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تـرجمـۀ  کـلمـه به کـلمـه و  روان مــتــن تـرجمـۀ  کـلمـه به کـلمـه و  روان مــتــن 

ِمن آیاِت اْلَخالِق )از  آیه های اخالق(
حیمِ  حمِن الرَّ  بِسمِ اهلِل الرَّ

َقوٍمِمنَقوٌمال یَسَخْر1آمَنواالَّذیَن یا َأیَُّها 

قوماز قومنباید مسخره کندایمان آوردندکسانی که ای 
ای کسانی که ایمان آوردید نباید قومی، قومی ]دیگر[ را مسخره کنند 12

نِساٍءِمننِساٌءالَوِمنُهمَخیرا3ًَأن یَکونوا2َعَسٰی
زناناز زناننهواز ایشانبهترکه باشندشاید 

شاید که ]آن ها[ بهتر از خودشان باشند و نه زنانی، زنانی ]دیگر را مسخره کنند[.

أنُفَسُکمال تَلِْمزوا4َوِمنُهنََّخیراًَأن یَُکنََّعَسٰی
خودتان عیب نگیریدواز ایشان بهترکه باشندشاید

شاید که ]آن ها[ بهتر از خودشان باشند و از خودتان عیب نگیرید
اْلِیماِنبَعَْدالُْفسوُقااِلْسُمبِئَْسَو ال تَنابَزوا بِاْلَلقاِب

ایمانبعدآلوده شدن به گناهنام]چه[ بد استو به یکدیگر لقب های زشت ندهید
و به یکدیگر لقب های زشت ندهید پس از ایمان ]به  خدا[ نام آلوده شدن به گناه ]چه[ بد است )چه نام بدی است آلوده شدن به گناه بعد از ایمان(

آمَنُواالَّذیَنیا َأیَُّهاالظّالِموَن*ُهُمَفأُولئَِكلَم یَُتْب مَن5َو 
ایمان آوردندکسانی کهای ستمکارانهمان پس آنان توبه نکردهر کس و

و هر کس توبه نکند پس آنان همان ستمکاران هستند، ای کسانی که ایمان آوردید
إثٌْمالظَّنِّبَعَْضِإنَّالظَّنِِّمَنَکثیراً اجَْتِنبوا6

گناهگمانبرخی به  راستیگماناز بسیار بپرهیزید، دوری کنید
از بسیاری از گمان]ها[ بپرهیزید به راستی برخی گمان]ها[ گناه هستند.

سواَو بَعْضاًبَعُْضُکمال یَغَْتْبَوال تََجسَّ
برخیبرخی از شمانباید غیبت کندوجاسوسی نکنیدو

و جاسوسی نکنید و غیبت یکدیگر را نکنید )نباید برخی از شما غیبت برخی ]دیگر[ را کنند(.
ُکَلأَحُدُکمیُِحبَُّأ مَیْتاًَأخیِهلَحَْمَأن یَأْ

مردهبرادرشگوشتکه بخوردیکی از شمادوست داردآیا 
آیا یکی از شما )کسی از شما( دوست دارد که گوشت برادرش را در حالی که مرده است، بخورد؟

رَحیمٌ       )اَلُْحُجرات: 11 و 12(تَّواٌب7اهلَلإنَّاهلَلاتَُّقواَوَفَکرِهُْتموُه
مهربانبسیار توبه پذیرخدابه راستی، بی گمانخداپروا کنیدوپس آن را ناپسند داشتید

پس آن را ناپسند داشتید و از خدا پروا کنید بی گمان خداوند بسیار توبه پذیر مهربان است. 

8هَومَْنالنّاِسبَیَنیَکوُنَقْد ِمنّا،َأحَْسُنَ
از مابهتر، بهتریناو کسی کهمردممیانمی باشدگاهی، شاید

شاید میان مردم کسی باشد که او بهتر از ماست،

بِإشاَرٍة.َأْوَخفيٍّبَِکالٍماْلَخریَنُعیوَب َأْن ال نَْذُکَروَ الُْعْجِبَعِنَأْن نَبَتِعَدَفَعلَینا
با اشارهیاپنهانبه سخندیگرانعیب هایاد نکنیم وخودپسندیاز که دوری کنیمپس ما باید، برماست

پس ما باید )بر ما الزم است( از خودپسندی دوری کنیم و عیب  های دیگران را با سخنی پنهان یا با اشاره ای یاد نکنیم.

←ترجمه که + مضارع التزامی  2. أَْن یَکونوا )أَْن + فعل مضارع(  ←ترجمه نباید + مضارع التزامی   1. »ال یَْسَخْر« فعل نهی سوم شخص 
←ترجمه امر منفی  4. »ال تَلِْمزوا« فعل نهی دوم شخص  3. »َخیراً« اسم تفضیل است.  

6. »اِجتَنِبوا« فعل امر دوم شخص است.  5. جملۀ شرطّیه است و جملۀ »فَُأولئَك هُم الظّالِموَن« جواب شرط است. 
8. »أَحَسن« اسم تفضیل است. 7. »تَّواب« بر وزن فَّعال، اسم مبالغه است.  
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کَبُر2َأمیُرالُْمؤمِنیَن عليٌّ َفَقْد قاَل1 ِمثُلُه«.فیَكما َأْن تَعیَبالَْعیِب»َأ
مانند آندر تو آن چه که عیب دار کنی عیببزرگ ترین امیرمؤمنان  علی پس گفته است

پس امیرمؤمنان علی  گفته )فرموده( است: »بزرگ ترین عیب ]آن است[ که آن چه مانند آن در توست را عیب دار کنی )عیب بشماری(.«

اْلَخریَن.4ال تَعیُبواتَقوُل:َواْلُولَی3اْلیَُةتَنَصُحنا
دیگرانعیب جویی نکنیدمی گویدواّولآیهما را پند می دهد

آیۀ اّول ما را پند می دهد و می گوید: از دیگران عیب جویی نکنید

الُْفسوُق!الَْعَمُلبِئَسیَکَرهونَها.بِأَلقاٍبال تُلَقِّبوُهمَو
آلوده شدن به گناهکار]چه[ بد است آن را ناپسند می دارندبا لقب هاآنان را لقب ندهیدو

و آنان را با لقب هایی که آن ها را ناپسند می دارند، لقب ندهید. آلوده شدن به گناه ]چه[ بد کاری است!

لَِكیَفَعْلمَن5َو الظّالِمیَن.ِمَن َفهَوٰذٰ
ستمکاران از پس اوآنانجام می دهدهر کسو

و هر کس آن را انجام دهد پس او از ستمکاران است.
َمإَذْن اْلیََتیِن:هاتَیِنفيتَعالَیاهلُلَفَقْد َحرَّ

دو آیهاین دو در بلندمرتبهخدا پس حرام کرده استبنابراین
بنابراین خدای بلندمرتبه در این دو آیه ]آن را[ حرام کرده است:

الَقبیحِة.بِاْلَسماِءتَْسمَیَتُهمَواْلَخریَن،- ااَِلْسِتهزاَء بِـ 6
زشتبه نام هانامیدن آ نان ودیگران ریشخند کردن 

- ریشخند کردن دیگران و نام دادن )نامیدن( آنان با نام های زشت

، .َدلیٍلبِدوِنآَخَرلَِشخٍصَشخٍصاتِّهاُمهَو َو- سوَء الظَّنِّ مَنِطقيٍّ

منطقیعّلت، دلیلبدوندیگربه شخصشخصتهمت زدن آن وبدگمانی
- بدگمانی و آن تهمت زدن یک شخص )شخصی( به شخصی دیگر بدون عّلتی منطقی است.

َس، النّاِسَأسراِرلَِکشِفَقبیَحٌةُمحاَولٌَةهَوَو- اَلتََّجسُّ
مردمرازهابرای کشفزشتتالشآن و جاسوسی کردن 

- جاسوسی کردن و آن تالشی زشت برای کشف رازهای مردم است

نوِبِمْنهَوَولَِفْضِحِهم یِّئَِة.الَخالِقِمَنَومَکَتِبنافيَکبائِِر الذُّ السَّ
زشتاخالقاز و مکتب مادر گناهان بزرگازآنوبرای رسوا کردن آنان

برای رسوا کردن آنان و آن از بزرگ ترین گناهان در مکتب ما و از اخالق های زشت است.
12

7ِمنهَيَوالْغیَبَة،- َو النّاِس.بَیَنالتَّواُصِلَقطِعَأسباِبَأهَمِّ
مردممیانارتباطبریدنعّلت هامهم ترینازآنو غیبتو 

34 - و غیبت و آن از مهم ترین عّلت های قطع ارتباط میان مردم است.

ریَنبَعُْضَسمَّی اْلَخالِق.بِسوَرِةاْلیَتاِنهاتاِنفیهاجاَءْتالَّتيالُْحُجراِتسوَرَةالُْمَفسِّ
اخالقبه سورهدو آیهاین دودر آنآمدکهحجراتسورهمفّسرانبرخینامید

برخی از مفّسران سورۀ حجرات را که در آن، این دو آیه آمده است، سورۀ اخالق نامیدند.

←ترجمه ماضی نقلی  1. قَد قاَل )قَد + فعل ماضی( 

 صفت برترین با پسوند »ترین« ترجمه می شود. 
ترجمۀ اسم تفضیل

کبَر )اسم تفضیل( + الَْعیِب )مضاف الیه(  2. أَ
3. »اَْلُولَی« اسم تفضیل مؤنّث بر وزن »ُفعلَی« و نقش صفت را برای »اآَلیَُة« دارد. 

4. »اآَْلَخریَن« جمع مذّکر سالم، مفرِد آن »اآْلَخر« اسم تفضیل بر وزن »أَفَعل« است. 
5. جملۀ شرطّیه است. جملۀ »فَهَو ِمَن الظّالِمیَن« جواب شرط است. 

ْستِْهزاء« معموالً با حرف جر »بِـ« می آید.  6. »ااَْلِ
7. »أَهَّم« در اصل »أَهَْمم« بر وزن »أَفَْعل« بوده و اسم تفضیل است. 
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واژگــــــــــانواژگــــــــــان

ِاتََّقی: پروا کرد )مضارع: یَتَّقي(

»اِّتقوا اهلَل: از خدا پروا کنید«
إثْم: گناه = َذنْب

ِاسِتهزاء: ریشخند کردن

)ماضی: اِْستَْهَزأَ / مضارع: یَْستَْهزُِِئ(
اُْدُع: فرا بخوان

ِاْغتاَب: غیبت کرد )مضارع: یَغْتاُب( 

»ال یَغْتَْب: نباید غیبت کند«
: که باشند )کاَن، یَکوُن( أْن یَُکنَّ

َأْن یَکونوا: که باشند )کاَن، یَکوُن(

َأهَْدی: هدیه کرد

بَعْض ... بَعْض: یکدیگر

بِئَْس: بد است

تاَب: توبه کرد )مضارع : یَتوُب( 

»لَْم یَتُْب: توبه نکرد«
َس: جاسوسی کرد  تََجسَّ

س( ْس / مصدر: تََجسُّ ُس/ امر: تََجسَّ )مضارع: یَتََجسَّ
تَْسمَیة: نام دادن، نامیدن

ی / مضارع: یَُسّمي( )ماضی: َسمَّ
تَْخفیض: تخفیف دادن )در داد و ستد(

تَنابُز بِاْلَلقاِب: به یکدیگر لقب های زشت دادن

 )ماضی: تَنابََز / مضارع: یَتَنابَُز / مصدر: تَنابُز(
تَّواب: بسیار توبه پذیر، بسیار توبه کننده

تَواُصل: ارتباط 

)ماضی: تَواَصَل / مضارع: یَتَواَصُل(
َم: کامل کرد تَمَّ

ْم / مصدر: تَتمیم( ُم / امر: تَمِّ )مضارع: یُتَمِّ
جاَدَل: گفت وگو کرد، ستیز کرد 

)مضارع: یُجاِدُل / امر: جاِدْل / مصدر: ُمجاَدلَة(
َم: حرام کرد َحرَّ

ْم / مصدر: تَحریم( ُم / امر: حَرِّ )مضارع: یَُحرِّ
َن: نیکو گردانید  َحسَّ

ْن / مصدر: تَحسین( ُن / امر: حَسِّ )مضارع: یَُحسِّ
: بشتاب َحيَّ

َض: تخفیف داد  َخفَّ

ْض / مصدر: تَخفیض( ُض / امر: َخفِّ )مضارع: یَُخفِّ
َخفّي: پنهان ≠ ظاِهر

َزمیل: همکار

ساَء: بد شد )مضارع: یَسوُء(

َسِخَر ِمْن: مسخره کرد 

)مضارع: یَْسَخُر / مصدر: ُسْخریَّة( 
»ال یَْسَخْر: نباید مسخره کند«

ِسعْر: قیمت »جمع: أَْسعار«

) : گمراه شد )مضارع: یَِضلُّ َضلَّ

عاَب: عیب جویی کرد، عیب دار کرد

)مضارع: یَعیُب / مصدر: َعیْب(

ُعْجب: خودپسندی

َعَسی: شاید = ُربَّما

َب: عذاب داد  َعذَّ

ْب / مصدر: تَعذیب( ُب / امر: َعذِّ )مضارع: یَُعذِّ

َغلََبْت: چیره شد

ُفسوق: آلوده شدن به گناه

َفْضح: رسوا کردن 

َفلَق: سپیده دم

َقْد: گاهی، شاید  )بر سر فعل مضارع می آید.(

»قَد یَکوُن: گاهی می باشــد«  بر سر فعل 
ماضی برای نزدیک ساختن زمان فعل به حال 

و معادل ماضی نقلی است.

َکبائِر: گناهان بزرگ »مفرد: َکبیَرة«

َکرَِه: ناپسند داشت

ْکَرْه/ مصدر: َکراهَة( )مضارع: یَْکَرُه / امر: اِ

 لَحْم: گوشت »جمع: لُحوم«  

ْب( ُب / امر: لَقِّ  لَقََّب: لقب داد )مضارع: یُلَقِّ

لََمَز: عیب گرفت )مضارع: یَلِْمُز(

مَتَْجر: مغازه

مَیْت: ُمرده »جمع: أَْموات، َمْوتَی«≠ حَّي

ُمهَتدي: هدایت شده

میزان: ترازو »جمع: َموازین«

نَوعیَّة: نوع، جنس

مترادف

یا = أیّها 

ای

َخیر = أفَضل، أحَْسن 

بهتر، بهترین

إثْم = َذنْب = َخطیئَة

گناه

َرحیم = َحنون

 مهربان

َعَمل = فِعْل

کار

یَْفَعُل = یَعَْمُل

انجام می دهد، کار می کند

َشخص = َفرد

فرد، شخص

قد )+ فعل مضارع( = َعَسی = ُربَّما

شاید

ُمحاَولَة = ِاجتهاد = َسعْي

تالش

تَواُصل = ِارتباط 

ارتباط

َحَسٌن = َجیٌِّد 

خوب

َسبیل = طَریق

راه

َجَعَل = َوَضَع

قرار داد

نوب الَکبیرة کبائِر = الذُّ

گناهان بزرگ
إسَتهَزَأ بِـ = َسِخَر ِمْنْ

ریشخند کرد، مسخره کرد

عاَب = لََمَز

عیب جویی کرد، 

عیب دار کرد، عیب گرفت

َکریه = َقبیح

زشت، ناپسند

تَنابََز = لَقََّب

 با لقب ]بد[ خواند، لقب داد

مَخفي = مَستور

پنهان

إجِتناب = إبِتعاد

دوری کردن، دور شدن
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متضاد

اجَْتِنبوا ≠ ِاقَْتِربوا 

دوری کنید، بپرهیزید ≠ 
نزدیک شوید

کثیر ≠ قلیل

بسیار، زیاد ≠ کم

نِساء ≠ رِجال 

زنان ≠ مردان

بَعْد ≠ َقبْل 

پس ≠ پیش

ُأولٰئك ≠ ٰهؤالء 

آنان ≠ اینان

أَحد ≠ َجمیع

یکی ≠ همه

أخ ≠ اُخت

برادر ≠ خواهر

مَیْت ≠ َحّي

مرده ≠ زنده
نَبَْتِعُد ≠ نَقَْترُِب 

  دور می شویم ≠ نزدیک می شویم
َخفّي ≠ ظاِهر، ُمبین 

پنهان ≠ آشکار

َقبیحة ≠ َجمیلة 

زشت ≠ زیبا

َقطْع ≠ َوْصل

بریدن ≠ پیوند خوردن

یَنٰهی ≠ یأُمُر

نهی می کند ≠ دستور می دهد

أْغلَی ≠ أْرَخص

گران تر ≠ ارزان تر

کثَر أَقّل ≠ أ

کم تر ≠ بیش تر

ُکبری ≠ ُصغری

بزرگ تر ≠ کوچک تر

َقمیص ≠ ُفستان

پیراهن مردانه ≠ پیراهن زنانه

کَبر ≠ أصَغر  أ

بزرگ تر ≠ کوچک تر

َقدیم ≠ َجدید، بَدیع

قدیم ≠ جدید، نو

غالیة ≠ َرخیَصة

گران ≠ ارزان

أبَیض ≠ أسَود

سفید ≠ سیاه

زائد ≠ ناقص

به اضافه ≠ منهای

مَشرِق ≠ مَغرِب

مشرق ≠ مغرب

َأَحلَّ ≠ َحّرَم

حالل کرد ≠ حرام کرد

سوءُ الظّّن ≠ ُحْسنُ الظَّّن

بدگمانی ≠ خوش گمانی

 کلمات
مشابه

غافِر: آمرزنده

غّفار: بسیار آمرزنده

تاَب: توبه کرد

ِاْغتاَب: غیبت کرد

َذهََب: رفت

َذهَب: طال

َأْعلَی : بلندتر، بلندترین 

َأْغلَی: گران تر، گران ترین

َحَسٌن: خوب

َأحَْسن: بهتر

مَطَْعم: رستوران

مَطَْبخ: آشپزخانه 

مَطَبعة: چاپخانه

ساَء: بد شد

سوء: بد

ساتِر: پوشاننده

َسّتار: بسیار پوشاننده

 جمع
مکّسر

أنُْفس ←  نَْفس

خود

ألقاب ← لََقب 

لقب

ُعیوب ← َعیب 

ِعیب

أسماء ← إسم

نام، اسم

أسرار ← ِسّر

راز

َکبائِر ← َکبیرة

بزرگ

ُذنوب ← َذنب 

گناه

أخالق ← ُخلْق 

اخالق       

أسباب← َسَبب

عّلت

لُحوم ← لَحْم

گوشت

أمْوات، مَْوتَی ← مَیْت

مرده

ِجبال ← َجَبل

کوه

أفاِضل ← أفَضل

بهتر، برتر

أحادیث ← َحدیث

حدیث

ِعباد ← َعبْد

بنده

مالبِس ← مَلَبس

لباس

أْسعار ← ِسعْر

قیمت

َفساتین ← ُفستان

لباس

َسراویل ← ِسروال

شلوار

تَمارین ← تَمرین

تمرین

أفْعال ← فِعْل

فعل

کیب ← تَرکیب تَرا

ترکیب

ُغیوب ← َغیب

نهان

َخطایا ← َخطیئة

خطا، اشتباه

مَوازین ← میزان

ترازو

  ).رِس. )درست و غلط را بر حسب متن درس مشخص کن حیَح َو الَْخطَأَ َحَسَب نَصِّ الدَّ  َعیِِّن الصَّ

 ریَن سورَة الُْحُجراِت بَِعروِس الُْقرآِن. )برخی از مفّسران سورۀ حجرات را عروس قرآن نامیدند.(  َفسِّ ی بَعُض الُْمَ 1- َسمَّ

 َم اهلُل في هاتَیِن اْلیَتیِن ااِلْسِتهْزاَء َو الْغیَبَة َفَقْط. )خدا در این دو آیه، فقط ریشخند کردن و غیبت را حرام کرد.(   2- َحرَّ

 3- اَلَْغیَبُة هَي َأْن تَْذُکَر َأخاَك َو ُأخَتَك بِما یَکَْرهاِن. )غیبت همان است که برادرت و خواهرت را به آن چه ناپسند می دارند، یاد کنی.(  

 ْخریَِّة ِمَن اْلَخریَن. )همانا خداوند مردم را از مسخره کردن دیگران نهی می کند.(   4- ِإنَّ اهلَل یَنَهی النّاَس َعِن السُّ

 عُْي لَِمعرَِفِة َأسراِر اْلَخریَن َأمٌر َجمیٌل. )تالش برای شناختن رازهای دیگران کاری زیباست.(   5- اَلسَّ
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عــــــــد قـــــــــوا

 ِاْسُم التَّفضیِل َو ِاْسُم الَْمکاِن 

 اسـم تفضیل
 اسمی است که برتری کسی بر کسی دیگر یا برتری چیزی بر چیزی دیگر را بیان می کند.

اسم تفضیل، ریشۀ فعلی دارد؛ مذّکرِ آن بر وزن »أَفَعل« و مؤنِّث آن بر وزِن »ُفعلَی1« است و معادل »صفِت برتر« و »صفِت برترین )عالی(« در فارسی است؛ 
أصَغر )مؤنَّث آن »ُصغَری«(: کوچک، کوچک ترین  َصُغَر: کوچک شد  

ْکبَر )مؤنَّث آن »ُکبَری«(: بزرگ تر، بزرگ ترین أَ َکبَُر: بزرگ شد  
أَحَسن )مؤنَّث آن »ُحسنَی«(: خوب تر یا بهتر یا نیکوتر، خوب ترین یا بهترین یا نیکوترین حَُسَن: خوب شد  

أَقَرب )مؤنَّث آن »ُقربَی«(: نزدیک تر، نزدیک ترین   قَُرَب: نزدیک شد  
أفَضل )مؤنَّث آن »ُفضلَی«(: برتر، برترین  فََضَل: برتری یافت  

   َعیِّن ما لَیَس اْسَم الّتفضیِل:

4( أَجَمل  کَرم   3( أَ َکَل   2( أ 1( أَنَفع  

کَرم: گرامی تر، گرامی ترین ـ أجَمل: زیباتر، زیباترین« همگی بر وزِن »أفَعل« و اسم تفضیل هستند   اسم های »أَنَفع: سودمندتر، سودمندترین ـ أَ
َکَل: خورد« فعل ماضی است، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )2( است.      ولی »أ

   أيُّ الَسماء ُکلَِّها اْسُم تَفضیٍل:

2( أَشَجع ـ َغّفار ـ أَرحَم 1( أَصغر ـ أَطَهر ـ َمحکوم   
4( أَرفَع ـ راِحم ـ أَعلَم  3( أَسَمع ـ أَعظَم ـ أَصلَح   

 در گزینۀ )1( »َمحکوم: حکم داده شده« بر وزِن »َمفعول« و اسم مفعول است و »أَصَغر: کوچک تر، کوچک ترینـ  أَطَهر: پاک تر، پاک ترین« اسم تفضیل هستند؛ 
و در گزینۀ )2( »َغّفار: بسیار آمرزنده« بر وزِن »فَّعال« و اسم مبالغه است و »أَشَجع: شجاع تر، شجاع ترینـ  أَرحَم: مهربان تر، مهربان ترین« اسم تفضیل هستند. در 
گزینۀ )3( »أسَمع: شنواتر، شنواترینـ  أعظَم: بزرگ تر، بزرگ ترینـ  أصلَح: درستکارتر، درستکارترین« تمامی اسم ها بر وزِن »أَفَعل« و اسم تفضیل هستند. در گزینۀ 
)4( »راِحم: رحم کننده« بر وزِن »فاِعل« و اسم فاعل است و »أرفَع: بلندتر، بلندترینـ  أَعلَم: داناتر، داناترین« اسم تفضیل هستند، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )3( است.  

کنون به ترجمۀ اسم تفضیل در جمله های زیر دّقت کنید:   ا

آسیا بزرگ تر از اروپا است. کبُر ِمن ُأوروبّا.     آسیا أَ
آسیا بزرگ ترین قاره های جهان است. کبُر قاّراِت العالَمِ.      آسیا أَ
آسیا بزرگ ترین قاره در جهان است. ٍة في العالَمِ.     کبُر قارَّ آسیا أَ

کوه دماوند بلندتر از کوه دنا است. جَبَُل َدماَوند أَعلَی ِمن جَبَِل ِدنا.   
کوه دماوند بلندترین کوه های ایران است. جَبَُل َدماَوند أَعلَی ِجباِل إیران.    
کوه دماوند بلندترین کوه در ایران است. جَبَُل َدماَوند أَعلَی جَبٍَل في إیران.   

