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بخش اول
قواعد

انواع جمله

1 جملۀ اسمّیه: جمله ای است که با اسم شروع می شود.

اجزای اصلی )الگوی( جملۀ اسمّیه: مبتدا + خبر؛ مثال: أحَمُد  تِلْمیٌذ. )احمد، دانش آموز است.( / َمریُم  تَلَعُب.  )مریم، بازی می کند.(
  مبتدا     خبر   مبتدا     خبر

 مبتدا: به اسمی می گویند که در ابتدای جملۀ اسمیه می آید و دربارۀ آن خبری گفته می شود. مبتدا معادل نهاد در زبان فارسی است.

 خبر: به کلمه یا کلماتی می گویند که پس از مبتدا می آیند و معنای آن را کامل می کنند. خبر در واقع دربارۀ مبتدا توضیح و خبری را ارائه می دهد یا امری 

را به آن نسبت می دهد. خبر معادل گزاره در زبان فارسی است.

مثال های بیشتر: الُمؤِمنوَن  صاِدقوَن. )مؤمنان، راستگو هستند.(  /  الَمطَُر   یَنزُِل َعلَی األَرِض. )باران، بر زمین می بارد.(
مبتدا      خبر مبتدا         خبر   

 نکته: بهترین راه تشخیص خبر، پی بردن به مفهوم عبارت و توّجه به ترجمه و معنای جمله است. از آن جا که می دانیم مبتدا و خبر اجزای اصلی جمله 

هستند، بنابراین برای تشخیص خبر بهتر است توجه کنیم که کدام کلمه یا عبارت بعد از مبتدا، رکن اصلی کالم است و با مبتدا جمله را کامل می کند.

مثال: َزیْنَُب، بِنُْت عليٍّ )ع(. )زینب، دختر علی )ع( است.(

در جملۀ باال با توجه به ترجمۀ عبارت می فهمیم که »بِنُْت« بعد از »َزیْنَُب« از اجزای اصلی جمله و در نقش خبر است.

مثال: َزیْنَُب بِنُْت عليٍّ )ع(، ُمبَلَِّغُة رِسالَِة َکرباَلَء. )زینب دختر علی )ع(، ابالغ کنندۀ رسالت کربالست.(

آیا به نظر شما در جملۀ باال نیز »بِنْت« خبر است؟

در این جمله گوینده دیگر نمی خواهد بگوید که »زینب، دخترِ ]علی )ع([ است.«؛ بلکه می خواهد بگوید که »زینب، ابالغ کننده است.«؛ پس مقصود اصلی متکّلم 

و جزء اصلی جمله بعد از »َزینُب«، کلمۀ »ُمبلِّغُة« است که با مبتدا معنای جمله را کامل می کند و در نقش خبر قرار دارد.

بنابراین مالحظه می کنید که توجه به مفهوم جمله و ترجمۀ عبارت، برای تشخیص خبر بهترین راهنماست.
گر اسم »ال«دار بیاید: خبر نیست؛ مثال: هذا التِّلمیُذ )این دانش آموز( ا

گر اسم بدون »ال« بیاید: خبر است؛ مثال: هذا تِلمیٌذ. )این، دانش آموز است.( اّما ا
خبر  

 نکته: بعد از اسم اشاره 

َعیِّن المبتدأ و الخبر في العبارات الّتالیة:

ْمُر ناِفٌع لِبَعِض أمراِض الِجسمِ. 2( هَذا التَّ َمرِة َکثیرٌة.   ُة لِهِذِه الثَّ 1( القیَمُة الغذائیَّ

3( التِّلمیُذ الِمثاليُّ یَکتُُب واِجباتِِه.

ترجمه: ارزش غذایی این میوه، زیاد است.  1( القیمُة: مبتدا / َکثیَرٌة: خبر 
ترجمه: این خرما، برای بعضی از بیماری های بدن مفید است. 2( هذا: مبتدا / ناِفٌع: خبر   

ترجمه: دانش آموز نمونه، تکالیفش را می نویسد. 3( التِّلمیُذ: مبتدا / یَکتُُب: خبر    

نمونه سؤال

2 جملۀ فعلّیه: جمله ای است که با فعل شروع می شود.

اجزای اصلی )الگوی( جملۀ فعلّیه: فعل + فاعل + ]گاهی[ مفعول

عادَة في ُمساَعَدِة الّناِس. )دوست تو خوشبختی را در کمک کردن به مردم یافت.( مثال: َوجََد َصدیُقَك السَّ
  فعل   فاعل  مفعول
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تَلَعُب َمریُم. )مریم بازی می کند.(  
فعل   فاعل  

 فعل: کلمه ای است که بر انجام دادن کاری یا داشتن حالتی در گذشته، حال یا آینده داللت دارد.

 فاعل: اسمی است که بعد از فعل قرار می گیرد و فعل به آن نسبت داده می شود؛ به عبارت دیگر، فاعل انجام دهندۀ کار یا دارندۀ حالت است.

کمان صدای ستمدیدگان را نمی شنوند؟( مثال: أ ال یَسَمُع الُحّکاُم  نِداَء الَمظلومیَن؟ )آیا حا
مفعول فاعل  فعل    

گر مانند زبان فارسی فاعل قبل از فعل بیاید، دیگر به آن فاعل نمی گویند. مثالً در جملۀ »حَمیدُة َذهَبَْت إلَی البَیِْت.: حمیده به خانه   نکته: در زبان عربی، ا

رفت.«، نمی توانیم بگوییم »حَمیدة« فاعل است. )می دانیم که این جمله چون اسمّیه است، »حَمیدة« نقش مبتدا را دارد.(

 نکته: فعل از نظر جنس )مذّکر یا مؤنّث بودن( باید با فاعل هماهنگی داشته باشد.

َة.: مرد مؤمن وارد بهشت می شود. مذّکر: یَْدُخُل الُمؤمُن الَجنَّ
َة.: زن مؤمن وارد بهشت می شود. مؤنّث: تَْدُخُل الُمؤِمنَُة الَجنَّ

مثال: 

 نکته: مطمئن ترین راه برای یافتن فاعل در جمله، توجه به ترجمۀ عبارت و درک مفهوم جمله است.

 نکته: سؤال کردن با »چه چیزی؟« یا »چه کسی؟« هم می تواند ما را در پیدا کردن فاعل کمک کند.

مثال: ！لَُهم جَّناٌت تَجري ِمن تَحتَِها األَنْهاُر : آن ها باغ هایی دارند که از زیر ]درختان[ آن ها، جوی ها روان است.

»تَجري« یعنی »جاری می شود / روان است«؛ حال می پرسیم: چه چیزی جاری می شود؟ جواب: رودها؛ پس »األنْهاُر« فاعل »تَْجري« است.

 مفعول: اسمی است که فعل بر آن واقع می شود و معموالً در جواب »چه چیزی را؟« یا »چه کسی را؟« می آید.

گر در این کتاب یا هر جای دیگری با کلمۀ »َمفعوٌل بِه« مواجه شدید، بدانید که همان »مفعول« است: )َمفعوٌل به = مفعول(  توجه: ا

 دقت کنید: مفعول به غالباً بعد از فاعل می آید.

 نکته: هرگاه مفعول از نوع ضمیر مّتصل باشد، مفعول قبل از فاعل می آید.

مثال: یُِحبُّني  المعّلُم. )معّلم مرا دوست دارد.(
مفعول   فاعل  

شاهََدك األُستاُذ في الَملَْعِب. )استاد، تو را در ورزشگاه دید.(  
مفعول   فاعل  

 نکته: گاهی مبتدا و خبر و نیز فاعل و مفعول، صفت یا مضاف الیه می گیرند و خودشان موصوف و مضاف می شوند.

مثال: ُصدوُر  األحْراِر  ُقبوُر  األَْسراِر. )سینه های انسان های آزاده، آرامگاه اسرار است.(
مبتدا   مضاف الیه  خبر   مضاف الیه  

یَْزَرُع الَفاّلُح الُمِجدُّ أَشجاَر  التُّّفاِح. )کشاورز کوشا درختان سیب می کارد.(  
فعل    فاعل    صفت   مفعول   مضاف الیه  

َعیِّن المحّل اإلعرابّي للکلمات المعّینة:

ُة في مَساحٍة واِسَعٍة ِمَن األَرِض.« عوِب الَکثیَرِة و تَعیُش األُّمُة اإلسالمیَّ ُة مَْجموَعٌة ِمن الشُّ »الِبالُد اإِلْسالِمیَّ
2( خبر ـ خبر 1( مفعول ـ مبتدأ  

4( فاعل ـ مفعول 3( خبر ـ فاعل  

گزینۀ )3(  
ُة« نیز فاعل است، زیرا فعل »تَعیُش« به آن نسبت داده شده است. »َمجموَعٌة« کلمه ای است که با مبتدا )البالد( مفهوم جمله را کامل می کند. »األُمَّ

نمونه تستی



123درس پنجم | هذا َخْلُق اهلِل

تست های قواعد

»ما َقَسَم اللُه لِلِعباِد َشیئاً أفَْضَل ِمن الَعقِل.«؛ َعیِِّن الفاعَل:-11
4( أفَْضَل 3( َشیئاً  2( اهللُ  1( الِعبادِ 

！َفأنَْزَل اللُه َسکینََتُه َعلی َرسوله و َعلی الُمؤمنیَن؛ َعیِِّن الَمفعوَل:-21
4( الُمؤِمنیَن 3( َرسولِ  2( َسکینَةَ  1( اهللُ 

ُل األَْسماُك الُمضیئَُة ظاَلَم الَبحِْر إلَی نَهاٍر ُمضيٍء.«؛ َعیِّن الفاِعَل و المفعوَل:-31 »تَُحوِّ
4( األسماُك ـ ُمضيٍء 3( الُمضیئَُة ـ ُمضيءٍ  2( الُمضیئَُة ـ ظاَلمَ  1( األَْسماُك ـ ظاَلمَ 

َة مَّراٍت َحتَّی یَلَتئَِم.«-41 حیَح َعن الَمفعوِل فِي الِْعباَرِة الّتالیِة: »غالِباً یَلعُق الِقطُّ ُجرَحه ِعدَّ َعیِّن الصَّ
4( مؤنّث و موصوف 3( مذّکر و مضاف  2( مذّکر و موصوف  1( مؤنّث و مضاف 

َعیِّن الفاِعَل ُمضافاً: -51
ماِء في الُهنْدوراس. 2( شاهََد َولٌَد َصغیٌر ُسقوَط األَْسماِك ِمَن السَّ   1( ！ال یُکلُِّف اهلُل نَْفساً إاّل ُوسَعها

ُس في الجاِمَعِة أساتَِذتُنا األِعّزاُء ُحّباً لِتَربَیِة األَجْیاِل. 4( یُدرِّ َع التَّالمیُذ فَریَقُهم الفائَِز في نِهایَِة الُمسابَقِة بَِسبَِب نَجاِحِه.  3( َشجَّ

َعیِّْن ما لَیَْس فیِه الَمفعوُل:-61
راً. 2( لِساُن الِقطِّ َمملوٌء بُِغَدٍد تُفرُِز سائاِلً ُمطهِّ 1( شاهَْدتُها َو هَي تَْخُرُج إلی الّسوِق بُسرَعٍة. 

4( ！َو جاَء ِإْخَوُة یُوُسَف فََدَخلوا َعلَیِْه فََعرفَُهْم 3( في َکثیرٍ من األَوقاِت یَتََأثَُّر بَعُضنا بِبَْعٍض.  

َعیِّن الَمفعوَل مَوصوفاً:-71
ً2( ！و التَْقتُلوا أَنُْفَسُکْم ِإنَّ اهلَل کاَن بُِکم َرحیما 1( في ِإحَْدی األَیّامِ الماِطَرِة شاهَْدنا ظاِهَرًة َعجیبًَة في َسماِء َمدینَتِنا. 

َة ُصَورٍ. 4( ذاَت یَْومٍ ُکّنا قَْد َذهَبْنا إلی ِمنطَقٍة رائَِعٍة فَالْتََقطُْت ِعدَّ ْکتََشَفَها الْبََشُر حَتَّی اآلَن.  3( ِإنَّ عالََم الَحَیواناِت َمملوٌء بَِعجائَِب َما ا

َعیِِّن المفعوَل بِِه َضمیراً:-81
ِة ِعنَدما ُکّنا نَلَْعُب في ساحَِة الَمدَرَسِة. 2( شاهََدنا ُمَعلُِّم اللَُّغِة الفارسیَّ َة ألَ نَّها لغُة دینه و ثقافتِه.  1( یُِحبُّ هذا التِّلمیُذ اللَُّغَة الَعَربیَّ

ٌة و أیضاً لَُغُة دینِنا. َة ألنّها لَُغٌة عالَمیَّ 4( ُأِحبُّ اللَُّغَة الَعَربیَّ ِة ِعنَدما کاَن یَذهَُب إلَی َمَمرٍّ ُمجاوِرٍ.  3( شاهَْدنا ُأستاَذ اللُّغِة الفارسیَّ

ماً علی الفاِعِل:-91 َعیِّن المفعوَل لَیَْس ُمَقدَّ
کِِل؟ 2( حَتَّی اآلَن هَْل َدلَّتَْك الَحَیواناُت َعلَی طَریِق حلٍّ لبَعِض الَمشا 1( أَحیاناً یاُلِحُظ اإلنْساُن ثََمرَة أعمالِِه بَْعَد َسنَواٍت َکثیرٍة. 

4( یَنَْفُعَك الُمؤِمُن ِعنَد الُمجالََسِة و الُمشاَرَکِة فَُهَو کالَعطّاِر. ِة.   روِس الَمْدَرسیَّ ُسنا ُمَعلُِّمنا الَکریُم األَْخالَق إضافًَة إلی الدُّ 3( یَُدرِّ

َعیِّن ِعبارًة لیَس فیها فاِعٌل:-101
2( التَْجتَِمُع َخصلَتاِن في ُمؤمٍن: البُْخُل و الکِْذُب.   1( ！و بِالَحقِّ أنَزلْناُه و بالَحقِّ نََزَل

ئٌَة. 4( َوَصَف الطَّبیُب لِذلَك الَمریِض أْدویًَة ِمنها َشراٌب و ُحبوٌب ُمَهدِّ ِة تِْسَعٌة.   3( إنَّ َعَدَد الُمشارِکیَن في الُمسابِقاِت الِعلْمیَّ

َعیِّن ِعباَرًة فیها الفاِعُل و الَمفعوُل مَعاً:-111
ناً. 2( ما َوجََد أَهالي الُهنْدوراس لِظاِهَرِة ُسقوِط األَسماِك جَواباً ُمَعیَّ 1( یَحتَِفُل الّناُس في الُهندوراس بِهَذا الَْیومِ َسنَویّاً. 

4( إنَّ الُمواِطنیَن جَماعٌة ِمن الّناِس یَعیشوَن في باِلٍد واِحَدٍة.  . یَِّة الَعقیَدِة َو ِحفِظ االّتحاِد في العالَم اإلسالميِّ ُد الُقرآُن َعلَی ُحرِّ 3( یُؤکِّ

َعیِّن ِعباَرًة فیها مَفعوالِن اثناِن:-121
2( أعلَُم الّناِس َمن جََمَع ِعلَْم الّناِس إلی ِعلِمِه. َرْت طَریَقَة تَدریسها.  َسَة الَمْت نَفَسها َو َغیَّ 1( ِإنَّ الُمدرِّ

4( لیتَك تَقبَُل َکالَم والِِدك َو تَعَمُل بِِه.  . کثََر ِمن أَلِْف اِختِراٍع ُمِهمٍّ 3( اِْختََرَع إدیسوُن بِالُمحاَولَِة الکثیرِة أ

راً:-131 َعیِّن الفاعَل َجمعاً ُمَکسَّ
2( هُناك في َمدینَتِنا فاَّلٌح ُمِجدٌّ یَزَرُع أشجاراً ُمثِْمَرًة. 1( ظَلََم یوُسف ِإْخَوتُه َو ترکوه في أَعماِق الِبئرِ. 

