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با لغات ناآشنا در متن چه کنیم؟

که عبارتند از: برای فهمیدن لغات نا آشنا در متن، راه هایی وجود دارد 

1 تقلب طراح

2 ریشه یابی 

3 حدسینگ

4 فارسی بودن بسیاری از جاهای متن

کنیم:  و در این قسمت قصد داریم هر یک از این موارد را بررسی 

1 تقلب طراح

را  آن  یا  طراح  باشد،  نامفهوم  و  نامأنوس  شما  برای  لغتی  گر  ا اوقات  گاهی 

آن  دربارۀ  توضیحی  یا  و  می نویسد  عربی  به  را  معادلش  یا  می کند،  معنی 

به  داریم  قصد  اینجا  در  که  ببرید  پی  لغت  آن  معنی  به  شما  که  می دهد 

توضیح این مطالب بپردازیم:

1 معنی کردن

گاهی اوقات طراح خیلی شیک و مجلسی، معنی آن کلمه را برایتان می نویسد؛ 

کنید: به مثال های زیر دقت 

هنر 97
ِبـ الزئبق )جیوه(! هب في ماّدة ُتسّمی 

ّ
و هو أن یذّوب الذ

خیلی شیک، طراح »الزئبق« را »جیوه« معنی کرده است.

بی 98 تجر
... بواسطة القنوات أو األنابیب )لوله ها(!

طراح برایتان معنی »األنابیب: لوله ها« را نوشته است.

2 نوشتن معادل یا مترادف و متضاد

گاهی اوقات طراح برای حدس کلمه برای شما، مترادف یا متضاد و یا جمع 
یا مفرد آن را می نویسد:

بی 88 تجر
کاة )التقلید(، إحدی و سائل التعّرف علی أشیاء جدیدة! المحا

کاة« را نمی دانید، ولی از روی »التقلید«  شما معنی »المحا
کردن« می دهد. که معنی »تقلید / پیروی  پر واضح است 

انسانی 88
بّي! فبناء علی هذا نری أّنَ حاملي لواء )رأیة( األدب العر

دانش آموزان معمواًل معنی »لواء« را نمی دانند، ولی از روی 
که معنی »پرچم / َعَلم« دارد. »رأیة« واضح است 

ج 89 خار
 علی حسن صیاغة...!

ُّ
... تشاهد علی البضائع )األشیاء( َتدل

طراح چون احتمال داده دانش آموز معنی »البضائع« را نداند، 
به شما »األشیاء« را داده که بفهمید معنی »کاالها / اشیا« دارد.

زبان 90
 »ارتفع«(!

ُ
ورق بالماء لینخفض )ُمنذ حیث ُیمأل الز

»ُمنُذ  طراح  ولی  نمی دانند،  را  »ینخفض«  معنی  دانش آموزان 
»ارتفع«« را داده که بفهمید معنی »کم شدن / پایین آمدن« دارد.

انسانی 92

کي ال تسقط! یترك عمله لیواظب خلّیته )بیته( 
را  »خلّیته«  معنی  دانش آموز  که  است  داده  احتمال  طراح 
که از روی آن بفهمید  نداند، به همین دلیل »بیته« را داده 

معنی »خانه / مکان« می دهد.

ریاضی 96

کان اإلیرانّیون من رّواد )ج رائد( تلك الّنهضة! إضافة إلی ذلك 
چون دانش آموزان معنی »رّواد« را نمی دانند، طراح مفرد آن 
را برایتان نوشته است تا به وسیلۀ آن به معنی »پیشگامان« 

پی ببرید.

متنولوژی
بخش اول

1
در این بخش می خوانیم 

�متن�چه�کنیم؟ با�لغات�ناآشنا�در

تیپ�های�سؤاالت�درک�مطلب

بررسی�درک�مطلب�کنکور�های�سراسری
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ج 96 خار

الصطیاد  المناسبة  الحیلة  خاذ 
ّ
اَت إلی  أو  االبتعاد  إلی  ع  فیسر

)صید( طعمته!
نمی داند  را  »اصطیاد«  معنی  دانش آموز  که  می داند  طراح 
معنی  بفهمد  آن  روی  از  که  داده  را  »صید«  همین  برای  و 

کردن« دارد. »صید 

ریاضی 98
ذي ُیعتبر )ُیعّد( من أهّمها!

ّ
فمن أنواعه نخیل الّتمر ال

از فعل »ُیعّد« که در بحث لغت و واژه خوانده اید، واضح است 
که »ُیعتبر« معنی »به شمار می آید / به حساب می آید« دارد.

بی 98 تجر
تغذیتها بمیاه العیون المتعّددة و اآلبار )جمع بئر(!

که در بحث لغت و واژه خوانده اید، می توانید  از روی »بئر« 
که »اآلبار« جمع و به معنی »چاه ها« است. تشخیص دهید 

3 توضیح دادن

آن  روی  از  تا  توضیح می دهد  کلمه ای  به  راجع  برایتان  اوقات طراح  گاهی 
کنید. کلمه پی ببرید؛ به مثال های زیر توجه  توضیح، به معنی آن 

زبان 89

أشاروا إلی أّنه البّد من وجود جزر معمورة )جزیرة فیها عمران(!

ممکن است دانش آموز معنی »معمورة« را نداند و برای همین، 
که از روی توضیح »جزیرة فیها  طراح توضیح آن را داده است 
که در آن آبادی است.« می توانید بفهمید  عمران: جزیره ای 

»معمورة« معنی »آباد« می دهد.

انسانی 90

أن  دون  من  الکهرباء(  به  یمّر  )ما  سلك  علی   
ً
واقفا طائرًا  رأیت  أ 

یهّدده خطر؟!

از روی توضیح »ما یمّر  به الکهرباء: آنچه از درون آن برق می گذرد«، 
که »سلك« معنی »سیم برق / سیم« می دهد. واضح است 

ج 90 خار

عند  المنجمد  )الماء  الجلید  بعض  ذوب  علی  یساعد  الملح 

ودة(!  البر

در  یخ زده  آب  البرودة:  عند  المنجمد  »الماء  توضیح  روی  از 
که »الجلید« معنی »یخ« می دهد. سرما« واضح است 

ریاضی 95

العنکبوت  تصنعه  )ما  العنکبوت  خیوط  شبکة  کبر  أ علی  ُاجریت 

کبیٍت لها(! 

از روی توضیح »ما تصنعه العنکبوت کبیٍت لها: آنچه عنکبوت 
»شبکة  که  است  واضح  می سازد.«  خود  برای  خانه  مانند 

خیوط« معنی »تار عنکبوت« دارد.

ریاضی 97

د منه المولود(! 
ّ
تصنع أنثی الّصقر بیضها )ما یتول

آن  از  فرزند  آنچه  المولود:  منه  یتوّلد  »ما  توضیح  روی  از 
متولد می شود«، واضح است که »بیض« معنی »تخم« دارد.

2 ریشه یابی

بردترین تکنیک های حدس لغات نا آشنا، ریشه یابی  یکی از مهم ترین و پرکار
نزدیک  دلیل  به  را  آنها  معنای  نحوی  هر  به  که  است  کلماتی  از  استفاده  و 
بودن ریشۀ کلمات می دانید. فکر نکنید که این کار راحتی است؛ بلکه تکرار و 
تمرین فراوان می خواهد. اآلن تعداد زیادی تک جمله از متن های سال های 
هم  با  کلی  صورت  به  را  متن   »3« انتها  در  و  می کنم  بررسی  برایتان  را  اخیر 
کرده و لغاتی از آنها را ریشه یابی می کنیم تا برای شما روشن تر شود. بررسی 

ریاضی 91

 باألشجار!
ً
کان من آماله أن یری حقله ملیئا و 

« را داشتید که معنای »پر شدن« 
ُ
، َیْمَتِل

َ
در بحث لغت »ِاْمَتَل

داشت؛ پس »ملیئًا« هم معنی »پر شدن« می دهد.

ریاضی 91

مّرت األّیام و مضت الّسنوات!

در بحث مترادف و متضاد در لغت و واژه، احتمااًل »َمَضی، 
پس  داشت؛  »گذشتن«  معنی  که  شنیده اید  را  َیمضي« 

»َمَضت« هم،  معنی »گذشت« می دهد.

بی 91 تجر

 عن رأیه، فبدأ یوّضح!
ً
سأله مازحا

که »بدأ یوّضح«  از روی »توضیح دادن« می توانید بفهمید 
کرد« می دهد. معنی »شروع به توضیح دادن 

بی 91 تجر

ی فیها دروسه!
ّ

تي تلق
ّ
فسألوا عن حیاته و عن المدرسة ال

که مثاًل می گفتید جریان  را داشتید  در فیزیک بحث »القا« 
در فالن جسم القا شد، یعنی فالن جسم جریان را دریافت 
»دریافت  معنی  »تلّقی«  بفهمید  می توانید  آن  از  لذا  کرد، 

کرد« می دهد.

ج 91 خار

ِاستضعفوك فذبحو ك!

از روی »ضعف / ضعیف« خیلی واضح است که »ِاستضعفوك« 
معنی »تو را ضعیف یافتند« می دهد.

ج 91 خار

سفینة الحیاة تعلو في زمٍن و تهبط في زمن آخر!

أعلی« خیلی شیک می توانید بفهمید  از روی »عالی،  تعلو: 

که »تعلو« معنی »باال می رود، زیاد می شود« می دهد.
تهبط: لغت »َهَبَط / َیهبط« را در بحث لغت داشتید؛ پس 

»تهبط« معنی »پایین می آید« می دهد.

ریاضی 92

أحدهم قّوال ال ینتج غیر الکالم!

معنی  »قّوال«  که  است  واضح  یقول«  »قال،  روی  از  قّوال: 

»پرگو / پر حرف« می دهد.
که با  »ینتج«: هم ریشۀ آن »نتیجه« است؛ پس واضح است 

حرف »ال« معنی »نتیجه ای ندارد« می دهد.

ریاضی 92

م!
ّ

و الثالث یفاجئ الّناس بعمله دون أن یتکل

گهان« که در بحث لغت داشتید، می توانید  از روی »فجأة: نا
که »یفاجئ« معنی »غافلگیر می کند« می دهد. بفهمید 

ریاضی 92

و لکّنهم بعد زمٍن ُیفشی سّرهم!

 از روی »فاش شدن« که در فارسی هم به کار می بریم، واضح
می شود«  »فاش  و  مجهول  صورت  به  »ُیفشی«  که  است 

معنی می دهد.

ریاضی 92

هو یستعین علی قضاء أموره بالکتمان و یرّجح العمل بالّصمت!

کمک  یستعین: در نماز می گوییم »إّیاك نستعین: فقط از تو 

می خواهیم« که خیلی واضح است معنی »کمک می خواهد« 
می دهد.

کار می بریم،  که در فارسی به  یرّجح: از روی »ترجیح دادن« 

که »ُیرّجح« معنی »ترجیح می دهد« دارد. واضح است 
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هنر 98

فُمها  لیصل  األمامّیتین  قدمیها  بین  ُتباعد  أن  من  رافة  للّز البّد 

مّما  بصعوبة،   
ّ

إال األّول  وضعها  إلی  تعود  ال  و  الماء  سطح  إلی 

 للّصید و هي في تلك الحالة! 
ً

َیجعلها عرضة

األخری  الحیوانات  من  جّدًا  کثر  أ الفرار  و  للحرکة  رافة  الّز سرعة 

األشجار.  بین  االختفاء  علی  ُتساعدها  نقوٌش  جسمها  علی  و 

رافة أذنین متحّرکتین لسماع جهة الّصوت! تمتلك الّز

»أقدام«  که  بفهمید  می توانید  زدن«  »قدم  روی  از  أقدام: 

معنی »پاها« می دهد.
تکتفي: از روی »کافی بودن« می توانید بفهمید که معنی »کافی 

است« می دهد.
ة: در بحث لغت و واژه »جافة: خشک« را داشتید.

ّ
الجاف

معنی  بفهمید  می توانید  کردن«  »تناول  روی  از  َتتناول: 

»می خورد / تناول می کند« را دارد.
ی: از »غذا« و »تغذیه« می آید و معنی »تغذیه می کند« دارد. ّ

تتغذ

تناولها: واضح است که معنی »تناول کردن / خوردن« می دهد.

ُتباعد: از روی »ب / ع / د« و »ُبعد« و اینکه در فارسی می گویند 

»بعید است«، می توانید بفهمید که معنی »دور کند« می دهد.
»أمام«  و  می دهد  سرور  و  پیشوا  معنی  »امام«  األمامّیتین: 

معنی »جلو« دارد و »أمامّیتیِن« همان مثنای »أمام« است 
که معنی »جلویی« می دهد.

کاال«؟! بله!  که در فارسی می گویند »عودت  ال تعود: شنیدید 

از روی همین می توانید بفهمید معنی »برنمی گردد« دارد.
کاری  : شنیدید که می گویند طرف عرضه و توان انجام  ً

عرضة

آماده  و  »توان«  معنی  بفهمید  می توانید  پس  بله!  داره؟  را 
شدن می دهد.

معنی  بفهمید  می توانید  شدن«  »مخفی  روی  از  اإلختفاء: 

»مخفی شدن / پنهان شدن« می دهد. 
تمتلك: از روی »مالکیت« می توانید بفهمید که معنی »دارد، 

مالک می باشد« می دهد.
سماع: واضح است که »سماع« معنی مصدری »شنیدن« دارد.

3 حدسینگ

گاهی اوقات ریشه یابی هم جواب نمی دهد و شما ناچار می شوید معنی کلمه 
کلی عبارت تشخیص دهید  و معنی  و شرایط جمله  به ساختار  توجه  با  را 

کنید: که نیازمند تمرین زیادی برای تسلط است؛ به مثال های زیر دقت 

ج 90 خار

و بما أّنَ في مائه ملح فهذا ُیساعد علی ذوب بعض الجلید!

که می گوید: »با توجه به اینکه در آبش  از روی معنی جمله 
کمک می کند.«  که همین به آب شدن برخی ...  نمک است 
واضح است که »الجلید« باید معنی »برف / یخ« داشته باشد.

بی 89 تجر

کثر فهو ُمرهق! رّدد إذا 
َ
لکّن الّت

زیاد  تردید  که  »هنگامی  می گوید  که  جمله  معنی  روی  از 
که »ُمرهق« باید معنی  شود، پس او ... است.«، واضح است 

»خسته کننده / زیان آور / مانع« داشته باشد.

زبان 89

من الّناس من ظّنَ أّنَ الّراحة معناها االنغماس في الکسل!

کسانی  »از میان مردم  که می گوید:  به معنی جمله  توجه  با 
تنبلی  در   ... معنایش  راحتی،  می کنند  گمان  که  هستند 
 است.«، واضح است که »االنغماس« باید معنی »فرو رفتن / 

غرق شدن« داشته باشد.

زبان 89

إّنَ اإلنسان حین یقوم بعمل، فعلیه أن ُیحسن في انجازه! 

با توجه به معنی جمله که می گوید: »همانا انسان هنگامی که 
کار را به خوبی ... .«؛  که آن  کاری می پردازد، پس بر اوست  به 

که »انجاز« معنی »اجرا / انجام« می دهد. واضح است 

ریاضی 91

کان یعمل في حقله!  
ً
حا

ّ
إّنَ فال

با توجه به معنی جمله که می گوید: »همانا کشاورزی در ... کار 
که »حقل« معنی »مزرعه / باغ« دارد. می کرد.«، واضح است 

ج 91 خار

و هذا قانون یجري في العالقات بین الّدول!

با توجه به معنی: »و این قانون در ... بین دولت ها جاری است.«
که »العالقات« معنی »روابط« می دهد. واضح است 

ج 91 خار

بون من الّشوك لخوفهم علی أنفسهم! الّناس بطبیعتهم ال یقتر

که می گوید: »مردم به طور طبیعی  با توجه به معنی جمله 
به خاطر ترس از جانشان، به ... نزدیک نمی شوند.«، واضح 

که »الّشوك« معنی »خار / تیغ ...« دارد. است 

ج 91 خار

 بعد ثورات جرت 
ّ

الّدول المستعمرة لم تعترف بحق الّشعوب إال

کاألنهار! فیها الدماء 

که می گوید: »دولت های استعمارگر  با توجه به معنی جمله 
آن  که خون ها در   ... از  را نشناختند مگر بعد  حق دولت ها 
معنی  »ثورات«  که  است  واضح  شد.«،  جاری  رودها  مانند 

»جنگ ها / انقالب ها« می دهد.