بهترین مردم سودمندترینشان برای مردم است. أَفَضُل الّناِس أَنَفُعُهم لِلّناِس.   
همان گونه که در جمالت باال می بینید،

* بعد از اسم تفضیل

گر حرف جّر »ِمن« بیاید، اسم تفضیل به شکل صفت برتر و با پسونِد »تر« ترجمه می شود.  ا
کبَُر ِمْن ذاَك.  این بزرگ تر از آن است.   هذا أَ

گر مضاف الیه بیاید، اسم تفضیل به شکل صفت برترین و با پسونِد »ترین« ترجمه می شود.  ا
کبَُر سوَرٍة في الُْقرآِن.  سورۀ بقره بزرگ ترین سوره در قرآن است.  سوَرُة الْبََقَرِة أَ

مؤنّث ُعلیا: باالتر، بلندتر
←  1. گاهی اسم تفضیل مؤنّث به شکل »ُفْعال« است. مثال: أَعلَی 
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ٍة[ في الِعباراِت. )ترجمۀ اسم تفضیل را ]به شکِل صفت برتر یا صفت برترین[ در  ٍة َأو ِصفٍة عالیَّ   َعیِّْن تَرَجَمَة اْسِم التَّفضیِل ]بِِشکِل ِصفٍة تَفضیلیَّ
عبارت ها مشّخص کن.( 

ب( هَو ِمن أَحَْسِن الطاّّلِب. الف( َدرُس َعليٍّ أَحَْسُن ِمن َدرِس ناِصرٍ. 
د( هَو ِمن أَْشَجِع الّناِس. ج( َعليٌّ أَْشَجُع ِمن َسعیٍد. 
و( هٰذا أَرَخُص قَمیِصنا. هـ ( هٰذا الَقمیُص أَرَخُص ِمن ذلَك الَقمیِص. 

 الف( أحَسُن: بهتر؛ چون بعد از اسم تفضیل، حرف جّر )ِمن( آمده، به شکِل صفت تفضیلی با پسونِد »تر« ترجمه می شود. 
ترجمه: »درِس علی بهتر از درِس ناصر است.«

ب( أحَسن: بهترین؛ چون بعد از اسم تفضیل، مضاف الیه )الطُّاّلِب( آمده، به شکِل صفت عالی با پسونِد »ترین« ترجمه می شود. 
ترجمه: »او از بهترین دانش آموزان است.«

ج( أشَجع: شجاع تر؛ چون بعد از اسم تفضیل، حرف جّر )ِمن( آمده، به شکِل صفت تفضیلی با پسونِد »تر« ترجمه می شود. 
ترجمه: »علی از سعید شجاع تر است.«

د( أَشَجع: شجاع ترین؛ چون بعد از اسم تفضیل، مضاف الیه )الّناِس( آمده، به شکِل صفت عالی با پسونِد »ترین« ترجمه می شود. 
ترجمه: »او از شجاع ترین مردم است.« 

هـ ( أَرَخص: ارزان تر؛ چون بعد از اسم تفضیل، حرف جّر )ِمن( آمده، به شکِل صفت تفضیلی با پسونِد »تر« ترجمه می شود. 
ترجمه: »این پیراهن مردانه ارزان تر از آن پیراهن مردانه است.« 

و( أرَخُص: ارزان ترین؛ چون بعد از اسم تفضیل، مضاف الیه )قَمیِص( آمده، به شکِل صفت عالی با پسونِد »ترین« ترجمه می شود. 
ترجمه: »این ارزان ترین پیراهِن ما است.«

ٌة )صفت برترین(:   َعیِّن ِعباَرًة جاَء فیَها ِصفٌة عالیَّ

2( اَلِحرباُء ِمن أَعَجِب َمخلوقاِت اهلِل. 1( لیَس َشيٌء أَجَمَل ِمَن الََدِب.  
4( َمکتَبَتي أَصَغُر ِمن َمکتَبَِة َصدیقي. 3( إنَّ التَّواضَع أَنَفُع ِمَن الُعجِب.    

  در گزینۀ )1( بعد از اسم تفضیِل »أجَمُل« حرف جّر »ِمن« آمده و به شکل صفت تفضیلی )صفت برتر( ترجمه می شود. ترجمۀ عبارت »چیزی 
زیباتر از ادب نیست!«. در گزینه )2( بعد از اسم تفضیِل »أَعَجِب« مضاف الیه »َمخلوقاِت« آمده و به شکل صفت عالی یا صفت برترین ترجمه می شود: 
»آفتاب پرست از شگفت ترین آفریده های خداوند است!«. در گزینۀ )3( بعد از اسم تفضیِل »أنَفُع« حرف جّر »ِمن« آمده و به شکل صفت تفضیلی )صفت 
برتر( ترجمه می شود. ترجمۀ عبارت »به راستی فروتنی سودمندتر از خودپسندی است!«. در گزینۀ )4( بعد از اسم تفضیِل »أَصَغر« حرف جّر »ِمن« آمده 
و به شکل صفت تفضیلی )صفت برتر( ترجمه می شود. ترجمۀ عبارت »کتابخانه ام کوچک تر از کتابخانۀ دوستم است!«، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )2( است.   

ـَ ی« نوشته می شود و به شکِل »الف« خوانده   فعل هایی که سّومین حرِف اصلی آن ها »و« یا »ی« باشد، اسم تفضیلشان بر وزِن »أفَعل« در آخر به شکِل »
هما، ...( باشد، آخرشان به شکِل الف »ا« نوشته می شود. گر مضاف الیِه آن ضمیر مّتصل )ه،ـ  می شود و ا

أخفاهُم )مخفی ترینشان(  أخَفی )مخفی تر، مخفی ترین(   َخَفی )خ ف ی(  
ُکم )بلند ترینتان( أعال أَعْلَی )بلندتر، بلندترین(    َعال )ع ل و(   

أغالهُم )گران ترینشان(  أَغلَی )گران تر، گرا ن ترین(   َغال )غ ل و(  
« می شوند.  فعل هایی که ریشۀ  آن ها دو حرِف شبیِه هم دارند در ساختن اسمِ تفضیل بر وزِن »أفَعل«، دو حرِف هم جنس با هم ادغام »أَفَلَّ

أحَّب )دوست داشتنی تر، دوست داشتنی ترین(  حَبَّ )از ریشۀ »ح ب ب« (  
أقَّل )کم تر، کم ترین(     قَلَّ )از ریشۀ »ق ل ل«(  

أََرّق )دلسوزتر، دلسوزترین( َرقَّ )از ریشۀ »ر ق ق«(  
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ِة )ریشه( الَفعاِل:  حیَح َعن ِصیاَغة اسِم الّتفضیل ِمن مادَّ    َعیِِّن الصَّ

4( َض َر َر  أَضَرر     3( َش َد َد  أَشَدد   2( َق َو َی  أقَوی  1( َع َف َو  أعَفو 

  در گزینۀ )1( اسم تفضیل از ریشۀ  َعَفَو، »أعَفی )بخشنده تر، بخشنده ترین(« می شود و در ساخت آن حرِف »و« به »ی« تبدیل می شود. در گزینۀ )2( 
اسم تفضیل از ریشۀ قََوَی، »أقَوی )قوی تر، قوی ترین(« درست است. در گزینۀ )3( اسم تفضیل از ریشۀ َشدَّ )ش د د(، »أََشّد )محکم تر، محکم ترین(« می شود و 
در ساخِت آن دو حرف شبیه به هم ادغام می شوند. در گزینۀ )4( اسم تفضیل از ریشۀ  َضرَّ )ض ر ر (، »أََضّر )مضرتر، مضرترین(« و در ساخِت آن دو حرف شبیه 

هم ادغام شده اند، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )2( است.

* مؤنّث اسم تفضیل بر وزن »ُفْعلَی« می آید.
غَْری    فاِطَمُة الُْکبَْری، َزینَُب الصُّ

* اسم تفضیل در حالت مقایسۀ بین دو اسم مؤنّث معموالً بر همان وزن »أَفَعل« می آید.
فاطمه از زینب بزرگ تر است. کبَُر ِمن زینب.      فاطمُة أَ

این دانش آموز برتر از آن دانش آموز است. هِٰذِه التِّلمیَذُة أَفَضُل ِمن تِلَك الّتلمیذِة.   
* غالباً جمع اسم تفضیل بر وزن »أفاِعل« است؛ ماننِد »أَفَضل« که جمِع آن »أَفاِضل« می باشد.

ک می شوند.  إذا َملََك اْلَراِذُل هَلََك اْلَفاِضُل.       هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند، شایستگان هال
)»أَراِذل« جمِع مکّسرِ »أَْرَذل« و »أَفاِضل« جمِع مکّسرِ »أَفَْضل« است.( 

گر جمع مکّسر بر وزِن »أَفاِعل« بر برتری داللت نکند، اسم تفضیل نیست؛ برای اطمینان بهتر است آن را به مفرد ببریم.  * ا
  

کِن  َمکان )جا، مکان(؛ اسم تفضیل نیستند. أَصابِع  أَصبَع )انگشت( / أَما
کبَر )بزرگ تر، بزرگ ترین( / أَعاِظم  أَعظَم )عظیم تر، عظیم ترین(؛ اسم تفضیل هستند. کابِر  أَ أَ

کثَُر:   َعیِّْن ما فیِه اْسُم الّتفضیل أ

خِص في ُأسَرتِنا! 2( أَصَغُر أَخي أَحَبُّ الشَّ 1( إیران ِمن أَجَمِل الَمناِطق في العالَم! 
4( »لََقد َخلَقنَا اإلنساَن في أَحَسِن تَقویم« کابِرِ قَریَتِنا!   3( إنَّ جَّدي ِمْن أَ

: دوست داشتنی ترین« اسم تفضیل هستند. در   در گزینۀ )1( »أَجَمِل: زیباترین« اسم تفضیل است. در گزینۀ )2( »أَصَغُر: کوچک ترین« و »أَحَبُّ
کبَر« و اسم تفضیل است. در گزینۀ )4( »أَحَسِن: بهترین« اسم تفضیل است، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )2( است.  کابِر: بزرگان« جمع مکّسرِ »أَ گزینۀ )3( »أ

ِاْخَتِبْر نَْفَسَك )خودت را بیازمای(

تَرِجِم اْلَحادیَث الّتالَیَة، ثُمَّ َضْع َخطّاً تَحَت اْسِم التَّفضیِل. )حدیث های زیر را ترجمه کن، سپس خطّی را زیر اسم تفضیل قرار بده.(

 ِمِه. رسول اهلل
ْ
ی ِعل

َ
َم الّناِس إل

ْ
ُم الّناِس، َمْن َجَمَع ِعل

َ
ْعل

َ
1. أ

أعلَُم: اسم تفضیل داناتریِن مردم، کسی است که دانش مردم را به دانشش افزود )بیافزاید(. 

 2. َأَحبُّ ِعباِد اهلِل إلَی اهلِل َأنَفُعُهم لِِعباِدِه. رسول اهلل
دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد خداوند، سودمندترینشان برای بندگانش است.  أَحَبُّ / أَنَفُع: اسم تفضیل

 َ َحالِل. رسول اهلل
ْ
َکْسُب ِمَن ال

ْ
عماِل ال

َ ْ
 ال

ُ
فَضل

َ
3. أ

برترین کارها کسب از ]روزی[ حالل است.  أَفَضل: اسم تفضیل

گر وزِن »أَفَعل« بر رنگ و عیب داللت کند، اسم تفضیل نیست.   ا
 أحَمر: سرخ، أبَیض: سفید، أسَود: سیاه، ... 

أعَوج: کج، أَصّم: کر، أبَکم: الل، أعَمی: کور، ...
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گر به تنهایی در جمله بیایند و به معنی »خوب/ خوبی« و »بد/ بدی« ترجمه شوند.  ا
   هَٰٰذا الکتاُب خیٌر. این کتاب، خوب است.    

الّرجُل الکاِذُب شرٌّ . مرد دروغگو، بد است.
گر حرِف »اَل« در اولشان بیاید و به معنی »خوبی« و »بدی« ترجمه شوند.   ا

 اَلَخیُر َخصلَُة الُمؤمن. خوبی، خصلت مؤمن است.
رُّ َخصلَُة الظّالِمِ. بدی، خصلت ستمگر است.  اَلشَّ

 دو کلمۀ »َخیر« و »َشّر«

اسم تفضیل هستند

اسم تفضیل نیستند

گر بعدشان حرف جّر »ِمن« بیاید و به شکِل صفِت تفضیلی )صفت برتر( »خوب تر، بهتر« و   ا
»بدتر« ترجمه شوند.

 هٰذا َخیٌر ِمن ذلَِك. این، خوب تر از آن است.        
ُخلُقُه َشرٌّ ِمن أبیِه. اخالِق او، بدتر از پدرش است.    

ُر ساَعٍة َخیٌْر ِمْن ِعباَدِة َسبْعیَن َسنًَة. ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است. تََفکُّ
گر بعدشان مضاف الیه بیاید و به شکِل صفِت عالی)صفت برترین( »خوب ترین، بهترین« و   ا

»بدترین« ترجمه شوند.
 َخیُر الّناُس أَحسُنهم ُخلقاً. خوب تریِن مردم، خوش اخالق ترینشان است.  

إنَُّه َشرُّ الّناِس. به راستی او، بدتریِن مردم است.
َشرُّ الّناِس َمْن ال یَعتَِقُد اْلَمانََة َو ال یْجتَنُِب الْخیانََة. 

بدترین مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوری نکند.
َخیُْر اْلُموِر أَْوَسطُها. بهترین کارها میانه ترین آن هاست.

حَيَّ َعلَی َخیْرِ الَْعَمِل. به سوی بهترین کار بشتاب.

   َعیِّْن ما لَیَس إسَم الّتفضیل:

4( أَبَیض/ أَحَمق 3( أََعّز / أَثَقل  2( أَذَکی/ أَعلَم   1( أَقَرب / أبَعد 

 در گزینۀ )1( »أقَرب: نزدیک تر، نزدیک ترین ـ أَبَعد: دورتر، دورترین« بر برتری داللت دارند و اسم تفضیل هستند. در گزینۀ )2( »أذَکی: باهوش تر، 
أَثَقل:  از ریشۀ »ع ز ز«: عزیزتر، عزیزترین ـ  باهوش ترین ـ أَعلَم: داناتر، داناترین« بر برتری داللت دارند و اسم تفضیل هستند. در گزینۀ )3( »أَعّز« 
»سنگین تر، سنگین ترین« بر برتری داللت دارند و اسم تفضیل هستند. در گزینۀ )4( »أبَیض: سفید/ أَحَمق: نادان« بر رنگ و عیب داللت دارند و اسم 

تفضیل نیستند، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )4( است.  
  مَیِّز کلمة »َخیر« إسَم الّتفضیل: 

ٍة َخیراً یََره  )2فََمن یَعَمل مثقاَل َذرَّ 1( لَِبْسُت َخیَر الَْمالبِِس لِلّضیافَِة!  
4( ما تَفَعلوا ِمن َخیرٍ یَعلَْمُه اهلُل! 3( اَلَخیُر في طاَعِة اهلِل!  

 در گزینۀ )1( بعد از »خیر« مضاف الیه »الَمالبِِس« آمده و به معنی »بهترین« اسم تفضیل است. در گزینۀ )2( بعد از »َخیراً« نه حرف جّر آمده و 
نه مضاف الیه و به معنی »خوبی« است و اسم تفضیل نیست. در گزینۀ )3( »اَلَخیُر« با حرِف »اَل« آمده و به معنی »خوبی« است و اسم تفضیل نیست. 

در گزینۀ )4( بعد از »َخیرٍ« نه حرف جّر آمده و نه مضاف الیه و به معنی »خوبی« می باشد و اسم تفضیل نیست، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )1( است. 

 »أدنَی« و مؤنِّث آن »ُدنیا« به معنی »نزدیک تر، نزدیک ترین/ خوارتر، خوارترین« اسم تفضیل است. البته »ُدنیا« غالباً »دنیا« ترجمه می شود.
 ِمن أدناه إلَی أقصاه. از نزدیک ترینش تا دورترینش. 

ل« و مؤنِّث آن »ُأولَی« به معنی »یکم، اّولین«، هم چنین »آَخر« و مؤنِّث آن »ُأخَری« به معنی »دیگر، دیگری، بازپسین« اسم تفضیل هستند.   »أَوَّ

 اسم تفضیل طبِق اسم مؤنّث، در دو حالت به شکِل مؤنّث می آید
1. الف و الم داشته باشد.

 خدیَجُة هَي الُفضلَی. خدیجه فاضل ترین است. 
2. مضاف الیه داشته باشد. 

 خدیَجُة ُفضلَی التِّلمیذاِت. خدیجه فاضل ترین دانش آموزان است.
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)ویژۀ عالقمندان(   ما هَو الَخطَأُ َعِن اْسِم الّتفضیل في العباراِت؟ 

2( ُحسیٌن هَو الفَضُل! 1( زینَُب هَي الُفضلَی!  
4( فاطمُة ُفضلَی ِمن َزینَب! 3( عليٌّ أفَضُل ِمن ُحَسیٍن!  

 در گزینۀ )1( اسم تفضیل »الُفضلَی« با حرف »اَل« آمده و مؤنّث بودنش در عبارت درست است. در گزینۀ )2( اسم تفضیل »الفَضُل« در جملۀ 
مذّکر، به صورت مذّکر درست است. در گزینۀ )3( اسم تفضیل »أَفَضُل« در مقایسۀ بین دو اسم مذّکر و به صورت مذّکر درست است. در گزینۀ )4( اسم 

تفضیل »ُفضلَی« در مقایسه بین دو اسم مؤنّث »فاطَمة / َزینب« آمده است باید مذّکر »أفَضُل« بیاید، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )4( است.

ِاْخَتِبْر نَْفَسَك )خودت را بیازمای(

تَرِجِم الِْعباراِت الّتالَیَة. )عبارت های زیر را ترجمه کن.(

نا َو اْرَحْمنا َو أْنَت َخْیُر الّراِحمیَن اَلُْمؤِمنون: 109
َ
ِفْر ل

ْ
اغ

َ
نا آَمّنا ف  .1 ... َرّبَ

... پروردگارا، ایمان آوردیم پس ما را ببخشای )بیامرز( و به ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگان )مهربانان( هستی.
 ْیُکم ُعیوَبُکم. رسول اهلل

َ
ْهدی إل

َ
2. َخْیُر إْخواِنُکم َمْن أ

بهترین برادران شما )دوستانتان( کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه کند.
َق اَلَْفلَق: 1 و 2

َ
ِق * ِمْن َشّرِ ما َخل

َ
ل

َ
ف

ْ
 ِبَرّبِ ال

ُ
عوذ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
 .3 ق

بگو، به پروردگار سپیده دم پناه می برم، از شّر )بدی( آن چه آفرید.
ِف َشهٍر  اَلَْقْدر: 3

ْ
ل

َ
ْدِر َخْیٌر ِمْن أ

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ة

َ
ْیل

َ
 .4 ل

شب قدر بهتر از هزار ماه است.
 ٌَّبهاِئِم. أَمیُرالُْمؤمنیَن َعلي

ْ
هَو  َشّرٌ ِمَن ال

َ
ُه ف

َ
ل

ْ
َبْت َشْهَوُتُه َعق

َ
ل

َ
5. َمْن غ

هر کس شهوتش )هوس او( بر عقلش چیره شود پس او بدتر از چارپایان است.
َوْجَهْیِن.

ْ
6. َشّرُ الّناِس ذو ال

بدترین مردم ]انساِن[ دورو است.

 اسـم مکان
 اسمی که بر مکان داللت دارد و بر سه وزِن »َمْفَعل، َمْفِعل، َمْفَعلَة« می آید.

 
مَْفَعل  َملَْعب: ورزشگاه / َمطَْعم: رستوران / َمْصنَع: کارخانه / َمطْبَخ: آشپزخانه / َمْخَزن: انبار

مَْفِعل  َمنْزِل: خانه / َمسِجد: سجده گاه، مسجد / َمجلِس: شورا / َمحِمل: کجاوه / َمشرِق: مشرق، خاور/ َمغرِب: مغرب، باختر
مَْفَعلَة  َمْکتَبَة: کتابخانه/ َمطبََعة: چاپخانه/ َمحَکَمة: دادگاه

 جمِع اسم مکان بر وزن »مَفاِعل« است.
 

َملَْعب  َمالِعب     /     َمطَْعم  َمطاِعم     /     َمنْزِل   َمنازِل     /     َمْخَزن   َمخازِن
گر جمع مکّسر بر وزِن »َمفاِعل« بر مکان داللت نکند، اسم مکان نیست؛ برای اطمینان، بهتر است آن را به مفرد ببریم.   ا

   
َمطالِب   َمطْلَب )موضوع، خواسته(؛ اسم مکان نیست.

َمشارِب   َمْشَرب )سقاخانه، جای آشامیدن آب( و  َمحاِفل  َمحِفل )محل گردهمایی، انجمن(؛ اسم مکان هستند. 

  َعیِِّن اْسَم الَمکاِن:
کِل 4( َمشا 3( َمحاِضر  2( َمحاِمد   1( َمسائِل  

 در گزینۀ )1( »َمسائِل« جمع مکّسرِ »َمسأَلَة« به معنی »مطلب، مسئله« اسم مکان نیست. در گزینۀ )2( »َمحاِمد« جمِع مکّسر »َمحَمَدة« به معنی 
کِل«  »نکونامی، ستایش« اسم مکان نیست. در گزینۀ )3( »َمحاِضر« جمع مکّسر و مفرد آن »َمحَضر: مکان حاضر شدن« اسم مکان است. در گزینۀ )4( »َمشا

جمع مکّسرِ »ُمشکِل« به معنی »دشواری، سختی« اسم مکان نیست، بنابراین پاسخ تست گزینۀ )3( است.
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ِاْخَتِبْر نَْفَسَك )خودت را بیازمای(

تَرِجِم اْلیََة َو الِْعباَرَة، ثُمَّ َعیِِّن اْسَم الَْمکاِن َو اْسَم التَّفضیِل. )آیه و عبارت را ترجمه کن، سپس اسم مکان و اسم تفضیل را مشخص کن.(

 َعْن َسبیِلِه ...  اَلنَّحْل: 125
َّ

ُم ِبَمْن َضل
َ
ْعل

َ
َك هَو أ ْحَسُن إّنَ َرّبَ

َ
تي هَي أ

َّ
ُهم ِبال

ْ
.1... َو جاِدل

... و به روشی که آن بهتر است با آن ها ستیز کن )گفت وگو کن( به راستی پروردگارت به کسی که از راه او گمراه شد، داناتر است ... 
أَحَسُن ـ أَعلَُم: اسم تفضیل  

دیِم.
َ

ق
ْ
ِم ال

َ
عال

ْ
کَبَر َمکَتَبٍة في ال

َ
 ُجندّي سابور في خوزستان أ

ُ
کاَنْت َمکَتَبة  .2

کبََر: اسم تفضیل َمکتَبَة: اسم مکان بر وزِن »َمفَعلَة« ـ أَ کتابخانۀ جندی شاپور در خوزستان بزرگ ترین کتابخانه در جهان گذشته است.  

لــمــه لــمــهمـکـــا مـکـــا
ِحواٌر )في سوِق مَشَهد( گفت وگو )در بازار مشهد(

ُة  )زائر عرب( بائُِع الَْمالبِِس )فروشندۀ لباس ها(اَلّزائَِرُة الَْعَربیَّ

الُم، مَرَحباً بِِك. )سالم بر شما، خوش آمدی.(َسالٌم َعلَیُکم. )سالم بر شما( َعلَیُکُم السَّ

؟ )قیمت این پیراهن مردانه چند است؟( ِسّتوَن َألَْف تومان. )شصت هزار تومان(َکم ِسعُر ٰهَٰذا الَْقمیِص الرِّجاليِّ

ُأریُد َأرَخَص ِمن ٰهذا. ٰهِذِه اْلَسعاُر غالَیٌة. 

)ارزان تر از این می خواهم. این قیمت ها گران است.(

لي اُنظُري. ِعنَدنا بِْسعِر َخمسیَن َألَْف تومان. تََفضَّ

)به قیمت پنجاه هزار تومان داریم. بفرما نگاه کن.(

أيُّ لَوٍن ِعنَدُکم؟ 

)چه رنگی دارید؟( 

 . أبَیُض وَ  َأسَوُد َو َأزَرُق َو َأحَمُر َو َأصَفُر َو بَنَفَسجيٌّ

)سفید و سیاه و آبی و قرمز و زرد و بنفش.(

بَِکم تومان ٰهِذِه الَْفساتیُن؟ 

)این پیراهن های زنانه چند تومان است؟( 

تَبَدُأ اْلَسعاُر ِمن َخْمَسٍة َو َسبْعیَن َألْفاً إلی َخمَسٍة و ثَمانیَن َألَْف تومان. 
)قیمت ها از هفتاد و پنج هزار ]تومان[ شروع می شود تا هشتاد و پنج هزار تومان.(

الْسعاُر غالَیٌة! 

)قیمت ها گران است!( 

عُْر َحَسَب النَّوعّیاِت. َسیَِّدتي، یَْخَتِلُف السِّ

 )خانم، قیمت بر اساس )طبق( جنس ها فرق می کند.( 

راویُل؟  بَِکم توماٍن ٰهِذِه السَّ

)این شلوارها چند تومان است؟( 

رواُل النِّسائيُّ بَِخمَسٍة َو  رواُل الرِّجاليُّ بِِتسعیَن َألَْف تومان، َو السِّ اَلسِّ
تِْسعیَن َألَْف تومان. 

)شلوار مردانه نود هزار تومان و شلوار زنانه نود و پنج هزار تومان.( 

ُأریُد َسراویَل َأفَضَل ِمن ٰهِٰذِه. 