4( تَستَطیُع الِحرباُء أَْن تُدیَر َعیْنَیْها في اتِّجاهاٍت ُمْختَلَِفٍة. بَن األوالَد تأدیباً َصحیحاً.  هاِت أْن یُؤَدِّ 3( علی األُمَّ
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َعیِّن الخطأَ َعِن الفاعل )َحَسب القواِعد و المعنی(:-141
َزیُِّن بِاألخالِق الَحَسنَِة. کتِساِب الِعلمِ و التَّ 2( یَْذهَُب الطاّلب إلی الجِامعاِت اِل 1( تُخرُِج المؤمنات اهلل ِمن الظُّلماِت إلی الّنوِر. 

ِل َمّرٍة في العالَمِ. ًة ألَوَّ یُن نُقوداً َوَرقیَّ 4( اِْستَْخَدمت الصِّ ِئ و أنَا َعَفوتُُه.   یِّ غیُر ِمن َعَملِِه السَّ 3( نَِدَم أخي الصَّ

حیَح في تعیین الفاِعِل:-151 َعیِِّن الصَّ
2( َوقََعْت هِذِه الِحکایَُة قَبَل أَربَعیَن َسنًَة في باِلٍد. ← الحکایُة ّجارُ  هرِ. ← النَّ 1( النّجاُر ماَصنَع ِجداراً بل َصنََع ِجسراً علی النَّ

راسيُّ راسيُّ الَجدیُد فََیذهَُب التَّالمیُذ إلی الَمدارِِس. ← العاُم الدِّ 4( اِبتََدأَ العاُم الدِّ 3( یُشاِهُد الّناُس في حَدیَقِة الَحَیواناِت أنواعاً ُمختَلِفًة ِمنْها. ← الّناُس 

161-: َعیِّن الَخطَأَ َعِن الَکلماِت الَّتي تَحَتها خطٌّ
2( ！َمن جاء بِالَحَسنَِة فَلَُه َعْشُر أْمثالِها : مضاف إلیه َسة؟: مضاف إلیه  1( هَْل کانَت الَهدایا بُِمناَسبَِة حَْفلَِة میالِد الُمدرِّ

ًة.: مفعول ملَُة َعلی حَمِل َشْيٍء یَفوُق َوزنَها َخمسیَن َمرَّ 4( تَقدُر النَّ 3( یُساِفُر َصدیقي إلی قَریٍَة ألنَُّه بحاجٍَة إلی الُهدوِء.: فاعل  

َعیِّن المثنّی فاعالً:-171
2( في ِإحْدی األَیّامِ َوقََع ُعدواٌن بَیَن األََخَویِْن. هُر یَوماِن: یَوٌم لَك و یَوٌم َعلَیَك.  1( الدَّ

4( یَدوُر قََمراِن اِثْناِن حَْوَل َکوَکِب الِمّریِخ. ُکم الُْمبیُن.   یطاُن َخیراً فَُهَو َعدوُّ 3( ال یُریُد بُِکُم الشَّ

َعیِّن َضمیَر »نا« مَفعوالً:-181
داً فإنّه کاَن یُساِعُدنا في بَعِض ُدروِسنا. 2( إنّي أَعرُِفه جَیِّ  1( ！إنّا نَطَمُع أن یَغِْفَر لَنا َربُّنا َخطایانا

4( عنَدنا َموسوَعٌة َکبیرٌة توجَُد فیها َموضوعاٌت رائَِعٌة. 3( َخبُر نَجاِح فَریِقنا أثاَر اِنتِباه ُزَمالئِنا.  

َعیِِّن المفعول به مَوصوفاً:-191
2( َسَیأتي الُمَعلُِّم قَریباً فاَل تَذهَبوا إلی ساحَِة الَمدَرَسِة. 1( أجاب المعلِّم عن أسئلِة التَّالمیِذ أمس. 

دیَقیِن. ّجاُر ِجداراً َخَشبّیاً بَیَن الصَّ 4( َصنََع النَّ 3( َعَصَفْت ریاٌح شدیَدٌة فأصابَْت َسفینَتُهم َصخَرًة.  

َعیِّن الَمفعوَل »َجمعاً ُمکّسراً«:-201
ُجِل بُِسهولٍَة. 2( َما اْستَرجَْعنا أمانََة ذلَك الرَّ 1( أَراَد ُمساِفٌر تَسلیَم نُقوِدِه إلی َشْخٍص أمیٍن.  

4( ！َربِّ ِإنّي ظَلَمُت نَفسي فاْغِفْر لي َفرِ.  ندوِق ِعنَد السَّ 3( ُأریُد ِمنك أن تَْجَعَل نُقوَدك في الصُّ

نَِة:-211 َعیِّن الَخطَأَ عن الکِلماِت الُمعیَّ
.: مفرد ـ مفعول  ْفَرقَِة فَُهَو َعمیُل الَعُدوِّ 2( َمْن َرأَی ِمنکم أحَداً یَْدعو إلَی التَّ باُب هُُم الَّذیَن َوَصلوا إلی ِسنِّ البُلوِغ.: جمع مکّسر ـ مضاف إلیه  1( الشَّ

ُك َعیُْن البُوَمِة فإنَّها ثابِتٌَة.: مؤنّث ـ فاعل 4( ال تَتََحرَّ کینََة و الَوقاَر!: مؤنّث ـ مفعول  3( تََعلَّموا الِعلَم و تََعلَّموا لَُه السَّ

َعیِّن ما لَیَس فیه المفعول به:-221
ِة. ْفَرِة الِعلمیَّ 2( اِلتََقطْنا ُصَوراً َکثیرًة رائَِعًة في السَّ  1( ！یُریُد أَن یُخرِجَُکم ِمن أَرِضُکم فماذا تَأُمروَن

4( تَعاَشروا کاإِلْخواِن َو تَعاَملوا َکاألَجانِِب.   ً3( ！َو ال یَظْلُِم َربُّك أحَدا

َعیِّن الَخطَأ َعن الَمَحلِّ اإلعرابّي:-231
2( ！ُکلُّ ِحْزٍب بِما لََدیِْهم فَرِحوَن : خبر 1( َعلَی ُکلِّ الّناِس أن یَتَعایَشوا َمَع بَعِضِهم تَعایُشاً ِسلمّیاً.: مفعول  

هَِب.: مفعول  4( طَلَبَْت األُمُّ ِمن َولَِدها حَْمَل حَقیبٍَة َمملوَءٍة ِمن الذَّ 3( حَمیٌد و َصدیُقُه صاِدقاِن في کالِمِهما.: خبر 

نَِة:-241 حیَح َعِن الَکِلماِت الُمَعیَّ َعیِِّن الصَّ
2( َعلَیْنا أاّل نُضیَع أْوقاتَنا في أَیّامِ الُعطْلَِة!: جمع سالم للمؤنّث ـ مفعول  1( ！ما ظَلَْمناهُم َولکِْن ظَلَموا أنُْفَسهم : مفرد ـ مفعول  

4( نَظَُر الَولَِد إلَی والَِدیِْه ُحّباً لَُهما ِعباَدٌة.: مؤنّث ـ خبر 3( الُمؤِمنوَن ِإْخَوٌة فاَل یَجوُز الِخالُف بَینَُهْم.: مؤنّث ـ خبر 

َعیِّن الَخبَر في الِعبارِة الّتالیِة: »قلوُب األَحراِر ثابَِتٌة َعلَی ِحْفِظ ُعهوِدِهم.«-251
4( ُعهوِد 3( َعلی ِحفظِ  2( ثابتةٌ  1( األحرارِ 

َعیِّن الَخطَأَ في تَعییِن الَخَبر:-261
ناعاِت الَجدیَدِة.: َسبٌَب مِ الصِّ ُة في َعْصرِنا َسبٌَب َرئیسيٌّ لِتَقدُّ 1( الطاقَُة الَکهَربائیَّ

عِْد.: َکهَرباٌء ماِء َمَع الرَّ 2( الّصاِعَقُة َکْهَرباٌء تَنْزُِل ِمَن السَّ
3( َمسِجُد اإلمامِ أثٌَر قَدیٌم في ُمحافَظَِة اصفهاَن.: أثٌَر

4( الَفاّلُح َمْن یَعَمُل في الَمزَرَعِة.: یَعَمُل
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حیَح َحَسَب الَقواِعِد:-271 َعیِِّن الصَّ
حیَفِة دائماً. 2( یَبَْدُأ والدي یَوَمها بِِقراَءِة الصَّ ة.  1( اِلْتََأَمْت ُجروُح الُجندّي بَعَد أَن اِستَفاَدت ِمن األَعشاِب الطِّّبیَّ

4( الَکلُْب حََیواٌن تَحُرُس أْمواَل الّناِس. 3( ربَّنا التَجَعلْنا َمَع الَقْومِ الظّالِمیَن.  

َعیِّن عبارًة یوَجُد فیها الفاعُل و المبتدُأ مَعاً:-281
2( اِقْتََربَْت َسّیاَرٌة ِمنُْه و َصَدَمتُْه. 1( جَماُل الِعلمِ نَْشُرُه و ثََمَرتُُه الَعَمُل بِِه. 

. 4( الِعلُم أصُل ُکلِّ َخیرٍ َو الَجهُل أصُل ُکلِّ َشرٍّ ُة اِقْتََربَْت ِمنُْهم و نََزَل ِمنها ُجنوٌد.  فینَُة الَحربیَّ 3( السَّ

َعیِِّن الَعَدَد َخَبراً:-291
ِة. یاضیَّ 2( تِْسَعَة َعَشَر طالِباً یَذهَبوَن إلَی الُمسابِقاِت الرِّ ها هَي القراَءُة.  ُة أربََعٌة فَأهمُّ ئیسیَّ 1( المهاراُت اللُّغویَُّة الرَّ

مَس َو الَقَمَر 4( ！إنّي َرأَیُْت أحََدَعَشَر َکوَکباً و الشَّ ْختِراُع نَتیجُة ُجهوِد َخمسِة باِحثیَن.  3( هَذا ااْلِ

َعیِّن ما فیِه َخَبراِن اثْناِن:-301
َل. 2( أنَا َدَخلُْت الّصفَّ الثانَي و أنَت تَدُخُل الّصفَّ األوَّ ْصرِ و اآلَن تَحَفظیَن سورَة الَقدِر.  1( أنِْت حَِفظِْت سوَرَة النَّ

کثَُر َخطایا ابُن آَدَم في لِسانِِه. 4( أ واِء؛ قَلیلُه یَنَْفُع و کثیُرُه قاتٌِل.  3( الَکالُم کالدَّ

َعیِِّن المبتدَأ مَوصوفاً:-311
ِة ذاِت األَلواِن الُمختَلَِفِة. 2( الُفستاُن ِمن الَمالبِِس النِّسائَیَّ ُر ساعٍة َخیٌر ِمن ِعبادِة َسبْعیَن َسنًَة.  1( تَفکُّ

کُن الَّتي تَمتَلُِکها الّدولَُة. ُة هي األما 4( الَمرافُق العامَّ هرِ ثاَلثوَن.  3( أیّاُم األُسبوِع َسبَْعٌة و أیّاُم الشَّ

321-کم َعَدد الُجَمل في الِعبارِة الّتالیِة: ！ُقْل مَن أنزَل الِکتاَب الَّذي جاَء بِه موَسی
4( َخْمس 3( أربَع  2( ثاَلث  1( اثنانِ 

َعیِّن المبتدأ ُمثنّی:-331
2( الجیراُن أْخبَرونا بِما حََدَث في الّشاِرِع. 1( اِثناِن في ستَّة َعَشَر یُساوي اثنَیِْن و ثاَلثیَن. 

َوِل خاّصًة في ُأوروبّا. 4( ِمهَرجاُن األَزهاِر یَنَْعِقُد في بَعِض الدُّ  . 3( َسلماُن کاَن ِمن أصحاِب النَّبيِّ )ص( َو هَُو إیرانيٌّ

َعیِّن الَخطأ َحَسَب القواِعِد:-341
2( رِسالَُة اإلسالمِ قائَِمٌة َعلَی أساِس الَمنطِق و اجتِناِب اإلساَءِة.  ٍة في ُمحافَظَِة أردبیل.  1( یَذهَُب فَریٌق ِمن الُعلماِء إلَی َسْفرٍة ِعلمیَّ

4( جاَء أخي المضیاُف بالطَّعامِ لُِضیوِفنا األَِعّزاِء. َفًة أیضاً.  ُکلُها الّناُس ُمَجفَّ کَِهٌة تَأ 3( الِمشِمُش فا

َعیِّن ما لیَس جملًة اسمّیًة:-351
. ماِء أمٌر طبیعيٌّ لِْج ِمَن السَّ 2( نُزوُل الَمطَرِ و الثَّ  1( ！َمن جاَء بِالَحَسنَِة فَلَُه َعْشُر أْمثالِها

مِع. داً فهَو ثَقیُل السَّ 4( الَّذي الیَسَمُع جَیِّ ّیارُة.  3( أَنَزَل العاِمُل البَضائَِع فََفرَغْت السَّ

َعیِّن ما فیه المفعوُل به:-361
2( الُعلَماُء مایَئسوا ِمن َمعرِفَِة ِسرِّ تِلَك الظّاهرِة الَعجیبَِة. ْرِت حَیاتي، فَأْشُکُرِك َکثیراً.  1( یا بِنتي، أنِت َغیَّ

ٍة َصغیرٍة. َجرُة تَنمو ِمن حَبَّ 4( الشَّ بیِع.  3( هِذِه الوروُد اِنَفتََحْت بَِسبَِب ُقدومِ الرَّ

ِة.«-371 ِة الِمثالیَّ َعیِّن الَخطأَ َعن العبارِة الّتالیِة: »أثاَرت ِانِتباهَنا ُمحاَولَُة تِلَك التِّلمیذِة الُمِجدَّ
ِة: صفت لِـ »التِّلمیذة« 2( الُمِجدَّ 1( أثاَرت: فعل و فاعله »انتباه«   

4( نا: مضاف إلیه ِة: صفت لِـ »التِّلمیذة«   3( الِمثالیَّ

حیَح َحَسَب القواِعد:-381 َعیِّن الصَّ
ُض البوَمُة ثُبوَت َعیْنِها بِتَحریِك رأِسِه في ُکلِّ ناحَیٍة. 2( تَُعوِّ 1( ِعنَدما تَفقُد اإلعصاُر ُسرَعتَها تَتَساقَُط األسماُك علی األَرِض. 

4( َوقَف الحاِفلَُة في المحطَِّة حَتَّی یَْذهََب الُمسافروَن إلَی الَمطَْعمِ. کتََشَف الُعلَماُء أنَّ األَضواَء تَنْبَِعُث ِمن نَوٍع ِمن البَکتیریا.  3( اِ

َعیِّن ما لیَس فیه الُمبتدُأ و الفاعُل و المفعوُل به معاً:-391
ئُب و أنْتُم َعنه غاِفلوَن ُکلَُه الذِّ 2( ！أَخاُف أَن یَأ ُکُل الّناُر الَحطََب.  ُکُل الَحَسناِت َکما تَأ 1( الَحَسُد یَأ

سائَل الّتي استَلََم َزمیلي َعبَر اإلنْتِرنِت. 4( أنَا قَرأُت الرَّ   3( ！َو یَْضرُِب اهلُل األَمثاَل لِلّناِس



بخش دوم
ترجمه

ترجمۀ مضارع بعد از »َأْن« و »َحتَّی«

هرگاه فعل مضارع بعد از حروف »أَْن« )که( و »حَتَّی« )تا، تا این که( بیاید، معنای آن از »مضارع اخباری« به »مضارع التزامی« تغییر پیدا می کند.

