


اْلَمْعِرَفُه َو النَِّکَرُه 

 اسم معرفه اسمی است که نزد گوینده و شنونده، یا خواننده شناخته شده است.
 اسم نکره، ناشناخته است. 

 مهم ترین نشانۀ اسم معرفه داشتن »ال« است؛ 
ٌس:	معلمی	آمد.	  جاءَ مُدَرِّ

ُس:	معلم	آمد.  جاءَ الْمُدَرِّ

 معموالً هرگاه اسمی به صورت نکره بیاید و همان اسم دوباره همراه »ال« تکرار شود، می توان الف و المش را »این« و »آن« ترجمه کرد؛

 رَأَیُْت أَفراسًا، کانَِت اْلَفراُس َجنَب صاِحِبها: اسب	هایی	را	دیدم،	آن	اسب	ها	کنار	صاحبشان	بودند.

( دارد؛ مثال: َرُجالً، َرُجٍل، َرُجٌل ـٌ ـً ، ـٍ ،   اسم نکره، معموالً تنوین )
 در زبان فارسی، اسم نکره به سه صورت می آید: مردی آمد/ یک مرد آمد/ یک مردی آمد

معادل عربی هر سه جملۀ باال می شود: جاَء َرُجٌل
 اسم خاص )یعنی نام مخصوص کسی یا جایی( در زبان عربی »اسم َعلَم« نامیده می شود و معرفه به شمار می رود؛ مانند: اَسـرین، تهران، کیانوش، ایران، 

دماوند و ...

بعضی از اسم های َعلَم تنوین دارند ولی نکره نیستند، بلکه معرفه می باشند؛ مانند: َعّباٌس، کاظٌم، ُحَسیٌْن
 سال گذشته با مبتدا و خبر آشنا شدیم، گاهی خبر تنوین دارد؛ مثال:

 اَلِْعلُْم کَنزٌ: دانش،	گنج	است.

 فَریقُنا فاِئزٌ: تیم	ما،	برنده	است.

در این مثال ها کنٌز و فائٌِز تنوین دارند، اما نیازی نیست به صورت نکره معنا شوند.

معرفه و نکره
نکره اسمی است که پیش شنونده ناشناخته باشد. یعنی بر شخص یا شی ء معینی داللت نکند. 

کتاٌب )کتابی(، ُعصُفوراً )گنجشکی(، َرُجٍل )مردی( 

 نکته: اسمی که تنوین داشته باشد نکره به حساب می آید. مگر این که اسم علم )خاص( مذکر باشد: کتاباً، عصفوٌر، رجٍل نکره هستند، ولی محمٌد 
معرفه است. 

معرفه اسمی است که پیش شنونده شناخته شده باشد و دارای شش نوع است: 

علم، ذوالالم، موصول و اشاره  معارف شش بود: ُمضَمر، اضافه    

اسم های معرفه عبارتند از: َعلَم، اسم دارای ال، ضمایر، اسم اشاره، اسم موصول، معرفه به اضافه

َعلَم )اسم خاص(: اسمی است که بر شخصی یا چیزی مشّخص و معین داللت  کند. 

، غالیلة، فرعون اَسـرین، محمٌد، َزینَب، اصفهان، طهران، ابوطالب، ابوالحسن، ام البنین، ابن العربي، بنت الهدی ٰ

گر تنوین بگیرد معرفه به حساب می آید: محّمٌد، محّمٍد، سعیٌد، سعیداً، حسٌن و...  نکته: اسم علم مذکر، حّتی ا

اسمی که دارای »ال« باشد: الکتاب، العصفور، الرجل

ال معادل the در زبان انگلیسی است.



138 | عربی یازدهم

 نکته: اسم می تواند فقط یکی از عالمت های »تنوین، ال یا مضاٌف الیه« را هم زمان داشته باشد )یعنی دو گونه از این عالئم در یک اسم جمع نمی شوند.(
»الکتاٌب، الکتاُب المدرسِة، کتاٌب المدرسِة« نادرست هستند، چون دو مورد از عالمت های تنوین، مضاٌف الیه و ال را با هم دارند.

ضمیر: کلمه ای است که جانشین اسم ظاهر می شود. ضمیرها همگی معرفه هستند. 

ضمیر بارز در عربی چهار نوع است: 

ضمایر متصل مرفوع: این ضمیرها به فعل می چسبند، ضمیرهای متصل مرفوعی در پایین با رنگ قرمز نشان داده شده اند: 

، َذهَبُتما / َذهَُبوا، َذهَبَْن، َذهَبا، َذهَبَتا ماضی: َذهَبُت/ َذهَبَت، َذهَبِت/ َذهَب، َذهَبْت / َذهَبْنا / َذهَبُتم، َذهَبُتنَّ

مضارع: اَْذهَُب / تَذهَُب  تَْذهَبیَن / یْذهَُب، تَذهَُب / نَْذهَُب / تَْذهَبون، تَْذهَبَن، تَْذهَبان/ یذهَُبون، یَذهَبَن، یَذهََباِن، تَذهَبان 

امر: ِاْذهَْب، ِاْذهَِبي، ِاْذهَبُوا، ِاْذهَبَْن، ِاْذهََبا
ضمایر منفصل مرفوع: این ضمیرها عبارتند از:

، ُهَما ، أنُتما / ُهم، ُهنَّ أنا / أنَت، أنِت / ُهَو، ِهَي / نَحُن / أنُتم، أنُتنَّ
ضمایر متصل نصبی ـ جّری: این ضمیرها عبارتند از:

ُهما(  ـُ ُهما ) ـِ  ،) ، ـُکما/ ـُهم )ـِهم(، ـِهنَّ )ـُهنَّ ي / ـَك، ـِك / ـُه )ـِه(، ـَها / ـنَا/ ـُکم، ـُکنَّ
ضمایر منفصل منصوب: این ضمیرها عبارتند از:

، إیّاُهما )آن ها را( ُکما )شما را( / إیّاُهْم، إیّاُهنَّ ، إیّا ُکنَّ إیّاَي )من را( / إیّاَك، إیّاِك )تو را( / إیّاُه، إیّاها )او را( / إیّانا )ما را( / إیّاُکم، إیّا

اسم اشاره: اسمی است که برای اشاره کردن به کسی، چیزی و یا مکانی به کار می رود. 