)شلوارهایی بهتر از این ها می خواهم.(

لَِك مَتَْجُر زَمیلي، لَُه َسراویُل أَفَضُل.  ٰذٰٰٰ

)آن مغازۀ همکارم است، او شلوارهای بهتری دارد.( 

في مَتَجِر َزمیِلِه...  )در مغازۀ همکارش ...(

َرجاًء، َأْعِطني ِسرواالً ِمن ٰهَذا النَّوِع و ... َکم صاَر الَْمبلَُغ؟ 

)لطفاً، شلواری از این نوع )جنس( به من بده و ... قیمت چقدر شد؟( 

صاَر الَمبلَُغ ِمئََتیِن َو ثاَلثیَن َألَْف تومان. أْعطیني بَعَد التَّْخفیِض ِمئََتیِن 
و ِعْشریَن َألْفاً. 

)قیمت دویست  و سی هزار تومان شد. بعد از تخفیف، دویست و بیست 
هزار ]تومان[، به من بده.(
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عربي یازدهم سیرتاپیاز |  

تـــمــاریـــن  کـــتـــاب درســــیتـــمــاریـــن  کـــتـــاب درســــی

رِس تُناِسُب التَّوضیحاِت الّتالَیَة؟ )کدام کلمه از کلمات لغت نامۀ درس با توضیحات زیر تناسب دارد؟( ُل  َأيُّ َکِلَمٍة ِمن َکِلماِت ُمعَجِم الدَّ ْمریُن اْلوَّ اَلتَّ

اإَْلِْستِْهزاء )ریشخند کردن( ُه َحرامًا: )آن را حرام قرار داد.(  
َ
1- َجَعل

اَلَْمیْت )ُمرده( یَس َحّیًا: )کسی که زنده نیست.(  
َ
ذي ل

َّ
ل

َ
2- ا

: )گناهان بزرگ(  اَلَْکبائِر )گناهان بزرگ(
ُ

َکبیَرة
ْ
نوُب ال

ُّ
لذ

َ
3- ا

ّواب )بسیار توبه پذیر( اَلتَّ  َعن ِعباِدِه: )کسی که توبه را از بندگانش قبول می کند.(  
َ

وَبة
َ
 الّت

ُ
َبل

ْ
ذي َیق

َّ
ل

َ
4- ا

تَنابُز بِاْلَلقاِب )به یکدیگر لقب های زشت دادن( بیَحِة: )نامیدن دیگران با نام های زشت.( 
َ

ق
ْ
سماِء ال

َ ْ
َخریَن ِبال

ْ
 ال

ُ
5- َتسمَیة

اِْغتاَب )غیبت کرد( َخروَن في غیاِبِهم: )آن چه دیگران در نبودنشان به آن راضی نمی شوند را یاد کرد.( 
ْ

َکَر ما  ال َیْرَضی ِبِه ال
َ

6- ذ

ْمریُن الثّاني  تَْرِجْم ٰهِٰذِه اْلَحادیَث النََّبویََّة، ثُمَّ َعیِِّن الَْمطلوَب ِمنَك. )این احادیث نبوی را ترجمه کن، سپس ]آن چه[ خواسته شده از تو را مشخص کن.( اَلتَّ

َبَر(
َ

خ
ْ
 َو ال

َ
ُمبَتَدأ

ْ
ل

َ
 الّدیِن. َرسوُل اهلِل  )ا

ُ
ِق ِنصف

ُ
ل

ُ
خ

ْ
1- ُحْسُن ال

خبر مبتدا    
خوش اخالقی نیمی از دین است.

)
َ

َمفعول
ْ
َسُه. َرسوُل اهلِل  )ال

ْ
َب َنف

َّ
ُه َعذ

ُ
ق

ُ
2- َمن ساَء ُخل

مفعول    
هر کس اخالقش بد باشد، خودش را عذاب می دهد.

)
َ

َمفعول
ْ
 َو ال

َ
َمجهول

ْ
ماضَي ال

ْ
 ال

َ
ِفْعل

ْ
ل

َ
خالِق. َرسوُل اهلِل  )ا

َ ْ
َم َمکاِرَم ال َتَمّ

ُ
ما ُبِعْثُت ِل

َ
3- ِإّن

مفعول فعل ماضی مجهول    

فقط فرستاده شدم )مبعوث شدم( تا صفات برتر اخالقی را کامل کنم.

مِر(
َ ْ
 ال

َ
ماِضَي و ِفْعل

ْ
 ال

َ
ِفعل

ْ
قي. َرسوُل اهلِل  )ال

ُ
ْن ُخل َحَسّ

َ
قي، ف

ْ
ْنَت َخل َکما َحّسَ ُهّمَ 

ّ
لل

َ
4- ا

فعل امر فعل ماضی    

خدایا همان  گونه که آفرینش مرا نیکو گردانیدی، پس اخالق مرا نیکو گردان.

َمجروَر(
ْ
جاّرَ َو ال

ْ
فضیِل َو ال

َ
َحَسِن. َرسوُل اهلِل  )ِاْسَم الّت

ْ
ِق ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
میزاِن   ِمَن ال

ْ
   ِفي ال

َ
ل

َ
ثق

َ
یَس َشيٌء أ

َ
5- ل

جارومجرور جارومجرور   اسم تفضیل    

چیزی سنگین تر از اخالق نیک در ترازو ]ی اعمال[ نیست.

ْمریُن الثّالُِث تَْرِجِم اْلَفعاَل َو الَْمصاِدَر الّتالَیَة. )فعل ها و مصدرهای زیر را ترجمه کن.( اَلتَّ

اَلَْمْصَدراَْلَمُْر َو النَّهُْياَلُْمضاِرعاَلْماضي

إحْسان: نیکی کردن أَحِْسْن: نیکی کن یَُحِْسُن: نیکی می کندقَْد أَحَْسَن: نیکی کرده است

اِقْتِراب: نزدیک شدن ال تَْقتَرِبوا: نزدیک نشویدیَْقتَرِبوَن: نزدیک می شونداِقْتََرَب: نزدیک شد 

اِنْکِسار: شکسته شدن ال تَنَْکِسْر: شکسته نشوَسَینَْکِسُر: شکسته خواهد شداِنَْکَسَر: شکسته شد 

اِْستِغفار: آمرزش خواستن اِْستَغِْفْر: آمرزش بخواه یَْستَغِْفُر: آمرزش می خواهد اِْستَغَْفَر: آمرزش خواست 

: سفر نکردم ُمسافََرة: سفر کردن ال تُساِفْر: سفر نکن ال یُساِفُر: سفر نمی کندما سافَْرُتَ

تََعلُّم: یاد گرفتن تََعلَّْم: یاد بگیریَتََعلَّماِن: یاد می گیرندتََعلََّم: یاد گرفت

تَباُدل: عوض کردن ال تَتَباَدلوا: عوض نکنیدتَتَباَدلوَن: عوض می کنیدتَباَدلْتُم: عوض کردید

تَْعلیم: آموزش دادنَعلِّْم: آموزش بدهَسوف یَُعلُِّم: آموزش خواهد دادقَْد َعلََّم: آموزش داده است
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َة الّتالَیَة َکالِْمثاِل. )عملیات ریاضی زیر را مانند نمونه بنویس.( کُتِب الَْعَملّیاِت الِْحسابیَّ ْمریُن الّرابُِع  اُ اَلتَّ

10 + 4 = 14  َعَشَر. 
َ

ْرَبَعة
َ
ْرَبَعٍة ُیساوي أ

َ
 زاِئُد أ

ٌ
1- َعَشَرة

)ده به اضافۀ چهار مساوی است با چهارده.(

  100 ÷ 2 = 50 َنْیِن ُیساوي َخْمسیَن. 
ْ
ی اث

َ
 َتقسیٌم َعل

ٌ
2- ِمَئة

)صد تقسیم بر دو مساوی است با پنجاه.( 

 َو  ِعْشریَن.   24 = 3 × 8   
ً

رَبَعة
َ
ٍة ُیساوي أ

َ
الث

َ
 في ث

ٌ
مانَیة

َ
3- ث

)هشت ضرب در سه مساوی است با بیست و چهار.(

 76-11 = 65  َو  ِسّتیَن. 
ً

َحَد َعَشَر ُیساوي َخْمَسة
َ
 َو َسبعوَن ناِقُص أ

ٌ
ة

َ
4- ِسّت

)هفتاد و شش منهای یازده مساوی است با شصت و پنج.(

نَِة. )نقش کلمات رنگی را مشّخص کن.( ْمریُن الْخاِمُس  َعیِِّن الَْمََحلَّ اْلعرابيَّ لِلَْکِلماِت الُْملَوَّ اَلتَّ

)پس خداوند آرامشش را بر پیامبرش و بر مؤمنان فرو فرستاد. )نازل کرد.(( ُمؤِمنیَن الَْفتْح: 26 
ْ
ی ال

َ
ی َرسِوِله َو َعل

َ
 اهلُل َسکیَنَتُه َعل

َ
ْنَزل

َ
أ

َ
-1ف

      مفعول    مجرور به حرف جر

)خدا به کسی جز به اندازۀ توانش تکلیف نمی دهد.(  ُوْسَعها اَلْبََقَرة: 286 
ّ

سًا إال
َ

 اهلُل َنف
ُ

ف
ِّ
-2 ال ُیَکل

فاعل مفعول  

)سکوت طال و سخن گفتن نقره است.(    َرسوُل اهلِل  .
ٌ

ة
َ

َکالُم ِفّض
ْ
َهٌب َو ال

َ
کوُت ذ لّسُ

َ
3- ا

                           مبتدا    خبر

)محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند سودمندترین آن ها برای بندگانش است.(    ُعُهم ِلعباِدِه.  َرسوُل اهلِل
َ

ْنف
َ
ی اهلِل أ

َ
َحّبُ ِعباِد اهلِل إل

َ
4- أ

مبتدا مضاف الیه        مجرور خبر   
                           به  حرف جر

)دشمنِی عاقل بهتر از دوستِی نادان است.(   ٌّجاِهِل.  أمیُرالمؤمنیَن علي
ْ
ِة  ال

َ
عاِقِل َخْیٌر   ِمن    َصداق

ْ
  ال

ُ
5- َعداَوة

مبتدا              خبر      مجرور به حرف جر  

ِّن اْسَم الْفاِعِل و اْسَم الَْمفعوِل، َو اْسَم الُْمبالََغِة، َو اْسَم الَْمکاِن، َو اْسَم التَّفضیِل. 
ِ
کیَب َو الُْجَمَل الّتالَیَة، ثُمَّ َعی ْمریُن الّساِدُس تَْرِجِم التَّرا اَلتَّ

)ترکیب ها و جمله های زیر را ترجمه کن، سپس اسم فاعل و اسم مفعول، و اسم مبالغه، و اسم مکان و اسم تفضیل را مشّخص کن.(

الَمْشرِق - الَْمغْرِب: اسم مکان   عراء: 28  َمْغِرِب:  اَلشُّ
ْ
َمْشِرِق َو ال

ْ
 -1َرّبُ ال

پروردگار مشرق و مغرب
الُْمحِسنیَن )مفرد: الُْمحِْسن(: اسم فاعل    ُمحِسنیَن:   

ْ
2- یا َمْن ُیِحّبُ ال

ای کسی که نیکوکاران را دوست دارد.
أْرحَم: اسم تفضیل ـ الّراِحمیَن )مفرد: الّراِحم(: اسم فاعل ْرَحَم الّراِحمیَن:  

َ
3- یا أ

ای رحم کننده ترین رحم کنندگان. )ای مهربان ترین مهربانان(
ساتِر: اسم فاعل ـ َمْعیوب: اسم مفعول   َمْعیوٍب:   

َّ
ُکل 4- یا ساِتَر 

ای پوشانندۀ هر عیب داری.
َغّفار: اسم مبالغه  نوِب:  

ُّ
اَر الذ

ّ
ف

َ
5- یا غ

ای بسیار آمرزندۀ گناهان.

اَْلَبحُث اْلِعلميُّ )پـژوهش علمی(
..

ِاْسَتْخِرْج َخمَسَة َأْسماِء تَفضیٍل ِمَن ُدعاِء ااِلفِْتتاِح.
)پنج اسم تفضیل از دعای افتتاح استخراج کن.(
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واژگــــــــان

▄ أِجِب األسئِلََة َعِن الُْمْفَرداِت1 َو الِحواِر

تِِهم ما یَعلَُمُهم إّل َقلیٌل«-11 : »ُقل َربِّي أعلَُم بِِعدَّ    َعیِِّن الّصحیَح لَِترَجَمِة الَکِلَمِة الّتي تَحَْتها َخطٌّ

4( داناتر  3( دانست   2( دانا   1( می دانم 

: »إنَّ الَعمَل أَقَدُس ما في َحیاِة اإلنسان!«-21    َعیِِّن الّصحیَح لَِترَجَمِة الَکِلَمِة الّتي تَحَْتها َخطٌّ

ک شد  4( پا 3( مقّدس تر  2( مقّدس ترین   1( مقّدس  

31-: حیَح لَِترَجَمِة الَکِلَمِة الّتي تَحَتها َخطٌّ    »َعداَوُة العاِقِل َخیٌر ِمن َصداَقِة الجاِهل.« َعیِِّن الصَّ

4( خوب تر 3( خوبی   2( خوب ترین   1( خوب 

41-: حیَح لَِترَجَمِة الَکِلَمِة الّتي تَحَتها َخطٌّ کَبُر الَعیِب أن تَعیَب ما فیَك ِمثُلُه.« َعیِِّن الصَّ    »أ

4( بزرگ ترین 3( بزرگ تر  2( بزرگی  1( بزرگ 

حیَح لَِترَجَمِة َکِلَمِة »إثم« في آیَِة »إنَّ بَعَْض الظَّنِّ ِإثٌْم«:-51    َعیِِّن الصَّ

4( سرکشی 3( گناه  2( تهمت  1( گمان 

61-»!    َعیِِّن األنَسَب لِلَفراغ: ».............. ، إتّهاُم َشخٍص لَِشخٍص آَخَر بِدوِن َدلیٍل مَنِطقًيّ

4( الُفسوُق 3( الظُّلمُ  2( سوُء الظَّنِّ  ُس  1( التََّجسُّ

َم اهلُل .............. لِلنّاس«-71    َعیِّْن َغیَْر الُمناِسِب لِلَفراغ: »حرَّ

4( سوَء الظَّنِّ 3( الَخیرَ  2( الَغیبَةَ  1( اإلستِهزاءَ 

حیَح لَِترَجَمِة األفعاِل ِمْن ٰهِٰذِه الَمصاِدر: »إقِتراب: نزدیک شدن / تَعلُّم: یاد گرفتن/ تَباُدل: عوض کردن / إنِکسار:  شکسته شدن«-81    َعیِِّن الصَّ

2( أن تَتََعلََّم: که یاد می گیرید! 1( کانا یَقتَرِباِن: نزدیک می شدند!  

4( إنَکَسرتم: شکسته شوید! 3( َسَأتَباَدُل: عوض خواهد کرد!  

حیَح لَِترَجَمِة األفعاِل ِمن ٰهِذِه الَمصاِدر:»تَلِقیب: لقب دادن / إسِتهزاء: ریشخند کردن / تَسِمَیة: نامیدن / إغتیاب: غیبت کردن«-91    َعیِِّن الصَّ

2( کانوا ال یَغتابوَن: غیبت نمی کردند! ُب: لقب نداد!   1( ما کاَن یُلَقِّ

4( ال تَستَهزِؤوا: ریشخند نکردید! ی: می نامد!   3( یَُسمَّ

َم مَکارَِم األَخالِق!«:-101 حیَح لَِترَجَمِة الِفعلَیِن في َحدیِث »ِإنَّما بُِعثُت أِلُتَمِّ َعیِِّن الصَّ

4( فرستادم / تا کامل شوم! 3( فرستاده شدم / تا کامل کنم!  2( فرستادم / تا کامل کنم!  1( فرستاد / تا کامل شود! 

کیِب الّتالَیِة:-111 َعیِِّن الَخطَأَ لَِترَجَمِة التَّرا

2( یا َعّلَم الُغیوِب: ای بسیار دانای نهان ها! 1( یا أرحََم الّراحمیَن: ای مهربان مهربانان! 

4( یا ساتَِر ُکلِّ َمعیوٍب: ای پوشانندۀ هر عیب داری! 3( یا غاِفَر الخطایا: ای آمرزندۀ خطاها! 

کیِب الّتالَیِة:-121 َعیِِّن الَخطَأَ لَِترَجَمِة التَّرا

2( یا اَعْظََم ِمْن ُکلِّ َعظیمٍ: ای بزرگ تر از هر بزرگی! 1( یا أَْسَرَع الَْحاِسبیَن: ای سریع ترین شمارندگان! 

َرجاِت: ای باالبرندۀ مرتبه ها! 4( یا راِفَع الدَّ 3( یا َخیَْر الُْمحِْسنیَن: ای بهتر از نیکوکاران! 

1. واژگان، لغت ها
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حیُح لَِترَجَمِة األعداِد:-131 »أربََعٌة َو َخمسوَن زائُِد ثاَلثٍَة و أربَعیَن یُساوي َسبَعًة و تِسعیَن!«: ما هَو الصَّ

2( پنجاه و چهار / چهل و سه / نود و هفت 1( چهل و پنج / چهل و سه / هشتاد و هشت  

4( پنجاه و پنج / سی و چهار/ هشتاد و نه  3( چهل و چهار / سی و چهار / هفتاد و هشت 

حیَح لَِترَجَمِة -141 فَحِة الّسادَسِة ِمَن الِکتاِب الثّانّي.« َعیِِّن الصَّ »أَخذُت ثاَلثََة ُکُتٍب ِمن مَکَتَبِة الَمدَرَسِة؛ في َخمَسِة أیّاٍم َقرأُت الّسطَر التاِسَع َعَشَر من الصَّ
األعداِد:

2( سوم / پنج/ نوزده / ششم / دوم 1( سه / پنجم / نوزدهم / ششم / دوم  

4( سوم / پنجم / نوزده / شش / دو 3( سه / پنج / نوزدهم / ششم / دوم   

َعیِِّن الَخطَأَ َعن ُمَتضادِّ الَکِلمات:-151

4( إبتََعَد ≠ إقتََرَب 3( َخِفَي ≠ ُستَِر   2( الَقبیحة ≠ الَجمیلَة  رّ   1( الَخیر ≠ الشَّ

َعیِِّن الَخطَأَ َعن ُمَتراِدِف الَکِلمات:-161

4( عاَب = لََمَز  نب  3( اإلثم = الذَّ 2( غالي = َرخیص  1( الُحْسن = الَخیر 

حیَح:-171 َعیِِّن الصَّ

4( َعسی = ُربَّما 3( حّي = َمیِّت  َم = أَحَلَّ   2( حَرَّ 1( َکرَِه = فََسَق 

ُر:-181 َعیِّْن َجواباً ُکلُّ َکِلماتِِه الَجمُع الُمَکسَّ

2( أسرار / َسراویل / َمنازِل / قَوم  رین / لُحوم / َملِعب   1( أخلق / ُمَفسِّ

4( ُذنوب / الّناس / أسعار / َمکاتِب 3( َکبائِر / َمطاِعم / أسباب / َموتَی  

ر:-191 َعیِّن الَخطَأَ َعن صیاَغِة الَجمِع الُمکسَّ

4( ُدعاء ← أدِعَیة  3( لَون ← ألوان  2( عالِم ← أَعلَم  1( ُفستان ← فَساتین 

ٌر:-201 َعیِّن ِعباَرًة ماجاَء فیها َجمٌع ُمکسَّ

ي الّناَس بِاألسماِء القبیَحِة! 2( أنا ال ُأسمِّ  ! 1( ال تَذُکر ُعیوَب اآلَخرین بَِکلمٍ َخفيٍّ

4( »َو اتَّقوا اهلَل فَإنَُّه تَّواٌب َرحیٌم«! بوهم بِألقاٍب یَکَرهونَها!   3( ال تُلَقِّ

أيُّ ُمنَتَخٍب َخطأٌ لِلِعباراِت:-211

2( ِذکُر ُعیوِب اآلَخرین بِدوِن ُحضوِرهم.: )الَغیبَُة( ُس(  عُي لَِمعَرفَِة أسراِر اآلَخرین.: )اَلتََّجسُّ 1( اَلسَّ

عُي لِتَعویِضه.: )التَّوبَُة(  َدمِ بَعَد َعَمٍل َسیِّیٍء َو السَّ 4( ِذکُر النَّ 3( ِذکُر الَکلِماِت الَقبیَحِة إِلحتِقاِر اآلخَریَن.: )سوُء الظَّّن( 

راویل ِمَن البائِع َفَیقوُل لَُه البائُع: ..............  َعیِِّن الَجواَب َغیَر الُمناسِب:-221 مَن یَدُخُل الَمتَجَر و یَسأُل َأسعاَر السَّ

2( ِسعُر تِلَك الُفستاُن َخمَسٌة و ِسّتوَن ألَف تومان! جاليُّ بِتِسعیَن ألَف تومان!  رواُل الرِّ 1( اَلسِّ

4( األسعاُر ِمن َخمَسٍة و أربعیَن ألفاً إلَی تِسعیَن ألَف تومان!  رواُل النِّسائيُّ بَِسبَعٍة َو َسبعیَن ألَف تومان!  3( اَلسِّ

ترجمه و مفهوم

▄ َعیِِّن اأْلََصحَّ َو األََدقَّ في اأْلَجوبَِة لِلتَّرَجَمِة َأِو الَْمفهوِم

»َقد یَکوُن بَیَن النّاِس َأَحٌد هَو أحَسُن ِمنّا، َفَعلَینا أن نَبَتِعَد َعِن الُعجِب!« -231

1( کسی از بین مردم، بهترین است، پس بر ماست که از خودپسندی دور شویم!

2( گاهی بین مردم، کسی می باشد که او بهتر از ماست، پس بر ماست که از خودپسندی دور شویم!

3( کسی بین مردم، بهتر از ما می باشد، پس باید خودمان را از خودپسندی دور کنیم! 

4( گاهی بین مردم، کسی بهتر از ماست، پس باید خودپسندی از ما دور  شود! 



91

ل
 اّو

س
در

ت | 
س

ک ت
بان

درس اّول

کَبِر مَکَتَبِة خوزستان في العالَِم الَقدیِم!«: گردشگران ..............-241 »کانَِت الّسائحاُت یَذهَبَن إلَی َأ

2( به کتابخانۀ بزرگ خوزستان در دنیای قدیم می رفتند! 1( به بزرگ ترین کتابخانۀ خوزستان در جهان قدیم می روند! 
4( به کتابخانۀ بزرگ تر خوزستان در دنیای قدیم می روند!  3( به بزرگ ترین کتابخانۀ خوزستان در جهان قدیم می رفتند! 

ُکَل لَحَم أخیِه مَیتاً َفَکرِهُتموُه«:-251 »َأ یُِحبُّ أَحُدُکم أن یَأ

1( آیا کسی از شما دوست می دارد که گوشت برادرش را ]که[ مرده، بخورد پس از آن کراهت دارید! 
2( آیا کسی دوست می داشت که گوشت برادرش را ]که[ مرده، بخورد پس از آن کراهت دارید!

3( آیا کسی از شما دوست داشت که گوشت برادرش را ]که[ مرده، می خورد پس از آن کراهت دارید!
4( آیا کسی دوست می دارد که گوشت برادر را ]که[ مرده، بخورد پس از آن کراهت دارید! 

ُس في ُأموِرهم!«:-261 کَبُر ل نَذُکُر ُعیوَب أصِدقائنا بَِکالٍم َخفيٍّ َو َسوَف ل نََتَجسَّ »أنا و َأخي األ

1( من و برادر بزرگم عیب دوستانمان را با سخنی پنهان یاد نمی کنیم و در کارهایشان جاسوسی نخواهیم کرد!
2( من و برادر بزرگ ترم عیب های دوستانمان را با سخنی پنهان یاد نمی کنیم و در کارهایشان جاسوسی نخواهیم کرد! 

3( من و بزرگ ترین برادرم عیب های دوستم را با سخنی پنهان یاد نکردیم و در کارهایشان جاسوسی نکردیم!
4( من و برادرم بزرگ هستیم عیب های دوستانمان با سخنی پنهان یاد نمی شود و در کارهایشان جاسوسی نخواهد شد! 

»یا َأیَُّها الَّذیَن آمَنوا ل یَْسَخْر َقوٌم ِمن َقوٍم َعَسی َأْن یَکونوا َخیراً ِمنُهم« ای کسانی که ایمان آوردید .............. -271

1( چرا مردمانی، مردمانی ]دیگر[ را ریشخند می کنند، شاید که آن ها بهتر از خودشان باشند!
2( نباید مردمانی، مردمانی ]دیگر[ را ریشخند کنند، شاید که آن ها بهتر از خودشان باشند!

3( قومی، قوم ]دیگر[ را ریشخند نکنید، شاید که آن ها بهترینشان باشند!
4( نباید قومی، قومی ]دیگر[ را ریشخند می کرد، شاید که آن ها بهتر از خودشان بودند!