مثال: یَغِْفُر : می آمرزد ⇐ أَْن یَغِْفَر: که بیامرزد // یَْسَمُع: می شنود ⇐ أَْن یَْسَمَع: که بشنود

یَْذهَُب: می رود ⇐ حَتَّی یَْذهََب: تا برود // یَْفَهُم: می فهمد ⇐ حَتَّی یَْفَهَم: تا بفهمد

！أ ال تُِحبُّوَن أَْن یَغِْفَر اهلُل لَُکم: آیا دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد؟

َة َمّراٍت حَتَّی یَلتَئَِم.: گربه زخمش را چند بار می لیسد تا بهبود یابد. یَلَْعُق الِقطُّ ُجرحَُه ِعدَّ

همان طور که در مثال های باال می بینید، حروف »أَْن« و »حَتَّی« عالوه بر تغییر در معنای مضارع، در شکل ظاهری آن نیز تغییر ایجاد می کنند و عالمت آخر 

ـَ( تبدیل می کنند. ( به فتحه ) ـُ آن را از ضّمه )

 نکته: می توان در فارسی حرف »أَْن« را قبل از مضارع ترجمه نکرد.

مثال: تَستَطیُع الِحْرباُء أَْن تُدیَر َعیْنَیْها في اتِّجاهاٍت ُمختَلَِفٍة.: آفتاب پرست می تواند چشم هایش را در جهت های مختلفی بچرخاند.

حیح: »هَل یُْمِکُن َأْن تَْفَتَح النَّوافَِذ َحتَّی یَخُرَج هَواُء داِخِل الُغرَفِة؟«؛ عیِّن الصَّ

2( آیا امکان دارد تا پنجره ها را باز می کنی هوای داخل اتاق ها بیرون برود؟ گر پنجره ها را باز کنی، هوای داخل اتاق خارج می شود؟  1( آیا ا

4( آیا ممکن است که پنجره ها را باز کنی تا هوای داخل اتاق خارج شود؟ 3( آیا ممکن است پنجره را باز کنی که هوای داخل اتاق بیرون برود؟ 

گزینۀ )4(؛ اشتباهات بارز سایر گزینه ها:  
گر ← که / عدم ترجمۀ »حَّتی« / خارج می شود ← خارج شود 1( عدم ترجمۀ »یُمکُِن« / ا

2( تا ← که / باز می کنی ← باز کنی / عدم ترجمۀ »حَتَّی« / اتاق ها ← اتاق

3( پنجره ← پنجره ها / که ← تا

 حّل سریع: »حَتَّی« ← تا، تا این که ]رّد سایر گزینه ها[

نمونه تستی

ترجم ﹦ عبارات مهم درس

الَْمصابیِح  ِمئاِت  شاهَدوا  لَیالً،  الُْمحیِط  أَعماِق  إلَی  َذهَبوا  الَّذیَن  اَلَْغّواصوَن 
َدٍة الَّتي یَنبَِعُث َضوُؤها ِمَن اأْلَسماِك الُْمضیئَِة، ِة ذاَت أَلواٍن َمتََعدِّ الَْکهَربائیَّ

غّواصانی که در شب به اعماق اقیانوس رفتند، صدها چراغ الکتریکی دارای 
رنگ های مختلفی را دیدند که نورشان از ماهی های نورانی فرستاده می شود،

ُل ظاَلَم الْبَحرِ إلَی نَهارٍ ُمضيٍء یَستَطیُع فیِه الَْغّواصوَن الْتِقاَط ُصَورٍ في  َو تَُحوِّ
أَضواِء هِذِه اأْلَسماِك.

و تاریکی دریا را به یک روز روشن تبدیل می کند که غّواصان در آن می توانند 
در نورهای این ماهی ها عکس بگیرند.

ْکتََشَف الُْعلَماُء أَنَّ هِذِه اأْلَضواَء تَنبَِعُث ِمن نَوٍع ِمَن الْبَکتیریا الُْمضیئَِة الَّتي  اِ
تَعیُش تَحَت ُعیوِن تِلَْك اأْلَسماِك.

فرستاده  نورانی  کتری  با نوعی  از  نورها  این  که  کرده اند  کشف  دانشمندان 
می شود که زیر چشمان آن ماهی ها زندگی می کنند.

راً، فََیلَْعُق  إنَّ لِساَن الِْقطِّ ِسالٌح ِطّبيٌّ دائٌِم، أِلَنَُّه َمملوٌء بُِغَدٍد تُْفرُز سائالً ُمطَهِّ
َة َمّراٍت حَتَّی یَلْتَئَِم. الِْقطُّ ُجْرحَُه ِعدَّ

زبان گربه یک سالح پزشکی همیشگی است، زیرا آن پر از غّده هایی است 
بار  چند  را  زخمش  گربه  پس  می کنند،  ترّشح  را  ک کننده ای  پا مایع  که 

می لیسد تا بهبود یابد.
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َکیَف  تَعلَُم  َو  ةَ  الطِّّبیَّ اأْلَعشاَب  بَِغریَزتِها  تَْعرُِف  الَْحَیواناِت  و  الطُّیورِ  بَعَض  إنَّ 
تَستَعِمُل الُْعشَب الُْمناِسَب لِلْوِقایَِة ِمَن اأْلَمراِض الُْمختَلَِفِة.

برخی از پرندگان و حیوانات توسـط غریزۀ خود گیاهان دارویی را می شناسـند 
گون  و می داننـد چگونـه گیـاه مناسـب را بـرای جلوگیـری از بیماری هـای گونا

کنند. استفاده 

باتاِت  النَّ ِمَن  لَِکثیرٍ  ِة  الطِّّبیَّ الَْخواصِّ  اإْلنساَن َعلَی  الَْحَیواناُت  َدلَّْت هِٰذِه  َو قَد 
یَِّة. الْبَرِّ

و این حیوانات انسان را به خواّص پزشکی بسیاری از گیاهان بیابانی راهنمایی 
کرده اند.

ًة  عامَّ لَُغًة  تَْملُِك  بِها،  ٍة  خاصَّ لِلَُغٍة  کِها  اْمتاِل إلَی  إضافًَة  الَْحَیواناِت  أَغلََب  إنَّ 
تَستَطیُع ِمْن ِخاللِها أَن تَتَفاهََم َمَع بَعِضها،

بیشتر حیوانات عالوه بر دارا بودن زبان مخصوص به خود، یک زبان مشترک 
دارند که می توانند از طریق آن ]حرف[ یکدیگر را بفهمند.

ةَ الَْحَیواناِت حَتَّی تَبتَِعَد َسریعاً َعْن ِمنطََقِة الَْخطَرِ. ُر بِِه بَقیَّ فَلِلُْغراِب َصوٌت یَُحذِّ
کالغ صدایی دارد که به وسیلۀ  آن به سایر حیوانات هشدار می دهد تا به سرعت 

از منطقۀ خطر دور شوند.

ٌة بِالُْقرِب ِمْن أَذنابِها تَحتَوي َزیتاً خاّصاً یَنتَِشُر َعلَی أَجساِدها  لِلْبَطِّ ِخزاناٌت طَبیعیَّ
فاَل تَتَأَثَُّر بِالْماِء.

اردک مخزن هایی طبیعی نزدیک دم هایش دارد که شامل روغن مخصوصی 
است که روی بدنش پخش می شود پس تحت تأثیر آب قرار نمی گیرد.

تَستَطیُع الِْحرباُء أَْن تُدیَر َعینَیها في اتِّجاهاٍت ُمختَلَِفٍة دوَن أَْن تَُحرَِّك َرأَْسها َو 
هي تَستَطیُع أَْن تََری ِفي اتِّجاهَیِن في َوقٍت واِحٍد.

آفتاب پرست می تواند چشمانش را در جهت های مختلف بچرخاند بدون این که 
سرش را حرکت دهد و او می تواند در یک زمان به دو جهت نگاه کند.

ُض هَٰذا النَّقَص بِتَحریِك َرأِسها  ها تَُعوِّ ال تَتََحّرُك َعیُن الْبوَمِة، فَِإنَّها ثابِتٌَة، َولٰکِنَّ
في ُکلِّ ناحَیٍة َو تَستَطیُع أَْن تُدیَر َرأَسها دائَِرًة کاِملًَة دوَن أَْن تَُحرَِّك ِجسَمها.

چشم جغد حرکت نمی کند و ثابت است، ولی او این کمبود را با حرکت دادن سر 
خود در هر ناحیه ای جبران می کند و می تواند سرش را یک دور کامل بچرخاند، 

بدون این که بدنش را حرکت دهد.

ُکُل الّناُر الَْحطََب. ُکُل الَْحَسنَاِت َکما تَأْ حسادت خوبی ها را می خوَرد، همان طور که آتش هیزم را می خوَرد.اَلَْحَسُد یَأْ

خداوند برای بندگان چیزی باالتر از عقل را تقسیم نکرده است.ما قََسَم اهلُل لِلِْعباِد َشیئاً أفَضَل ِمَن الَْعقِل.

خواِب با علم بهتر از نمازِ با نادانی است.نَوٌم َعلَی ِعلْمٍ َخیٌر ِمْن َصالٍة َعلَی جَْهٍل.

 ماواِت َواأْلَْرَض بِقاِدرٍ َعلَی أَْن یَْخلَُق ِمثْلَُهم آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفرید قادر نیست مانند آن ها را بیافریند؟！أَ َو لَیَْس الَّذي َخلََق السَّ

می خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند؛ چه دستور می دهید؟！یُریُد أَْن یُْخرِجَُکم ِمْن أَْرِضُکم فَماذا تَأُْمروَن

َربِّ إنّي أَعوُذ بَِك أَْن أَْسأَلََك ما لَیَْس لي بِِه ِعلٌْم！
گاهی ندارم، به تو  پروردگارا، از این که از تو چیزی را بخواهم که نسبت به آن آ

پناه می برم.

همانا ما امیدواریم که پروردگارمان خطاهایمان را بیامرزد.！إنّا نَطَْمُع أَْن یَغِْفَر لَنا َربُّنا َخطایانا

برای خودم سود و زیانی ندارم، مگر آن چه که خداوند بخواهد.！ال أَْملُِك لِنَْفسي نَْفعاً َوال َضّراً إاّل ماشاَء اهلُل

خداوند برای شما آسانی می خواهد.！یُریُد اهلُل بُِکُم الُْیْسَر

. مِّ کبَُر الُْحْمِق اإْلغراُق في الَْمدِح َو الذَّ بزرگ ترین نادانی زیاده روی کردن در ستایش کردن و نکوهش کردن است.أ

آیا مردم را به نیکی فرا می خوانید و خودتان را فراموش می کنید؟！أَتَأُْمروَن الّناَس بِالِْبرِّ َو تَنَْسْوَن أَنُفَسُکم

خداوند به هیچ کس جز به اندازۀ توانایی اش تکلیف نمی کند.！ال یَُکلُِّف اهلُل نَْفساً إاّل ُوْسَعها

أَحَبُّ ِعباِد اهلِل إلَی اهلِل أَنَفُعُهم لِِعباِدِه.
دوست  داشتنی ترین بندگان خدا نزد خداوند سودمندترین آن ها برای بندگانش 

می باشد.

نگاه کردن فرزند به پدر و مادرش به خاطر دوست داشتن آن ها عبادت است.نَظَُر الَْولَِد إلَی والَِدیِه ُحّباً لَُهما ِعباَدٌة.

َسِب. با ادب بودن، زشتی اصل و نََسب را می پوشاند.ُحسُن اأْلََدِب یستُُر ُقبَح النَّ

دشمنِی دانا بهتر از دوستِی نادان است.َعداَوُة الْعاِقِل َخیٌر ِمن َصداقَِة الْجاِهِل.
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اِبَتَعَد: دور شد )مضارع: یَبتَِعُد / مصدر: اِبتِعاد(

ِاتِّجاه: جهت

ِاحَْتَوی: دربر داشت 

)مضارع: یَحتَوي / مصدر: اِحتِواء(

أَحَسنَْت: آفرین بر تو

َأداَر: چرخاند، اداره کرد 

)مضارع: یُدیُر / مصدر: إداَرة(

ِاسَتطاَع: توانست 

)مضارع: یَستَطیُع / مصدر: اِْستِطاَعة(

ِاْسَتعاَن: یاری ُجست 

)مضارع: یَستَعیُن / مصدر: اِْستِعانَة(

ِاْسَتفاَد: استفاده کرد 

)مضارع: یَستَفیُد / مصدر: اِستِفاَدة(

إضاَفًة إلَی: افزون بر، عالوه بر

أَفَرَز: ترّشح کرد )مضارع: یُفرُِز / مصدر: ِإفراز(

ِالَتأََم: بهبود یافت )مضارع: یَلتَئُِم / مصدر: اِلتِئام(

ِالِتقاُط ُصَوٍر: عکس گرفتن

إناَرة: نورانی کردن

أَنَشَد: سرود )مضارع: یُنِشُد / مصدر: ِإنْشاد(

باَرَك اهلُل فیَك: آفرین بر تو

بَّرّي: خشکی، صحرایی

بَّط: اردک

کتری بَکتیریا: با

بوم: جغد

تَأَثََّر: تحت تأثیر قرار گرفت 

)مضارع: یَتَأَثَُّر / مصدر: تَأَثُّر(

َک: حرکت کرد )مضارع: یَتََحرَُّك / مصدر: تََحرُّك( تََحرَّ

ُجْرح: زخم

َحتَّی: تا، تا این که »حَتَّی تَبتَِعَد: تا دور شود«

ِحْرباء: آفتاب پرست

َحرََّك: حرکت داد )مضارع: یَُحرُِّك / مصدر: تحریك(

ُحْمق: نادانی

ُل / مصدر: تَحویل( َل: تبدیل کرد )مضارع: یَُحوِّ َحوَّ

ِخزانَة: انبار »جمع: ِخزانَات«

َخاّلق: بسیار آفریننده

) : راهنمایی کرد )مضارع: یَُدلُّ َدلَّ

دوَن َأن: بی آنکه »دوَن أْن یَُحرَِّك: بی آن که حرکت 

دهد«

َذنَب: ُدم »جمع: أَذناب«

َزیْت: روغن »جمع: ُزیوت«

سائِل: مایعـ  پُرسشگر

َصْدر: سینه »جمع: ُصدور«

َضْوء: نور »جمع: أَضواء«

طََمَع: طمع ورزید )مضارع: یَطَْمُع(

ظاَلم: تاریکی

عاَذ: پناه بُرد )مضارع: یَعوُذ(

ُعْشب ِطّبّي: گیاه دارویی »جمع: أَعشاب ِطبِّیَّة«

ُض / مصدر: تَعویض( َض: جبران کرد )مضارع: یَُعوِّ َعوَّ

ِقّط: گربه

َقید: بند

لَِعَق: لیسید )مضارع: یَلَعُق(

ُمضيء: نورانی

ُمطَهِّر: پاک کننده

مَلََك: مالک شد، دارد، فرمانروایی کرد )مضارع: 

یَملُِك(

نََدم: پشیمانی

ِوقایَة: پیشگیری

کلمات مترادف

َدلَّ = هََدی )هدایت کرد(

ناِحیة = ِمنطََقة )منطقه، ناحیه، محدوده(

َحقیَقة = واقع )واقعیت(

َرَأی = نَظََر )دید(

ُمشاهََدة = نَظر )دیدن(

نَباتات = أعشاب )گیاهان(

ِاْسَتطاَع = َقِدَر )توانست(

بَنَی = َصنََع )ساخت(

نُفایَة = ُزبالَة )زباله(

َغیْم = َسحاب )ابر(

ُحْجَرة = ُغْرَفة )اتاق(

یَنْبوع = َعیْن )چشمه(

ِمْن َفضِلَك = َرجاًء )لطفاً، خواهشمندم(

جاِهز = حاِضر )آماده، حاضر(

ُحْمق = َجهْل )نادانی(

َخلْق = ُصنْع )ساختن(
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کلمات متضاد  