اسم اشاره به مکان: ُهنَا: این جا )برای نزدیک( ؛ ُهناك: آن جا )برای متوسط( ؛ ُهنالِك: آن جا )برای دور(. 

اسم اشاره به شیء: هذا، هذه: این

هذاِن، هذیِن؛ هاتاِن، هاتیِن: این دو، این ها

 هؤالِء: این ها

ٰذلک، تِلك: آن

اولئک: آن ها

موصول:

الذي، التي: کسی که، چیزی که، که

اللَّذاِن، اللََّذیِن، اللَّتاِن، اللََّتیِن: دو کسی که، دو چیزی که، که

الّذیَن، الاّلتي: کسانی که، که

مَن: کسی که، کسانی که )مختص انسان(

مَا: چیزی که، چیزهایی که )مختص غیرانسان(

از آن، اسمی معرفه آمده باشد که به آن اضافه شده باشد(؛ مانند کلمۀ کتاب  معّرف باالضافة: اسمی که دارای مضاٌف الیه معرفه باشد )یعنی بعد 

ُجل/ باُب المدرسة/ باُب البیت/ کتابَُه/ کتابي ]کتاب و باب معرفه هستند چون مضاٌف الیه آن ها  / کتاُب الرَّ و باب در مثال های روبه رو: کتاُب عليٍّ

معرفه است.[

 نکته: اسمی که دارای مضاٌف الیه نکره باشد، نکره محسوب می شود: کتاُب رجٍل. کتاُب نکره است چون مضاٌف الیه ش )رجٍل( نکره است. ]مضاف معرفه 
گر مضاٌف الیه ش نکره باشد مضاف  گر مضاٌف الیه ش معرفه باشد، مضاف نیز معرفه است و ا بودن و نکره بودن خود را از مضاٌف الیه ش کسب می کند یعنی ا

نیز نکره است.[

 نکته: هر اسمی که معرفه نباشد، نکره است.

 )متصل به هر سه قسم کلمه( این ضمیرها عبارتند از:
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َجَرِة.«3 638 َعیِِّن الَْخطَأَ: »َوَقَف الُْعصفوُر َعلَی ............ الشَّ

4( نََوی 3( ثََمَرةِ  2( َوَرقِ  1( ُغصنِ 

رِع.«3 639 حیَح: »ِاسٌم ِمن َأسماِء اهلِل الُْحْسنَی َو مَعْناُه : اَلَّذي َشقَّ الَْحبَّ َو النََّوی بُِقدَرتِِه َو ِحکَمِتِه َو ِعلِمِه لُِیخِرَج َأْصناَف النَّباِت َو الزَّ َعیِِّن الصَّ

4( الَْغفور 3( الُْمجیب  2( الْفالِق  1( الُْمقتَِدر 

ْکثََر.«3 640 حیَح: »اَلَّذي َعاَش َزمَناً طَِویالً، ِمئًَة َو ِعْشِریَن َسنًَة َأْو َأ َعیِِّن الصَّ

4( الطِّْفل 3( الّشابّ  2( الَْعجوز  ر  1( الُْمَعمَّ

ْيِء الَْمطْلوِب.«3 641 حیَح: »ِصَفُة الشَّ َعیِِّن الصَّ

4( الِْجْذع 3( الظَّاِهَرة  2( الْمواَصَفة  1( الَْکریه 

راَعَة ِإمّا في َأْرِضِه َأو في َأرِض َغیرِِه.«3 642 َعیِِّن الَْخطَأَ: »اَلَّذي یَعَْمُل الزِّ

رع 4( الزَّ 3( الُْمزاِرع  اِرع  2( الزَّ 1( الَْفاّلح 

حیَح: »ِجداٌر ِمْن نَباتاٍت ُمَتجاِوَرٍة تُزَرُع في ُصفوٍف ُمنَتِظَمٍة.«3 643 َعیِِّن الصَّ

یاج 4( السِّ 3( الُْغصون  2( الَْجوَزة  1( اللُّّب 

ّفاِح.«3 644 حیَح: »ُجزٌء داِخليٌّ ِمَن الثََّمَرِة َعلَی َسبیِل الِْمثاِل في الِْمشِمِش و التُّ َعیِِّن الصَّ

4( الُْجذوع َوی  3( النَّ 2( اْلَغصان  1( الَْوَرق 

حیَح: »في َکثیٍر ِمَن الِْبالِد مَعاِمُل یََتصاَعُد ِمنها ُدخاٌن ............ .«3 645 َعیِِّن الصَّ

4( رائٌِع 3( جَمیٌل  2( ُمفیدٌ  ثٌ  1( ُملَوِّ

حیَح: »َعَمٌل ریاضيٌّ بَیَن َفریَقیِْن َأو َشخَصیِن َو الَْجمِع.«3 646 َعیِِّن الصَّ