کَرمَُکم ِعنَد اهلِل أتقاُکم«:-281 »َجَعلْناُکم ُشعوباً َو َقبائَل لِتعاَرفوا إنَّ أ

1( شما را مّلت و قبیله هایی قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید به راستی گرامی ترین شما نزد خداوند کسی است که تقوا پیشه کند!
2( شما را مّلت و قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید به راستی گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست!

3( شما را مّلت هایی و قبیله هایی قرار دادیم تا دیگران را بشناسید به راستی نزد خداوند باتقواترین شما گرامی است!
4( شما را مّلت هایی و قبیله هایی قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید به راستی گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست!

»بِئَْس اِلْسُم الُْفُسوُق بَعَْد اإْلیماِن َو مَْن لَْم یَُتْب َفأُولئَِك ُهُم الظَّالُِموَن«:-291

1( بد نامی است فسق بعد از ایمان؛ و کسانی که توبه نکنند پس اینان همان ستمکاران هستند!
2( آلوده شدن به گناه بعد از ایمان اسم خوبی نیست؛ و کسانی که توبه نمی کنند پس آنان همان ستمکاران هستند!

3( بد اسمی است آلوده شدن به گناه بعد از ایمان؛ و هر که توبه نکند پس آنان همان ستمکاران هستند!
4( آلوده شدن به گناه بعد از ایمان نام بدی است؛ و کسی که توبه نمی کند پس او همان ستمکار هستند!

»َو اْغُضْض ِمن َصوتَِك إنَّ َأنَکَر اأْلَصواِت لََصوُت الَْحمیِر«: -301

2( و از صدایش کاست، زیرا از بدترین صداها قطعاً صدای خران است! 1( و از صدایت بکاه، زیرا بدترین صداها قطعاً صدای خران است!  
4( و از صدایت بکاه، زیرا از میان صداها قطعاً خر صدای بدی دارد!  3( و از صدایتان بکاهید، زیرا بدترین صداها قطعاً صدای خران است! 

ُم اإلسِتهزاُء بِاآلَخریَن َو تَسمَیُتُهم بِاألسماِء الَقبیَحِة!«: در این دو آیه .............. -311 »في هاتَیِن اآلیََتیِن یَُحرَّ

2( مسخره کردن یکدیگر و نام گذاری با اسم های زشت حرام می شود! 1( ریشخند کردن دیگران و نام نهادنشان با اسم های زشت حرام شده است! 
4( ریشخند کردن دیگران و نامیدنشان با اسم های زشت حرام می شود! 3( ریشخند کردن دیگری و نام نهادن با اسم زشت حرام شده است! 

»إن یَعلِم النّاُس أنَّ الَغیَبَة ِمن َأهَمِّ َأسباِب َقطِع التَّواُصِل بَینَُهم ل یَفَعلوا ٰهَٰذا الَعَمَل الَقبیَح!«:-321

گر مردم بدانند که غیبت از مهم ترین عّلت های قطع ارتباط میان آن ها است این کار زشت را انجام نمی دهند! 1( ا
2( همانا مردم می دانند که غیبت از عّلت های مهم قطع ارتباط میانشان است پس آن کار زشت را انجام نمی دهند!
گر مردم می دانستند غیبت از مهم ترین علت های قطع ارتباط میانشان است این کار زشت را انجام نمی دادند! 3( ا

گر مردم بدانند که غیبت مهم ترین عّلت قطع ارتباط میان آن ها است این کار زشت را انجام نمی دهند!  4( ا
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»أعلَُم النّاِس مَن یَزیُد ِعلَم النّاِس إلَی ِعلِمِه!«:-331

2( داناترین مردم کسی است که دانش مردم را به دانش خود می افزاید!  1( مردم کسی را که علم مردم را به علم خود می افزاید، دانا می دانند! 
4( داناترین مردم کسانی هستند که دانش دیگران را به علمشان می افزایند! 3( مردمی که علم مردم دیگر را به علم خودشان می افزایند، دانا می دانم! 

سوَن َسُیحاِولوَن لَِکشِف أسراِر جیرانِِهم أو أقِربائِِهم لَِیفَضحوُهم!« جاسوسان برای کشف ..............-341 »اَلُمَتَجسِّ

1( راز همسایگانشان یا نزدیکان خود تلش خواهند کرد تا آن ها را رسوا کنند!
2( رازهای همسایگان یا خویشاوندان خود تلش می کنند و آن ها را رسوا می کنند!

3( رازهای همسایگانشان یا خویشاوندانشان تلش خواهند کرد تا آن ها را رسوا کنند!
4( راز همسایه شان یا خویشاوندشان تلش کردند تا آن ها را رسوا کنند!

َعیِِّن الَخطَأَ:-351

َب نَفَسُه.: هر کس خلقش بد شود خودش را عذاب می دهد. 1( َمن ساَء ُخلُقُه َعذَّ
َدمِ َعلَی الَکلمِ.: پشیمانی بر سکوت کردن بهتر از پشیمانی بر سخن گفتن است. کوِت َخیٌر ِمَن النَّ َدُم َعلَی السُّ 2( النَّ

3( لَیَس َشيٌء أَثَقَل في الِمیزاِن ِمَن الُخلِق الَحَسِن.: در ترازو چیزی سنگین تر از اخلق خوب نیست. 
َیْت سوَرُة الُحُجراِت سوَرَة األخلِق.: سورۀ حجرات را سورۀ اخلق نامیدند. 4( ُسمِّ

حیَح: -361 َعیِِّن الصَّ

1( تَنَصُحنا اآلیَُة األُولَی،: اّول آیه ما را نصیحت می کند،
2( َو تَقوُل ال تَعیبُوا اآلَخریَن،: و می گوید عیب جویی یکدیگر را نکنید،

بوهُم بِألقاٍب یَکَرهونها،: و با لقب هایی که آن ها را ناپسند می دارند، ایشان را لقب ندهید، 3( و ال تُلَقِّ
4( َو َمن یَفَعْل ذلَِك فَهَو ِمَن الظّالِمیَن!: و هر کس این را انجام دهد پس او از ستمگران است. 

َعیِِّن الَخطَأَ: -371

!: بزرگ ترین نادانی زیاده روی در ستایش و سرزنش است! مِّ کبَُر الُحمِق اإلغراُق ِفی الَمدِح َو الذَّ 1( أ
2( َشرُّ الّناِس ذو الَْوجَْهیِن!: بدترین مردم، دارای دو رو است!

3( اَلَجلیُس الّصالُِح خیٌر ِمَن الَوحَدِة!: همنشیِن درستکار بهتر از تنهایی است!
4( حَيَّ َعلَی َخیْرِ الَْعَمِل!: به سوی کار خوب بشتاب!

حیَح:-381 عیِِّن الصَّ

1( »اُْدُع ِإلي َسبیِل َربَِّك بِالِْحْکَمِة َو الَْمْوِعظَِة الَْحَسنَِة«: با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگار فرا بخوان،
2( »َو جاِدلُْهْم بِالَّتي ِهَي أَحَْسُن«: و با آن ها به روشی نیکو ستیز کن،

3( »ِإنَّ َربََّك هَُو أَعْلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبیلِِه«: به راستی پروردگارت، می داند چه کسی از راه او گمراه شده است،
4( »َو هَُو أَعْلَُم بِالُْمْهتَدیَن«: و او به هدایت شدگان داناتر است!

حیَح:-391 َعیِِّن الصَّ

1( الُمؤِمنوَن یَتَّقوَن اهلَل أِلنَّ اهلَل تَّواٌب َرحیٌم!: مؤمنان از خدا پروا می کنند زیرا خداوند توبه پذیر مهربان است!
2( قَد یکوُن بَیَن الّناِس َمن هَو أَحَسُن ِمّنا!: بیِن مردم کسی است که او بهتر از ماست!

3( َخیُر الّناِس َمن یُساِعُد اآلَخریَن!: بهتریِن مردم کسی است که به دیگران کمک می کند!
4( لُِکلِّ فَصٍل ثَلثَُة أشُهرٍ!: هر فصلی سه ماه است!

َعیِِّن الَخطَأَ:-401

َن ُخلُقي!: از خداوند خواستم که خوی مرا نیکو کند! 1( ُأریُد اهلَل أن یَُحسِّ
2( إنَّ اهلَل یُِحبُّ الُمحِسنیَن!: به راستی خداوند نیکوکاران را دوست می دارد!

3( یَعتَِقُد الَمظلوموَن أنَّ اهلَل أسَمُع الّساِمعیَن!: ستمدیدگان اعتقاد دارند که خداوند شنواترین شنوندگان است!
کینََة في قَلبي!: هنگامی که قرآن خوانده می شود آرامش را در قلبم احساس می کنم! 4( ِعنَدما یُقَرُأ القرآُن ُأِحسُّ السَّ
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حیَح:-411 َعیِِّن الصَّ

نوِب!: غیبت و جاسوسی از بزرگ ترین گناهان هستند! ُس ِمن َکبائِرِ الذُّ 1( الَغیبُة َو التََّجسُّ
2( قَد نَنَسی أنَّ اهلَل َسّتاُر الَعیوِب!: گاهی فراموش می کنیم که خداوند پوشانندۀ عیب ها است!

ماواِت َو األرِض«: بگو آن را کسی فرستاد که راز در آسمان ها و زمین را می داند! 3( »ُقل أنَزلَُه الّذي یَعلَُم الّسرَّ في السَّ
4( کاتُِم الِعلم، یَلَعُنُه ُکلُّ َشيٍء!: پوشانندۀ علم، هر چیزی را او لعنت می کند!

َعیِِّن األنَسَب في الَمفهوم لِِعباَرِة »َعداَوُة العاِقِل َخیٌر ِمن َصداَقِة الجاِهِل!«:-421

2( دشمن دانا به از دوست نادان! 1( از کوزه همان برون تراود که در اوست! 
4( زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است! 3( چاه مکن بهر کسی اّول خودت دوم کسی! 

َعیِِّن األَقرَب في الَمفهوم لِِعباَرِة »َخیُْر إخوانُِکم مَْن َأهَدی إلَیُکم ُعیوبَُکم!«:-431

2( أحِسْن إلَی الّناِس تَستَعبْد ُقلوبَهم! 1( أحَبُّ ِعباِد اهلِل إلَی اهلِل أنَفُعهم لِِعباِدِه! 
4( عالٌِم یُنتََفُع بِِعلِمِه َخیٌر ِمن ألِف عابٍِد! قََك!  3( َصدیُقَك َمْن َصَدقََك ال َمْن َصدَّ

درگ مطلـب

▄ ِاقَْرأ النَّصَّ ثُمَّ أِجْب َعِن األسئِلَِة بِما یُناِسُب النَّّص

ماَلِء مَن ُهم أحَسُن ِمنّا، َفَعلَینا أن نُبِعَد َعن الُعجِب. َعلَینا أحَسُن أن نَجَعلَُهم ُأسَوًة لِلُوصوِل إلی أهدافِنا العالَیِة   »َقد یکوُن بیَن األصِدقاء أو الزُّ
َو نُریَد ِمنُهم أن یُساِعدونا في هَذا الطَّریق لِنَنَجَح. ُحسُن الظَّنِّ یُسبُِّب أن نَعَتِمَد بِأصِدقائِنا و ُزماَلئِنا في الَحیاة و ل نَتِِّهَمُهم بِدوِن َدلیٍل َفنُشاِهُد 

ِس فی أعماِل اآلَخریَن.  الَخیراِت و نَجَتِنُب من سوِء الظَّنِّ و التََّجسُّ

لُِکلِّ أَحٍد ُعیوٌب و یَِجُب َعلَیْنا أن ل نَذُکَر ُعیوَب اآلَخریَن في غیابِِهم بَِکالٍم َخفيٍّ أو بِإشاَرٍة. الَغیبُة ِمن أهَمِّ أسباِب َقطِع التَّواُصِل بَیَن النّاِس. مَْن 
نوَب الَکبیَرَة َفهَو ِمن الظّالِمیَن و َعلیِه أَن یَتوَب ِمْن َعَمِلِه الّسّیِئ.  ْس في ُأمورِهم یَْفَعِل الذُّ یَْسَخْر ِمَن اآلَخریَن و یُلَقِّبُْهم بِاألسماِء الَقبیَحة و یََتَجسَّ

کَبُر الَعیِب أن تَعیَب ما فیَك ِمثُله«.  َقد قاَل أمیُر المؤمنیَن عليٌّ : »أ

441-: َعیِِّن الَخطَأَ َحَسَب النَّصِّ

2( سوُء الظَّنِّ َسبَُب إعتمادنا في الَحیاِة!  ِس!  1( َعلَینا أحَسُن أن نَجتَنَِب عن التََّجسُّ

4( بعُض األصِدقاء أحَسُن ِمّنا! 3( لَیَس بِدوِن الَعیب أحٌَد! )ال أَحََد دوَن الَْعیِب!( 

حیَح:-451 َعیِِّن الصَّ

2( لَیَس إستِهزاُء اآلَخریَن ِمَن الَکبائر! نوِب الَکبیَرِة!  ُس في حَیاِة الّناس ِمَن الذُّ 1( التََّجسُّ

ِهَم أصِدقاَءه بِدون َدلیل! 4( لإِلنسان أحَسُن أن یَتَّ 3( ِذکُر الُعیوِب في ِغیاِب اآلَخرین َخیٌر ِمن سترِها! 

حیَح لِلَْفراِغ:-461 َعلَی َحَسِب النَّّص ».............. ِمْن َأهَمِّ أسباِب َقطِع التَّواُصِل بیَن النّاِس!« َعیِِّن الصَّ

4( اإلستِهزاء 3( الَغیبَةُ  2( سوُء الظَّنِّ  ُس  1( التََّجسُّ

نیا ل تَخلو ِمَن الَمتاِعب َو الَمشاکِِل، َو اإلنساُن یُواِجُه في َحیاتِِه الُمشِکالِت دائماً َفَعلیِه أن یَکوَن لَُه ُخلٌق َحَسٌن حّتی ل یکوَن وحیداً. ُرِوَي   إنَّ الدُّ
هُر باِسٌم َو الغاباُت  َة. ُکلُّ َشيٍء في الطَّبیَعِة باِسٌم1. َفالزَّ َب نَفَسُه و اآلَخریَن َولِکنَّ ُحسَن الُخلق یُثَبُِّت الَمَودَّ کَرِم  أنَّ مَن ساَء ُخلُقُه َعذَّ َعِن النَّبيِّ األ
نیا ِمن ِخالِل ُخلِقِه َو فِکرِِه، مَن َحُسَن  ماُء َو النُّجوُم َو الطُّیوُر ُکلُّها باِسَمٌة َو اإلنساُن َکذلَِك باِسٌم بِطَبِعِه. ُکلُّ إنساٍن یََری الدُّ َو الِبحاُر َو األَ نهاُر َو السَّ
نیا و مَخلوقاتِه جمیالً  َکما ُخِلَقت. مَن کاَن لَُه ُخلٌق سوٌء یَفِقُد أصِدقاَءُه أِل نَّهم ل یُشاِهدوَن َعَملَُه  ُخلُقُه َحِفَظ دینُُه و َسُهلَت لَُه طُُرُق الَعیِش َفَیری الدُّ
2 الَعَسَل.« إذا طَلَبَت اإلبِتساَم لِلَحیاِة َفحارِْب ُسوَء الُخلِق.  الَخیِر بَِسَبِب سوِء ُخلِقِه. قاَل َرسوُل اهلِل  : »سوُء الُخلِق یُفِسُد الَعَمَل َکما یُفِسُد الِخلُّ
ُرِوَي َعِن النَّبيِّ  أنَُّه قاَل: »لَیَس َشيٌء أثَقَل في المیزاِن ِمَن الُخلِق الَحَسِن.« َو قاَل أیضاً »التَّقَوی َو ُحسُن الُخلِق َسبُب َذهاِب ُأمَّتي إلَی الَجنَِّة.« 

471- ..............  ِِّمن َرأِي النَّبي : َعیِِّن الَخطَأَ َحَسَب النَّصِّ

ِة إلَی الجنَّة فََقط! 2( یَذهَُب3 ُحسُن الُخلِق بِاألُمَّ 1( سوُء الُخلِق َسبَُب ِفساِد الَعمِل!  

يِء في المیزاِن الُخلُق الَحَسُن! 4( أثَقُل الشَّ 3( َمن ساَء ُخلُقُه َعّذَب نَفَسه!  

1. خندان
2. سرکه

3. یَذهَُب بِـ : می بََرد



94

ل
س اّو

ت | در
س

ک ت
بان

عربي یازدهم سیرتاپیاز |  

حیَح:-481 َعیِِّن الصَّ

2( قَد یَلَزُم سوُء الُخلِق في الَحیاة! 1( تُشاهَُد أعماُل الخیر بَِسبَِب سوِء الُخلِق! 

4( دیُن المؤِمن یُحَفُظ بُِحسِن الُخلِق! نیا جَمیلً!  3( َمن حَُسَن ُخلُقُه الیَری الدُّ

َعلَی َحَسِب النَّّص.............. َعیِِّن الَخطَأَ:-491

ُل طُُرَق الَحیاِة! 2( ُحسُن الُخلِق یََسهِّ نیا ِمن ِخلِل ُخلِقِه َو ِفکرِِه!  1( یََری اإلنساُن الدُّ

َة بَیَن الّناِس! 4( ُحسُن الُخلِق یُثَّبُت الَمَودَّ 3( سوُء الُخلِق في الَعمِل یُشبَُه بِالَعَسل! 

قـــــواعـــــد

▄ َعَیِِّن الُْمناِسَب لِلَْجواِب َعِن اأْلَْسئِلَِة الّتالَیِة

َعیِّْن ما لَیَس اسم الّتفضیل:-501

4( أزَرق 3( أعلَم   2( أشَجع   کثَر  1( أ

َعیِّن ما لَیَس اسم المکان:-511

4( َمعاِمل  3( َمناِفع  2( َملِعب   1( َمکاتِب  

ماهَو الَخطأُ؟-521

4( أحَسن ← ُحسنَی 3( أعظَم ← ُعظَمی  2( آِخر ← اُخَری  1( أدنَی ← ُدنیا  

َعیِِّن اسَم الفاِعِل:-531

4( ُمحاَولَة  3( ُمسافََرة   2( مائَدة   1( ماشَیة  

مَیِِّز الَخطَأَ َحَسَب َقواِعِد ِصیاَغِة اسِم الَمفعول:-541

4( ساَعَد ← ُمساَعد  3( قَطََع ← َمقطوع   ل   َل ← ُمبَدِّ 2( بَدَّ 1( حَِفَظ ← َمحفوظ    

مَیِِّز الَخطَأَ:-551

4( الُمرَسلیَن: إسم المفعول 3( اآلَخریَن: إسم الفاعل  2( الُمستَِمعوَن: إسم الفاِعل  1( الّضالّین: إسم الفاعل  

ما هَو الّصحیح َحَسَب َقواِعِد ِصیاَغِة اسِم التَّفضیل لِلمؤنَّث؟-561

4( َصفراء 3( بَیضاء  2( َسوداء   1( ُعلیا 

َعیِِّن اسَم الُمبالََغِة:-571

4( لُِکلِّ َصّبارٍ! جاجَِة!  3( فَّتاحَُة الزُّ ُة!  ْمسیَّ 2( اَلنَّظّاَرُة الشَّ 1( الطَّّیاُر اإلیرانّي! 

ب - ُمنَتِصر- مَغرِب«-581 حیَح عِن الَکِلمات: »َخاّلق - ُعلَمی - ُمجرَّ َعیِِّن الصَّ

1( اسم الفاعل ـ اسم التفضیل ـ اسم الفاعل ـ اسم المفعول ـ اسم المکان

2( اسم المبالغة ـ اسم المفعول ـ اسم المکان ـ اسم الفاعل ـ اسم المفعول

3( اسم المبالغة ـ اسم التفضیل ـ اسم المفعول ـ اسم الفاعل ـ اسم المکان 

4( اسم الفاعل ـ اسم التفضیل ـ اسم الفاعل ـ اسم الفاعل ـ اسم المکان

َعیِِّن الَخطَأَ في صیاَغِة الَکلمات: -591

ز  ُز«: ُمَجهَّ 2( إسُم الَمفعوِل ِمن »یَُجهِّ 1( إسُم الفاِعِل ِمن »یَتََوهَُّم«: ُمتََوهِّم   

4( إسُم الَمکان ِمن »َرجََع«: َمرجوع  3( إسُم الُمبالََغِة ِمن »فَِهَم«: فَّهاَمة   

ما هَو الّصحیح َعن َعَدِد اسم الّتفضیل في ِعباَرِة »أعظَُم الِعباَدِة أجراً أخفاُهم.«؟ -601

4( أربََعة 3( ثَلثَة  2( إثنانِ  1( واِحد 

َأيُّ َجواٍب یَخَتِلُف َعِن الباقي؟-611

4( حَّمالَة 3( أَّماَرة  2( َخّباز   1( َرّسام 
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في أيِّ ِعبارٍة جاَء اسُم الّتفضیل؟-621

2( »أنتُُم األعلوَن إن ُکنتُم ُمؤِمنیَن« 1( »ال یَظلُِم َربَُّك أحَداً«  

4( »أعلَُم ما تَعَملوَن« کَملُت لَُکم دینَُکم«   3( »اَلَیوَم أَ

کثَر؟-631 في أيِّ ِعبارٍة جاَء اسُم الفاِعل أ

2( ُمشاَوَرُة الُمشِفُق الجاِهل َخطٌَر! 1( ُقلُت الُکّفاَر أنتُم ُمفِسدون!  

4( َرجََع الطّالُِب الّناِجُح ِمَن الُمسابََقِة!  رون َو ُمنِذروَن!  3( َعلَینا أداُء الواِجب. نَحُن ُمبَشِّ

َعیِّْن ِعباَرًة فیَها الَعَدُد َعلَی َوْزِن الفاِعل:-641

2( یَأُخُذ الفائُِز الّثالُِث جائَزًة! 1( »ال تَتَِّخذوا إلَهیِن اثنَیِن«   

4( اَلُمؤمُن أخلََص هلِلِ أربَعیَن َصباحاً! 3( إذا کاَن اثناِن یَتَناجَیاِن فَل تَدُخل بَینَهما!  

َعیِّْن َعَدداً لیَس َعلَی َوْزِن الفاِعل:-651

2( لي ثَلثُة إخواٍن َو ُأختاِن اثنَتاِن! ٌة!    یَّ 1( لِلفائزِ الّثاني جائَزٌة ِفضِّ

4( َسَیقولوَن رابُِعهم َکلبُُهم! نَِة اإلیرانّیِة فَصُل الَخریف!  3( الَفصُل الّثالُث في السَّ

أيُّ جواٍب ل یُوَجُد في العِبارات؟-661

2( أِل نَُّه َوجََد التَّواُضَع أَرفََع لَِشأنِِه!: )إسُم التفضیل( خِص الُمتواِضِع ِعّزُة النَّفِس!: )إسُم الفاِعل(  1( لِلشَّ

مُس و الَقَمُر یُنیراِن العالَم!: )إسُم الفاِعل( 4( الشَّ َفرِ!: )إسُم الفاِعل(  ِد الَقومِ خاِدُمُهم في السَّ 3( َسیِّ

َعیِّن »َخیراً« لَیَس اسَم الّتفضیل:-671

! رِّ 2( لَیَْس الْعاِقُل َمن یَعرُِف الَخیَر ِمَن الشَّ 1( عالٌِم یُنتََفُع بِِعلِمِه َخیٌر ِمن ألِف عابٍِد! 

4( هَذا الَعَمُل َخیٌر ِمّما تَفَعلوَن! یِن!  رَّ 3( َولکِنَّ الْعاِقَل َمْن یَْعرُِف َخیَر الشَّ

مَیِِّز الِعباَرَة الّتي َکِلَمُة »َخیر« فیَها اسُم تفضیٍل:-681

4( یََری اإلنساُن لُِکلِّ َخیرٍ َخیراً! 3( اَلَخیُر في ما َوقََع!  2( الَجلیُس الّصالُح خیٌر ِمَن الوحَدِة!  1( یا اهلُل، بَیِدَك الَخیُر! 

َعیِّْن ما لَیَس فیَها اسُم تَفضیٍل: -691

2( »فََمن َعفا َو أَصلََح فَأجُرُه َعلَی اهلِل« وِء!    1( الَوحَدُة َخیٌر ِمن جَلیِس السُّ

4( أَفَضُل اأْلَعماِل الَْکْسُب ِمَن الَْحلِل. 3( کاَن حَسٌن َخیَر الطّالِِب في الَمدَرَسِة! 