أرض )زمین( ≠ َسماء )آسمان(

ِاقْتَرَب )نزدیک شد( ≠ اِبَْتَعد )دور شد(

بَّرّي )خشکی، صحرایی( ≠ بَحرّي )دریایی( / مائّي )آبی(

إحسان / بِّر )نیکی( ≠ إساَءة )بدی(

عاّم )عمومی، مشترک( ≠ خاّص )مخصوص، اختصاصی(

َعداَوة )دشمنی( ≠ َصداقة )دوستی(

َقُرَب )نزدیک شد( ≠ بَُعَد )دور شد(

ِاسَتطاَع )توانست( ≠ َعَجَز )ناتوان شد(

َفِرح )شاد( ≠ َحزین )ناراحت ـ غمگین(

ظاَلم )تاریکی( ≠ ضیاء )نور، روشنایی(

سائِل )مایع( ≠ جاِمد )جامد(

أحْیاء )زنده ها( ≠ أموات )مرده ها(

نَْفْع )سود ـ منفعت( ≠ َضرر )زیان ـ ضرر(

ِعلم )علم( ≠ َجهْل )نادانی(

یُْسر )راحتی( ≠ ُعْسر )سختی(

َکبیر )بزرگ( ≠ َصغیر )کوچک(

مَْدح )ستایش( ≠ َذّم )نکوهش(

بَّر )خشکی( ≠ بَحْر )دریا(

َذنْب )گناه ـ نافرمانی( ≠ طاَعة )اطاعت کردن ـ بندگی کردن(

ُسکوت )سکوت( ≠ َکالم )سخن(

عاِقل )عاقل( ≠ جاِهل )نادان(

ِسلْم )صلح( ≠ َحْرب )جنگ(

َقصیر )کوتاه( ≠ طَویل )طوالنی(

جمع های مکّسر 

معنیمفردجمعمعنیمفردجمعمعنیمفردجمع

عکسصوَرةُصَورجا، مکان، محلمَکانَأماکِنتن، کالبدَجَسدَأجْساد

پرندهطَیْرطُیورَمثَل، نمونهمَثَلأمثالآزاد، آزادهُحّرَأحرار

چشم ـ چشمهَعیْنُعیونبیماریمََرضَأمراضگروه، جماعتِحزبَأحزاب

ةُغَددیار، یاورناِصرَأنْصارخبرَخَبرأْخبار ُغدَّ
غّده، عضوی از بدن که 
ماّده ای ترّشح می کند.

آرامگاه، گور، قبر َقبْرُقبورجاسوسجاسوسَجواسیسُدمَذنَبَأذناب

قصرَقْصرُقصورگنجینهِخزانَةَخزائِنرمز، رازِسّرأسرار

شهرمَدینَةُمُدنخطاَخطَأَخطایادرختَشَجرَأْشجار

ةَخواّصیار، هم نشینصاِحبَأصحاب چراغِمصباحمَصابیحخصوصّیت، ویژگیخاصَّ

پادشاهمَِلكُملوكزیارت کنندهزائِرُزّوارنورَضْوءَأضواء

شاعرشاِعرُشَعراءگیاهُعْشبَأْعشاب

سینهَصْدرُصدورعمقُعمقَأعماق
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تست های ترجمه

 تشخیص معنای واژه

َغاِت: »یَنَْبِعُث ـ یَْسَتطیُع ـ یَْسَتعِْمُل«-401 حیَح في تَرَجَمِة هِذِه اللُّ َعیِّن الصَّ
2( فرستاده می شود ـ توانست ـ کار می کند 1( پخش می شود ـ قادر است ـ به کار می برد  

4( فرستاده می شود ـ می تواند ـ به کار می گیرد 3( گسترش می یابد ـ می تواند ـ مشغول می شود 

حیَح في تَرَجَمِة هِذِه اللُّغاِت: »َضْوء ـ أْذناب ـ َزیْت«-411 َعیِّن الصَّ
2( نورانی ـ ُدم ها ـ مایع 1( روشنایی ـ گناهان ـ شکوفه  
4( نور ـ گناهان ـ روغن 3( نور ـ ُدم ها ـ روغن  

َعیِّن الَخطَأَ في التَّرَجَمِة:-421
2( ِإضاَعة: از بین بردن / ُصدور: سینه ها 1( الُعْشب: گیاه / الوِقایَة: پیشگیری  

4( سائق: مایع / هاتِف: رادیو 3( أَحزاب: گروه ها / َخاّلق: بسیار آفریننده 

حیَح في التَّرَجَمِة:-431 َعیِّن الصَّ
ل: قطعی / جاِهز: ناتوان 2( ُمَسجِّ 1( نَِضر : تر و تازه / ُزجاج: شیشه   

ْکراه: زشت 4( قَیْد : بند / ِإ 3( نُفایَة: زباله / ُحْجَرة : سنگ  

نَِة:-441 حیَح في ترجمة الَکِلماِت الُمَعیَّ َة مَّراٍت َحتَّی یَلَْتئَِم.«؛ َعیِّن الصَّ »َفَیلَْعُق الِقطُّ ُجرَحُه ِعدَّ
2( می خورد ـ جراحتش ـ درمان شد 1( می چشد ـ زخم خود ـ شفا می یابد  

4( می مالد ـ زخم ـ خوب شد 3( می لیسد ـ زخمش ـ بهبود یابد  

نَِة:-451 حیَح في تَرَجَمِة الَکِلماِت الُمَعیَّ »تَْسَتطیُع الِحرباُء َأْن تََری في اتِّجاهَیِْن في َوقٍْت واِحٍد.«؛ َعیِّن الصَّ
2( آفتاب پرست ـ می بیند ـ دو سمت 1( جغد ـ نگاه کنید ـ  چند جهت  

4( آفتا ب پرست ـ ببیند ـ دو سمت 3( مرغابی ـ دید ـ دو جهت  

نَِة:-461 ماواِت َو األَْرِض ؛ َعیِّن الَخطَأَ في تَرَجَمِة الَکِلماِت الُمَعیَّ روَن في َخلِْق السَّ ！َو یََتَفکَّ
2( اندیشه می کنند ـ آفریدن 1( فکر می کنند ـ آفرینش  

4( اندیشیدند ـ آفرینش 3( می اندیشند ـ خلقت  

نِة:-471 حیَح في تَرَجمِة الَکِلماِت الُمَعیَّ ！َربَّنا ِإنَّنا َسِمعْنا ُمنادیاً یُنادي لإِلیماِن أن آِمنوا بَِربِّکم َفآمَنّا؛ َعیِّن الصَّ
2( می شنویم ـ ایمان آوردیم 1( شنیدیم ـ ایمان آوردیم  
4( شنیدیم ـ ایمان بیاورید 3( شنیدم ـ ایمان می آوریم  

نِة:-481 حیَح في تَرَجمِة الَکِلماِت الُمَعیَّ نا مََع األَبراِر؛ َعیِّن الصَّ ر َعنّا َسیِّئاتِنا َو تََوفَّ ！َربَّنا َفاْغِفْر لَنا ُذنوبَنا و َکفِّ
2( گناهانمان ـ بدی هایمان ـ همراه 1( گناهمان ـ بدی هایمان ـ در کناِر  

4( بدی های ما ـ گناهان ما ـ با 3( گناهان ـ بدی ها ـ همراه  

 مترادف و متضاّد

حیَح في الُمترادِف أو الُمَتضاّد:-491 َعیِّن الصَّ
4( سائِل ≠  جاِمد 3( فَرِح ≠ ُحْزن  2( َعداَوة = حَْرب  1( ظاَلم ≠ َعدالة  

َعیِّن الَخطَأَ في الُمَترادِف أو الُمَتضاّد:-501
4( إحْسان ≠ إساَءة 3( قَُرَب ≠ بَُعدَ  2( اِْستَطاَع = قَِدَر   زَ  1( َصنََع = جَهَّ

حیَح في الُمَتضاّد:-511 َعیِّن الصَّ
4( اِْستَطاَع ≠ َعَجَز 3( َکلْب ≠ ِقطّ  ة  2( َذهَب ≠ ِفضَّ 1( اِقْتََرَب ≠ َذهَبَ 
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َعیِّن الُمَترادَف لهِذِه الکلماِت: »َغیْم ـ یَنْبوع ـ ِسلْم«-521
4( َسحاب ـ َعیْن ـ ُصلْح 3( َسحاب ـ ماء ـ ُصلْح  1( قَیِّم ـ َمنْبَع ـ ُصلْح  2( ِحساب ـ َعیْن ـ إیمان 

َك ـ َزَرَع«-531 َعیِّن الُمَتضادَّ لِهِذِه الکلماِت: »اِبَْتَعَد ـ تََحرَّ
4( َوَصَل ـ َوقََف ـ حََصَد 3( اِقْتََرَب ـ تََوقََّف ـ حََدثَ  1( اِقْتََرَب ـ تََوقََّف ـ حََصدَ  2( جاَء ـ َسَکَن ـ حَِسبَ 

 انتخاب کلمۀ مناسب

حیح للَفراِغ:-541 َة.«؛ َعیِّن الصَّ »ِإنَّ بَعَض الَحیواناِت ............ بَِغریَزتِها األعشاَب الطِّبیَّ
4( تَْهُجُم 3( تَنْظُرُ  2( تَْعرُِف   1( تَْقِدُر  

حیَح للَفراِغ:-551 ٌة في أعماِل الُمحیط.«؛ َعیِّن الصَّ » ............ أحیاٌء مائیَّ
4( التَعیُش 3( تَلَْعُق  2( تَْستَلُِم   1( تَعیُش  

حیَح للَفراِغ:-561 »َقْد ............ شاعراِن َکبیراِن َقصیَدتَیِْن ِعنَد ُمشاهََدِة إیواِن کِسری.«؛ َعیِّن الصَّ
4( أَنَْشَد 3( اِحْتََرمَ  2( أَْصلََح   1( أَنَقَذ  

حیَح للَفراِغ:-571 »َجماُل الَمرِء َفصاحُة ............  ه«؛ َعیِّن الصَّ
4( ُحسامِ 3( لِسانِ  2( سائِِل   1( ِإحساِن  

حیَح لِلَفراغ:-581 »یُرِسُل ............ َأخباَر الغابَِة.«؛ َعیِّن الصَّ
4( البَطُّ 3( الُعْصفورُ  2( الَحماَمةُ  1( الُغراُب  

 ترجمۀ جمالت
 عّین األصّح و األدّق في الترجمة )59 ـ 71(:

َدٍة.«:-591 ِة ذاَت ألواٍن ُمَتَعدِّ »الَغّواصوَن الَّذیَن َذهَبوا إلی َأعماِق الُمحیِط لَیالً، شاهَدوا ِمئاِت الَمصابیِح الَکهَْربائیَّ
1( غّواصانی که شب هنگام به اعماق دریا رفتند، صدها چراغ برقی با رنگی متفاوت مشاهده کردند.
گون دیده اند. 2( غّواصانی که شب به اعماق اقیانوس ها رفته اند، هزاران چراغ برقی با رنگ هایی گونا

3( غّواصانی که در شب به عمق اقیانوس می روند، صدها چراغ الکتریکی دارای رنگ های مختلفی را مشاهده می کنند.
4( غّواصانی که در شب به اعماق اقیانوس رفتند، صدها چراغ الکتریکی دارای رنگ های مختلفی را دیدند.

ُل ظاَلَم الَبحِْر إلَی نَهاٍر ُمضيٍء یَْسَتطیُع فیه الَغّواصوَن الِتقاَط ُصَوٍر في َأْضواِء هِذِه األسماِك.«:-601 »األَْسماُك الُمضیئَُة تَُحوِّ
1( ماهی های نورانی، تاریکی دریا را به روزی روشن تبدیل می کنند که غّواصان در آن می توانند در نورهای این ماهی ها عکس برداری کنند.

2( ماهی های نورانی، تاریکی دریاها را به یک روز روشن تبدیل می کنند که غّواص ها در آن توانسته اند در نور آن ماهی ها عکس بگیرند.
3( ماهی های نورانی، تاریکی دریا را به روز روشن تبدیل می کنند و غّواصان می توانند در نورهای این ماهی عکس بگیرند.

4( ماهی های نورانی، تاریکی های دریا را به روزی روشن تبدیل کرده اند که غّواص ها در آن می توانند در نور این ماهی ها عکس برداری کنند. 

کَتَشَف الُعلَماُء َأنَّ  هِذِه األْضواَء تَنَْبِعُث ِمن نَْوٍع ِمَن الَبکتیریا الُمضیئِة الَّتي تَعیُش تَحَت ُعیوِن تِلك األَْسماِك.«:-611 »ِا
کتری درخشان فرستاده می شود که در زیر چشم آن ماهی ها زندگی می کرده اند. 1( دانشمندان کشف کردند که آن نورها از یک نوع با

کتری نورانی که زیر چشم های آن ماهی ها زندگی می کند، فرستاده می شود. 2( دانشمندان کشف کرده اند که این نورها از نوعی با
کتری نورانی فرستاده می شود که در زیر چشم های آن ماهی زندگی می کند. 3( دانشمندان کشف کرده اند که این نور از نوعی با
کتری درخشان که زیر چشم  های این ماهی ها زندگی می کند، می فرستد.  4( دانشمندان کشف کردند که این نورها را یک نوع با

»هَل یُمِکُن َأْن یَسَتفیَد الَبَشُر یَوماً ِمن تلَك الُمعجزِة الَبحریَِّة َو یَسَتعیَن بِالَبکتیریا الُمضیئَِة إِلناَرِة الُمُدِن؟«:-621
کتری نورانی برای روشن کردن شهرها کمک بگیرد؟ 1( آیا ممکن است بشر روزی از آن معجزۀ دریایی استفاده کند و از با

کتری های درخشان برای روشن کردن شهر کمک بگیرد؟ 2( آیا ممکن است انسان روزی از آن معجزۀ دریا استفاده کند  و از با
کتری نورانی برای روشن کردن شهرها کمک بگیرد؟ 3( آیا ممکن است بشر روزی از آن معجزه های دریایی استفاده کند و از با
کتری نورانی جهت روشن شدن شهرها کمک بگیرد؟  4( آیا امکان دارد بشر روزی بتواند از این معجزۀ دریایی بهره ببرد و از با



| عربی دهم 132

»ِإنَّ لِساَن الِقطِّ ِسالٌح ِطّبيٌّ دائٌِم ألنَُّه مَملوٌء بُغَدٍد تُفرُِز سائاِلً ُمطَهِّراً.«:-631
کی را ترّشح می کنند. 1( زبان گربه یک سالح طّبی دائمی است زیرا آن شامل غّده هایی است که مایع پا

ک کننده ای را ترّشح می کنند. 2( زبان اردک یک سالح پزشکی همیشگی است گویی آن سرشار از غّده هایی است که مایع پا
ک کننده ای را ترّشح می کنند. 3( زبان گربه یک سالح پزشکی همیشگی است زیرا آن پُر از غّده هایی است که مایع پا

کی را ترّشح می کنند. 4( زبان اردک یک سالح طّبی و دائمی است چرا که پر است از غّده هایی که مایعات پا

ِة  لِکثیٍر ِمَن النَّباتاِت الَبّریَِّة.«:-641 »َقْد َدلَّّْت هِذِه الَحیواناُت اإلنساَن َعلَی الَخواصِّ الطِّّبیَّ
1( این حیوانات، انسان را به خاصیت های دارویی بخشی از گیاهان صحرایی هدایت کرده اند.

