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فضیل و اْسُم اْلَمکان ِاْسُم التَّ

به جمالت زیر دقت کنید:
 أحَبُّ عباد اهلل أنفُعهم للّناِس. )محبوب ترین بندگان خدا سودمندترین شان برای مردم است.(

  العدُل حََسٌن ولکن في االُمراء أحَْسُن. )عدالت خوب )نیکو( است ولی در فرماندهان بهتر )نیکوتر( است.(

 أحَبُّ األعماِل إلی اهلل ِحْفُظ الّلساِن. )محبوب ترین کارها نزد خدا نگهداشتن زبان است.(
ْکتساِب اإلخوان. )ناتوان ترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوستان ناتوان باشد.(  أعَْجُز الّناِس َمن َعَجَز َعن اِ

 إّن أحَبَّ عباِد اهلِل إلی اهلِل أنصُحُهم لِعباِده. )همانا محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا اندرزگوترین شان برای بنده هایش است.(
کثُر خطایا ابِن آَدم في لِسانِه. )بیشترین گناهان آدمیزاد در زبان اوست.(  أ

 َخیُر الّناِس َمن نََفَع الّناَس. )بهترین مردم کسی است که به مردم سود برساند.(
 أفَضُل الّناِس أنفُعُهم للّناِس. )بهترین )برترین( مردم سودمندترین شان برای مردم است.(

گر کمی دقت کنیم در تمام جمالت فوق مفهوم برتری به چشم می خورد، که  در سال های قبل با این عبارت ها آشنا شدید و آن ها را به خوبی ترجمه کردید، ا
در زبان عربی به نام »اسم تفضیل« هستند. )تمام کلمات رنگی اسم تفضیل اند.(

هرگاه بخواهیم که برتری کسی بر کسی یا برتری چیزی بر چیز دیگر را بیان کنیم از اسم تفضیل استفاده می کنیم. بهتر است بدانید که اسم تفضیل از فعل 
ثالثی مجرد ساخته می شود. و معادل »صفت برتر« )تر( و »صفت عالی« )ترین( در فارسی است.

وزن های اسم تفضیل

اسم تفضیل نیز مانند سایر اسم ها در عربی، کاربرد مذّکر و مؤنّث دارد:
 مذّکر آن بر وزن »أَفَْعل« ساخته می شود.

اسم تفضیل مذکر أَْصَغر )کوچک تر، کوچک ترین(  َصُغَر )کوچک شد( )فعل ثالثی مجرد( 
اسم تفضیل مذکر أَحَْسن )نیکوتر، نیکوترین( حَُسَن )نیکو شد( )فعل ثالثی مجرد( 

 مؤنّث آن بر وزن »ُفْعلٰی« ساخته می شود.
اسم تفضیل مؤنث ُصغْرٰی )کوچک تر، کوچک ترین(   َصُغَر )کوچک شد( )فعل ثالثی مجّرد( 

اسم تفضیل مؤنث ُحْسنٰی )نیکوتر، نیکوترین( حَُسَن )نیکوشد( )فعل ثالثی مجّرد( 
 برخی از اسم ها و فعل ها را با اسم تفضیل اشتباه نگیرید:

 رنگ هایی که بر وزن »أفَْعل« می آیند:
»أحَْمر« )قرمز(، »أْزَرق« )آبی(، »أْسَود« )سیاه(، »أبَْیض« )سفید(، »أْصَفر« )زرد(، »أْخَضر« )سبز(.

 عیب هایی که بر وزن »أفَْعل« می آیند: »أحَمق« )کم عقل(، »أبْتَر« )بریده شده(، »أعَْوج« )کج، خمیده(، »أَصّم« )کر، ناشنوا(، »أبکم« )کر و الل(، 
»أْخَرس« )الل(، »أعَْرج« )لَنگ(، »أعْمٰی« )کور، نابینا(

عیِّن کلمة لیست اسم التَّفضیل:
 أحَّب  أحَْسن  أقویٰ  أْصَفر

گر معنی »رنگ« بدهد اسم تفضیل نیست؛ مانند »أْصَفر« )زرد( در گزینه 4  گزینۀ )4( ـ کلمه ای که بر وزن »أفَْعل« است، ا  
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 فعل ماضی در باب »إفعال«
گر حرکت آخر  ـَ( نباشد اسم تفضیل است اما ا گاهی اسم تفضیل )بدون ال( شبیه فعل ماضی باب »إفعال« می شود. چنان چه حرکت حرف آخر کلمه فتحه )

ـَ( باشد، باید به معنی جمله دقت کنیم. کلمه فتحه )
)اسم تفضیل(  مثال: عليٌّ أحَسُن الطاّلب.: علی بهترین دانش آموزان است.

)فعل ماضی(  مثال: عليٌّ أحَسَن بِأصدقائه.: علی به دوستانش نیکی کرد.
 فعل مضارع در صیغه اول شخص مفرد )للمتکّلم وحده(

گاهی این صیغه از فعل مضارع در فعل های ثالثی مجرد بر وزن »أَفَْعُل« به کار می رود. با ترجمه جمله باید بدانیم که این کلمه اسم تفضیل است یا فعل مضارع!
)اسم تفضیل(  مثال: هذا الکتاُب أنَْفُع ِمن ذلك.: این کتاب از آن سودمندتر است.

)فعل مضارع(  مثال: أنَْفُع إلی الّناِس في حَیاتي.: در زندگی ام به مردم سود می رسانم.

عّین ما فیه اسم التَّفضیل:
.  ！إنّا ال نُضیُع أجَر َمن أحَْسَن َعمالً  أحَْسُن إلی َصدیٍق أساَء إليَّ

 القصُص القرآنّیة ِمن أحَْسِن القصص.  أحِْسْن إلی الّناس لِتَْستَْعِبْد قلوبَهم.
گزینۀ )3( ـ »أحَْسن« اسم تفضیل بر وزن »أفَْعل« است. ترجمه عبارت: داستان های قرآنی از بهترین داستان ها هستند.  

بررسی سایر گزینه ها: 

 »أحَْسَن« بر وزن »أفَْعَل« فعل ماضی باب »إفعال« است. ترجمه عبارت: همانا ما پاداش کسی را که  کاری نیک کرد، تباه نمی کنیم.
 »أحَْسُن« فعل مضارع صیغه متکّلم وحده است. ترجمه عبارت: به دوستی که به من بدی کرد، نیکی می کنم.

 »أحِْسن« فعل امر است و اسم تفضیل نیست. ترجمه عبارت: به مردم نیکی کن تا قلب هایشان را به دست آوری.

وزن جمع اسم تفضیل

غالباً جمع اسم تفضیل بر وزن »أفاِعل« است؛ ماننِد »أَفَضل« و »أْرَذل« که جمع آن ها به ترتیب »أفاِضل« و »أراِذل« می باشد. 
ک می شوند. )»أَراِذل« جمع مکّسرِ »أَْرَذل« و »أَفاِضل«   إذا َملََك اأْلَراِذُل هَلََك اأْلَفاِضُل  هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند، شایستگان هال

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

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

چگونه دو اسم را با هم مقایسه کنیم؟

دو اسم موردنظر چه مذکر باشند و چه مؤنّث، برای مقایسه میان آن دو از اسم تفضیل بر وزن »»أفَْعل« + ِمْن« استفاده می کنیم.
کبُر ِمن َسعیٍد. )فؤاد از سعید بزرگ تر است.(  فؤاُد أ

اسم تفضیل مذکر  

کبَُر ِمن َزهراء. )فاطمه از زهرا بزرگ تر است.(  فاطمُة أ
اسم تفضیل مذکر  

بنابراین اسم تفضیل مؤنّث بر وزن »ُفْعلٰی« زمانی می آید که بخواهیم برای آن اسم مؤنّث، صفت بیاوریم. 
 جاَءْت فاطمة الُکبْرٰی. )فاطمه بزر گ تر آمد.( 

اسم تفضیل مؤنث   

گر حرف جّر »ِمن« بیاید، اسم تفضیل به شکل صفت برتر و با پسونِد »تر« ترجمه می شود. پس از اسم تفضیل ا
کبَُر ِمْن ُغْرفَتِِك: اتاق من از اتاق تو بزرگ تر است.  غرفَتي أ
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عیِّن الخطأ في استخدام اسم التَّفضیل:
!   أختي الُکبرٰی تَعَمُل في َمطبَعٍة َصغیرٍة! فِّ  فاطمة ُکبرٰی ِمن بَناِت هذا الصَّ

 َمریُم أعلُم  ِمن َصدیقتها!   جَبَُل دماونُد أعلی جَبٍَل في إیراَن!
کبَر« استفاده  گزینۀ )1(ـ  برای مقایسه بین اسم های مؤنّث نیز از اسم تفضیل بر وزن »أفَْعل« استفاده می شود لذا در گزینه )1( باید به جای »ُکبرٰی« از »أ  

کنیم. )مانند گزینه 3(. در گزینه )2( به دلیل این که اسم تفضیل به عنوان صفِت یک اسمِ مؤنّث آمده، از وزِن »ُفعلٰی« استفاده شده است! )أُختي الُکبرٰی(
ترجمه گزینه ها:

  فاطمه از دختران این کالس بزرگ تر است.  خواهر بزرگ ترم در چاپخانه کوچکی کار می کند.
 مریم از دوستش داناتر است.   کوه دماوند بلندترین کوه در ایران است.

اسم های تفضیل بر وزن »أَفّل« و »َأْفعٰی«

گر سّومین حرف ریشه  »وـ  ی«  در کلماتی که دو حرف از سه حرف اصلی )ریشه( یکسان است، برای ساختن اسم تفضیل از وزن »أفَّل« استفاده می کنیم. هم چنین ا
باشد، اسم تفضیل بر وزن »أَفْعٰی« می آید.

 أقَّل )کم تر، کم ترین(، أهَّم )مهم تر، مهم ترین(،  أَشّد )شدیدتر، شدیدترین(، أحَّب )محبوب تر، محبوب ترین(، أعْلٰی )بلندتر، بلندترین(، أْغلٰی )گران تر، 
گران ترین( همگی اسم تفضیل به شمار می روند.

اسم تفضیل به معنای »ترین«

گر پس از اسم تفضیل حرف »ِمن« نیاید و اسم تفضیل به اسم پس از خود اضافه شود )یعنی پس از آن مضاف الیه بیاید.( معموالً به صورت »صفت برترین«  ا
و با پسوند »ترین« ترجمه می شود. 

 أخي أحَْسُن طَبیٍب. )برادرم بهترین پزشک است.(
کبَُر سوَرٍة في الُْقرآِن. )سوره بقره بزرگ ترین سوره در قرآن است.( سوَرُة الْبََقَرِة أَ

»أَعلُْم النّاِس مَْن َجَمَع ِعلَْم النّاِس إلی علِمِه.« عّین الّصحیح في الترجمة:
 مردم دانا هستند، کسانی که دانش مردم را به دانش خود جمع می کنند.  مردم دانستند که علم مردم را به علم خود اضافه کنند.

 مردم دانا کسانی هستند که دانش مردم را به دانش های خود بیفزایند.  داناترین مردم کسی  است که دانش مردم را به دانش خود جمع کند.
گزینۀ )4(ـ  »أعْلَم« بر وزن »أفَْعل« به معنای »داناترین« اسم تفضیل است بنابراین گزینه های )1( و )2 ( و )3( نادرست ترجمه شده اند و فعل »جََمع«   
ماضی است و به صورت »جمع کند« ترجمه می شود ]رد سایر گزینه ها[،  در ضمن »علم« در هر دو بخش جمله مفرد ترجمه می شود. )دانش( ]رد گزینه )3([

اسم تفضیل بودِن »َخیر«، »َشّر«

دو اسم »َخیْر« َو »َشّر« کاربردهای مختلفی دارند. یکی از آن ها مصدر به معنای »خوبی / بدی« است، دیگری صفت ساده )نه تفضیل( به معنای »خوب /  بد«! 
ک تشخیص،  این اسامی، کاربرد دیگری نیز در جمله دارند که به معنای »بهتر، بهترین / بدتر، بدترین« است. در این صورت آن ها را اسم تفضیل می دانیم پس مال

فقط و فقط ترجمۀ آن ها در جمله است!
در دو حالت زیر دو اسم »َخیر« و »َشّر« را اسم تفضیل به شمار می آوریم:

گر بعدشان حرف جّر »ِمن« بیاید و به شکِل صفِت تفضیلی )صفت برتر(« »خوب تر، بهتر« و »بدتر« ترجمه شوند.  ا
 تََفّکُر ساَعٍة َخیٌر ِمْن ِعباَدة َسبْعیَن َسنًَة. )ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است.(

»َمن َغلََب شهوتُه عقلَُه فَُهَو شرٌّ ِمن البهائم« )هرکس شهوتش بر خردش غلبه کند پس او از چارپایان بدتر است.(
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گر بعدشان مضاف الیه بیاید و به شکِل صفِت عالی )صفت برترین( »خوب ترین، بهترین« و »بدترین« ترجمه شوند.   ا

 خیُر االُمور أوَسطُها. )بهترین کارها میانه ترین آن هاست.(
َشرُّ الّناِس َمْن الیَعتَِقُد اأْلَمانََة َو الیْجتَنُِب الْخیانََة. )بدترین مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوری نکند.(

»خیُر إخواني مَن أهدی إليَّ ُعیوبي.« عّین الّصحیح في التَّرجمة:
 بهترین برادرانم کسی است که عیب هایم را به من هدیه کند.  برادران خوبم کسانی هستند که عیب هایم را به من هدیه کردند.

 برادران من بهترند از کسانی که عیب هایم را به من هدیه می کنند.  بهترین برادر من کسی است که عیبم را به من هدیه کند.                     
گزینۀ )1( ـ »خیُر« اسم تفضیل و در این جا به معنای »بهترین« است. )رد گزینه 2 و 3(  

إخواني: برادرانم )»إخوان« جمع مکسر »أخ« است.( )رد  گزینه 4(
أهدی: هدیه کند )رد گزینه  2 و 3(

عیوب: عیب ها )»عیوب« جمع مکّسر »عیب« است.( )رد گزینه 4(
عّین ما لیس فیه اسم التَّفضیل:

 شرُّ األصدقاء َمن هو جاهٌل في االُمور.  أحِْسن بالوالدیِن إحساناً ال یوَصف.
فُْت علی أنَْفع األدویة لهذا المرض.  ！کلمُة اهلل هي الُعلیا   تَعرَّ

گزینۀ )2( ـ در این گزینه »أحِْسن« )نیکی کن( فعل امر است و اسم تفضیل نیست. ترجمه عبارت: به پدر و مادر به طور وصف نشدنی، نیکی کن.  
بررسی سایر گزینه ها: 

« به معنای »بدترین« و اسم تفضیل است. ترجمه عبارت: بدترین دوستان، کسی است که در کارها نادان است.  »شرُّ
 »الُعلیا« اسم تفضیل مؤنث است. ترجمه عبارت: سخن خداست که برتر است.

 »أنَْفع« بر وزن »أَفَْعل« اسم تفضیل مذکر است. ترجمه عبارت: با سودمندترین داروها برای این بیماری آشنا شدم.

»َخیر« و »َشّر« غیر از اسم تفضیل

در حالت های زیر، دو اسم »َخیْر« و »َشّر« را اسم تفضیل محسوب نمی کنیم:
 »خیر و شّر« گاهی در معنای »وصفی« هستند؛ نیک، بد 

 اِفَْعلوا أعمال الَخیر. )کارهای نیک انجام دهید.(
نا. )کار بد تو به ما آسیب می رساند.( َعَملَُك الَشرُّ یَضرُّ

 »خیر و شّر« گاهی در معنای »َمصدر« هستند؛ نیکی، بدی )که در این صورت با »أل« می آیند.(
 أنا اُِحبُّ الَخیَر. )من نیکی )کردن( را دوست دارم.(

. )پروردگارا مرا از بدی  )کردن( دور کن.( یا ربِّ أبِْعْدني ِمنَ  الشرِّ
گر به تنهایی در جمله بیایند و به معنی »خوب / خوبی« و »بد / بدی« ترجمه شوند.  ا

 هََذا الکتاُب َخیٌر. )این کتاب، خوب است.(
. )مرد دروغگو، بد است.( الّرجُل الکاِذُب َشرٌّ

عیِّن کلمة »خیر« لَْیَست اسم التَّفضیل:

َو ال یَْسَخر قَوٌم من قومٍ َعسٰی أن یکونوا خیراً منهم！  َرّب إنّي لما أنزلَْت إليَّ من َخیرٍ فَقیٌر！ 
 عداوُة العاِقِل خیٌر من صداقة الجاهِل!  الوحدُة خیٌر ِمن جلیس الّسوء!

گر معنای »بهتر، بهترین« بدهد اسم تفضیل است؛ پس باید به معنای جمله ها دّقت کنیم: گزینۀ )1( ـ کلمه »خیر« ا  
 پروردگارا، من به آن  چه از خوبی برای من نازل کردی، فقیر هستم.  »َخیر« اسم تفضیل نیست.

 نباید قومی، قوم دیگر را مسخره کند چه بسا آنان از ایشان بهتر باشند.  »َخیر« اسم تفضیل است.
 دشمنی عاقل از دوستی نادان بهتر است.  »َخیر« اسم تفضیل است.

 تنهایی از هم نشین بد، بهتر است.  »َخیر« اسم تفضیل است.
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»آِخر« یا »آَخر«! مسأله این است!

