
مجسمه ای از سنگ یا چوب یا فلز یا سایر جنس هاست که انسان ها آن 
را می پرستند. این بت ها ممکن است به شکل انسان یا حیوان یاخیالی 
باشند ولی در برخی سرزمین ها مردم درختان یا حیوانات ویژه ای را 
در طبیعت می پرستند که آن را »آنیمیسم« می نامیم. عوامل گوناگونی 
از جمله ی  و  می شود  بت پرستی شمرده  به  مردم  آوردن  روی  برای 

آن توجه انسان به شبیه سازی آفریننده به شکل اشیایی است که آنها 
می توانیم  هم چنین  گیاهان.  و  حیوانات  و  انسان  هم چون  می بیند  را 
انسان را وا می داشت که  بگوییم که گوناگونی موجودات در جهان 

خدایان گوناگونی برای آنها در نظر بگیرد.«
701 - ۱

تنها جمله ی موجود در این گزینه با متن انطباق دارد. 
ترجمه : بت ها ممکن است طبیعی باشند یا ساختگی

ترجمه گزینه ها
گزینة »2«: گیاهان هرگز از پروردگاران نبوده اند.

گزینة »3«: اندکی از مردم در گذشته بت ها را می پرستیدند.
گزینة »4«: متن در رابطه با مشرکان در یک سرزمین خاص صحبت می کند.

711 -۳
تنها جملة موجود در این گزینه بر اساس متن نادرست است.

ترجمه : آنیمیسم پرستش بت هایی که انسان می سازد.
ترجمه گزینه ها

گزینة »1«: بت ها انواع و جنس های گوناگون دارند.
گزینة »2«: گاهی انسان از قدرت خیالش برای ساختن بت ها کمک 

می گیرد.
گزینة »4«: چیزهای قابل دیدن یکی از منابع الهام برای ساختن بت ها 

بوده اند.
721 -۲

ضمیر »ه« در این جمله به »تمثاٌل« برمی گردد. 
سایر  یا  فلز  یا  چوب  یا  سنگ  از  است  مجسمه ای  بت  ترجمه : 

جنس ها که انسان آن )مجسمه( را می پرستد.

بت تندیسی از سنگ یا چوب یا فلز یا غیر از آن است که به شکل انسان 
یا حیوان یا شکل های خیالی یا حقیقی برای پرستش می سازند. پرستش 
بت تقریباً در همه ملت ها رایج بوده است اما بعضی امت ها مانند ایرانیان 
هیچ گاه بت ها را پرستش نمی کردند. در سنت یونانیان بعضی آنها خدایان 
بت های  می کردند.  پرستش  را  دیگر خدایان روحی  بعضی  و  جسمی 
مشهور نزد آنها زئوس و هرا و آتنا و هرکول بود و نزد رومیان ژوپیتر و 

ونوس و دیانا و نزد اعراب الت و منات و عزی بودند.
731-۲

با توجه به متن متوجه می شویم که موضوع کلی آن بت پرستی نزد 
موضوع  از  جزئی  همگی  دیگر  گزینه های  است.  مختلف  امت های 

اصلی متن هستند.
741 -۱

پرستش  به  ایرانیان هیچ گاه  که  آمده است  متن  اینکه در  به  توجه  با 
بت ها نمی پرداختند، بنابراین گزینه »1« درست نیست. دیگر گزینه ها 

با توجه به متن صحیح هستند.
751 -۳

« تنها حرف مشبهة بالفعل در متن است. »لکنَّ
761 -۱

گزینة »1« نقش کلمه های مشخص شده را به درستی نشان می دهد.



166

771-۲
781 -۳

تالش ابراهیم )ع( برای نجات قومش و نتیجه آن
791 -۱

گزینة »2«: وحیداً )حالت را بیان می کند و نقش مفعول را ندارد(
گزینة »3«: فأسًا: مفعول 

گزینة »4«: االعیاد: مضاف الیه
801 -۳

اهلل: فاعل و مرفوع-آلهة: مفعول و منصوب
811 - ۱

ترک المعبد-ولما رجع الناس-إسألوا الصنم الکبیر- َفَقذفوه فی النار 
فانقَذه اهلل منها

مفعول به / فاعل / صفت / مجروربه حرف جر
821 - ۲

پاسخ  است.  آمده  نادرست  موردنظر  کلمة  نوعیة  گزینه  این  در  تنها 
صحیح: فعل، مضارع، مفرد مذکر غائب، معلوم، مزید ثالثی از باب 

تفعیل/خبر
831- ۳

در همة گزینه ها جز این گزینه »ال«ی نفی جنس وجود دارد. در این 
گزینه »ال«ی نهی است.
در گزینة »1«: ال َریَب
در گزینة »2«: ال َخیَر

در گزینة »4«: ال ُسلطاَن
841 -۴

تنها در این گزینه »ال«ی نفی جنس وجود دارد. 
ترجمه : خیری که هیچ شّری در آن نیست سپاسگزاری بر نعمت 

است.
در گزینة »1« الی عطف است.
در گزینة »2« الی عطف است.

در گزینة »3« نیز »ال« نافیه است.
851 - ۳

در همة گزینه ها جز این گزینه حروف مشبهة بالفعل به درستی تعیین 
شده است. در این گزینه هیچ حرف مشبهة بالفعلی وجود ندارد و أن 

جزء حروف ناصبه می باشد.
861 -۴

در همة گزینه ها جز این گزینه حروف مشبهة بالفعل وجود دارد. در 
این گزینه »إن« ادات شرط است.

در گزینة »1«: َکَأنَّ
در گزینة »2«: إنَّ

در گزینة »3«: أَنَّ حروف مشبهة بالفعل هستند.
871 -۱

تنها قرائت جمله در این گزینه صحیح است.
قرائت صحیح سایر جمالت:

گزینة »2«: جالِِس الُعَلماَء تَسَعد )جالِس: امر باب مفاعلة(

گزینة »3«: َعدُل ساَعٍة َخیٌر مِن ِعباَدِة َسبعیَن َسنًَة
زَق )مفعول( خاءِ َو ُحسنِ الُخلِق َفإِنَُّهما یَزیداِن الرِّ گزینة »4«: َعَلیُکْم بِالسَّ

881 - ۱
تنها در این گزینه کلمة مورد نظر دارای قرائت نادرست است. قرائت 

صحیح: الّذیَن-العذاَب )مفعول(
891 -۳

پاسخ صحیح: مفعول به
ترجمه : )تنوع موجودات باعث می شد که انسان را ....(

901 -۲
»الّرزق« مبتدا است و باید با ضمه بیاید؛ »َمقسوٌم« خبر و اعراب آن 
نیز مرفوع است؛ »ال تَرَحل« فعل نهی معلوم و در صیغه مفرد مذکر 
مخاطب است، بنابراین گزینة سوم و چهارم درست نیستند؛ »لَُه« جار 
و مجرور است. »الَموت« مبتدا و»محتوم« خبر و هر دو باید با ضمه 
نهی معلوم در صیغه مفرد مذکر  مانند»تَرَحل« فعل  تَحَفل«  بیایند؛»ال 
مخاطب است، بنابراین گزینة اول حذف می شود. به این ترتیب تنها 

گزینة دوم است که قرائت کلمه های بیت را به درستی آورده است.
مرگ  و  مکن  سفر  آن  برای  است،  شده  بخش  روزی  بیت:  ترجمه 

آمدنی و واجب است، پس از آن باک مدار.
911 -۴

در گزینة چهارم»اجر« بعد از»ال«ی نفی جنس آمده است و باید بدون 
دیگر  گزینه های  عبارت های  قرائت  بیاید.  »أل«  بدون  نیز  و  تنوین 