4 بسیاری از جاهای متن، فارسی است

در  یا  و  هستند  فارسی  متن ها   70٪  
ً
معموال کنکور  در  که  کنید  دقت  بچه ها 

متن  تا  دو  اآلن  هستش!!!  واقعی  ولی  نشه  باورتون  شاید  دارند.  ریشه  فارسی 

با هم بررسی می کنیم تا باورتون بشه که بسیاری از قسمت های متن، فارسیه.

ریاضی 88

الّثواني و بتضییعها نهمل جزءًا من  إّنَ العمر معدود بالدقائق و 

و  باالجتهاد  المفقودة  وة  الّثر نسترجع  أن  یمکن  إّننا  حیاتنا! 

استرجاعه  المفقود فال یمکن  الوقت  أّما  و   ... بالّدرس،  المعرفة 

کالّسیف إن لم تقطعه قطعك! فلهذا نری  أبدًا! فقد قیل الوقت 

أوقاتهم.  من  المفیدة  باإلستفادة  ملتزمین  کانوا  الّناجحین  أّن 

ی 
ّ
 آخر یتول

ً
یقال إّنَ أحد العلماء قد مات أحد أقربائه فأمر شخصا

شيء  فوات  من  للخوف  الّدرس  مجلس  َیدع  لم  هو  و   ... دفنه 

الطفولة  زمن  من  بیة  الّتر إلی  بحاجة  الّثقافة  فهذه  العلم!  من 

!
ً
 فشیئا

ً
حّتی تنمو شیئا
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ریاضی 88

که  إّنَ العمر معدود بالدقائق و الّثواني: دقیقًا در فارسی داریم 

عمر، محدود به دقیقه ها و ثانیه هاست.
کردن« داریم. در فارسی »ضایع  بتضییعها: 

جزءًا من حیاتنا!: در فارسی دقیقًا »جزیی از زندگی« را داریم.

الّثروة المفقودة باإلجتهاد: در فارسی »ثروت / مفقود / اجتهاد« 

را داریم.
بالّدرس: درس

الوقت المفقود: وقت مفقود )گم شده، از دست رفته(

در  أوقاتهم:  من  المفیدة  باإلستفادة  ملتزمین  کانوا  الّناجحین 

فارسی دقیقًا »الناجحین / ملتزم / استفاده / مفید / أوقات« 
را داریم.

إّنَ أحد العلماء قد مات أحد أقربائه: در فارسی تمام ترکیبات و 

گوشمان  کلمات »أحد العلماء / مات / أقرباء« را داریم و به 
آشناست.

مجلس الّدرس للخوف من فوات شيء من العلم!: در فارسی تمام 

کلمات »مجلس/الدرس/للخوف/شيء/العلم« را داریم.
بیة من زمن الطفولة: در فارسی دقیقًا »نیازمند  بحاجة إلی الّتر

کودکی« را داریم. تربیت از زمان 

زبان 89

و  الکسل  في  االنغماس  معناها  الراحة  أّن  ظّن  من  الّناس  من 

فّر  لما  کذلك  کان  لو  و  ذلك!  نحو  أو  ُمریح  کرسّي  علی  اإلّتکاء 

ال  و  حال  إلی  حال  من  التغییر  الّراحة  إّنما  العمل!  إلی  الّناس 

إّنها  الثابتة،  الحیاة  اإلنسان  علی  صعٌب  عمل.  إلی  عمل  من 

ذي 
ّ
ور هذا العالم سببه الملل ال کثیرًا من شر تمیت القلب! فإّن 

نتیجة اإلجتناب عن مواجهة حالة جدیدة. فلهذا نشاهد  هو 

کالجسم   
ّ

یمل  
ً
أیضا القلب  أّن  علی  یؤّکدون  بیة  التر علماء  أّن 

فدواؤه حینئذ هو التجدید و التغییر!

الکسل: »کسل« را در فارسی داریم.

را  صندلی«  کرسّي:   / »اّتکا  کلمه  دو  هر  کرسّي:  علی  االّتکاء 

در فارسی داریم.
التغییر من حال إلی حال و ال من عمل إلی عمل:

داریم  را  عمل«   / حال   / »تغییر  کلمات  تمامی  فارسی  در 
و رایج هستند.

»صعب:  کلمات  تمامی  الثابتة:  الحیاة  اإلنسان  علی  صعٌب 

و  داریم  فارسی  در  را  الثابتة«   / الحیاة   / اإلنسان   / سخت 
رایج هستند.

کلمات »شرور / هذا /  العالم سببه الملل: تمامی  ور هذا  شر

برد دارند. کار العالم / سبب / الملل« را در فارسی داریم و 
کلمات  تمامی  جدیدة:  حالة  مواجهة  عن  اإلجتناب  نتیجة 

را در فارسی داریم  »نتیجة / اإلجتناب: دوری / مواجهة« 
و رایج هستند.

تیپ های سؤاالت درک مطلب

سؤاالت درک مطلب کنکور به 8 دسته تقسیم می شوند که اآلن قصد داریم 
کنیم. این تیپ ها عبارتند از: این تیپ ها را با هم بررسی 

کلی،  مفهوم   4 متن  از  برداشت   3 استنباطی   2 جزئیات  از  سؤال   1

6 صحیح و  5 سؤال مفهوم در پوشش درک مطلب  مقصود، عنوان متن 
8 جای خالی که در متن آمده است  7 موضوعاتی  خطا 

1 سؤال از جزئیات متن: تکنیک اسکیم

که برای پاسخ به آن ها، نیازی به خواندن  کنکور هستند  برخی سؤاالت در 
کل متن و برداشت از متن نیست؛ بلکه دربارۀ جزئیات خاصی از متن سؤال 
را در صورت سؤال  کلیدی  کلمۀ  کافی است  می کنند. در این نوع سؤاالت 
پیدا کرده و در متن دنبال آن بگردیم و قسمتی از متن را که آن کلمۀ کلیدی 

در آن هست بخوانیم و به پرسش مربوطه پاسخ دهیم.
سؤال از جزئیات )تکنیک اسکیم(  پیدا کردن کلمۀ کلیدی در صورت سؤال 

کلیدی در آن است.  کلمۀ  که  و خواندن قسمتی از متن 

کثیر  کنز ثمین من الصعب الحصول علیه، فهذا في  إّن الصدیق الوفّي 
من األحیان خیر من األخ! فهو وسیلة في الشّدة و قبس هدایة و نور 
 

ّ
إال خالصة  تکون  ال  الّصداقة  و  الشدائد.  في  ُمعین  و  األّیام  ظلمة  في 

القلب  ینبض  لم  إذا  للّصداقة  معني  فال  األنانّیة.  شائبة  من  خلت  إذا 
لم عندما یصاب الصدیق بما یؤلمه! الشدائد محّك ااُلخّوة، و  بشعور األ
 في الحاجة، فإذا کان 

ّ
ّدة و ال ُیختبر إال

ّ
 في الَش

ّ
الصدیق الوفّي ال ُیعرف إال

کّل جانب، بل قد ینقلب العدّو  المرء في نعمة یأتي األصدقاء إلیه من 
ولئك األصدقاء  صدیقًا؛ و لکن إذا قّلت نعمه فیلتفت حوله باحثًا عن اُ
کثر المتمّلقون! ! و علی أّي حال لقد قّل المخلصون و  فال یجد لهم أثراً

فعلی اإلنسان أن یکون منتبهًا في مجال الصداقة و لیعلم أّن صدیق 
ترتعش  ال  فالّصداقة  أجاب.  لب 

ُ
ط إذا  و  َصدق  قال  إذا  من  الحّق 

بالحوادث و ال تضّعفها حوادث األّیام!

؟ إذا .............
ً
- علی أساس النّص متی ینقلب العدّو صدیقا

کان اإلنسان یتمّتع بالنعم!  )1
کان ُخلق اإلنسان و أعماله طّیبة!  )2

3( لم یر العدّو أنانّیة فینا!
4( قّلت مواهب العدّو و توّقع إعانتنا!

1پاسخ

صورت سؤال در مورد جزئیات سؤال پرسیده، پس »ینقلب العدّو« را 
که  چ می کنیم، اندکی قبل و بعد از آن را می خوانیم و پی می بریم  سر
که شخص در نعمت باشد، از هر جانبی دوستان به سمت او  »زمانی 
می آیند، بلکه حتی دشمن به دوست تبدیل می شود.« و می فهمیم 
بدل  دوست  به  هم  دشمن  حتی  باشد،  نعمت  در  ایشان  که  زمانی 
بالنعم:  یتمّتع  اإلنسان  »کان  یعنی   »1« گزینۀ  پاسخ  بنابراین  شده؛ 

انسان از نعمات برخوردار شود« است.
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کالخشب في ید النّجار، و لهذا  الوقت هو الماّدة الخام في ید اإلنسان 
قیمة  یعرف  العاقل  و  استعماله!  یحسن  أن  و  علیه  یحرص  أن  فعلیه 
الحیاة  أّن  أدرك  قد  و  إلیه،  الّشدیدة  حاجته  من  ناتجة  معرفة  الوقت 

ُتعّد بالّدقائق و الّثواني، فیجب أن تکون لهذه الّدقائق قیمٌة جلیلٌة!
لتزام بالمواعید الّزمنّیة هي من الّنماذج الّشائعة بین  و ظاهرة عدم اال
إنسان  کّل  في  تظهر  الّزمنّیة  العهود  و  الوقت  علی  فالمحافظة  الّناس 
یضّیع  اّلذي  هو  الُمهمل  اإلنسان  فإّنَ  اإلرادة،  قّوة  و  بالّصدق  ِاّتصف 

وقته بال فائدة فیسوء عیشه!
فالواجب یقتضینا أن نغرس عادة المحافظة علی المواعید في نفوس 
راسخة  ثابتة  العادة  هذه  وجدوا  کُبروا  إذا  حّتی  فولة، 

ّ
الط منذ  الّصغار 

روف، و حینئذ تنتظم األعمال و یسود الّنظم و 
ّ
الیمکن أن تغّیرها الظ

تزداد فرص الّنجاح و یعیش الّناس في طمأنینة!

- من یراعي العهود الّزمنّیة؟

2( الّصابر و قوّي اإلرادة! 1( الّصدوق و ذو اإلرادة! 
4( العاقل و الوفّي! 3( الّصادق و العاقل! 

1پاسخ

صورت سؤال در مورد جزئیات سؤال پرسیده است و کافیست »العهود 
چ  کنیم؛ پس پی می بریم که »پای بندی به وقت و قول و  الّزمنّیة« را سر
که به صداقت و نیروی اراده توصیف شده باشد،  قرارها در هر انسانی 
و قرارش پای بند است  به قول  کسی  لذا می فهمیم  دیده می شود.«، 
و  »الّصدوق  گزینه »1« یعنی  لذا پاسخ  باشد.  اراده  و دارای  که صادق 

ذو اإلرادة: صادق و دارای اراده« است.

تستولوژیتجربی 92

2 سؤال استنباطی: اسکیم پالس عقل

استنباط  نیازمند  و  نیاورده  تست ها  در  را  مطلب  عین  طراح،  اوقات  گاهی 
را پیدا می کنیم  کلیدی  کلمۀ  ابتدا  شخصی است. برای حل این سؤاالت، 
کمی قبل و بعد از آن را می خوانیم. در این موارد  کرده و  و به متن مراجعه 
گاهی  و  دهیم  جواب  را  تست  بتوانیم  تا  برسیم  فراتر  درکی  به  متن  از  باید 
تا  بسنجیم  را  آن  از  فراوان تری  ابعاد  و  کنیم  تحلیل  خودمان  پیش  باید 

بتوانیم به آن پاسخ دهیم.

حینما تجتمع األّمة تصبح قوّیة مسموعة الکلمة، و ال تْجرؤ ااُلمم ااُلخری 
علی الهجوم علیها. فالنزاع بین فئات المجتمع یسّبب الفشل و الّضعف، 
و هذه ااُلّمة تبتعد عن غایاتها و تصبح لقمة لذیذة ألعدائها. فالمسلمون 
في أسبانیا أقاموا دولة نشرت الحضارة و جعلت أسبانیا بلداً یأتي إلیه زّوار 
المعرفة من کّل جانب، و لکن بعدما تفّرقوا تغّلب العدّو فخرج المسلمون 

منها. فاإلعتبار بما مضی هو السبیل الوحید للفوز و النجاح!

- نصبح لقمة ألعدائنا حین .............

کلمتنا و أصبحنا مّتحدین! 1( اجتمعت 
2( ابتعدنا عن الخالف و اقتربنا من بعضنا!

ّمتنا! اُ 3( أصبحنا نفّکر بمصالحنا و نترك مصالح 
4( اعتبرنا بما مضی و أعطینا ید المعونة لآلخرین!

تستولوژیریاضی 87

3پاسخ

گروه های جامعه،  چ کنیم به »پس دعوا بین  گر »لقمة ألعدائها« را سر ا
سبب شکست و ضعف می شود و این ملت از هدف هایش دور و لقمۀ 
دقیقًا  مطلب  این  و  برمی خوریم  می شود.«  دشمنانش  برای  لذیذی 

کنیم: کرده و تحلیل  گزینه ها نیست؛ پس باید فراتر از متن فکر  در 
1( سخن ما یکی شود و متحد شویم. 

کنیم و به هم نزدیک شویم. 2( از اختالف دوری 
کنیم. کنیم و منافع امت مان را رها  3( به منافع خودمان فکر 

4( از آنچه گذشته است عبرت بگیریم و دست یاری به دیگران بدهیم.
گزینۀ  گزینه ها، بهترین پاسخ  چ شده و بررسی  با توجه به محتوای سر
که باعث تفرقه و  که بهتر است از درگیری های بی مورد  »3« است؛ چرا 
کنیم،  اینکه به منافع خود فکر  اختالف می شود بپرهیزیم و به جای 

به منافع ملت خود بیندیشیم.

اّلذین  العلماء  وجود  الفارسّیة  و  العربّیة  بین  الّصلة  وجود  مظاهر  من 
فمنهم  الّلسانین.  بذي  یعرفون  فهؤالء  بالّلغتین.  لدیهم  ا  عّمَ یعّبرون 
»سعدّي« و »منوتشهرّي« و »عنصرّي« و »خاقانّي« و »حافظ الّشیرازّي« 
الخلفاء  عهد  فمنذ  العربّیة!  المفردات  من  لدیه  بما  یفتخر  کان  اّلذي 
أن یصدر مکتوب  یعتبر عیبا  کان  الغزنوّي  إلی عهد محمود  الراشدین 
عن قصر الّسلطان بغیر العربّیة! و الجدیر بالذکر أّن بعد تأسیس اإلمارت 
الفارسّیة و ازدهار الّلغة الفارسّیة لم یضعف شأن الّلغة العربّیة، بل احتفظ 

به و ارتفع! فوصل األمر إلی حالة أصبح الفصل بینهما أمراً مستحیاًل!

ذین .............
ّ
سانین هم ال

ّ
- عّین الخطأ للفراغ: ذو الل

کانوا یحّبون الّلغتین!  )1
2( ولدوا في إیران لکّنهم أنشدوا آثاراً بالعربّیة!

3(کانوا أقویاء في آثارهم بالّلغتین!
4( عاشوا في بلدتین لکّنهم رّجحوا العیش في إیران!

4پاسخ

میان  ارتباط  وجود  نشانه های  »از  به  چ  کنیم  سر را  »ذوالّلسانین«  گر  ا
نزدشان  آنچه  که  است  دانشمندانی  وجود  فارسی،  و  عربی  زبان های 
این  که  است  واضح  برمی خوریم.  می کنند.«  بیان  زبان  دو  به  را  است 
گزینه ها نیامده است و باید فراتر از متن فکر  مطلب به طور واضح در 

کنیم: کرده و آن ها را تحلیل 
1( دو زبان را دوست داشتند.

2( در ایران به دنیا آمدند، ولی آثاری را به زبان عربی سرودند.
3( در آثارشان به دو زبان قوی بودند.