 کلمه »آِخر« در اصل به صورت »أَأِْخر« بوده که به شکل »آِخر« در آمده است. این کلمه بر وزن »فاِعل« و اسم فاعل است و به معنای »پایان دهنده« 
می باشد. مؤنّث آن هم با افزودن »ة« به آخر کلمه به راحتی به دست می آید؛ آِخَرة

 کلمه »آَخر« در اصل به صورت »أَأَْخر« بوده که به شکل »آَخر« در آمده است. این کلمه بر وزن »أفَْعل« و اسم تفضیل است و به معنای »دیگری« 
می باشد. مؤنّث آن هم بر وزن »ُفْعلٰی« می باشد؛ اُْخرٰی

بنابراین جدول زیر را خوب به خاطر بسپارید:
اسم التَّفضیلاسم الفاعل

آَخر، اُخرٰیآِخر، آِخرة

دیگریپایان دهنده 

ِاجَْعْل لي لِسانَ  ِصدٍق في اآلِخریَن！ : عیِّن الخطأ عّما ُأشیر إلیه بخطٍّ
 مجرور بِحرف الجرّ  الجمع السالم للمذّکر  اسم الفاعل  اسم التَّفضیل

گزینۀ )4( ـ کلمه »آِخر« بر وزن »فاِعل« است پس اسم فاعل محسوب می شود و چون بعد از »في« آمده، مجرور به حرف جّر است.  
 کلمه »آَخر« اسم تفضیل و کلمه »آِخر« اسم فاعل به شمار می آید!

اسُم الَمکان

همان گونه که از اسمش پیداست به مکان اشاره می کند. این اسم در عربی بیشتر بر وزن »َمْفَعل« و گاهی بر وزن »َمْفِعل« و »َمْفَعلَة« می آید.
 هُناك ُقْرَب بَیْتِنا َملَْعٌب َکبیٌر.: نزدیک خانۀ ما، ورزشگاه بزرگی هست.

اسم مکان   

ٰذلَِك َمنْزُِل جَّدي.: آن خانۀ پدربزرگم است.
اسم مکان  

أخي یَْعَمُل في الَْمطْبََعِة.: برادرم در چاپخانه کار می کند.
اسم مکان  

عیِّن عبارًة ماجاء فیها اسم الَمکان:
 هذا الّشاعر شیرازّي الَمولِد و لَه أشعاٌر رائعٌة!  في َمتَجر زمیلي َسراویُل أفضُل!

 هذه األفالُم الغربّیُة لَیَْسْت ُمناِسبًة لألطفاِل!  ال تَطلُِب العلم للوصوِل إلی َمناِصب ُدنیویّة!
گزینۀ )3( ـ در این گزینه اسم مکان نداریم. ترجمه عبارت: این فیلم های غربی مناسب کودکان نیستند.  

بررسی سایر گزینه ها:
 »َمْولِد« بر وزن »َمْفِعل« به معنای »زادگاه«  اسم مکان. ترجمه عبارت: این شاعر متولّد شیراز است و اشعاری دلنشین دارد.

 »َمتَْجر« بر وزن »َمْفَعل« به معنای »فروشگاه«  اسم مکان. ترجمه عبارت: در فروشگاه همکارم شلوارهای بهتری است.
 »َمناِصب« جمع »َمنَْصب« به معنای »مقام و جایگاه« و بر وزن »َمْفَعل«  اسم مکان. ترجمه عبارت: برای رسیدن به مقام هایی دنیوی به دنبال علم نباش.

  وزن »َمْفَعلَة« همیشه برای مکان به کار می رود، ولی »َمْفِعل« و »َمْفَعل« بین مکان و زمان مشترک اند. فقط در جمله می توانیم بفهمیم برای 
مکان به کار رفته اند یا زمان.

. )زائران در فصل )موسم( حج به مّکۀ مکّرمه می روند.( َمِة في َموِسم الَحجِّ ّواُر یَْذهَبوَن إلی َمّکة الُمکَرَّ  الزُّ
اسم زمان بر وزن »َمْفِعل«   

ُأّمي َمْشغولٌَة بِطَبِْخ الطَّعامِ في الَمطبَخ. )مادرم در آشپزخانه مشغول پختن غذا است.(
اسم مکان بر وزن »َمْفَعل«  
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م. )زمان شروع سال هجری، ماه محرم است.( ْهُر الُمحرَّ َمبَْدأ العاّم الهجرّي هُو الشَّ
اسم زمان بر وزن »َمْفَعل«  

إنَّ الَمرأَة نََزلَْت ِمَن الَمحِْمِل. )زن از کجاوه پایین آمد.(
اسم مکان بر وزن »َمفِعل«  

 اسم های مکان ممکن است گاهی تغییراتی در ظاهرشان دیده شود و آن ها را بر وزن های دیگری ببینیم:
وزن َمفال )مخصوص ریشه هایی است که حرف دومشان »و، ی« است.(  َمکان، َمدار، َمقام، َمزار و ... 

وزن َمَفّل )مخصوص ریشه هایی است که دو حرفشان شبیه هم است.( َمَقّر، َمَحّل و ... 
وزن َمْفَعی )مخصوص ریشه هایی است که حرف سومشان »و، ی« است.( َمرَمی )دروازه(، َمْقَهی )قهوه خانه(، َمشَفی )شفاخانه( 
 اسم مکان در فعل های ثالثی مزید دقیقاً هم وزن اسم مفعول است. در این صورت فقط ترجمه می تواند راه تشخیص مناسبی باشد.

 ُمْستَنَقع )مرداب(، ُمْستَوَصف )درمانگاه(، ُمْستشفی )بیمارستان(

عّین اسم المکان:
 َمَقرّ  َمَحبَّة  ُمرِسل  ُمنظَّم

گزینۀ )1( ـ »َمَقّر« به معنای »جایگاه« اسم مکان است.   
بررسی سایر گزینه ها: 

 »َمحّبة«  مصدر )محبت کردن(   »ُمرِسل«  اسم الفاعل )فرستنده(
 »ُمنظَّم«  اسم المفعول )به نظم درآمده(

عّین ما فیه اسم المکان:
 ال یَسَمحُ  َمکتَبنا لَنا أن نسجَد لَغیر اهلل.  اإلنساُن الصادُق ُمعتَمٌد عنَد أَصدقائه.

کَرَم المدیُر تالمیذه بِالَموّدة و الَمرحََمة.  ما یئَس العلماُء ِمن معرفة الظّواهر الطَّبیعّیة.  أ
گزینۀ )1( ـ »َمکتَب« بر وزن »َمْفَعل« اسم مکان است. ترجمه عبارت:  آیین ما به ما اجازه نمی دهد که برای غیر خدا سجده کنیم.  

بررسی سایر گزینه ها: 
ـَ ( اسم مفعول از ثالثی مزید است. ترجمه عبارت: انسان راستگو نزد دوستانش مورد اعتماد است.  »ُمعتََمٌد« )مُ  ... 

 »َمعرفة« مصدر است. ترجمه عبارت: دانشمندان از شناخت پدیده های طبیعی ناامید نشدند.
 »الَموّدة،  الَمرحََمة« مصدر هستند. ترجمه عبارت: مدیر، دانش آموزان خود را با دوستی و مهربانی گرامی داشت.

 جمع اسم های مکان )َمْفَعل، َمْفِعل، َمْفَعلَة( بر وزن »َمفاِعل« می آید، بنابراین برای پیدا کردن اسم های مکان وزِن »َمفاِعل« را هم باید در نظر داشته باشیم.
»َمطاِعم« جمع »َمطَْعم: رستوران«، »َمنازِل« جمع »َمنْزِل: خانه«، »َمطابِع« جمع »َمطْبََعة: چاپخانه«، »َمالِعب« جمع »َملَْعب: ورزشگاه«

عّین ما لیس فیه اسم المکان:
 کانت َمزارع محافظة مازندران من أجمل الَمناطِق جّداً.  شاهدُت زمیلتي في المکتبة العاّمة صباحاً.

 ！هُو أعْلَُم بَمن َضلَّ عن سبیلِه و هو أعلُم بِالُمهتِدیَن.  یُعجبُني حارُس الَمرَمی من بلد إیران في المباراة العالمّیة.
گزینۀ )3( ـ »الُمهتِدین« با »ُمـ« شروع شده و عین الفعل آن کسره دارد، بنابراین اسم فاعل است. ترجمه آیه شریفه: او به کسی که از راهش گمراه   

گاه تر است. گاه تر است و او به هدایت یافتگان آ شد آ
بررسی سایر گزینه ها: 

 »َمزاِرع« جمع »َمزَرعة« بر وزن »َمْفَعلَة«  اسم مکان. ترجمه عبارت: مزرعه های استان مازندران واقعاً از زیباترین جاها بود.
 »الَمکتَبة« بر وزن »َمفَعلَة«  اسم مکان. ترجمه عبارت: دوستم را صبح در کتابخانه عمومی دیدم.

 »الَمرَمی«  بر وزن »َمْفَعی«  اسم مکان. ترجمه عبارت: دروازه بان کشور ایران در مسابقه جهانی، مرا به شگفت می آورد.

 اسم هایی که در معنای مکان هستند ولی بر وزن های اسم مکان نیستند را اسم مکان نمی گیریم مانند: الصّف )کالس(، شاِرع )خیابان(، ُزقاق 
)کوچه(، دار )خانه( و ... .
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هاُت ُرؤیََة أوالِدِهم في أحَسِن حاٍل. پدران و مادران دوست دارند فرزندانشان را در بهترین حالت ببینند.ُیِحبُّ األباُء َو األمَّ

َمًة، ُم اِلبِنِه َمواِعَظ َقیِّ َو في الُْقرآِن الَْکریِم نََری »لُقماَن الَحکیَم« ُیَقدِّ
و در قرآن کریم »لقمان حکیم« را می بینیم که به پسرش پندهای 

ارزشمندی را تقدیم می کند.

باِب. و این یک نمونه تربیتی )پرورشی( است تا با آن همه جوانان هدایت شوند.َو هذا نَموَذٌج تَربَويٌّ لَِیهَتدَي بِِه ُکلُّ الشَّ

الَة َو أُْمْر بِالَْمعروِف َوانَْه َعِن الُمنَکِر ْ »ای پسرکم نماز را بر پای دار و به کار نیک دستور بده و از کار زشت بازدار.！یا بُنيَّ أَقِِم الصَّ

َواْصِبْر َعلَی ما أصابََك إنَّ ذلَِك ِمْن َعزِم اأُلموِر
و بر آن چه به تو رسیده است )بر تو اصابت کرده است( شکیبایی کن، به 

درستی که آن از کارهای مهم است.«

َك لِلّناِس َو ال تَمِش فِي اأْلرِض َمَرحاً إنَّ الّلَه  ْر َخدَّ ！ َو ال تَُصعِّ
ال ُیِحبُّ ُکلَّ ُمْختاٍل َفخوٍر

»و با تکّبر رویت را از مردم برنگردان و در زمین شادمانه و با ناز و خودپسندی 
راه نرو زیرا خدا هر خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد.

َواقِْصْد في َمْشِیَك َواْغُضْض ِمْن َصوتَِك إنَّ أنَکَر اأْلصواِت لََصوُت 
الَحمیر

و در راه رفتن خود میانه روی کن و صدایت را پایین بیاور به درستی که 
زشت ترین صداها بی گمان صدای خران است.«

الةِ  في َوقِتها. إِنَّ اهلَل ُیِحبُّ َمْن ُیحافُِظ َعلَی الصَّ
قطعاً خداوند کسی را که بر نماز در وقت خود، نگهداری می کند، دوست 

می دارد.

ِر  »اَلِْحْکَمةُ  تَْعُمُر في َقلِْب الُمَتواضِع، َو ال تَْعُمُر في َقلِْب الُمَتَکبِّ
الَجّباِر.«

حکمت در قلب ]انسان[ فروتن ماندگار می شود و در قلب ]انسان[ مغرور 
و ستمکار زورمند ماندگار نمی شود.

همانا خداوند هر خودپسندی را دوست ندارد.إنَّ اهلَل ال ُیِحبُّ ُکلَّ ُمْعَجٍب بَِنْفِسِه.

َه اهلُل َکالَم َمن یَرَْفُع َصوتَُه دوَن َدلیٍل َمنِطقيٍّ بَِصوِت  َفَقْد َشبَّ
الِحماِر.

پس خداوند سخن کسی را که صدایش را بدون دلیل منطقی باال می برد 
به صدای خر تشبیه کرده است.

یطاَن َو تُعاِقْب  حْمَن َو تُسِخِط الشَّ َدْع شاتَِمَك ُمهاناً تُْرِض الرَّ
َك. َعدوَّ

دشنام گوی خود را خوار رها کن تا ]خدای[ بخشاینده را خشنود و اهریمن را 
خشمگین کنی و دشمنت را کیفر داده باشی.

یطاَن بِِمثِل  ما أرَضی الُمؤِمُن َربَُّه بِِمثِل الِحلْمِ، َو ال أَْسَخَط الشَّ
کوِت َعنُْه. ْمِت، و َال ُعوِقَب األَحَْمُق بِمثِل السُّ الصَّ

مؤمن پروردگارش را با ]چیزی[ مانند بردباری خشنود، و اهریمن را با ]چیزی[ 
همانند خاموشی خشمگین نکرد، و نادان با چیزی همانند دم فرو بستن در 

برابرش کیفر نشد.

داناترین مردم کسی است که علم مردم را به علم خودش بیفزاید. )افزود(أعلَُم الّناِس َمن َجَمَع ِعلَم الّناِس إلی ِعلِمه.

محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند، سودمندترین آن ها برای بندگانش است.أحَبُّ ِعباِد الّلِه إلَی الّلِه أنَفُعهم لِعباِدِه.

！و جاِدلُْهم بِالَّتي هَي أحَسُن إنَّ ربَّك هَُو أعلَُم  بَِمْن َضلَّ َعن 
.َسبیلِِه

»و با آن ها به روشی که بهتر است گفت وگو کن؛ به راستی پروردگارت نسبت 
گاه تر است.« به کسی که از راه او گمراه شده آ

قیمت ها از هفتاد و پنج هزار ]تومان[ شروع می شود تا هشتاد و پنج هزار تومان.تَبْدُأ األسعاُر ِمن َخمسٍة و َسبعیَن ألفاً إلی َخمَسٍة و ثَمانیَن أَلَْف تومان.

بعد از تخفیف، دویست و بیست هزار ]تومان[ به من بده.أَعِْطني بعَد التَّخفیِض ِمئَتَیِْن و ِعشریَن  أَلْفاً.
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آن مغازه همکارم است، او شلوارهای بهتری دارد.ذلك َمتَْجُر َزمیلي،  لَه َسراویُل أفَضُل.

َب نَْفَسه. هر کس اخالقش بد شد خودش را عذاب داد.َمن ساء ُخلُُقه َعذَّ

َم َمکارَم األخالِق. من فقط فرستاده شدم تا شرافت های اخالقی را کامل کنم.إنّما بُِعثُْت ألُتَِمّ

ْن ُخلُقي. نَْت َخلْقي، فََحسِّ خداوندا، همان گونه که آفرینش مرا نیکو گرداندی، خلق و خویم را ]نیز[ نیکو بگردان.الّلُهمَّ َکما حَسَّ

در ترازو ]ترازوهای اعمال[ چیزی سنگین تر از اخالق نیکو نیست.لَیَْس َشيٌء أَثقَل في المیزاِن ِمَن الُخلُِق الَحَسِن.