2( این حیوانات، انسان را به خواّص پزشکی بسیاری از گیاهان بیابانی راهنمایی کرده اند.
3( این حیوانات، انسان ها را به خاصّیت پزشکی خیلی از گیاهان صحرایی رهنمون شده اند.
4( این حیوان ها، انسان را به خواّص دارویی بسیاری از گیاهان بیابانی راهنمایی می کنند. 

َة الَحَیواناِت َحّتی تَبَْتِعَد َسریعاً َعن منطََقِة الَخطَِر.«:-651 ُر بِه بَقیَّ »لِلُغراب َصوٌت یَُحذِّ
ک دوری کنند. 1( برای کالغ صدایی است که توّسط آن به سایر حیوانات هشدار داده می شود تا سریعاً از مناطق خطرنا

گاه می شوند تا به سرعت، خود را از منطقۀ خطر دور سازند. 2( کالغ صدایی دارد که بقیۀ حیوانات از آن آ
3( کالغ صدایی دارد که به وسیلۀ آن به سایر حیوانات هشدار می دهد تا به سرعت از منطقۀ خطر دور شوند.

4( کالغ صدایی دارد که با آن به سایر حیوانات هشدار می دهد تا سریعاً آن ها را از منطقۀ خطر دور کند. 

َك رأَسها.«:-661 »تَْسَتطیُع الِحرباُء أْن تُدیَر َعیْنَیْها في اتِّجاهاٍت ُمخَتِلَفٍة دوَن أْن تَُحرِّ
گون بگرداند بدون این که سرش حرکت داده شود. 1( آفتاب پرست می تواند چشمش را در جهت های گونا

2( آفتا ب پرست چشم هایش را به سمت های مختلفی می گرداند ولی سرش را حرکت نمی دهد.
گونی بچرخانند بدون این که سر خود را تکان دهند. 3( آفتاب پرست ها می توانند چشم هایشان را در جهت های گونا

4( آفتاب پرست می تواند چشم هایش را در سمت های مختلفی بچرخاند بدون این که سر خود را حرکت دهد. 

ُض هَذا النَّقَْص بَتحریِك َرأِسها في ُکلِّ ناحیٍة.«:-671 ُك َعیُن البومِة َولکنَّها تَُعوِّ »ال تََتَحرَّ
1( چشم جغد حرکت نمی کند ولی او می تواند این نقص را با حرکت دادن سر خود به هر جهتی جبران کند.

2( چشم های جغد حرکت نمی کند ولی این نقص با حرکت سرش در هر ناحیه ای جبران می شود.
3( چشم جغد حرکت نمی کند ولی این کمبود با حرکت کردن سر او در هر سمتی جبران می شود.

4( چشم جغد حرکت نمی کند ولی او این کمبود را با حرکت دادن سرش به هر سمتی جبران می کند.

»تَسَتطیُع البومَُة أن تُدیَر َرأَسها دائَرًة کاملًة دوَن أْن تَُحرَِّك جسَمها.«:-681
1( آفتا ب پرست می تواند سرش را یک دور کامل بگرداند بدون این که بدنش حرکت داده شود.

2( جغد می تواند سر خود را به یک دایرۀ کامل تبدیل کند بدون این که خودش را حرکت دهد.
3( آفتاب پرست می تواند سر خود را یک دور کامل بچرخاند بدون این که جسمش حرکت داده شود.

4( جغد می تواند سرش را یک دور کامل بچرخاند بدون این که بدنش را حرکت دهد. 

691-:َربِّ إنّي أعوُذ بك َأن أسألَك ما لیَس لي بِه ِعلٌم！
گاهی ندارم. 1( ای پروردگار من، به تو پناه می برم از این که چیزی را از تو بخواهم که به آن آ

2( پروردگارا، همانا من به تو پناه بردم که چیزی را از تو خواسته باشم که نسبت به آن علمی ندارم.
گاهی نسبت به آن وجود ندارد. 3( ای خدای من، به راستی به تو پناه می بردم از این که چیزی را از تو بخواهم که آ

4( خدایا، من باید به تو پناه ببرم از این که چیزی را درخواست کنم که به آن علمی ندارم. 

701-:و إذ قاَل موسی لَِقوِمِه یا َقوِم إنَُّکم ظَلَْمُتم أنُفَسُکم！
1( و در آن هنگام موسی به قومش گفت: ای قوم من، چرا شما به خودتان ستم کردید؟
2( و هنگامی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم، همانا شما بر خودتان ظلم می کنید.

3( و هنگامی که موسی به قومش گفت: ای قوم من، به راستی شما بر خودتان ستم کردید.
4( و در آن هنگام موسی به قوم خود گفت: ای قوم من، شما به خودتان ستم می کنید. 
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711-:ال أمِلُك لِنَفسي نَْفعاً وال َضّراً إاّل ما شاَء اللُه！
1( برای خودم نفع و ضرری نداشتم مگر آن چه پروردگارم بخواهد.

2( برای خودم سود و زیانی ندارم مگر آن چه خداوند بخواهد.
3( برای خود سود و زیانی نمی خواهم مگر آن چه خداوند خواسته باشد.

4( برای خودم نفع و ضرری ندارم مگر آن چه خداوند برایم بخواهد.

حیَح:-721 َعیِّن الصَّ
1( ما قََسَم اهلُل للِعباِد َشیْئاً أفَضَل ِمَن الَْعْقِل.: خداوند برای بندگانش چیزی برتر از عقل تقسیم نکرده است.

2(！یُریُد أْن یُخرِجَکم ِمن أَرِضُکم فماذا تَأمروَن : می خواهد که شما از سرزمینتان بیرون بروید پس چه دستور می دهید؟
ئُب َو أنتُم َعنُه غاِفلوَن: می ترسم که گرگ او را خورده باشد و شما غافل باشید. ُکلَُه الذِّ 3(！أَخاُف أن یَأ

4(！إنّا نَطَْمُع أن یَغِْفَر لَنا َربُّنا َخطایانا: ما امیدواریم که پروردگارمان برای ما گناهانمان را ببخشاید.

َعیِّن الَخطَأ:-731
1( ！أ ال تُِحّبوَن أَْن یَغِفَر اهلُل لَُکْم: آیا دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد؟

2( ！و اجَْعْل لي لساَن ِصْدٍق في اآلِخریَن: و برای من یاد نیکو در میان دیگران قرار بده.
ٌة.: سکوت طالست و سخن نقره است. کوُت َذهٌَب و الکالُم ِفضَّ 3( السُّ

4( ！َو َضَرَب لَنا َمثاَلً و نَِسَي َخلَْقُه: و برای ما مثلی زد و خلقت خویش را فراموش نمود.

حیَح:-741 َعیِّن الصَّ
1( ！فأنَزَل اهلُل سکینَتَُه َعلَی َرسولِِه و َعلَی الُمؤِمنیَن:خداوند آرامش را بر پیامبر و مؤمنان نازل نمود.

.: بزرگ ترین نادانی، زیاده روی در ستایش و نکوهش کردن است. مِّ کبَُر الُحْمِق اإلْغراُق في الَمْدِح َو الذَّ 2( أ
3( ！أتَأُمروَن الّناَس بِالِبرِّ َو تَنَْسوَن أنُفَسُکم: آیا مردم را به نیکی فرا می خوانید و خودتان را فراموش کرده اید؟

4( أحَبُّ ِعباِد اهلِل إلَی اهلِل أنَْفُعُهم لِِعباِدِه.: از میان بندگان خداوند کسانی را دوست دارم که برای بندگان دیگر سودمند باشند.

َعیِّن الَخطأ:-751
1( ！الیَظْلُِم ربُّك أَحَداً: پروردگارت به کسی ستم نمی کند.

2( ！یُریُد اهلُل بُِکم الُیسَر: خداوند برای شما سختی نمی  خواهد.
فرِ.: رئیس قوم در سفر خدمتگزار آن هاست. ُد الَقومِ خاِدُمُهم في السَّ 3( َسیِّ

4( ！ال یَُکلُِّف اهلُل نَْفساً إاّل ُوْسَعها: خداوند به کسی جز به اندازۀ توانایی اش تکلیف نمی کند.

 تطبیق با واقعیت

حیَح َحَسَب الَحقیقِة و الواقع:-761 َعیِّن الصَّ
2( البَطُّ طائٌِر یَعیُش في البَرِّ فََقط. 1( َمن طَلََب َشیْئاً َو جَدَّ َوجََد.  

َسِب.  4( ُحسُن األَدِب ال یَستُر ُقبَْح النَّ وِء في الطَّبیَعِة.   3( الظَّالُم ُوجوُد الضَّ

َعیِّن الَخطأَ َحَسَب الَحقیَقِة و الواِقِع:-771
2( نَظَُر الَولَِد إلی والَِدیِْه ُحّباً لَُهما ِعبادٌة. 1( َصداقَُة الجاِهِل َخیٌر ِمن َعداَوِة العاِقِل. 

4( َذنٌْب واِحٌد کثیٌر و ألُْف طاعٍة قَلیٌل. 3( أَحَبُّ ِعباِد اهلِل إلی اهلِل أنَفُعهم لِِعباِدِه. 

حیَح َحَسَب الَحقیَقِة و الواِقِع:-781 َعیِّن الصَّ
نَُب ُعضٌو أمام جسمِ بَعِض الَحیواناِت. 2( الذَّ کِِن الَمتروَکِة.  1( البَطُّ طائٌر یَْسُکُن في األما

ُك الَحیواُن َذنَبَه غالباً لِطرد الَحَشراِت. 4( ال یُحرِّ ُة نَباتاٌت ُمفیدٌة لمعالََجِة األمراِض.  3( األعشاُب الطِّبیَّ

َعیِّن الَخطأ َحَسَب الَحقیَقِة و الواِقع:-791
2( صالٌة َعلَی جَهٍل َخیٌر ِمن نَومٍ َعلی ِعلْمٍ. 1( النَّدُم َعلَی الّسکوِت خیٌر ِمن النَّدمِ َعلی الکالمِ. 

4( الِعلم َخزائُن و ِمفتاُحها الّسؤاُل.  ُکُل الّناُر الَحطََب.  ُکُل الَحَسناِت کما تَأ 3( الَحَسُد یَأ



| عربی دهم 134

پاسخ پرسش های چهارگزینه ای

فعل »قََسَم« به »اهلل« نسبت داده شده است؛ بنابراین »اهلل« فاعل است.11  2
ترجمۀ عبارت: خداوند چیزی باالتر از عقل را برای بندگان قسمت نکرد.

»اهلل« فاعل و »َسکینَة« مفعول  است.21  2
ترجمۀ آیه: خداوند آرامش خود را بر رسولش و بر مؤمنان فرو فرستاد.

ترجمۀ عبارت: ماهی های نورانی، تاریکی دریا را به یک روز نورانی 31  1
تبدیل می کنند.

»ُجرَح« مفعول است و به ضمیر » ه« اضافه شده است، بنابراین 41  3
»ُجرحَُه« یک ترکیب اضافی است.

ترجمۀ عبارت: گربه معموالً زخمش را چندبار می لیسد تا خوب شود.

 نکته: ضمایر مّتصل هرگاه به آخر اسم مّتصل شوند، نقش مضاف الیه را 

دارند. مثال: أَنُفَسُکم
                     مضاف الیه

ترجمۀ سؤال: فاعلی را مشّخص کن که مضاف باشد.51  4
»أسـاتَِذُة« در نقـش فاعـل اسـت کـه بـه ضمیـر »نـا« اضافـه شـده اسـت. 

مضاف الیـه( و  مضـاف   = )أسـاتَِذتُنا 
بررسی سایر گزینه ها:

1( »اهلل« فاعل و »نَفساً« مفعول  است.
2( »َولٌَد« فاعل و »صغیٌر« صفت آن می باشد.
3( »الّتالمیُذ« فاعل و »فریَق« مفعول است.

یَتأثَُّر: فعل / بعُض: فاعل61  3
بررسی سایر گزینه ها: ضمیر » ها« در »شاهَدتُها«، »سائالً« و ضمیر » هم« 

در »َعَرفَُهم« به ترتیب در گزینه های دیگر مفعول  هستند.
 نکته: ضمایر مّتصل هرگاه به انتهای فعل بچسبند، نقش مفعول دارند. مثال: 
َعَرفَهم )دقت کنید: ضمایری را که به انتهای فعل متصل می شوند، با ضمایری که 
جزء ساختار خود  فعل هستند، اشتباه نگیرید؛ مثالً  در »َکتَبْنا« ضمیر »نا« مفعول 

نیست؛ زیرا جزء ساختمان خوِد فعل است، نه این که به فعل متصل شده باشد!(
»ظاِهَرة« مفعول و »َعجیبَة« صفت آن است.71  1

بررسی سایر گزینه ها:
2( »أنُفَس« در نقش مفعول و »ُکم« در نقش مضاف الیه است.

ْکتََشفها« مفعول است. 3( » ها« در »اِ
َة« مفعول و »ُصَورٍ« مضاف الیه آن می باشد. 4( »ِعدَّ

ترجمۀ سؤال: مفعولی را مشّخص کن که از نوع ضمیر باشد.81  2
»نا« در »شاهََدنا« مفعول به است، چون به فعل »شاهََد« مّتصل شده است. در 

سایر گزینه ها به ترتیب »الّلغة«، »ُأستاذ« و »اللُّغَة« مفعول به هستند.
 توّجه: »شاهَْدنا« در گزینۀ )3( در صیغۀ اول شخص جمع )متکّلم مع الغیر( 
است و »نا« در آن مفعول نیست، زیرا جزِء ساختار خوِد فعل است نه این که 

به فعل مّتصل شده باشد.

ترجمۀ سؤال: مفعولی را مشخص کن که مقّدم بر فاعل نباشد )قبل 91  1

از فاعل نیامده باشد( 
»اإلنسان« فاعل و »ثمرة« مفعول  است.

بررسی سایر گزینه ها:

2( ضمیر »َك« در »َدلَّتَْك« مفعول  و »الَحیواناُت« فاعل است.

ُسنا« مفعول و »ُمعلِّم« فاعل است. 3( ضمیر »نا« در »یَُدرِّ

4( ضمیر »َك« در »یَنَفُعك« مفعول و »المؤِمن« فاعل است.

3  نکته: در عبارتی که فعل وجود نداشته باشد، فاعل هم وجود 101

ندارد، بنابراین نیاز نیست که حتماً به دنبال فاعل بگردیم؛ در گزینۀ )3( هیچ 

فعلی نیامده است، بنابراین فاعل هم ندارد.

ترجمۀ سؤال: عبارتی را مشّخص کن که در آن فاعل و مفعول هر 111  2

دو آمده باشد. 

»أهالي« در گزینۀ )2( فاعل و »جواباً« مفعول است.

»نَفَس« و »طریقَة« هر دو مفعول  هستند.121  1

کثَر« در گزینۀ )3( و »کالَم«  بررسی سایر گزینه ها: »ِعلَم« در گزینۀ )2(، »أ

در گزینۀ )4( مفعول  هستند.

با توّجه به مفهوم جمله، »یوسف« در نقش مفعول  و »ِإْخَوة« فاعل 131  1

است. »إْخَوة« جمع مکّسرِ »أْخ« می باشد.

گر »الُمؤمنات« را فاعل در نظر بگیریم و »اهلل« را 141 در این گزینه ا  1

گر »اهلل« را فاعل بگیریم و »الُمؤمنات«  مفعول، از نظر مفهوم درست نیست و ا

را مفعول از نظر قواعد صحیح نیست زیرا فعل »تُخرُِج« از نظر جنس با »اهلل« 

مطابقت ندارد.

و  »أخ«  »الطاّلب«،  ترتیب  به  دیگر  گزینه های  در  گزینه ها:  سایر  بررسی 

»الّصین« فاعل هستند.

بررسی سایر گزینه ها:151  3

ّجار« در ابتدای جملۀ اسمّیه آمده و مبتدا است. 1( »النَّ

2( در این جمله »هذه« در نقش فاعل است نه »الِحکایَة«.