درست هستند.
921 -۳

اثر  که  دارد  نام  کافّه1«  »ما  بچسبد،  »ما«  مشبه  به حروف  اگر  نکته 

حروف مشبهه را در جمله خنثی می کند. إنّما-أنّما-َکاَنّما / ضمناً »لکنّا« 
مخفف »لکنّنا« می باشد. »لکْن« حرف عطف است آن را با »لکّن« اشتباه 

نگیرید.
931 -۱

« به کار رفته است؛ در گزینة »2«،  « و یک »إنَّ در گزینة »1« دو»لکنَّ
« به کار رفته است  « از حروف مشبهة بالفعل است؛ در گزینة »3«، دو»إنَّ »أنَّ
« از حروف مشبهة بالفعل است. بنابراین در گزینه اول  و در گزینة »4«، »لَعلَّ

بیشتر از گزینه های دیگر حروف مورد نظر به کار رفته است.
941 -۴

در گزینة چهارم، »إرضاُء« بعد از حرف مشبهة بالفعل آمده است و باید 
فتحه بگیرد نه ضمه. قواعد حروف مشبهة بالفعل2 در گزینه های دیگر 

رعایت شده است.
951 -۳

حروف  از   » »أنَّ و  جنس  نفی  »ال«ی  إلَه«  در»ال  »ال«  سوم  گزینة  در 
« از حروف مشبهة  بالفعل  مشبهة بالفعل هستند. در گزینه اول، »ولکنَّ
است، در این گزینه »ال«ی نفی جنس وجود ندارد. در گزینه دوم، نه 

1- موضوع »ما کاّفه« در کتاب  درسی شما نیامده ولی برای اطمینان، همین یک تست 
را قرار دادیم.

2- طرز عمل حروف مشبهه جزء موارد خواسته شده کتاب درســـی شما نیسـت و 
برای اطمینان، همین یک تست را قرار دادیم. 
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»ال«ی نفی جنس وجود دارد و نه حرف مشبهة  بالفعل. در این گزینه 
با توجه به معنا متوجه می شویم که »ال« در»ال َحبٍَّة« و»ال َرطٍب« و»ال 
یابٍِس« حرف عطف است نه ال نفی جنس. هم چنین اگر نفی جنس 
بدون»ال«(  )و  تنوین  بدون  و  فتحه  با  باید  آن  از  بعد  کلمه های  بود 
می آمدند. در گزینه چهارم، »ال« در»ال ریَب« نفی جنس است، ولی در 
این گزینه حرف مشبهة بالفعل وجود ندارد. بنابراین تنها گزینه سوم 

است که هر دو مورد خواسته شده در آن آمده است.
961 -۲

از فعل آمده است و  إفتََقَر« قبل  نَِدَم« و»ال  در گزینة »2«، »ال« در»ال 
ال نفی جنس نیست. در گزینه های دیگر»ال« نفی جنس وجود دارد.

971 -۳
در گزینة »1«، »شاهد« اسم فاعل است ولی فعل امر در این گزینه وجود 
ندارد؛ در گزینة »2«، »إصبِر« فعل امر است ولی اسم فاعل در این گزینه 
ر« اسم فاعل است؛  ر« فعل امر و»ُمَذکِّ وجود ندارد؛ در گزینه سوم، »َذکِّ
در گزینة چهارم نه اسم فاعل وجود دارد و نه فعل امر. بنابراین گزینة 

سوم پاسخ پرسش است.
981 -۳

ماضی  فعل های   » و»أَخرَّ َم«  و»َقدَّ مجهول  فعل  سوم،»یُنَبَُّأ«  گزینة  در 
»َزیَّنّا« فعل ماضی؛ در گزینة دوم»یُتَرَک« فعل  هستند. در گزینة »1«، 
مجهول و گزینة چهارم»َخَلَق« فعل ماضی است. به این ترتیب گزینة 

سوم پاسخ این پرسش را به درستی نشان می دهد.
991 -۳

تشریح گزینه ها

گزینة  در  است؛  تفعیل  باب  در  مضارع  فعل  »تَُقبُِّح«   ،»1« گزینة  در 
»2«، »ساتراً« مذکر است نه مؤنث و در گزینة »4«، »حلیم«، اسم فاعل 

نیست. نوع فعل»رأیَت« در گزینه سوم درست آمده است.
1001-۲

نقش  جر.  حرف  به  مجرور  نه  است  مضاف الیه  »ه«  دوم،  گزینة  در 
کلمه های دیگر در سایر گزینه ها درست آمده است.

1011-۴
همه گزینه ها دارای حروف مشبهه هستند و گزینه »4« حروف مشبهه 

ندارد و إْن از ادات شرط است.
1021-۲

الی نفی جنس: ال + اسم با عالمت فتحه 
الی نفی: ال+ فعل مضارع

1031- ۱
همه گزینه ها )ال( کنار مضارع دارند و گزینه الف عالوه بر الی نفی، 
نفی  ال  که  است  گزینه ای  تنها   »1« )گزینة  دارد  هم  نفی جنس  الی 

جنس دارد.(
1041-۴

صفــت: القدیمیــة - فاعــل : االنســاُن - مضــــاف الیه: الکتـــــابات - 
مفعــول: اهتمــاَم 

1051-۱
َر - َعلََّق - تََرَک فعل: َحِمَل - َکسَّ

مفعول: فأسًا-جمیَع-الفأَس-المعبَد 
1061-۳

مِن شعوِب- له- للعبادة
گزینة »1«: فی ادیاِن-علی مّر

گزینة »2«: الی الناس 
گزینة »4«: فی احِد-من مدینتهم  

1071-۲
گزینة »1«: صفت است نه مضاف الیه

گزینة »3«: مفرد مونث غائب - باب تفعیل
گزینة »4«: مفعول به

1081-۴
االستهزاء: مفرد مذکر

1091-۲
گزینة »1«: ابراهیَم-یُنْقَِذ

گزینة »3«: جمیَع )مفعول(-المعبِد
گزینة »4«: المعبَد

1101-۴
ولکّن عباداتِه وشعائَره کانت خرافیًة مثل تعدد اآللهِة )مضاف الیه(

1111 -۲
ـَـ می گیرد. اسم بعد از »ال«ی نفی جنس ـ

1121- ۳
شعَب : در کنار »ال«ی نفی جنس باید فتحه بگیرد - االرض: مضاف الیه-

دیٌن: در کنار کاَن مرفوع است - عبادة: مجرور به حرف جر
1131-۴  

»لَیَت« از حروف مشبّهة بالفعل است که به معنای »کاش« و بیانگر آرزوست 
که تنها در گزینه »4« از آن استفاده شده است. 

در گزینة »1« »إّن« نشانه تأکید جمله است؛ در گزینه »2«، »إّن« نشانه تأکید 
« به معنای »شاید« و »امید  و »أّن« به معنای »که« است و در گزینه »3«، »لَعلَّ

است« می باشد.
ترجمه گزینه ها

گزینه »1«:  قطعاً خداوند دوست می دارد کسانی را که در راهش گروه 
گروه جهاد می کنند؛ گویی آنها ساختمانی استوار هستند.

گزینه »2«: انسان به زندگی در دنیا امیدوار است و از پیری اکراه دارد با 
اینکه به وقار وی می افزاید.

گزینه »3«: و نماز را به پادارید و زکات بپردازید و پیامبر را اطاعت کنید 
امید است شما آمرزیده شوید.