.خداوند به کسی جز ]به اندازۀ[ توانایی اش تکلیف نمی کند.！ال یَُکلُِّف اهلُل نَفساً إاّل ُوْسَعها

أثَقل: سنگین تر

ِإَذْن: بنابراین

ِاْسِتهالك: مصرف کردن )اِْستَهلََك، یَستَهلُِك(

) ، یَُغضُّ اُْغُضْض ِمْن َصْوتَِك: صدایت را پایین بیاور )َغضَّ

ِاقِْتصاد: صرفه جویی )اقتََصَد، یَْقتَِصُد(

ِاقِْصْد: میانه روی کن )قََصَد، یَْقِصُد(

الَة: نماز را برپای دار.« )أَقاَم، یُقیُم( أَِقْم: بر پای دار »أَِقمِ الصَّ

أَنَْکر: زشت تر، زشت ترین = أَقْبَح

ِانَْه: بازدار )نََهی، یَنَْهی(

أوُْمْر: دستور بده )َو + اْوُمْر = َوأُْمْر(

َأهْدَی: هدیه کرد

بَنَْفَسجّي: بنفش

تَْخفیض: تخفیف، تخفیف دادن

تَربَوّي: پرورشی

تَرِْضي: خشنود می کنی )أَْرَضی، یُْرِضي(

تَعُْمْر: عمر می کند، در این جا ماندگار می شود )َعَمَر، یَْعُمُر(

ْم / مصدر: تَتْمیم( ُم / امر: تَمِّ َم: کامل کرد )مضارع: یُتَمِّ تَمَّ

تُعاِقُب: کیفر می دهی، کیفر می دهد )ماضی مجهول: ُعوِقَب: کیفر شد(

جاَدل: گفت وگو کرد، ستیز کرد )مضارع: یُجاِدُل / امر: جاِدْل / مصدر: ُمجاَدلَة(

َجّبار: ستمکار زورمند »صفت خدا به معنای توانمند«

جیران: همسایگان )مفرد: جار(

ْن / مصدر: تَحسین( ُن / امر: حَسِّ َن:  نیکو گردانید )مضارع: یَُحسِّ َحسَّ

َحمیر: خرها )مفرد: ِحمار(

: بشتاب َحيَّ

َخّد: گونه

ْض / مصدر: تَْخفیض( ُض / امر: َخفِّ َض: تخفیف داد )مضارع: یَُخفِّ َخفَّ

َدْع: رها کن )َوَدَع، یََدُع(

گردی َزمیل: همکار، هم شا

ساَء: بد شد )مضارع: یَسوُء(

ِسعْر: قیمت »جمع: أْسعار«

الّشاتم: دشنام دهنده

َه: تشبیه کرد )مضارع: یَُشبُِّه( َشبَّ

مت: خاموشی، دم فروبستن اَلصَّ

) : گمراه شد )مضارع: یَِضلُّ َضلَّ

ْب / مصدر: تَعذیب( ُب / امر: َعذِّ َب: عذاب داد )مضارع:  یَُعذِّ َعذَّ

َعْزُم األُموِر: کارهای مهم

ُعْجب: خودپسندی

َغلَََب: چیره شد )مضارع: یَغلُِب/ مصدر: َغلَبَة(

َفخور: فخرفروش ≠ ُمتَواِضع

ُفنون: هنرها )مفرد: فَّن(

َقْد: گاهی، شاید )بر سر مضارع( / بر سر ماضی معادل ماضی نقلی

َقیِّم: ارزشمند

ال تَْمِش: راه نرو )ماضی: َمَشی / مضارع: یَْمشي(

ُر( َك: با تکبر رویت را برنگردان )مضارع: یَُصعِّ ْر َخدَّ ال تَُصعِّ

کید( لَـ : بی گمان )حرف تأ

لَِیهَْتدَي: تا راهنمایی شود )ماضی: اِهْتََدی(

مایَلي: آن چه می آید

مَتَْجر: مغازه )جمع: َمتاِجر(

ُمختال: خودپسند = ُمْعَجٌب بِنَْفِسِه، َمَرحاً: شادمانه و با ناز و خودپسندی

مَشي: راه رفتن

مَصنَع: کارخانه )جمع: َمصانِع(

مَطَبخ: آشپزخانه

مَطَبَعة: چاپخانه

مَطَْعم: رستوران )جمع: َمطاِعم(

ْفِس: خودپسندی ُمعَْجٌب بِنَْفِسِه: خودپسند / إعْجاٌب بِالنَّ

مَلَْعب: ورزشگاه )جمع: َمالِعب(
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مَنزل: خانه )جمع: َمنازِل(

ُمنَْکر: کار زشت

الُمهان: خوار

مَهاْلً: آرام باش

ْز( ُز / امر: َمیِّ َز: جدا و سوا کرد )مضارع: یَُمیِّ مَیَّ

میزان: ترازو )ترازوی اعمال( »جمع: َموازین«

ناهي، ناٍه: بازدارنده )جمع: ناهوَن، ناهیَن و نُهاة(

نََتَمنِّی: آرزو می کنیم

نَسَتوِدُع: می سپاریم

نَلَتقي: دیدار می کنیم

نَموَذج: نمونه )جمع: نَماِذج(

نَوعیَّة: نوع، جنس

نََهی: بازداشت،  نهی کرد )مضارع: یَنَْهی / مصدر: نَْهی(

یُْسِخُط: خشمگین می کند )ماضی: أَْسَخَط(

َم( ُم: تقدیم می کند، پیش می فرستد )ماضی: قَدَّ یَُقدِّ

َأحَمق = جاِهل )نادان(
َأراَد = شاَء = طَلََب = ِاْشَتَهی )خواست(

أعمال = اُمور )کارها(
أنَکر = أقَْبح )زشت ترین(

اهتمام = َجهْد = َسعْي = ِجّد = ُمحاَولَة )تالش، کوشش(
بُِعثُْت = ُأرِسلُْت  )فرستاده شدم(

َث = نَطََق )بر زبان آورد، صحبت کرد( َم = تََحدَّ تََکلَّ
ِحلْم = َصبر )بردباری(

ْل = ِاْسَرْع )بشتاب، عجله کن( َحيَّ = َعجِّ
َخیر = أحَْسن )بهترین(

َدْع = اُترك )رها کن(
َرَأی = نَظََر = شاهََد )دید، مشاهده کرد(

ِسعْر = ثََمن )قیمت، بها(
َسکینَة = ُهدوء )آرامش(
ء = َقبیح )زشت، بد( َسيِّ

صاَر = أْصَبَح )شد(

َصداَقة = ُوّد = ُخّلة )دوستی(
َصْمت = ُسکوت )سکوت(

ُعْجب = ُغرور )خودپسندی(
َب = عاَقَب )مجازات کرد( َعذَّ

عزم األُمور = األُمور المهّمة )کارهای مهم(
َغَفَر = سامََح = َعفا )بخشید(
َفوَق = َعلَی )بر، روی، باالی(

مَتَجر = ُدّکان )مغازه(
ُمختال = ُمعَجٌب بِنفِسه )خودپسند(

مَنزِل = بَیْت )خانه(
مَواِعظ = نَصائِح )پندها، نصیحت ها(

نَموَذج = ِمثال )نمونه(
نَوعّیة = ِجنس )جنس(

یُحافُِظ = یَحُرُس )محافظت می کند، نگهداری می کند(
یُرِشُد = یَهدي = یَُدلُّ )هدایت می کند،  راهنمایی می کند(

یَنَْهی = یَمنَُع )منع می کند(

آباء )پدران( ≠ اُّمهات )مادران(
أبَیض )سفید( ≠ أسَود )سیاه(

َأحَْسَن )نیکی کرد( ≠ َأساَء )بدی کرد(
َأراِذل )فرومایگان( ≠ َأفاِضل )شایستگان(

ِاْسِتهالك )مصرف کردن( ≠ إنتاج )تولید کردن(
اُغُضْض )پایین بیاور( ≠ ِارَفْع )باال ببر(

َأغلَی )گران تر، گران ترین( ≠ َأرَخص )ارزان تر، ارزان ترین(
ِاقِتراب )نزدیک شدن( ≠ اِبِتعاد )دور شدن(
ِاقتصاد )صرفه جویی( ≠ ِاسراف )زیاده روی(

کثَر )بیشتر، بیشترین( َأَقّل )کم تر، کم ترین( ≠ أ
کَبر )بزرگ تر، بزرگ ترین( ≠ َأصَغر )کوچک تر، کوچک ترین( أ

أمانَة )وفاداری( ≠ خیانَة )پیمان شکنی، بی وفایی(
اُوُمر )دستور بده( ≠ ِانَْه )بازدار(

بائِع )فروشنده( ≠ ُمْشَتري )خریدار(
َحَسن )خوب( ≠ َسیِّئ )بد(

ُحْسن )خوبی( ≠ سوء )بدی(
َحالل )حالل( ≠ َحرام )حرام(

َحّي )زنده( ≠ مَیْت / مَیِّت )مرده(
خالِق )آفریدگار( ≠ مَخلوق )آفریده شده(

َخیر )نیکی( ≠ َشّر )بدی(
َخیْر )بهتر، بهترین( ≠ َشّر )بدتر، بدترین(

َرخیص )ارزان( ≠ غالي )گران(



14

ساَء )بد شد( ≠ َحُسَن )خوب شد(

ساِرْع )عجله کن( ≠ ِاْصِبْر / مَهالً )صبر کن(

ُسکوت )سکوت( ≠ َکالم )سخن(

َشباب )جوانان( ≠ ُشیوخ )پیران، سالخوردگان(

ضالّین )گمراهان( ≠ ُمهَتدین )هدایت یافتگان(

َضلَّ )گمراه شد( ≠ ِاهَْتَدی )هدایت شد(

عاِقل )خردمند( ≠ جاِهل )نادان(

َعداَوة )دشمنی( ≠ َصداَقة )دوستی(

َب / عاَقَب )مجازات کرد( ≠ َغَفَر )بخشید( َعذَّ

َفخور )فخرفروش( ≠ ُمَتواِضع )فروتن(

َقیِّم )ارزشمند( ≠ ُمهان )خوار، بی ارزش(

ُمتواِضع )فروتن( ≠ ُمَتَکبِّر )خودخواه(

ُمخاطَب )مخاطب( ≠ متکلِّم )گوینده(

مَْشرِق )شرق( ≠ مَغْرِب )غرب(

مَعروف )کار خوب( ≠ ُمنَْکر )کار بد(

مَقبول )پذیرفته شده( ≠ مَردود )رد شده(

ل )بشتاب( مَهالً )آرام باش( ≠ َعجِّ

نَْفع )سود( ≠ َضَرر / ُخسران )زیان(

ُر )روی برمی گرداند( ≠ یَلَتِفُت إلی )توجه می کند( یَُصعِّ

ترجمه مفردجمعترجمه مفردجمعترجمه مفردجمع

ایستگاهَموِقفَمواِقفکارأَمرأمورحدیث، سخنحَدیثأحادیث

همسایهجارجیرانجملهُجملَةُجَملخلق و خوی، رفتارُخلْق، ُخلُقأخالق

خرِحمارحَمیرپدرأبآباءدعاُدعاءأدعَیة

مردَرُجلرِجالماهَشهرأشُهرقیمت، بهاِسْعرأْسعار

گردی، همکارَزمیلُزَمالءبرادر، دوستأَخإخواناسم، ناماِْسمأسماء همشا

گرگِذئبِذئابفرومایه ترأرَذلأراذلبرتر، برترینأفَْضلأفاِضل

جوانشاّبَشباباُستادُأستاذأساتَِذةمغازهَمتَجرَمتاِجر

بدبختی، سختیَشدیدةَشدائِدنام، اسماِسمأَسماءچارپابَهیَمةبَهائم

روباهثَعلَبثَعالِبدوست، یارَصدیقأَصِدقاءکوهجَبَلِجبال

دانشِعلمعلومصداَصوتأصواتشلوارِسروالَسراویل

ترازومیزانَموازینکارَعَملأعمالبندهَعبْدِعباد

هنرفّنُفنونرفتارِفعلأفعالمدرسهَمدرسةَمدارِس

قریبأقرِباءعیبَعیْبُعیوب
فامیل نزدیک، 

خویشاوند
کتابکتابُکتُب

کابِرپیراهن زنانهُفْستانفَساتین کبَرأ کِلبزرگ ترأ سختی، دشواریُمشکِلةَمشا

مصدرَمصدرَمصادررنگلَونأَلوانرستوران، غذاخوریَمطَْعمَمطاِعم

پند و اندرزَموِعظَةَمواِعظمتننَّصنُصوصبزرگیَمْکُرَمةَمکارِم

نمونهنَموَذجنَماِذجفرزندَولَدأَوالدلباس،  جامهَملْبَسَمالبِس

َملَْعبَمالِعب
ورزشگاه، 
زمین بازی

کیب نهی کننده، بازدارندهناهينُهاةساخت، ترکیبترکیبتَرا

تمرینتمرینتَمارینخانهَمنْزِلَمنازِل
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ُرؤیَة: دیدن
رأی: دید

َرأی: نظر، اندیشه

َذهََب: رفت
َذهَْب: طال

ِاسِتهالك: مصرف
کة: نابودی هال

غالَیة: گران
عالَیة: باال

َحَسن: خوب
َأحَْسن: بهتر

ُمعَجٌب بِنَْفِسه: خودشیفته
الُعْجب: خودپسندی

ب: شگفتی تََعجُّ

ُمقتِصد: میانه رو
ِاقِتصاد: صرفه جویی

َقَصَد: عزم کرد، خواست
ِاقِصْد: میانه روی کن

َرجاًء : لطفاً
َرجاء : امید

: بشتاب َحيَّ
َحّیاً: زنده

مَطَْعم: رستوران
مَطَْبخ: آشپزخانه
مَطَْبَعة: چاپخانه

ساَء: بد شد
سوء: بد

بِئَْس: ]چه[ بد است.

َأْعلَی: بلندتر، بلندترین
َأْغلَی: گران تر، گران ترین

إَذن: بنابراین
إْذن: اجازه
اُُذن: گوش

َشهر : ماه
مَشهور: معروف

ُربَّ : چه بسا
َرّب: پروردگار

مَلَْعب: مکاٌن یَلَْعُب فیه الریاضّیون.

ورزشگاه: جایی که ورزشکاران در آن بازی می کنند.

کِل الطَّعامِ. مَطَْعم: َمکاٌن أِل

رستوران: جایی برای خوردن غذا.

مَطَْبخ: َمکاٌن لِطَبِخ الطَّعام. 

آشپزخانه: جایی برای پختن غذا.

َجّبار: الُمستَبدُّ الّذي ال یَری أِلَحٍَد علیه حَّقاً.

ستمکار زورمند: فرد زورگویی که حّقی را برای کسی به عهدۀ خود نمی بیند.

کوب. ِحمار: حََیواٌن یُْستَْخَدُم لِلَْحْمِل َو الرَّ

خر: حیوانی که برای باربری و سواری به کار گرفته می شود.

ُمختال: اإلنسان الّذي یَفتَِخُر بِنَْفِسِه کثیراً.

خودپسند: انسانی که به خودش بسیار افتخار می کند.

َخّد: ُعضٌو في الَوجِْه.

گونه: عضوی در صورت است.

ُء َو الَقبیُح. يِّ ُمنَکر: الَعَمُل السَّ

کار زشت: کار بد و زشت

حیح لتکمیل الترجمة:-11 َعیِّن الصَّ

ُه.« »قنبر ............ که ............ کسی را که او را دشنام داده بود.« »أراَد قنبٌر أْن یَُسبَّ الَّذي کان َسبَّ

4( می خواهد ـ  نصیحت کند 3( خواسته بود ـ  دشنام داده باشد  2( خواست ـ دشنام بدهد  1( می خواست ـ دشنام بدهد 

عّین ما لیس فیه من المتضاّد:-21

2( اُریُد قَمیصاً رخیصاً، هذه األسعار غالیٌة جّداً. 1( األلف من األصدقاء قلیل و الواحد من األعداء کثیر.  

4( یُحّب اآلباء و االُّمهات تقّدم أوالدِهم في العلم. ْن ُخلُقي.  نَْت َخلْقي فََحسِّ 3( الّلُهّم کما حَسَّ



16

عّین الخطأ في توضیح الکلمات التالیة:-31
2( ُمختال: اإلنسان الّذي یُعجُب بنفسه کثیراً. 1( ِحمار: حَیواٌن یُستَْخَدُم لِلَحمل َو الّرکوِب. 

4( َملَعب: مکاٌن یَجتمُع فیه الاّلعبون. 3( شاتِم: الّذي یُسخُط الّشیطاَن بِحلمه. 
حیح عن ترجمة الکلمات المعّینة:-41 عّین الصَّ

ة الِجسمِ.: هنر 2( اإلهتماُم بِالّریاَضِة یُساِعُد َعلی ِصحَّ 1( هذا نَموَذٌج جَدیٌد في تَعلُّمِ العلومِ.: نمونه ای  
4( اِقِصْد في َمعاِشك یا أخي!: فروتنی کن 3( إنَّ اهلَل ال یُحبُّ ُکلَّ ُمختاٍل فَخورٍ.: فخرفروش 

عّین الخطأ عن ترجمة الکلمات المعّینة:-51
2( کنُت أحرُص علی إقامِة االُموِر العظیمة.: اهتمام می ورزیدم. 1( هذا َرُجٌل ناٍه َعن الُمنکراِت.: بازدارنده  
4( الغیبُة ِمن أقبَح األعماِل فََعلینا بِاإلجتِناِب َعنها.: زشت ترین 3( الفنوُن الّنافعُة ساَعَدتْني في الَمعاِش.: هنرمندان 

عّین الخطأ للفراغات:-61
2( إنَّ ............ آلٌة لَِمعرفِة َوزن األشیاِء. )الِمْفتاَح( 1( والدي یَشتَِغُل في مؤّسسٍة ............ ثَقافّیٍة. )تَربویّة( 

َم( 4( َذهََب العاِمُل إلی بَیته بَْعَدما ............ واجباتِه بدّقٍة. )تَمَّ 3( إنّي ............ هدیًّة لزمیلتي الفائزة في المسابقة. )أَهَْدیُت( 
عّین حدیثاً جاء فیه الجمع المکّسر:-71

ْن ُخلُقي. نَت َخلْقي، فََحسِّ 2( اَلّلُهمَّ کما حَسَّ َم َمکارَِم األخالق.    1( إنّما بُِعثُت اِلُتَمِّ
َب نَفَسه. 4( َمن ساَء ُخلُقه َعذَّ 3( لیَس شيٌء أثَقل في المیزاِن من الُخلُق الَحَسن. 

عّین الخطأ في المترادف أو المتضاّد:-81
4( ُسکوت = َصمت 3( َدْع = اُترك  2( ِحلم ≠ َصبر  1( َضلَّ ≠  اِهتَدی  

عّین الخطأ في التضاّد:-91
2( سوُء الظنِّ عمٌل قَبیٌح لِنَْجتَنِْب عنه.: ُحْسن ئة  یِّ 1( َعلَینا أن نبتعَد عن الُعجب.: السَّ

نوب لِعباده: أحَلَّ 4( حَّرَم اهلُل کبائر الذُّ کبُر سورة في القرآِن.: أْصَغر  3( سورة البقرة أ
عّین غیرالمناسب للَفراغ:-101

2( ............ َمن الیَْعتِقُد األمانَة و ال یَجتنُِب الخیانَة. )َخیُر الّناِس(  1( ............ هو الّذي یقوُم بُفحِش اآلخرین. )شاتِم( 
4( ............ بِالنَّفس لیَس َعمالً مقبوالً. )اإلعجاُب( 3( أفضُل األعماِل الکْسُب ِمن ............ . )الَحالل( 

عّین الخطأ في جمع المفردات الّتالیة:-111
4( شّر  َشرور 3( َمکتَبة  َمکتَبات  کابِر  کبَر  أ 2( أ 1( َمطَْعم  َمطاِعم 

عّین جواباً ماجاء فیه من الجموع المکّسرة:-121
کیب التالیة ثّم عیِّن اسم التَّفضیل. 2( تَرجم الّترا 1( اِْستَْخرِج خْمسة أسماء تفضیٍل ِمن ُدعاء ااِلفتتاح. 