راسّي« صفت آن می باشد. 4( در این گزینه نیز فقط »العام« فاعل است و »الدِّ

»النَّملَة« در این گزینه فاعل است.161  4

ترجمۀ گزینه ها:

1( آیا هدیه ها به مناسبت جشن تولّد معّلم بود؟

2( هر کس نیکی بیاورد، ده برابرش را دارد.

3( دوستم به یک روستا مسافرت می کند زیرا او به آرامش احتیاج دارد.

4( مورچه می تواند چیزی را حمل کند که پنجاه برابر وزن خودش می باشد.
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»قََمـراِن« فاعل بـرای فعِل »یَدوُر« می باشـد و »اِثناِن« نیز صفت 171  4
است. آن 

بررسی سایر گزینه ها:

1( »یَوماِن« اسم مثّنی و در نقش خبر است.
با  را  آن  نباید  و  است  مفرد  اسم  و یک  معنای »دشمنی«  به  »ُعْدوان«   )2
مثّنی اشتباه گرفت. »األََخویِن« نیز اسم مثّنی است، ولی در نقش مضاف الیه 

می باشد.
یطان« یک اسم مفرد است. 3( »الشَّ

 توّجه: وجود »ان« در انتهای هر کلمه ای، دلیل بر مثّنی بودن آن نیست.
ضمیر »نا« در »یُساِعُدنا« چون به انتهای فعل مّتصل شده است، 181  2

مفعول  می باشد.
 نکته: ضمایر مّتصل در صورتی مفعول هستند که به انتهای فعل مّتصل 
شوند. در مورد ضمیر »نا« فقط حواسمان باشد که این ضمیر در فعل ماضی 
صیغۀ اول شخص جمع، مفعول نیست. )مانند: َخَرجْنا: خارج شدیم / ساَعْدنا: 

کمک کردیم(
»ِجداراً« در نقش مفعول  و »َخَشبّیاً« صفت آن است.191  4

بررسی سایر گزینه ها: در گزینه های )1( و )2( مفعول وجود ندارد و در گزینۀ )3( 

»َصخرًة« مفعول  است.
»نُقود« جمع مکّسرِ »نَْقد« و در نقش مفعول  است.201  3

و  »أمانََة«  »تَسلیَم«،  ترتیب  به  دیگر  گزینه های  در  گزینه ها:  بررسی سایر 

»نَْفَس« مفعول  هستند که همگی مفرد می باشند.
»البُلوغ« یک اسم مفرد به معنای »رسیدن« است و جمع مکّسر 211  1

نیست.
بررسی سایر گزینه ها: در گزینه  های دیگر به ترتیب ضمیر »ُکم« در 221  4

»یُْخرِجَُکم«، »ُصَوراً« و »أحَداً« مفعول به هستند.
»بَعض« در این گزینه نقش مضاف الیه را دارد.231  1

ترجمۀ گزینه ها:

1( بر همۀ مردم واجب است که با یکدیگر به صورت مسالمت آمیز همزیستی کنند.
2( هر گروهی به آن چه دارند خوشحال هستند.

3( حمید و دوستش در گفتارشان راستگو هستند.
4( مادر از فرزندش خواست یک کیف پر از طال را حمل کند.

بررسی سایر گزینه ها:241  4
1( »أنُْفس« جمع مکّسر است و مفرد آن »نَْفس« می باشد.

2( »أوقات« جمع مکّسر است نه جمع مؤنّث سالم.

 توجه: وجود »ات« در انتهای کلمات همیشه نشانۀ جمع مؤنّث سالم نیست.
3( »إْخَوة« نیز جمع مکّسرِ »أَخ« و مذّکر می باشد.

ترجمۀ عبارت: قلب های انسان های آزاده بر حفظ پیمان هایشان 251  2
استوار است.

»الفاّلح« مبتدا و »َمن« خبر است.261  4

ترجمۀ گزینه ها:

1( نیروی برق در عصر ما عّلت اصلی پیشرفت صنایع جدید است.

2( صاعقه، برقی است که از آسمان همراه رعد پایین می آید.

3( مسجد امام اثری قدیمی در استان اصفهان است.

4( کشاورز کسی است که در مزرعه کار می کند.

بررسی سایر گزینه ها:271  3

1( فعل »اِستَفاَدت« فعلی است که مربوط به »الُجندّي« است، بنابراین باید 

به صورت مذّکر بیاید. ← اِستَفاَد

مذّکر  به صورت  باید  پس  است.  »والِد«  »یَوَمها«،  در  »ها«  مرجِع ضمیر   )2

بیاید. ← یوَمُه

4( فعل »تَحُرُس« به »حََیوان« نسبت داده شده است، بنابراین باید به شکل 

مذّکر بیاید. ← یَحُرُس

ترجمۀ سؤال: عبارتی را مشّخص کن که در آن فاعل و مبتدا هر دو 281  3

وجود داشته باشد. 

فینَة« مبتدا و »ُجنوٌد« فاعل برای فعِل »نََزَل« می باشد. »السَّ

بررسی سایر گزینه ها:

1( »جَماُل« و »ثََمرُة« مبتدا و »نَْشُر« و »العمُل« خبر هستند.

2( »َسّیاَرٌة« فاعل است.

4( »الِعلُم« و »الَجْهُل« مبتدا و »أَْصُل« )هر دو( خبر است.

بررسی سایر گزینه ها:291  1

»تِسـَعَة َعَشـَر« در گزینـۀ )2( مبتـدا، »َخمَسـِة« در گزینـۀ »3« مضاف الیه و 

»أحَـَد َعَشـَر« در گزینـۀ »4« در نقش مفعول اسـت.

أنَا: مبتدا / َدَخلُْت: خبر / أنَت: مبتدا / تَدُخُل: خبر301  2

بررسی سایر گزینه ها:

1( أنِت: مبتدا / حَِفظِْت: خبر

واِء: خبر / قلیُل: مبتدا / یَنَفُع: خبر / َکثیُر: مبتدا / قاتٌِل: خبر 3( الکالُم: مبتدا / کالدَّ

کثَُر: مبتدا / في لِساِن: خبر 4( أ

»المرافق« مبتدا و »العاّمة« صفت آن می باشد.311  4

بررسی سایر گزینه ها:

ر« مبتدا و »ساَعة« مضاف الیه آن است. 1( »تَفکُّ

2( »الُفستان« مبتدا و »ِمن الَمالبِس« خبر است.

3( »أیّام« مبتدا و »األُسبوع« مضاف الیه می باشد.

»ُقْل َمن أَنَْزَل الکتاَب الَّذي جاَء به موَسی«321  2

3  2  1   

ترجمۀ عبارت: بگو چه کسی کتابی را که موسی آن را آورد، نازل نمود؟
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»اِثناِن« در نقش مبتدا و یک اسم مثّنی است.331  1
بررسی سایر گزینه ها:

2( »الجیران« مبتدا و جمع مکّسرِ »الجار« )همسایه( است.
3( »َسلمان« مبتدا و یک کلمۀ مفرد است.

4( »ِمهَرجان« به معنی »جشنواره« نیز مبتدا است، ولی مفرد است.
 توّجه: وجود »ان« در انتهای کلمات، دلیل بر مثّنی بودن همۀ آن ها نیست.

ُکُل«، »الّناُس« می باشد که مذکر است، پس فعل نیز باید 341 فاِعل »تَأ  3
ُکُل به صورت مذّکر بیاید. ← یَأ

این جمله با فعل »أنَزَل« شروع شده است، بنابراین جملۀ فعلیه 351  3
است. ولی در سایر گزینه ها جمالت با اسم شروع شده اند و اسمّیه می باشند.

»حَیاة« و ضمیر »ِك« در »أَشُکرِك« هر دو مفعول هستند.361  1
آن 371 فاعل  نمی تواند  است  مؤنّث  »أثاَرت«  فعل  این که  به  توجه  با   1

»انتباه« باشد بنابراین »محاولََة« در نقش فاعل و »انتباه« مفعول به است.
بررسی سایر گزینه ها:381  3

1( »اإلعصار« مذکر است، پس فعل و ضمیر مربوط به آن نیز باید مذکر بیاید. 
← یَفقد اإِلعْصار سرَعتَُه

2( »البوَمة« مؤنّث است. بنابراین ضمیر مربوط به آن هم باید مؤنّث باشد. 
← َرأِسها

4( با توجه به این که فاعل یعنی »الحاِفلَة« مؤنث است، فعلش هم باید مؤنّث 
بیاید. ← وقََفْت

ترجمۀ سؤال: گزینه ای را مشّخص کن که در آن مبتدا، فاعل و 391  3
مفعول با هم نباشد.

اهلُل: فاعل / األَمثاَل: مفعول
بررسی سایر گزینه ها:

1( الَحَسُد: مبتدا / الَحَسناِت: مفعول / الّناُر: فاعل / الَحطََب: مفعول 
ئُب: فاعل / أنتُم: مبتدا ُکلُه: مفعول  / الذِّ 2( ضمیر » ه« در یَأ

سائَل: مفعول  / َزمیُل: فاعل 4( أنَا: مبتدا / الرَّ
401 4
411 3
ترجمۀ درست: سائق: راننده / هاتِف: تلفن421  4
ترجمۀ درست سایر گزینه ها:431  1

ل: دستگاه ضبط / جاِهز: آماده  2( ُمَسجِّ
3( ُحجَرة: اتاق
کراه: اجبار 4( إ

3  توّجه: »یَلْتَئِم« فعِل مضارع است ]رّد گزینه های )2( و )4( [441
4  حل سریع: »تََری« فعل مضارعی است که بعد از »أَْن« آمده؛ 451

بنابراین به صوت مضارع التزامی ترجمه می شود. ]رّد سایر گزینه ها[
»یتفّکروَن« فعل مضارع است. ]رّد گزینۀ )4([461  4

»َسِمعنا« فعل ماضی ]رّد گزینۀ )2([ و در صیغۀ اول شخص جمع 471  1
است ]رّد گزینۀ )3([؛ »آَمّنا« نیز فعل ماضی است. ]رّد گزینه های )3( و )4([

481 2
ترجمۀ گزینه ها:491  4

2( دشمنی = جنگ 1( تاریکی ≠ عدالت 
4( مایع  ≠  جامد 3( شاد ≠ اندوه  

ترجمۀ گزینه ها:501  1
2( توانست = توانست 1( ساخت = مجّهز کرد 

4( نیکی کردن ≠ بدی کردن 3( نزدیک شد ≠ دور شد 
ترجمۀ گزینه ها:511  4

2( طال ≠ نقره 1( نزدیک شد ≠ رفت 
4( توانست ≠ ناتوان شد 3( سگ ≠  گربه  

ترجمۀ کلمات سؤال: »ابر ـ چشمه ـ صلح«521  4
ترجمۀ گزینه ها:

2( حساب ـ چشمه ـ ایمان 1( ارزشمند ـ منبع ـ صلح 
4( ابر ـ چشمه ـ صلح 3( ابر ـ آب ـ صلح  

ترجمۀ کلمات سؤال: »دور شد ـ حرکت کرد ـ کاشت«531  1
ترجمۀ گزینه ها:

2( آمدـ  زندگی کردـ  پنداشت 1( نزدیک شدـ  ایستادـ  درو کرد 
4( رسیدـ  ایستادـ  درو کرد 3( نزدیک شدـ  ایستادـ  اتفاق افتاد 

گیاهان 541 خود،  غریزۀ  با  حیوانات،  »برخی  سؤال:  عبارت  ترجمه   2
دارویی را ........... .«

ترجمه گزینه ها:

4( حمله می کنند 3( می بینند  2( می شناسند  1( می توانند 
این عّلت به صورت »جمع« ترجمه شده اند که به  به  فعل ها  دقت کنید:   
»الحیوانات« برمی گردند، وگرنه همۀ  آن ها »سوم شخص مفرد مؤنّث« هستند.

اقیانوس 551 اعماق  آبزی در  »موجودات زندۀ  ترجمۀ عبارت سؤال:   1
:»............

2( دریافت می کنند 1( زندگی می کنند  
4( زندگی نمی کنند 3( می چشند  

ترجمۀ عبارت سؤال: »دو شاعر بزرگ، دو قصیده را هنگام دیدن 561  4
ایوان کسری ............«:

ترجمۀ گزینه ها:

4( سرودند 3( احترام گذاشتند  2( اصالح کردند  1( نجات دادند 
 توجه: فعل ها به این عّلت به شکل جمع ترجمه شده اند که به »شاعران« 
نسبت داده می شوند، وگرنه همۀ آن ها در صیغۀ »سوم شخص مفرد مذّکر« 

هستند.
ترجمۀ عبارت سؤال: »زیبایی انسان، شیوایِی ............ اوست.«:571  3

4( شمشیر 3( زبان  2( مایع  1( نیکی 
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ترجمۀ عبارت سؤال: »............ اخبار جنگل را می فرستد.«:581  1
ترجمۀ گزینه ها:

4( اردک 3( گنجشک  2( کبوتر  1( کالغ 
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:591  4

گون )»ألوان« جمع  1( دریا ← اقیانوس / رنگی متفاوت ← رنگ هایی گونا
»لون« است.(

2( اقیانوس ها ← اقیانوس )»المحیط« مفرد است.( / هزاران  ← صدها
 / است.(  ماضی  فعل  )»َذهَبوا«  رفتند.   ← می روند   / اعماق   ← عمق   )3

مشاهده می کنند ← مشاهده کردند. )»شاهَدوا« فعل ماضی است.(
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:601  1

2( دریاهـا ← دریـا )»البحـر« مفـرد اسـت.( / توانسـته اند ←  می تواننـد 
)»یسـتطیُع« فعـل مضـارع اسـت.( / نور ← نورهـا )»أضواء« جمـع »َضوء« 

اسـت.( / آن ← ایـن )»هـذه« بـرای اشـاره بـه نزدیک اسـت.(
ترکیب  یک  مضيء«  )»نهار  روشنی  روز  روشن،  روزی   ← روشن  روز   )3
وصفی ناشناس است.( / و ← که / عدم ترجمۀ »فیه« / ماهی ← ماهی ها 

)»األسماك« جمع »الّسمك« است.(
4( تاریکی ها ← تاریکی )»ظاَلم« مفرد است.( / تبدیل کرده اند  ← تبدیل 

ُل« فعل مضارع است.( / نور ←  نورهای  می کنند )»تَُحوِّ
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:611  2

چشم ها   ← / چشم  است.(  نزدیک  به  اشاره  برای  )»هذه«  این   ← آن   )1
می کنند  زندگی    ← می کرده اند  زندگی   / است.(  »َعین«  جمع  )»ُعیون« 

)»تَعیُش« فعل مضارع است.(
ماهی ها    ← ماهی   / است.(  »َضوء«  جمع  )»أضواء«  نورها   ← نور   )3

مك« است.( )»األَسماك« جمع »السَّ
از »ماهی ها«( ← آن )»تلك« برای اشاره به دور  / این )قبل  را ← از   )4

است.( / می فرستد ← فرستاده می شود
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:621  1

کتری های  2( دریا ← دریایی )»البحریّة« صفت برای »المعجزة« است.( / با
کتری / شهر ← شهرها )»الُمُدن« جمع »الَمدینَة« است.( ← با

3( معجزه های ← معجزۀ )»المعجزة« مفرد است.(
4( زاید بودن »بتواند« / این ← آن / روشن شدن ← روشن کردن

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:631  3
ک کننده ای کی ← پا 1( شامل ← پر از / پا

2( اردک ← گربه / گویی ← زیرا
4( اردک ← گربه / مایعات ← مایع )»سائالً« مفرد است.( / پاکی ← پاک کننده ای

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:641  2
1( دارویی ← پزشکی / بخشی ← بسیاری