4( اِْشتِعال 3( الْتِفاف  2( ُمواَصفات  1( ُمباراة 

یاَضِة:3 647 َعیِِّن َغیَْر الُْمناِسِب َعِن الرِّ

2( الَْحَکم، الُْمهاِجم، الاّلِعب  1( الَْفریق، الُْمباراة، اَلَْهَدف  

4( الُْمحیُط الْهاِدئ، الَْملَْعب، ُکَرُة الَْقَدم ج، حارُِس الَْمرَمی، التََّسلُّل   3( الُْمتََفرِّ

َعیِِّن الَْخطَأَ في ُمفرِد الَْکِلماِت:3 648

4( ظَواِهر ← ظاِهَرة 3( أثْمار ← ثََمرة  2( ُغصون ← أغصان  1( ُزیوت ← َزیت 

َعیِِّن َغیَْر الُْمناِسِب في الَْمفهوِم:3 649

4( أَفَضل 3( أَحَّل  2( أَحَسن  1( أَطَْیب 

َعیِِّن الَْخطَأَ َحَسَب التَّوضیِح:3 650

ج. َة: اَلُْمتََفرِّ یاضیَّ 2( الَّذي جاَء إلَی الَْملََعِب لُِیشاِهَد اْلَلعاَب الرِّ 1( الَّذي یُحاِفُظ علَی الَْمرَمی: الَْحَکم.  

4( َمکاٌن یَلَْعُب فیِه الَْفریقاِن: الَْملَْعب. 3( َمْجُموَعٌة ِمَن الالَِّعِبیَن: الَْفریق.  

حیَح: »ِعنَدما یََتساَوی الَْفریقاِن في الَْهَدِف، نَقوُل: ُهما ............ .«3 651 َعیِِّن الصَّ

4( هََجما 3( تَعاَدال  ال  2( َسجَّ 1( اِْمتَلَئا 

نٍَة.«3 652 حیَح: »َوحَدٌة إداریٌَّة تَعَْمُل َعلَی تَحقیِق َأهَْداٍف ُمَعیَّ َعیِِّن الصَّ

4( التِّمثال 3( الُْقبَّة  2( الَْمْعبَد  1( الُْمنَظََّمة 
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 َعیِِّن اْلََصحَّ في التَّرَجَمِة لِْلَسئِلَِة َرَقم )6623653(

ِة.«:3 653 َجرَ ُة الْخانَِقُة َشَجَرٌة تَنْمو في بَعِض الْغاباِت ااِلْسِتوائیَّ »اَلشَّ

1( درخت خفه کننده درختی است که در بعضی از جنگل های استوا رشد می کرد.

2( درخت خفه شده درختی است که در برخی از جنگل های استوایی رشد کرده است.

3( درخت خفه کننده درختی است که در برخی از جنگل های استوایی رشد می کند.

4( درخت خفه شده درختی است که در بعضی از جنگل های استوا رشد خواهد کرد.

َجَرُة الْخانَِقُة حیاتَها بِااِللِْتفاِف َحوَل ِجْذِع َشَجرَ ٍة َو ُغصونِها.«:3 654 »تَبَدُأ الشَّ

1( درخت خفه کننده، زندگی اش را با در هم پیچیدن به دور تنه و شاخه های یک درخت آغاز می کند.

2( درخت خفه کننده، زندگی را با در هم پیچیدن به دور تنه و شاخه های یک درخت آغاز کرد.

3( درخت خفه کننده، زندگی را با در هم پیچیدن به دور تنه ها و شاخه های درخت آغاز می کند.

4( درخت خفه کننده، زندگی اش را با در هم پیچیدن به دور تنه ها و شاخه های درخت آغاز کرد.

َرِة َو َقد یَبُلُغ ُْعمُرُه َألَفْي َسنٍَة.«:3 655 »َشَجرَ ُة الَْبّلوِط هَي ِمَن اْلَشجاِر الُْمَعمَّ

1( درخت بلوط از درختان آباد است و عمرش به دو هزار سال خواهد رسید.

2( درخت بلوط درختی کهن سال است و عمرش به یک هزار سال می رسد.

3( درخت بلوط از درختان کهن سال است و عمرش به دو هزار سال می رسد.

4( درخت بلوط از درختان آباد است و عمرش به یک هزار سال خواهد رسید.

»رائَِحُة َشَجرَ ِة النِّفِط َکریَهٌة ِجّداً و تَهُْرُب ِمنَها الَْحَیواناُت.«:3 656

1( بوی درخت نفت بسیار بدبو است و حیوانات از آن فرار خواهند کرد.

2( بوی درخت نفت بسیار ناخوشایند است و حیوانات از آن خواهند گریخت.

3( بوی درخت نفت بسیار بدبو است و حیوانات از آن همیشه در حال فرار هستند.

4( بوی درخت نفت بسیار ناپسند است و حیوانات از آن می گریزند.

کثَـَر ِمن ِمئَِة ِمتٍر َو یَبُلُغ ُقطُرها تِسَعَة َأمتاٍر َأحْیاناً.«:3 657 کویا أ »یَبُلُغ اْرتِفاُع َشَجَرِة السِّ

1( ارتفاع درخت سکویا گاهی به بیشتر از صد متر رسید و قطرش به نُه متر رسید.

2( ارتفاع درخت سکویا گاهی به بیشتر از صد متر می رسد و قطرش به هفت متر می رسد.

3( ارتفاع درخت سکویا به بیشتر از صد متر می رسد و قطرش گاهی به نُه متر می رسد.

4( ارتفاع درخت سکویا به بیشتر از صد متر می رسید و قطرش گاهی به هفت متر می رسید.