گزینه »4«: به ذهنم رسید کاش انسان مانند ریاضیات بود که برخی نظریات 
او را تفسیر کند.

1141-۴
و  می رود  به کار  تأکید  برای  »إّن«  مشبهة بالفعل، حرف  بین حروف  از 
همان طور که مشاهده می کنید، این حرف تنها در گزینه »4« به کار رفته است.

در گزینه »1«، حروف مشبهة بالفعل به کار نرفته است؛ در گزینه »2«، »ألّن« 
« به معنای »که« است. به معنای »زیرا« و در گزینه »3«، »أنَّ

ترجمه گزینه ها
گزینه »1«: چهار دانش آموز تصمیم گرفتند که در امتحان حاضر نشوند 
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پس تلفنی با استاد تماس گرفتند.
گزینه »2«: ای پسرم عجیب نیست؛ زیرا دلفین دوست انسان در دریاست.
گزینه »3«: دانشمندان کشف کردند که این نورها از نوعی باکتری نورانی 

فرستاده می شود.
امتحانات به دانش آموزان برای یادگیری  گزینه »4«: مدیر گفت: قطعاً 

درس هایشان کمک می کند.
1151-۲

برای کامل کردن پیام و رفع ابهام از جمله قبلی، از حرف مشبّهة بالفعل 
»لکّن« استفاده می شود که این حرف تنها در عبارت گزینه »2« دیده 

می شود.
در گزینه »1«، »إّن« برای تأکید به کار می رود و »لعّل« به معنی »شاید« 
و »امید است« می باشد؛ در گزینه »3«، »کأّن« به معنای »گویی« و »مانند« 
است و در گزینه »4«، »إّن« به معنای »قطعًا« است که برای تأکید از 

آن استفاده می شود. 
ترجمه عبارت:

گزینه »1«: در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری فرمان می دهد و از کار 
زشت و ناپسند بازمی دارد؛ شاید شما پند گیرید.

گزینه »2«: دانش آموزان در مسابقه علمی شرکت کردند؛ ولی آنها پیروز 
نشدند.

گزینه »3«: از دیدار دوستم شاد شدم؛ گویی که من پرنده ای در آسمان 
بودم.

گزینه »4«: از دوستی با احمق بپرهیز؛ همانا او می خواهد به تو سود برساند 
اما به تو زیان می رساند. 

1161-۴
در گزینه »4«، »أّن« اشتباه آمده است؛ چراکه این حرف به معنای »که« است 
و دو جمله را به هم پیوند می دهد. در حالی که در این گزینه، در ابتدای 
جمله آمده است. پس در اینجا باید »إّن« آورده شود. در گزینه های دیگر، 

حروف مشبهة بالفعل به درستی به کار رفته اند.
ترجمه گزینه ها

گزینه »1«: بر شما باد رعایت مکارم اخالق همانا پروردگارم مرا برای آن 
مبعوث کرد.

گزینه »2«: کاش آن کودکان واژه ای جدید بیاموزند.
گزینه »3«: چون بر او آشکار شد، گفت می دانم که یقیناً خدا بر هر کاری 

تواناست.
گزینه »4«: از یک مرد هدایت کننده شنیدم: همانا او از نو متولد شده است.

1171-۳
صورت سؤال از ما گزینه ای را می خواهد که در آن »ال«ی نفی جنس 
به کار رفته باشد. در گزینه »1«، »ال تزال« به معنای »پیوسته« است؛ در 
گزینه »2«، »ال« در »ال تبطلوا«، نهی است؛ در گزینه »3«، »ال« ناسخه یا نفی 
جنس و در گزینه »4«، »ال« نفی مضارع به کار رفته است. بنابراین گزینه 

»3« صحیح است.
ترجمه گزینه ها

گزینه »1«: و اگر پادشاه باشد، پیوسته پادشاهی اش گرامی باد.
گزینه »2«: ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقه های خود را با منت و آزار 

و اذیت تباه نکنید.
گزینه »3«: باید اعتراف کنیم که هیچ سودی در هم نشینی با انسان های 

نادان نیست.
مدرسه  در  بلکه  نمی خواند،  خانه درس  در  برادرش  همانا   :»4« گزینه 

می خواند.
1181-۲

گزینه »1«: اسم بعد از »ال« به صورت مرفوع و با تنوین آمده است؛ در 
حالی که اسم »ال« نفی جنس همیشه با فتحه می آید و نیز تنوین نمی گیرد

ترجمه گزینه ها
ترجمه : امروز، دانش آموزی در کالس نیست.

« اسم »ال«ی نفی جنس است و درست آمده است. گزینه »2«: »شکَّ
ترجمه : هیچ شکی در پیروزی حق نیست.

گزینه »3«: اسم بعد از »ال«ی نفی جنس هیچ گاه تنوین نمی گیرد
هیچ لباسی زیباتر از عافیت نیست. ترجمه :

گزینه »4«: اسم »ال«ی نفی جنس »ال« نمی پذیرد؛ پس این گزینه نیز اشتباه 
است.

ترجمه : ای ثروتمند! هیچ انفاقی جز در راه خدا نیست.
1191-۴

»ال« در گزینه »1«، »ال کتاَب«؛ در گزینه »2«، »ال ریَب« و در گزینه »3«،  
»ال حافلة« الی نفی جنس است؛ ولی در گزینه »4«: »ال« نداریم و کلمه 

»العب« به معنی »بازیکن« است.
ترجمه گزینه ها

گزینه »1«: بعد از رفتن مان هیچ کتابی در میز نبود.
گزینه »2«: آن کتاب هیچ شکی در آن نیست.

گزینه »3«: بعد از ساعت ده، هیچ اتوبوسی در خیابان نیست.
گزینه »4«: در مسابقه فوتبال بازیکنان ما یک گل عالی به ثمر رساندند.

1201-۲
در ابتدای جمله نمی توانیم از حرف مشبّهه »أّن« استفاده کنیم؛ چراکه این 
حرف به معنای »که« است و دو جمله را به هم ربط می دهد و در اینجا 

یک جمله داریم.
ترجمه : ....... این دانشجو درس هایش را برای امتحانات می خواند.

1( می خواند 2( که 3( گویی 4( شاید
1211-۲  

تشریح گزینه ها
گزینه »1«: در این گزینه، »إنّا« در اصل »إّن + نا« بوده است که به صورت 
»إنّا« درآمده است و به معنای »قطعاَ ما« است. همچنین »لَعّل« در معنای 

اصلی خود به کار رفته است.
ترجمه : همانا ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم شاید شما بیندیشید.

گزینه »2«: کلمه »إنّما« به معنی »فقط« است. در اینجا »إّن« از معنای اصلی 
خود یعنی »قطعاً« خارج شده است. 

ترجمه : فقط ابراهیم تصمیم به هدایت کافران به راه راست گرفت.
گزینه »3«: در این گزینه، »إّن« در معنای اصلی خود به کار رفته است. دقت 

داشته باشید که »لکن« در این عبارت، حرف مشبهة بالفعل نیست.
ترجمه : قطعاً شما چنین نتوانید کرد ولی با پارسایی مرا یاری کنید.
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گزینه »4«: در این آیه، »یا لیَت« به معنی »ای کاش«، در معنای اصلی خود 
به کار رفته است.

ترجمه : گفته شد به بهشت درآی. گفت ای کاش قوم من می دانستند.
1221-۳  

»ال« در گزینه »1«، »ال علَم«؛ در گزینه »2«، »ال طاقَة« و در گزینه »4« »ال 
طالَب« نفی جنس است.