أيُّ جواٍب ل یُوَجُد في العِبارات؟ -701

2( اللَُّغُة الَعربّیُة ِمن أَفَصِح لُغاِت العالَم!: )الِفعُل الماضي( 1( »لَیلَُة الَْقْدِر َخیٌْر ِمْن أَلِْف َشْهرٍ«: )إسُم الّتفضیل( 

4( ُأِحبُّ أن أذهََب إلَی الَمسِجد!: )إسُم الَمکان( 3( َمعلوماتَُك عن الّنجومِ َکثیَرٌة!: )إسُم الَمفعول( 

أيُّ جواٍب ل یُوَجُد في العِبارات؟ -711

ِة!: )إسُم الفاعل ـ إسُم الَمفعول( 2( الُمعلِّموَن الُمخلَصوَن ِعماُد األُمَّ 1( »یا قَومِ إنَُّکم ظَلَمتُم أنُفَسُکم«: )إسُم التَّفضیل( 

4( »َو اجَْعْل لِي لِساَن ِصْدٍق ِفي اآْلَخرِیَن«: )إسُم الّتفضیل( ئُب َو أنتُم غاِفلون«: )إسُم الفاِعل(   ُکلَُه الذِّ 3( »أخاُف أن یأ

َعیِّن ما فیِه اسُم الَمکاِن:-721

! 2( َذهََب الّسائُح لِزِیاَرِة َمرقَِد َسلماَن الفارِسيِّ 1( َکمِ الَمسافَُة ِمن بَغداَد إلَی هُناَك؟  

4( اَلِمهَرجاُن احتِفاٌل عامٌّ بُِمناَسبٍَة جَمیلٍَة! 3( إنَُّه أحَُد ُقصوِر الُملوِك الّساسانّییَن قَبَل اإلسلمِ! 

َکم إسَم فاِعٍل في ِعباَرِة »الُمَعلَِّمُة الّتي تَُربِّي الطّالِباِت الُمجَتِهداِت تَِصُل بِأهدافِها العالَیِة!«؟-731

4( أربََعة 3( ثَلثَة  2( إثناِن   1( واِحد  

َعیِِّن الِعباَرَة الّتي تَشَتِمُل َعلَی اسِم الفاِعل و اسِم التَّفضیل مَعاً:-741

2( »َو ما أرَسلناَك إاّل بَشیراً َو نَذیراً«   1( بَعُض الحیواناِت یََستَعِمُل الُعشَب الُمناِسَب لِلوِقایَِة ِمَن األمراِض الُمختَلَِفِة! 

ُع الُمسلِمیَن َو الُمسلِماِت َعلَی طَلَِب الِعلمِ! 4( إنَّ اإلسلَم یَُشجِّ کبَرِ ُشَعراِء الَعَرِب!    3( اَلبُحتُريُّ ِمن أ
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؟ »هَو الَّذي َخلََقُکم َفِمنُکم کافٌِر َوِمنُکم ُمؤِمٌن«-751 حیُح لِما تَحَتُه َخطٌّ ما هَو الصَّ

4( اسُم الَمفعول ـ اسُم الَمفعول 3( إسُم الفاِعل ـ إسُم المکان  2( اسُم الفاعل ـ اسُم الَمفعول  1( اسُم الفاِعل ـ اسُم الفاعل 

َعیِّن الّصحیَح: -761

2( ُمشاَوَرُة الُعَقلء تَزیُد ُقدَرَة اإلنسان: )إسُم المفعول ـ اسُم الفاِعل( کبَُر لو کانوا یَعلَموَن«: )اسُم الفاعل ـ إسُم الّتفضیل(  1( »َو لََعذاُب اآلِخَرِة أ

4( هُم َمشغولوَن بُِمطالََعِة ُدروِسِهم: )إسُم الَمفعول ـ إسُم الَمفعول( 3( َدَخَل الطُّلُب في َمجلِِس الَموِعظَِة: )اسُم الُمبالََغة ـ اسُم الَمکان( 

َعیِّْن ِعبارًة جاَء فیَها اسُم الّتفضیل َو اسُم الفاِعل َو اسُم الَمکان مَعاً:-771

ُجِل أجَمُل ِمن بَیِت اآلَخریَن! 2( َمنزِِل هَذا الرَّ 1( »إلَی اهلِل َمرِجُعکم َو هَو َعلَی ُکلِّ َشيٍء قَدیرٍ« 

4( الُعّماُل اإلیرانّیوَن یُنتُِجوَن في الَمصانِِع أحَسَن البَضائِع! 3( هَو ِمن أفَضِل الُمعلِّمیَن!  

َعیِّن ِعبارًة ماجاَء فیها اسُم الفاعل َو اسُم المفعول مَعاً:-781

راً َو نَذیراً«  2( »إنّا أرَسلناَك شاِهداً َو ُمبَشِّ 1( الُمستَضَعفوَن هُم وارِثوَن األرَض!  

ریَن َو ُمنِذریَن« 4( »و ما نُرِسُل الُمرَسلیَن إاّل ُمبَشِّ 3( الکاِفروَن ال یَنظروَن حاَل الَمحرومیَن! 

َعیِّن ما لیَس فیِه اسُم ُمبالََغٍة:-791

نوِب، إغِفْر لَنا ُذنوبَنا! 4( یا َغّفاَر الذُّ 3( لَیَست ُدموُع َعیني هٰذي لَنا الَعلَمة!  2( قاَل الَفتَی الَعّلَمةُ بَِشهاَمٍة!  وِء«  1( »إنَّ النَّفَس أَلَّماَرٌة بِالسُّ

َعیِّْن ما لیَس فیِه اسُم مَکاٍن:-801

2( َسِل الَمصانَِع َرکباً تَهیُم في الَفلَوات! 1( الّناِقلُت تَنتَِقُل النِّفط إلَی َمخازِن!  

4( »َو ِعنَدُه َمفاتُِح الَغیِب ال یَعلَُمها إاّل هُو« 3( العاِمُل یَبني الَمنازَِل العالَیَة!  

)ویژۀ عالقمندان(-811 ما هَو الَْخطَأُ لِلَفراِغ في الِعباَرة؟ »مَریَُم و فاِطَمُة ُأختاَي؛ مَریُم .............. « 

4( هَي الُکبَری! 3( ُکبَری ِمن فاِطَمة!  2( ُکبَری ُأختي!  کبَُر ِمن فاِطَمة!   1( أ

821-: َعیِِّن الَخطَأَ َعِن األفعاِل الَّتي لَها َخطٌّ

ن ُخلُقي: )الِفعُل الماضي ـ ِفعُل األَمر( نَت َخلْقي، فََحسِّ 1( الّلُهمَّ َکما حَسَّ

2( »ال یَُکلُِّف اهلُل نَفساً إاّل ُوسَعها«: )الِفعُل الُمضاِرُع الَمجهول(

3( »قاَل إنّي أَعلَُم ما ال تَعلَموَن«: )الِفعُل الماضي ـ الِفعُل الُْمضاِرع ـ الفعُل المضارع الَْمنفي(

4( یُصنَُع الُْخبُز ِمَن الَعجیِن: )الِفعُل الُمضارُع الَْمجهول(

َعیِِّن الَخطَأَ َعِن الِفعلَیِن: »تَعلََّم / تََتباَدُل«-831

4( سوم شخص مفرد / سوم شخص مفرد 3( َمصَدُرُه »تَعلیم« / َمصَدُرُه »تَباُدل«  2( لَُهما حرفاِن زائداِن   1( الِفعُل الماضي / الِفعُل الُمضاِرُع  

َعیِِّن األفعال ُکلَّها ِمن نَوٍع واِحٍد:-841

4( تُساِفُر / تَعتَِقدَن / تَکاتََب بوَن / تَحرَّ کَن   3( تَنَصِحیَن / تُلَقِّ 2( إنتََقمنا / أحَسَن / َعلَّموا   1( إنَکِسرَن / إقتََربوا / تََکبَّروا 

َعیِّْن ما َعلَی َوزِن »إفَتَعَل«:-851

4( إستَقبََل / إستََرَق 3( إستَغَفَر / إشتَرَكَ  2( إنَعطََف / إجتَنََب   1( إنتََشَر / إنتََقَد  

َعیِّْن ما َعلَی َوزِن »إنَفَعَل«:-861

4( إنبََسَط / إنَقطََع 3( إنتَبََه / إنَصَرَف  2( إنتَظََر / إنَفتَحَ  1( إنتََحَر / إنَجَمَد  

َعیِّْن ما َعلَی َوزِن »إسِتفعال«: -871

4( إستِثمار / إبتِسام 3( إستِلم / إستِغفار   2( إستِعلم / إستِرجاع   1( إستِماع / إستِکبار  

میر: -881 َعیِِّن الَخطَأَ َحَسَب الضَّ

4( هَي تُجالُِس 3( أنا ُأجالُِس   2( هُنَّ یُجالِسونَ  1( أنتُما جالَستُما 
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َعیِِّن الُمناِسَب لِلَفراغیِن: »أنِت .............. َو نَحُن .............. !«-891

4( تَغرسیَن / حََصدنا 3( َغَرسِت / نَحُصُد   2( تَغرُِس / أَحُصدُ  1( َغَرسَت / نَحُصُد  

َعیِِّن الَخطَأَ لِلَفراِغ: »هؤلِء .............. !«-901

4( َکلِّموا 3( یَتََکلَّمنَ  2( یَتَکلَّمونَ  1( تََکلَّموا 

حیُح لِلَفراَغیِن في ِعباَرِة »یا اُختي، أنا ل.............. ؛ ولِکنَِّك .............. َکالمي!«؟-911 ما هَو الصَّ

ُق ُب / ال ُأَصدِّ 4( نَُکذِّ ُق   ُب / ال تَُصدِّ 3( تُکذِّ قیَن   کِذُب / ال تَُصدِّ 2( أ قَت   1( َکِذبُت / ما َصدَّ

یِّیِء«؟-921 غیَرُة ِمن َعَمِلـ ..............  السَّ حیُح لِلَفراَغیِْن في ِعباَرِة ».............. بِنِتي الصَّ ما هَو الصَّ

4( نَِدَمْت / ـه 3( یَنَدُم / ها   2( نَِدَم / ـه   1( نَِدَمْت / ـها  

َعیِِّن الِفعَل الَمجهول:-931

2( »َو یَقوُل اإْلنساُن أ إذا ما ِمتُّ لََسوَف ُأْخَرُج حَّیاً« بوهُم بَِألقاٍب یَکَرهونَها!   1( ال تُلَقِّ

تاً« ُکَل لَحَم أخیِه َمیِّ 4( »أَ یُِحبُّ أَحَُدُکم أن یَأ َك لِلّناِس«    ر َخدَّ 3( »َو ال تَُصعِّ

َعیِّن ما لَیَس فیِه فِعٌل مَجهوٌل:-941

َة یُرَزقوَن فیها بَِغیْرِ ِحساٍب« 2( »فَُأولئَِك یَدُخلوَن الَْجنَّ یاَح«   1( »اهلَُل الّذي یُرِسُل الرِّ

4( »أَ فَل یَنْظُروَن إلَی اإِلبِِل َکیَف ُخلَِقْت« 3( »ُقْل إنِّي ُأِمرُت أَْن أَعْبَُد اهلَل ُمخلِصاً لَُه الّدیَن«  

َعیِِّن الَخطَأَ َعِن األَفعاِل َعلَی التَّرتیب:-951

1( »َو إذا ُقرَِئ الُْقرآُن فَاْستَِمعوا لَُه«: )الفعُل الماضي لِلَمجهول / ِفعُل األمر(

َة و ال یُظْلَموَن َشیئاً«: )الِفعُل المضارُع لِلَمجهول / الِفعُل الّنفي لِلَمجهول( 2( »فَُأولئَِك یَدُخلوَن الَْجنَّ

3( »َو ال تَقولوا لَِمن یُْقتَُل في َسبیِل اهلِل أَمواٌت بَْل أَحیاٌء«: )ِفعُل النَّهي لِلَْمعلوم / الِفعُل الُمضاِرُع لِلَمجهول(

اَر فََقْد أَْخَزیْتَُه َو َما لِلظَّالِِمیَن ِمْن أَنَْصارٍ«: )الِفعُل الُمضاِرُع لِلَْمعلوم / الِفعُل الماضي لِلَمعلوم( 4( »َربَّنَا ِإنََّك َمْن تُْدِخِل النَّ

في أيِّ ِعباَرة یُعَرُف الفاِعل؟-961

2( »یُعَرُف الُْمجرِموَن بِسیماهُم« وِء!   ِة الظَّلَم إلَی الضَّ ُة الَقمرِ الِفّضیَّ ُل األِشعَّ 1( تَُحوِّ

4( »َشْهُر َرمضاَن الّذي ُأنْزَِل فیِه الُْقرآُن« 3( »َو ُأِخذوا ِمن ُمکاٍن قَریٍب«   

حیَح لِلَفراغات َعِن األعداِد التَّرتیبّیِة: »خاِمس ـ .............. ـ سابِع ـ .............. ـ تاِسع ـ .............. !«-971 َعیِِّن الصَّ

4( ساِدس ـ ثاِمن ـ عاِشر 3( ِستَّ ـ ثماني ـ َعشر  2( ِستَّ ـ ثاِمن ـ َعشر  1( ساِدس ـ ثماني ـ عاِشر 

حیَح لِلَفراغات َعِن األعداِد األصلّیة: ».............. ـ إثنَتاِن ـ .............. ـ .............. ـ َخمَسة!«-981 َعیِِّن الصَّ

4( واِحَدة ـ ثَلثَة ـ أربََعة  ل ـ ثَلثَة ـ رابَِعة  3( اَوَّ 2( اُولَی ـ ثالِثَة ـ رابَِعة  1( واِحَدة ـ ثالِثَة ـ أربََعة 

991-: َعیِِّن الَعدَد الترتیبيَّ

2( »إنّي َرأَیُت أحََدَعَشَر َکوَکباً« ِة أیّام«  ماواِت و االَرَض في ِستَّ 1( »َخلََق الَسَّ

م! 4( اُستُشِهَد اإلماُم الُحَسیُن  في الَیومِ العاِشرِ ِمن َشهرِ ُمَحرَّ ناٍت«   3( »َو لََقد آتَینا ُموسی تِسَع آیاٍت بَیِّ

َفِة:-1001 َعیِِّن الَعدَد َغیَر الصِّ

4( اُِحبُّ الَفصَل الّثالَِث ِمَن الُفصوِل!  3( َرأَیُت في الَموِقِف اثنَتَی َعشَرَة َسّیاَرًة!  2( »َو إلُهُکم إلٌه واِحٌد«  1( نَتََعلَُّم في الَمدَرَسِة لَُغتَیِن اثنَتَیِن! 

َعیِِّن الَخطَأَ َعِن الَعملّیاِت الِحسابّیِة:-1011

2( ثَلثَُة و تِسعون زائُِد َسبَعٍة یُساوي ِمئًَة! 1( ِعشرون ناِقُص َخمَسٍة یُساوِي َخمَسةَ َعَشَر!  

4( أربَعوَن تَقسیٌم َعلَی اثنَیِن یُساوِي ِعشریَن!  ًة َو أربَعیَن!  3( ثَمانَیٌة في َسبَعٍة یُساوي ِستَّ

َعیِِّن الَخطَأَ َعِن الَکِلماِت في ِعباَرة »َربّنا أفِرْغ َعلَینا َصبراً َو ثَبِّت أقدامَنا َو انُصْرنا َعلَی الَقوِم الکافِریَن«:-1021

4( الکاِفریَن: ِصَفة 3( الَقومِ: مجرور بِحرِف الَجّر   2( »نا« در اُنُصْرنا: فاعل  1( َصبراً: مفعول  
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َعیِِّن الفاِعل: -1031

ماواِت َو األرِض الَغیَب إاّل اهلُل« 2( »ال یَعلَُم َمن ِفي السَّ 1( اَلِعلُم َصیٌد َو الکِتابُة قَیٌد!  

ؤاِل نِصُف الِعلمِ! 4( ُحسُن السُّ 3( ثََمَرُة الَعقِل ُمداراُة الّناِس!  

ما هَو الَخطَأُ َعِن الَمَحلِّ اإلعرابيِّ لِلَکلمات في ِعباَرِة »َفأَنَزَل اهلُل َسکینََتـُه َعلَی َرسولِِه َو َعلَی الُمؤِمنیَن«؟-1041

2( الُمؤِمنیَن: ِصَفة  1( َسکینََة: َمفعول   

4( ضمیر مّتصل »ه«: ُمضاف إلیه  3( اهلُل: فاِعل   
1051-: حیُح َعِن الَمَحلِّ اإلعرابيِّ لِلَکِلماِت الّتي تَحَتها َخطٌّ ما هَو الصَّ

2( »َو ال یَظلُِم َربَُّك أَحََداً«: )َمفعول( 1( َخیُْر إخوانُِکم َمْن أَهَدی إلَیُْکم ُعیوبَُکم!: )فاعل( 

4( َخیُْر اأْلُموِر أَوَسطُها!: )ُمبتدأ( 3( جَماُل الَمرِء فَصاحَُة لِسانِـِه!: )َخبر( 

َعیِِّن الَخطَأَ:-1061

2( اَلَجلیُس الّصالُِح خیٌر ِمَن الَوحَدِة!: )ِصَفة( 1( ثََمَرُة الِْعلْمِ ِإْخلُص الَْعَمِل!: )َخبر( 

4( َشرُّ الّناِس ذو الَوجَهیِن!: )َخبر( ٌة!: )ُمبتدأ(   کوُت َذهٌَب َو الَکلُم ِفضَّ 3( السُّ

ُکُل النَّاُر الَْحطََب!«-1071 ُکُل الَْحَسنَاِت َکَما تَأْ حیُح: »اَلَْحَسُد یَأْ ما هَو الصَّ

4( الَحطََب: َخبَر  3( الّناُر: ُمبتََدأ  2( الَحَسناِت: فاِعل  ُکُل: َخبر   1( یَأ

ما هَو الَْخطَأُ َعِن الَْکِلماِت في ِعباَرِة »َأْعلَُم النّاِس مَْن َجَمَع ِعلَْم النّاِس إلَی ِعلِْمِه!«؟-1081

4( أَعلَُم: ُمبتََدأ 3( ِعلَْم: فاعل  2( ِعلْمِ: َمجرور بَِحرِف الَْجرِّ  1( َمْن: َخبَر 

َعیِِّن الَمفعوَل: -1091

2( َعداَوُة الْعاِقِل َخیٌر ِمن َصداقَِة الْجاِهِل! َسِب!   1( ُحسُن اأْلََدِب یَستُُر ُقبَح النَّ

لُة ِمفتاُح ُکلِّ َخیرٍ! 4( اَلصَّ ماَواِت َو اأْلَْرِض«  ُروَن ِفي َخلِْق السَّ 3( »یَتََفکَّ

)ویژۀ عالقمندان(-1101 َعیِّْن َضمیَر الیاء مَفعولً: 

2( »َو أَدِخلْنِي بَِرحمتَِك في عباِدَك الّصالحیَن«  غیرِة أساوَِر ِمن َذهٍَب!  1( اِشتََری أبِي أِلُختِي الصَّ

4( ال تَطبَعي هِذِه الَمقالََة! کتُبي واِجباتِِك في الَوقِت الُمناِسِب!  3( اُ

َعیِِّن الَخَبَر:-1111

2( في قَریَتِنا یُحَصُد القمُح! لُج!   تاِء یُنَزُل الثَّ 1( ِفي الشِّ

ُف!  4( في الُغرفَِة الّثانَیِة ال یَعَمُل الُمَکیِّ نَا التَّلمیُذ یُِحّبوَن الُمطالََعَة!  3( في َصفِّ

َعیِّْن ما لَیَس في الِعباراِت:-1121

1( َشرُّ الناِس َمْن ال یَعتَِقُد اأْلَمانََة َو ال یَْجتَنُِب الْخیانََة!: )إسَم التفضیِل / اَلَْمفعوَل(

) 2( َمْن َغلَبَْت َشْهَوتُُه َعْقلَُه فَهَو َشرٌّ ِمَن الْبَهائِمِ!: )إسَم التفضیِل / الَمجروَر بَِحرِف الَْجرِّ

َفَة( ُر ساَعٍة َخیٌْر ِمْن ِعباَدِة َسبعیَن َسنًَة!: »إسَم التَّفضیِل / اَلصِّ 3( تََفکُّ

کبَُر سوَرٍة في الُْقرآِن!: )اَلَخبََر / إسَم التَّفضیل( 4( سوَرُة الْبََقَرِة أَ

َعیِّن ما لیَست فیِه ِصَفٌة: -1131

2( أَخي قانٌِع، یَرَضی بِطَعامٍ قَلیٍل! 1( یَزَرُع الَْفّلُح الُْمِجدُّ أشجاَر التُّّفاِح! 

4( اَلَیوُم الّساِدُس ِمن أیامِ األُسبوع یوُم الخمیس! 3( لَِصدیقي فَضٌل في ُحْسِن الُْخلُِق!  

في أيِّ ِعباَرٍة لإِلسِم ِصَفة َو ُمضاف إلیه مَعاً؟-1141

2( َذنٌب واحٌد َکثیٌر َو ألُف طاعٍة قَلیٌل!  1( کاَن کلُّ طالٍب یَلَعُب َدوَرُه بَِمهارٍة بالَِغٍة! 

َمنا َعلَی َعَملِنا الَْقبیِح! َل الُمدیُر َو نََصَحنا َو نَدَّ 4( تََدخَّ 3( أحَبُّ ِعباِد اهلِل إلَی اهلِل أنَفُعهم لِِعباِدِه! 



99

ل
 اّو

س
در

ت | 
س

ک ت
بان

درس اّول

اّول

4 11 »أعلَُم« اسم تفضیل است و به شکل صفت برتر »داناتر« ترجمه 
می شود؛ ترجمۀ کامل آیه »بگو، پروردگارم به تعدادشان داناتر است جز اندکی 

]تعداِد[ آن ها را نمی دانند«.

2 21 »أقَدُس« اسم تفضیل است و هم چنین مضاف واقع شده، بنابراین 
به شکل صفت برترین »مقّدس ترین« ترجمه می شود؛ ترجمۀ کامل عبارت »به 

راستی کار مقّدس ترین چیز در زندگی انسان است.«

4 31 چون بعد از »َخیٌر« حرِف جر )ِمن( آمده اسم تفضیل است و به 
شکِل صفِت برتر و با پسوند »تر« ترجمه می شود؛ ترجمۀ عبارت »دشمنی دانا 

خوب تر از دوستی نادان است.«

آمده،  مضاف الیه  آن  از  بعد  هم چنین  و  تفضیل  اسم  کبَُر«  »أَ  41 4
بنابراین به شکل صفت برترین »بزرگ ترین« ترجمه می شود؛ ترجمۀ کامل عبارت 

»بزرگ ترین عیب آن است که آن چه ماننِد آن در توست عیب بگیری.« 

3 51 »إثٌم: گناه«. ترجمۀ عبارت »به راستی بعضی از گمان ها گناه است.« 

دلیل  بدون  دیگر  فردی  به  فردی  اّتهام  بدگمانی،   : الظَّنِّ »سوُء   61 2
منطقی است!«. ترجمۀ سایر کلمات: 1( جاسوسی کردن 3( ستم 4( آلوده شدن 

به گناه، کار ناپسند

سایر  کرد.«  حرام  مردم  برای  را  خوبی  »خداوند  عبارت  ترجمۀ   71 3
گزینه ها مناسب جای خالی هستند:1( ریشخند کردن 2( غیبت 4( بدگمانی 

1 81 شکل درست ترجمه در سایر گزینه ها: 2( أن تَتََعلََّم: که یاد بگیری؛ 
 حـرف »أن« بـر سـر مضارع ترجمۀ فعـل را به مضارع التزامـی تغییر می دهد. 
 3( َسـَأتَباَدُل: عـوض خواهـم کـرد؛ فعـل مسـتقبل اّول شـخص مفـرد اسـت. 

4( إنَکَسرتم: شکسته شدید؛ فعل ماضی است.

ُب:  2 91 شکل درسِت ترجمۀ فعل ها در سایر گزینه ها: 1( ما کاَن یُلَقِّ
لقب نمی داد؛ فعل منفی»ما کاَن« بر سر فعل مضارع، ترجمۀ آن را به ماضی 
با  مضارع  فعل  می شود؛  نامیده  ی:  یَُسمَّ  )3 می دهد.  تغییر  منفی  استمراری 
ـَ( روی عینُ الفعل، مجهول  ( روی حرِف مضارعه و حرکت فتحه ) ـُ حرکت ضمه )

است. 4( ال تَستَهزِؤوا: ریشخند نکنید؛ فعل نهی است. 

3 101 »بُِعثُت« فعل اّول شخص ماضی مجهول و ترجمۀ آن »فرستاده 
َم« فعل اّول شخص مضارع معلوم که حرف »لِـ : تا، برای این که«  شدم« و »أِلُتَمِّ

بر سر آن آمده، بنابراین به شکل مضارع التزامی »تا کامل کنم« ترجمه می شود.

آن  از  بعد  و  است  تفضیل  اسم  »أرحَم«  ترجمه:  درست  شکل   111 1
مضاف الیه آمده، بنابراین باید به شکل صفت برترین »مهربان ترین« ترجمه شود. 

ترجمۀ سایر گزینه ها درست است. 

3 121 شکل درست ترجمه: چون بعد از »خیر« مضاف الیه آمده، اسم 
تفضیل است بنابراین باید به شکل صفت برترین »بهترین« ترجمه شود. ترجمۀ 

سایر گزینه ها درست است.