ثٍَة.«:3 658 یوِت، ال یَُسبُِّب اْشِتعالُـها ُخروَج َأيِّ غازاٍت ُملَوِّ »تَحَْتوي بُذوُر َشَجَرِة النِّفِط َعلَی ِمقداٍر ِمَن الزُّ

1( دانه های درخت نفت مقداری از روغن ها را در بر دارد، که سوختنش باعث خارج شدن هیچکدام از گازهای آلوده کننده نمی شود.

2( دانه های درخت نفت مقداری از روغن ها را در بر خواهد داشت، که سوختنش باعث خارج کردن هیچکدام از گازهای آلوده کننده  نخواهد شد.

3( دانۀ درخت نفت مقداری از روغن ها را در بر داشت، که سوختنش باعث خارج شدن هیچکدام از گازهای آلوده شده نمی شد.

4( دانۀ درخت نفت مقداری از روغن ها را در بر دارد، که سوختنش باعث خارج کردن هیچکدام از گازهای آلوده شده نمی شد.

»ظَواِهُر الطَّبیَعِة تُـثِْبُت َحقیَقًة واِحَدًة َو هَي ُقدَرُة اهلِل.«:3 659

1( پدیده های طبیعت یک حقیقت را اثبات می کند و آن قدرت خداوند است.

2( طبیعت آشکار یک حقیقت را اثبات می کند و آن قدرت خداوند است.

3( پدیده های طبیعت یک حقیقت را اثبات کرده است و آن قدرت خداوند است.

4( نشانه های طبیعی یک حقیقت را اثبات می کند و آن قدرت خداوند است.
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»یَسَتخِدُم الُْمزارِعوَن َشَجرَ َة النِّفِط َکسیاٍج َحوَل الَْمزاِرِع لِِحمایَِة مَحاصیِلِهم ِمَن الَْحَیواناِت.«:3 660
1( کشاورزان درخت نفت را مانند پرچینی در اطراف مزرعه ها برای نگهداری محصوالتشان از حیوانات به کار می گیرند.

2( مزرعه داران درخت نفت را مانند پرچینی در اطراف مزرعه هایشان برای نگهداری محصوالتشان از حیوانات به کار خواهند گرفت.
3( کشاورزان درخت نفت را مانند پرچینهایی در اطراف مزرعه های خود برای نگهداری محصوالت از حیوانات به کار گرفتند.

4( مزرعه داران درخت نفت را مانند پرچینی در اطراف مزرعه ها برای نگهداری محصوالتشان از حیوانات به کار می گرفتند.
ٌة تَنمو في ُجُزِر الُْمحیِط الْهاِدِئ.«:3 661 »َشَجرَ ُة الُْخبِز َشَجرَ ٌة اْسِتوائیَّ

1( درخت نان درخت استوا است که در جزیره های اقیانوس آرام می روید.
2( درخت نان درختی استوایی است که در جزیره های اقیانوس آرام رشد می کند.

3( درخت نان درختی استوایی است که در کناره های محیط آرام روییده است.
4( درخت نان درخت استوا است که در جزیره های اقیانوس آرام رشد می کرد.

نَِة.«:3 662 »اَلِْعنَُب الَْبرازیليُّ تَنمو َأثـماُرها َعلَی ِجْذِعها و تُعْطي ثَـَمراً طوَل السَّ
1( انگورهای برزیلی، میوه هایش روی تنه اش می روید و در طول سال میوه می دهد.
2( انگور برزیلی، میوه اش روی تنه هایش رشد می کند و در طول سال میوه می دهد.
3( انگور برزیلی، میوه هایش روی تنه اش رشد می کند و در طول سال میوه می دهد.

4( انگورهای برزیلی، میوه اش روی تنه اش رشد می کند و در طول سال میوه می دهد.
َعیِِّن الَْخطَأَ في التَّرَجَمِة:3 663

1( لَِشَجَرِة الُْخبْزِ أَثـماٌر في نِهایَِة أَغصانِـها َکالُْخبزِ: درخت نان میوه هایی مانند نان در آخر شاخه هایش دارد.
2( اَلِْعنَُب الْبَرازیلـيُّ َشَجَرٌة تَختَلُِف َعن باقي أَشجاِر الْعالَمِ: انگور برزیلی درختی است که با بقیۀ درختان جهان متفاوت است.

ُکُل الّناُس لُبَّ هِٰذِه اْلَثـماِر: مردم مغز این میوه ها را می خورند. 3( یَأ
نَِة الْقاِدَمِة تَنمو تِلَْك الَْجوَزُة َو تَصیُر َشَجرَ ًة: در سال آینده آن دانه رشد خواهد کرد و درخت خواهد شد. 4( في السَّ

َعیِِّن الَْخطَأَ في التَّرَجَمِة:3 664
1( قاَل لِي َزمیلي: تَعاَل نَْذهَْب إلَی الَْملَعِب: دوستم به من گفت: بیا به ورزشگاه برویم.

2( فَُقلُْت لَُه: لُِمشاهََدِة أَيِّ ُمباراٍة؟: پس به او گفتم: برای دیدن چه مسابقه ای؟
3( أَجاَب: لُِمشاهََدِة ُمباراِة ُکَرِة الَْقَدمِ: جواب داد: برای دیدن مسابقۀ فوتبال.