در گزینه »3«، »ال« در »ال تغتّروا« ناهیه است و »ال« دوم، به معنی »نه« است 
و نفی جنس نیست. همچنین چون بعد از آن جار و مجرور آمده است، 

نمی تواند نفی جنس باشد.
ترجمه گزینه ها

گزینه »1«: گفتند منزهی تو! ما را هیچ دانشی جز آنچه که خود به ما 
آموخته ای نیست.

گزینه »2«: ای پروردگار ما، آنچه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما 
تحمیل مکن.

گزینه »3«: فریب نمازشان و روزه شان را نخورید.
در  او  آنکه  مگر  نیست،  ما  کالس  در  دانش آموزی  هیچ   :»4« گزینه 

درس هایش موفق است.
1231 -۲

از بین حروف مشبهة بالفعل، حرف »لکّن« برای رفع ابهامِ جمله قبل از 
خود به کار می رود و این حرف در گزینه »2« آمده است.

ترجمه گزینه ها
گزینه »1«: خداوند کسی است که شب را برای شما قرار داد تا در آن 

بیارامید و روز را روشنی بخش قرار داد.
گزینه »2«: بی تردید خدا نسبت به مردم دارای فضل و احسان است، ولی 

بیشتر مردم سپاس گزاری نمی کنند.
بیمار است؛ زیرا گمان  گزینه »3«: برادرم به خانه بازنگشت گویا وی 

می کنم وی به ویروس کرونا مبتال شده است.
گزینه »4«: گفت: ای کاش میان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود پس 

چه بد هم نشینی بودی.
1241-۳

« این است که برای بیان حدس و گمان  یکی از کاربردهای حرف »کأنَّ
به کار می رود و در این حالت به معنی »گویا« است. در این پرسش، این 

حرف در عبارت گزینه »3« به کار رفته است.
در گزینه »1«، »أّن« به معنای »که« است و دو جمله را به هم ربط می دهد؛ 
در گزینه »2«، »لعّل« به معنی »شاید« و در گزینه »4«، »أّن« نیز به معنی 

»که« است.
ترجمه گزینه ها

گزینه »1«: و گمان کردند که ابراهیم )ع( همان انجام دهنده است؛ پس او 
را فراخواندند.

گزینه »2«: شاید سوءظن یکی از مهم ترین دالیل قطع ارتباط بین مردم است.

گزینه »3«: گویا سوءظن اتهام زدن فردی به فرد دیگر، بدون دلیل منطقی است.
گزینه »4«: برخی مردم می پندارند که شغل معلم کاری آسان است. 

1251-۲
حرف »لکّن« را با »لکن« نباید اشتباه کرد. دقت کنید که اگر »لکن« تشدید 

داشته باشد، جزو حروف مشبهة بالفعل است و در غیر این صورت، حرف 
مشبهه به شمار نمی رود. بنابراین گزینه دوم پاسخ پرسش است.

ترجمه گزینه ها
گزینه »1«: همانا شرق شناس دانشمندی از کشورهای غربی است که به 

فرهنگ شرقی آگاه است.
گزینه »2«: بادیه نشین ها گفتند ایمان آوردیم بگو: ایمان نیاورده اید لیکن 

بگویید اسالم آوردیم.
گزینه »3«: گویی آثار کهن بر توجه انسان به دین تأکید می کنند.

گزینه »4«: هر ملتی روشی برای عبادت دارد ولی برخی عبادت هایشان 
خرافی بود.  

1261-۴
در گزینه »1«، »یا لیتنی«؛ در گزینه »2«، »ألّن« و در گزینه »3«، »إّن« جزو 
حروف مشبهة بالفعل هستند؛ اما در گزینه »4«، حرف »أن« جزو حروف 
مشبهة بالفعل نیست؛ چرا که بعد از آن فعل آمده است و نباید آن را با 

»أّن« اشتباه گرفت.
ترجمه گزینه ها

گزینه »1«: دیروز او را دیدم در حالی که می گفت ای کاش من در طول 
سال تحصیلی تالش می کردم.

گزینه »2«: ای دانش آموزان! کتابی سودمند آوردم؛ زیرا در آن موضوعات 
جالبی وجود دارد.

گزینه »3«: هر چیزی هنگامی که زیاد شود ارزان می شود، مگر ادب؛ پس 
آن هنگامی که زیاد گردد، ارزشمند می شود.

گزینه »4«: سخن گفتن آدابی دارد که سخنور باید به آن عمل کند و مخاطبان 
را به سخنی زیبا دعوت کند.

1271-۳
« برای تأکید به کار می رود. در گزینه »1«، کلمه »إنَّ

در گزینه »2«: »ال« در »ال تأکلوا« ناهیه است نه نفی جنس.
در گزینه »3«، »إّن« از حروف مشبهة بالفعل است که جمله پس از خود 

را تأکید می کند.
در گزینه »4«، کلمه »لعّل« جزو حروف مشبهة بالفعل است. بنابراین گزینه 

»3« پاسخ پرسش است.
ترجمه گزینه ها

گزینه »1«: همانا حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است.
گزینه »2«: از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است نخورید.

گزینه »3«: بی تردید خدا سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا آنها آنچه 
را در خودشان است تغییر دهند.

به آن گوش فرا دهید و  گزینه »4«: و هنگامی که قرآن خوانده شود، 
سکوت کنید شاید مشمول رحمت خدا شوید.

1281 -۴
برای بیان حسرت از حرف مشبّهه »لیت« استفاده می شود. بنابراین گزینه 

»4« پاسخ پرسش است.
ترجمه گزینه ها

گزینه »1«: آروز می کنم که قبرستان »وادی السالم« را در نجف اشرف 
ببینم.
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گزینه »2«: پس صبر پیشه کن؛ قطعاً وعده خدا حق است و برای گناهت 
طلب بخشش کن.

گزینه »3«: امید است خدا برای خروج تو از گمراهی دری بگشاید.
گزینه »4«: کافر در قیامت خواهد گفت: »ای کاش من خاک بودم«.

1291 - ۱
برای بیان امید از حرف »لعّل« استفاده می کنیم. بنابراین گزینه »1« صحیح 

است.
در گزینه »2«، »إّن« برای تأکید؛ در گزینه »3«، »لیَت« برای بیان آرزو و در 

گزینه »4«، »لکّن« برای رفع ابهام از جمله قبل استفاده می شوند.
ترجمه گزینه ها

گزینه »1«: امید است دوستی و محبت بین مردم برقرار شود.
گزینه »2«: همانا خواندن و نوشتن کلیدهایی برای پیروزی جوینده علم 

هستند.
گزینه »3«: کاش دوستم برای پیروزی در مسابقه امید داشت.

گزینه »4«: معلم ما درس ها را شرح داد اما بیشتر هم کالسی هایم آن را 
نفهمیدند.

1301 - ۱
گزینه »1«: »لیَت« به همراه فعل ماضی، ماضی استمراری معنا می شود.

ترجمه : ای کاش ما از نقره و طال آفریده می شدیم.
گزینه »2«: »لیت« به همراه فعل مضارع، در فارسی معادل مضارع التزامی 

معنا می شود.
ترجمه : ای کاش معلم مرا جلوی دیگران تشویق بکند. 

در گزینه های »3« و »4« نیز، لعلَّ اگر با فعل مضارع بیاید، مضارع التزامی 
معنی می شود.