ُر ساعٍة َخیٌر ِمن ِعباَدِة َسبْعیَن َسنًَة. 4( تفکُّ 3( هذه النَّماذج التَّربویّة ساَعَدتني في الَحیاة. 
عّین الخطأ َحَسب الحقیقة و الواقع:-131

2( أحَبُّ الّناِس عنَد اهلل َمن یَنَفُع اآلَخریَن. َب نَفَسه.   1( َمن ساَء ُخلُُقه َعذَّ
4( َعداوُة العاِقل خیٌر ِمن َصداقة الجاِهل. 3( حَّرَم اهلل تعالی الُمجادلَة بیَن الّناِس. 

عّین جواباً ماجاء فیه المتضاّد: -141
2( إّن الثمانیة زائد اثنیِن و ناِقص ثالثة یساوي َسبعة.  1( کم ِسْعَر هذا القمیص الّرجالّي و ذلك الُفستان الّنسائّي؟  

4( کان استهالك الماء و االستفادة من البَرق قلیالً في القریة.  راویُل تَکوُن َرخیَصة بالنِّسبة لِتلك المالبِس الغالیة.   3( ُربّما هذه السَّ
عّین الکلمات الغریبة في المعنی: -151

4( أغلٰی ـ أرَخص ـ أبَْعد ـ أقَْرب  3( ُفنون ـ آثار ـ آباء ـ أواِمر  2( َضلَّ ـ اِهتدٰی ـ َوَعَد ـ اُْدعُ  1( یَسوء ـ ساَء ـ َسّیئة ـ سوء 
عّین جواباً کّله ِمن الجموع المکّسرة : -161

2( َمصاِدر ـ میزان ـ َمکارِم ـ األَسماء  1( َکبائر ـ َمطاِعم ـ جیران ـ اآلَخریَن  
4( َسراویُل ـ االُمور ـ حَمیر ـ إْخوان  3( زمالء ـ أْسعار ـ تِلمیذات ـ ناهیَن  
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عّین الّصحیح عن ترجمة العبارات المعّینة: -171
کبُر الَعیِب أْن تَعیَب ما فیك مثلُُه.: آن چه در توست عیب دار شود.  2( أ 1( تَفّکُر ساعٍة خیٌر ِمن عبادِة َسبعین سنًة.: نود سال 

4( ！یا أیّها الّذیَن آَمنوا اِجتنبُوا کثیراً ِمَن الظّّن: از گمان، بسیار دوری کنید.  َم مکارَِم األَخالِق.: فقط آمده ام تا بیان کنم.   3( إنّما بُِعثُْت الُتَمِّ
عّین الّصحیح للَفراغات: »کم ............ هذا الُفستان؟ ............ ألَف توماٍن، اُریُد من ............ َجدیدٍة.«-181

4( لوَن ـ ثالثوَن ـ فَساتین 3( أْسعار ـ ثاَلثة ـ غالیةٍ  2( أرخص ـ أربعیَن ـ نوعّیات  1( ِسْعُر ـ أربعوَن ـ نوعّیة 
راویُل؟ ............«-191 عّین الجواب المناسب للسؤال الّتالي: »بکم توماٍن هذه السَّ

4( الُفستان بِتسعیَن ألَف توماٍن. لي، اُنْظُري.  3( تَفضَّ 2( َسّیدتي، ماعندنا ِسرواٌل أرَخص.  1( تَبدأ األسعاُر ِمن أرَخص إلی أغلی. 
عّین المناسب للَفراغ: کم صاَر المبلُغ؟ مئتان و ثالثین ألف توماٍن. أعطیني بعَد ............ عشریَن ألفاً.«-201

جالّي 4( الرِّ 3( الَمتَجر  2( التَّخفیض  1( الّنوعّیات 
عّین السؤال المناسب للَفراغ: ........................ ؟ أبَیض و بَنَفسجّي و األحَْمر.-211

4( ما هي األسعار الَجدیدة؟ 3( هل یَختلُف حََسب الّنوعّیة؟  2( أيُّ لوٍن في َمتَجرکم؟  1( أیَن کنتم؟ 
عّین جواباً جاء فیه الکلمة الغریبة في المعنی:-221

4( أسَود ـ ِسعر ـ غالي 3( َمتَجر ـ َمطَعم ـ َمکتَبة  2( ِسروال ـ  قَمیص ـ ُفستان  1( َزمیل ـ ُموظّف ـ بائِع 
عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:-231

2( ِإذا َملََك األَراِذُل هَلَََك األَفاِضُل. 1( َعلَینا أْن ال نَرفََع أَصواتَنا فَوَق َصوِت الُمخاطَِب. 
ُر ساَعٍة َخیٌر ِمْن ِعباَدِة َسبعیَن َسنًَة. 4( تََفکُّ 3( ُأِحبُّ ِعباِد اهلِل إلی اهلِل أنَْفُعَهُم لَِعباِدِه. 

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:-241
2( أَعْطیني بَْعَد التَّْخفیِض ِمئتیِن َو ِعشریَن ألْفاً. ْکبََر َمکتَبٍَة في العالَمِ الَقدیمِ.  1( کانَْت َمَکتَبَُة »ُجندّي سابور« في خوزستان أَ

4( اِْشتََریْنا ِسراویَل و فَساتیَن بِأسعارٍ َرخیصٍة في الِمتَْجرِ. ْن ُخلُقي.  نَْت َخلْقي فََحسِّ 3( الّلُهمَّ کَما حَسَّ
عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:-251

2( کانَت الُمطاَعم َمفتوحًَة صباحاً. ٌة.   کوُت َذهٌَب َو الکالُم ِفضَّ 1( السُّ
نوَب جَمیعاً. 4( یا تَّواُب ! اِْغِفْر لي الذُّ 3( نَهی اهلُل ِعباَدُه َعن ُسخریِّة اآلَخریَن. 

ْمِت.«: -261 یطاَن بِمثِل الصَّ »ما أرَضی المؤمُن َربَّه بِمثِل الِحلِْم وَ  ال َأْسَخَط الشَّ
1( مؤمن پروردگارش را با ]چیزی[ به مانند بردباری خشنود نکرد و اهریمن را با ]چیزی[ همانند خاموشی خشمگین نکرد. 

2( چیزی که پروردگار را از مؤمن راضی می کند مانند صبر است و شیطان را چیزی به مانند سکوت عصبانی نکرد. 
3( مؤمن از سوی پروردگارش با بردباری خود خشنود خواهد شد و شیطان به مانند خاموشی اش خشمگین می شود. 

4( مؤمن پروردگار را با سکوت و صبر خشنود کرد و اهریمن را با ]چیزی[ به مانند خاموشی خشمگین کرد. 
271-:... َو جاِدلُْهم بِالّتي هي أحَْسُن إنَّ َربّك ُهو أعلَم بَمن َضلَّ َعن َسبیله ...！

1( و با کسی که نیکوترین است ستیز می کنی زیرا می دانی که پروردگار کسی را که از راهش برگشت، می شناسد. 
2( و با روشی که آن نیکوتر است ستیز کن همانا پروردگارت به کسی که از راهش گمراه شد، داناتر است. 

گاهی دارد.  3( و به همان روشی که آن بهتر است مجادله کن چرا که پروردگار تو به کسی که از راهش گمراه می شود، آ
4( و به نیکی با آن ها به مبارزه برخیز همانا پروردگارت تنها کسی است که به گمراهان از راهش داناتر است. 

»َقد یَکوُن بیَن زمالئِنا مَن هو أفضُل منّا َفیجُب أاّل نکوَن ِمن الُمعَجبیَن و ال نَذکر عیوَب أحٍد بِکالٍم َخفيٍّ أو بإشارٍة.«: -281
1( میان همکاران ما کسی که او از ما بهتر است، وجود دارد پس واجب شد که از مغروران نباشیم و یکی از عیب های آن ها را با سخنی پنهانی و یا به اشاره ای ذکر نکنیم. 
2( شاید در میان دوستانتان کسی باشد که از شما بهتر است پس نباید از خودپسندان باشید و عیب های کسی را با سخن درشت و یا کوچک، برمال کنید. 
3( گاهی میان همکارانمان کسی می باشد که او از ما بهتر است پس نباید از خودپسندان باشیم و نباید عیب های کسی را با سخنی پنهان و یا با اشاره ای  بیان کنیم. 

4( میان همکارانمان همیشه کسی هست که بهتر از ماست و ما نباید خودشیفته باشیم و نباید عیب کسی را با سخنی پنهانی و یا آشکار، فاش کنیم.
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کبر الّذنوِب!«:-291 »َعلَيَّ أْن أبَْتِعَد َعِن الغیَبة، أِلنَّ الّله َحّرمها و هي من أ
1( باید از غیبت برحذر باشم چرا که خداوند آن را حرام کرد و آن از گناهان بزرگ است!

2( باید خودم را از غیبت دور کنم برای این که خداوند آن را حرام کرده و آن از بزرگ ترین گناهان است!
3( بر من است که از غیبت کردن دور بشوم چون که خدا آن را حرام کرده و آن بزرگ ترین گناه است!

4( الزم است که از غیبت دور شوم زیرا خداوند حرامش نموده و آن از بزرگ ترین گناهان است!
»ال اُِحبُّ أْن تَعیَب َزمیلي، عسی أن تَکوَن مثله أیضاً!«: دوست ندارم که ............ -301

2( از هم کالسی ام ایراد بگیرم، چه بسا مثل او باشم! 1( همکارم از من عیب جویی کند، شاید خودش هم مثل من باشد! 
4( از همکارم عیب بگیرد، شاید او نیز ماننِد وی باشد! 3( از همکارم عیب جویی کنی، کاش تو نیز ماننِد وی باشی! 

！ُقل أعوُذ برّب الَفلق، ِمن َشّر ما َخلق : بگو ............-311
2( به خداوند فلق پناهنده می شوم از شرترین مخلوقاتش! 1( به پروردگار فلق پناه می برم از شّر آن چه آفریده است! 

4( به پروردگار صبحگاه پناه برده ام از بدترین چیزی که خلق کرده است! 3( به خداوند صبحدم پناهنده می شوم از شرارت های آفریدگانش! 
ه!«:-321 »یا أیّها الطاّلب؛ ال یَسخر أحٌد ِمن أَحد و اتّقوا الّلٰ

1( ای دانش آموزان؛ نباید کسی کسی را مسخره کند و از خدا پروا کنید!
2( ای دانشجویان؛ نباید کسی دیگری را مسخره کند و باید از خدا پروا کنید!

3( ای دانش آموختگان؛ باید یکی دیگری را مسخره نکند و باید تقوای خدا کنید!
4( ای دانشجویان؛ باید یکی به وسیلۀ یکی دیگر مسخره نشود و تقوای خدا کنید!

، هذه القصص القصیرة نموذج تربوّي یقّدم لك ِعبراً نافعًة عند الشدائد و ما أصابك من الّدهر.«:-331 »یا بُنيَّ
1( ای پسرکم، این داستان های کوتاه نمونه ای تربیتی هستند که به تو عبرت هایی سودمند هنگام سختی ها و هر آن چه از روزگار به تو برسد، را ارائه می دهد.
2( فرزندم، این ها داستان هایی کوتاهند و نمونه هایی تربیتی که برای تو عبرت های مفیدی به هنگام مشکالت و هر آن چه از روزگار ببینی، تقدیم می کند.

3( ای فرزندان من، این داستان های اندک الگویی تربیتی هستند که عبرتی سودمند هنگام سختی و هر آن چه روزگار می دهد، تقدیم می کند.
4( ای پسرم، این داستان های کوتاه نمونه ای از تربیت هستند که برایت عبرت هایی مفید به هنگام دشواری های روزگار و آن چه به تو اصابت می کند، 

خواهد رساند.
ِه أنَفُعُهم لِِعباده.«:-341 ِه إلی الّلٰ »أَحبُّ عباِد الّلٰ

2( خداوند بندگانی را دوست دارد که به بندگانش سود می رسانند. 1( محبوب ترین بندگان خدا به خدا سودمندترینشان به بندگانش است. 
4( دوست دارم بندگان خدا را که به بندگانش سودمند هستند. 3( دوست داشتنی ترین بندگان خدا به خدا سودمندترین به همه بندگان است. 

باِب.«:-351 »هذه النَّماذُج التَّربویُّة في الُمجتمِع تُسّبُب اهتداَء الشَّ
1( این نمونه های تربیتی در جامعه ما هدایت جوانان را نیز سبب خواهد شد.

2( این نمونه های تربیتی در جامعه باعث هدایت جوانان می شود.
3( این ها نمونه هایی تربیتی در جامعه اند که باعث ارشاد جوانان شده اند.

4( این الگوها در جامعه تربیت شده اند تا باعث هدایت جوانان باشند.
یِف.«:-361 نِة خاّصًة في َفصل الصَّ »َعلَینا بِاإِلقتصاِد في ِاْسِتهالِك الماِء َو الَکهرباء في ُکلِّ السَّ

1( ما باید در مصرف آب و برق در تمام سال به ویژه در فصل تابستان صرفه جویی کنیم.
2( بر ما واجب است که در تمام سال به ویژه در فصل گرم تابستان در مصرف آب و برق صرفه جو باشیم.

3( بر ماست به صرفه جویی کردن در استفاده از آب و گاز در هر سال به ویژه این که در فصل تابستان باشد.
4( ما باید در مصرف آب و برق در همه سال ها مخصوصاً در فصل تابستان میانه رو باشیم.

»إّن الَّذیَن  آمَنُوا اجَْتنَُبوا َکثیراً ِمَن الّذنوِب فال یَغَْتْب بَعُْضُهم بَعضاً!«:-371
1( ای کسانی که ایمان آوردید، از بسیاری از گناهان دوری کنید و غیبت یک دیگر را نکنید!

2( کسانی که ایمان آوردند، از گناهان بسیاری دوری کرده، غیبت هم دیگر را نمی کنند!
3( آنان که ایمان آورده اند، باید از گناه، بسیار دوری کنند و غیبت هم دیگر را نکنند!

4( آنان که ایمان آوردند، از بسیاری از گناهان دوری کردند پس نباید غیبت یک دیگر را کنند!
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»َعلی مرِّ الُعصور قد عاَش أشخاٌص کانوا نَماذَج تَربویًّة و َعمروا في قلوِب النّاِس!«:-381
1( در گذشت زمان افرادی زندگی کردند که الگوهایی پرورشی بودند و در دل های مردم ماندگارند!

2( در گذر زمان ها اشخاصی زندگی کرده اند که نمونه هایی تربیتی بوده اند و در قلب های مردم ماندگار شدند!
3( با گذر زمان افرادی چون الگوهای تربیتی زندگی کرده اند و در قلب های مردمان ماندگار شدند!

4( با گذشت عصرها اشخاصی که نمونه های پرورشی بودند، زندگی می کردند و در دل های مردمان ماندگارند!
ه بنَفسه َو مالِه.«:-391 »أفضُل النّاِس مَن یُجاِهُد في َسبیل الل ّٰ

1( از برترین مردم است هر کسی که در راه خدا با جان و مالش جهاد کرده است. 
2( بهتر است که مردم در راه خدا با جان ها و اموال خود جهاد کنند. 

3( بهترین مردم همان کسانی هستند که در راه خدا با جان و مال تالش می کنند.
4( برترین مردم کسی است که در راه خدا با جان و مال خود جهاد می کند.

»َشّر النّاِس مَن ال یَعتِقُد األمانَة و ال یَجَتِنُب الخیانَة.«:-401
1( بدترین ها از مردم کسانی هستند که امانت را حفظ نمی کنند و به آن خیانت می کنند. 

2( بدترین مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوری نکند.
3( از مردم بد کسانی هستند که به امانت اعتقاد ندارند و از خیانت دوری نمی کنند.

4( مردم بد می شوند زمانی که پایبند به امانت نیستند و از خیانت فرار می کنند.
باِب أن یَهَتّموا بِالّریاَضة و ُحْسِن التَّغذیة فإنّهما ِمَن االُموِر الُمهّمة.«:-411 »َعلی الشَّ

1( اهمیت دادن به ورزش و غذای خوب بر جوانان واجب است چون از کارهای مهم آن هاست.
2( جوانان باید به ورزش و تغذیۀ خوب اهمیت بدهند پس آن  دو از کارهای مهم هستند. 

3( بر جوانان الزم است که به ورزش و تغذیۀ خود به خوبی بپردازند زیرا از بهترین کارها هستند. 
4( همۀ جوانان به ورزش و تغذیۀ سالم اهمیت می دهند که هر دو از کارهای مهم هستند.

ِب إلی األفاضِل.«: »مادر ............«-421 م أِلوالِدها مَواعَظ قّیمًة و تأُمرهم بالتقرُّ »کانَت االُّم تَُقدِّ
1( به فرزندانش نصیحت های گرانبهایی را ارائه می دهد و به آن ها دستور می دهد که به شایستگان نزدیک شوند.

2( پندهای با ارزشی را به فرزندان خود داده بود و به آن ها دستور داد که به شایستگان نزدیک تر شوند.
3( به تمام فرزندانش پیشنهادات ارزشمندی می داد و به آن ها دستور به نزدیک شدن به افراد نیکو را می داد.