ٍب: بَیَن َمن هِٰذِه الُْمباراُة؟: پس با تعجب گفتم: این مسابقه بیِن کی هست؟ 4( فَُقلُْت بِتََعجُّ
حیَح في التَّرَجَمِة:3 665 َعیِِّن الصَّ

جیَن: ما باید به ورزشگاه برویم قبل از اینکه با تماشاچی ها شلوغ شود. هاِب إلَی الَْملَْعِب قَبَْل أَْن یَْمتَلَِئ ِمَن الُْمتََفرِّ 1( َعلَینَا بِالذَّ
داقَِة: نگاه کردم، یکی از مهاجمان تیم دوستی آمد. 2( اُنْظُْر؛ جاَء أَحَُد ُمهاِجمي فَریِق الصَّ

َل هََدفاً: او به دروازۀ تیم خوشبختی حمله کرد و گلی را ثبت کرد. عاَدِة و َسجَّ 3( هَو هََجَم َعلَی َمرَمی فَریِق السَّ
بُْت ِمْن َعَمِل الَْحَکمِ َلَ نَُّه ما قَِبَل الَْهَدَف: از کار داور تعجب کردم چون او گل را قبول نمی کند. 4( تََعجَّ

حیَح في التَّرَجَمِة:3 666 َعیِِّن الصَّ
1( الُْمحیُط الْهاِدُئ یُعاِدُل ثُلَُث اْلَرِض تَقریباً: اقیانوس آرام تقریباً معادل یک سوم زمین است.

ُر هَُو اَلَّذي یُعطیِه اللّ ُه ُعمراً طَویالً: کهن سال همان کسی است که خداوند عمری طوالنی به وی بخشید. 2( الُْمَعمَّ
3( اَلُْمزاِرُع َشخٌص یَْعَمُل ِفـي الَْمزَرَعِة: کشاورز فردی است که در مزرعه کار کرده باشد.

4( قاَم الَْولَُد ِمَن النَّومِ َصباحاً: پسـر، صبح از خواب برمی خیزد.
َعیِِّن الَْخطَأَ في التَّرَجَمِة:3 667

اَرِة اْلُجَرِة: دانش آموزان با اتوبوس به مدرسه می روند. 1( َسَیْذهَُب الطُّاّلُب إلَی الَْمدَرَسِة بَِسیَّ
2( قَبُْر کوُرش یَْجِذُب ُسّیاحاً ِمْن ُدَوِل الْعالَمِ: قبر کورش گردشگرانی از کشورهای جهان را جذب می کند.

داقَِة: نگاه کن، یک حملۀ قوی از جانب بازیکن تیم دوستی. 3( اُنْظُْر، هَجَمٌة قَویٌَّة ِمن جانِِب الِعِب فَریِق الصَّ
عاَدِة: دروازه بان تیم خوشبختی واقعاً مرا در شگفتی می آورد. 4( یُْعِجبُـني ِجّداً حارُِس َمرَمی فَریِق السَّ
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وِء.«3 668 َعیِِّن الَْخطَأَ في مَفهوِم الِْعباَرِة: »اَلَوحَدُة َخیٌر ِمْن َجلیِس السُّ
1( هست تنهایی بِْه از یاران بد!

2( تا توانی می گریز از یاِر بد / یاِر بد بدتر بَُود از ماِر بد!
3( دال خو کن به تنهایی که از تن ها بال خیزد / سعادت آن کسی دارد که از تن ها بپرهیزد!

4( دشمن دانا بِهْ  از ناداْن دوست!
َعیِِّن الَْخطَأَ:3 669

َجَرِة = بِیَضُة الَْیْومِ َخیٌْر ِمْن َدجاجَِة الَْغِد! 1( ُعصفوراِن في الَْکفِّ َخیٌر ِمن أَلٍف َعلَی الشَّ
کوُت ِمن َذهٍَب = اَلَْکالُم ِإذا َخَرَج ِمَن الَْقلِب َدَخَل في الَْقلِب! ٍة فَالسُّ 2( ِإذا کاَن الَْکالُم ِمن ِفضَّ

َجرِ باِل ثََمرٍ = ثََمَرُة الِْعلمِ الَْعَمُل بِِه! 3( اَلْعالُِم باِل َعَمٍل َکالشَّ
4( َعداَوُة الْعاِقِل َخیٌْر ِمْن َصداقَِة الْجاِهِل = َعُدوٌّ حَکیٌم َخیٌْر ِمْن َصِدیٍق جاِهٍل!

َعیِِّن الَْخطَأَ:3 670
1( اَلْماضي ال یُذَکُر = بر گذشته ها صلوات!

علَِب َذنَبُُه = به روباه گفتند: کو شاهدت؟ گفت: ُدمم! 2( شاِهُد الثَّ
ُکْل ُخبزََك َعلی مائَِدِة َغیرَِك = نان خود را به سفرۀ دیگری مخورید ! 3( ال تَأْ

ئُب = ترّحم بر پلنگ تیز دندان/ ستمکاری بَُود بر گوسفندان! َکلَُه الذِّ 4( َمن صاَر نَعَجًة أَ
حیَح في مَفهوِم الِْعباَرِة: »اَلَْبعیُد َعِن الَْعیِن بَعیٌد َعِن الَْقلِب«3 671 َعیِِّن الصَّ

2( دوری و دوستی! 1( از دل برود هر آنکه از دیده برفت!  
4( دورنشین، دل نشین است! 3( چشم حسد پدید کند عیب ناپدید!  

ِة في الَْمفهوِم:3 672 َعیِّْن ِعباَرًة تَْخَتِلُف َعِن الَْبقیَّ
1( سخن گر زر است، خاموشی گوهر است! 

2( جَماُل الَْمرِء فَصاحَُة لِسانِِه!
3( اَلَْمرُء َمخبوٌء تَحَت لِسانِِه!  

4( تا مرد سخن نگفته باشد / عیب و هنرش نهفته باشد!