ترجمه : گزینه »3«: شاید استاد دانشجوی نمونه را در دانشگاه تعیین کند.
امتحان  در  است شما  امید  کنید  بسیار تالش   :»4« گزینه  ترجمه : 

موفق شوید. 
1311 -۲

تشریح گزینه ها
و  است  آمده  جمله  دو  بین  در  »ان«  چون  گزینه،  این  در   :»1« گزینه 
جمله های قبل و بعد از خودش را به یکدیگر ربط داده است، باید به 

صورت »أّن« بیاید.
ترجمه : آیا ندانسته اند که خدا روزی را برای هرکس که بخواهد، وسعت 

می دهد.
گزینه »2«: در این گزینه، »ان« در آغاز جمله آمده است و چون بعد از آن 
اسم آمده است، به صورت »إّن« صحیح است. پس این گزینه درست است.

ترجمه : با هم بخورید و پراکنده نشوید؛ پس قطعاً برکت با جماعت 
است.

گزینه »3«: در این گزینه، بعد از »ان« فعل مضارع آمده است و باید به 
صورت »أن« آورده شود.

ترجمه : نمی توانیم زبانی را بدون واژه های وارد شده، بیابیم.
گزینه »4«: در این گزینه، »ان« از حروف شرط است که بعد از آن دو فعل 

آورده شده است؛ پس به صورت »إن« درست است.
ترجمه : اگر نتیجه تالشمان را ببینیم، در انجام کارهای نیک تشویق 

می شویم.
1321-۲

کلمه »أّن« به معنای »که«، دو جمله قبل و بعد از خود را به یکدیگر ربط 
می دهد. بنابراین گزینه »2« صحیح است.

ترجمه گزینه ها

گزینه »1«: بسیاری از انسان های موفق، شگفتی دیگران را برانگیخته اند؛
گزینه »2«: با اینکه معلول یا تنگدست بودند و در زندگی خود، با دشواری های 

بسیاری روبه رو می شدند.
گزینه »3«: بسا کالمی که مانند شمشیر است. بر مخاطب به گونه وصف 

ناشدنی تأثیر می گذارد.
گزینه »4«: ای مردم آگاه باشید قطعاً پروردگار شما یگانه است و همانا 

پدرتان نیز یکی است.
1331-۴

تشریح گزینه ها
 گزینه »1«: »ال« در »ال تُحّملنا« نهی است و در »ال طاقة« نفی جنس است.

ترجمه : آنچه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما تحمیل مکن. 
 گزینه »2«: »ال« در »ال تطعموا« نهی است و »ال تأکلون« نفی است.

ترجمه : از پیامبر خدا نقل شده است: »از آنچه خود نمی خورید، به 
مستمندان مخورانید«.

گزینه »3«: »ال تظَلم« نهی و »ال تحّب« نفی است.
ترجمه : ستم مکن همان طور که دوست نداری به تو ستم شود و نیکی 

کن همان گونه که دوست داری به تو نیکی شود.
گزینه »4«: در این گزینه، »ال« در هر دو فعل »ال تصّعر« و »ال تمش« نهی است.

ترجمه : و از مردم رخ برمتاب و با خودپسندی در زمین راه مرو.
1341- ۱

در گزینه »1«، »ال« از نوع نافیه است. نوع »ال« در گزینه های دیگر درست 
آمده است.

ترجمه گزینه ها

گزینه »1«: هیچ یک از شما ایمان نیاوَرد تا زمانی که او آنچه را که برای 
خودش دوست دارد، برای برادرش نیز دوست بدارد.

گزینه »2«: امسال هیچ برنده ای در مسابقه فوتبال وجود نداشت.
گزینه »3«: احادیث اسالمی را به زبان عربی می خوانم و به ترجمه آنها 

رجوع نمی کنم.
گزینه »4«: آیا با ماشین به مشهد سفر می کنی؟ خیر، با قطار سفر می کنم.

1351- ۱
از بین حروف مشبّهه حرف »إّن« برای تأکید به کار می رود. بنابراین، گزینه 
»1« صحیح است. در گزینه های دیگر، »أّن« به معنی »که« است و بین دو 
جمله می آید و آنها را به هم ربط می دهد؛ »کأّن« به معنی »مانند« و »گویی« 
است و »ولکّن« به معنی »ولی« است که برای رفع ابهام از جمله قبل از 

خود می آید.
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ترجمه : قطعاً دنیا خالی از سختی ها نیست و انسان در زندگی خود 
مدام با دشواری ها روبه رو می شود.

1361- ۱
تشریح گزینه ها

گزینه »1«: در این گزینه، هر دو »ال« از نوع نفی جنس است.
ترجمه :  هیچ فقری سخت تر از نادانی و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن 

نیست.
گزینه »2«: »ال« در »ال تَُقل« نهی و در »ال تعرُف« نفی است.

ترجمه : ای پسر عزیزم! آنچه که آن را نمی دانی مگو.
گزینه »3«: »ال« در »ال تکوَن« نفی و در »ال عدواَن« نفی جنس است. 

ترجمه : و با آنها بجنگید تا فتنه ای برجای نماند و دین برای خدا باشد. 
پس اگر باز ایستید هیچ تجاوزی جز بر ستمکاران روا نیست. 

گزینه »4«: »ال« در »ال تفّکروا« نهی و در »ال تقدرون« نفی است.
ترجمه : در آفرینش بیاندیشید و در آفریننده تفکر نکنید چراکه شما 

نمی توانید.
1371-۲

در گزینه »2«، »ال« نفی جنس وجود ندارد؛ چرا که بعد از »ال« اسم نیامده 
است. در اینجا »ال« به معنی »نه« است.

ترجمه : فهمیدم که نجات در راست گویی است نه در دروغ گویی و 
دورویی.

تشریح گزینه ها
گزینه »1«: »قالوا« و »أنصروا« فعل های مجرد هستند.

ترجمه : گفتند او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید.
گزینه »3«: »یا لیتنی« جزو حروف مشبهة بالفعل است.

ترجمه : کافر می گوید ای کاش خاک بودم.
ُق« مجهول است. گزینه »4«: در این گزینه، فعل »تَُحقَّ

ترجمه : آرزوهایشان در ساختن بیمارستان میثم محقق شد.
1381 - ۱

تشریح گزینه ها
در گزینه »1«، به دلیل اینکه بعد از جای خالی فعل آمده است و نیز با توجه 

به معنای جمله، باید حرف ناصبه »أن« بیاید.
ترجمه : بر همه مردم است که در همه وقت ها، به پدر و مادرشان 

احترام بگذارند.
در گزینه »2«، جای خالی در ابتدای جمله آمده است و نیز بعد از جای 
خالی اسم منصوب آمده است. پس »إّن«  به درستی جای خالی را پر 

می کند.
ترجمه : شما را ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. 

قطعاً گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزکار ترین شماست.
در گزینه »3«، جای خالی مانند گزینه پیش، در ابتدای جمله آمده است و 
بعد از جای خالی ضمیر متصل قرار گرفته است. پس در این گزینه نیز، به 

حرف تأکید »إّن« نیاز داریم.
ترجمه : گفت پروردگارا همانا من پناه می برم به تو که از تو چیزی را 

بخواهم که به آن علم ندارم.
در گزینه »4«، جای خالی در میان دو جمله آمده است و بعد از جای 
خالی اسم منصوب آمده است. پس در اینجا حرفی باید آورده شود که 
دو جمله را به هم ربط بدهد. به این ترتیب، »أّن« جای خالی را به درستی 

پر می کند.
ترجمه : سعید پلی را دید؛ پس گمان کرد که حمید دستور به ساختن 

پل داده است.
1391 -۲

در گزینه »2«، حرف »لکّن « برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام از 
جمله ما قبل خودش )جمله گزینه »1«(  به کار رفته است.