کشور زندگی  کردند، ولی زندگی در ایران را ترجیح دادند. 4( در دو 
گر یک مقدار فراتر از متن فکر کنیم، درمی یابیم که دو زبانه به کسانی  ا
که به دو زبان عربی و فارسی شعر می گفته اند و ربطی  اطالق می شده 

کشور ندارد. به زندگی در دو 
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و  »سعدّي«  فمنهم  سانین. 
ّ

الل بذي  یعرفون  فهؤالء  غتین. 
ّ

بالل لدیهم  عّما  ون  یعّبر ذین 
ّ
ال العلماء  وجود  الفارسّیة  و  بّیة  العر بین  الصلة  وجود  مظاهر  من 

الراشدین إلی عهد محمود  بّیة! فمنذ عهد الخلفاء  العر المفردات  کان یفتخر بما لدیه من  ذي 
ّ
ال »منوتشهرّي« و »عنصرّي« و »خاقانّي« و »حافظ الشیرازّي« 

غة الفارسّیة لم یضعف 
ّ

بّیة! و الجدیر بالذکر أّن بعد تأسیس اإلمارات الفارسّیة و ازدهار الل  أن یصدر مکتوب عن قصر السلطان بغیر العر
ً
کان یعتبر عیبا الغزنوّي 

بّیة، بل احتفظ به و ارتفع! فوصل األمر إلی حالة أصبح الفصل بینهما أمرًا مستحیاًل ! غة العر
ّ

شأن الل

 علی ..............«    1
ّ

عراء اإلیرانّیین یدل
ُ

بّیة عند الّش عّین الخطأ للفراغ: »وجود أشعار بالعر

1( وجود صلة قویة بین الّلغتین ال یمکن فصلهما!
2( أّن المسلمین لم یریدوا زوال الّلغة الفارسّیة!

کثرة وجود المفردات العربّیة في الّلغة الفارسّیة!  )3
4( أّن اإلیرانّیین لم یروا أّن الّلغة العربّیة تنافس لغتهم!

ذین ..............«   2
ّ
سانین هم ال

ّ
عّین الخطأ للفراغ: »ذو الل

2( ولدوا في إیران لکّنهم أنشدوا آثاراً بالعربّیة! کانوا یحّبون الّلغتین!    )1
4( عاشوا في بلدتین لکّنهم رّجحوا العیش في إیران! کانوا أقویاء في آثارهم بالّلغتین!    )3

بّیة؟«   3 کان األدباء اإلیرانّیون یکتبون و ینشدون بالعر عّین الخطأ: »باعتقادکم لماذا 

کانوا یخافون من السالطین فأرادوا التقّرب إلیهم!  )2 1( أرادوا أن یثبتوا قدرتهم و جدارتهم في الّلغتین! 
کانوا یحّبون لغة القرآن و لم یشعروا بأّنها أجنبّیة!  )4 کبر من الّناس!  3( قد قصدوا أن یخاطبوا فئات أ

؛ لماذا؟«   4
ً
کان یعتبر عیبا بّیة  حیح: »صدور مکتوب بغیر العر عّین الّصَ

کراهتهم عن استعمال غیرها! 1( بسبب 
2( لخوفهم من عدم رعایة القانون في البلد!

کان یکثر هذا األمر یسّبب أفول الّلغة العربّیة! 3( إذا 
کانت لغة العلم و المؤّسسات الحکومّیة! 4( ألّن الّلغة العربّیة 

متن

تجربی 289

 من بعد أن یسألوا مّرات: أ أقوم اآلن أم بعد قلیل؟! أ أفلح أم أشقی؟! و ... من الطبیعي أن یفّکر المرء قبل البدء بعمله؛ 
ّ

هناك أشخاص ال یقومون بأّي عمل إال

أّننا نخاف حدوث شيء ال نرغب فیه. لکّننا یجب أن نعلم أّن ما علینا من الواجب هو أن نبذل أقصی  کثر فهو ُمرهق! و سبب هذه الحالة هو  الترّدد إذا  لکّن 

کلها و ماذا سیکون بعد ذل ك و ...؟! فلنّتخذ هذا   حّبة یزرعها و من سیأ
ّ

کل ع مثاًل أن یعرف أین تمضي  جهدنا للقیام بما علینا من  الواجب؛ فلیس علی الزار

الشعار: آِمن و ِسر بالحّق و ال ُتبال!

ما معنی »مرهق«؟   5

4( غضاضة 3( صامد  2( ُمتعب  1( عاّق 

حیح للفراغ: »الترّدد یحصل بسبب ..............«   6 عّین الّصَ

2( عدم الرغبة في أعمالنا و خوفنا من العمل! 1( المرض الروحّي اّلذي یصاب اإلنسان به! 
منّیاتنا! 4( أّننا ال نبذل أقصی جهدنا لتحّقق اُ 3( أّننا نفّکر أّن حصول النتیجة أیضًا بیدنا! 

عّین الخطأ في المقصود من العبارة: »آمن و سر بالحّق و ال ُتبال!«   7

مور ثالثة: الفشل و الفقر و الفقدان! 2( ال تخف من اُ 1( اإلنسان ُیدّبر و اهلل ُیقّدر!  
4( اثنان الزمان: التوّکل في طریق ك و االعتماد علی  النفس! 3( إّن الحیاة عقیدة و جهاد!  

عّین المناسب لعنوان النّص:   8

2( العجلة من  الشیطان! 1( في التأخیر آفات!  
4( فإذا عزمت فابدأ! 3( الخوف أسوأ األعمال!  
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درود به همگی! سه تا سؤال راحت از تحلیل صرفی میاد! معموال یک سؤال از تحلیل صرفی اسم و دو سؤال از فعل میاد! نگاه به ظاهر طوالنی و بد بدنشون 

نکنین! خیلی راحت حل میشن! فقط کافیه تکنیک هاش رو بلد باشین.

تحلیل صرفی اسم1گفتار

تحلیل صرفی اسم 

باید  میشن.  محسوب  اسم  چیا  بدونیم  باید  اول  »اسم«،  صرفی  تحلیل  برای 

بدونین موارد زیر اسم هستن: 

... 1 تمامی کلماتی که »ال« یا »ة« یا »تنوین« داشته باشند: المسلمة / تلمیذاً
2 تمامی »مصدر« های ثالثی مجرد و مزید: صبر / تقدیم / مجاَهَدة...

3 قیدهای »مکان« و »زمان«: عند / قبل / بعد / أمام/ تحت....
4 اسامی »اشاره«: هذا / هذه/ أولئك / تلك...

کم... کما/  5 انواع »ضمیر«: هو / هما / هم / ك / 
کیف / من / ما... کلمات »پرسشی« به جز »هل« و »أ«: أین /   6

که شناختیم اسم شامل چه مواردی میشه، باید »جنس اسم/ عدد  حاال 
اسم / وزن های مهم اسم/ معرفه و نکره« را بشناسیم.

جنس اسم

که در اینجا  جنس اسم در عربی به »مذکر« و »مؤنث« دسته بندی می شود 
قصد داریم آنها را بشناسیم:

مذکر

ور، الّدیك و...
َ

اسمی است که بر جنس »نر« داللت دارد؛ مانند  محمود، الّث
اسم مذکر به دو دسته حقیقی و مجازی تقسیم می شود:

1 مذکر حقیقی

لت می کند و مخصوص  اسمی است که بر نام یا صفت انسان و یا حیوان نر دال
جانداران است؛ مانند  محّمد، علي، حسن، الّثور، الّدیك و ... 

2 مذکر مجازی

اسمی است که بر جنس نر داللت نمی کند و مخصوص غیرجاندار است، اّما قواعد 
اسم مذّکر در مورد آن به کار می رود؛ مانند  الَقَلم، الباب، الکتاب، الّدفتر و ...

مؤنث

لت دارد؛ مانند  خدیجة، فاطمة،  بر جنس »ماده« دال که  اسمی است 
جاجة.

َ
البقرة، الّد

اسم مؤنث نیز به دو دستۀ حقیقی و مجازی تقسیم می شود:

1 مؤنث حقیقی

و  می کند  لت  دال ماده  حیوان  یا  و  انسان  صفت  یا  نام  بر  که  است  اسمی 
مخصوص جانداران است. مانند  المعّلمة، األخت ...

2 مؤنث مجازی

غیرجانداران  مخصوص  و  نمی کند  لت  دال ماده  جنس  بر  که  است  اسمی 
کار می رود؛ مانند  الّشمس،  است، اّما قواعد اسم مؤّنث در مورد آن به 

جرة و ... 
َ

المنضدة، المدرسة، الّش

تحلیل صرفی
و محل اعرابی

بخش دوم

2
در این بخش می خوانیم 

تحلیل صرفی اسم

تحلیل صرفی فعل

تحلیل صرفی حرف
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نشانه های مؤنث مجازی 

جرة/ ...
َ

1 تاء مربوطه »ة«؛ مانند  المدرسة / الّش

2 الف ممدوده »اء«؛ مانند  َزهراء / َصحراء / َزرقاء / ...

ُکبر ٰی / ُصغر ٰی / ُدنیا/ ... 3 الف مقصوره »ٰی، ا«؛ مانند  

ُذن ...
ُ
4 بیشتر اعضای زوج بدن؛ مانند  ید / ِرْجل / َعْین / ا

کشورها« مانند  ایران / طهران ... 5 اسم »شهرها / 

ماء: آسمان« - »الّسَ 6 اسم های بدون قاعده مهم  »األرض: زمین« - 

 - جان«  »الّنفس:  خانه« -  »الّدار:   - آتش«  »الّنار:   - خورشید«  »الَشمس: 
»َحْرب: جنگ« - »البئر: چاه« ...

ک »مذکر« یا »مؤنث« بودن کلمات، صورت »مفرد« کلمه است؛ پس  مال
برای تشخیص »مذکر« یا »مؤنث« بودن باید به »مفرد« کلمه دقت کنید: 

مفرد فقیه »مذکر«  - فقهاء 
مفرد طبیب »مذکر«  - أطّباء 

مفرد المدرسة »مؤنث«  - المدارس 
مفرد الجزیرة »مؤنث«  - الُجزر 
الب »مذکر« 

ّ
مفرد الط لبة 

ّ
- الط

مفرد أخ »مذکر«  - إخوة 
مفرد شعاع »مذکر«  - أشّعة 

مفرد صاِحب »مذکر«  - اصحاب 

 اشتباهات متداول

- هي سنة جاریة بأّن الدنیا ال تهدأ بعطاء تعطیه!: 

1( اسم تفضیل - نکرة 
2( اسم - مفرد - مؤنث - معّرف بأل 

3( مذّکر - اسم مبالغة - معّرف بأل
4( مفرد - مذّکر - اسم مکان

است.  مؤنث  و  دارد  مقصوره«  »الف  انتهایش  در  »دنیا«  2پاسخ 

گزینه های »3« و »4«[ ]رد 
گزینۀ »1«[ »الدنیا« چون »ال« دارد، معرفه است. ]رد 

تستولوژیهنر 89

عدد اسم

3 جمع 2 مثّنی   1 مفرد  

1 مفرد

می کند؛  لت  دال شیء...(   / حیوان   / )شخص  فرد  یک  بر  که  است  اسمی 
مثل: »کتاب / جمیل / وردة...«

ی
ّ

2 مثن

لت دارد و دارای  که بر دو فرد )شخص / حیوان/ شیء...( دال اسمی است 
دو عالمت »اِن / یِن« است.

کلماتی مثل »دوران: چرخیدن« / »إحسان: نیکی کردن« / »أبدان: 
 بدن ها« / »ألوان: رنگ ها« / »إخوان: برادران« / »سلیمان / شعبان / 
 رمضان / عثمان / ایمان« / »أدیان: دین ها« / »أسنان: دندان ها« / 
آهوها« / »ُشجعان: شجاع ها« / »ُغفران:  پرواز« / »غزالن:  »طیران: 
»غضبان:   / شیطان«  »شیطان:   / سرگردان«  »حیران:   / بخشش« 
»طغیان:   / تنبل«  »کسالن:   / تشنه«  »عطشان:   / خشمگین« 
انتهایشان  اینکه  با  گرسنه«  طغیان« / »جریان: جریان« / »جوعان: 
»ان« دارند، ولی »مثّنی« نیستند، برای اینکه درست تشخیص دهید، 
کلمه به دست آمد »مثّنی« است. گر مفرد  کنید، ا باید »ان« را حذف 

 اشتباهات متداول

ألوان  ألو »مفرد: لون«  مثنی - جمع مکّسر
کلمه«  مثنی - جمع مکّسر طالبان  طالب »مفرد 

3 جمع

3 مکّسر 2 مؤنث سالم  1 مذکر سالم 

1 جمع مذکر سالم

دارای دو عالمت »ون / یَن« است.

کلماتی مثل »قوانین / سالطین / شیاطین / تمارین / میادین /
مجانین / ریاحین / دهاتین / موازین / عیون / جنون / بساتین/ 
یا »ون«  و  انتهایش »ین«  اینکه  با  کین / عناوین / فساتین...«  مسا
دارند، ولی هیچکدام »مثنی / جمع« نیستند. برای تشخیص درست، 
گر مفرد کلمه به دست آمد »مثّنی /   باید »ین« یا »ون« را حذف کنید و ا
گر مفرد آن به دست نیامد »جمع مکسر /   جمع مذکر سالم« است، ولی ا

مفرد« می باشد.

 اشتباهات متداول

حذف )ین( قوان »مفرد: قانون«  جمع مکّسر - جمع مذکر سالم  - مثّنی قوانین 
حذف )ین( شیاط »مفرد: شیطان«  جمع مکّسر - جمع مذّکر سالم -  شیاطین 

مثّنی

حذف )ین( مؤمن »مفرد کلمه«  جمع مکّسر - جمع مذّکر سالم - مثّنی مؤمنین 
»ین« بین »مثّنی« و »جمع مذّکر سالم« مشترک است:

ـ« داشته باشد  مثّنی ـِ ــــ گر »ین«؛ »کسره =  ا
ــ« داشته باشد  جمع مذّکر سالم ـَ ـــ گر »ین«؛ »فتحه=  ا

2 جمع مؤنث سالم 

دارای عالمت »ات« است.

 کلماتی مانند »أبیات / أصوات / أموات/ نبات/ ممات / سمات / 
هیچکدام  ولی  دارند،  »ات«  انتهایشان  اینکه  با  أوقات...«   / إثبات 
دهید،  تشخیص  درست  اینکه  برای  نیستند.  سالم«  مؤنث  »جمع 
مفرد  گر  ا کنید.  اضافه  آن  به  »ة«  یک  و  کنید،  حذف  را  »ات«  باید 
به  آن  مفرد  گر  ا ولی  است،  سالم«  مؤنث  »جمع  آمد  دست  به  کلمه  

دست نیامد، جمع مکسر یا مفرد می باشد.

 اشتباهات متداول

حذف »ان«

حذف »ان«
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حذف )ات( أصوة »مفرد: صوت«  جمع مؤنث سالم - جمع مکّسر  أصوات 
جّنات حذف )ات( جّنة »مفرد کلمه«  جمع مؤنث سالم - جمع مکّسر - مفرد
ّمهات / سنوات / أدوات / سماوات« 

ُ
| نکته | کلمات »َبنات / أخوات / ا

أداة /  أّم / سنة /  از »بنت / أخت /  کمی، جمع مؤنث سالم  با تغییرات 
سماء« هستند. 

3 جمع مکّسر 

قاعده خاّصی ندارد و بیشتر سماعی است و آنها را در درس های مختلف و 
کتابتان دیده اید.  بخش های مختلف 

در اینجا فقط به چند مثال اکتفا می کنیم: 

مفرد جمع مکّسر مفرد جمع مکّسر

المدرسة المدارس التلمیذ الّتالمیذ

الکتاب الُکُتب الّرجل الّرجال

البخیل الُبخالء العزیز األعّزاء

المصباح المصابیح المسجد المساجد

جمع مکسر

أخواِن - أخویِنمثنی

إخوان - إخوة
) أخ )برادر

جمع مؤنث سالم أخواتأخت )خواهر(

 اشتباهات متداول

- »فلُنؤمن أّن ِللدنیا یومیِن!«: 

1( جمع سالم للمذّکر - معرفة!
2( اسم - مثّنی - مذّکر - نکرة !

3( اسم - مثّنی - مذّکر - معّرف بالعلمّیة! 
4( اسم - جمع سالم للمذّکر - نکرة!