جمع  )»الَخواّص«  خاصّیت های   ← خاصّیت   / انسان   ← انسان ها   )3
»الخاّصة« است.(

4( دارویی ← پزشکی / راهنمایی می کنند ← راهنمایی کرده اند. )»قد دلّت« 
فعل ماضی نقلی است.(

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:651  3
1( هشدار داده می شود ← هشدار می دهد / مناطق ← منطقه )»منطقه« 

مفرد است.(
گاه می شوند ← را با آن هشدار می دهد / زاید بودن »خود را« /  2( از آن آ

دور سازند ← دور شوند
4( زاید بودن »آن ها را« / دور کند ← دور شوند

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:661  4
گون،  گونا جهت هایی   ← گون  گونا جهت های   / چشمانش   ← چشمش   )1
گونی )»اّتجاهاٍت مختلفٍة« یک ترکیب وصفی ناشناس است.( /  جهت های گونا

سرش ← سرش را / حرکت داده شود ← حرکت دهد
2( عدم ترجمۀ »تَستَطیُع« / می گرداند ← بگرداند / ولی ← بدون  این که / 

حرکت نمی دهد ← حرکت دهد )»تُحّرك« فعل مضارع مثبت است.(
3( آفتا ب پرست ها ← آفتا ب پرست )»الِحرباء« مفرد است.( / می توانند ← 
تکان   / بچرخاند   ← بچرخانند   / چشم هایش   ← چشم هایشان   / می تواند 

دهند ← تکان دهد
 حّل سریع: تُحرَِّك: حرکت دهد، تکان دهد ]رّد سایر گزینه ها[

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:671  4
1( زاید بودن »می تواند« / جبران کند ← جبران می کند

2( چشم های ← چشم /  نقص ← نقص را / جبران می شود ← جبران می کند
3( کمبود ← کمبود را / حرکت کردن ← حرکت دادن / جبران می شود ← 

جبران می کند

ُض: جبران می کند ]رّد سایر گزینه ها[  حّل سریع: تَُعوِّ
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:681  4

1( آفتاب پرست ← جغد / بدنش حرکت داده شود ← بدنش را حرکت دهد
2( زاید بودن »به« / تبدیل کند ← بچرخاند / خودش ← بدنش

3( آفتا ب پرست ← جغد / جسمش حرکت داده شود ← جسمش را حرکت 
دهد
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:691  1

2( پروردگارا  ← ای پروردگار من / پناه بردم ← پناه می برم )»أَعوُذ« فعل 
مضارع است.(/ خواسته باشم ← بخواهم

3( می بردم ← می برم / وجود ندارد ← ندارم
4( باید ... ببرم ← ... می برم / عدم ترجمۀ ضمیر »َك« در »أَسألََك«

 حّل سریع: أعوُذ: پناه می برم ]رّد سایر گزینه ها[
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:701  3

1( در آن هنگام ← هنگامی که / زاید بودن »چرا«

2( ای قوم ← ای قوم من / ظلم می کنید ← ظلم کردید )»ظَلَمتُم« فعل 
ماضی است.(

4( در آن هنگام ← هنگامی که / ستم می کنید ← ستم کردید
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اشتباهات بارز سایر گزینه ها:711  2

1( نداشتم ← ندارم )»ال أملك« فعل مضارع است.( / پروردگارم ← خدا

3( نمی خواهم ← ندارم / خواسته باشد ← بخواهد

4( زاید بودن »برایم«
ترجمۀ درست سایر گزینه ها:721  4

1( خداوند برای بندگان، چیزی برتر از عقل تقسیم نکرده است.

2( می خواهد که شما را از سرزمینتان بیرون کند، پس چه دستور می دهید؟

3( می ترسم که گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید.

»اآلِخرین« به معنای »آیندگان«  است.731  2
ترجمۀ درست سایر گزینه ها:741  2

1( خداوند آرامش خود را بر پیامبرش و مؤمنان نازل نمود.

3( آیا مردم را به نیکی دستور می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟

4( دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد او، سودمندترین آن ها برای بندگانش است.

»یُریُد« به معنای »می خواهد« و »الُیْسر« به معنای »آسانی« است.751  2
ترجمۀ گزینه ها:761  1

1( هر کس چیزی را بخواهد و تالش کند، ]آن را[ می یابد.

2( اردک پرنده ای است که تنها در خشکی زندگی می کند.

3( تاریکی، وجود نور در طبیعت است.

4( خوبِی ادب، زشتی نژاد را نمی پوشاند.
ترجمۀ گزینه ها:771  1

1( دوستی نادان بهتر از دشمنی عاقل است.

2( نگاه فرزند به پدر و مادرش از روی محبت به آن ها، عبادت است.

3( دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد او، سودمندترین آن ها برای بندگانش است.

4( یک گناه، بسیار و هزار بندگی اندک است.
ترجمۀ گزینه ها:781  3

1( اردک پرنده ای است که در جاهای متروک )رها شده( زندگی می کند.

2( ُدم، عضوی در جلوی بدن برخی حیوانات است.

3( گیاهان دارویی گیاهانی مفید برای درمان بیماری ها هستند.

4( حیوان غالباً دمش را برای دور کردن حشرات تکان نمی دهد.
ترجمۀ گزینه ها:791  2

1( پشیمانی بر سکوت بهتر از پشیمانی بر سخن است.

2( نماز همراه با نادانی بهتر از خواب همراه با دانش است.

3( حسادت، خوبی ها را می خورد همان گونه که آتش، هیزم را می خورد.

4( علم ]ماننِد[ گنجینه هایی است و کلید آن پرسش است.
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آزمون

 عّین األصّح و األدّق في الجواب للترجمة أو المفهوم )1 ـ 8(:

ِة لُمَعالََجِة األمراِض و إنَُّه َقد َشَرَح في کِتابِه »قانون« َخواصَّ هذِه األعشاِب.«:-11  »کاَن ابُن سینا یَْسَتِفیُد ِمَن األعشاِب الطِّّبیَّ
1( ابن سینا برای درمان بیماری ها از گیاهان دارویی استفاده می کرد و او در کتاب خود »قانون« خواّص این گیاهان را شرح داده است.

2( در درمان بیماری ها در دورۀ ابن سینا از گیاهان دارویی استفاده می شد و در کتاب »قانون« خواّص این گیاهان شرح داده شده است.
3( ابن سینا برای درمان بیماران از طب سّنتی استفاده می کرد و او در کتابش »قانون« خاصیت این گیاهان را شرح می داد.

4( ابن سینا برای درمان بیماران از گیاه دارویی استفاده کرده بود و در کتاب خود »قانون« خواص این گیاهان را توضیح داده بود.

ّیاحوَن مَعلوماٍت َقیِّمًة عن »تخت جمشید« بُمساَعَدِة دلیٍل و الَتَقطوا ُصَوراً َجمیلًة ِمْن تِلَك اآلثاِر.«:-21  »ِاسَتلََم السَّ
1( جهانگردان معلومات ارزشمندی پیرامون »تخت جمشید« به راهنما دادند و عکس های زیبایی از این آثار تحویل دادند.

2( گردشگران به کمک یک راهنما اطالعات زیادی پیرامون »تخت جمشید« جمع کردند سپس عکس های زیبایی از آن آثار گرفتند. 
3( جهانگردان به کمک یک راهنما معلوماتی با ارزش پیرامون »تخت جمشید« دریافت کردند و از آن آثار، عکس های زیبایی گرفتند.

4( مسافران به کمک یک راهنما معلومات خوبی از تخت جمشید تهیه کردند، در حالی که عکس های زیبای آن آثار را هم به آن چسباندند.

یِّئِة إفراُز الَموادِّ الکیمیاویِّة في الجسم الّتي تَُسبُِّب تحریك الَقلِب و تضعیف األعصاِب.«:-31  »ِمن آثاِر الَغَضِب السَّ
1( خشم باعث ترّشح مواد شیمیایی در بدن می شود که آثار بدی دارد و باعث تپش قلب و ضعیف کردن اعصاب می شود.

2( از آثار بد خشم ترّشح مواّد شیمیایی در بدن است که باعث تحریک قلب و ضعیف کردن اعصاب می شود.
3( خشم آثار بدی در ترّشح مواّد شیمیایی بر بدن دارد که قلب را تکان می دهد و اعصاب را ضعیف می کند.

4( آثاری که خشم روی بدن می گذارد بد است، از جمله باال رفتن مواد شیمیایی است که سبب تحریک قلب و ضعیف کردن اعصاب می گردد.

حیح:-41  عیِّن الصَّ
َة.: پزشکان هشدار دادند که از روغن گیاهی استفاده نکنید، زیرا برای  حَّ یَت الَحیوانيَّ یَُضرُّ الصِّ ، ألنَّ الزَّ باتيِّ یِت النَّ ُر األطّباُء أْن نَستَفیَد ِمَن الزَّ 1( یُحذِّ

سالمتی مضّر است.
ی ِمنطقُة الخطرِ و الّذهاُب إلیها َغیُر َمْسموٍح.: در دریا منطقه ای را مشّخص کرده اند که منطقۀ ممنوعه نام دارد و رفتن  نوا في البَحرِ ِمنطَقًة تَُسمَّ 2( قَد َعیَّ

به آن جا نادرست است.
عوها بَْل َزیِّنوها بِتعلُّمِ أشیاء جدیدٍة!: عمر هدیه ای است که خدا آن را عطا کرده است پس آن را تباه نکنید، بلکه با  3( الُعمُر هَدیٌَّة أعطاها اهلُل فاَل تُضیِّ

آموختن چیزهای جدیدی زینتش دهید.
ةَ.: قیمت نقره در بازار باال می رود و مردم نمی توانند آن را بخرند پس طال می خرند. هَِب في الّسوِق فال یَستطیُع الّناس اشتراءه فََیْشتَروَن الِفضَّ 4( ارتََفَع ثََمُن الذَّ

 عیِّن الخطأ:-51
نیا لغٌة عاّمٌة ِفهَي اإلنجلیزیَُّة.: هر کشوری زبان خاص خود را دارد، اّما همۀ مردم در دنیا یک زبان مشترک  ُة و أّما لُِکلِّ الّناِس في الدُّ 1( لُِکلِّ بَلٍَد لُغتُه الخاصَّ

دارند که انگلیسی است.
داَمِة.: هنگامی که انسان اشتباهاتش را عوض می کند، گویا پلی برای موفقّیت  للنَّجاِح فاَل یَْشُعُر بالنَّ ُض اإلنساُن َخطایاه کأنَّه َصنََع ُجسوراً  2( عنَدما یُعوِّ

ساخته که احساس پشیمانی نمی کند.
ِضرَة ألنَّها ذاُت فیتامیناٍت کثیرٍة!: میوه های تازه بخورید، زیرا آن ها حاوی ویتامین های بسیاری هستند! کَِه النَّ 3( تَناَولُوا الَفوا

لج.: آب در مواقع عادی مایع است و در گرما به بخار تبدیل  ُل إلی الثَّ ُل إلی البُخار و في البُرودِة یَتََحوَّ 4( الماُء في المواِقِع العادیِة سائٌِل و في الَحرارِة یَتَحوَّ
می شود و در سرما به یخ تبدیل می گردد.

61-عیِّن ما یناسب في المفهوم: ！أتاُمروَن النّاَس بالِبرِّ و تَنْسوَن أنُْفَسُکم 
2( ！لماذا تقولون ما ال تفعلون   1( ！لیس لإلنسان إاّل ما سعی

4( ！الیکّلف اهلُل نفساً إاّل ُوْسَعها  3( ！هل جزاء اإلحسان إاّل اإلحسان
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حیح علی َحَسِب الَحقیقِة و الواقِع:-71 عیِّن الصَّ
رطيُّ أْن یَحَفَظ األَْمَن بالُغراِب. 2( یَستطیُع الشُّ ُك َعیُن البوَمِة في اّتجاهَیِن في وقٍت واحٍد.  1( تَتحرَّ

4( أعْماُق الُمحیِط ظاَلٌم دائماً و لَیَْست ُمضیئًة أبداً. 3( تَستطیُع بَعُض الَحَیواناِت أْن تَِعیَش في البَرِّ و الماِء. 

َعیِّن الخطأ علی َحَسِب الَحقیَقِة و الواقِع: -81
نَُب ُعضٌو یوجَُد في الَحَیواناِت فقط و الیوجَُد في اإلنساِن. 2( الذَّ 1( التمتلُِك الَحَیواناُت لُغًة َخاّصًة للّتکلُّم بَیْنَها. 

یُت ماّدة یَستَِفیُدها الّناُس في طَبِخ الطعام. 4( الزَّ ُة سبیالً َوحیدًة للمعالجة في القروِن الماضیِة.  3( کانَت األعشاُب الطِّّبیَّ

  ِاقرأ النَّصَّ الّتالي بدّقٍة ثُمَّ أِجْب َعن األسئلِة بما یناسُب النّص )9 - 12(:
یَقولوَن: النّاُس ثاَلثٌَة؛ عاِقٌل و أحَْمٌق و فاِجٌر. فالعاِقُل طَبیعُته الِحلُم و خصلته الرأُي الَحَسُن، و األحَمُق إْن تَکلََّم َعِجَل و أخطَأَ، و أّما الفاِجُر فإْن 
ْن ظَلََمه و یََتواَضُع  اعَتَمْدَت علیه خانك )به تو خیانت می کند( و إْن جالَْسَته شانََك )تو را بدنام می کند(؛ و یَقولون أیْضاً: للعاِقِل ِخصاُل: یَحِلُم َعمَّ
کٍب یَْجِلُس تَحَْت ِظّل )سایه( شجرٍة ثُمَّ   لَِمن هو ِمثُله َو یعَتِصُم باهلل إذا َوَقَعْت فِتنٌَة. العاِقُل یَعْلَُم أنَّ الحیاَة مکاُن مروٍر و ُعبوٍر و لهٍو و زینٍة و أنَّه کرا
یَتُْرُکَها و یَْذهَُب. العاِقُل الیَتَْبُع هواه و الیُطیُع َشهَوتَه ألنّه ُمضادٌّ لِلَعقِْل، فالَعقُْل َصدیٌق َحمیٌم و الَهَوی َعدوٌّ ظالٌِم. الَعقُل یزیُد بَِکثَْرِة التَّجارِب و 

ِن و مَن زاَد ُعمُره نََقَصْت ُقّوُة بََدنِه َو زاَدْت ُقّوُة َعقِله؛ و التَّجِربَُة مرآُة )آینه( العقِل و الَغْفلَُة ثََمرُة الَجهِل. السِّ

َهه بـ............. .-91  بَِم َشبَّه الکاتُِب اإلنساَن في الحیاِة الدنیا؟ شبَّ
هاِر ال طوَل اللَّیِل. 2( َشَجرٍة لَها ِظلٌّ طوَل النَّ 1( َمْن یَرَکُب الَفَرَس مّرًة ثّم یترُکُه في ِظلِّ َشَجرٍة. 
4( ِطفٍل یَلَعُب تَحَت ِظلِّ َشَجرٍة ثُّم یذهُب. کٍب یَختار ِظلَّ َشَجرٍة لمّدٍة قَلیلٍة ثُمَّ یترکها.  3( را

َعیِّن الخطأ عن َخصائص العاِقِل؟-101
2( الیَختاُر هََوی نَفِسه ألنّه یؤِمُن أنَّ الَهوی ُمضادٌّ لِلعقِل. 1( الیَنِطُق بالخطأ و الیَْعِجُل في الّتکلُّمِ. 

4( یَْعتَِصُم بَِحبِل الَعقِل ِعندما َوقََعْت ِفتنٌَة. 3( متواِضٌع ألمثالِه و حَلیٌم أمام َمْن ظَلََمه. 

حیح:-111 عیِّن الصَّ
1( بَعض الناس یَتْبَعون هَواهُم الَّذي عدوٌّ لَهم و یَتُرکوَن َعْقلَُهم الّذي َصدیُقُهم.