4( به فرزندان خود پندهایی ارزشمند می داد و آن ها را به نزدیکی جستن به شایستگان دستور می داد.
»اِبَْتِعْدَن َعن الُعْجِب و ال تَذُکرَن ُعیوَب اآلخریَن بکالٍم َخفيٍّ أْو بإشارٍة.«:-431

1( از تعجب کردن دوری کردند و عیب های دیگران را با سخنانی پنهان یا با اشاره ای یاد نکردند.
2( از خودپسندی دوری کنید و عیب های دیگران را با سخنی پنهان یا با اشاره ای یاد نکنید.

3( از خودپسندی دوری کنید و عیب دیگران را با سخنی آشکار یا با اشاره ها یاد نکنید.
4( از خودپسندی دوری می کنند و عیوب دیگران را با سخن آشکاری یا با اشاره  ای یاد نمی کنند.

ریَن هذه الّسورَة الّتي جاءت فیها هاتاِن اآلیتاِن بِسورِة األخالِق.«:-441 »قد َسّمی بَعُض الُمفسِّ
1( برخی مفّسران، این سوره را که در آن، این دو آیه آمده است، سورۀ اخالق نامیده اند.

2( بعضی از مفّسران، این سوره ها را که در آن ها این آیه ها آمده است، سوره های اخالق نامیده اند.
3( یکی از مفّسران، آن سوره را که آن آیه ها در آن ذکر شده است،  سورۀ اخالق می نامند. 

4( برخی مفّسرها این سوره را که در آن، این آیه آمده است، سورۀ اخالق نامیده بودند.
»َقْد یکوُن بَیَن ُزمالئِنا مَْن هو درُسه أضَعُف ِمنّا َفَعلیْنا أن نُساِعَده.«:-451

1( شاید میان هم کالسی ها کسی باشد که او درس ضعیف تر از ما داشته باشد، پس بر ماست که به او کمک کنیم.
2( بین هم کالسی هایمان کسی می باشد که او درس هایش نسبت به ما ضعیف است، پس ما از او یاری می خواهیم.
3( قطعاً بین هم کالسی هایمان کسانی می باشند که درسشان از ما ضعیف تر است، پس ما باید به آن ها کمک کنیم.

4( گاهی میان هم کالسی هایمان کسی می باشد که او درسش ضعیف تر از ماست، پس ما باید به او یاری برسانیم.
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َم مَکارَِم األَخالِق.««:-461 »قاَل النَّبيُّ )ص(: »إنَّما بُِعثُت أِلُتَمِّ
کرم )ص( گفت )فرمودند(: »به درستی که از طرف خدا فرستاده شدم تا مکارم اخالقی را کامل کنم.« 1( پیامبر ا

2( پیامبر )ص( گفت )فرمودند(: »به درستی که فرستاده شدم تا مکارم اخالق را کامل نمایم.«
3( پیامبر خدا )ص( گفت )فرمودند(: »قطعاً فرستاده شده ام تا مکارم اخالقی را به شما برسانم.«

4( پیامبر )ص( گفت )فرمود(: »خدا مرا فرستاد تا مکارم اخالق را به کمال برسانم.«
بِت و ِاشَتَریُت ِسرواالً بِِسعِر َسبعة و ثَمانین ألَف توماٍن.«:-471 »َدَخلُت سوَق مَشهَد في یوِم السَّ

1( در روز شنبه وارد بازار مشهد شدم و شلواری را به قیمت هشتاد و هفت هزار تومان خریدم.
2( داخل بازار مشهد در روز سه شنبه شدم و شلواری را به قیمت هفتاد و هشت هزار تومان خریدم.

3( در روز شنبه وارد بازاری در مشهد خواهم شد و شلواری را به قیمت هشتاد و نه هزار تومان خواهم خرید.
4( در روز سه شنبه داخل بازار مشهد شدم و شلوارهایی را به قیمت هشتاد و هفت هزار تومان خریدم.

»یا مؤمناُت جاِدلَن مَن خالََفُکنَّ في أمر الِحجاِب بِالَّتي ِهَي أحسُن.«:-481
1( زنان مؤمن، با کسانی که در امر حجاب با آن ها مخالفت کردند، با چیزی که بهتر است، ستیز کردند.

2( ای زنان مؤمن، در امر حجاب، با کسی که مخالفت کرد، با چیزی که نیکوست، گفت وگو کنید.
3( ای زن مؤمن، با کسی که در امر حجاب با تو مخالفت می کند، به وسیلۀ کسی که احسان کرد، گفت وگو کن.

4( ای زنان مؤمن، با کسی که در امر حجاب با شما مخالفت کرد، با روشی که بهتر است، گفت وگو کنید.
»لِکلِّ َذنٍب نَتیجة َسّیئة، منه الِغیبة الّتي یَنقطع بها التَّواُصل بیَن النّاِس!«:-491

1( نتیجه بد برای هر گناهی مثل غیبت وجود دارد، که رابطۀ بین مردم را قطع می کند!
2( هر گناهی نتیجه بدی دارد،  از جملۀ آن غیبت است که بوسیلۀ آن ارتباط بین مردم قطع می شود!

3( برای هر گناهی نتیجۀ بدی است، از آن جمله غیبتی است که روابط بین مردم را قطع می کند!
4( نتیجه بد برای هر گناهی مثل غیبت وجود دارد، که رابطۀ بین مردم را قطع می کند!

کثر في الّدراسِة.«:-501 »سوَف اَُعلُِّم تلمیذاتي أحسَن الطّرق للوصوِل إلی النّجاح األ
1( برای رسیدن به موفقیت بیش تر به دانش آموزانم بهترین راه ها را در تحصیل می آموزم.

2( به دانش آموزان بهترین راه برای رسیدن به موفقیت های بیش تر در درس خواندن را خواهم آموخت.
3( من به دانش آموزان خود راه های بهتری را برای رسیدن به موفقیت زیاد در پژوهش می آموزم.

4( به دانش آموزانم بهترین راه ها برای رسیدن به موفقیت بیش تر در تحصیل را آموزش خواهم داد.
»اجتنابُك کثیراً من الظّّن َسبُب َفالِحك!«:-511

1( از بسیاری از گمان ها اجتناب کن تا رستگار شوی!
2( از گمان های بسیار دوری کن تا سبب رستگاریت شود!

3( اجتناب کردن بسیارت از گمان  سبب رستگاری تو است!
4( دوری کردن تو از گمان های بسیار سبب رستگاری تو می باشد!

في أّي عبارٍة یختلُف معنی کلمِة »َخیر«؟-521
2( َخیُر إخوانُِکم َمن أهدی إلیُکم ُعیوبَُکم! ُر ساعٍة َخیٌر ِمن عبادِة سبعیَن َسنٍَة!  1( تََفکُّ

4( حَيَّ علی َخیرِ الَعَمِل! 3( َخیُر األُموِر أوَسطُها!  
خارج 531-98 »إّن عقائدنا هي الّتي تَدعونا إلی أحسن األعمال أو أسوئها و تُبعِّدنا من الخیر أو الشّر!«: 

1( همانا این عقاید ماست که ما را به بهترین اعمال یا بدترین آن دعوت می کند و ما را از خوبی و بدی می راند!
2( عقاید ماست که ما را دعوت به اعمال نیک یا زشت ترین آن ها می کند و ما از خوب بودن و بد بودن دوری می کنیم!
3( همانا عقاید ماست که برای ما خوب ترین کارها و زشت ترین آن ها را می خواند و ما از خوبی و بدی دوری می کنیم!
4( بی تردید عقاید ماست که ما را به نیکوترین کارها یا بدترین آنها فرا می خواند و ما را از خوبی یا بدی دور می کند!
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عّین الّصحیح: -541
ّ تکَره اِستهزاَء جیرانها و تأُمر أوالَدها بااِلبتعاد َعّما تکرهُه.: مادر از این که همسایگان را مسخره کند بدش آمده بود و فرزندانش را به دوری از  1( کانَت االُمُّ

آن چه دوست نداشت، دستور می داد. 
باز داشته است و  از تالش برای دانستن رازهای دیگران  َس.: خداوند بندگانش را  التَّجّسُّّ م  َو حَرَّ لِمعرفِة أسراِر اآلَخریَن  عي  السَّ 2( نَهی اهلُل عباَده َعن 

جاسوسی را حرام کرده است. 
3( إّن جَبَل َدماوند في بَلَدنا إیران ِمن أعْلَی الجباِل و جَبَُل دنا أْصَغر منه.: همانا کوه دماوند در سرزمین ایران از بزرگترین کوه هاست و کوه دنا از آن 

کوچک تر است. 
4( یَجُب أن ال نَرفََع أصواتَنا فَوَق صوِت َمن نَتََکلَُّم َمَعُه.: ما نباید صدای خود را باالی صدای کسی که با ما سخن می گوید، باال ببریم.

عّین الّصحیح:-551
1( لَنا في هذه الَمکتبة أثَمن الکتِب.: ما در کتابخانۀ خود کتاب های گران قیمتی داریم!

2( ال تُجاِدل اُمَّك ألنّها تُرید لَك ما هو األحَْسن.: با مادر خود مجادله مکن زیرا او بهترین ها را برای تو خواسته است!
3( من یُهدي إلیك َعیْبك َخیُر أصدقائك.: کسی دوست خوب تو است که عیب تو را به تو هدیه می کند!

4( أعلَم التَّالمیذ َمن جََمع علَمك إلی ِعلمه.: داناترین دانش آموزان کسی است که علم تو را به علم خود بیفزاید!
عّین الّصحیح:-561

1( ！إنَّ ربَّك هو أعلم بمن َضّل عن سبیله: همانا پروردگارت به کسی که از راهش گمراه شده، داناست!
2( قد یُعلُِّم َصدیقي موضوعاٍت مفیدًة!: گاهی دوستم موضوعات مفیدی را یاد می گیرد!

3( َخیُرکم َمْن تََعلََّم القرآَن َو َعلََّمه!: بهترین شما کسی است که قرآن را آموخت و آن را آموزش داد!
4( اِستَغفرت ربّي، أرجو أاّل أفعَل َذنباً بعد هذا.!: پروردگارم مرا بخشید، امیدوارم که از این به بعد گناهی را انجام ندهم!

عّین الّصحیح:-571
1( إنَّ اإلعجاَب بالنَّفس صفٌة یَنهی اللّ ٰه عباَده عنها.: همانا خودشیفتگی صفتی است که خداوند بندگانش را از آن باز می دارد.

2( قالَِت المدّرسة لِتلمیذتها: اُْغُضضي ِمن صوتك.: معّلم به دانش آموز گفت: صدایت را باال نیاور.
کنون آن ها را به شما تقدیم می کنم. مها لَکم.: هنرهای با ارزشی را یاد گرفتم، ا 3( تَعّلمُت فنوناً قّیمًة إَذن اُقدِّ

4( َعلَینا أن نَقتَِصَد في حیاتِنا ألّن َخیَر االُمور أوسطُها.: ما باید در زندگی خود میانه رو باشیم؛ زیرا بهترین کار میانه ترین است.
عّین الّصحیح:-581

1( إن ال تَجتنِب الخیانَة فأنت َشّر الّناِس.: کسی که از خیانت دوری نکند بدترین مردم است!
2( لي َصدیٌق أهدی إلیَّ َعیبي بِلساٍن طّیٍب.: دوستی دارم که مرا با زبان خوب هدایت کرد!

3( ال تُجاِدل َزمیلك إاّل بالّتي هي أحَسن.: با همکارت فقط با روشی که خوب است مجادله کن!
کثُر ِمن ألِف کتاٍب.: در کتابخانۀ مدرسۀ ما بیشتر از هزار کتاب است! 4( في َمکتبِة َمدرستِنا أ

عّین الّصحیح:-591
1( َمن َغلبت شهوتُه عقلَه فهو شرٌّ ِمن البَهائم.: هر کس عقلش بر شهوتش چیره شود پس او از چارپایان بد است.

2( الحکمُة تَعُمر في قلب َمن یتواَضع أمام ُکلِّ َمن حولَه.: حکمت قلب را آباد می کند و هر کسی در برابر تمام چیزهای اطرافش تواضع می کند.
نا لِلّناس و ال نَمش في األرض َمرِحیَن.: ما باید از مردم با تکّبر روی برنگردانیم و در زمین با خودپسندی راه نرویم. ر َخدَّ 3( َعلَینا أن ال نُصعِّ

کثر من الفصول االُخری.: صرفه جویی در مصرف آب و برق در فصل تابستان بیش از فصول دیگر است. 4( استهالك الماء و الکهرباء في فصل الصیف أ
عّین الخطأ: -601

ما إلی الُمجتمِع أوالداً  في أحَسِن حاٍل.: پدر و مادر اهتمام می ورزند بر این که به جامعه فرزندانی را در بهترین حال تقدیم کنند. 1( یَحرُص الوالداِن علی أن یُقدِّ
2( اِنَْه َصدیَقك َعن المنکراِت َو ااِلقتراِب ِمَن الَمشي الَمرِح.: دوستت را از زشتی ها و نزدیکی به راه رفتِن با تکّبر باز بدار.
3( َعلَینا أن نکوَن ُمشتاقیَن في َعزمِ األموِر و األعماِل الّصالحِة.: ما باید در کارهای مهم و کارهای شایسته مشتاق باشیم.

باِب مواِعَظ غالیًة و قّیمًة في حَدیثِه.: استاد به جوانان پندی با ارزش در سخنان خود تقدیم کرده بود. 4( کان االُستاُذ یُقّدُم للشَّ
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عّین الخطأ: -611
1( َشرُّ الّناِس َمن ال یَعتِقُد األمانَة َو ال یَجتنُِب الخیانَة.: بدترین مردم کسی است که به امانت داری اعتقاد ندارد و از خیانت دوری نمی کند. 

2( َخیُر إخوانِکم َمن أهْدٰی إلیُکم ُعیوبَکم.: بهترین برادران شما کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه  کند. 
3( َمن َغلبت َشْهوتُه َعْقلَه فَُهو َشرٌّ ِمَن البَهائمِ.: هرکس شهوتش بر ِخردش چیره شود پس او بدترین چارپایان است. 

4( لَیَس شيٌء أَثَقَل في المیزاِن ِمَن الُخلُِق الَحَسِن.: در ترازو چیزی سنگین تر از اخالق نیکو نیست.
 عّین الخطأ:-621

م ااِلستهزاء في هاتَین اآلیتین.: در این دو آیه مسخره کردن حرام شده است! 1( ُحرِّ
2( اِبتعد عن الُعجب فهو ُخلُق َسّیيء: از خودپسندی دوری کن که از اخالق های بد است!

3( سورُة الُحجرات مشهورٌة بسورِة األخالِق.: سورۀ حجرات به سورۀ اخالق شهرت دارد!
الِة في َوقتِها.: ما باید بر انجام نماز در وقت خود، محافظت کنیم. 4( َعلَیْنا أن نُحاِفَظ َعلَی أداِء الصَّ

زبان 631-85 عّین الخطأ: 
1( قلُب المّتقي قَریٌب إلی اهلِل!: دل انسان با تقوی به خدا نزدیک تر است!
2( َمن کُثر عقلُه قلَّ کالُمه!: هرکس عقلش زیاد شود سخنش کم می گردد!

3( لیَس َمن یّتبُع هوی نفسِه بَطالً!: کسی که از هوای نفس خود پیروی می کند قهرمان نیست!
4( َمن یَعرف أهدافَه یَبُذل ما في یَده!: هرکس اهداف خود را بشناسد آن چه را در دستش دارد بذل می کند!

عّین الخطأ:-641
1( َشرُّ الناِس ذو الَوجَهیِن.: بدترین مردم، دوروست.

2( ！لَیلَُة الَقدِر َخیٌر ِمن ألِف َشهٍر: شب قدر بهتر از هزار ماه است.
3( ！ال ُیکلُِّف اللّٰ ه نَفساً إاّل ُوْسَعها: خدا کسی را جز به اندازۀ توانش مکّلف نمی کند.

4( لَیَس َشي ٌء أثَقَل في المیزاِن ِمَن الُخُلِق الَحَسِن.: در ترازوی )اعمال(، اخالق نیک، سنگین ترین چیز است.
عّین الخطأ:-651

1( سورُة الکوثَِر أصَغُر سورٍة في القرآِن.: سورۀ کوثر کوچک ترین سوره در قرآن است.
ر.: حکمت در قلب ]انسان[ مغرور ماندگار نمی شود. 2( ال تَْعُمُر الحکمُة في قلب المتکبِّ

باُب.: به سوی کار بهتر بشتاب ای جوان. ها الشَّ 3( َحيَّ علی خیِر العمِل أیُّ
4( یا طالباُت اِجَتِنبَن کثیراً ِمن الّظّن.: ای دانش آموزان! از بسیاری از گمان ]ها[ بپرهیزید.

عّین الخطأ:-661
گر شهوت غلبه کند عقل کم می شود! هوة یَقلُّ الَعقل.: ا 1( إن َغلَبت الشَّ

2( إّن الّسکوَت أجَمُل الکالِم الُمؤّثر.: سکوت بی تردید کالمی زیبا و تأثیرگذار است!
3( ذو الوجهین الُیعَرُف بِسیماه أبداً.: انسان دو رو هرگز به چهره اش شناخته نمی شود!
4( العاقُِل الیَسّب َمن یَسّبه.: عاقل به کسی که به او دشنام می دهد، دشنام نمی دهد!

زبان 671-95 »کسی که از پروردگارش اطاعت کند، خیرخواه ترین مردم نسبت به خویشتن است!«: 
2( َمن أطاعت ربّها فإنّه من أفضل الّناس لِنفِسه! 1( الّتي أطاعت ربّه فهي َخیر الّناس بالّنسبة إلی نفِسها! 