 َکم ِعباَرًة تَرَجَمُتها َخطَأٌ؟ )لِْلَْسئِلَِة َرَقم 6773673( 

لیَمِة تَحَت التُّراِب َو یَنَسی مَکانَها: سنجاب بعضی از دانه های سالم بلوط را زیر خاک 3 673 نجاُب بَعَْض َجوزاِت الَْبّلوِط السَّ الف( کاَن یَدَفُن السِّ
دفن خواهد کرد و مکانش را فراموش خواهد کرد.

ب( ِاْزَرعوا َو اْغرِسوا، َو اهلِل ما َعِمَل النّاُس َعَمالً َأَحلَّ َو ال َأطَیَب ِمنُه: کشاورزی کنید و بکارید، به خدا مردم کاری حالل تر و پاکتر از آن 
انجام نداده اند.

ج( ！َأرَسلْنا إلَی فِرَعوَن َرسوالً َفَعَصی فِرَعوُن الرَّسوَل: پیامبر را به سوی فرعون می فرستیم، پس فرعون از فرستاده سـرپیچی می کند.
د( عالٌِم یُنَتَفُع بِـِعلِْمـِه، َخیٌر ِمْن َألِْف عابٍِد: دانشمندی که از دانشش بهره برده شود، بهتر از هزار عبادتگر است.

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( واِحَدة 
ًة ثانَیًة باِل هََدٍف: هر دو تیم دوباره بدون ُگل مساوی می شوند.3 674 الف( لََقد تَعاَدَل الَْفریقاِن َمرَّ

ب( اَلَْحَکُم یَْصِفُر في ُمباراِة ُکَرِة الَْقَدِم: داور در مسابقۀ فوتبال سوت زد.
ماواِت َو اْلَرِض مَثَُل نوِرِه َکِمشکاٍة فیها ِمصباٌح: خداوند نور آسمان ها و زمین است، مَثَِل نورش مانند چراغدانی است  ج( ！اللّ ُه نُوُر السَّ

که در آن چراغی است.
: چراغ در شیشه است، شیشه گویا که ستاره ای درخشان است. ها َکوَکٌب ُدّريٌّ جاَجُة َکأَنَـّ د( ！الِْمصباُح في ُزجاَجٍة الزُّ

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( واِحَدة 
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 گزینۀ درست را مشخص کن: »نامی از نام های مبارک خداوند است و معنایش: کسی که دانه و هسته را با قدرت و حکمت و علمش شکافت تا 6394  2  
انواع گیاه و کِشت را بیرون آَوَرد.«

بررسیگزینهها:

4( بخشاینده 3( اجابت کننده  2( شکافنده  1( قدرتمند 
 گزینۀ درست را مشخص کن: »کسی که زمان زیادی، 120 سال یا بیشتر زندگی کرده است.«6404  1  

بررسیگزینهها:

4( کودک 3( جوان  2( پیر  1( کهن سال 
 گزینۀ درست را مشخص کن: »ویژگی چیز خوِب«.6414  2  

بررسیگزینهها:

4( تنه 3( پدیده  2( ویژگی، خصوصیت  1( ناپسند 
 گزینۀ نادرست را مشخص کن: »کسی که زراعت می کند چه در زمین خودش یا در زمین غیر خودش.«6424  4  

بررسیگزینهها:

4( کِشت 3( کشاورز  2( کشاورز  1( کشاورز 
 گزینۀ درست را مشخص کن: »دیواری از گیاهان نزدیک به هم که در ردیف های منظم کشت می شوند.«6434  4  

بررسیگزینهها:

4( پرچین 3( شاخه ها  2( دانۀ گردو و بلوط  1( مغز میوه 
 گزینۀ درست را مشخص کن: »بخش داخلِی میوه، به عنوان مثال در زردآلو و سیب.«6444  3  

بررسیگزینهها:

4( تنه ها 3( هسته  2( شاخه ها  1( برگ 
 گزینۀ درست را مشخص کن: »در بسیاری از کشورها کارگاه هایی وجود دارد که از آن ها دود ............ باال می رود.«6454  1  

بررسیگزینهها:

4( جالب 3( زیبا  2( مفید  1( آلوده کننده 
 گزینۀ درست را مشخص کن: »عملی ورزشکارانه میان دو تیم یا دو فرد و جمع.«6464  1  

بررسیگزینهها:

4( سوختن، برافروخته شدن 3( در هم پیچیدن  2( ویژگی ها  1( مسابقه 
 گزینۀ نادرست در مورد ورزش را مشخص کن: 6474  4  

بررسیگزینهها:

4( اقیانوس آرام، ورزشگاه، فوتبال 3( تماشاچی، دروازه بان، آفساید  2( داور، مهاجم، بازیکن  1( تیم، مسابقه، ُگل 
 گزینۀ نادرست در مفرد کلمات را مشخص کن: 6484  2  

بررسیگزینهها:

2( شاخه ها ← شاخه ها )هر دو جمِع »ُغصن: شاخه« هستند.( 1( روغن ها ← روغن  
4( پدیده ها ← پدیده 3( میوه ها ← میوه  

 گزینۀ نادرست در مفهوم را مشخص کن: 6494  3  
بررسیگزینهها:

4( خوب تر، خوب ترین 3( حالل تر، حالل ترین  2( خوب تر، خوب ترین  1( خوب تر، خوب ترین 
 بر اساس توضیح گزینۀ نادرست را مشخص کن: 6504  1  

بررسیگزینهها:

2( کسی که به ورزشگاه آمده تا بازی های ورزشی را نگاه کند: تماشاچی. 1( کسی که از دروازه محافظت می کند: داور. 
4( مکانی که در آن دو تیم بازی می کنند: ورزشگاه. 3( مجموعه ای از بازیکنان: تیم.  
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 گزینۀ درست را مشخص کن: »هنگامی که دو تیم در ُگل مساوی می شوند، می گوییم: آن ها ............«.6514  3  
بررسیگزینهها:

4( حمله کردند. 3( برابر شدند.  2( ثبت کردند.  1( پر شدند. 
 گزینۀ درست را مشخص کن: »همبستگی ای اداری که برای برآوردن هدف هایی مشخص کار می کند«.6524  1  

بررسیگزینهها:
4( تَندیس 3( گنبد  2( پرستشگاه  1( سازمان 

درستترینترجمهرامشخصکن)سؤاالت662-653(
بررسیسایرگزینهها: 6534  3  

الْخانَِقة: خفه کننده؛ اسم فاعل است نه اسم مفعول )رّد گزینه های 2 و 4(
الغاباتاالستوائّیة: جنگل های استوایی؛ بایستی به صورت موصوف و صفت ترجمه شوند، نه مضاف و مضاف الیه )رّد گزینه های 1 و 4( 

تَنْمو: رشد می کند؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد سایر گزینه ها( 
بررسیسایرگزینهها: 6544  1  

ِجْذع: تنه؛ مفرد است؛ ُجذوع: تنه ها )رّد گزینه های 3 و 4(  حیاتَها: زندگی اش؛ )رّد گزینه های 2 و 3(  
َشَجَرٍة: یک درخت، درختی؛ نکره است )رّد گزینه های 3 و 4(  

تَبَْدُأ: آغاز می کند، شروع می کند؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد گزینه های 2 و 4( 
بررسیسایرگزینهها: 6554  3  

َرة: کهن سال؛ )رّد گزینه های 1 و 4(  الُْمَعمَّ ِمَناْلَشجاِر: از درختاِن )رّد گزینه ی 2(  
َألَْفي: دو هزار )رّد گزینه های 2 و 4( یَبُلُغ: می رسد؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد گزینه های 1 و 4(  
 نکته: أَلَْفي در اصل »أَلَْفیِن« بوده که »ن« در آخر آن به خاطر اضافه شدن به »َسنٍَة« حذف شده است.

بررسیسایرگزینهها: 6564  4  
َکریَهة: ناخوشایند، ناپسند؛ )رّد گزینه های 1 و 3(

تَهُْرُب: فرار می کنند، می گریزند؛ فعل مضارع )رّد سایر گزینه ها( 
»همیشه« در گزینۀ سوم، در جملۀ عربی وجود ندارد.

بررسیسایرگزینهها: 6574  3  
َأحیاناً: گاهی؛ بایستی در قسمت دوم ترجمه ذکر شود؛ )رّد گزینه های 1 و 2(

یَبُْلُغ: می رسد؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد گزینه های 1 و 4(
تِسَعة: نُه؛ )رّد گزینه های 2 و 4(

بررسیسایرگزینهها: 6584  1  
بُذور: دانه ها، جمِع بَْذر؛ )رّد گزینه های 3 و 4(

تَحَْتوي: در بر دارد؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد گزینه های 2 و 3(
ُخروج: خارج شدن؛ مصدر َخَرَج یَْخُرُج است. ِإْخراج: خارج کردن؛ مصدر َأْخَرَج یُْخِرُج است. )رّد گزینه های 2 و 4(

ثَة: آلوده کننده؛ اسم فاعل است نه اسم مفعول؛ )رّد گزینه های 3 و 4( ُملَوِّ
الیَُسبُِّب: باعث نمی شود، سبب نمی شود؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد سایر گزینه ها( 

بررسیسایرگزینهها: 6594  1  
ظَواِهر: پدیده ها، جمِع ظاِهَرة )رّد گزینه های 2 و 4(

الطَّبیَعة: طبیعت؛ )در گزینۀ 4 به صورت صفت ترجمه شده در حالی که مضاف الیه است(
تُثِْبُت: اثبات می کند؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد گزینۀ 3(

بررسیسایرگزینهها: 6604  1  
الَْمزاِرع: مزرعه ها )رّد گزینه های 2 و 3( الُْمزارِعوَن: کشاورزان. )رّد گزینه های 2 و 4( 

یَسَتخِدُم: به کار می گیرند؛ فعل مضارع )رّد سایر گزینه ها(  محاصیلِهم: محصوالتشان )رّد گزینۀ 3( 
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بررسیسایرگزینهها: 6614  2  
ٌة: درختی استوایی؛ موصوف و صفت هستند. )رّد گزینه های 1 و 4( َشَجَرٌةاستوائیَّ

تَنْمو: رشد می کند؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد سایر گزینه ها( 
ُجُزر: جزیره ها؛ جمِع َجزیَرة )رّد گزینۀ 3(

الُْمحیِطالْهاِدئ: اقیانوس آرام )رّد گزینۀ 3(
بررسیسایرگزینهها: 6624  3  

الِْعنَُب: انگور؛ مفرد است. )رّد گزینه های 1 و 4(

تَنْمو: رشد می کند؛ )رّد گزینۀ 1(
َأثمار: میوه ها؛ )رّد گزینه های 2 و 4(

 گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص کن:6634  4  
بررسیعبارت:

تَصیُر: می شود؛ فعل مضارع تَنْمو: رشد می کند؛ فعل مضارع  
 گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص کن:6644  1  

بررسیعبارت:

َزمیل: هم کالسی، همکار.
 گزینۀ درست در ترجمه را مشخص کن:6654  3  

بررسیسایرگزینهها:

2( اُنْظُْر: نگاه کن؛ فعل امر. 1( َأْنیَْمَتِلَئ: پر شود؛ فعل مضارع.  
4( ماَقِبَل: قبول نکرد؛ فعل ماضی.