مذّکر  »جمع  به  مربوط  »یَن«  و  »مثّنی«  به  مربوط  »یِن«  2پاسخ 

گزینه های »1« و »4«[ سالم« است؛ پس »یومیِن«، »مثّنی« است. ]رد 
گزینه های »1« و »3«[ »یومیِن« معرفه نیست. ]رد 

- »النباتات مثل البساتین المجاورة لها!«:

1( جمع تکسیر - معّرف بأل / مضاف إلیه 
2( اسم - مؤنث - مثّنی / صفة 

3( اسم - جمع سالم للمذّکر - معّرف بأل / مضاف إلیه 
4( جمع مکّسر - معّرف بأل / صفة

گر »ین« را حذف کنید، »البسات« باقی می ماند که مفرد آن  1پاسخ ا

کلمه »البستان« است؛ پس »جمع مکّسر«  کلمه نیست، چون مفرد 
گزینه های »2« و »3«[ می باشد. ]رد 

گزینه های »2« و »4«[ نقش »البساتین« مضاف إلیه است. ]رد 

تستولوژیخارج 88

ریاضی 91

- »الّناس یجتمعون واقفین علی جانبي الّطریق!«: 

1( جمع سالم للمذکر - نکرة / صفة
2( جمع سالم للمذّکر - اسم فاعل »مصدره: وقوف« / حال

3( اسم فاعل »مصدره: توقیف« - مثّنی - نکرة / صفة
4( اسم - مثّنی - اسم فاعل - نکرة / حال

2پاسخ حرکت »ین« را نداده، پس یا »یِن: مثّنی« یا »یَن: جمع مذّکر 

»یَن:  بفهمید  می توانید  »یجتمعون«  فعل  روی  از  که  است  سالم« 
گزینه های »3« و »4«[ جمع مذّکر سالم« است. ]رد 
گزینه های »1« و »3«[ »واقفین«؛ »حال« است. ]رد 

غة!«:
ّ

- »فاإلیرانّیون بعد أن أسلموا حاولوا لکشف جمیع زوایا هذه الل

1( جمع تکسیر - معّرف بأل / مبتدا 
2( اسم - جمع سالم للمذّکر / مبتدا 
3( اسم - مثّنی - مذّکر / خبر مقّدم 

4( مثّنی - مذّکر - معّرف بالعلمّیة / صفة

است.  للمذّکر«  سالم  »جمع  مخصوص  فقط  »ون«  عالمت  2پاسخ 

]رد سایر گزینه ها[

تستولوژیتجربی 93

هنر 87

وزن های مهّم اسم

 / مبالغه  اسم   / مفعول  اسم   / فاعل  »اسم  شامل  اسم،  مهّم  وزن های 
زیر  را در جدول  یادآوری، آن ها  برای  که  اسم تفضیل / اسم مکان« است 

کنید:  کرده ایم. به این جدول دقت  جمع بندی 

مثالوزناسم

ــفاعل ـِ ــــ  ... فاِعل / مـُ
الصادقون ال ُیَکّذبون الحقائق حولهم!

ّبهم! الُمؤِمنون یشکرون ر

ـَمفعول ...ـــــ مفعول / مـُ
المدیر مسئول عن أعماله أمام 

فین!
الُمَوظَّ

ّبي عاّلم الغیوب!فّعال / فّعالةمبالغه إّنَ ر

کبر من أوروّباأفَعل/ ُفعلیتفضیل آسیا أ

مکان
َمفَعل / َمفِعل/

َمْفَعَلة
کبر من األمیر؟ أ لیس في المجلس أ

گروه باشد و عالوه بر این که از شما اسم  | نکته | اسم مبالغه می تواند سه 

کدام دسته است را نیز مورد سؤال  مبالغه بودن آن را می پرسند، این که از 
قرار می دهند.

ابزار و وسایل

فّعال - رّزاق - عاّلمة ...عادی

فّتاحة »در باز کن« - نّظارة 
»عینک« - جّوال »تلفن همراه«

خّباز »نانوا« - حّداد »آهنگر« ...شغل و حرفهاسم مبالغه
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)زبان 86(   201 »الثقة بالنفس عنصر من العناصر األساسّیة في تکوین الشخصّیة الناجحة!«: 

1( اسم - مفرد مؤنث - حروفه األصلیة »ن / ج / ح« / مضاف إلیه
2( مفرد مؤنث - اسم فاعل - معّرف بأل - یصنع من »َنَجَح، َیْنَجُح« / صفة

3( معّرف بأل - معرفة - اسم فاعل یصنع من »نجحت، تنجح« / مضاف إلیه
4( اسم فاعل ثالثي مزید - معّرف بأل / صفة للموصوف »الشخصّیة«

)انسانی 86(   202 »تقدیس العمل و تشجیع الناس إلی القیام باألعمال المفیدة عمل ثقافّي تر بوّي!«: 

َس« / مبتدأ و الجملة اسمیة
َ

2( اسم - مفرد - مذکر - »ماضیه: َقّد َس«« / خبر مقدم 
َ

1( اسم - مفرد - مذکر »مصدر من فعل »َتَقّد
ُس« / مبتدأ و الجملة اسمیة 4( مفرد مذّکر- »ماضیه: ُتقّدِ 3( اسم - مفرد - مؤنث - »مضارعه: تقّدس« / خبر مقّدم 

)خارج 86(   203  ألن ال یقترب إلی الّسیئات لخشیة أّن المعارض یراه!«:  
ً
»هو أن یکون اإلنسان ساعیا

2( اسم - مفرد مذکر - اسم مفعول »مصدره: إعراض« 1( اسم مفرد - اسم فاعل »مصدره: معارضة« - معّرف بأل 
4( مفرد - مذکر - اسم فاعل »مصدره: إعراض« - معّرف بأل 3( مفرد مذّکر- معّرف بأل - اسم مفعول »مصدره: معارضة« 

)ریاضی 87(   204 »فالمسلمون في أسبانیا أقاموا دولة نشرت الحضارة!«:  

2( اسم فاعل »مصدره: تسلیم« - حروفه األصلیة »س / ل / م« /خبر مقدم 1( اسم - جمع سالم للمذّکر - اسم مفعول »مصدره: إسالم«/ خبر مقدم 
4( اسم فاعل »مصدره: إسالم« - معّرف بأل »مخاطبه: »ُتسلمون«« / مبتدأ 3( جمع سالم للمذکر - معّرف بأل - »ماضیه: ِاسَتَلموا« / مبتدأ 

)تجربی 87(   205 »و ذلك نتیجة لجهله أسلوب المحافظة علی سالمة البیئة!«:  

2( مفرد مؤّنث - معّرف بأل - مصدر من باب »مفاعلة« / مضاف إلیه 1( اسم فاعل - معّرف بأل - حروفه األصلیة »ح / ف / ظ« / صفة 
سلوب« 4( مصدر من باب إفعال - معرفة / صفة للموصوف »اُ 3( اسم - مفرد مؤّنث - اسم فاعل »مضارعه: »ُیحِفُظ«« / مضاف إلیه 

)زبان 87(   206 م علی حسب المعنی ...«:   ِ
ّ

خری هي أّن المتکل
ُ
»المیزة اال

2( اسم - مفرد مذّکر - اسم مفعول »مصدره: تکّلم« - معرفة 1( اسم - مفرد مذّکر - معّرف بأل - اسم مفعول »مصدره: تکلیم« 
4( اسم فاعل - معّرف بأل - اسم فاعل»مصدره: تکّلم«- معرفة 3( مفرد مذّکر - اسم فاعل »مصدره: تکلیم« - معّرف بأل 

)تجربی 88(   207 کان متحّیرًا في أمره!«:   »لکّنه 

2( مفرد مذّکر - اسم فاعل »مصدره: تحّیر« - نکرة - له حرفاِن زائداِن 1( اسم فاعل »مصدره: تحییر« - نکرة - حروفه األصلیة »ح / ی/ ر« 
4( مفرد - مذّکر - اسم مفعول »مصدره: تحّیر« - معّرف بالَعَلمّیة 3( مفرد - مذّکر- اسم مفعول »مصدره: تحییر« - له حرف زائد 

)ریاضی 88(   208 کانوا ُملتزمیَن باالستفادة المفیدة من أوقاتهم!«:   »َنری أّنَ الناجحین 

2( اسم - مثنی - نکرة - اسم مفعول »مصدره: إلزام« 1( اسم فاعل »مصدره: التزام« - معّرف بالَعلمیة - مثنی 
4( اسم - جمع سالم للمذکر - اسم مفعول »مصدره: التزام« 3( جمع سالم للمذکر - اسم فاعل »مصدره: التزام« 

)ریاضی 88(   209  من األطعمة المضّرة ُاصیبت بنوع من األمراض الشریانّیة!«:  
ً
»ال تتناول شیئا

1( اسم - معّرف بأل- اسم فاعل »مصدره: إضرار« / صفة للموصوف »األطعمة«
ُر« / صفة 2( مفرد مؤنث - معّرف بأل - اسم مفعول »مضارعه:ُیَضّرِ

3( اسم فاعل »مصدره: إضرار« - معّرف بأل / مضاف إلیه
ُر« / مضاف إلیه 4( مفرد مؤّنث - اسم مفعول »مضارعه: ُیَضّرِ

)زبان 88(   210 یت فیما بعد بأمریکا!«:   »فعلی أساس هذه النظرّیة ابتدأت المحاوالت لکشف بلدة ُسّمِ

2( جمع سالم للمؤّنث »مفرده: محاولة« - معّرف بأل / فاعل 1( جمع تکسیر »مفرده: محاولة، مؤنث« - معرفة / فاعل 
4( اسم- حروفه األصلیة: »ح / و / ل« - اسم فاعل / مفعول 3( اسم - مصدر من باب »مفاعلة«- معّرف بأل / مفعول 

)خارج 88(   211 »فمنذ عهد الخلفاء الراشدیَن إلی عهد محمود الغزنوّي!«:  

2( جمع سالم للمذّکر - اسم فاعل - معّرف بأل/ صفة للموصوف »الخلفاء« 1( اسم - جمع سالم للمذّکر- اسم فاعل »مصدره: إرشاد« / مضاف إلیه 
4( مثنی- اسم فاعل »مصدره: راشد« - معّرف بأل / صفة 3( معّرف بأل - مثنی - اسم فاعل »مصدره: إرشاد« / مضاف إلیه 
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)زبان 89(   212 ذي هو نتیجة االجتناب عن مواجهة حالة جدیدة!«:  
ّ
ور هذا العالم سببه الملل ال کثیرًا من شر »فإّن 

1( اسم - جمع - مصدر من باب مفاعلة/ مجرور بحرف جر »عن«
2( اسم - مفرد - اسم فاعل »َیصنع من فعل»یواجه«« / عن مواجهة: جار و مجرور

3( مفرد مؤنث - مصدر من باب »مفاعلة« / عن مواجهة: جار و مجرور
4( اسم - مفرد مؤنث - اسم فاعل - حروفه األصلیة »و/ ج / ه« / عن مواجهة: جار و مجرور

)خارج 89(   213 کیفّیة ما نقوم به له!«:   ذي یدفعه أثرًا في 
ّ
»إّنَ لشخصّیة المخاطب أو الثمن ال

2( اسم - معّرف بأل- اسم مفعول »مصدره: مخاطبة« /مضاف إلیه 1( اسم - مفرد مذکر - اسم فاعل »مصدره: خطبة« - معّرف بأل / صفة 
4( مفرد مذکر - اسم فاعل »مصدره: خطبة« - معّرف بأل / مضاف إلیه 3( مفرد مذّکر - اسم مفعول »فعله: یخاطب« - معّرف بأل/ صفة 

)ریاضی 90(   214 »فیبقي العنکبوت منتظرًا في أحد أطرافها!«:  

2( اسم فاعل »مصدره : انتظار« - نکرة - حروفه األصلیة »ن / ظ / ر« / حال َر / َیْنَتِظُر« / مفعول مطلق 
َ
1( مفرد - نکرة - »فعله: ِانَتظ

َر« / حال ِاْنَتظَ 4( مفرد مذّکر - اسم مفعول - نکرة - »ماضیه:  3( مفرد مذّکر - اسم فاعل »مصدره: انتظار« / مفعول مطلق 

)انسانی 90(   215  األرض!«:  
ً
»فلهذا مخطر علی أّي شخص یقف مالمسا

2( مفرد مذّکر - اسم مفعول / حال 1( مفرد مذّکر - اسم فاعل »من باب مفاعلة« - نکرة / حال 
4( اسم مفعول »من باب مفاعلة« / صفة 3( اسم فاعل »مصدره: مالمسة« - نکرة / صفة 

)خارج 90(   216 ذي هو أبرد مکان في العالم بعد القطب الجنوبّي!«: 
ّ
کبیرة من الحیوانات تعیش في القطب الشمالّي ال »هناك أعداد 

2( اسم - مفرد مذکر - اسم تفضیل »مصدره: برودة« / خبر 1( مفرد - اسم تفضیل للمؤنث - حروفه األصلیة »ب / ر / د« / خبر 
4( مفرد - مذّکر - اسم تفضیل / مضاف إلیه 3( اسم - مفرد مذّکر - اسم تفضیل - »مصدره: برودة« / مضاف  إلیه 

)تجربی 91(   217  عن رأیه!«:  
ً
ُه مازحا

َ
»إلتفت إلی أحد الخدم و سأل

2( اسم فاعل - نکرة - حروفه األصلیة »م / ز / ح« / حال 1( مفرد - مذکر - نکرة - اسم فاعل »مصدره: إمزاح« / مفعول 
4( مفرد - مذّکر - اسم فاعل »مصدره:إمزاح« / حال 3( اسم - مفرد - مذّکر - حروفه األصلیة »م / ز/ ح« / مفعول 

)هنر 91(   218 قوَن!«:   ِ
ّ

َکُثَر المتمل  المخِلصوَن و 
ّ

»و َعلی أّي حال لقد قل

قوا« / مفعول
َ
2( جمٌع سالٌم - معّرف بأل - اسم مفعول »مضارعه: َتَمّل قوا« / مفعول 

َ
1( جمٌع سالٌم للمذّکر - معّرف بأل - اسم فاعل »ماضیه: َمّل

4( جمٌع سالم للمذّکر - اسم مفعول »مصدره: تملیق« / فاعل 3( حروفه األصلیة »م / ل / ق« - اسم فاعل »مصدره: تمّلق« / فاعل 

)تجربی 92(   219 ذي ُیضّیُع وقته!«:  
َّ
»فإّن ا إلنسان الُمهمل هو ال

1( مفرد - مذّکر - اسم مفعول »مضارعه: ُیهاِمُل« - معرفة بأل / صفة للموصوف »إنسان«
2( اسم فاعل »مصدره: إهمال« - نکرة - حروفه األصلیة »ه / م / ل« / مضاف إلیه

3( اسم - مفرد - مذّکر - اسم فاعل »ماضیه: أهَمَل« - معّرف بأل / صفة 
4( اسم فاعل »ماضیه: هاَمَل« - مفرد - حروفه االصلیة »ه / م / ل« - مذّکر - معرف بأل / مضاف إلیه

)تجربی 93(   220 ی جانبي الّطریق!«:  
َ

»کانت الّطبول ُتضرب و الّناس یجتمعون واقفین َعل

2( جمع سالم للمذّکر - اسم فاعل »مصدره: وقوف« - نکرة / حال 1( جمع سالم للمذکر - نکرة -حروفه األصلیة »و / ق / ف« / صفة 
4( اسم - مثنی - حروفه األصلیة »و / ق / ف« - اسم فاعل - نکرة / حال 3( مثنی - اسم فاعل »مضارعه تقفون« - نکرة / حال 

)هنر 93(   221 کاماًل!«:    حّتی یصبح بدرًا 
ً
 فشیئا

ً
»یکُبر شیئا

2( مفرد مذّکر- اسم مفعول یصنع من »تکمل« / صفة  1( اسم - مفرد مذّکر - نکرة »مصدره: تکمیل« / حال 
کمال« / حال 4( نکرة - اسم مفعول - »مصدره: إ کمال« - نکرة - یصنع من »یکمل« / صفة  3( اسم فاعل »مصدره: 

)زبان 94(   222  زمن معّین!«:  
ّ

کل »األجسام بحاجة إلی التجّدد بعد 

1( مفرد مذکر- اسم فاعل »مصدره: تعیین« - نکرة / صفة ِلموصوف »زمن« 
2( اسم مفعول »مصدره: تعیین« - نکرة - حروفه األصلیة »ع / ی/ ن« / صفة

ُن« - نکرة / مضاف إلیه ُیَعّیِ 3( اسم - اسم مفعول »مضارعه: 
َن« / مضاف إلیه َتَعّیَ 4( مفرد مذّکر - اسم مفعول »ماضیه: 
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تحلیل صرفی فعل

 مهم ترین چیزهایی که باید یاد بگیریم، شناخت فعل های »ماضی / مضارع / امر / 

نهی / نفی / مستقبل« هستش و اینکه چه صیغه ای هستند.