ترجمه گزینه ها

گزینه »1«: روباه و آهو ناگهان در چاه افتادند پس طلب کمک کردند؛
گزینه »2«: اما حیوانات فرار کردند زیرا آنها صدای شکارچیان را از دور 

شنیدند.
گزینه »3«: دشمنان قادر نیستند که بر کشور ما مسلط شوند.

گزینه »4«: زیبایی به لباس هایی که ما را زینت می دهند، نیست. قطعًا 
زیبایی، زیبایی علم و ادب است.

1401 -۳
گزینه »1«: »ال« در فعل »ال یُذَکر« نفی و در »ال برکَة« نفی جنس است.

ترجمه : هر غذایی که نام خداوند بر آن یاد نشود، هیچ برکتی در آن 
نیست.

گزینه »2«: »ال« در فعل »ال أعَلُم« نافیه است ولی »ال« در ادامه جمله نافیه 
نیست؛ زیرا بعد از آن اسمی نیامده است. در اینجا »ال« به معنی »نه« است.

ترجمه : نمی دانم خواهرم در مسابقات ورزشی پیروز شد یا نه.
گزینه »3«: اولین »ال« جوابیه و دومی در »ال طالَب«، نفی جنس است. پس 

هر دو نوع »ال« در این گزینه درست آمده است.
ترجمه : دانش آموزی در مدرسه است؟ خیر! هیچ دانش آموزی آنجا 

نیست. 
گزینه »4«: هر دو »ال« در جمله از نوع نافیه است.

ترجمه : هرکس که خطر را نپذیرد، به بزرگواری نمی رسد و هرکس 
احتیاط در پیش گیرد، به بزرگی نمی رسد.

1411-۴  
بنابراین گزینه »4« پاسخ  حرف مشبّهه »إّن« برای تأکید به کار می رود. 
درست است. در دیگر گزینه ها، »أّن« برای ربط دادن دو جمله به یکدیگر 
استفاده شده است؛ »کأّن« برای بیان گمان و »لکّن« برای رفع ابهام از جمله 

قبل از خود به کار رفته اند.
ترجمه گزینه ها

دادن  بدون حرکت  را  آفتاب پرست چشم هایش  که  »1«: شنیدم  گزینه 
سرش، در سمت های مختلف می چرخاند.

گزینه »2«: گویا این حیوان درنده از النه خود دور می شود و به دنبال 
طعمه می رود.

شنید،  را  مهران  انشای  کننده  شلوغ  دانش آموز  هنگامی که   :»3« گزینه 
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خجالت کشید؛ ولی به رفتار خود ادامه داد.
تخته سنگ  در  و  نرم می روید  زمین های  در  زراعت  قطعاً   :»4« گزینه 
برنمی آید؛ پس حکمت نیز چنین است در دل شخص فروتن آباد می شود.

1421 -۳

تشریح گزینه ها
گزینه »1«: در این گزینه، »لیَت« از حروف مشبهة بالفعل است.

ترجمه : ای کاش کافران از خواب غفلت و نادانی بیدار شوند.
گزینه »2«: در این گزینه »إّن« از حروف مشبهة بالفعل است؛ چراکه بعد از 

آن اسم آمده است و جمله را تأکید می کند.
ترجمه : از عصیان خدا در خلوت گاه ها بپرهیزید؛ قطعاً شاهد همان 

حاکم و دادرس است.
گزینه »3«: اگر »ما« بر سر حرف »إّن« آورده شود، دیگر حرف مشبهة بالفعل 
نخواهد بود و معنی »فقط« و »تنها« خواهد داد. پس این گزینه پاسخ 

درست پرسش است.
ترجمه : پس هنگامی که به کاری اراده کند تنها به آن می گوید باش 

پس می شود.
گزینه »4«: در این گزینه، »لکّن« حرف مشبهه است.

ترجمه : در کارم پیشرفتی ندیدم ولی در نهایت موفق شدم.
1431- ۱

در بین حروف مشبّهة بالفعل، حرف »کأّن« به معنی »گویی« و »مانند«، برای 
بیان مشابهت به کار می رود. در گزینه های دیگر، »لعّل« به معنی »شاید«؛ 
»بأّن« به معنی زیرا و »لکّن« به معنای »اّما« هستند. دقت کنید در گزینه 
»3«، اگرچه »أشبه« به معنی »شبیه« و »مانند« است، ولی چون صورت 
سؤال، حرفی را می خواهد که معنای »مشابهت« بدهد، پس این گزینه 

درست نیست.
ترجمه گزینه ها

گزینه »1«: گویی مطالعه آثار نویسندگان کشورهای مختلف، راهی مناسب 
برای به دست آوردن تجربه است.

گزینه »2«: در همه روزهای هفته نماز می خوانیم؛ شاید آن نزد خداوند 
تعالی مورد قبول واقع شود.

گزینه »3«: همانا موالنا عاشق را تشبیه می کرد به کسی که در غربت 
زندگی می کند.

گزینه »4«: معلم بر خواندن مداوم درس ها تأکید کرد اما تو به آن عمل نکردی.
1441-۴

حرف »إّن« کل جمله پس از خود را تأکید می کند نه قسمتی از آن را. پس 
گزینه »4« پاسخ درست است.

: بی گمان خدا آن کس را که دروغگو و ناسپاس است، 
هدایت نمی کند.

1451-۴
برای رفع ابهام از جمله صورت سؤال، باید عبارتی انتخاب شود که در 
آن حرف مشبّهه »لکّن« به کار رفته باشد. بنابراین گزینه »4« صحیح است. 
گزینه های دیگر اگرچه از نظر معنی درست و با متن متناسب هستند، ولی 
چون سؤال رفع ابهام از جمله را می خواهد، گزینه »4« را انتخاب می کنیم.

ترجمه گزینه ها

گزینه »1«: همانا علم میراث پیامبران و مال میراث پادشاهان است.
گزینه »2«: زیرا آن دو برای ما هر آرزویی را در زندگی فراهم می کنند.

گزینه »3«: گویی آن دو بال هایی هستند که انسان می تواند با آن دو پرواز کند.
گزینه »4«: ولی سالمتی از هر دوی آنها زیباتر است.

1461-۳
می کنیم.  استفاده  »لیَت«  مشبّهه  از حرف  کردن(  )آرزو  تمنّا  بیان  برای 

بنابراین گزینه »3« درست است.
ترجمه گزینه ها

گزینه »1«: همانا معلم درس ها را آموزش می دهد شاید دانش آموزان آن 
را یاد بگیرند.

گزینه »2«: همانا انسان آرزو می کند که در همه کارهایش موفق شود.
گزینه »3«: ای کاش قوی بودم تا به ضعیفان و نیازمندان کمک کنم.

گزینه »4«: گویا مردم آگاهند به اینکه ابراهیم شکننده بت هاست.
1471-۴

»ال« در گزینه »1«، »ال طائر«؛ در گزینه »2«، »ال عذَر« و در گزینه »3«، »ال 
نفَع« نفی جنس است. ولی در گزینه »4«، »ال« نفی مضارع است.

ترجمه گزینه ها
گزینه »1«: در نزدیک دانشگاهمان هیچ پرنده ای بر شاخه های درختان نیست.
گزینه »2«: استاد به دانشجوی تنبل گفت: نزد من هیچ عذری پذیرفته نیست.
گزینه »3«: در کالمی که در آن سخن بیهوده و غیبت و دروغ باشد، هیچ 

سودی نیست.
گزینه »4«: چیزی سودمندتر از به دست آوردن علوم ریاضی نمی بینم.