2( َعلَینا أاّل نَْعتَِمَد علی الفاِجر ألنّه لَیَس الِحلُم طَبیَعتَه.
3( ُقّوُة الَعقِل تَنُْقُص بِطُوِل الُعمرِ و ُقّوُة البََدِن تزیُد علی َعْکِسه.

نیا مکان لَهوٍ و لَِعٍب و زینٍَة. 4( األحَمُق هَُو الّذي یَعلَُم أنَّ الَحیاَة الدُّ

ما هي ثََمرُة الَجهِل و ِمرآُة الَعقِل؟-121
2( اتِّباُع الَهَوی ـ الّدیَن 1( التَّجرِبَة ـ الَغْفلَة  

4( الِعصیان ـ المال 3( الَغْفلَُة ـ التَّجرِبَة  

  عیِّن المناِسَب في الجواِب عن األسئلِة الّتالیِة )13 -20(:

َعیِّن ما یشتمُل علی الجملِة االسمّیة: -131
حْتُما بََدنَُکما. 2( نَحُن نُساِعُدکما أل نّکما جَرَّ عاِء.  الِة و الدُّ 1( َصَرَخ أحَُدهُم بَغْتًة بَعَد أداِء الصَّ
4( اُنْظُْر إلی ما قاَل و ال تَنْظُْر إلَی َمْن قاَل! 3( اِعَملُوا َصالِحاً في حیاتکم لرضایة اهلل تعالی. 

نِة:-141 حیح في الَمحلِّ اإلعرابّي لِلَکلماِت الُمَعیَّ عیِّن الصَّ
یطاِن ِمن ألف عابد.: خبر 2( فقیٌه واحٌد أشدُّ علی الشَّ ِة.: مبتدأ  ِة اإللهیَّ نَّ 1( لَم یکتَشِف اإلنْساُن ُکلَّ أْسراِر السُّ

4( هَْل تُِحبُّ أْن یَغِْفَر لََك اهلُل ُذنُوبَك؟: مفعول به ُقوا أهْدافَهم.: فاعل  3( الُمسلِموَن یُحاوِلُوَن أْن یُحقِّ

151-َعیِّن عدَد الُجَمِل في العبارِة التالیِة: ！فقل إنّما الغیب لّله فانتِظروا إنّي معکم من المنتظرین
2( ثالث 1( اثنتاِن  

4( خمس 3( أربع  
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عیِّن عبارًة تَْشَتِمُل َعلی المفعول به:-161
2( َوقََعْت هِذه الِحکایُة قبَل َخمسیَن َسنًَة.  1( ！ربَّنا التَْجَعلْنا َمَع الَقومِ الظَّالِمیَن

4( اِعَمْل لُدنیاَك َکَأنَّك تَعیُش أبداً! وء!  3( یا َصدیقاتي اُهُربَْن ِمْن جَلیساِت السُّ

َعیِّن الخطأ َحَسَب القواعِد:-171
مالّیِة. 2( أْمَضیُت ُأْسبُوعاً في إحَدی الُمُدِن الشِّ َعمِ.   1( اُْشُکر اهلَل بِما أعْطاِك ِمَن النِّ

ُل َشأَن اإلنْساِن بَیَن اآلَخریَن. 4( سوُء األدِب یُنَزِّ حمِ َمْن ال یَْذهَُب لزِیارِة أقْرِبائه.  3( قاِطُع الرَّ

ِة:-181 َعیِّن ما یشَتِمُل علی الُجملِة الفعلیَّ
2( التَسألي ُسؤاالً تعلمیَن جوابَه؛ هذا َعمٌل قَبیٌح. 1( الُمدیُر طََرَد التلمیَذ الّراِسَب ِمَن المدرَسِة. 

4( التِّمثاُل اِنَکَسَر بَعَد أن َعَصَفْت ریاٌح شدیدٌة. 3( الُعلَماُء یَعتَِقدوَن أنَّ لأللواِن تأثیراً علی ِجْسِمنا. 

روریَِّة«-191 : »قال األُب ألفراد األُْسَرِة: َرجاًء ِاجِْلُبوا بَعَْض األَشیاِء الضَّ حیَح في المحلِّ اإلعرابّي للکلماِت الّتي تحَتها خطٌّ َعیِّن الصَّ
2( فاعل ـ مفعول ـ صفة 1( مبتدأ ـ فاعل ـ مضاٌف إلیه  

4( مبتدأ ـ فاعل ـ مضاٌف إلیه 3( فاعل ـ مضاٌف إلیه ـ صفة  

ِة.«-201 ما هو الخبر في هذه العبارة؟ »الَغّواُصوَن الّذیَن َذهَُبوا إلی أعماِق الُمحیِط لیالً، شاهَدوا مئاِت الَمصابیِح الَکهَْربائیَّ
2( َذهَبَُوا 1( الَّذیَن  
4( ِمئات 3( شاهَدوا  
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پاسخ های تشریحی آزمون درس پنجم

 درست ترین و دقیق ترین جواب را در ترجمه یا مفهوم مشخص 
کن )8-1(:

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:11  1

2( در دورۀ ابن سینا ... استفاده می شد ← ابن سینا .... استفاده می کرد / عدم 

ترجمۀ ضمیر »ـه« در »کِتابُه« / شرح داده شده است ← شرح داده است

 ← / خاصیت  دارویی  گیاهان   ← / طّب سّنتی  بیماری ها   ← بیماران   )3

خاصیت ها / شرح می داد ← شرح داده است ]← ترکیب فعل آخر به صورت 

»کان + فعل مضارع« نیست و نباید به صورت ماضی استمراری ترجمه شود.[ 

4( بیماران ← بیماری ها / گیاه ← گیاهان / استفاده کرده بود ← استفاده 

می کرد / توضیح داده بود ← توضیح داده است.

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:21  3

یک  کمک  به  جهانگردان   ← دادند  راهنما  به   .... معلومات  جهانگردان   )1

راهنما ... معلومات ... دریافت کردند / از این آثار تحویل دادند ← از آن آثار 

گرفتند

 2( اطاّلعات زیادی ← معلومات ارزشمندی / جمع کردند ← دریافت کردند /

سپس ← و

4( خوبی ← با ارزشی / تهیه کردند ← دریافت کردند / در حالی که ← و / 

عکس های زیبای آن آثار را هم به آن چسباندند ← از آن آثار عکس های 

زیبایی گرفتند

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:31  2

بد خشم  آثار  از   ← بدن می شود  مواّد شیمیایی در  ترّشح  باعث  1( خشم 

ترّشح مواّد شیمیایی در بدن است / و ← که / تپش ← تحریک

3( خشم آثار بدی در ترّشح مواّد شیمیایی بر بدن دارد ← از آثار بد خشم 

ترّشح مواّد شیمیایی در بدن است / تکان می دهد ← باعث تحریک قلب / 

اعصاب را ضعیف می کند ← ضعیف کردن اعصاب می شود

4( آثاری که خشم روی بدن می گذارد بد است ← از آثار بد خشم / از جمله 

باال رفتن ← ترّشح / عدم ترجمۀ »لِلِجْسمِ«

ترجمۀ درست سایر گزینه ها:41  3

روغن  زیرا  کنیم،  استفاده  گیاهی  روغن  از  که  می دهند  هشدار  پزشکان   )1

حیوانی به سالمتی آسیب می رساند.

2( در دریا منطقه ای را مشّخص کرده اند که منطقۀ خطر نام دارد و رفتن به 

آن جا غیرمجاز است.

را بخرند، پس  باال رفته است و مردم نمی توانند آن  بازار  4( قیمت طال در 

نقره می خرند.

ترجمۀ درست: هنگامی که انسان اشتباهاتش را جبران می کند، گویا 51  2

پل هایی برای موفقیت ساخته است، پس احساس پشیمانی نمی کند.

ترجمۀ عبارت سؤال: آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خودتان 61  2

را فراموش می کنید؟

ترجمۀ گزینه ها:

1( برای انسان نیست جز آن چه تالش نموده است )انسان فقط نتیجۀ تالش 

خود را می بیند.(

2( چرا می گویید آن چه را که ]خود[ انجام نمی دهید؟

3( آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟

4( خداوند فقط به اندازۀ توانایی هرکس به او تکلیف می کند.

ترجمۀ گزینه ها:71  3

1( چشم جغد در یک زمان در دو جهت حرکت می کند. 

2( پلیس می تواند با کالغ امنیت را حفظ کند.

3( بعضی از حیوانات می توانند در خشکی و آب زندگی کنند.

4( اعماق اقیانوس همیشه تاریک است و هیچ گاه روشن نیست.

ترجمۀ گزینه ها:81  1

1( حیوانات زبان خاّصی برای صحبت کردن در میان خود ندارند.

2( ُدم عضوی است که فقط در حیوانات وجود دارد و در انسان وجود ندارد.

3( گیاهان دارویی تنها راه معالجه در قرن های گذشته بود.

4( روغن، ماده ای است که مردم در پختن غذا از آن استفاده می کنند.
 متن زیر را به دقت بخوان سپس براساس آن به سؤاالت )12-9( 

پاسخ بده:

می گویند: مردم سه دسته اند: عاقل، نادان و فاجر )گناهکار، فاسد(. عاقل طبیعتش 

گر حرف بزند عجله می کند و  بردباری و ویژگی اش اندیشۀ نیکو است، و نادان ا

گر با او  گر به او اعتماد کنی به تو خیانت می کند و ا اشتباه می کند، و اّما فاسد ا

همنشینی کنی بدنام و رسوایت می کند؛ و هم چنین می گویند: عاقل ویژگی هایی 

دارد: در برابر کسی که به او ستم کرده، بردباری می کند، و در برابر مانند خود فروتنی 

گر بال و مصیبتی روی دهد به خدا پناه می برد. عاقل می داند که دنیا  می کند و ا

محل عبور و مرور و بازیچه و زینتی است. و او مانند سوارکاری است که زیر سایۀ 

درختی می نشیند سپس آن را ترک می کند و می رود. عاقل از هوای نفسش پیروی 

نمی کند و مطیع شهوتش نیست؛ زیرا آن ضد عقل است. چرا که عقل دوستی 

صمیمی است و هوای نفس دشمنی ستمکار است. عقل با فزونی تجربه ها و سن، 

زیاد می شود و هرکس عمرش زیاد شود نیروی بدنش کم می شود و نیروی عقلش 

فزونی می یابد؛ و تجربه آینۀ عقل و غفلت نتیجۀ جهل و نادانی است.
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نویسنده، انسان را در زندگی دنیا به چه چیزی تشبیه کرده است؟ 91  3
آن را تشبیه کرده است به ............ .

ترجمۀ گزینه ها:

1( کسی که یک بار سوار بر اسب می شود سپس آن را زیر سایۀ درختی رها می کند
2( درختی که در طول روز سایه دارد نه در طول شب

3( سوارکاری که سایۀ درختی را برای مّدت کمی انتخاب می کند و سپس آن 
را رها می کند

4( بچه ای که زیر سایۀ درختی بازی می کند، سپس می رود.
گزینۀ غلط را دربارۀ ویژگی های عاقل مشّخص کن:101  4

ترجمۀ گزینه ها:

1( اشتباه صحبت نمی کند و در سخن گفتن عجله نمی کند.
2( هوای نفسش را انتخاب نمی کند؛ زیرا ایمان دارد هوای نفس ضد عقل است.
3( در برابر امثال خود فروتن و در برابر کسی که به او ظلم کرده بردبار است.
4( وقتی که گرفتاری و مصیبتی روی می دهد به ریسمان عقل چنگ می زند.

ترجمۀ گزینه ها:111  1
و  پیروی می کنند  نفسشان که دشمنشان است،  از هوای  از مردم  1( برخی 

عقلشان را که دوست آن ها می باشد، رها می نمایند.
2( ما نباید به شخص فاسد اعتماد کنیم؛ زیرا صبر، ویژگی و طبیعتش نیست.
3( نیروی عقل با طول عمر کم می شود و نیروی بدن برعکس آن زیاد می شود.

4( احمق همان کسی است که می داند زندگی دنیا محّل سرگرمی و بازیچه و 
زینتی است.

نتیجۀ نادانی و آینۀ عقل چیست؟121  3
2( پیروی از هوای نفس ـ دین 1( تجربه ـ غفلت   

4( نافرمانی ـ ثروت 3( غفلت ـ تجربه   
 گزینۀ مناسب را در جواب سؤال های زیر مشّخص کن )20-13(:

همان طور که می دانیم جملۀ اسمیه جمله ای است که با اسم شروع 131  2
می شود و جملۀ فعلیه جمله ای است که با فعل شروع می شود. با این توضیح 

»نَُحن نُساِعُد ...« در گزینۀ )2( جملۀ اسمیه محسوب می شود.
»ذنوَب« مفعول برای فعل »یَغِْفر« می باشد؛ چون کار روی آن انجام 141  4

شده است. 
ترجمۀ گزینۀ )4(: آیا دوست  داری که خداوند گناهانت را ببخشد؟

بررسی سایر گزینه ها:

1( اإلنْساُن ← فاعل برای فعل »یَکتَِشُف« است.
برای »فقیه« است و چون تکمیل کنندۀ مفهوم جمله  صفت   ← 2( واحٌد 

نیست، پس نمی تواند خبر باشد.

3( الُمسلِمون ← مبتدا است، چون جملۀ اسمیه است و با همین کلمه شروع 

شده است.

151فَُقل  إنّما الَغیُب هلل فانتَِظروا إنّي َمعُکم من الُمنتَِظرین！  3
4                         3                 2              1                     

در عبارت مذکور، کار روی ضمیر »نا« انجام شده است، پس مفعول است.161  1

 نکته: ضمایر متصل هرگاه به انتهای فعل متصل شوند، مفعول به هستند. 

در این سؤال ضمیر »نا« به انتهای فعل »التَجعْل« مّتصل شده است.

در گزینه های دیگر مفعول وجود ندارد.

ترجمۀ گزینه ها:

1( خداوندا، ما را همراه قوم ستمکاران قرار نده.

2( این حکایت پنجاه سال پیش اتفاق افتاد.

3( ای دوستان من، از همنشینان بد فرار کنید.

4( برای دنیایت ]چنان[ کار کن، گویا تا ابد زندگی می کنی.

با توجه به این که »اُْشُکْر« فعل امر در صیغۀ »دوم شخص مفرد 171  1

مذکر« است، ضمیر »ِك« در »أعطاِك« با آن تناسب ندارد. ← أعطاَك

ترجمۀ گزینه ها:

1( خداوند را به خاطر نعمت هایی که به تو بخشیده است، سپاسگزاری کن.

2( یک هفته را در یکی از شهرهای شمالی سپری کردم. 

3( قطع کنندۀ ]صلۀ[ رحم کسی است که به دیدِن نزدیکانش نمی رود.

4( بی ادبی مقام انسان را در میان دیگران پایین می آورد.

با توجه به این که عبارت با فعل »ال تَسألي« شروع می شود، جملۀ 181  2

فعلیه محسوب می شود.

جمله ها در سایر گزینه ها از نوع اسمیه هستند، چون با اسم شروع شده اند.

»األُب«: فاعل برای فعل »قاَل« می باشد.191  2

»بَْعَض«: مفعول برای فعل »اِجْلِبوا« است.

روریَِّة«: صفت برای »األشیاء« است. »الضَّ

ترجمۀ عبارت: پدر به افراد خانواده گفت: »لطفاً برخی از چیزهای ضروری 

را بیاورید.«

همان طور که می دانیم خبر تکمیل کنندۀ مفهوم جمله و رکن اصلی 201  3

کالم است. 

ترجمۀ عبارت: غّواصانی که شب هنگام به اعماق اقیانوس رفتند، صدها چراغ 

برقی مشاهده کردند.
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