فعل ماضی

ابتدا فعل ماضی و صیغه های مختلف ثالثی مجّرد را با هم بررسی می کنیم.

بی صیغه فعلنام فارسی شناسه ضمیرنام عر
مثالماضی

سوم شخص 
مفرد

مفرد مذکر 
غایب

دخل-هوللغائب

سوم شخص 
جمع 

مثّنی مذکر 
غایب

دخالا هماللغائبیِن

سوم شخص 
جمع

جمع مذکر 
غایب

دخلواواهمللغائبیَن

سوم شخص 
مفرد

مفرد مؤنث 
غایب

دخلْت-هيللغائبة

سوم شخص 
جمع

مثّنی مؤنث 
غایب

دخَلتاتاهماللغائبتیِن

سوم شخص 
جمع

جمع مؤنث 
غایب

دخلَننهّنَللغائبات

دوم شخص 
مفرد

مفرد مذکر 
مخاطب

دخلَتَتأنَتللمخاطب

دوم شخص 
جمع

مثّنی مذکر 
مخاطب

دخلتماتماأنتماللمخاطبیِن

دوم شخص 
جمع

جمع مذکر 
مخاطب 

دخلتمتمأنتمللمخاطبیَن

دوم شخص 
مفرد

مفرد مؤنث 
مخاطب

دخلِتِتأنِتللمخاطبة

دوم شخص 
جمع

مثّنی مؤنث 
مخاطب

دخلتماتماأنتماللمخاطبتیِن

دوم شخص 
جمع

جمع مؤنث 
مخاطب

دخلتّنَُتّنَأنتّنَللمخاطبات

اول شخص 
مفرد

متکّلم 
وحده

دخلُتُتأناللمتکّلم وحده

اول شخص 
جمع

 متکّلم 
مع  الغیر

للمتکّلم 
مع الغیر

دخلنانانحن

ب حاال می رسیم به بررسی فعل ماضی باب های مزید:
ُ

خ

 مثالوزن ماضیباب

َجِاْسَتْفَعَلاستفعال  ِاسَتْخَر

اْسَتَمَعِاْفَتَعَلافتعال

ِاْنَکَسَرِاْنَفَعَلانفعال

أْنَزَلأْفَعَلإفعال

کاَتَبفاَعَلمفاعلة

َتظاَهَرَتفاَعَلتفاعل

َلتفّعل َمَتَفّعَ
َ

َتَقّد

َل تفعیل َمَفّعَ َکّرَ

ع« نیست؛  که ابتدایش »ت« دارد، لزومًا »مضار کنید هر فعلی  دقت 
چون در باب های »تفاعل« و »تفّعل« ابتدای فعل ماضی حرف »ت« 

َل«  دارد و مربوط به خود باب است؛ یعنی »َتفاَعَل« و »َتَفّعَ

 اشتباهات متداول

الگوی  از  و  است  راحت  خیلی  هم  مزید  ثالثی  ماضی  فعل  صرف  | نکته | 
»فعل ماضی للغائب + شناسه ماضی« ساخته می شود.

- ماضی للغائبیَن »انفعال« ِمن »ه / ز/ م«  إنَفَعَل + وا »إنَهَزموا«
مُت«

َ
َل + ُت »َقّد - ماضی للمتکّلم وحده »تفعیل« ِمن »ق / د/ م«  َفّعَ

تشابهات فعل ماضی مجرد و مزید

که  می آید  ماضی  صیغه   4 انتهای  در  »ت«  شناسه  که  باشد  حواستان   1

طراح معمواًل اعراب نمی گذارد و شما باید از ساختار جمله تشخیص دهید، 
کدام از این »ت« ها باشند، در هر صورت فعل »ماضی« است، ولی  البته هر 

برای تشخیص »صیغه« به دانستن آن ها نیاز دارید.

مثالنشانهصیغه فعل

َجَلَسْت طالبٌة علی الکرسّي!ْتمفرد مؤنث غایب

أنَت شکرَت رّبك في یوم الشّدة!َتمفرد مذکر مخاطب

کتبِت تمارینِك؟ِتمفرد مؤنث مخاطب یا بنتي هل 

ّبي عند الّصعوبات!ُتمتکّلم وحده أنا شکرُت ر

2 حواستان باشد که شناسه »ُتما« در انتهای 2 صیغۀ ماضی مثّنای »مذّکر / 
مؤنث« مخاطب می آید که شما باید از شرایط جمله تشخیص بدهید کدام است.

مثالضمیرصیغه فعل

أّیها الولدان هل سمعتما کالم المعّلم!؟تمامثّنی مذّکر مخاطب

لماذا ما ذهبتما إلی المدرسة أّیتها الطالبتاِن؟تمامثّنی مؤنث مخاطب

در  فقط  نا«   / ُت   / تّنَ  / تما   / ِت   / ُتم  تما/   / َت   / »ا  ضمایر  | نکته | 

انتهای فعل »ماضی« هستد. لذا هر وقت در انتهای فعلی باشند، به سرعت 
که آن فعل، ماضی است. می توان پی برد 
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َم علیه!«:
َّ

- »لبس بهلول مالبس أنیقة و ذهَب إلی العطار فَسل

1( للغائب - من باب »تفعیل« - مادته األصلیة: »س / ل / م« / 
فعل و فاعله ضمیر »هو«

ع - الزم - معلوم - لیست فیه حروف زائدة / فاعله  2( فعل مضار
ضمیر »هو« المستتر 

ار«
ّ
  / فاعله »العط

ّ
3( فعل ماٍض - مصدره علی وزن تفّعل -  متعًد

 / فاعله »العطار«
ّ

4( مصدره علی وزن »تفّعل« - معلوم - متعًد

دارای  پس  است،  »تفعیل«  باب  »ماضی«  فعل  َم« 
َ
»َسّل 1پاسخ 

گزینه ها[ »حروف زائد« هم هست.]رد سایر 
فعل برای »للغائب« است، پس فاعل آن »اسم ظاهر / ضمیر مستتر« 
لت بر فاعل داشته باشد   است و چون بعد از فعل، اسمی نداریم که دال
کار رفته، فاعل »ضمیر مستتر هو« است. ]رد  و »بهلول« قبل فعل به 

گزینه های »3« و »4«[
ار رفت؛ پس 

ّ
معنی: »بهلول لباس های زیبایی پوشید و به سوی عط

کرد.«  به او سالم 
گزینه های »3« و »4«[ فعل الزم است. ]رد 

 نتیجة للبذر األّول 
ّ

ج المنزل لیست إال تي نراها خار
ّ
- »فإّن األخالقّیات ال

ّم في البیت!«:
ُ
ذي بذرته اال

ّ
ال

1( للغائبة - لیست له حروف زائدة - معلوم / فعل و فاعله »ااُلّم«
2( مزید ثالثی - للمخاطب - معلوم/ فعل و مفعوله »االّم«

3( فعل ماٍض- للغائبة - بزیادة حرف واحد/ فعل و فاعله ضمیر »هي«
4( فعل ماٍض- الزم - للمخاطب / فعل و فاعله ضمیر »هي«

1پاسخ ضمیر »ت« در »بذرت« می تواند»ْت/ َت / ِت/ ُت« باشد که 

للغائبة:بذرْت«  برمی گردد، »مفرد مؤنث غایب=  »االّم«  به  چون فعل 
گزینه های »2« و »4«[ است. ]رد 

گزینه های  این فعل ثالثی مجرد است و هیچ حرف زائدی ندارد. ]رد 
»2« و »3«[

»بذرت« صیغه »للغائبة« است و فاعل آن »اسم ظاهر / ضمیر مستتر« است 
که چون اینجا »ااُلّم« بعد از فعل آمده، نقش »فاعل« دارد. ]رد سایر گزینه ها[

که بیرون از خانه می بینیم، چیزی نیست جز  معنی: »پس اخالقّیاتی 
که مادر آن را در خانه پاشید.« نتیجه بذر نخستی 

تستولوژیتجربی 97

انسانی 87

فعل مضارع

بی بیصیغه عر شناسه ضمیرنام عر
ابتدا

شناسه 
مثالانتها

یذهب-یهو للغائبمفرد مذّکر غایب

یذهبانانیهماللغائبیِنمثّنی مذّکر غایب

یذهبونونیهمللغائبیَنجمع مذّکر غایب

تذهب-تهیللغائبةمفرد مؤنث غایب

تذهبانانتهماللغائبتیِنمثّنی مؤنث غایب

یذهبَنَنیهّنَللغائباتجمع مؤنث غایب

بی بیصیغه عر شناسه ضمیرنام عر
ابتدا

شناسه 
مثالانتها

مفرد مذّکر 
مخاطب

تذهب-تأنَتللمخاطب

مثّنی مذّکر 
مخاطب

تذهبانانتأنتماللمخاطبیِن

جمع مذکر 
مخاطب

تذهبونونتأنتمللمخاطبیَن

مفرد مؤنث 
مخاطب

تذهبینینتأنِتللمخاطبة

مثّنی مؤنث 
مخاطب

تذهبانانتأنتماللمخاطبتیِن

جمع مؤنث 
مخاطب

تذهبَنَنتأنتّنَللمخاطبات

أذهب-اأناللمتکّلم وحدهمتکلم وحده

نذهب-ننحنللمتکّلم مع الغیرمتکلم مع الغیر

ع  مضار لزومًا  باشد،  »ت«  ابتدایش  که  فعلی  هر  باشد  حواستان  | نکته | 
نیست؛ چون در ابتدای ماضی باب های »تفاعل / تفعل« هم »ت« دارد، 

ع نیست. ولی مضار

تشابهات فعل مضارع مجرد و مزید

1 فعل مضارعی که ابتدایش »ت« آمده باشد و در انتهایش شناسه نباشد، 
که باید از ساختار و  می تواند برای صیغه های »للغائبة / للمخاطب« باشد 

شرایط جمله تشخیص دهید.

إّنَ أختي تذهب إلی المدرسة!

به  چون  ولی  باشد،  للمخاطب«   / »للغائبة  برای  می تواند  فعل  این 
»أخت« برمی گردد، بنابراین برای »للغائبة« است.

أّیها التلمیذ! لماذا تذهب إلی المدرسة؟

این فعل می تواند برای »للغائبة / للمخاطب« باشد، ولی چون »التلمیذ« 
مورد خطاب واقع شده لذا برای »للمخاطب« است.

برای  باشد، می تواند  انتهایش »ان«  و  ابتدایش »ت«  که  2 فعل مضارعی 
که باید با توجه به ساختار  »للغائبتیِن/ للمخاطبیِن/ للمخاطبتیِن« باشد 

جمله و شرایط آن تشخیص دهید.

إّنَ الطالبتیِن تذهبان إلی المدرسة.

چون فعل به »الطالبتیِن« برمی گردد، فعل برای »للغائبتیِن« است.

یا أّیها التلمیذاِن لماذا تذهبان إلی المدرسة؟

چون فعل به »أیها التلمیذان« برمی گردد، فعل برای »للمخاطبیِن« است.

ّیتها التلمیذتاِن لماذا تذهبان إلی المدرسة؟ 
َ
أ یا 

چون فعل به »أّیتها التلمیذتاِن« برمی گردد، فعل برای »للمخاطبتیِن« است.
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ب حاال می رسیم به بررسی فعل مضارع، باب های مختلف ثالثی مزید:
ُ

خ

عباب مثالمضار

ُجَیسَتفِعُلاستفعال َیسَتخِر

َیسَتِمُعَیفَتِعُلافتعال

َیْنَکِسُرَینَفِعُلانفعال

ُینِزُلُیفِعُلِافعال

ُیکاِتُبُیفاِعُلمفاعلة

َیَتظاَهُرَیَتفاَعُلتفاعل

ُلتفّعل ُمَیَتَفّعَ
َ

َیَتَقّد

ُلتفعیل ُمُیَفّعِ ُیکّرِ

خیلی وقت ها ! بچه ها در تشخیص باب های »افتعال / استفعال / انفعال« اشکال 

را بلد باشن که در جدول  دارن که برای این کار الزمه ریشه برخی فعل های مهم 

زیر اومده.

عماضی عماضی ریشهمضار ریشهمضار

ن / خ / بَینَتِخُبِانَتَخَبق / ب / لَیسَتقِبُلِاسَتقَبَل

َر ن / ف / عَینَتِفُعِانَتَفَعن / ظ / رَینَتِظُرِانَتظَ

غ / ف / رَیسَتغِفُرِاسَتغَفَرب / ع / ثَینَبِعُثِانَبَعَث

س / ر / قَیسَتِرُقِاسَتَرَقن / ص /رَینَتِصُرِانَتَصَر

س / م /عَیسَتِمُعِاسَتَمَعن / ش /رَینَتِشُرانَتَشَر

ک / ب/ رَیسَتکِبُرِاسَتکَبَرج / ن / بَیجَتِنُبِاجَتَنَب

س / ل / مَیسَتِلُمِاسَتَلَمح / ر /قَیحَتِرُقِاحَتَرَق

ش / غ / لَیشَتِغُلِاشَتَغَلن / ق / دَینَتِقُدِانَتَقَد

َع
َ
ق / ل / عَینَقِلُعِانَقَلَعق / ط / عَینَقِطُعِانَقط

ق / ر / نَیقَتِرُنِاقَتَرَنن / ب / هَینَتِبُهِانَتَبَه

خ / ل / فَیخَتِلُفِاخَتَلَفه / ز / مَینَهِزُمِانَهَزَم

َع
َ
س / ت / رَیسَتِتُرِاسَتَتَرق / ط / عَینَقِطُعِانَقط

تشخیص »تفعیل« و »تفّعل«
َل« است؛ یعنی با اینکه ابتدایش »ت« دارد،  1 ماضی باب »تفّعل«؛ »َتَفّعَ

ع« نیست و »ماضی« می باشد. ولی »مضار
تت«   / نت   / أت   / »یت  یعنی  ع  مضار حرف  »دو«  و  ــ«  ـّ »ــ که  فعلی  هر   2
که آن »ت« دوم جزء حروف اصلی فعل نباشد، این فعل  داشت، به شرطی 

ع« است. از باب »تفّعل« و مسلمًا »مضار
گر آن  ع دارد، یعنی »ت / ی / ن / أ«، ا ــ« و »یک« حرف مضار ـّ 3 هر فعلی که »ــ
ع« از باب »تفعیل« است. ]البته یک  ع »ی / أ / ن« باشد، »مضار حرف مضار
استثنا دارد که در بحث تشخیص »إفعال« و »تفعیل« کامل توضیح خواهم داد.[

ع »ت« باشد شروع بدبختی است و باید  گر این »یک« حرف مضار 4 حاال ا
کامل با هم بحث می کنیم: که اآلن  کدام باب است  که  تشخیص بدهید 

باشد،  گر »ُت«  ا و  باب »تفّعل«  باشد، ماضی  ابتدای فعل »َت«  گر  ا  1

ُم« ُتَعّلِ َم / 
َ
ع باب »تفعیل« است  »َتَعّل مضار

باشد،  ــ«  ـِ »ــ گر  ا و  »تفّعل«  باب  ماضی  باشد،  ــ«  ـَ »ــ الفعل  عین  گر  ا  2

ُر« ُتَفّکِ َر / 
َ
ع باب »تفعیل« است  »َتَفّک مضار

َب:  گر طراح، اعراب نداد و ساختاری مثل »تعّجب« دیدید »هو َتَعّجَ 3 ا

ع للغائبة / للمخاطب  ُب: مضار ماضی للغائب تفّعل« یا »هي/ أنَت ُتَعّجِ
که باید این را از ساختار جمله  ْب: امر تفّعل« باشد  تفعیل« یا »أنت َتَعّجَ

و ضمایر تشخیص بدهید.