1481-۳
قد یلقی »قد + مضارع«:گاهی می اندازد / أخطائه:خطاهایش- اشتباهاتش/ 

بئر:چاهی )نکره(
ینه هاسایرگ ز بررسی 

)»یلقی«یعنـی  اسـت(-می بیند  )»آن«اضافـی  جـوان  آن   :»1« گزینـة 
گزینـة   / اسـت(  نشـده  )لفظ»کثیر«ترجمـه  سـخت  »می انـدازد«(- 
»2«:آن جـوان )ماننـد گزینة1(-که)نیـازی بـه ایـن حـرف نیسـت(-
چـاه )»بئر«نکـره اسـت( / الشـاب معرفه اسـت و ترجمـة یک جوان 
صحیح نیسـت. گزینـة »4«: یـک جوان)»یک«اضافی اسـت(-می  بیند 
)ماننـد گزینة1(-می باشـد )کلمـه ای بـا ایـن معنـی نیامـده اسـت(

1491 -۳
:هیچ-ندارد أن نعلم: که بدانیم / ال-لِـ

ینه هاسایرگ ز بررسی 

گزینة »1«:»نعلم«ترجمه نشده.
گزینة »2«:یعنی)معادل صحیحی برای »هو«نیست.(-»هیچ«در ترجمة 

»ال«ی نفی جنس نیامده است
گزینة »4«: می دانیم )أن نعلم: بدانیم، مضارع التزامی(-»هیچ«)مانند گزینة2(

1501 -۴
ترجمه گزینه ها

گزینة »1«: هیچ کودکی برای تهیة غذایش در هر روز اضطراب ندارد
گزینة »2«: زیرا او همیشه به مهربانی مادرش ایمان دارد

گزینة »3«: ای کاش من هم مثل آن کودک به پروردگارم ایمان آورده بودم.
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1511 -۲
قد طردت: طرد کردم / لم یسجد: سجده نکرد )ماضی منفی(/تصاحبه: 

با او دوستی می کنی / تترکنی: مرا رها می کنی
ینه هاسایرگ ز بررسی 

»طردت«نیست(- برای  مناسبی  )ترجمة  کردم  دعوت   :»1« گزینة 
است(-دوست  منفی  ثانیاً  است،  یسجد«ماضی  »لم  )اوالً  کند  سجده 
شده ای)»تصاحب«مضارع است (/ گزینة »3«: کال ساختار عبارت فارسی 
با جملة اصلی فرق دارد / گزینة »4«: صاحب شده ای )ماضی است(-
ساختاری  )چنین  خواستم-نکره  او  است(-از  )ماضی  کرده ای  ترک 

وجود ندارد(
1521 -۲

بگیرند.  پند  شوند،  یادآور  یتذّکرون:   / شاید   : لعلَّ  / می زند  یَضرُب: 
)فعل مضارع بعد از »لعّل« مضارع التزامی ترجمه می شود.( 

ینه هاسایرگ ز  بررسی 

مثلی   :»3« گزینة   / می باشد(  معرفه  )»األمثال«  مثل هایی   :»1« گزینة 
»یَضرُب«   ( است  زده  ـ  معرفه(  هم  و  می باشد  )»األمثال«، هم جمع 
است  زده  ـ   )3 گزینة  )همانند  مثلی   :»4« گزینة   / است.(  مضارع 

)همانند گزینة 3(
1531 -۱

ال ... تبقی: هیچ .... باقی نمی ماند / إغراق: زیاده روی، اغراق
ینه هاسایرگ ز بررسی 

الذم«  و  »المدح  صفِت  )»إغراق«  مبالغه آمیز  ذم  و  مدح   :»2« گزینة 
نیست( ـ کّل )ترجمه نشده.( ـ حقیقت را )»لـِ« در »للحقیقة« ترجمه 
نشده است.( نشاد دهد )معادلی در عبارت عربی ندارد.( / گزینة »3«: 
در هر گونه مدح و ذم )»کّل: هر« در جای مناسب خود ترجمه نشده( 
ـ باقی نخواهد ماند )»ال ...... تبقی«: باقی نمی ماند( / گزینة »4« : بعد 
از مبالغه ها )»کّل« ترجمه نشده و »إغراق« هم جمع نیست.( ـ حقیقت 

)همانند گزینة 2(
1541-۳

: گویی / یُدرُِک: درک می کند / یرقب: نظاره می کند. کأنَّ
ینه هاسایرگ ز بررسی 

الّلیل«: زیبایی  گزینة »1«: این )اضافی می باشد( ـ شب زیبا )»جمال 
درک  )»یُدرُِک«:  دانسته  قدر  ـ  نیست.(  »الّلیل«  »جمال« صفِت  شب، 
ترجمه  کثیر«  »اعجاب  ـ  است(  )اضافی  زیبایی  ـ  مضارع(  می کند، 
: گویا( ـ قدر می داند )ترجمة درستی  نشده. / گزینة »2«: چه بسا )کأنَّ
همچون  ـ  گزینة1(  )مانند  این   :»4« گزینة   / نیست.(  »یُدرُک«  برای 
)ابتدای جمله لفِظ »گویی« به کار رفته، پس »همچون« اضافی است.( 

ـ شب زیبا )مانند گزینة 1( ـ کثیر )ترجمه نشده.(
1551-۱

انزعجُت: ناراحت شدم / أعماله الّتی: کارهایش که / کانت تسبّب )کان 
می شود.(:  ترجمه  استمراری  ماضی  بصورت  مضارع  فعل  همراه  به 
باعث می شود / لم یهتّم )لم به همراه فعل مضارع به صورت ماضی 

منفی ترجمه می شود.(: اهمیت ندارد.
بإنزعاجی: ناراحتی من

1561-۲
ال ...... لـِ: هیچ ......... ندارند / ُکْن: باش / لِیذکرک: تا تو را یاد کنند 

)»الم« ناصبه( / فی المستقبل: در آینده
ینه هاسایرگ ز بررسی 

گزینة »1«: لفظ »هیچ« ترجمه نشده ـ بادوام )»دوام« نکره می باشد( ـ 
نیست )»لـ« در »لَها ترجمه نشده است( / گزینة »3«: اندکی )اضافی 
است.( ـ »هیچ« )همانند گزینة 1( ـ دارد )عبارت عربی منفی است 
نه مثبت( ـ یاد خواهند کرد )»لیذکر«: تا یاد کنند( ـ سیرتت )ضمیر 
نیامده.( / گزینة  بِدار )چنین فعلی در عبارت عربی  اضافی است( ـ 
»4«: هیچ )مانند گزینه 1(ـ  نیست )مانند گزینة1(ـ  پس از این )ترجمة 
درستی برای »فی المستقبل« نیست.( ـ یاد خواهند کرد )مانند گزینة3( 

1571-۳
)ماضی  باشد  نکره  دفاع  یُدافع:  لم   / نیست   ....... هیچ  هناَک:   ..... ال 

التزامی( / المفروضة: تحمیلی
ینه هاسایرگ ز بررسی 

گزینة »1«: »هیچ« )ترجمه نشده.(ـ  تجاوزگرانه )»المفروضة«: تحمیلی( 
ـ وطن )ضمیر »ه« در »وطنه« ترجمه نشده که اشتباه است ـ گزینة 
)الحرب  جنگ  تحمیل  ـ  ندارد.(  عربی  عبارت  در  )معادلی  هر   »2«
است.(  منفی  یدافع«  )»لم  می کند  دفاع  ـ  تحمیلی(  جنگ  المفروظة: 
)اضافی  تجاوزگرانه  ـ   )2 گزینة  )مانند  جنگ  تحمیل   :»4« گزینة   /