4( َمن أطاع ربّه، فهو أنصح الّناس لِنفِسه! 3( الّذي قام بطاعة ربّه فهو َخیر الّناس لِنفِسه! 
»حرکِت پیوسته و آرام بهتر از حرکت سریعی است که به دنبالش توّقف باشد!«: -681

1( الحرکة الّدائمة بالهدوء خیر من الحرکات الّسریعة وراءهم التوّقف!
2( إّن الحرکة المستمّرة و الهادئة أحسن من الحرکة الّسریعة الّتي کانت وراءها التوّقف!

3( إّن العمل المستمّر الدائم أحسن من العمل الّسریع الّذي کان وراءه التوّقف!
4( الفعل الّدائم الّذي نعمله بالهدوء أحسن من الفعل الّسریع الّذي کان وراء توّقف!
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تجربی 691-87 »کارهای ما برای خدای تعالی همگی سبب نزدیکی به او می شود، اّما نماز از همه بهتر است!«: 
2( إّن کّل أعمالنا هلل تعالی سبب التقّرب إلیه، أّما أفضل منها الّصالة! 1( أعمالنا هلل تعالی کّلها تسّبب التقّرب إلیه، ولکّن الّصالة أفضلها! 

4( لنا أعمال نعملها کّلها هلل تعالی تسّبب التقّرب إلی اهلل، لکّن أفضلها الصالة! 3( أعمالنا الّتي نعملها هلل تعالی کّلها لتقّرب اهلل، أّما الصالة أفضل منها! 
»مهم ترین علل قطع ارتباط بین ما غیبت کردن است!«:-701

2( الغیبة هي األهّم في قطع التَّواُصل فیما بیننا! 1( من أهّم أسباب انقطاع التَّواُصل بیننا الغیبة! 
4( أهّم أسباب قطع التَّواُصل بیننا هو الغیبة! 3( الغیبة من أهّم العلل النقطاع التَّواُصل فیما بیننا! 

 »کسی که منافق دورو باشد بدترین مردم است!«:-711
2( من کان منافقاً صاحب وجهین شّر من الّناس! 1( من هو منافق ذو وجهین شّر الّناس! 

4( الّذي یکون صاحب وجهین و هو منافق شّر من الّناس! 3( الّذي هو ذو وجهین و یکون منافقاً من شّر الّناس! 
»کتابخانۀ جندی شاپور از بزرگ ترین کتابخانه ها در جهان قدیم بوده است!«:-721

2( مکتبة جندي سابور تکون من المکاتب الکبیرة في العالم القدیم! کبر في عالم القدیم!  1( مکتبة جندي سابور تکون من المکاتب األ
کبر المکتبات في عالم القدیم! 4( إّن المکتبة جندي سابور کانت أ کبر المکتبات في العالم القدیم!  3( إّن مکتبة جندي سابور کانت من أ

ریاضی 731-96 »امروز در جهان کنونی ترک کردن کوچک ترین اشتباهات، از بزرگ ترین فضیلت ها به شمار می آید!«:  
کبر فضائلك!  1( الیوم في العالم الحالي ترك أصغر الخطأ یعتبر من أ

کبر الفضائل!  2( الیوم في العالَم المعاصر ترك أصغر األخطاء یُعّد من أ
کبر فضائلك! 3( هذه األیّام في العالم الحالي ترك أصغر معاصیك یعّد من أ

کبر! 4( هذا الیوم في العالم المعاصر ترك االشتباهات األصغر یعتبر من فضائل أ
»بدون تردید زبان ما می تواند یکی از بزرگ ترین دشمنان ما باشد!«: -741

2( إّن ألسننا تستطیع أن تکون واحدة من أعظم أعدائنا بالشّك! 1( إّن الّلسان یقدر أن یکون واحداً من عظماء عدواننا بالشّك! 
4( الشّك أّن لساننا تقدر أن تکون أحداً من عظماء عدّونا! 3( الشّك أّن لساننا یستطیع أن یکون واحداً من أعظم أعدائنا! 

»محبوب ترین بندگان نزد خداوند سودمندترین آنها برای بندگان او است!«:-751
کثر النفع لعبده! کثر الحّب عند عباد الل ّٰه أ 2( أ 1( أحّب عباد الل ّٰه إلیه أنفعهم لعبده!  

کثر النفع لعباده! کثر الحّب للعباد عند الل ّٰه أ 4( أ 3( أحّب العباد إلی الل ّٰه أنفعهم لعباده! 
»بهترین همکارم فروشنده لباس های مردانه در مغازه ای در بازار مشهد است.«:-761

2( زمیلي أفضل بائع المالبس النسائیة في متجر في ذلك السوق في المشهد. 1( خیر زمیلي، بائع المالبس الرجالّیة في متجر في سوق مشهد. 
4( کان زمیلي بائع المالبس للرجال في ذلك المتجر في أسواق مشهد. 3( زمیلي من خیر البائعین للمالبس الرجالّیة في متجر في سوق مشهد. 

هنر 771-89 عّین الخطأ:  
1( آن که نیکی می کند از کار نیکش بهتر است،: من یعمل الخیر فهو خیٌر من عمله الخیر،

2( و آن که بد می کند از کار بدش بدتر است!: و الّذي یعمل الشّر شرٌّ من عمله الشّر!
3( کوتاه کردن آرزو، کردار را از بدی دور می کند،: إّن تقصیر األمل یُبعد العمل عن السوء،

4( و ترک کردن آرزوها، از شریف ترین اعمال است!: و ترك الُمنی من األعمال الشریفة!
عّین غیر الّصحیح في المفهوم لهذه العبارة: »خیر األُمور أوسطها.«-781

2( اندازه نگه دار که اندازه نکوست / هم الیق دشمن است و هم الیق دوست 1( برو کار می کن مگو چیست کار / که سرمایۀ جاودانیست کار 
4( ز کار زمانه میانه گزین / چو خواهی که یابی ز خلق آفرین 3( ز بسیار و ز کم بگذر که خام است / نگه دار اعتدال اینک تمام است 

عّین الّصحیح في المفهوم: »َعداوة العاِقل خیٌر ِمن َصداقِة الجاِهل.«-791
1( دوسـت آن باشـد که گیرد دسـت دوست

2( دشـــــمن دانـــــا کـــــه غـــــم جـــــان بـــــود

3( آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

ـــذرد  ـــ ــ ـــد بگ ـــ ــ ـــو از ح ـــ ــ ـــی چ ـــ ــ 4( خوب

در پریشـــــان حالـــــی و درماندگـــــی

ـــــود ـــــادان ب ـــــه ن ـــــت ک ـــــر از آن دوس بهت

ــدارا ــمنان م ــا دش ــرّوت ب ــتان م ــا دوس ب

ــد ــ ــ ــ ــد کن ــ ــ ــ ــال ب ــ ــ ــ ــادان خی ــ ــ ــ ن
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عّین الخطأ في مفهوم هذه العبارات:-801
1( أَحَبُّ عباِد اللّ ِٰه أنفُعهم لِعباِده!  عبادت به جز خدمت خلق نیست!

2( عداوُة العاقل خیٌر من صداقة الجاهل!  دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند ناداِن دوست!
کبُر العیِب أْن تعیب ما فیَك مثله!  سیر به پیاز میگه: چقدر بَد بویی! 3( أ

4( الّسکوُت َذهٌَب و الکالُم فّضة!  تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد! 
عّین الخطأ عن المفهوم:-811

ُس أْن تُحاوَِل کْشَف أَسراِر الّناِس لَِفْضِحِهم! 2( اَلتََّجسُّ 1( الُعجُب أْن تَحَْسَب غیرََك أحسَن من نفِسَك! 
! ِهَم َشخصاً آَخَر بِدوِن َدلیٍل َمنِطقيٍّ 4( سوُء الظَّنِّ أْن تَتَّ 3( االْستِهزاُء هو أن تَْسَخَر ِمَن اآلخریَن بعمٍل أو کالمٍ! 

عیِّن الصحیح في المفهوم: »خیُر االُمور أوَسطُها.«:-821
2( نه چندان بخور کز دهانت برآید / نه چندان که از ضعف جانت برآید بُر مفتاُح الَفرج.   1( الصَّ

4( کار نیکو کردن از پر کردن است.   3( ！ال یکّلف اهلل نفساً إاّل ُوسَعها
»َخیُر إخوانکم مَن أهدٰی إلیُکم ُعیوبَُکم.« عّین األقرب من المفهوم:-831

2( عیب ِمی جمله چو گفتی، هنرش نیز بگو 1( برادر که در بند خویش است، نه برادر و نه خویش است 
4( دوست آنست کو معایب دوست / همچو آیینه روبه رو گوید 3( عیب َکس منگر، به عیب خود ببین 

اختصاصی انسانی 841-98 عّین غیر المناسب للمفهوم: 
1( »جمال المرء فصاحة لسانه«: زبان در دهان ای خردمند چیست / کلید در گنج صاحب هنر!

2( »الوحدة خیر من جلیس الّسوء«: دوستی با مردم دانا نکوست/ دشمن دانا به از نادان دوست!
3( »إضاعة الفرصة غّصة«: بودم جوان که گفت مرا پیر اوستاد / فرصت غنیمت است نباید ز دست داد!

4( »ما قسم اهلٰل للعباد شیئاً أفضل من العقل«: خرد بر همۀ نیکویی ها سر است / تو چیزی مدان کز خرد برتر است!

تجربی 93 إقرأ النّص التالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب الّنص: 
روي أّن ملکاً کان حریصاً علی مظاهر االُبّهة و العظمة. فحین کان یخرج إلی الّشعب کانت الطّبول تُضرب و النّاس یجتمعون واقفین علی جانبي الطّریق 

للّتحیة و الّسالم بکراهّیة و إجبار! في یوم فهم الملك أّن جماعة منهم لم یأتوا مع بقّیة النّاس بذریعة )به بهانه( عدم سماع صوت الطّبل!

ِاعتبر الملك ذلك مصیبة ُعظمٰی! فجمع المستشارین و طلب منهم أن یصنعوا طبالً یسمع صوته جمیع النّاس! و کان بین المستشارین شیخ معّمر؛ 

فقال: أنا مستعّد للقیام بهذا األمر ولکنّي بحاجة إلی أموال کثیرة ... فقبل الملك و أعطاه ما طلب! أخذ الّشیخ هذه األموال و قام بتوزیعها بین النّاس و 

کان یقول: أیّها النّاس! ال تشکروني، بل اُشکروا الملك الّذي أخذُت منه هذه األموال! بعد أیّام رأی الملك أّن النّاس مجتمعون حول قصره قبل خروجه 

مشتاقین لزیارته. فتعّجب من معجزة ذلك الطّبل! فحین استفسر األمر تبّین الموضوع له!

ماذا تبّین للملك في األخیر؟: تبّین له أّن ............-851
2( اِجتماع الّناس حوله عند الخروج یؤذیهم فیجب ترکه! 1( اإلحسان معجزة تُسِمع کّل األسماع و القلوب! 

4( الّذین لم یجتمعوا حوله کانوا مصابین بثْقل الّسمع! 3( الّشیخ قد خرج في عمله حول تهیئة الطّبل صادقاً! 
 عّین الخطأ عن شخصّیة الملك و الّشیخ المعّمر:-861

2( کان الّشیخ یرید األموال لنفسه حین طلبها من الملك! 1( ما کان الملك یعلم حقیقًة بأّن الّناس الیحّبونه! 
4( کانت للملك جماعة یسمع آراَءهم عند حدوث بعض المشکالت! 3( کان الّشیخ صادقاً في کالمه عند توزیع األموال بین الّناس! 

 عّین الخطأ:-871
2( اجتمع الّناس حول الملك في األخیر عن رغبة و شوق! 1(  کان الّشیخ یقصد أن ینّبه الملك بعمله! 

4( کان الشیخ یطلب القیام باإلحسان صراحًة، لما کان الملك یقبل ذلك! 3( کان الشیخ یرید بطلبه نجاَة جماعة لم یأتوا مع اآلخرین للّتحیة! 
المفهوم المستنتج من النّص هو أّن ............-881

2( الحکم یبقی مع الکفر و ال یبقی مع الظّلم! 1( العدالة تضمن بقاءنا ال العدد و القّوة! 
4( الظّلم مرتعه وخیم و اإلحسان فضله رفیع! 3( اإلنسان عبد اإلحسان و الکرم!  
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َب« في النّص:-891 عّین الّصحیح عن کلمة »تَعجَّ
1( للغائب ـ مجرد ثالثي ـ الفعل المعلوم ـ الزم / فعل و فاعله ضمیر »هو« المستتر و الجملة فعلّیة

2( فعل مضارع ـ للغائب ـ مزید ثالثي بزیادة حرٍف واحٍد ـ متعدٍّ / فعل و فاعله االسم الظاهر
3( للغائبة ـ مزید ثالثي من باب »تفّعل« ـ الزم / فعل و فاعله ضمیر »هي« المستتر

4( فعل ماٍض ـ للغائب ـ مزید ثالثي ـ الفعل المعلوم / فعل و فاعله ضمیر »هو« المستتر و الجملة فعلّیة
عّین الّصحیح عن کلمة »ُعظمٰی« في النّص:-901

2( مفرد ـ للمؤنّث ـ اسم الفاِعل 1( اسم التفضیل للمذّکر علی وزن »ُفْعلٰی« 
4( خبر لِمبتدأ »ذلك« و الجملة اسمّیة 3( مؤنّث ـ صفة لموصوف »ُمصیبة«  

اقرأ النّص التالي بدقة ُثمّ  أجب عن األسئلة بما یناسب النّص:
ت حّتی العصر العباسّي. کانت الّلغة الّسریانّیة هي  مدرسُة ُجندي سابور هي مَدرسة قدیمٌة للطبِّ و الحکمة في بالد فارس. اُنشئت قبل اإلسالِم و استمرَّ
لغة الدراسِة في الطّب و العلوم الطبیعّیة في هذه المدرسة ثّم اتّسعت دائرة العلم بها في عهد خسرو األّول الّذي کان شدید اإلعجاب بالثقاقة اإلغریقّیة 
و مع مرور الزمن قّل دورها عندما استقّرت العلوم في بغداد و انتقل علم الطّب و غیره إلی دار الحکمة لکنّها ظّلّت )همواره ماند( ذات مکانة کبرٰی في 

تاریخ العلم و الطّب في العالَم.

عّین الخطأ لتکمیل العبارة: »کانت مدرسُة جندي سابور ...«-911
2( تعتبُر من األمکنة الّتي تُدَرس فیها العلوم الّنافعة. کز العلم حول الطّب و الحکمة.  1( من أهّم مرا

4( قد ابتعدت عن الثقافة اإلغریقّیة في زمن خسرو األّول. 3( اُنشئت قبل اإلسالم و استمّرت حّتی العصر العباسّي. 
عّین الّصحیح علی حسب النّص:-921

2( إّن الطّب و العلوم الطبیعّیة کانت تُدَرس باللُّغة الّسریانّیة. 1( اللُّغة الّسریانیة ما کانت لغة الدارسة في عهد خسرو األّول. 
4( بعد العصر العباسّي استفاد العلماء من جندي سابور کثیراً. 3( لم تّتسع دائرة العلم في عهد خسرو األّول. 

النّص یتحّدث عن ............-931
2( مدرسِة جندي سابور و العلوم الُمدّرسة فیها. 1( دور المدارس في تقّدم البالد.  

4( مدرسِة جندي سابور و علمائها المعروفین. 3( خسرو األّول و دوره في تقّدم الطّب. 
عّین الخطأ عن فعل »اُنشئت« في النّص:-941

2( فعل ماٍض ـ مزید ثالثّي 1( فعل ماٍض ـ للغائبة  
4( فعل و نائب فاعله ضمیر »هي« المستتر 3( فعل و نائب فاعله ضمیر »ت« البارز 

عّین الّصحیح عن کلمة »ُکبْرٰی« في النّص:-951
2( اسم تفضیل للمؤنث علی وزن »ُفْعلٰی« 1( اسم ـ مفرد ـ مذکر  

4( مؤنث ـ اسم المکان 3( مضاف إلیه و مجرور  
ریاضی 92 با تغییر ِاقرأ النّص التالي بدّقٍة ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّص:  
الناس ثالثة: أحدهم قّوال ال یُنتج غیر الکالم، و الثّاني یقول و یتبع القول بالعمل، و الثّالث یفاجئ الناس بعمله دون أن یتکّلم قبل وقوعه! و 
ح بما هو فاعل، إاّل أنّه متفاخر  األّول شبیه بالطّبل الفارغ ال یَصدر منه إاّل الّصوت، و هم کثیرون! و الثاني یدرك ما یجب علیه أن یفعل فیصرِّ
منّان! و الثالث قلیل وجوده بین الناس، و هو یستعین علی قضاء اُموره بالکتمان و یرّجح العمل بالّصمت. هذا هو خیر الناس و نحن بحاجة إلی 
هؤالء!فکثیراً ما قد رأینا أشخاصاً یتکّلمون باألقوال الجمیلة و المواعید الخّداعة ولکنّهم بعد زمن یُفشي ِسّرهم و یَتبّین کذبهم، أو نراهم یحاولون 

لتحّقق مواعیدهم ولکنّهم یتوّقعون منّا أن ال نتکّلم إاّل و نحن مادحون ألعمالهم!
عّین الّصحیح:  األمر الجمیل عند الفئة الثالثة أنّنا ............-961

کثر مّما نتوّقع! 4( نری منهم أشیاء أ 3( نشاهد أنّهم یعملون بجّد و جهاد!  2( لم نشاهد منهم کذباً في مواعیدهم!  1( لم نَر منهم ال أذًی و ال سوًءا! 
عّین ما هو مناسب لصفات المجموعة الثالثة:-971

2( و من الجهالة أن تُعظّم جاهالً / لجمال َملبَسه و َرونق وجهه! م فهو حینئذ ال یُحترم في حیاته!  م نفسه ال یکرَّ 1( من ال یکرِّ
4( اِعمل کثیراً و کن باهلل معتصماً / ال تَعجلن، فإّن العجز بالعجل! 3( ال تَرَعد قبل نزول المطر و ال تُحدث ضوضاء قبل قیامها بالعمل!  
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درس اول پایۀ یازدهم 

: دشنام بدهد11 أراَد: خواست / أن یَُسبَّ  2
بررسی سایر گزینه ها: 21  3

1( األصدقاء )دوستان(  األعداء )دشمنان( / قلیل )اندک(  کثیر )بسیار(
2( َرخیصاً )ارزان(  غالیة )گران(

4( اآلباء )پدران(  األّمهات )مادران(
ترجمه گزینه ها:31  3

1( االغ: حیوانی است که برای باربری و سواری به کار گرفته می شود.
2( خودپسند: انسانی که بسیار از خودش خوشش می آید.