م العلوم النافعة!
ّ

أّیتها التلمیذة! تعل

گرفت / یاد بگیر«[  با توجه به معنی: ]ای دانش آموز، علوم مفید را »یاد 
ْم

َ
َتَعّل فعل »تعّلم« امر باب »تفّعل« است.  

م العلوم النافعة!
ّ

التلمیذ تعل

چون جمله حالت خطابی ندارد و به »التلمیذ« برمی گردد، ماضی باب 
گرفت.[ َم ]دانش آموز علوم مفید را یاد 

َ
َتَعّل »تفّعل« است.  

»هّنَ  می تواند  بود  اعراب  بدون  که  دیدید  »تعّجبن«  مثل  ساختاری  گر  ا
للمخاطبات  ع  مضار بَن:  ُتَعّجِ »أنتّنَ  یا  تفّعل«  للغائبات  ماضی  بَن:  َتَعّجَ
باید  را هم  این  که  باشد  تفّعل«  للمخاطبات  امر  بَن:  َتَعّجَ »أنتّنَ  یا  تفعیل« 

از ساختار جمله و ضمایر تشخیص بدهید.

من العلوم النافعة!
ّ

أّیتها التلمیذات! تعل

یاد   / گرفتند  »یاد  را  مفید  دانش آموزان، علوم  ]ای  معنی:  به  توجه  با 
مَن

َ
بگیرید«.[؛ فعل »تعّلمن« امر است و باب »تفّعل« می باشد.  َتَعّل

من العلوم النافعة!
ّ

التلمیذات تعل

برای  برمی گردد،  »التلمیذات«  به  و  ندارد  خطابی  حالت  جمله  چون 
ْمَن

َ
َتَعّل ماضی للغائب باب »تفّعل« است.  

من العلوم النافعة؟!
ّ

هل تعل

ع باب »تفعیل«  چون جمله سؤالی است و حالت خطابی دارد؛ پس مضار
مَن

ّ
است.  ُتَعَل

تشخیص باب »إفعال« و »تفعیل«

ع«  مضار »حرف  این  باید  دیدید،  ــ«  ـّ »ـــ و  ع  مضار حرف  »یک«  با  فعلی  گر  ا
باب  بماند،  باقی  گر وزن »فّعل«  ا کنید،  را حذف  انتهای فعل«  و »شناسه 

گر چنین ساختاری نباشد، باب »إفعال« است. »تفعیل« و ا

حذف )ی( و )شناسه( ِحّب  إفعال ُیِحّبون 
حذف )ی( و )شناسه( قّدم  تفعیل تقّدمین 

حذف )ی( و )شناسه( حّس  إفعال ُیِحّسُ 

- »القطب الشمالّي یتشّکل من میاه واسعة!«:

ع - بزیادة حرفین من باب »تفعیل« / فعل و فاعله ضمیر »هو« 1( مضار
2( للغائب- مزید ثالثّي »مصدره علی وزن »تفّعل«« - الزم / فعل 

و فاعله ضمیر »هو« المستتر
3( بزیادة حرفین من باب »تفعیل« - الزم - معلوم / فعل و فاعله »میاه«

ع - مزید ثالثّي »مصدره علی وزن »تفّعل«« - متعّد -   4( فعل مضار
معلوم / خبر

تستولوژیخارج 90
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آن  پس  از   
ً
یقینا بزنید،  دقت  با  رو  تست ها  و  بخونین  خوب  رو  درسنامه  اگر  هستش!  شیرینی  خیلی  مبحث  دارید!  حرکات  ضبط  مبحث  از  راحت  فوق  سؤال  یه 

 »عین الخطأ« هستش، ولی ما بیشتر »عین الصحیح« آوردیم تا بتوانید تمرین بیشتری داشته باشید! 
ً
برمی آیید!! البته صورت سؤاالت کنکور اکثرا

گفتار

حرکت گذاری »ت« در انتهای فعل ماضی1

تشخیص  باید  که  می آید  »ت«  ضمیر  »ماضی«،  فعل  صیغه های  برخی  در 
کدام یک )ْت / َت / ِت / ُت( است. دهید 

ضمیر متصلفعل ماضیضمیر منفصل )جدا(

هذهبهو

هماذهباهما

همذهبواهم

هاذهبْتهي

هماذهبتاهما
هّنَذهبَنهّنَ

َک ذهبَتأنَت

کماذهبتماأنتما

کمذهبتمأنتم

ِکذهبِتأنِت

کماذهبتماأنتما
کّنَذهبتّنَأنتّنَ

يذهبُتأنا

ناذهبنانحن

ْ
1 ت

کار  به   »4  = غایب  مؤنث  مفرد   = »للغائبة  برای  »ْت«  جدول،  به  توجه  با 
فعل  گر  ا یا  دیدید  »هي«  ضمیر  جمله  در  گر  ا می توانید  را  این  که  می رود 
صورت  این  غیر  در  دهید،  تشخیص  می شد،  مربوط  عاقل«  غیر  »جمع  به 

می توانید از ساختار و شرایط جمله تشخیص دهید.

ّبها في یوم الشدة! - التلمیذة شکرت ر

4(شکرْت 3( شکرِت  2( شکرُت  1( شکرَت 
ّبها« می توان فهمید که فعل  4پاسخ از »التلمیذة« و ضمیر »ها« در »ر

برای »للغائبة« است و به شکل »شکرْت« باید باشد.

تستولوژی

| نکته | وقتی »ْت« در انتهای فعل »ماضي للغائبة« به یک اسم »ال« دار 
برسد، چون نمی شود »ْت« را خواند، به »ِت« تبدیل می شود.

 - عصفت الّریاح بما ال تشتهي الّسفن!:

4( َعَصْفَت 3( َعَصْفُت  2( َعَصَفِت  1( َعَصَفْت 
باید  پس  برمی گردد،  للغائبة«  مؤنث:  »مفرد  به  »عصفت«  2پاسخ 

»َعَصَفْت« باشد، ولی چون »ْت« به »ال« رسیده، قابل خواندن نیست 
و باید به شکل »َعَصَفِت« باشد.

تستولوژی

ضبطولوژی

بخش سوم

3
در این بخش می خوانیم 

حرکت گذاری »ت« در انتهای فعل ماضی، حرکت گذاری »ك« و »انت«، حرکت گذاری اوزان اسم، حرکت گذاری 

معلوم و مجهول، حرکت گذاری انواع »ان«، حرکت گذاری انواع »من«، حرکت گذاری »مثنی« و »جمع«، تنوین، 

ْم« و »ِلَم«، حرکت گذاری 
َ
از حروف جر، حرکت گذاری »ل یا نه! مسئله این است، حرکت گذاری اسامی بعد  آری 

اعراب گذاری فعل مضارع، حرکت گذاری  را پاس بداریم،  آِخر«، عربی  ر / 
َ

موصوف و صفت، حرکت گذاری »آخ

»إفعال«،  باب  حرکت گذاری  »استفعال«،  باب  حرکت گذاری  »انفعال«،  باب  حرکت گذاری  »افتعال«،  باب 

حرکت گذاری  »تفاعل«،  و  »مفاعلة«  باب های  حرکت گذاری  »تفّعل«،  و  »تفعیل«  باب های  حرکت گذاری 

«، ضمیر + »ِلـ« باب ها به صورت ترکیبی، حرکت گذاری »کان« و »کأنَّ
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َ
2 ت

با توجه به جدول قبل »َت« برای »للمخاطب = مفرد مذکر مخاطب = ۷« است، 
گر در انتهای همین فعل یا فعل های  گر در جمله ضمیر »أنَت« باشد یا ا پس ا
باشد، می توانید  »َك«  این جمله، ضمیر  یا حرف های  اسم ها  از  یکی  یا  دیگر 

گر ضمیر نبود از ساختار جمله تشخیص بدهید. تشخیص بدهید، ولی ا

 - إلهي؛ قد سترت علّيَ ذنوبي!

4(سترْت 3( سترُت  2( سترِت  1( سترَت 
پس  است،  داده  قرار  ندا  و  خطاب  مورد  را  خداوند  چون  1پاسخ 

شکل  به  باید  و  است  »للمخاطب«  و  برمی گردد  خدا  به  »سترت« 
»سترَت« باشد.

تستولوژی

3 ِت

با توجه به جدول قبل »ِت« برای »للمخاطبة = مفرد مؤنث مخاطب = 10« 
گر در انتهای همین فعل  گر در جمله ضمیر »أنِت« دیدید، یا ا است، پس ا
یا فعل های دیگر یا یکی از اسم ها یا حرف های این جمله ضمیر »ِك« آمده 
گفته  موارد  از  یک  هیچ  گر  ا نهایت  در  بدهید،  تشخیص  می توانید  باشد، 

 شده نبود، از ساختار جمله تشخیص دهید.

 - یا ُاختي؛ هل ساعدتني في فهم الّدروس الصعبة!

4( ساعدْت 3( ساعدُت  2( ساعدِت  1( ساعدَت 
گرفته و »مؤنث« است، پس  ختي« مورد خطاب قرار  2پاسخ چون »اُ

فعل باید برای »للمخاطبة« باشد، بنابراین »ساعدِت« درست است.

تستولوژی

ُ
4 ت

 با توجه به جدول قبل، »ُت« برای »للمتکلم وحده = اول شخص مفرد = 13« 
همین  انتهای  در  گر  ا یا  دیدید،  »أنا«  ضمیر  جمله  در  گر  ا می رود،  کار  به 
فعل یا فعل های دیگر یا یکی از اسم ها یا حرف های این جمله، ضمیر »ي« 
گر هیچ یک از آنها نبود، باید از  دیدید، قادر به تشخیص خواهید بود، اما ا

ساختار جمله، تشخیص بدهید.

 - أتممت علیکم نعمتي!

4( أتممُت 3( أتممِت  2( أتممْت  1( أتممَت 
برای  فعل  که  است  واضح  کاماًل  »نعمتي«  در  »ي«  ضمیر  از  4پاسخ 

»متکلم وحده« می باشد و باید به صورت »أتممُت« بیاید.

تستولوژی

جمع بندی طوری

کار می رود. برای »مفرد مؤنث غایب: للغائبة« به 

برای »مفرد مذکر مخاطب: للمخاطب« به کار می رود.

کار می رود. برای »مفرد مؤنث مخاطب: للمخاطبة« به 

کار می رود. برای »متکلم وحده« به 

هي / ها

گر بعد از »ْت« کلمه »ال« دار باشد ، به »ِت« تبدیل می شود. ا

أنَت / َك

أنِت / ِك

أنا / ي
ُت

ِت

َت

ت

ْت

وف: - عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

ْکِتساِب اْلِعْلِم! ُتها الُمؤمنة! ِاجَتَهْدَت في طریِق إ أّیَ  )1
ُکّلٍ ِمنُهما َفَرِضَي  فَلَتیِن َو جعلَت َتمرًة في َفِم 

ّ
2( ذهبَت ااُلّم إلی الط

اهلل َعنها!
َفقاَل  َفَعَلُه  ما  َسَبِب  َعن  الخادم  الحاِضریَن  ِمن  ِاثنان  َل 

َ
َسأ  )3

َسَقطَت َقطَرٌة َصغیرٌة!
کانِت المرأُة واِقَفًة قرب الخیمة و َغَرَسْت َخنَجَرها ِفي األرض!  )4

4پاسخ 

ــ« به »ال« می رسد،  ـْ »کانت« به »المرأُة: للغائبة« برمی گردد ولی چون »ــ
به صورت »کانِت« درآمده و درست است و از ضمیر »ها« در »خنجرها« 

کاماًل درست است. که »َغَرَسْت«  نیز می توان فهمید 
بررسی سایر گزینه ها

که »ِاْجَتَهْدَت« نادرست است  1( از روی »أّیتها المؤمنة« واضح است 
چون برای »للمخاطبة« می باشد و باید به شکل »ِاْجَتَهْدِت« بیاید.

« برمی گردند، ولی چون  2( هر دو فعل »ذهبت« و »جعلت« به »األّمُ
»َذَهَبْت« به »ال« رسیده، به »َذَهَبِت« باید تبدیل شود، اما »َجَعَلْت« 

نیازی به این تغییر ندارد.
از آن  3( »سقطت« به »قطرة: مفرد مؤنث: للغائبة« برمی گردد و بعد 

ْت« بیاید.
َ
اسم »ال« دار نداریم، پس باید به صورت »َسَقط

تستولوژی

گفتار

حرکت گذاری »ك« و »أنت«2

کار می رود و »ِك«  که در جدول دیدید »َك« برای »للمخاطب« به  همانطور 
برای »للمخاطبة« است.

� َك  � فعلَت  أنَت 

� ِك � فعلِت  أنِت 

- یا صدیقتي هل ُتشّجعین أوالدك علی القراءة؟

4( أوالَدَك 3( أوالِدِك  2( أوالَدِك  1( أوالِدَك 
برای  که جمله  عیَن« می توان فهمید  »ُتَشَجّ و  از »صدیقتي«  2پاسخ 

کار رود. »للمخاطبة« است و برای آن »ِك« یعنی »أوالَدِك« باید به 

تستولوژی
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« و »أنِت«
َ

تشخیص »أنت
»َك«  ضمیر  روی  از  می توانید  که  می رود  کار  به  »للمخاطب«  برای  »أنَت« 
»َتْفَعُل« تشخیص  و  یعنی »فعلَت«  ع  و مضار یا فعل های ماضی  در جمله 
کار می رود که این را هم می توانید  بدهید، ولی »أنِت« برای »للمخاطبة« به 

ع »فعلِت« یا »َتفعلیَن«  از روی ضمیر »ِك« در جمله یا فعل های ماضی و مضار
تشخیص بدهید.

� َك � تفعل  � فعلَت  أنَت 
� ِك � تفعلین  � فعلِت  أنِت 

گفتار

حرکت گذاری اوزان اسم3

1 اسم فاعل

کاِظم کاِتب - عاِلم -  ثالثی مجرد: بر وزن »فاِعل« می آید؛ مثل: 

م - ُمتجاِوز
ّ
ـ« می آید؛ مثل: ُمتعَل ـِ ثالثی مزید: بر وزن »ُمـ ...

یحکم األمیر علی المجرم في المحکمة بالعدالة!

4( الَمجِرم 3( الَمجَرم  2( الُمجِرم  1( الُمجَرم 
بر  عدالت  به  دادگاه،  در  ]پادشاه  معنی  به  توجه  با  اینجا  در  2پاسخ 

به  باید  و  داریم  فاعل  اسم  می کند.[،  حکم  گناهکار«  متهم،  »مجرم: 
ـ« یعنی »الُمجِرم« باشد. ـِ ــ صورت »ُمـ ... 

تستولوژی

2 اسم مفعول

ثالثی مجرد: بر وزن »َمفعول« می آید؛ مثل: َمکتوب

ر - ُمستخَدم ـ« می آید؛ مثل: ُمنتظَ ـَ ــ ثالثی مزید: بر وزن »ُمـ ... 

 أصدقائه و أقربائه!
ّ

کل - اإلنسان الّناجح معتمد عند 

2( الّناَجح - ُمعتَمد 1( الّناِجح - ُمعتَمد 
4( الّناَجح - ُمعتِمد 3( الّناِجح - ُمعتِمد 

1پاسخ »الّناجح« اسم فاعل بوده و به شکل »الّناِجح« درست است. 

گزینه های »2« و »4«[ با توجه به معنی: »انسان موّفق، نزد همه  ]رد 
که  دوستان و نزدیکانش مورد اعتماد واقع شده است.«؛ واضح است 
وزن  بر  باید  و  می باشد  مفعول  اسم  که  چرا  است؛  صحیح  »ُمعَتَمد« 

گزینه های »3« و »4«[ ـ« بیاید. ]رد  ـَ »ُمـ ...ــ

تستولوژی

3 اسم مکان

بر وزن »َمْفَعل« یا »َمْفِعل« می آید. 

- ذهب علٌي إلی متجر صدیقه!