2 131 در نوشتن اعداد مرّکب بین 21 تا 99 عربی، اّول یکان و بعد از 
»و« عدد دهگان نوشته می شود ولی در ترجمۀ این اعداد اّول دهگان و بعد یکان 
نوشته می شود. ترجمۀ عبارت »پنجاه و چهار به اضافۀ چهل و سه مساوی است 

با نود و هفت!«

3 141 ترجمۀ اعداِد اصلی »ثَلثَةَ: سه / َخمَسة: پنج« و اعداد ترتیبی »الّتاِسَع 
َعَشَر: نوزدهم / الّساِدَسِة: ششم / الّثاني: دوم« و ترجمۀ عبارت »سه کتاب از کتابخانۀ 
مدرسه گرفتم؛ در پنج روز سطر نوزدهم از صفحۀ ششم از کتاب دوم را خواندم!« 

3 151 »َخِفَی = ُستَِر )پنهان شد = پوشیده شد(« مترادف هستند نه 
ّر: بدی 2( الَقبیحة:  متضاد. سایر گزینه ها صحیح هستند: 1( الَخیر: خوبی ≠ الشَّ

زشت ≠ الَجمیلَة: زیبا 4( إبتََعَد: دور شد ≠ إقتََرَب: نزدیک شد

»غالي: گران ≠ َرخیص: ارزان« متضاد هستند نه مترادف. سایر   161 2
گناه نب:  الذَّ   = اإلثم  الَخیر: خوبی 3(   = الُحْسن   گزینه ها صحیح هستند: 1( 

4( عاَب  = لََمز: عیب جویی کرد= عیب گرفت 
 

4 171 »َعَسی =  ُربَّما: شاید«. سایر گزینه ها متضاد هستند نه مترادف: 
: حلل کرد  َم: حرام کرد ≠ حَلَّ 1( َکرَِه: ناپسند داشت ≠ فََسَق: کار ناپسند کرد 2( حَرَّ

: زنده ≠ َمیِّت: مرده 3( حیِّ

ریَن:  3 181 در سایر گزینه ها این کلمات جمع مکّسر نیستند: 1( »ُمَفسِّ
ر«، جمع  تفسیرکنندگان« با اضافه شدن علمِت »یَن« در آخرِ اسم مفرد »ُمَفسِّ
مذّکر سالم است. 2( »قَوم: مردم« اسمِ جمع است نه جمع مکّسر. 4( »الّناس: 

مردم« اسمِ جمع است نه جمع مکّسر. 

2 191 »أَعلَم: داناتر، اسم تفضیل است«؛ جمِع مکّسرِ »عالِم  ُعلَماء: 
دانشمندان« می شود. سایر جمع مکّسرها درست هستند: 1( فَساتین: لباس های 

زنانه 3( ألوان: رنگ ها 4( أدعَیة: دعاها

4 201 جمع مکّسر در سایر گزینه ها: 
1( ُعیوب: کمبود ها، عیب ها  2( أَسماء: نام ها  3( ألقاب: لقب ها
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3 211 ذکر کلمات زشت برای تحقیر دیگران، »اإَْلِْستِهزاُء: ریشخند« است 
نه »سوُء الظَّّن: بدگمانی«! سایر گزینه ها درست هستند: 

1( تلش برای فهمیدن رازهای دیگران، »جاسوسی« است!
2( ذکر عیب های دیگران بدون حضورشان، »غیبت« است!

4( ذکر پشیمانی بعد از کار بدی و تلش برای جبران آن، »توبه« است!

2 221 »قیمت آن لباس زنانه شصت و پنج هزار تومان است!«. ترجمۀ 
عبارت در صورت سؤال به همراه سایر گزینه ها: کسی وارد مغازه می شود و قیمت های 
شلوارها را از فروشنده می پرسد، پس فروشنده به او می گوید: 1( شلوار مردانه نود هزار 
تومان است! 3( شلوار زنانه هفتاد و هفت هزار تومان است! 4( قیمت ها از چهل و 

پنج هزار تا نود هزار تومان است!

2 231 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: ترجمۀ حرف »قد« بر سر فعل 
گذر که بر سرِ آن حرِف  مضارع »قَد یکون: گاهی می باشد«ـ  ترجمۀ فعل مضارع نا
»أَْن« آمده و باید به شکل مضارع التزامی ترجمه شود »أَن نَبتَِعَد: که دور شویم«ـ  
اسم تفضیل »أحَسُن« که بعد از آن حرف جّر )ِمن( آمده و باید به شکل صفت 

برتر »بهتر« ترجمه شود.

3 241 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل ماضی استمراری »کانت... 
کبَر« که بعد از آن مضاف الیه آمده و به شکل  یَذهَبَن: می رفتند«ـ  اسم تفضیل »أ

صفت برترین »بزرگ ترین« ترجمه می شود.

: دوست  1 251 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل مضارع »یُِحبُّ
به شکل مضارع  و  آمده  »أن«  آن حرف  بر سر  که  فعل مضارع  ـ  می دارد« 
ُکَل: که بخورد« ـ ضمایر مّتصل در »أحَُد ُکم:  التزامی ترجمه می شود »أن یَأ

کسی از شما / أَخیِه: برادرش«. 

2 261 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: ترکیب وصفی اضافی که صفِت 
کبُر: برادر بزرگ ترم«ـ  فعل مضارع منفی معلوم  آن اسم تفضیل نیز است »أخي األ
ُس: جاسوسی  »ال نَذُکُر: یاد نمی کنیم« ـ فعل مستقبل منفی »َسوَف ال نَتََجسَّ
نخواهیم کرد« ـ اسم جمع مکّسر »عیوب: عیب ها« ـ اسم جمع مکّسر با ضمیر 

مّتصل »أصِدقائِنا: دوستانمان«.

2 271 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل سوم شخص مضارع نهی 
که در ترجمه معموالً  کلمۀ »نباید« بر سر مضارع التزامی می آید »ال یَْسَخْر: نباید 
ریشخند کنند« ـ فعل مضارع با حرف »أن« که به شکل مضارع التزامی ترجمه 
می شود »أن یَکونوا: که باشند« ـ اسم تفضیل که بعدش حرف جر با ضمیر آمده 

»خیراً ِمنُهم: بهتر از خودشان«. 

توّجه شود: اسم جمع مکّسر »ُشعوباً:  به آن ها  باید  که  مواردی   281 4
وزن  بر  مصدرشان  که  فعل هایی  ترجمۀ  در  ـ  قبیله هایی«  قَبائَل:   / مّلت هایی 
»تَفاُعل« است، کلمۀ »باهم، همدیگر، یکدیگر« به کار می رود »لِتَعاَرفوا: تا یکدیگر را 
بشناسید«ـ اسم تفضیل که بعدش ضمیر متصل در نقِش مضاف الیه آمده به شکل 
ُکم: باتقواترین شما«.  کرَمکم: گرامی ترین شما / أَتقا صفت برترین ترجمه می شود »أَ

3 291 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعِل »بِئَس« اّول جمله باشد 
با اسم بعد از خود با هم ترجمه می شود »بد اسمی است، بد نامی است«ـ  »َمن« 
به معنی »هر کس، هر که« که شرطی است بر سر جمله بیاید فعل بعد از آن به 
شکل مضارع التزامی ترجمه می شود »لم یَتُب: توبه نکند«ـ  اسم اشاره جمع دور 

»اُولئَِك: آنان«ـ  »الظّالِموَن: ستمکاران«.

1 301 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل امر مفرد »اُغُضْض: بکاه«ـ 
 اسم با ضمیر متصل »َصوتَِك: صدایت« ـ اسم تفضیل که بعد از آن جمع مکّسر 

در نقش مضاف الیه آمده »أنَکَر األَصوات: بدترین صداها«. 

ُم:  4 311 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل مضارع مجهول »یَُحرَّ
حرام می شود« ـ »اآلَخریَن: دیگران« ـ جمع مکّسر »األَْسماء: اسم ها« ـ ضمیر 

مّتصل »هم« در »تَْسمَیتُُهم: نام نهادنشان«

گر« بر سر جملۀ  1 321 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: حرِف »إن: ا
فعلیه، حرف شرط است و فعل بعد از آن به شکل مضارع التزامی ترجمه می شود 
: که«ـ  اسم تفضیل که بعد از اسم جمع مکّسر در  »یَعلَمِ: بدانند«ـ  حرف ربط »أنَّ

نقش مضاف الیه آمده »أَهَمِّ أسباِب: مهم ترین عّلت های«.

باید به آن ها توّجه شود: اسم تفضیل که بعد از آن  2 331 مواردی که 
گر بعد از اسم »َمن«، فعل  مضاف الیه آمده است »أعلَُم الّناِس: داناترین مردم«ـ   ا
مفرد بیاید »کسی که« ترجمه می شود. ـ  فعل مضارع سوم شخص مفرد »یَزیُد: 

می افزاید«ـ  ترجمۀ »الناس: مردم« در جمله دوم.

3 341 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل مستقبل »َسُیحاوِلون: 
تلش خواهند کرد«ـ  اسم جمع مکّسر با ضمیر مّتصل »ِجیرانِِهم: همسایگانشان / 
أقرِبائِِهم: خویشاوندانشان«ـ  فعل مضارع با ضمیر مّتصل که حرف »أن« بر سر آن 
بیاید به شکل مضارع التزامی ترجمه می شود: »لَِیفَضحوهم: تا آن ها را رسوا کنند«. 

ماضی  فعل  َیْت؛  )ُسمِّ نامیده شد  »نامیدند:  شکِل درست خطا:   351 4
مجهول است(« ـ در ضمن حرِف »را« نیز از جمله حذف می شود. سایر گزینه ها 

درست ترجمه شدند.

اّول )عدد  آیۀ  آیه:  اّول  گزینه ها: 1(  شکِل درست خطا در سایر   361 3
ترتیبی »األُولَی« در نقش صفت بعد از »اآلیُة« آمده است.( 2( یکدیگر: دیگران 

)اآلَخرین( 4( این: آن )»ذلَك« اسم اشارۀ دور است.(

4 371 شکل درست خطا: »کار خوب: بهترین کار )َخیْرِ الَْعَمِل، مضاف و 
مضاف الیه است، بنابراین »َخیْرِ« اسم تفضیل با پسونِد »ترین« ترجمه می شود«. 

سایر گزینه ها درست ترجمه شده اند. 

4 381 شکِل درسِت خطاها در سایر گزینه ها: 1( پروردگار: پروردگارت 
)َربََّك؛ ضمیر مّتصل »َك« ترجمه نشده است.( 2( به روشی نیکو: به روشی 
 که نیکوتر است )اسم تفضیِل »أحَسُن« به شکل صفت برتر ترجمه می شود.(

3( می داند چه کسی: داناتر است به کسی که )اسم تفضیل »أعلَُم« که بعدش جار 
و مجرور »بَِمن« آمده است به شکِل صفت برتر ترجمه می شود.(
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3 391 شکِل درسِت خطاها در سایر گزینه ها: 1( توبه پذیر: بسیار توبه پذیر 
 )»تَّواٌب« اسم مبالغه است.( 2( ترجمۀ »قَد« بر سر فعِل مضارع: گاهی، شاید 
4( است: دارد )حرِف جّر »لـ« بر سر خبر مقّدم در اّول جملۀ اسمیه به معنی 

»دارد« است.( 

1 401 شکِل درست خطا »خواستم: می خواهم )»أریُد« فعل مضارع اّول 
شخص مفرد است و به شکل مضارع اخباری ترجمه می شود.(«. سایر گزینه ها 

درست ترجمه شدند.

3 411 شکل درسِت خطاها در سایر گزینه ها: 1( بزرگ ترین گناهان: گناهان 
نوِب( 2( پوشاننده: بسیار پوشاننده )»َسّتار« اسم مبالغه است.(  بزرگ )کبائِرِ الذُّ
4( هر چیزی را او: هر چیزی او را )ضمیرمّتصل »ه« در »یَلَعُنُه« نقش مفعول و 

« نقش فاعل را دارد.( »ُکلُّ

2 421 با توّجه به ترجمۀ عبارت درصورت سؤال »دشمنی دانا بهتر از دوستی 
نادان است« از نظر مفهوم عبارت »دشمن دانا به از دوست نادان!« مناسب آن است. 

3 431 با توّجه به ترجمۀ عبارت در صورت سؤال »بهترین برادران شما 
کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه کند!« که به صداقت دوست در برخورد 
با اخلق درست و نادرست دوستش اشاره دارد، از نظر مفهوم عبارت »دوست تو 
کسی است که به تو راست بگوید )با تو رو راست باشد( نه کسی که تو را تصدیق 
 کند )کارهای نادرست تو را تأیید کند.(« به آن نزدیک تر است. ترجمۀ سایر گزینه ها: 
1( دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد خداوند سودمندترینشان برای بندگانش 
است! 2( به مردم نیکی کن تا دل هایشان را بندۀ خود کنی! 4( دانشمندی که از 

علمش بهره برده می شود بهتر از هزار عابد است!

درک مطلب 
گردی ها کسانی هستند که از ما بهتر می باشند، پس  گاهی بین دوستان یا هم شا
بر ما الزم است که از خودپسندی دوری کنیم. بر ما بهتر است که آن ها را الگویی 
برای رسیدن به هدف های واالیمان قرار دهیم و از آن ها بخواهیم که در این راه 
به ما کمک کنند تا موّفق شویم. گماِن خوب سبب می شود که به دوستانمان و 
گردی هایمان در زندگی اعتماد کنیم و آن ها را بدون دلیل متهم نکنیم پس  هم شا

خوبی ها را می بینیم و از بدگمانی و جاسوسی در کارهای دیگران دوری می کنیم.
هر کسی عیب هایی دارد و ما نباید عیب های دیگران را در نبودشان با سخنی پنهان 
یا به کنایه یاد کنیم. غیبت از مهم ترین علت های قطع ارتباط بین مردم است. هر 
کس دیگران را ریشخند  کند و آن ها را با نام های زشت لقب دهد و در کارهایشان 
جاسوسی  کند گناهان بزرگ انجام می دهد. پس او از ستمکاران است و بر او الزم 
فرموده است: »بزرگ ترین    است که از کار بدش توبه کند. امیر مؤمنان علی

عیب آن است که آن چه را که ماننِد آن در توست عیب دار کنی«. 

2 441 »بدگمانی عّلت اعتماد ما در زندگی است.« در حالی که بر اساس 
متن »ُحسُن الظّّن: گمان خوب« باعث اعتماد ما به دیگران در زندگی می شود. 
سایر گزینه ها درست هستند: 1( برای ما بهتر است که از جاسوسی دوری کنیم 
)بپرهیزیم(! 3( هیچ کس بی نقص نیست! 4( بعضی از دوستان از ما بهتر هستند! 

1 451 »جاسوسی در زندگی مردم از گناهان بزرگ است!«. سایر گزینه ها 
 با توّجه به متن خطا هستند: 2( ریشخند کردن دیگران از گناهان بزرگ نیست! 
3( گفتن عیب ها در نبود دیگران بهتر از پوشاندِن آن است! 4( برای انسان بهتر 

است که دوستانش را بدون دلیل مّتهم کند!

3 461 بر اساس متن »غیبت، از مهم ترین عّلت های قطع ارتباط بین مردم 
است!«. سایر گزینه ها:1( جاسوسی 2( بدگمانی 4( ریشخند کردن

درک مطلب
به راستی دنیا از سختی ها و مشکلت خالی نمی شود و انسان در زندگی اش همیشه 
با مشکلت روبه رو می شود پس بر او الزم است که اخلقی نیکو داشته باشد تا 
تنها نشود. از پیامبر گرامی روایت شده که هر کس اخلقش بد باشد، خودش و 
دیگران را عذاب می دهد ولی خوش اخلقی دوستی را تثبیت می کند. هر چیزی در 
طبیعت خندان است. پس گل خندان است و جنگل ها و دریاها و رودها و آسمان 
و ستارگان و پرندگان همه شان خندان هستند و همین طور انسان بنا به طبعش 
)خویَش( خندان است. هر انسانی دنیا را از خلل اخلق و فکرش می بیند، هر کس 
اخلقش خوب باشد دینش را حفظ می کند و راه های زندگی برای او آسان می شود. 
پس دنیا و آفریده هایش را زیبا می بیند همان گونه که آفریده شد. هر کس اخلق 
بدی داشته باشد دوستانش را از دست می دهد زیرا آن ها به خاطر بدی اخلقش 
کار خوب او را نمی بینند. رسول خدا  فرمود: »بداخلقی عمل را فاسد می کند 
همان گونه که سرکه عسل را فاسد می کند.« پس هرگاه خواستی به زندگی لبخند 
بزنی پس با بداخلقی بجنگ. از پیامبر روایت شده که او فرمود: »چیزی در ترازو 
سنگین تر از اخلق نیکو نیست.« و هم چنین فرمود: »پرهیزگاری و خوش اخلقی 

باعث رفتن اّمت من به بهشت است.«

2 471 »فقط خوش اخلقی اّمت را به بهشت می برد!« که بر اساس متن 
»خوش اخلقی و تقوی« علت رفتن امتش به بهشت است. سایر گزینه ها بر اساس 
متن درست هستند: 1( بداخلقی علت فاسد شدن )تباهی( عمل است! 3( هر 
کس اخلقش بد باشد به خودش عذاب می دهد! 4( سنگین ترین چیز در ترازو 

اخلق نیک است! 

»دین مؤمن با خوش اخلقی حفظ می شود!«. سایر گزینه ها بر   481 4
حسب متن درست نیستند: 1( کارهای خوب با بداخلقی دیده می شوند! 2( گاهی 
در زندگی بداخلقی الزم است! 3( هر کس اخلقش نیکو شود دنیا را زیبا نمی بیند! 

3 491 »بداخلقی در عمل به عسل تشبیه می شود!«. در حالی که در متن 
به »سرکه در عسل« تشبیه شده است. سایر گزینه ها درست هستند: 1( انسان 
دنیا را از خلل اخلق و فکرش می بیند! 2( خوش اخلقی راه های زندگی را آسان 

می کند! 4( خوش اخلقی دوستی بین مردم را استوار می کند!  

4 501 »أزَرق: آبی« بر رنگ داللت دارد، نه برتری. سایر گزینه ها اسم 
کثَر: بیش تر، بیش ترین 2( أشَجع: شجاع تر، شجاع ترین  تفضیل هستند: 1( أ

3( أعلَم: داناتر، داناترین 
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3 511 »َمناِفع« جمع مکّسرِ »َمنِفَعة« و به معنی »سود« است بنابراین 
گر به مفرد بروند همگی بر وزن »مفَعل« و  بر مکان داللت نمی کند. سایر گزینه ها ا
اسم مکان هستند: 1( »َمکاتِب« جمع مکّسر و مفرد آن »َمکتَب« 2( »َملِعب« 

جمع مکّسر و مفرِد آن »َملَعب« 4( »َمعاِمل« جمع مکّسر و مفرِد آن »َمعَمل« 

2 521 در این سؤال مؤنِّث کلمات مورد نظر است و »اآلِخر« اسم فاعل 
است. بنابراین مؤنِّث آن »آِخَرة« می شود نه »اُخَری«. سایر گزینه ها همگی اسم 

تفضیل هستند و مؤنّثشان بر وزن »ُفعلَی« به طور صحیح آمده است. 

1 531 »ماِشَیة: پیاده، رهرو« اسم فاعِل مؤنّث از فعل »َمَشی« است. سایر 
گزینه ها: 2( »مائَدة: سفره« ریشۀ فعلی ندارد. 3 و 4( »ُمسافََرة: سفر کردن / ُمحاَولَة: 

تلش کردن« هر دو مصدر بر وزن »ُمفاَعلَة« هستند. 

ل« می شـود یعنـی در  َل«، »ُمبَـدَّ 2 541 اسـم مفعـول از فعـل »بَـدَّ
( می آیـد.  َـّ عین الفعـِل آن)حـرف اصلـی دوم( حرکـِت فتحـه روی تشـدید )

سـایر گزینه هـا صحیـح هسـتند.

3 551 »اآلَخریَن« جمع مذّکر سالم و مفرِد آن »آَخر« بر وزِن أفَعل، اسم 
تفضیل است نه اسمِ فاعل. سایر گزینه ها: 1( »الّضالّین« و مفرِد آن »ضاّل« بر 
وزِن فاِعل، اسم فاعل است. 2( »الُمستَِمعون« و مفرِد آن »الُمستَِمع« اّولش )ُمـ(  
و عینُ الفعِل آن حرکِت کسره )ـِ (، اسم فاعل است. 4( »الُمرَسلین« و مفرِد آن 

ـَ (، اسم مفعول است. »الُمرَسل« اولش )ُمـ( و عینُ الفعِل آن حرکِت فتحه )

1 561 »ُعلیا: باالتر، باالترین« اسم تفضیِل مؤنّث بر وزِن ُفعلَی است و مذّکر 
 آن »أَعلَی« بر وزن »أفَعل« است. سایر گزینه ها »َسوداء: سیاه ـ بَیضاء: سفید ـ 
َصفراء: زرد« بر وزِن »فَعلء« بر رنگ داللت می کنند بنابراین اسم تفضیل نیستند 

و مذّکر آن ها »أَسَودـ  أبَیضـ  أَصَفر« بر وزِن »أَفَعل« هستند. 

داللت  صفت  بسیاری  بر  فَّعال  وزن  بر  شکیبا«  بسیار  »َصّبار:   571 4
 می کند. سایر گزینه ها بر شغل یا ابزار داللت می کنند بنابراین اسم مبالغه نیستند: 

1( الطّّیار: خلبان 2( اَلنَّظّاَرة: عینک 3( فَّتاحَة: دربازکن

3 581 »َخّلق: بسیار آفریننده« بر وزن فَّعال: اسم مبالغهـ  »ُعلَمی: داناتر، 
ب: آزموده« اّولش )ُمـ(  و عیُن الفعِل  داناترین« بر وزِن ُفعلَی: اسم تفضیلـ  »ُمَجرَّ
َـّ (: اسم مفعول ـ »ُمنتَِصر: یاری دهنده، غالب، پیروز« اّولش )ُمـ( و  آن فتحه ) 
عینُ الفعِل آن کسره )ـِ (: اسم فاعل ـ »َمغرِب: مکاِن غروب« بر وزِن َمفِعل: اسم 

مکان. توّجه: »َمغرِب« به معنی »زمان غروب« اسمِ زمان نیز می باشد. 

4 591 اسم مکان از »رجََع« بر وزن َمفِعل، »َمرِجع« می شود. سایر گزینه ها 
درست هستند. 

2 601 »أعظَُم: بزرگ ترین / أَخَفی: مخفی ترین« بر وزِن أفَعل، اسم تفضیل 
هستند. توّجه: بعد از اسم تفضیِل »أخَفی«، مضاف الیه به شکِل ضمیر آمده بنابراین 

در آخر با الف »أَخفاهُم« نوشته شده است. 

بسیاری صفت داللت  بر  فَّعالَة  وزِن  بر  امرکننده«  بسیار  »أَّماَرة:   611 3
می کند و اسم مبالغه است. سایر گزینه ها با وجود این که بر وزِن فَّعال یا فَّعالَة 
هستند چون بر شغل داللت می کنند، اسم مبالغه نیستند: »َرّسام: نقاش / َخّباز: 

نانوا« بر وزِن فَّعال؛ و »حّمالَة: باربر« بر وزِن فَّعالَة. 

2 621 »األعلوَن« جمع و مفرد آن »األَعلَی«، اسم تفضیل است. در گزینۀ )3( 
کَملُت: کامل کردم« بر وزن »أفَعَل« فعل ماضی از مصدر بر وزن »إفعال« است.  »أ

در گزینۀ )4( »أَعلَُم: می دانم« فعل مضارع اّول شخص مفرد است. 

 / رون  ُمبَشِّ  / »الواِجب  دارد:  وجود  عبارت  در  فاعل  اسم  سه   631 3
ُمنِذروَن«. اسم فاعل در سایر گزینه ها: 1( »الُکّفاَر / ُمفِسدون« توّجه: »ُکّفار« 
جمع مکّسر و مفرد آن »کاِفر« بر وزن فاعل و اسم فاعل است. 2( الُمشِفُق / 

الجاِهل 4( الطّالُِب / الّناِجُح

2 641 اعداد ترتیبی »الّثالُِث: سوم« بر وزن فاِعل است. در سایر گزینه ها 
اعداد اصلی »اثنَیِن: دوـ  اثناِن: دوـ  أربَعیَن: چهل« بر وزن فاعل نیستند.

2 651 »ثَلثُة: سه / اِثنَتاِن: دو« عدد اصلی است. در سایر گزینه ها »الّثاني / 
الّثالُث / رابُِع« از اعداد ترتیبی بر وزن فاِعل هستند. 

4 661 »العالَم: جهان« اسم فاعل نیست. در سایر گزینه ها: 
1( الُمتواِضُع: اسم فاعل 2( أَرفََع: اسم تفضیل 3( خاِدُم: اسم فاعل، هستند. 

اسم  »خوبی«  معنی  به  آن،  اّول  در  »ال«  حرف  با  »الَخیَر«   671 2
تفضیل نیست. در سایر گزینه ها بعد از »خیر« حرف جر یا مضاف الیه آمده و 
یِن: بهترین ] از[ دو بدی  رَّ اسم تفضیل است: 1( َخیٌر ِمن: بهتر از 3( َخیَر الشَّ

4( َخیٌر ِمن: بهتر از. 