3( دشنام گو: کسی که با بردباری اش شیطان را خشمگین می کند. )نادرست(
4( ورزشگاه: جایی است که بازیکنان در آن جمع می شوند.

ترجمه درست سایر گزینه ها:41  1
4( میانه روی کن 3( خودپسند  2( ورزش 

»الفنون« به معنای »هنرها« است. )الَفّنان: هنرمند(51  3
ترجمه گزینه ها:61  2

1( پدرم در یک مرکز تربیتی فرهنگی کار می کند.
است.  اشیاء  وزن  شناخت  برای  وسیله ای  )المیزان(  ترازو  که  درستی  به   )2

)المفتاح: کلید(
3( همانا من به همکار برنده ام در مسابقه هدیه ای دادم.

4( کارگر پس از این که وظایفش را با دقت به پایان رساند به خانه اش رفت.
»َمکارم« جمع مکّسر »الَمْکُرَمة« است.71  1
بررسی گزینه ها:81  2

1( گمراه شد  هدایت یافت
2( شکیبایی  بردباری )با هم مترادفند(

3( ترک کن = ترک کن
4( سکوت = سکوت، خاموشی

الُعجب: خودپسندی / الّسّیئة: بدی، گناه91  1
بررسی سایر گزینه ها:

2( سوء )بدی، بد(  ُحْسن )خوبی، خوب(
کبر )بزرگ ترین، بزرگ تر(   أصَغر )کوچک ترین، کوچک تر( 3( أ

م )حرام کرد(  أحَلَّ )حالل کرد( 4( حرَّ
اعتقاد 101 امانت  به  ترجمه عبارت: »بهترین مردم کسی است که   2

ندارد و از خیانت دوری نمی کند.« واضح است که این عبارت نادرستی است و 
»شّر الّناس« به معنای »بدترین مردم« باید در جای خالی قرار گیرد.

ترجمه سایر گزینه ها:

گویی دیگران می کند. )دشنام دهنده( 1( ............ کسی است که اقدام به ناسزا
3( برترین کارها کسب از ............ است. )حالل(

4( ............ کاری مورد قبول نیست.)خودشیفتگی(

جمع مکسر أشرار111 شّر   4
بررسی سایر گزینه ها:

1( »َمطَْعم« اسم مکان و جمع آن بر وزن »َمفاِعل: َمطاِعم« صحیح است.
کابِر«  کبَر« بر وزن »أفَعل« اسم تفضیل و جمع آن بر وزن »أفاِعل: أ 2( »أ

صحیح آمده است.
3( »َمکتَبة« به صورت جمع مؤنث سالم آمده که درست است.

بررسی سایر گزینه ها:121  4
مفرد تَرکیب کیب  2( تَرا مفرد  اِسم  1( أسماء 

مفرد نَموَذج 3( نَماِذج 
خداوند متعال در آیه 125 سوره مبارکه نحل فرموده »... وجاِدلُْهم 131  3

بِالّتي هي أحَْسُن ...« پس خداوند مجادله را حرام نکرده است. 
ترجمه سایر گزینه ها:

1( هرکس اخالقش بد شد، خودش را عذاب داد.
2( محبوب ترین مردم نزد خداوند کسی است که به دیگران سود برساند.

4( دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.
اِستِهالك = اِستفادة )مصرف کردن(141  4

بررسی سایر گزینه ها:
جالّي )مردانه(  النِّسائّي )زنانه( 1( الرِّ

2( زائد )به عالوه(  ناقص )منهای(
3( َرخیصة )ارزان(  غالیة )گران(

ترجمه گزینه ها:151  2
1( بدی می کند ـ بدی کرد ـ بدی )زشتی( ـ بدی

2( گمراه شد ـ هدایت یافت ـ وعده داد ـ فرا بخوان
3( هنرها ـ اثرها ـ  پدران ـ  دستورات

4( گران تر  ـ  ارزان تر ـ دورتر ـ نزدیک تر
مفرد 161 مفرد أمر / حَمیر  مفرد ِسروال/ األمور  َسراویل  4

مفرد أخ ِحمار / إخوان 
 »أَخوان« و »أَخوین« مثنی های »أخ« به معنای »برادر« هستند 

ولی »إخوان« جمع مکّسر آن است.
بررسی سایر گزینه ها:

1( اآلخریَن  جمع مذکر سالم است.
2( میزان   اصالً جمع نیست )به معنی »ترازو« و مفرد است.(

3( تلمیذات  جمع مؤنث سالم است / ناهیَن  جمع مذکر سالم است.
4  بررسی سایر گزینه ها:171

2( که عیب بگیری آنچه در توست. 1( هفتاد سال.  
3( همانا برانگیخته شدم تا کامل کنم.

زنانه؟ 181 پیراهن  این   ............ است  »چند  سؤال:  عنوان  ترجمه   1
............ هزار تومان، می خواهم از ........... جدیدی.«

ترجمه گزینه  ها:
2( ارزان )تر، ترین( چهل، جنس ها 1( قیمت، چهل، جنس 

4( رنگ، سی، پیراهن های زنانه 3( قیمت ها، سه، گران 
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ترجمه عنوان سؤال: این شلوارها چند تومان هستند؟191  1
ترجمه گزینه ها:

1( قیمت ها از ارزان ترین شروع می شود تا گران ترین.
2( خانم، ما شلواری ارزان تر نداریم.

4( پیراهن زنانه نود هزار تومان است. 3( بفرمایید، نگاه کنید. 
ترجمه عنوان سؤال: مبلغ )قیمت( چقدر شد؟ دویست و سی 201  2

هزار تومان. بعد از ............ بیست هزار ]تومان[ به من بده.
ترجمه گزینه ها:

4( مردانه 3( مغازه  2( تخفیف  1( جنس ها  
با توجه به ترجمۀ سؤال متوجه می شویم که راجع به »قیمت« صحبت شده 

است و گزینه 2 درست می باشد.
با توجه به جوابی که مطرح شده و در آن رنگ های »سفید، بنفش 211  2

و قرمز« آمده متوجه می شویم سؤال در مورد رنگ بوده پس گزینۀ 2، »کدام 
رنگ  در مغازه شما هست؟«، صحیح می باشد.

ترجمه سایر گزینه ها:
3( آیا برحسب جنس فرق می کند؟ 1( کجا بودید 

4( قیمت های جدید چیست؟
ترجمه گزینه ها:221  4

گردی، همکار ـ کارمند ـ فروشنده 1( هم شا
2( شلوار ـ پیراهن ـ پیراهن زنانه  

4( سیاه ـ قیمت ـ گران 3( مغازه ـ رستوران ـ کتابخانه 
حرکت گذاری درست عبارت: »أَحَبُّ ِعباِد اهلِل إلی اهلِل أَنَْفُعُهم لِِعباِدِه.«231  3
حرکت گذاری درست عبارت: »اِْشتََریْنا َسراویَل َو فَساتیَن بِأْسعارٍ 241  4

َرخیصٍة في الَمتَْجرِ.«)»َسراویل« با حرکت فتحه »سین« درست است. »الَمتَجر« 
بر وزن »َمْفَعل« اسم مکان است.(

الَمطاِعُم َمفتوحًَة َصباحاً.« 251 حرکت گذاری درست عبارت: »کانَت   2
)»الَمطاِعم« جمع مکسر »َمطَْعم« بر وزن »َمفاِعل« صحیح است.(

ما أرَضی: خشنود نکرد )رد گزینه 2 و 3 و 4( / َربّه: پروردگارش 261  1
)رد گزینه 2 و 4( / الِحلْم: بردباری )رد گزینه 4( / ال أْسَخَط: خشمگین نکرد 

ْمت: خاموشی )رد گزینه 3( )رد گزینه 3 و 4( / الصَّ
جاِدل: ستیز کن، مجادله کن )رد گزینه 1 و 4( / أحَْسن: نیکوتر، 271  2

: گمراه شد  گاه تر )رد گزینه 1 و 3( / َضلَّ بهترین )رد گزینه 4( / أعْلَم: داناتر، آ
)رد گزینه  1 و 3 و 4( 

قد یکوُن: گاهی می باشد )قد + فعل مضارع  معنی گاهی و 281  3
/ ُزمالئنا: همکالسی هایمان، همکارانمان )رد  شاید می دهد.( )رد گزینه  1و4( 
گزینۀ 2( / مّنا: از ما  )رد گزینۀ 2( / فَیجُب أاّل نکوَن: پس نباید باشیم  )رد گزینه 
1 و2( / الُمعَجبیَن: خودپسندان، خودشیفتگان، مغروران  )رد گزینه 1 و4( / و ال 
نَذکر: و نباید بیان کنیم )رد گزینه  2 و4( / عیوَب أحٍد: عیب های کسی  )رد گزینه  

1 و4( / بِکالمٍ َخفيٍّ أو بإشارٍة: با سخنی پنهانی یا با اشاره ای  )رد گزینه  2 و4(
َعلَيَّ أن أبتَِعَد: باید دور شوم )رد گزینه 2( / کلمه »خودم« اضافی 291  4

کبر الّذنوب: بزرگ ترین گناهان )رد گزینه 3( است )رد گزینۀ 1( / أ

أن تعیَب: عیب بگیرد، عیب جویی کند، عیب بگیری )رد گزینه 2( / 301  4
عسی: چه بسا، شاید )رد گزینه 3( / أن تکوَن مثله: که مانند او باشی، که مانند 

او باشد )رد گزینه 1 و2( / أیضاً: نیز، همچنین )رد گزینه 2(
پروردگار 311 به  الفلق:  برّب   /  )4 و   3 گزینه  )رد  می آورم  أعوُذ:پناه   1

صبحدم / ِمن شّر ما َخلَق: از شر آن چه آفریده است )رد گزینه  2 و3(
الطاّلب: دانش آموزان، دانشجویان )رد گزینه 3( / ال یَسخر أحٌد 321  1

ِمن أحٍد: نباید کسی کسی را مسخره کند )رد گزینه 2 و 3 و4( / اّتقوا اهلل: از 
خدا پروا کنید، از خدا بترسید )رد گزینه 2 و3(

: ای پسرکم، ای پسرم )رد گزینه 2 و 3( / هذه القصص 331 یا بُنيَّ  1
تَربَوّي: نمونه ای  نَموذج   / الَقصیرة: این داستان های کوتاه )رد گزینه 2 و 3( 
نافعًة:  ُم: تقدیم می کند )رد گزینه 4( / عبراً  تربیتی )رد گزینه 2 و 4( / یُقدِّ
عبرت هایی مفید )رد گزینه 3( / الشدائد: سختی ها )رد گزینه 3( / ما أصابك 

من الّدهر: هر آن چه از روزگار به تو برسد )رد گزینه 2 و 3 و 4(
: دوست داشتنی ترین، محبوب ترین )رد گزینه 2 و 4( / إلی 341 أَحَبُّ  1

اهلل: به خدا )رد گزینه 2 و 4( / أنفُعهم: سودمندترینشان )رد گزینه 2 و 3 و 
4( / لِعباِده: به بندگانش )رد گزینه 3(

هذه النَّماِذج التَّربَویّة: این نمونه های تربیتی )رد گزینه 3 و 4( / 351  2
الُمجتمع: جامعه )رد گزینه 1( / تُسّبُب: سبب می شود )رد گزینه 1 و 3 و 4(

الکهرباء: برق )رد گزینه 3( / في ُکّل السنة: در تمام سال )رد گزینه 361  1
یف: فصل تابستان )رد گزینه 2( 3 و 4( / فصل الصَّ

آَمنوا: ایمان آوردند )رد گزینه  2( / اِجْتَنَبوا: دوری کردند )رد گزینه 371  4
1 و 2 و 3( / الیَغْتَب: نباید غیبت کنند )رد گزینه 1 و 2 و 3( / »ای« در گزینه 

)1( اضافه ترجمه شده است.
»قد عاَش«: زندگی کرده اند )رد گزینه 1 و 4( / کانوا: بودند، بوده اند 381  2

)رد گزینه 3( نماذج تربویّة: الگوهایی تربیتی )نکره( )رد گزینه  3 و 4( / َعَمروا: 
ماندگار شدند )رد گزینه  3 و4 (

أفضل الناس: برترین مردم )رد گزینه  1 و2( / یُجاهد: تالش کند، تالش 391  4
می کند )رد سایر گزینه ها( / بنَفسه و ماله: با جان و مال خود )رد گزینه  2 و3(

شّر الناس: بدترین مردم )رد گزینه 1 و 3 و 4( / ال یَعتقد األمانَة: 401  2
به امانت اعتقاد ندارد. )رد گزینه 1 و 3 و 4( / ال یَجتنب: دوری نمی کند )رد 

گزینه 1 و 3 و4(
باب: جوانان باید، بر جوانان است که )رد گزینه 4( / أن یَهتّموا: 411 علی الشَّ  2

که اهمّیت بدهند )رد گزینه  1 و3 و4( / ُحْسن التَّغذیة: تغذیه خوب )رد گزینه 1 
و3 و4( / ف  : پس )رد گزینه1 و 4( األمور المهّمة: کارهای مهم )رد گزینه  1 و 3(

4  کانت ... تُقّدم: می داد )رد گزینه 1 و 2( / کانت ... تأمُرهم: دستور 421
 /  )3 گزینه  )رد  ارزشمند  پندهایی  قّیمًة:  َمواعَظ   /  )2 و  گزینه 1  )رد  می داد 

تَقّرب: نزدیک شدن، نزدیکی جستن )رد گزینه 1 و 2( 
اِبْتَِعـدَن: دوری کنیـد )رد گزینـه 1 و 4( / ُعجـب: خودپسـندی 431  2

: بـا کالمـی پنهانـی )رد گزینـه 1 و 3( / ُعیـوب:  )رد گزینـه 1( / بـکالمٍ خفـيٍّ
عیب هـا )رد گزینـه 3(
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قد سّمی: نامیده اند )رد گزینه 3 و 4( / بعض المفّسرین: برخی 441  1
مفسران )رد گزینه 3( / السورة: سوره )رد گزینه 2( / هاتان اآلیتان: این دو آیه 

)رد گزینه 2 و 3 و 4( / سورة األخالق: سوره اخالق )رد گزینه 2(
قد یکون: گاهی می باشد )رد گزینه 2 و 3( / ُزمالئنا: هم کالسی هایمان 451  4

)رد گزینه 1( / درُسه أضعف مّنا: درسش از ما ضعیف تر است )رد گزینه 1 و 2 و 3( / 
نُساعده: به او یاری برسانیم )رد گزینه 2(

: پیامبر )ص( گفت )رد گزینه 1 و 3( / بُعثُْت: فرستاده 461 قال النبيُّ  2
َم: تا کامل کنم )رد گزینه 3 و 4( / َمکارم األخالق:  شدم )رد گزینه 3 و 4( / أِلُتمِّ

مکارم اخالق )رد گزینه 1 و 3(
َدَخلُت: وارد شدم )رد گزینه 3( / سوق مشهد: بازار مشهد )رد گزینه 3( / 471  1

بت: روز شنبه )رد گزینه 2 و 4( / اِشتریُت: خریدم )رد گزینه 3( / سرواالً:  یوم السَّ
شلواری )رد گزینه 4( / سبعة و ثمانین: هشتاد و هفت )رد گزینه 2 و 3(

یا مؤمنات: ای زنان مؤمن )رد گزینه 1 و 3( / جاِدلَْن: ستیز کنید، 481  4
: با شما مخالفت کرد )رد گزینه 1 و  گفت وگو کنید )رد گزینه 1 و 3( / خالفُکنَّ

2 و 3( / أحَسن: بهتر، بهترین )رد گزینه 2 و 3(
نتیجة سّیئة: نتیجۀ بدی )رد گزینه 1 و 4( / منه الغیبَة: از جملۀ آن 491  2

)از آن جمله( غیبت / یَنقطع بها: به وسیلۀ آن قطع می شود )رد گزینه 1 و 3 و 4(
تلمیذاتي: 501  / گزینه 1 و 3(  أعلِّم: آموزش خواهم داد )رد  سوف   4

دانش آموزانم )رد گزینه 2( / أحَسن الطرق: بهترین راه ها )رد گزینه 2 و 3( / 
کثر: موفقّیت بیشتر )رد گزینه 2 و 3( الّنجاح األ

511 / و4(   2 و   1 گزینه   )رد  تو  بسیار  کردن  دوری  کثیراً:  اجتنابك   3
من الظّّن: از گمان )رد گزینه 1 و 2 و4( / فاَلحك: رستگاری تو )رد گزینه 1 و 2(

ترجمه گزینه ها: 521  1
1( ساعتی تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.