 گزینۀ درست در ترجمه را مشخص کن:6664  1  
بررسیسایرگزینهها:

3( یَعَمُل: کار می کند؛ فعل مضارع اِخباری. 2( یُعِطي: می بخشد؛ فعل مضارع.  
4( قاَم: برخاست؛ فعل ماضی.

 گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص کن:6674  1  
بررسیعبارت:

کسی. َسّیاَرِة اْلُجَرِة: تا َسَیْذهَُب: خواهند رفت؛ فعل مستقبل. 

 گزینۀ اشتباه را در مورد مفهوم عبارت مشخص کن: »تنهایی، بهتر از همنشین بد است.«6684  4  
بررسیعبارت:

سه گزینۀ اول در مورد »دوری از هم نشین بد« است اما گزینۀ 4 »اهمیت دانا بودن فرد.«
 گزینۀ اشتباه را مشخص کن:6694  2  

بررسیگزینهها:

1( دو گنجشک در دست بهتر از هزار )عدد( روی درخت است = تخم امروز بهتر از مرغ فردا است. )هر دو در مورد »اهمیت داشته ها در زمان 
حال« صحبت می کنند.(

گر سخن از دل برآید، بر دل وارد می نشیند )این دو ضرب المثل در مفهوم مانند هم نیستند(. گر سخن گفتن، نقره باشد، پس سکوت طال است = ا 2( ا
3( دانشمند بدون عمل مانند درخت بدون میوه است = میوه و حاصل علم، عمل کردن به آن است. )هر دو در مورد »اهمیت عمل کردن به 

دانش« صحبت می کنند.(
4( دشمنی دانا بهتر از دوستی نادان است = دشمنی حکیم بهتر از دوستی نادان است. )هر دو در مورد »اهمیت دانایی و پرهیز از نادانی« 

صحبت می کنند(.
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 گزینۀ اشتباه را مشخص کن:6704  4  
بررسیگزینهها:

1( گذشته یاد نمی شود = بر گذشته ها صلوات )هر دو معادل هم.(
2( شاهد روباه ُدمش است = به روباه گفتند: کو شاهدت؟ گفت: ُدمم )هر دو معادل هم.(

3( نانت را روی سفرۀ غیر خودت مخور = نان خود را به سفرۀ دیگری مخورید )هر دو معادل هم.(
4( هرکس گوسفند شود، گرگ او را می خورد = ترّحم بر پلنگ تیز دندان/ ستمکاری بَُود بر گوسفندان )این دو مثل معادل هم نیستند.(

 در مورد مفهوم عبارت روبه رو، گزینۀ درست را مشخص کن: »دور از دیده، دور از دل است.«6714  1  
فقط گزینۀ 1 با ضرب المثل عربی معادل است.

 عبارتی را که از نظر مفهوم با بقیه متفاوت است مشخص کن:6724  1  
بررسیگزینهها:

2( زیبایی انسان، فصاحت زبانش است.
3( انسان، زیر زبانش پنهان شده است.

عبارت های 2، 3 و 4 در مورد اهمیت سخنوری است ولی عبارت 1 در مورد اهمیت سکوت می باشد.

ترجمۀچندعبارتاشتباهاست؟)سؤاالت677-673(
بررسیعبارتها:6734  2  

الف( کاَنیَدَفُن: دفن می کرد/ یَنَْسی: فراموش می کرد؛ هر دو معادِل ماضی استمراری هستند.
ب( بدون اشتباه.

ج( َرسوالً: پیامبری؛ نکره است/ َأرَسلْنا: فرستادیم؛ فعل ماضی/ َعَصی: سرپیچی کرد؛ فعل ماضی.
د( بدون اشتباه.

بررسیعبارتها:6744  3  
ب( یَْصِفُر: سوت می زند؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد. الف( تَعاَدَل: مساوی شدند، برابر شدند؛ فعل ماضی، سوم شخص مفرد. 

د( ُزجاَجٍة: شیشه ای، یک شیشه؛ نکره است. ج( بدون اشتباه.  
بررسیعبارتها:6754  2  

ب( بدون اشتباه. الف( یُخِرُج: بیرون می آورد؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد. 
د( ُسئَِل: سؤال شد؛ ماضی مجهول. ج( بدون اشتباه.  

بررسیعبارتها:6764  4  
ُق: باور می کنی؛ فعل مضارع.  الف( تَُصدِّ

ب( نُشاِهُد: می بینیم؛ فعل مضارع.
ج( مَْن: چه کسی.

د( ظاِهَرة: پدیده / َحیََّرْت: حیران کرد؛ فعل ماضی/ ماَوَجدوا: نیافتند؛ فعل ماضی.
بررسیعبارتها:6774  2  

ب( یَحُدُث: روی می دهد؛ فعل مضارع. الف( بدون اشتباه.  
د( بدون اشتباه. ج( ریاح: بادها؛ جمِع ریح / کاَنیاُلِحُظ: می دیدند؛ معادل ماضی استمراری. 

درچندعبارتاشتباهاتترجمه،یکساناست؟)سؤاالت682-678(
بررسیعبارتها:6784  2  

الف( یَأُْخُذ: برمی دارند؛ فعل مضارع/ یََتناَولوَن: می خورند؛ فعل مضارع )2 مورد(.
ب( حاَوَل: تالش کردند؛ فعل ماضی )1 مورد(.

ج( بدون اشتباه.

بوا: تعجب کردند؛ فعل ماضی )1 مورد(. د( تََعجَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 