می باشد.( ـ وطن )همانند گزینة 1(.
1581 -۲

ینه هاسایرگ ز  بررسی 

»تنتَفعیَن«  فعِل  با  )ِک(  »لیَت«  از  بعد  اسم  تنتفعیَن:  لیتِک   :»1« گزینة 
که  تنفِْعَن«  لیتُهنَّ   :»2« گزینة   / دارد.  تناسب  است،  للمخاطبة  که 
»للمخاطبات« است، تناسب ندارد. / گزینة »3« : لیَت المسلمات ینتفْعَن: 
»المسلمات« با »یَنتفْعَن« که »للغائبات« است تناسب دارد. / گزینة »4«: 
است  »للغائبین«  که  »یَنتفِعوَن«  با  »المسلمیَن«  یَنتفعوَن:  المسلیَن  لیت 

تناسب دارد.
1591 -۴

در این گزینة »ال« بر سر اسِم »عجَب« آمده است.
ینه هاسایرگ ز بررسی 

گزینة »1«: »أال«: آگاه باش / گزینة »2«: »ال أعلُم«: »ال« ی نافیه که بر 
سر فعل آمده است ـ »ال« دوم در آخر جمله آمده و معنای »نه« دارد. 
/ گزینة »3«: »ال أغنیاء«: در وسط عبارت آمده و به معنای »نه« است.

1601 -۲
ینه هاسایرگ ز بررسی 

گزینة »1«: »ال« در وسط جمله آمده و به معنای »نه« است. / گزینة »3«: 
»ال« بر سر فعل آمده، پس نفی جنس نیست و »ال« ی نافیه است / گزینة 
»4«: درست است که »ال« بر سر اسم آمده، ولی »انفاق« معرفه به اضافه 

است، در حالی که اسم بعد از »ال« ی نفی جنس باید نکره باشد.
1611 -۱

»ال« در گزینة »1« بر سر اسِم »طالبة« آمده، پس نفی جنس است، ولی 
در سایر گزینه ها »ال« بر سر فعل آمده است.
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1621 -۲
گزینة »1«: فعل »قد نزل« ماضی است ولی مضارع ترجمه شده است.

گزینة »3«: فعل »رأیت« ماضی است که مضارع ترجمه شده است.
گزینة »4«: فعل »قد انتهی« ماضی است که مضارع ترجمه شده است.

1631 -۱
در سایر گزینه ها ترکیب »لعّل + یعرف « / »لیت + أصعد« / »لیت 

+ نقرأ« معنای مضارع التزامی می دهد.
1641-۴

در گزینة »1« و »2« چون اسم دارای »أل« و تنوین است و در گزینة 
»3« بعد از »ال« فعل آمده است. 

1651-۴
»نعیش: زندگی می کنیم« رد سایر گزینه ها

1661-۳
ترجمة صورت سؤال: »کلمه ای را تعیین کن که جملة قبلش را کامل 

می کند.« این تعریف مربوط به »لکّن« می باشد. 
1671-۱

»ما« )اسم موصول(: آنچه )رد گزینه های 2 و 3( / »َصبَرنا«: )صبِر ما 
)رد گزینة 3( / »الطاقة لنا بها«: »هیچ توانی برای آنها نداریم. )رد سایر 

گزینه ها(
تشریح گزینه ها

گزینة »2«: »طاقتش در ما نیست، زیاد نمی شود« از موارد نادرست اند. 
گزینة »3«: »صبر، توان آنها در ما نیست، زیاد نمی کند« از موارد نادرست اند. 

گزینة »4«: »اموری است که، طاقت آن را نداریم« از موارد نادرست اند.
1681 -۱

»الشیء أحسن من ...«: هیچ چیزی بهتر از ... نیست.
در هیچ گزینه ای به جز گزینة »1« صحیح نیامده است.

1691 -۲
یَْستََمع  یَْستَِمع / االمتَحان  االمتِحان

1701 -۴
قرار گرفته،  تأکید  »در مورد جزئی که مورد  آمده  در صورت سؤال 

کدام گزینه صحیح است؟«
حروف مشبهه ُکّل جمله را مورد تأکید قرار می دهد.

1711 -۲
»إنَّما: فقط« ترجمه نشده است.

1721 -۳
منا: برای پیشرفتمان«  در گزینة )1( »تجارب: تجربه ها« جمع است. »لتقدُّ

مصدر است.
ع: تشویق می شوند« مجهول است. در گزینة )2( »یَُشجَّ

در گزینة )4( »ال أمَن: هیچ امنیتی نیست« و »ال راحة: هیچ راحتی ای 
نیست« الی نفی جنس است.

1731-۴
»یحمینا: ما را نگه می دارد« فعل است ولی به صورت اسم )نگهدار( 

ترجمه شده است.

1741-۱
گزینة )2( بعد از »ال« اسم نیامده.

گزینة )3( اسم بعد از »الی نفی جنس« تنوین نمی گیرد.
گزینة )4( اسم بعد از »الی نفی جنس« »ال« نمی گیرد.

1751-۲
« است ولی در  در گزینة )2( حرف مشبهه اول جمله آمده، پس »اِنَّ

« داریم. سایر گزینه ها »اَنَّ
1761-۱

توضیح همة واژگان جز این گزینه صحیح است. 
ترجمه : تلویزیون وسیله ای است برای برقراری تماس با دیگران از 

طریق صدا
ترجمه گزینه ها

گزینة »2«: خراب شده صفتی است برای ابزار یا آلت یا وسیله ای که 
نیازمند تعمیر است.

گزینة »3«: پنبه نوعی از گیاه است که از آن پارچه ساخته می شود.
گزینة »4«: چادر )خیمه( مکانی است از پارچه یا پوست حیوان برای 

سکونت
1771-۴

ترجمة سایر کلمات جز این گزینه صحیح است. 
: مسافران با تأخیر به فرودگاه خواهند رسید: فرودگاه

گزینة »1«: هرکسی چشندة مرگ است: چشنده
بازگرد:  رضایت بخش  و  خشنود  پروردگارت  سوی  به   :»2« گزینة 

رضایت بخش
گزینة »3«: آن قرص را به من بده، سرم درد می کند: درد می کند

1781-۱
در همة گزینه ها جز این گزینه کلمات با یکدیگر مرتبط اند.

ترجمه : چوب-خاک-سنگ-پرونده
ترجمه گزینه ها

گزینة »2«: استخوان-گوشت-خون-پوست
گزینة »3«: دیوار-در-پنجره-ساختمان

گزینة »4«: خندان-لبخندزننده-خوشحال-شاد
1791 -۱

و  دیدن  معنای  به  »ُمشاَهَدِة«  و  »زیاَرِة«  کلمة  دو  گزینه  این  در  تنها 
مترادف هستند. 

ترجمه : آنان مشتاق به دیدار عتبات و دیدن این صحنه هستند.
گزینة »2«: شما در گاراژ اتومبیل ها ایستاده اید.

گزینة »3«: به دوستانتان و نزدیکانتان نیکی کنید تا رستگار شوید.
گزینة »4«: تالش برادر کوشایم هرگز وصف نمی شود.

1801 -۲
متضاد همة کلمات جز در این گزینه نادرست است.

ترجمه : دانش آموزان، خندان وارد کالس شدند: گریان
گزینة »1«: شاد از آنچه که از لطفش به آنان داده شد: شادمان

گزینة »3«: به زیارت مکان های مقدس مشتاق هستیم: دوست داریم
گزینة »4«: مردم در ورودی کارخانه ایستاده اند: می ایستند.