4( ِمْتَجِر 3( َمْتُجرِ  2( َمْتَجرِ  1( ُمْتَجرِ 
2پاسخ در اینجا »متجر = مغازه« اسم مکان است و می تواند بر وزن 

که در اینجا »َمْفَعل: َمْتَجر« درست است. »َمْفَعل« یا »َمْفِعل« باشد 

تستولوژی

4 اسم تفضیل

برای مذکر بر وزن »أْفَعل« و برای مؤنث بر وزن »ُفعلٰی« می آید.

جمع بندی طوری

اوزان مهم اسم

ـ(اسم فاعل ـِ ـ فاِعل - )ُمـ ... 

َمْفَعل - َمْفِعلاسم مکان

أْفَعل - ُفعلیاسم تفضیل

ـ(اسم مفعول ـَ ـ َمفعول - )ُمـ ... 

وف: - عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

ِة! 1( ِاسَتَهَر الُکّتاب الُمسَلموَن ِبکتاباِتِهم الِعلمّیَ
2( َیحُکُم األمیُر َعَلی الُمجَرم في الَمحَکَمِة ِبالَعداَلِة!

ریَن و ُمنِذرین!
ّ

 ُمَبَش
ّ

رَسْلنا الُمرَسلیَن إال
َ
أ 3( و ما 

4( َجَعَل اهلُل الُمسَتضِعفیَن وارثیَن األرِض!

3پاسخ 

با توجه به معنی: »و فرستاده شدگان را جز بشارت دهنده و انذاردهنده 
ریَن / 

ّ
که »الُمرَسلیَن« اسم مفعول و »ُمبَش نفرستادیم.« واضح است 

ُمنِذریَن« اسم فاعل هستند و اعراب  هر دو، صحیح است.

بررسی سایر گزینه ها 

1( »مسِلم« یعنی »گرویده به اسالم«؛ پس اسم فاعل است و باید به 
صورت »الُمسِلموَن« باشد.

2( »مجِرم« معنی »گناهکار« می دهد؛ پس اسم فاعل است و باید به 
صورت »ُمجِرم« باشد.

4( »ُمستضِعفین« اسم مفعول است و معنی »ضعیف شدگان« می دهد، 
پس باید به صورت »ُمسَتْضَعفیَن« باشد.

تستولوژی

گفتار

حرکت گذاری معلوم و مجهول4

جمله می تواند ساختار »معلوم« یا »مجهول« داشته باشد، برای تشخیص 
درست، ابتدا جمله را معنی می کنیم و دقت می کنیم که به فعل »معلوم« یا 
گر فعل ماضی باشد، بر وزن »ُفِعَل« یعنی اولش  »مجهول« نیاز داریم، آنگاه ا
»ُیْفَعُل«  بر وزن  باشد.  ع  گر مضار ا و  ـ( می گیرد  ـِ )ــ کسره  الفعلش  و عین  ــ(  ـُ )ـــ

ــ( می گیرد. ـَ ـ( و عین الفعلش فتحه )ــ ـُ یعنی اولش ضمه )ــ

مجهول
ُفِعَلماضی ـ( ـِ ــ( ،عین الفعل )ــ ـُ ابتدای فعل )ـ

ـ( ـَ ــ(، عین الفعل )ــ ـُ ابتدای فعل )ـ ع ُیفَعُلمضار
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گفتار

حرکت گذاری »ت« در انتهای فعل ماضی1

وف:   440 عّین الخطأ في ضبط حرکات الحر

ة في الَیوِم الماضي؟ راسّیَ
ّ

َکَتْبَت َواِجباتَك الَد اِلُب: َهْل 
ّ
ها الط 2( أّیُ  !

ً
ُکْنُت أمیرا ِمَك َو إْن 

ّ
ِلُمَعَل 1( ُقْم َعن َمْجِلِسَك 

ویلًة!
َ
اِهَرُة الّناَس َسَنواٍت ط

ّ
َرْت هِذِه الظ 4( َحّیَ ًة! 

َ
اِلَبُة َتلَعُب ِبالُکَرِة َفصاَرْت َنشیط

ّ
کاَنِت الط  )3

وف:   441 عّین الّصحیح في ضبِط حرکات الحر

الباِت!
ّ
 عمیقًا في َنْفِس الط

ً
2( َتَرْکَت هذه الکِلمات أَثرا ِل جاِئَزًة َثمیَنًة!  َصِت الَمدَرَسُة ِللفاِئز األّوَ 1( َخّصَ

کثیرًة؟! ِکَل  َرْت في َنْفِسَك و ُقْلُت ِبأّنَ ِلِبالدك َمشا
َ
4( َهل َفّک بّيُ َرَجعَت إَلی أخیها و ُهو َرئیُس َقومه!  3( َلّما أطَلَقها الّنَ

وف:   442 عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

 ِمْن ُزّوار َبیِت اهلِل الَحراِم!
ً
َزاِئرا 2( أنا شاَهْدَت  1( أقاموا َدوَلًة َنَشْرَت الَحضاَرَة في ِبالِد العاَلِم! 

اِطئ!
َ

َبْت َبیتًا َجنَب الّش 4( َعَصفُت ِریاٌح َشدیدٌة َخّرَ 3( ُجِعَلْت أسبانیا َبَلداً یأتي إلیها ُزّوار ِمن دول العالِم! 

وف:   443 حیح في ضبط حرکات الحر عّین الّصَ

2( َذَهْبَت إلی الّسوِق ألْشَتري َثوبًا أحمر من الَمْتَجر! ماِت! 
ّ
 الُمَعَل

َ
ُکّل باحّي  1( َشَکرَت الُمدیَرُة في اإلْصِطفاِف الّصَ

ة! َکَتْبَت َمَع َصدیقي َرساِئَل َعدیَدًة في الُعلوِم الّسیاسّیَ  )4 3( ﴿... أْتَمْمُت َعَلیُکْم ِنْعَمتي ...﴾  

گفتار

حرکت گذاری »ك« و »أنت«2

وف:   444 عّین الصحیح في ضبط حرکات الحر

! 2( یا أّیها اإلنساُن! إّنَ َقلَبِك َیقوُل الَحّقَ کاَن َزمیُلَك َغْیَر صادٍق َفُکْن أْنِت أْصَدق!  1( إذا 
ها التلمیذ! ّیُ

َ
أ د في أعماِلِك، 

َ
َك ُمَتَرّد

َ
کأّن  )4 ْر آماَلَك!  3( َتْقصیُر اآلماِل في الّدنیا َدلیُل الَعْقِل، َفَقَصّ

وف:   445 عّین الصحیح في ضبط حرکات الحر

َکْسُبَك ِمَن الَحالِل! 2( أفضل أعماِلَك  ًی َشدیدٌة!  دیِد و ِعنَدَك ُحّمَ
َ

1( أنِت ُمصاٌب ِبالّزُ کاِم الّش
ه َیْنَفُعِك!

َ
اَر ألّن

ّ
4( جاِلِس العط ِلْم َغْیَرِك!  َکما ُتِحّبُ أن ُیحَسَن إلیِك و ال َتظْ 3( أْحِسْن 

وف:   446 عّین الصحیح في ضبط حرکات الحر

داً و فهمته! 2( أْنِت َسِمْعَت إلی َصوِت القرآِن َجَیّ 1( إسِمي فاِطَمُة َفما إسُمِك الجمیل؟  
ِك أنِت الَعزیُز الحکیم﴾

َ
َتْغِفْر َلُهْم َفإّن 4( ﴿... إن  3( َهْل َساَفرِت أنَت إلی إیراَن؟  

گفتار

حرکت گذاری اوزان اسم3

)ریاضی 98(   447 وف:  عّین الخطأ في ضبط حرکات الحر

ْمني ما َینَفُعني!
ّ
مَتني و َعَل

َ
2( الّلهّمَ أْنِفْعني ِبما َعّل ي َبَعَثني ِبها!  ِبّ 1( َعَلیُکم ِبمکاِرِم األخالِق فإّنَ ر

َح َسّیارَتُهم!
َ
یاراِت لکي ُیصّل ح الّسَ

َ
َصَل ِبَصدیِقِه ُمَصّل

َ
ِاّت  )4 ُکْن صادقًا َمَع َنفِسَك و َمَع اآلَخریَن في الحیاِة!   )3

وف:   448 عّین الخطأ في ضبط حرکات الحر

َلَنا َصیفًا و ِشتاًء! ذي أنُعُمُه ُمنهِمرٌة 
َ
2( اهلُل ُهَو اّل  ! ر علی قلوبنا تأثیراً

ّ
1( هذه الُمشاِهُد ُتؤَث

! ُکنَت أمیراً مَك و إن 
ّ
4( ُقْم َعن َمجِلِسَك ِلُمَعَل َس ُمحاَوَلٌة َقبیحٌة ِلَکْشِف أسراِر الّناِس!  َجّسُ 3( إّنَ الّتَ

وف:   449 عّین الصحیح في ضبط حرکات الحر

ها!
ُ
ِاْعَلْم أّنَ َخیَر األمور أْوُسط  )2 اَك و ُمَصاِدَقَة الَکّذاِب!   إّیَ  )1

َقًة ِبالِمیاِه الُمجاوَرة!
َ
4( َلْیسِت األسماُك ُمَتَعّل روَن ُسوَرَة الُحُجراِت بسورِة األخالِق!  ی الُمَفَسّ 3( َسّمَ

وف:   450 حیح في ضبط حرکات الحر عّین الّصَ

2( إّنَ اهلَل أرَسَل َرسوَله، فاهلل ُمرَسٌل و الّرسوُل ُمرِسٌل! ُه َحیواٌن ذکٌي ُیحّبُ ُمساَعَدَة اإلنساِن! 
َ
إّن  )1

جًا! م الِعلَم ُیصِبُح ُمَتَخّرَ
َ
َیَتَعّل  َمْن 

ُ
ُکّل  )4 3( أَمَر اهلل ذالقرنین ِبُمحاِرَبَة الفاِسدیَن! 
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وف:   451 عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

2( ُمرِقُد إبِن ِسینا العاِلِم الَمشهوِر في الَعاِلِم هو في إیران! ی الُحوُت في الَبحِر!   َشيٍء َحّتَ
ُ

ُکّل کاَتُم الِعْلِم َیلعُنُه   )1
4( ِمْن أخالِق الَجاِهِل الُمعاَرَضة َقبَل أْن َیْفَهَم!  !

ً
را ّهَ

َ
 َمملوٌء ِبُغَدٍد ُتفِرُز ساِئاًل ُمط

ّ
3( إّنَ ِلسان الِقَط

وف:   452 عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

الِة! ٌس ِعنَد الُمسلمیَن ألداِء الّصَ
َ

2( الَمسجُد مکاٌن ُمقّد ِة!  بِة ِمَن الَفارسّیَ ِة ِمئاُت الَکِلماِت الُمَعَرّ بّیَ غِة الَعَر
ُ
1( في الّل

بیَن ِبَکالٍم َجمیٍل!
َ
ِم أْن َیدُعَو الُمخاط

َ
4( َیِجُب َعَلی الُمتکّل  ! 3( َحاِوْل أْن َتکوَن ِمَن الُمسَتَمعیَن ِلکالِم الَحَقّ

)برگرفته از خارج 91(   453 وف:  عّین الخطأ في ضبط حرکاِت الحر

ة واحدة، في حّریتها و استقاللها!« »الّدول المستعمرة لم تعترف بحّق الشعوب، و ال لمّرَ

ِتها 2( الُمْسَتْعِمَرُة - ُحِرّیَ 1( الُمْسَتْعَمَرُة - َتْعَتِرْف  
ِتها 4( إْسِتْقالِلها - ُحِرّیَ 3( إْسِتْقالِلها - َتْعَتِرْف  

وف:   454 عّین الصحیح في ضبط حرکات الحر

2( َسِل الُمصاِنع َرکبًا َتهیُم ِفي الَفَلواِت! 1( إذا َمَلَك األراُذُل َهَلَك األفاُضُل!  
4( َمْرَقُد إبِن ِسینا العاِلم الَمشهوِر في إیران! اِئراِت!  

ّ
کبیٌر  ِللط 3( في مدینتنا ُمطاٌر 

گفتار

حرکت گذاری معلوم و مجهول4

کم ترحمون﴾   455
ّ

وف: ﴿و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعل عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

2( ُقِرَئ - ُتْرِحموَن - ِاْسَتِمعوا  1( َقَرَئ - ُتْرِحموَن - أْنِصتوا  
4( ُقِرَئ - ُتْرَحموَن - أْنِصتوا 3( َقَرَئ - ُتْرَحموَن - ِاْسَتِمعوا  

ع إلی االبتعاد!«   456 وف: »بإیجاد صوت یدرك الحیوان معناه فیسر عّین الخطأ في ضبط حرکات الحر

ُع - االبِتعاد - الَحَیوان 2( ُیْسِر 1( ُیْدَرُك - االبِتعاد - َمْعناُه  
ُع - بإیجاِد - َمْعناُه 4( ُیْسِر 3( ُیْدِرُك - بإیجاِد - الَحَیوان  

وف:   457 عّین الصحیح في ضبط حرکات الحر

ه! َرَبّ  ُمؤِمٍن ُیْحِسُب عبد الّصالح ِعْنَد 
ُ

ُکّل  )2 م! 
ُ

1( َقْد ُجِعَل اهلل االْجِتهاَد و الَعَمل باَب الُوصوِل إلی الَتَقّد
بّيُ )ص(: أّيُ الَماِل َخیٌر ؟! 4( ُسِئُل الّنَ 3( ُنری أّنَ البعَض َیعیُش في الماء و الَبْعُض اآلخر َیعیُش في خاِرِجه! 

وف:   458 عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

ماء!  ما في األرِض و ما في الّسَ
َ

ُکّل َر َلنا 
َ

ذي َسّخ
َ
2( اهلل ُهَو اّل 1( ُیعِرُف المؤِمُن ِبسلوِکِه عند َجمیع الّناِس! 

ها َضعیفًة!
ُ
ُکّل 4( َقد َخَلَقْت الَمخلوقاُت  ذي أنَزَل فیِه الُقرآُن! 

َ
هُر اّل

َ
3( َشْهُر َرمضاَن ُهَو الّش

وف:   459 عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

2( ُتْغِسُل الَمالِبُس َقْبَل ِبداَیِة الُمساَبقات في الَمْلَعِب! 1( ُیْعَرُف الُمْحِسُن ِبَعَمِلِه الّصاِلِح في َسبیِل اهلل! 
! ّهراً

َ
ُتْفَرُز ساِئاًل ُمط  َمملوٌء ِبُغَدٍد 

ّ
4( ِلساُن الِقَط لمُة الَمدیَنَة! 

3( َبْعَد ساعات ُسِتَرْت الظُّ

گفتار

حرکت گذاری انواع »ان«5

 ألن ال یقترب إلی الّسّیئات!«   460
ً
وف: »من تبعات هذه المسألة هو ان یکون اإلنسان ساعیا عّین الخطأ في ضبط حرکات الحر

2( ِمْن - َیکوَن - ألّنَ 1( ِمْن - أْن - ال َیْقَتِرَب  
4( َتِبعات - أْن - ال َیْقَتِرَب 3( َتِبعاِت - َیکوَن - ألْن  

وف:   461 عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

َعِم! 2( ِمَن الواجب لإلنسان أْن َیْسَعی ِلإلْسِتفادة ِمْن هذه الَنّ 1( أّنَ اهلَل َیِعُدنا َمْغِفَرًة ِمْنُه و َفْضاًل!  
َة! 4( ِمْن َحَقّ الَمرأِة أّنَ َتْقَبَل الَمسؤولیاِت اإلجِتماعّیَ واء! 