»َخیٌر  است  تفضیل  اسم  و  آمده  جر  حرف  »َخیٌر«  از  بعد   681 2
ِمن: بهتر از«. در سایر گزینه ها »َخیر« به معنی »خوبی« اسم تفضیل نیست:

1( الَخیُر: خوبی 3( الَخیُر: خوبی 4( انسان برای هر خوبی، خوبی می بیند. 

مصدر  از  و  »أفَعَل«  وزن  بر  ماضی  فعل  کند«  اصلح  »أصلََح:   691 2
»إصلح« است. در سایر گزینه ها اسم تفضیل وجود دارد: 1( بعد از »َخیٌر« حرف 
جر »ِمن« آمده و اسم تفضیل است »َخیٌر ِمن: بهتر از« 3( بعد از »خیر« مضاف الیه 

آمده »َخیَر الطّالِب: بهترین دانش آموز« 4( أفَضل: برترین 

2 701 »أفَصِح: فصیح ترین«؛ بعد از حرف جر اسم تفضیل است نه فعل 
ماضی. در سایر گزینه ها: 1( َخیٌر ِمن: بهتر از، اسم تفضیل است. 3( »َمعلومات« 
بر وزن َمفعول و اسم مفعول است. 4( »َمسِجد« بر وزن َمفِعل و اسم مکان است. 

1 711 در سایر گزینه ها: 2( الُمعلِّموَن اسم فاعل / الُمخلَصون: اسم مفعول 
3( غاِفلون: اسم فاعل 4( اآْلَخرِیَن: اسم تفضیل. 
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2 721 »َمرقَد: آرامگاه« بر وزن »َمفَعل« و اسم مکان است.

4 731 چهار اسم فاعل »الُمَعلَِّمُة / الطّالِباِت / الُمجتَِهداِت / العالَیِة«.

کبَرِ: اسم تفضیل / »ُشَعراِء« مفرد آن »شاِعر« و اسم فاعل است.  3 741 أ
 در سایر گزینه ها: 1( الُمناِسَب / الُمختَلَِفِة: اسم فاعل 2( وجود ندارد. 4( الُمسلِمیَن /

 الُمسلِماِت: اسم فاعل

1 751 »کاِفر« بر وزن فاِعل و »ُمؤِمن« با »ُمـ« در اّول و حرکت کسره )ـِ (
عین الفعل، اسم فاعل هستند. 

گزینه ها:  تفضیل. خطا در سایر  اسم  کبَر:  أ ـ  فاعل  اسم  اآلِخَرة:   761 1
2( »ُمشاَوَرة: مشورت کردن« مصدر است نه اسم مفعول. 3( »الطُّّلب« جمع و 
مفرد آن »طالِب« بر وزن فاِعل، اسم فاعل است نه اسم مبالغه. 4( »ُمطالََعة: مطالعه 

کردن« مصدر است نه اسم مفعول. 

4 771 »الُعّماُل« جمع و مفرد آن »عاِمل«: اسم فاعلـ  »الَمصانِِع« جمع 
و مفرد آن »الَمصنَع« بر وزن َمفَعل: اسم مکان ـ أحَسَن: اسم تفضیل. در سایر 
گزینه ها: 1( َمرِجع: اسم مکان. 2( َمنزِِل: اسم مکانـ  أجَمُل / اآلَخریَن: اسم تفضیل. 

3( أفَضُل: اسم تفضیلـ  الُمعلِّمیَن: اسم فاعل.

ـراً«. در سـایر  2 781 فقـط اسـم فاعـل در عبارت آمده »شـاِهداً / ُمبَشِّ
گزینه هـا اسـم فاعـل و اسـم مفعول بـا هم آمـده: 1( الُمسـتَضَعفوَن: اسـم مفعولـ  
 وارِثـوَن: اسـم فاعـل 3( الکاِفـروَن: اسـم فاعـل ـ الَمحرومیـَن: اسـم مفعـول

ریَن / ُمنِذریَن: اسم فاعل 4( الُمرَسلیَن: اسم مفعول ـ ُمبَشِّ

3 791 »الَعلَمة« به معنی »نشانه« اسم مبالغه نیست. در سایر گزینه ها 
امرکننده بسیار  أَّماَرٌة:   )1 هستند:  مبالغه  اسم  فَّعالَة«   / »فَّعال  وزن  بر   اسم ها 

2( الَعّلَمة: بسیار دانا 4( َغّفاَر: بسیار آمرزنده.

4 801 »َمفاتُِح« جمع مکّسر و مفرد آن »ِمفتاح: کلید« اسم مکان نیست. 
جمع های مکّسر بر وزن »َمفِاعل« وقتی به مفرد بروند وزن »مفَعل / َمفِعل« آن ها 
 بر اسم مکان داللت دارند: 1( َمخازِن )َمخَزن(: انبار 2( الَمصانِع )الَمصنَع(: آب انبار

3( المنازِل )الَمنزِل(: خانه 

3 811 اسـم تفضیـل مؤنّـث »ُکبـَری« چـون بـدون »ال« یـا بـدون 
کبَر« باشـد. اسـم تفضیـل در سـایر گزینه ها  مضاف الیـه آمـده، بایـد مذّکـر »أ

صحیـح بـه کار رفته اسـت.

ِ ( عین الفعل، مضارع معلوم است نه مجهول.  2 821 »ال یُکلُِّف« با کسرۀ )ـ 
سایر گزینه ها درست هستند.

3 831 مصدر فعل »تََعلََّم«، »تََعلُّم« است نه »تَعلیم«. سایر گزینه ها درست 
هستند.

2 841 تمامی فعل ها ماضی هستند. در سایر گزینه ها:1( إنَکِسرَن: امر ـ 
بوَن: مضارع ـ  إقتََربوا: ماضی ـ  تََکبَّروا: ماضی و هم چنین امر. 3( تَنَصِحیَن / تُلَقِّ

کَن: ماضی و هم چنین امر. 4( تُساِفُر / تَعتَِقدَن: مضارعـ  تَکاتََب: ماضی تَحرَّ

در سایر گزینه ها: 2( إنَعطََف: بر وزن إنَفَعَل 3( إستَغَفَر: بر وزن   851 1
إستَفَعَل 4( إستَقبََل: بر وزن إستَفَعَل

4 861 در سایر گزینه ها، فعل هایی که بعد از حرف »ن« آن ها حرف »ت« 
آمده، بر وزن إفتََعَل هستند: 1( إنتََحَر 2( إنتَظََر 3( إنتَبَهَ.

2 871 در سایر گزینه ها، حرف »س« جزء حرف اصلی است بنابراین بر 
وزن »إفتِعال« هستند. می توان گفت در مصدر هایی که بعد از حرف »ت« سه 
گر چهار حرف باقی بماند، وزن إستِفعال است. حرف باقی می ماند وزن إفتِعال، و ا

2 881 شکل درسِت فعل بر اساس ضمیر: »هُنَّ یُجالِسَن«. سایر گزینه ها 
درست هستند. 

3 891 در این سؤال هم تناسب شخص و هم تناسب زمان مطرح است: ضمیر 
»أنِت« دوم شخص مفرد مؤنّث و فعل ماضی مناسب آن »َغرَسِت« و مضارع مناسب 
آن »تَغرسیَن«ـ  ضمیر »نحُن« اّول شخص مفرد و فعل ماضی مناسب آن »حََصدنا« 
و مضارع مناسب آن »نَحُصُد«. توّجه کنید که در گزینۀ 4 فعل ماضی »حََصدنا: درو 

کردیم« از نظر زمان نمی تواند بعد از فعل مضارع »تَغرسیَن: می کاری« اتفاق بیفتد.

4 901 اسم اشاره در اّول جملۀ اسمّیه، دلیل بر سوم شخص جمع مذکر و 
هم چنین مؤنّث است، بنابراین فعل امر»َکلِّموا« که دوم شخص است مناسب جای 

خالی نیست. 

2 911 با توّجه به ضمیر »أنا« اّول شخص مفرد و هم چنین وجود حرف 
کِذُب« و با توّجه به ضمیر مّتصل »ِك«  نفی »ال« فعل مناسب آن فعل مضارع »أ

قیَن« است.  دوم شخص مفرد مؤنّث، فعل مضارع مناسب آن »ال تَُصدِّ

فاعل مؤنّث »بِنتِی« و هم چنین  »نَِدَمْت« مناسب  فعل ماضی   921 1
ضمیر مّتصل »ـها« مناسب فاعل مؤنّث  است. ترجمۀ عبارت: »دختر کوچکم از 

کار بدش پشیمان شد!«

سایر  در  است.  مجهول  أُخَرُج«  »َسوَف  مستقبل  مضارع  فعل   931 2
ر ـ یُِحبُّ ـ أن  بوا ـ ال تَُصعِّ گزینه ها، حرکت عینُ الفعل در فعل های مضارع »ال تُلَقِّ

کَل« دلیل بر معلوم بودن آن ها است.  یأ

1 941 حرکت عینُ الفعل در فعل مضارع »یُرِسُل« دلیل بر معلوم بودن 
 آن است. در سایر گزینه ها: 2( یُرَزقوَن: مضارع مجهول 3( أُِمرُت: ماضی مجهول

4( ُخلَِقْت: ماضی مجهول، است.

گزینه ها  سایر  نه مجهول.  است  معلوم  مضارع  فعل  »یَدُخلوَن«   951 2
درست هستند.
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ُة«  ُل« فعل مضارع معلوم است، بنابراین فاعل آن »األِشعَّ 1 961 »تَُحوِّ
و  هستند  مجهول  فعل  گزینه ها  سایر  در  است.  شده  شناخته  و  مشخص 
ُأِخذوا: ماضی معلوم  یُعَرُف: مضارع مجهول 3(  ناشناخته است: 2(   فاعلشان 

4( ُأنْزَِل: ماضی مجهول.

4 971 اعداد ترتیبی بر وزن »فاعل« مناسب جای خالی هستند: »ساِدس: 
ششمـ  ثاِمن: هشتمـ  عاِشر: دهم«

4 981 اعداد اصلی مؤنّث مناسب جاهای خالی هستند: »واِحَدة: یک ـ 
ثَلثَة: سهـ  أربََعة: چهار«

4 991 »العاِشر: دهم« عدد ترتیبی است. اعداد در سایر گزینه ها اصلی 
ِة: شش 2( أحََدَعَشَر: یازده 3( تِسَع: نه. هستند: 1( ِستَّ

3 1001  »اثنَتَی َعشَرَة: دوازده« عدد اصلی است و نقش صفت ندارد. از بین اعداد 
اصلی عدد های »یک و دو« و همۀ اعداد ترتیبی می توانند نقش صفت را برای اسم قبل 
از خود داشته باشند: 1( »اثنَتَیِن )دو(: عدد اصلی و صفت برای لَُغتَیِن« 2( واِحٌد)یک(: 

عدد اصلی و صفت برای »إلهٌ« 4( »الّثالُِث )سوم(: عدد ترتیبی و صفت برای الَفصُل«.

3 1011 هشـت ضـرب در هفـت مسـاوی بـا »ّسـتَّةً و َخمسـیَن: پنجـاه 
هسـتند:  درسـت  گزینه هـا  سـایر  در  ریاضـی  عملیـات  شـش« 56=7×8.   و 

40 ÷ 2 = 20 )4  ،93 + 7 = 100 )2  ،20 - 5 = 15 )1

ضمیر مّتصل »نا« جدا از شخِص فعل امر است بنابراین نقش   1021 2
»مفعول« دارد »اُنُصْرنا: ما را یاری کن«. نقِش سایر گزینه ها درست است.

2 1031 فقط یک جملۀ فعلیه در گزینه ها داریم، بنابراین »َمن« فاعل برای 
فعل »ال یَعلَُم« است.

2 1041 »المؤمنیَن« بعد از حرِف جر، نقش مجرور به حرف جر را دارد نه 
صفت. سایر گزینه ها درست هستند. 

ـً (، نقش مفعول را در جملۀ فعلیه  2 1051 »أَحداً« با حرکت تنوین فتحه ) 
ـَ (، نقش مفعول را در جمله  دارد. در سایر گزینه ها: 1( »ُعیوَب« با حرکت فتحه ) 

دارد نه فاعل. 3( الَمرِء: مضاف الیه 4( أَوَسُط: خبر.

« است. سایر گزینه ها درست هستند. 4 1061 »الّناِس« مضاف الیه برای »َشرُّ

ُکُل« خبر به شکِل فعل برای اسم قبل از خود »الَحَسُد: مبتدا«  1 1071 »یَأ
ُکُل«  برای فعِل »یَأ الَحَسناِت: مفعول   است. نقش کلمات در سایر گزینه ها: 2( 

ُکُل«.  ُکُل« 4( الَحطََب: مفعول برای فعِل »تَأ 3( الّناُر: فاعل برای فعل »تأ

»ِعلَْم« مفعول برای فعِل »جََمَع« است نه فاعل. سایر گزینه ها   1081 3
درست هستند.

1 1091 »ُقبَح« مفعول برای فعل »یَستُُر« است. در سایر گزینه ها: 2 و 4( 
گذر است و مفعول ندارد.  ُروَن« نا فعل وجود ندارد. 3( فعل »یَتََفکَّ

2 1101 ضمیر مّتصل »ي« در صورتی مفعول است که جزء شخص فعل 
نباشد و به معنی »به من، مرا« است، »أَدِخْل + ِن + ی: أْدِخلْني: مرا وارد کن«. در 
سایر گزینه ها: 1( إشتََری: خرید؛ فعل ماضی سوم شخص مفرد / ضمیر »ي« در 
کتُبي: بنویس؛ فعل امر دوم  »أَبي« و »أُختي« مضاف الیه است. 3( ضمیر »ي« در اُ
شخص مفرد مؤنّث،  فاعل است. 4( ضمیر »ي« در ال تَطبَعي: چاپ نکن؛ فعل نهی 

دوم شخص مفرد مؤنّث، فاعل است. 

: جار و مجرور«ـ  »اَلتَّلمیُذ: مبتدا« و »یُِحّبوَن: خبر«. در  3 1111 »في َصفِّ
سایر گزینه ها بعد از جار و مجرور، فعل »یُنَزُل ـ یُحَصُد ـ الیَعَمُل« آمده بنابراین 

جملۀ فعلیه محسوب می شوند. 

3 1121  در این عبارت، صفت وجود ندارد؛ ولی »َخیٌر« اسم تفضیل است. در 
: اسم تفضیل /  : اسم تفضیل 2( َشرٌّ  سایر گزینه ها: 1( اأَْلَمانََةـ  اَلْخیانََة: مفعول / َشرُّ
کبَُر: اسم تفضیل و هم چنین نقش خبر را  أَ اَلْبَهائِمِ: مجرور به حرف جر 4( 

برای »سوَرُة« دارد.

: صفت برای »الَْفّلُح« 2( قَلیٍل:  3 1131 صفت در سایر گزینه ها: 1( الُْمِجدُّ
صفت برای »طَعامٍ« 4( الّساِدُس صفت برای »اَلَیوُم«. 

»نا«  ـ  موصوف«  و  مضاف  »َعَمِل:  الَْقبیِح«،  »َعَملِنا  ترکیب  در   1141 4
مضاف الیه ـ الَْقبیِح: صفت؛ ترجمۀ آن: عمل زشِت ما. در سایر گزینه ها یک اسم 

صفت و مضاف الیه را با هم ندارد.
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مهارتواژهشناسی

کن.( که زیرش خط است، ترجمه  تي َتحَتها خّط: )کلماتی 
َّ
َکِلماِت ال

ْ
الف  َترِجِم ال

.................../.................. 1-   إشتََریُت قمیصاً بِلَوِن األصَفرِ. 

.................../.................. روال فی ذلَك الَمتَجرِ َرخیٌص.  2-   ِسعُر السِّ

.................../.................. ِة.  مِ األمَّ 3-   التَّواُصُل بَیَن الّناس َسبَُب تََقدُّ

.................../.................. 4-    اإلستِهزاء بِاآلَخریَن َعمٌل قَبیٌح. 

.................../.................. 5-    بِئَس اإلسُم الُفُسوُق بَعَد اإلیماِن. 

.................../.................. 6-    تَسمَیُة الّناس بِاألسماِء الَقبیَحِة إثٌم. 

کلمات متضاد را در جای خالی بنویس.( = ≠ : )کلمات مترادف و 
َ

ة
َ

 َو الَکِلماِت الُمَتضاّد
َ

ة
َ

راِغ الَکِلَماِت الُمَترادف
َ

کُتْب ِفي الف
ُ
ب  ا

/نَصیَحة/مَیْت/َرخیص/َخطَأَ/َذنب/َخِفَی/إسَتهَزَأ/َقبیح/غالِی تَنابََز/َصغائِر/إثم/َکریه/عاَب/َقد/تاب/َأَحلَّ

َم/لََمَز/َحّي/اِبَتَعَد/ُحسُنالظّّن/َکبائر/مَوِعظَة/إقَتَرَب/َسِخَر/ُسِتر لقََّب/َعَسی/سوُءالظَّّن/َحرَّ

..................... =.....................   -7

..................... =.....................   -8

..................... =.....................   -9

..................... =.....................  -10

..................... =.....................  -11

..................... =..................... -12

..................... =..................... -13

..................... =..................... -14

..................... ≠.....................   -15

..................... ≠.....................   -16

..................... ≠.....................   -17

..................... ≠.....................   -18

..................... ≠.....................   -19

..................... ≠.....................   -20

..................... ≠.....................   -21

کن.( : )کلمۀ غریبه را در هر مجموعه مشّخص 
َ

غریَبة
ْ
 ال

َ
َکِلَمة

ْ
 مجموَعٍة ال

َّ
ُکل ْن في  ج  َعَیّ

نْب   الذَّ الَخطیئَة   التَّوبَة   22- اإلثم   

الَحدید  الَخَشب   ة   الِفضَّ هَب   23- الذَّ

کلمات را بنویس.( کُتب ُمفرَد أْو َجْمَع الَکِلماِت: )مفرد یا جمع 
ُ
د  ا

..................... 35-  بَساتین:    .................... 24- ُدعاء: 

..................... 36-  َکبائِر:    ..................... 25- ِسروال: 

..................... 37-  فَساتِین:    ..................... 26- ِسعر:  

..................... 38-  رِجال:    ..................... 27- لَون:  

..................... 39-  أسرار:    ..................... 28- َسبَب:  

..................... 40-  أسماء:    ..................... 29- ُخلُق:  

..................... 41-  ُعیوب:    ..................... 30- لَََقب:  

..................... 42-  مکاتِب:    ..................... 31- أفَضل:  

..................... 43-  ُسَور:    ..................... 32- َمیت:  

..................... 44-  َمنازِل:    ..................... 33- َمصنع:  

..................... 45-  أعاِظم:    ..................... 34- َملعب:  
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مهارتترجمهبهفارسی

کن.( : )عبارت های زیر را ترجمه 
َ

ه َترِجِم الِعباراِت الّتالَیة

46- »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا ال یَْسَخْر قَوٌم ِمن قَومٍ َعَسی أَْن یَکونوا َخیراً ِمنُهم«
47- َخیُْر إخوانُِکم َمْن أَهَدی إلَیُکم ُعیوبَُکم.

48- »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اجْتَنِبوا َکثیراً ِمَن الظَّنِّ إنَّ بَعَض الظَّنِّ إثٌم«
49- ال تَسَخر إمَرأٌة األُخَری َعَسی أن تَُکن َخیراً ِمنها. 

»َربَّنا آَمّنا فَاْغِفْر لَنا َو اْرحَْمنا َو أَنَت َخیُْر الّراحمیَن«  -50
51- »أنَزَل اهلُل َسکینَتَُه َعلَی َرسولِِه َو َعلَی الُمؤِمنیَن«

52- »لَیلَُة الَْقْدِر َخیٌر ِمْن أَلِف َشهرٍ«
53- »َو ال تَلِْمزوا أَنُفَسُکم َو ال تَنابَزوا بِاأْلَلقاِب«

ُکَل لَحَْم أَخیِه َمیْتاً فََکرِهْتُموُه« 54- »أَ یُِحبُّ أَحَُدُکم أَن یَأْ
55- قَد یَکوُن بَیَن ُزَمالئي َمن هَو أذَکی ِمّنا، فََعلَینا أن نَدُرَس َمَعُه.

سوا في أموِر أَصِدقائِکم َو ال تَغْتَبوا بَعَضُکم بَعضاً.  56- ال تََجسَّ

57- »ُقْل أَعوُذ بَِربِّ الَْفلَِق؛ ِمْن َشرِّ ما َخلََق«
58- تَنَصُحنا اآلیَُة األُولَی ِمن سوَرِة الُحجراِت َو تَقوُل ال تَعیبُوا اآلَخریَن. 

59- َمْن َغلَبَْت َشْهَوتُُه َعقلَُه فَهَو َشرٌّ ِمَن الْبَهائِمِ.
َب بَعُضُهم بَعضاً بِألقاٍب َکریَهٍة. 60-  یُریُد اهلُل ِمن جَمیِع أبناِء البََشر أاّل یُلَقِّ

ُس ُمحاولٌَة قبیَحٌة لَِکشِف أسراِر الّناس لَِفضِحِهم. 61-  التََّجسُّ
کبََر َمکتَبَِة في العالَمِ الَقدیمِ. 62- کانَت َمکتَبَُة ُجندي شابور في خوزستان أ
ریَن سوَرَة الُحُجراِت الّتی جاَءْت فیها هاتاِن اآلیَتاِن  ی بَعُض الُمَفسِّ 63- َسمَّ

بُِسوَرِة األَخالِق.
نوِب. ئَِة في َمکتَِبنا َو هَي ِمن َکبائرِ الذُّ یِّ 64- اَلَغیبَُة ِمن األخالِق السَّ

65- أعطَی البائُع الُمشتَريَّ ِسرواالً بِِسعرِ َخمَسِة و ثَمانیَن ألَف تومان.
66-  أنَت تَْستَطیُع أن تشتَرَي َمالبَِس أفَضَل ِمن َمتَجرِ َصدیقي.

کن.( : )ترجمۀ صحیح را انتخاب 
َ

حیَحة  الّصَ
َ

و إنَتِخِب الّترَجَمة

67- »إنَّ اهلَل تَّواٌب َرحیٌم«
2( به راستی خداوند بسیار توبه پذیر مهربان است.  1( به راستی خداوند توبه پذیر مهربان است.   

68- أَفَضُل الّناِس أَنَفُعُهم لِلّناِس.
2( بهترین مردم برای مردم شان سودمند هستند.  1( بهترین مردم سودمندترینشان برای مردم است.   

کبَُر الَعیِب أن تَعیَب ما فیَك ِمثلُُه. 69- أَ
2( بزرگ ترین عیب این است که آن چه را که ماننِد آن در توست عیب بگیری.  1( عیب بزرگ تر این که آن چه را که ماننِد آن در توست عیب گرفتی.  

70-  َعداَوُة العاِقِل َخیٌر ِمن َصداقَِة الجاِهِل. 
2( دشمنی دانا بهتر از دوستی نادان است.  1( دشمنی دانا بهترین دوستی نادان است.   

71- یا َمن یُِحبُّ الُمحِسنیَن. 
2( ای کسی که نیکی شد گان را دوست می دارد.  1( ای کسی که نیکوکاران را دوست می دارد.   

کن.( کامل  ِة: )جاهای خالی را در ترجمۀ فارسی  رَجَمِة الفاِرسّیَ
َ
راغاِت ِفي الّت

َ
ِل الف َکّمِ ز 

72- »َو جاِدلُْهْم بِالَّتي ِهَي أَحَْسُن إنَّ َربََّك هَُو أَعْلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبیلِِه«
و با آن ها به روشی که ........... است ستیز کن. به راستی پروردگارت به کسی که از راه او گمراه شد ........... است.

73- یا َسّتاَر الُعیوب، یا َعاّلَم الُغیوب، یا ساتَِر ُکلِّ َمعیوٍب، یا غاِفَر الَخطایا.
ای ...........عیب ها، ای ...........نهان ها، ای ...........هر عیب داری، ای ........... خطاها. 

74- عالٌِم یُنْتََفُع بِِعلِْمِه َخیٌر ِمْن أَلِْف عابٍِد. دانشمندی که از علمش ...........بهتر از هزار ...........است. 

75-  أعلَُم الّناِس َمْن جََمَع ِعلَم الّناِس إلَی ِعلِمِه. ...........مردم کسی است که دانش مردم را به دانش ...........افزود )بیفزاید(.