2( بهترین برادرانتان کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه کند.
4( بشتاب به سوی بهترین کار. 3( بهترین امور میانه ترین آنهاست. 

عقائدنا: عقاید ماست )رد گزینه 1،»این« اضافی است.(/تَدعونا: ما 531  4
را دعوت می کند، ما را فرا می خواند. )رد گزینه 3( / أحَسن األعمال: بهترین 
ُدنا: ما را دور می کند )رد گزینه  1 و 2 و 3(  )نیکوترین( کارها )رد گزینه 2(/ تُبعِّ

/ الخیر أو الشّر: خوبی یا بدی )رد گزینه 1 و 2 و 3( 
بررسی سایر گزینه ها:541  2

1( کانت ... تکَره: بدش می آمد / اِستهزاء: مسخره کردن / جیرانها: همسایگانش
3( بَلَدنا: سرزمین ما / أعلٰی: بلندترین

4( أصوات: صداها / نتکلَُّم َمَعُه: با او سخن می گوییم
بررسی سایر گزینه ها:551  4

1( هذه المکتبة: این کتابخانه / أثَمن: گران قیمت ترین
3( خیر أصدقائك: بهترین دوستانت 2( ترید: می خواهد 

بررسی سایر گزینه ها:561  3
2( قد یُعّلم: گاهی یاد می دهد. 1( أعلُم: داناتر   

4( اِْستَغَْفْرُت: آمرزش خواستم

بررسی سایر گزینه ها:571  1
3( إذن: بنابراین 2( لِتلمیذتها: به دانش آموز خود 

4( خیر األمور أوسطها: بهترین کارها میانه ترین آن هاست.
بررسی سایر گزینه ها:581  4

1( ال تَجتنب: دوری نکنی / فأنت شّر الناس: پس تو بدترین مردم هستی
3( أحَسن: بهتر، بهترین 2( أهدٰی: هدیه کرد / عیبي: عیبم 

بررسی سایر گزینه ها:591  3
1( هر کس شهوتش بر عقلش چیره شود پس او از چارپایان بدتر است.

2( حکمت در قلب کسی که در برابر هر کسی که اطرافش است فروتنی می کند، 
ماندگار می شود.

4( مصرف آب و برق در فصل تابستان از فصل های دیگر بیشتر است.
ترجمه درست عبارت: »استاد به جوانان اندرزهایی گران و باارزش 601  4

در سخنش تقدیم می کرد.«
»َشٌر ِمَن البَهائم«: بدتر از چارپایان611  3
فهو ُخلُق سّیي: پس آن اخالق بدی است.621  2
قَریب: نزدیک )أقَْرب  نزدیک تر(631  1
لیس َشي ٌء أثقَل: چیزی سنگین تر نیست )أثَقل: صفت برتر است 641  4

نه برترین.(
مکّسر 651 )جمع  جوانان  باب   الشَّ  / کار،  بهترین  خیرالعمل:   3

»شاّب« است.(
أجمل الکالم المؤثّر: زیباترین کالم مؤثّر )أجمل  به معنای 661  2

»زیباترین« اسم تفضیل است.(
بررسی سایر گزینه ها:671  4

2( فإنّه  فإنّها 1( ربّه  ربّها   
3( قاَم بطاعِة ربِّه.: به اطاعت پروردگارش پرداخت.

حرکت: حرکة )رد گزینه 3 و 4( / آرام: الهادئة )رد گزینه 1 و 3 و 4(681  2
حرکت سریعی: الحرکة الّسریعة )رد گزینه 1 و 3 و 4( / دنبالش )متناسب با 

حرکة(: وراء ها )رد گزینه 1 و 3 و 4(
کارهای ما برای خدا: أعمالنا لل ّه )رد گزینه 3 و 4( / سبب می شود: 691  1

تسّبب )رد گزینه 2 و 3( / به او: إلیه )رد گزینه 3 و 4( / نماز از همه بهتر است: 
الّصاله أفضلها )رد گزینه 2 و3(

مهم ترین علل: أهّم أسباب )رد گزینه1 و2( / »فیما« در گزینه  های 701  4
2 و3 اضافی است.

بدترین مردم: شّر الّناس )رد گزینه 2 و 3 و 4(711  1
کبر المکتبات )رد گزینه 1 و 2 و 4( / 721 از بزرگ ترین کتابخانه ها: من أ  3

»جهان قدیم«، ترکیب وصفی است و موصوف و صفت از لحاظ معرفه و نکره 
بایستی مشابه هم باشند )رد گزینه 1 و 4( 

امروز: الیوم )رد گزینه 3 و 4( / کوچک ترین اشتباهات:  أصغر 731  2
کبر الفضائل )رد  األخطاء )رد گزینه 1و 3 و 4( / از بزرگ ترین فضیلت ها: من أ

گزینه 1 و 3 و 4(
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زبان ما: لساننا )رد گزینه 1 و 2( / یکی از بزرگ ترین دشمنان ما: 741  3
واحداً ِمن أعظم أعدائنا )رد گزینه 1 و 4(

محبوب ترین: أحّب )رد گزینه 2 و 4( / بندگان نزد خداوند: العباد 751  3
إلی الل ّه )رد گزینه 1 و 2(

بهترین همکارم: َخیُر َزمیلي )رد گزینه2 و3 و4( / فروشنده لباس های 761  1
جالّیة )رد گزینه2 و3 و4( / در مغازه ای: في َمتَجرٍ  مردانه: بائع الَمالبس الرِّ

)رد گزینه 4( / بازار مشهد: سوق مشهد )رد گزینه2 و4(
از شریف ترین اعمال: من أشرف األعمال771  4
این گزینه به فضیلت کار اشاره می کند در صورتی که عبارت سؤال 781  1

و سه گزینه دیگر به اعتدال و میانه روی کار اشاره می کند. 
در این گزینه مانند صورت سؤال دشمنی عاقل بر دوستی نادان 791  2

ارجحّیت دارد.
ترجمه عبارت: سکوت، طال و سخن گفتن، نقره است. مفهوم: 801  4

ارزش سکوت و کم سخنی.
ترجمه گزینه ها:811  1

1( خودپسندی، برتر حساب کردن دیگران نسبت به خودت است. 
2( جاسوسی کردن تالش برای کشف اسرار مردم برای رسوا کردنشان است. 

3( ریشخند کردن آن است که دیگران را با عمل یا با کاری مسخره کنی.
4( بدگمانی تهمت زدن به یک شخص  بدون دلیلی منطقی.

2  ترجمه عبارت: بهترین کارها میانه ترین آن هاست.821
مفهوم: لزوم رعایت اعتدال در کارها.

ترجمه عبارت سؤال: بهترین برادرانتان کسی  است که هدیه کند 831  4
به شما عیب هایتان را. این مفهوم عیناً در گزینه 4  مشاهده می شود. 

)مفهوم: 841 است.«  بد  از همنشین  بهتر  »تنهایی  عبارت:  ترجمه    2
دوری کردن از افراد بد سرشت()مفهوم شعر: دوستی با افراد دانا و فاصله گرفتن 

از افراد نادان(
ترجمه سایر گزینه ها:

1( زیبایی انسان به شیوایی سخنش است.3( از بین بردن فرصت اندوه است. 
4( خداوند چیزی برتر از عقل برای بندگان تقسیم نکرد.

 متن زیر را با دقت بخوان سپس متناسب با آن به سؤاالت 
پاسخ بده:

روایت شده که پادشاهی به مظاهر شکوه و عظمت حریص بود پس هنگامی که 
در  می شدند  جمع  مردم  و  می شد  نواخته  طبل ها  می رفت  مردم  سوی  به 
حالی که می ایستادند در دو طرف راه برای درود و سالم با زور و اجبار. روزی 
پادشاه فهمید که گروهی از آنان به بهانه نشنیدن صدای طبل با بقیه مردم 
نیامدند پادشاه آن را مصیبتی بزرگ شمرد پس مشاوران را جمع کرد و از آنان 
خواست که طبلی بسازند تا صدای آن را همه مردم بشنوند و بین مشاوران 
شخصی سالخورده بود پس گفت: من آماده انجام این کار هستم ولی نیازمند 
اموالی بسیارم پس پادشاه پذیرفت و آن چه خواست به او داد. شیخ این اموال 

را گرفت و شروع کرد به توزیع آن ها بین مردم و می گفت: ای مردم از من تشکر 
نکنید بلکه از پادشاهی که این اموال را از او گرفتم تشکر کنید پس از چند روز 
پادشاه دید که مردم قبل از خروجش پیرامون قصر او جمع می شوند در حالی که 
مشتاق دیدار اویند. پس از معجزه آن طبل تعجب کرد پس هنگامی که در مورد 

قضیه پرس وجو کرد، موضوع برای او مشخص شد. 
سرانجام چه چیزی برای پادشاه مشخص شد؟ مشخص شد برای 851  1

او که ... 
ترجمه گزینه ها:

1( نیکی معجزه ای است که همه گوش ها و دل ها را شنوا می کند.
2( تجّمع مردم پیرامون او هنگام خروج آن ها را اذیت می کند، پس ترک آن 

واجب است.
3( شیخ کارش را پیرامون تهّیه طبل صادقانه انجام داد.

4( کسانی که پیرامون او جمع نشدند دچار سنگینی گوش بودند.
]گزینه[ نادرست را در مورد شخصیت پادشاه و شیخ سالخورده 861  2

مشخص کن:
ترجمه گزینه ها:

1( پادشاه حقیقتاً نمی دانست که مردم او را دوست ندارند.
2( شیخ اموال را برای خودش می خواست هنگامی که آن ها را از پادشاه طلب کرد.

3( شیخ صادق بود در کالمش هنگام توزیع اموال میان مردم.
4( پادشاه جماعتی داشت که هنگام بروز بعضی مشکالت نظراتشان را می شنید.

]گزینه[ نادرست را مشخص کن:871  3
ترجمه گزینه ها:

گاه کند. 1( شیخ قصد داشت که با کارش پادشاه را آ
2( در پایان مردم پیرامون پادشاه با رغبت و شوق جمع شدند.

3( شیخ با درخواستش نجات کسانی که با دیگران برای درود نیامدند را می خواست.

گر شیخ با صراحت خواستار احسان می شد قطعاً پادشاه آن را نمی پذیرفت. 4( ا
مفهوم دریافتی از متن این است که ............881  3

ترجمه گزینه ها:

1( عدالت ضامن بقای ماست نه تعداد و قدرت.
2( حکومت با کفر باقی می ماند ولی با ظلم باقی نمی ماند.

3( انسان بنده نیکی و بخشش است.
4( ظلم جایگاهش بد و نیکی جایگاهش واال است.

دالیل رد سایر گزینه ها:891  4
1( مجرد ثالثي  مزید ثالثي

2( فعل مضارع  فعل ماٍض / بزیادة حرف واحد بزیادة حرفین/ متعدٍّ 
 الزم / االسم الظاهر  ضمیر »هو« المستتر 

3( للغائبة  للغائب / »هي«  »هو«
التفضیل 901 بر وزن »ُفْعلٰی« ـ اسم  »ُعظْمٰی«: اسم ـ مفرد مؤنث   3

للمؤنث: مصیبة ُعظْمٰی: ترکیب وصفی   »ُعظْمٰی« صفة لموصوِف »ُمصیبة«
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 متن زیر را با دقت بخوان سپس متناسب با آن به سؤاالت 
پاسخ بده: 

مدرسه جندی شاپور یک مدرسه قدیمی پزشکی و حکمت در سرزمین فارس 
است پیش از اسالم تأسیس شد و تا دورۀ عّباسی ادامه یافت. زبان سریانی 
همان زبان درس در پزشکی و علوم طبیعی در این مدرسه بود. سپس دایره 
علم به وسیلۀ آن در عهد خسرو اول گسترش یافت که وی بسیار شیفته فرهنگ 
با گذشت زمان نقش آن کم شد هنگامی که در بغداد دانش ها  یونانی بود و 
متمرکز شدند و علم پزشکی و دیگر علم ها به دارالحکمة منتقل شد اما آن 
)مدرسه( همواره با جایگاه بزرگ تری در تاریخ علم و پزشکی در جهان باقی ماند. 

]گزینۀ[ نادرست را برای کامل کردن عبارت مشخص کن.: »مدرسه 911  4
جندی شاپور ...............« 

ترجمه گزینه ها:

کز علم پیرامون پزشکی و حکمت بود.  1( از مهم ترین مرا
2( از جاهایی به شمار می رفت که در آن دانش های سودمند تدریس می شد. 

3( پیش از اسالم تأسیس شد و تا دورۀ عّباسی ادامه یافت. 
4( در زمان خسرو اول از فرهنگ یونانی دور شده بود. 

]گزینۀ[ درست را بر اساس متن مشخص کن: 921  2
ترجمه گزینه ها:

1( زبان سریانی در زمان خسرو اول زبان درس نبود. 
2( پزشکی و علوم طبیعی به زبان سریانی تدریس می شد. 

3( دایرۀ علم در عهد خسرو اول گسترش نیافت. 
4( پس از دوره عّباسی، دانشمندان از جندی شاپور بسیار استفاده کردند. 

متن در مورد ............... سخن می گوید.931  2
ترجمه گزینه ها: 

1( نقش مدارس در پیشرفت کشور.
2( مدرسه جندی شاپور و علوم تدریس شده در آن.

3( خسرو اول و نقش او در پیشرفت پزشکی.
4( مدرسه جندی شاپور و دانشمندان مشهورش. 

»اُنِشئَت« فعل ماضی مجهول ثالثی مزید و صیغه »للغائبة« و 941  3
نائب فاعل آن ضمیر مستتر »هي« است. 

دالیل رد سایر گزینه ها: 951  2
»ُکبْرٰی« بر وزن »ُفْعلٰی« اسم تفضیل مؤنث است و محل اعرابی آن صفت می باشد.

 متن زیر را با دقت بخوان سپس متناسب با آن به سؤاالت 
پاسخ بده: 

مردم سه دسته اند: یکی از آن ها )گروه اّول( پرگو است و جز حرف زدن عملی ندارد. 
دوم حرف می زند و حرف را با عمل دنبال می کند و سوم، مردم را با کارش غافلگیر 
می کند، بدون این که پیش از انجام آن حرف بزند. فرد اول شبیه طبل توخالی است 
که تنها از آن صدا خارج می شود و این ها بسیارند. فرد دوم آن چه را باید انجام 
دهد درک می کند، پس آن چه انجام داده را بیان می کند اما او فخرفروش و بسیار 

منت گذار است. فرد سوم وجودش در میان مردم اندک است، او از پنهان کاری برای 
انجام کارهایش کمک می گیرد و کار همراه با سکوت را ترجیح می دهد. این )فرد( 
همان بهترین مردم است و ما به این ها نیازمندیم. چه بسیار که افرادی را دیده ایم 
که با حرف های زیبا و وعده های فریبنده سخن می گفتند، اّما پس از مدتی رازشان 
آشکار و دروغشان واضح می شد یا این که می بینیم برای تحّقق وعده های خود تالش 

می کنند اّما از ما توّقع دارند که حرف نزنیم مگر این که کارهایشان را ستایش کنیم.
4  »کار زیبای گروه سوم این است که ما ..........«961

ترجمه گزینه ها:
1( از آن ها ]هیچ[ آزار و بدی ندیده ایم.

2( از آن ها دروغی در وعده هایشان ندیده ایم.
3( می بینیم که آن ها با جدیّت و تالش کار می کنند.

4( از آن ها چیزهایی بیشتر از آنچه توقع داریم، می بینیم.
2  گزینۀ مناسب را برای ویژ گی های گروه سوم مشخص کن:971

ترجمه گزینه ها:
1( هرکس خودش را گرامی ندارد، گرامی داشته نمی شود پس او در آن هنگام، 

در زندگی اش مورد احترام قرار نمی گیرد.
2( از نادانی است که انسانی نادان را به خاطر زیبایی لباسش و طراوت چهره اش 

بزرگ بداری.
3( قبل از بارش باران نمی خروشد و پیش از اقدام به کار سروصدایی به وجود نمی آورد.
4( زیاد کار کن و به خداوند متوّسل باش و شتاب نکن زیرا ناتوانی در شتابزدگی است.

آن چه را که با مفهوم متن مناسب تر است، مشخص کن:981  1
ترجمه گزینه ها:

1( زباِن »کار« گویاتر از زباِن »گفتار« است.
2( خاموشی زینت و سکوت، سالمت است، پس وقتی حرف می زنی زیاده گو نباش.

3( حقارت شخص در زیادی سخنش است که ربطی به او ندارد.
4( هرگز نگو اصل و نسب من )چنین و چنان است(، اصِل جوان تنها چیزی 

است که )خودش( به دست آورده است.
دالیل رد سایر گزینه ها:991  2

1( »تَفعیل« بزیادة حرف واحٍد  »تَفّعل« بزیادة حرفین / متعّد  الزم 
3( مجرد ثالثّي  مزید ثالثّي / متعدٍّ  الزم / ضمیر »هو« المستتر  

 الکذب
4( ضمیر »ن« البارز  االسم الظاهر

»آِخر و آِخرة« به معنای )پایان( می باشد و اسم تفضیل نیستند. 1001  3
معنی سایر گزینه ها: 

1( پست تر، پست ترین 2( بهتر، بهترین 4( بزرگ تر، بزرگ ترین 
»أعلَم« بر وزن »أفَعل« اسم تفضیل مذکر می باشد. 1011  2

بررسی سایر گزینه ها: 
1( »أعلََم« به معنای »دانست« فعل ماضی است.

3( »کنُت أعلَُم« به معنای »می دانستم« فعل ماضی استمراری است.
4( »أَعلِم« به معنای »آیا دانست« فعل ماضی است.