َ
َلُه الّد ِکُم ِمَن الُحَکماِء إْن َیصفوا  َلَب الحا

َ
3( ط
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ریاضی 189

ون عّما  ذین یعّبر
ّ
بّیة و الفارسّیة وجود العلماء ال من مظاهر وجود الصلة بین العر

وجود  فارسی،  و  عربی  میان  ارتباط  وجود  نشانه های  از  غتین. 
ّ

بالل لدیهم 

دانشمندانی است که آنچه نزدشان است را به دو زبان بیان می کنند. فهؤالء 
فمنهم  می شوند.  شناخته  زبانه  دو  به  اینان  پس  اللسانین.  بذي  یعرفون 

ذي 
ّ
ال الشیرازّي«  و »منوتشهرّي« و »عنصرّي« و »خاقانّي« و »حافظ  »سعدّي« 

و  عنصری  و  منوچهری  و  سعدی  بّیة!  العر المفردات  من  لدیه  بما  یفتخر  کان 

خاقانی و حافظ شیرازی از آن دسته اند، که ]حافظ[ به داشتن کلمات عربی 
نزد خود افتخار می کرد. فمنذ عهد الخلفاء الراشدین إلی عهد محمود الغزنوّي 
بّیة! و از دورۀ خلفای   أن یصدر مکتوب عن قصر السلطان بغیر العر

ً
کان یعتبر عیبا

که نوشته ای از قصر  راشدین تا دورۀ محمود غزنوی، عیب به شمار می آمد 
تأسیس  بعد  أّن  بالذکر  الجدیر  و  شود.  ج  خار عربی  ]زبان[  از  غیر  به  سلطان 
بّیة، و شایان  غة العر

ّ
اإلمارات الفارسّیة و ازدهار اللغة الفارسّیة لم یضعف شأن الل

که پس از تأسیس حکومت های فارسی و شکوفایی زبان فارسی،  ذکر است 
جایگاه زبان عربی ضعیف نشد. بل احتفظ به و ارتفع! بلکه ]شأن آن[ حفظ 
 شد و باال ]نیز[ رفت. فوصل األمر  إلی حالة أصبح الفصل بینهما أمرًا مستحیاًل !

کار به جایی رسید ]که[ جدایی میان آن دو، امری غیر ممکن شد. پس 
کات زبان عربی در فارسی و بالعکس. کلی  انس و الفت و اشترا مفهوم 

کنید: »وجود اشعاری به ]زبان[ عربی  گزینۀ اشتباه را مشخص   1  2

لت می کند بر ..............« نزد شاعران ایرانی، دال
1( وجود ارتباطی قوی میان دو زبان ]که[جدایی آن دو ممکن نیست.

که مسلمانان نابودی زبان فارسی را نخواستند. 2( این 
کلمات عربی در زبان فارسی. 3( زیاد وجود داشتن 

کند. که زبان عربی با زبان آنها رقابت  که ایرانیان ندیدند  4( ]این[ 
متن بیشتر درباره ارتباط ایرانی ها با زبان عربی است و اینکه شعرای ایرانی 
را  خود  زبان  نابودی  مّسلمًا  ایرانی ها  و  می کردند  استفاده  عربی  لغات  از 
گزینه »2« که می گوید »به این دلیل که مسلمانان، نابودی  نمی خواستند و 

زبان فارسی را نخواستند.«، نادرست است.
4  2 گزینۀ اشتباه را مشخص کنید: »دو زبانه ها همان کسانی هستند 

که ..............«
1( ]آن[ دو زبان را دوست می داشتند.

2( در ایران به دنیا آمدند، ولی آن ها آثاری را به ]زبان[ عربی سرودند.
3( در آثارشان به دو زبان قوی بودند.

کردند، ولی زندگی در ایران را ترجیح دادند. کشور زندگی  4( در دو 
کنید،  چ  سر را  الّلسانین«  »ذو  و  کنید  استفاده  »اسکیم«  تکنیک  از  گر   ا
که آنچه نزدشان است را به دو زبان بیان می کنند،  »... وجود علمایی است 
را می یابید، می فهمید دو زبانه  اینان به دو زبانه شناخته می شوند.«  پس 
کنند و ربطی به  که می توانند به دو زبان صحبت  به افرادی اطالق می شود 
که می گوید: »این شاعران در دو  گزینه »4«  کشور ندارد؛ پس  اقامت در دو 
کردند، ولی زندگی در ایران را ترجیح دادند.« اشتباه است. سرزمین زندگی 
کنید: »به اعتقاد شما چرا نویسندگان  گزینۀ اشتباه را مشخص   3  2

ایرانی به ]زبان[ عربی می نوشتند و می سرودند؟«

کنند. 1( خواستند قدرتشان و شایستگی شان را در دو زبان ثابت 
2( از پادشاهان می ترسیدند، پس نزدیک شدن به آنان را خواستند.

گروه های بیشتری از مردم را مخاطب قرار دهند. که  کرده اند  3( قصد 
4( زبان قرآن را دوست می داشتند و احساس نکردند که آن ]زبانی[ بیگانه است.

که استفاده از  کاماًل واضح است  گذرا به متن انداخته باشید،  گر یک نگاه  ا
به  و  دلی  کاری  فارسی  و  عربی  الفت  و  فارسی  شاعران  توسط  عربی  لغات 
خواست خود آنها بوده و در هیچ کجای متن به اجبار و ترس آنها از حکومت 
انجام  را  کار  این  که  بودند  آنها  خود  این  و  است  نشده  اشاره  پادشاهان  و 
که می گوید »از پادشاهان می ترسیدند، پس نزدیک  گزینۀ »2«  دادند، پس 

کاماًل نادرست است.  شدن به آنان را خواستند«، 
ج شدن نوشته ای به  کنید: »چرا خار گزینۀ صحیح را مشخص   4  4

غیر از ]زبان[ عربی، عیب به شمار می آمد؟«
کار بردن غیر آن. کراهتشان از به  1( به دلیل 

کشور. 2( برای ترسشان از رعایت نکردن قانون در 
3( هنگامی که این کار زیاد صورت می گرفت، باعث افول زبان عربی می شد.

4( زیرا زبان عربی، زبان علم و دستگاه های دولتی بود.
دورۀ  تا  راشدین  خلفای  دورۀ  از  »و  کنید،  چ  سر را  مکتوب«  »صدور  گر  ا
غیر  به  از قصر سلطان  نوشته ای  که  به شمار می آمد  محمود غزنوی عیب 
دستگاه  و  دربار  رایج  زبان  که  درمی یابید  شود.«،  ج  خار عربی  ]زبان[  از 
از  به همین جهت نوشته ای غیر  و  بوده  زبان عربی  آن دوره،  حکومتی در 

آن زبان خیلی جالب نبوده است.

متن

تجربی 289

افرادی  مّرات:  یسألوا  أن  بعد  من   
ّ

إال عمل  بأّي  یقومون  ال  أشخاص  هناك 

چندین  اینکه  از  پس  مگر  نمی دهند  انجام  را  کاری  هیچ  که  دارند  وجود 
بعد؟  اندکی  یا  انجام بدهم  اآلن  آیا  بعد قلیل؟!  أم  اآلن  أقوم  أ   بار می پرسند. 
الطبیعي  من   ... و  بدبخت؟  یا  می شوم  خوشبخت  آیا  أشقی؟!  أم  أفلح  أ 

شروع  از  قبل  انسان  که  است  طبیعی   ... و  بعمله؛  البدء  قبل  المرء  یفّکر  أن 

زیاد  تردید  گاه  هر  ولی  ُمرهق!  فهو  کثر  إذا  الترّدد  لکّن  کند؛  فکر  کارش  به 
شیء  حدوث  نخاف  أّننا  هو  الحالة  هذه  سبب  و  است.  خسته کننده  شود 
که  چیزی  دادن  خ  ر از  ما  که  است  این  حالت  این  علت  و  فیه.  نرغب  ال 

الواجب  من  علینا  ما  أّن  نعلم  أن  یجب  لکّننا  می ترسیم.  نداریم،  میل  آن  به 
بدانیم  باید  ما  ولی  من  الواجب؛  علینا  بما  للقیام  جهدنا  أقصی  نبذل  أن  هو 

ما  بر  آنچه  دادن  انجام  برای  که  می باشد  این  است  واجب  ما  بر  چه  آن 
یعرف  أن  مثاًل  ع  الزار علی  فلیس  بکنیم.  را  تالشمان  نهایت  است  واجب 
...؟! و  ذل ك  بعد  سیکون  ماذا  و  کلها  سیأ من  و  یزرعها  حّبة   

ّ
کل تمضي   أین 

کجا می رود و  که آن را می کارد،  که هر دانه ای  کشاورز بداند  مثاًل نیاز نیست 
چه کسی آن را خواهد خورد و پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد و ...؟! فلنّتخذ 
ایمان  پس باید این شعار را برگزینیم: آِمن و ِسر بالحّق و ال ُتباِل!  هذا الشعار: 

کم اهمیت[ اعتنا نکن. کن و ]به امور فرعی و  بیاور و ]با توکل به خدا[ حرکت 
و  مشورت  ضمن  در  امور  و  کارها  در  تردید  عدم  کلی   مفهوم  و  عنوان 

کار گاهی برای انجام  تحقیق و آ
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2  5 معنی »ُمرهق« چیست؟ 

2( خسته کننده 1( مانع 
4( تازگی 3( استوار 

که  که تردید زیاد شود، ... است.«، واضح است  با توجه به معنی »هنگامی 
»ُمتعب:  و  مانع«  »عاق:  واقعًا  ولی  باشد،  نمی تواند  »غضاضة«  و  »صامد« 

گزینۀ »2« است. که انتخاب طراح  خسته کننده« می توانند باشند 
کن: »تردید به علت  گزینۀ صحیح برای جای خالی را مشخص   6  3

.............. حاصل می شود.«
که انسان به آن دچار می شود. 1( بیماری روحی ای 

کار. کارهایمان و ترس مان از  2( بی میلی در 
که فکر می کنیم دست یابی به نتیجه نیز در دست ماست. 3( این 

که ما نهایت تالشمان را برای محقق شدن آرزوهایمان نمی کنیم. 4( این 
خ دادن چیزی که به آن میل  با توجه به قسمتی از متن که می گوید » ما از ر
می ترسد،  کار  عاقبت  از  چون  انسان  که  است  واضح  می ترسیم.«،  نداریم، 

گزینه »3« اشاره شده است. شک و تردید دارد و به این مفهوم در 
کن: گزینه اشتباه را در مورد مفهوم سؤال مشخص   7  2

و  فرعی  ]امور  به  و  کن  حرکت  خدا  ]سوی[  به  توکل[  ]با  و  بیاور  »ایمان 
کم اهمیت[ توجه نکن.«

1( انسان تدبیر می کند و خدا مقّدر می کند.
2( از سه چیز نترس: »شکست و فقر و محرومیت«  این مطلب از هیچ 

جای متن قابل برداشت نیست.
3( همانا زندگی، اعتقاد و تالش است.

4( دو چیز الزم اند: »توکل در راهت و اعتماد به نفس.«
بررسی سایر گزینه ها 

کن.« قابل  1( این مطلب از »ایمان بیاور و ]با توکل[ به ]سوی[ خدا حرکت 
برداشت است.

کن«  از »ِسْر: حرکت  بیاور« و »تالش«  ایمان  از »آِمن:  3( مفاهیم »اعتقاد« 
برداشت می شوند. 

که به طور واضح قابل برداشت است و عدم اعتماد به نفس هم  4( توکل 
»آیا  بعد؟!،  اندکی  یا  بدهم  انجام  اآلن  آیا  می گوید  که  متن  از  قسمتی  از 

خوشبخت می شوم یا بدبخت؟« برداشت می شود. 
کن: گزینۀ مناسب برای عنوان متن را مشخص   8  4

2( عجله از شیطان است. 1( در تأخیر آفت هایی است. 
4( هر گاه تصمیم گرفتی پس شروع کن. کارهاست.  3( ترس از بدترین 
شروع  و  امور  و  کارها  در  تردید  »عدم  یعنی  متن  کلی  مفهوم  به  توجه  با 
کار«، بهترین عنوان برای  گاهی برای انجام  کردن آنها در ضمن مشورت و آ
کن.« است. گرفتی پس شروع  گاه تصمیم  متن »فإذا عزمت فابدأ: پس هر 
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کما هم یریدون  هناك أشخاص یظّنون أّنهم أخذوا عهدًا علی الّدهر أّنه یهبهم 

روزگار  از  عهدی  آنها  که  می کنند  گمان  که  دارند  وجود  افرادی  یشتهون؛  و 

گرفته اند که همان گونه که می خواهند و آرزو دارند به آنها تقدیم کند. فکأّنهم 
لم یعرفوا سّنة الدنیا و قانونها في عطائها و أخذها! پس گویی آنها سّنت دنیا و 

قانون آن را در دادن آن و گرفتنش نشناختند. هذه هي سّنة جاریة بأّن الدنیا 
که دنیا به بخششی  ال تهدأ عن عطاء تعطیه، این همان سنت جاری است 

تا  لتأخذه!  صاحبه  إلی  تعود  حّتی  نمی گیرد.  قرار  و  آرام  می بخشد،  را  آن  که 
أقوی الناس في هذه الحیاة  اینکه نزد دارندۀ آن بازگردد تا آن را پس بگیرد. 
خوشبخت ترین مردم  األّیام!  بقاء ها طول  ع 

ّ
یتوق نعمة، ال  إذا حصل علي  من 

را به دست آورد، پایداری  که نعمتی  که هنگامی  کسی است  در این زندگی 
آن در طول روزگار را توقع ندارد. فنحن إن لم نکن ناسین هذا األمر في ساعة 
گر این قضیه را در هنگام تولد  کین في ساعة الموت. پس ما ا کّنا با المیالد، ما 

 
ً
فراموش نکنیم، در هنگام مرگ گریان نیستیم. فلنؤمن أّن للدنیا یومین یوما

که دنیا دو روز است، روزی به نفع   علینا! پس باید ایمان بیاوریم 
ً
لنا و یوما

ما و روزی به ضرر ماست.
کلی  ناپایداری دنیا و عدم بقای آن مفهوم 

کن: »سّنت جاری بر  گزینۀ صحیح را برای جای خالی مشخص   9  1

دنیا همان .............. است.«
2( والدت و شادی گرفتن  1( دادن و 

4( نعمت و بخشش گریستن  3( مرگ و 
که دنیا  کنید، »این همان سنت جاری است  چ  گر »السّنة الجاریة « را سر ا
که دنیا  که آن را می بخشد، آرام و قرار نمی گیرد.«، در می یابید  به بخششی 
آرام و قرار نمی گیرد تا آن را پس بگیرد و این مفهوم  گر یک چیزی را داد،  ا

گرفتن« موجود است. گزینۀ »1« یعنی »دادن و  در 
کن: »اشتباه برخی  را برای جای خالی مشخص  گزینۀ صحیح   10  3

که دنیا ..............« که آنها تصور می کنند  افراد این است 
که امروز یا فردا از آن عبور می کنند. گذرگاهی است   )1

2( از بین می رود؛ پس هیچ اعتمادی بر ظواهر آن نیست. 
3( سرای ماندگار است، تغییر نمی کند و دگرگون نمی شود.
گذراست و همیشه برای انسان باقی نمی ماند.  4( خیالی 

گزینۀ »3« یعنی  ح شده در  کلی متن بر ضّد مفهوم مطر با توجه به مفهوم 
اتفاقًا  و  است  نمی شود.«  دگرگون  و  نمی کند  تغییر  و  است  آرامش  »سرای 
وضع  و  دنیا  ناپایداری  بر  دائمًا  و  کرده  اشاره  را  مفهوم  این  برعکس  متن، 

انسان ها اشاره دارد.
و  ما  نفع  به  »روزی  کن:  مشخص  را  مفهوم  در  اشتباه  گزینۀ   11  1

روزی به ضرر ماست.«
کوتاه است، پس نباید روزهایش را تباه سازیم. 1( همانا عمر 

که سختی ظاهر شود، پس به زودی آسایش و راحتی می آید. 2( هنگامی 
گشایش پس از سختی می آید. 3(سختی همیشه باقی نمی ماند و 

که نعمت ها بیایند، چه  4( دنیا بر یک حالت باقی نمی ماند، پس هنگامی 
بسا از بین بروند.

مفهوم عبارت »یوم لنا و یوم علینا: روزی به نفع ما و روزی به ضرر ماست.« 
که دنیا ناپایدار است و همیشه بر وفق مراد یک نفر نمی چرخد و  این است 
گزینه های  ح شده در  که عبارات مطر سختی و آسانی این دنیا با هم است 
در  شده  ح  مطر عبارت  ولی  دارند،  درستی  اشاره  آن  به   »4« و   »3« و   »2«
کوتاه است، پس نباید روزهایش را تباه سازیم.«  گزینۀ »1« یعنی »همانا عمر 
کثری از آن اشاره دارد. ربطی به آن ندارد و به کوتاه بودن عمر و استفادۀ حدا