مهارتشناختوکاربردقواعد

کن.( کشیده شده، ترجمه  که زیرش خط  : )کلماتی را 
ٌ

تي َتْحَتها َخّط
َّ
ح  َتْرِجِم الَکِلماِت ال

.................. 76-  إستَخرِج َخمَسَة أسماِء تفضیٍل ِمَن القرآن. 
.................. 77- أَْستَغِْفُر اهلَل.  
.................. 78- تَنَصُحنا اآلیة.  
.................. 79- أیّاُم اإلمتحاِن کانَت تقتَرُِب.  
.................. جاُج.   80-  ِإنَکَسَر الزُّ

.................. حراء.  ُب اإلبِل بَِسفینَِة الصَّ 81- تُلَقَّ
.................. 82- البائُع َسوَف یَتَباَدُل المالبس. 
.................. 83- أعِطني ِسرواالً. 
.................. روَس.  84- هَل تََعلَّمتُم الدُّ
.................. 85- ال تَعیبوا اآلخریَن. 
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َغِة واسَم الّتفضیل َو اسَم الَمکاِن: )اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه و اسم تفضیل و اسم مکان را ترجمه کن.(
َ
ط  َترِجِم اسَم الفاعل َو اسَم الَمفعول َو اسَم الُمبال

.................... /.................... 86-   یا أسَمَع الّساِمعیَن. 

.................... /.................... 87-   تنُقُل الّناِقالُت النِّفَط إلَی الَمخازِن. 

.................... /.................... 88-   أحَبُّ ِعباِد اهلِل إلی اهلِل أنََفُعـُهم لِِعباِدِه. 

.................... / .................... 89-   یا أحَسَن الخالِقیَن. 

.................... /.................... 90-    الُعّماُل َذهبوا إلَی الَمصنَِع. 

.................... /.................... 91-    یا أرحََم الّراِحمیَن. 

.................... نوِب.  92- یا َغّفاَر الذُّ

.................... کوُت َخیٌر ِمَن الَکالمِ.  93- السُّ

.................... ِن الَمطلوب ِمنَك.  94- َعیِّ

 .................... 95- َشرُّ الّناِس ذو الَْوجَهیِن. 

.................... 96- أصِدقائي ذهبوا إلَی الَملَعِب. 

کن.( کن سپس آن ها را ترجمه  ع فعل ها را مشخص  ّمَ َترِجْمها: )نو
ُ
فعاِل ث

َ ْ
ْن َنوَع ال ی َعّیِ

97-   لِماذا ال تَجتَنِبوَن ِمَن الظّّن؟!  ................../...................

98-   إنَّما بُِعثنا لِلتَّعلیم.   ................../...................

99-   أیُّها الُمؤمنوَن، إتَّقوا اهلَل.   ................../...................

100-  سوَف ُأَعلُِّم الّدروَس.   ................../...................

َمالُء کانوا یَتَعاَرفوَن َمَع بَعٍض.  ................../................... 101- اَلزُّ

102- جََعلَـُه حراماً.    ................../...................

یاَرة.   ................../................... 103- ال تساِفر بالسَّ

104- أحِسن إلَی الُفَقراء.   ................../...................

صلّیًا: )در جای خالی، عدد ترتیبی و عدد اصلی قرار بده.(
َ
 أ

ً
 ترتیبّیًا َو َعَددا

ً
راِغ َعَددا

َ
ک َضْع ِفي الف

) یًة. )األّوُل   األُولَی  ًة و الفائَزُة الـّثانیُة جائزًة ِفضِّ 105-  تَأُخُذ الفائَزُة ........... جائزًة َذهَبیَّ

106-  طوُل هَٰذا الَْمتَْجرِ ........... أَمتارٍ. )عدد اصلی »6«(

َکالِمثال: )عملیات ریاضی زیر را مانند نمونه بنویس.(  
َ

 الّتالَیة
َ

کُتِب الَعَملّیاِت الِحسابّیة
ُ
ل  ا

ی / × َضرٌب فی(
َ
)+ زائد / - ناِقص / ÷ َتقسیم َعل

85 + 15 = 100 خمَسة و ثمانون زائد خمسة َعشر یُساوِي ِمئًَة.    
 ............................................ 107-  ِسّتٌة و َخمسوَن ناِقُص أَربََعٍة و ِعشریَن یُساوي إثنَیِن و ثاَلثیَن.  
............................................ 108-  َسبَعٌة فی ثاَلثٍَة یُساوي واِحداً َو ِعشریَن.  
............................................ 109-  َخمسوَن تَقسیٌم َعلَی إثنَیِن یُساوي َخمسًة و ِعشریَن.  

............................................ َة َعَشَر زائُدَ أربََعَة َعَشَر یُساوي ثاَلثیَن.   110-  ِستَّ

کن.( که زیرش خط اســت، مشــّخص  کلماتی را  تي َتحَتها خّط: )نقش 
ّ
 اإلعرابّيَ ِللکلماِت ال

َّ
ِن الَمحل م َعّیِ

َعداَوُة العاِقِل َخیٌر ِمن َصداقَِة الجاِهِل. .................../...................  -111

112- »ال یَُکلُِّف اهلُل نَفساً إاّل ُوسَعها« .................../...................

ٌة. .................../................... کوُت َذهٌَب َو الَْکالُم ِفضَّ اَلسُّ  -113

114- أَفَضُل اأْلَعماِل الَْکْسُب ِمَن الَْحالِل. ................../...................

ماواِت َو األرِض الَغیَب إاّل اهلُل« .................../................... 115- »ال یَعلَُم َمن ِفي السَّ

116- ُحسُن الُخلِق نِصُف الّدیِن. .................../...................

کن.( کن سپس آن فعل را به فارسی ترجمه  ی الفارسّیة: )فعل مجهول را در هر عبارتی مشخص 
َ
 إل

َ
ّمَ َترِجم ذِلَك الفعل

ُ
ِ ِعباَرٍة ث

ّ
ُکل  ِفي 

َ
 الَمجهول

َ
ِن الِفعل ن َعّیِ

 .................../................... َم َمکارَِم األخالق.  إنَّما بُِعثُت أِلُتَمِّ  -117

 .................../................... َة و ال یُظْلَموَن َشیئاً«  118- »فَُأولئَِك یَدُخلوَن الَْجنَّ

.................../................... َم اإلستِهزاُء و الَغیبَُة.  119- ُحرِّ

ّمَ َترِجْمها: 
ُ
َغِة َو اسَم الّتفضیِل َو اسَم الَمکاِن ث

َ
ْن إسَم الفاِعِل َو اسَم الَمفعوِل َو اسَم الُمبال س َعّیِ

کن.( کن، سپس آن ها را ترجمه  )اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه و اسم تفضیل و اسم مکان را مشّخص   

یا َسّتاَر الُعیوِب. .................................  -120

اُولئَك هُُم الظّالِموَن. .................................  -121

122- لَیَس َشيٌء أَثَقَل في المیزاِن ِمن الُخلق الَحَسِن. .................................

123- »َربُّ الَْمشرِِق َو الَْمغرِِب« .................................

124- ال تَعیبوا اآلَخریَن. .................................

125- »إنَّ اهلَل ال یُِحبُّ الُْمسرِفیَن« .................................
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126- َخیُْر اأْلُموِر أَوَسطُها. ......................................

127- َشرُّ الّناِس َمن ال یَعتَِقُد اأْلَمانََة. ......................................

کبَُر الَمکتََبَِة في العالَمِ الَقدیم في ُجندي سابور. ...................................... 128- أَ

هاب إلی الَمطاِعم. ...................................... 129- هَو أعلَُم لِلذَّ

مهارتدرکوفهم

ع  إجَعل في الّدائَرِة الَعَدَد الُمناِسب: )در دایره عدد مناسب را قرار بده.(

 اَلَّذي لَیَس حَّیاً.  130-  الَکبائِرُ 
 .  إّتهاُم َشخٍص لَِشخٍص آَخَر بِدوِن َدلیٍل َمنطقيٍّ 131-  اَلَغیبَةُ 

نوُب الَکبیَرُة.  اَلذُّ ُس  132-  التََّجسُّ
 تَسمَیُة اآلَخریَن بِاألسماِء الَقبیَحِة. 133-  الَمیْتُ 

 اَلَّذي یَقبَُل التَّوبََة ِمن ِعباِدِه.  134- سوُء الظَّنّ 
 .  ِذکُر ُعیوِب اآلخرین بَِکالمٍ َخفيٍّ 135-  الّتوبَةُ 

 محاولٌَة قَبیَحٌة لَِکشِف أسراِر اآلَخریَن.  136-  اهللُ 
عُي لِتَعویِضها. َدُم َعلَی الَخطایا و السَّ  اَلنَّ 137- اإلستِهزاُء  

ة: )متن قرآنی را بخوان سپس به سؤاالت پاسخ بده.(
َ
ّمَ أِجْب َعِن السِئل

ُ
رآنّيَ ث

ُ
ّصَ الق

َ
ف  إقَرأ الّن

یاَأیَُّهاالَّذیَنآمَنواالیَْســَخْرَقوٌمِمنَقوٍمَعَسٰیَأْنیَکونواَخیراًِمنُهمَوالتَلِْمزواَأنُفَسُکمَوالتَنابَزوابِاْلَلقاِبیاَأیَُّهاالَّذیَنآمَنوااجَْتِنبواَکثیراًِمَن
ُکَللَحَْمَأخیِهمَیْتاًَفَکرِهُْتموُه َأَحُدُکمَأنیَأْ سواَوالیَغَْتْببَعُضُکمبَعضاًَأیُِحبُّ ِإثٌْمَوالتََجسَّ بَعَْضالظََّنّ إنَّ الظَّنِّ

ُه الَغیبَُة؟ 138- بِماذا تَُشبَّ
؟ 139- لِماذا َعلَینا أن نَجتنُِب ِمَن الظَّنِّ

140- هَل یَجوُز إستهزاُء اآلخرین؟ لِماذا؟ 
ُکَل« في هَذا النَّّص؟ 141- ما معنَی »ال تَلِمزوا« َو »أن یَأ

مهارتمکالمه

ِة: )به سؤال ها پاسخ بده.(
َ
سِئل

َ
ص أِجب َعِن ال

............................................................................ 142- َکیَف حالُك؟ 
........................................................................... 143- َکم ُعمُرك؟ 

............................................................................ 144- َما اسُمَك الَکریم؟ 
145- ِمن أَيِّ َمدینٍَة أنت؟ ............................................................................

گفت وگو را بنویس.( کن و سؤال و پاسخی درست از   َو َجوابًا َصحیحًا ِمَن الِحوار: )کلمات را مرّتب 
ً
کُتب ُسؤاال ق َرّتِِب الَکِلماِت َو ا

146- صاَر / أعطیني / التَّخفیِض / تِسعیَن / َکم / ألف / بَعَد / تومان/ الَمبلَُغ / ./؟/ ............................................................................
147- أَلواٍن / لَوٍن/ أيُّ / ِعنَدنا / ِعنَدُکم / ُکلُّ / . /؟/ ............................................................................

148- هِٰٰذِه / األسعاُر / بَِکم / ِمن / تُوماٍن / َخمَسٍة َو ِسّتیَن / الَفساتیُن / أَلفاً / تِسعیَن / إلَی / تَبَدُأ /تومان/ أَلَف/ ./؟/ ............................................................................

پیراهن ـ زرد
مغازه ـ ارزان

ارتباط ـ پیشرفت
ریشخند کردن ـ زشت

بد است ـ آلوده شدن به گناه
نامیدن ـ گناه

إثم = َذنب )گناه(
َکریه = قَبیح )زشت(

عاَب = لََمَز )عیب دار کرد = عیب گرفت(

قَد )بر سر فعل مضارع( = َعَسی )گاهی = شاید( 
نَصیَحة = َموِعظَة )پند(

َخِفَی = ُستَِر )پنهان شد = پوشیده شد( 
إستَهَزأَ = َسِخَر )مسخره کرد(

َب )با لقب ]بد[خواند = لقب داد( تنابََز = لَقَّ
َصغائر ≠ َکبائِر )گناهان کوچک ≠ گناهان بزرگ( 

َم )حالل کرد ≠ حرام کرد( أَحَلَّ ≠ حَرَّ
َمیْت ≠ حَّي )مرده≠ زنده(

َرخیص ≠ غالِي )ارزان ≠ گران(

اّول
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اِبتََعَد ≠ اِقتََرَب )دور شد ≠ نزدیک شد(
تاَب ≠ َخطََأ )توبه کرد ≠ خطا کرد(

سوُء الظَّّن ≠ ُحسُن الظَّّن )بدگمانی ≠ خوش گمانی(
نب:  التَّوبَُة: توبهـ  سایر کلمات در مورد خطا و گناه هستند: )اإلثم و الذَّ

گناه ـ الَخطَأ: خطا و اشتباه(
ة:  هَب: طال ـ الِفضَّ الَخشب: چوب ـ سایر کلمات از فلزات هستند: )الذَّ

نقره ـ الَحدید: آهن( 
أدعَیة )دعاها(

َسراویل )شلوارها(
أَسعار )قیمت ها(

أَلوان )رنگ ها(
أسباب )عّلت ها(
أخالق )خوی ها(

أَلقاب )لقب ها(
أفاِضل )شایسته ترها، شایستگان(

أَموات، َموتَی )مردگان(
َمصانِع )کارخانه ها(

َمالِعب )ورزشگاه ها(
بُستان )باغ( 

َکبیَرة )گناه بزرگ( 
ُفستان )پیراهن زنانه(

َرُجل )مرد( 
ِسّر )راز(

إسم )نام(
َعیب )نقص، کمبود(

َمکتَب )کتابخانه( 
ُسوَرة )سوره( 
َمنزِل )خانه(

أعظَم )بزرگ تر(
را  ]دیگر[  مردمانی  مردمانی،  نباید  آورده اید،  ایمان  که  ای  کسانی 

ریشخند کنند، شاید آن ها بهتر از ]خودشان[ باشند.
بهترین برادران شما کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه کند.

ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، از بسـیاری از گمان هـا بپرهیزیـد 
)دوری کنیـد( بـه راسـتی بعضـی از گمان هـا گنـاه اسـت.

زنی نباید زنی دیگر را مسخره کند، شاید که بهتر از او ]خودش[ باشد. 
پروردگارا، ایمان آوردیم پس ما را ببخشای )بیامرز( و به ما رحم کن و 

تو بهترین رحم کنندگان هستی.
خداوند آرامشش را بر پیامبر خویش و بر مؤمنان فرو فرستاد.

شب قدر بهتر از هزار شب است.
و از خودتان عیب نگیرید و به همدیگر لقب های زشت ندهید.

آیا کسی از شما دوست می دارد که گوشت برادرش  را در حالی که مرده 
است، بخورد، پس آن را ناپسند می دارید. 

گردی هایم کسی می باشد که او باهوش تر از ما است،  گاهی بین هم شا
پس بر ما الزم است که با او درس بخوانیم. 

در کارهای دوستانتان جاسوسی نکنید؛ و غیبِت همدیگر را نکنید.
بگو به پروردگار سپیده دم پناه می برم از شّر آن چه آفرید.

آیۀ اول از سورۀ حجرات ما را نصیحت می کند و می گوید عیب جویی 
دیگران را نکنید.

هر کس شهوتش بر عقلش چیره شود پس او بدتر از چارپایان است.
خداوند از همۀ فرزندان بشر می خواهد که نباید یکدیگر را با لقب هایی 

زشت، لقب دهند.
جاسوسی تالشی زشت برای کشف رازهای مردم برای رسوا کردنشان است.
کتابخانۀ جندی شاپور در خوزستان بزرگ ترین کتابخانه در جهان قدیم بود.

بعضی از مفّسران سورۀ حجرات را که این دو آیه در آن آمده، سورۀ 
اخالق نامیدند.

غیبت از اخالق های بد در مکتب ماست و آن از گناهان بزرگ است.
فروشنده به مشتری شلواری را به قیمت هشتاد و پنج هزار تومان داد.

تو می توانی لباس های بهتری را از مغازۀ همکارم بخری.
2( به راستی خداوند بسیار توبه پذیر مهربان است.
1( بهترین مردم سودمندترینشان برای مردم است.

توست  در  آن  ماننِد  که  را  آن چه  که  است  این  عیب  بزرگ ترین   )2
عیب بگیری. 

2( دشمنی دانا بهتر از دوستی نادان است.
1( ای کسی که نیکوکاران را دوست می دارد.

بهتر، نیکوتر )أَحَسُن( ـ داناتر)أَعلَُم(
اسم  )َعاّلَم؛  دانا  ـ بسیار  )َسّتار؛ اسم مبالغه است.(  بسیار پوشاننده 
مبالغه است.( ـ پوشاننده )ساتِر؛ اسم فاعل است.( ـ آمرزنده )غاِفر؛ 

اسم فاعل است.( 
بهره برده می شود )یُنتََفُع؛ فعل مضارع مجهول است.( ـ عبادت کننده 

)عابِد؛ اسم فاعل است.(
داناترین )أعلَم؛ اسم تفضیل به همراه مضاف الیه است.( ـ خود، -َ ش 

)ضمیر»ه« که به اسم مّتصل شده است.(
استخراج کن )فعل امر(

آمرزش می خواهم )فعل مضارع(
ما را پند می دهد )فعل مضارع با ضمیر مّتصل»نا«(

نزدیک می شد )فعل ماضی استمراری(
شکسته شد )فعل ماضی(

لقب داده می شود )مضارع مجهول(
عوض خواهد کرد، داد و ستد خواهد کرد )فعل مستقبل(

به من بده )فعل امر با ضمیر مّتصل »ی«(
یاد گرفتید )فعل ماضی(

عیب جویی نکنید )فعل نهی(
شنواترین )اسم تفضیل به همراه مضاف الیه( ـ شنوندگان )اسم فاعل(

نفتکش ها )اسم فاعل( ـ انبارها )اسم مکان(
دوست داشتنی ترین )اسم تفضیل به همراه مضاف الیه(ـ  سودمندترین 

)اسم تفضیل به همراه مضاف الیه(
بهترین )اسم تفضیل به همراه مضاف الیه( ـ آفرینندگان )اسم فاعل(
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کارگران )اسم فاعل( ـ کارخانه )اسم مکان(
مهربان تریـن، رحم کننده تریـن )اسـم تفضیـل به همـراه مضاف الیه(ـ  

مهربانـان، رحم کنندگان )اسـم فاعل(
بسیار آمرزنده )اسم مبالغه(

بهتر، خوب تر)اسم تفضیل؛ بعد از »َخیر« حرف جر »من« آمده است 
و به شکل صفت برتر ترجمه می شود.(

خواسته شده )اسم مفعول(
بدترین )اسم تفضیل(
ورزشگاه )اسم مکان( 

فعل مضارع منفی ـ دوری نمی کنید
ماضی مجهول ـ فرستاده شدیم

فعل امر ـ پروا کنید
فعل مستقبل )آینده( ـ آموزش خواهم داد، یاد خواهم داد

معادل ماضی استمراری ـ با هم آشنا می شدند
فعل ماضی ـ قرار داد
فعل نهی ـ سفر نکن
فعل امر ـ نیکی کن

األُولَی؛ عدد ترتیبی است و برای اسم مؤنّث قبل از خود )الفائَِزُة( نقش 
صفت را دارد بنابراین باید مؤنث بیاید.

ِستَُّة )شش(
56 - 24 = 32
7  ×  3  = 21
50 ÷  2  = 25
16 + 14  = 30

العاِقِل: مضاف الیه ـ َصداقَِة: مجرور به حرف جر
اهلُل: فاعل ـ نَفساً: مفعول

ٌة: خبر کوُت: مبتدا ـ ِفضَّ السُّ
اَلَکْسُب: خبر ـ اَلَْحالِل: مجرور به حرف جر

َمن: فاعل ـ الَغیَب: مفعول
ُحسُن: مبتدا ـ نِصُف: خبر

بُِعثُت: فعل ماضی مجهول )فرستاده شدم(
ال یُظلَموَن: فعل مضارع منفی مجهول )ظلم نمی شوند(

َم: فعل ماضی مجهول )حرام شد( ُحرِّ
َسّتار: اسم مبالغه )بسیار پوشاننده(

الظّالِموَن )مفرد: اَلظّالِم(: اسم فاعل )ستمکاران(
أثَقل: اسم تفضیل )سنگین تر؛ بعد از آن حرف جر آمده، بنابراین با 

پسوند »تر« ترجمه می شود.( 
اَلَْمشرِق ـ اَلَْمغرِب: اسم مکان )مشرق، خاور ـ مغرب، باختر(

اآلَخریَن )مفرد: اآَْلَخر(: اسم تفضیل )دیگران(
الُمسرفیَن )مفرد: اَلُْمسرِف(: اسم فاعل )اسراف کنندگان(

َخیُْر: اسم تفضیل )بهترین؛ بعد از »خیر« مضاف الیه آمده است( ـ 
أَوَسُط: اسم تفضیل )میانه ترین؛ بعد از آن مضاف الیه آمده است(

« مضاف الیه آمده است.( : اسم تفضیل )بدترین؛ بعد از »َشرُّ َشرُّ
کبَُر: اسم تفضیل )بزرگ ترین؛ بعد از آن مضاف الیه آمده، بنابراین با  أ

پسوند »ترین« ترجمه می شود.( ـ الَمکتَبَِة : اسم مکان )کتابخانه(

أعلَم: اسم تفضیل )داناتر؛ بعد از آن حرف جر آمده، بنابراین با پسوند 
اسم مکان  »الَمطَعم«(:  )مفرِد آن  الَمطاِعم  ـ  ترجمه می شود.(  »تر« 

)رستوران ها( 
نوُب الَْکبیَرُة. )گناهان بزرگ(: الَکبائُِر: گناهان بزرگ اَلذُّ

سخن  با  دیگران  عیب های  )ذکر   . َخفيًّ بَِکالمٍ  اآْلخریَن  ُعیوِب  ِذْکُر 
پنهانی(: اَلَغیبَُة: غیبت کردن

ُمحاَولٌَة قَبیَحٌة لَِکشِف أَسرارِ اآْلَخریَن. )تالشی زشت برای کشف رازهای 
ُس: جاسوسی کردن دیگران(: التََّجسُّ

اَلَّذي لَیَس حَّیاً. )کسی که زنده نیست.(: الَمیُْت: مرده
. )تهمت  زدن شخصی  إّتهاُم َشْخٍص لَِشْخٍص آَخَر بِدوِن َدلیٍل َمنطقيٍّ

به شخصی دیگر بدون دلیل منطقی.(: سوُء الظَّّن: بدگمانی
عُي لِتَعویِضها. )پشیمانی بر خطاها و تالش به  َدُم َعلَی الَْخطایا َو السَّ اَلنَّ

جبران آن ها.(: التَّوبَُة: توبه کردن
اَلَّذي یَقبَُل التَّوبََة ِمْن ِعباِدِه. )کسی که توبه را از بندگانش می پذیرد.(: 

اهلُل: خداوند
تَسمَیُة اآلَخریَن باألسماِء القبیحِة. )نامیدن دیگران با نام های زشت.(: 

اإلستِهزاُء: ریشخند کردن

درکمطلب

ای کســانی که ایمان آوردید، نباید مردمانی، مردمانی دیگر را مسخره کنند، 
شــاید که ]آن ها[ بهتر از خودشــان باشــند و از خودتان عیب نگیرید و به 
یکدیگر لقب های زشــت ندهید. ای کســانی که ایمان آوردید، از بسیاری از 
گمان هــا دوری کنید همانا برخی از گمان ها گناه اســت و ]در کار یکدیگر[ 
جاسوسی نکنید و غیبت همدیگر را نکنید، آیا کسی از شما دوست می دارد 

که گوشت برادرش را که مرده، بخورد؛ پس آن را ناپسند داشتید.
األِخ  لَحمِ  کِل  بِأ الَغیبَُة  ُه  تَُشبَّ می شود؟  تشبیه  چیزی  چه  به  غیبت 

الَمیِت. )غیبت به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه می شود.(
از  بعضی  )زیرا  إثٌم.  الظَّنِّ  بعَض  إنَّ  کنیم؟  دوری  گمان  از  باید  چرا 

گمان ها گناه است.(
آیا ریشخند کردن دیگران جایز است؟ چرا؟ ال، ال یجوُز. َعسی اآلَخروَن 
أن یکونوا َخیراً ِمّنا. )نه، جایز نیست. شاید دیگران بهتر از ما باشند.(
ُکَل« در این متن چیست؟ ال تَلِمزوا: عیب  ترجمۀ »ال تَلِمزوا« و »أن یَأ

ُکَل: که بخوَرد  نگیرید ـ أن یَأ
أنا بَِخیرٍ. )من خوبم(

َة َعَشَر عاماً. )سّنم شانزده سال است. )شانزده ساله ام.(( ُعمري ِستَّ
ٌد. )اسمم محمد است.( إسمي ُمحمَّ

أنا ِمن َمدینَِة نور. )من از شهر نور هستم.(
أَلَف تومان. )چقدر  التَّخفیِض تِسعیَن  بَعَد  الَمبلَُغ؟ أعطیني  َکم صاَر 

شد؟ بعد از تخفیف نود هزار تومان به من بده.(
أيُّ ألواٍن ِعنَدُکم؟ ِعنَدنا ُکلُّ لَوٍن. )چه رنگ هایی دارید؟ هر رنگی داریم.( 
بَِکم توماٍن هِذِه الَفساتیُن؟ تَبَدُأ األَسعاُر ِمن َخمَسٍة َو ِسّتیَن أَلفاً إلَی 
تِسعیَن ألَف تومان. )این پیراهن های زنانه چند تومان است؟ قیمت ها 

از شصت و پنج هزار شروع می شود تا نود هزار تومان.(


	Amoozesh
	test
	Tashrihi

