
مـقدمـه

سالم دوستان
درس عربی در کنکور سراسری حاوی سؤاالت مختلفی است از جمله: ترجمه، تعریب، قواعد، درک مطلب، حرکت گذاری 
و تجزیه و ترکیب است. تمامی مباحث غیر از درک مطلب قانون پذیر بوده و با یادگیری نکات مربوط به آن ها قابل 

پاسخ گویی می باشند. 
مبحث درک مطلب قانون پذیر نبوده و با یک مهارت خاص نمی توان به آن پاسخ داد. این مبحث سّدی است که 
دانش آموزان تنها با عبور از آن می توانند به درصد باالیی در درس عربی دست یابند. مهم ترین و در عین حال 
ساده ترین راه تقویت مهارت در پاسخ گویی به سؤاالت درک مطلب، تکرار و تمرین است، به طوری که بسیاری 
از مشاوران برای دانش آموزانی که در این مبحث ضعیف هستند، پیشنهاد می کنند در یک دوره ی زمانی، هر 
روز به یک درک مطلب کنکور پاسخ دهند. این کتاب حاوی 100 درک مطلب از کنکورهای سراسری است که در 
سه سطح و از آسان به دشوار آورده شده اند. ویژگی  منحصر به فرد این کتاب، لغت نامه ای است که کنار هر درک 
مطلب قرار داده شده تا چنانچه دایره ی واژگانی شما قوی نیست در مراحل اّولیه برای ترجمه ی صحیح متن از 
آن استفاده کنید زیرا اّولین قدم، ترجمه ی صحیح متن درک مطلب است. سعی کنید کم کم بدون استفاده از 

لغت نامه، سؤاالت را پاسخ دهید تا به تدریج سرعت و مهارت تان افزایش یابد.
و  بودند صمیمانه تشّکر  این مجموعه سهیم  به ثمر رسیدن  تمام دوستانی که در  از  پایان الزم می دانم  در 

قدردانی کنم:
مدیریت فهیم و پرسنل محترم انتشارات بین المللی گاج.

جناب آقای جمال الدین هنرور که نظارت کیفی و ویراستاری علمی و بازبینی نهایی این کتاب را بر عهده گرفتند.
و تشّکر ویژه از همسر عزیز و مهربانم به خاطر مساعدت های ارزنده ی ایشان در تمامی مراحل تألیف.

از صمیم قلب موّفقیت تمامی دانش آموزان عزیز را از خداوند مّنان خواهانم.
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  1     لماذا ال تقدر الحشرُة الخالَص من بعض النباتات؟

2  ما هو العجیُب في الطبیعة؟ هو أن نَری ...
 

 

3 عّین العبارة التي فیها خبر عجیب: 

4 عّین العنوان األنسب للنّص:

 
 

1 الحشرَة تصید النبات!

2 الحشرَة تأتي نحو النبات!

کله! 3 الحیواَن یصید النبات و یأ

4 النبات هو الصّیاد و الحشرة صیده!

1 قتل النباُت حشرًة جمیلًة.

کلت الحشرُة نباتاً جمیالً. 2 أ

ت حشرة جمیلة من ید صّیادها. 3 فَرَّ

4 لبعض النباتات رائحة عطرة تجذب اإلنسان.

1 هدایة اهلل

2 النباُت الصّیاد

3 َصید الحشرات

4 النباتات العطرة

کل النبات. 1 أل نّها ترید أن تأ

2 إّن النبات ینشر رائحة عطرة.

3 بسبب وجود ماّدة لزجة علی أوراقها.

4 ألّن الحشرة ال تُحّب أن تطیر مّرة ثانیة.

کل النباتات، و لیس هذا أمراً  إّن بعض الحیوانات تعیش بأ
غریباً، و لکّن الغریب أّن بعض النباتات تأکل الحیوانات!! 
کثر من 500 نوع من النباتات التي تأکل الحشرات!  هناك أ
تل ك النباتات تنمو غالباً في األراضي غیر الزراعّیة، فتحتاج 
إلی کمّیة من النتروجین، و لقد هَداها اهلل إلی رفع حاجتها 
بصید الحشرات! لهذه النباتات أوراق )ج ورق( علیها ماّدة 
لزجة و لها غالباً رائحة عطرة، فحین تأتي الحشرُة تَسقُط 

علی هذه الماّدة و ال تقدر الخالص منها، فیصیدها النبات!

لغاتمتن

خوردنأْکل

عجیب، شگفتَغریب

رشد می کنندتَنمو

مقدارکمّیة

نیتروژنالنتروجین

هدایت کرده استَهدا )َهدی(

برگ هاأوراق

ماّده ای چسبناکماّدة لزجة

معّطرعطرة

می آیدتأتي

می افتدتَسقط

نمی تواندال تقدر

رهاییالخالص

آن را شکار می کندیصیدها

لغاتتستها

می خواهدتُرید

می پراکندَینشر

که پرواز کندأن تَطیر

به طرف، به سمتَنحو

فرار کردَفرَّت

مناسب تریناألنسب
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بعض النباتات     تأکل الحیوانات!!          هناك         أکثر من 500 نوع      من النباتات التي     تأکل الحشرات!     
برخی گیاهان      حیوانات را می خورند!!    وجود دارند     بیش از 500 نوع          از گیاهانی که            حشرات را می خورند!

تل ك النباتات             تنمو غالباً            في األراضي غیر الزراعّیة،             فتحتاج إلی کمّیة من النتروجین،   
آن گیاهان            رشد می کنند غالباً         در زمین های غیر زراعی،               و به مقداری نیتروژن احتیاج دارند،    

و لقد َهداها اهلل                              إلی َرفع حاجتها          بصید الحشرات!           لهذه النباتات أوراق    
و خداوند آن ها را هدایت کرده است     به رفع نیازشان          با شکار کردن حشرات!      این گیاهان برگ هایی دارند   

علیها ماّدة لزجة                                             و لها غالباً رائحة عطرة،        فحین تأتي الحشرةُ    
]که[ روی آن ها  ماّده ای چسبناک وجود دارد       و غالباً خوش عطر است،        پس هنگامی که حشره می آید     

تَسقُط علی هذه الماّدة         و ال تقدر الخالَص منها،              فیصیدها النبات! 
روی این ماّده می افتد            و نمی تواند از آن خالص شود،         پس گیاه، آن را شکار می کند! 

إّن بعض الحیوانات             تعیش بأْکل النباتات،                     و لیس هذا أمراً غریباً،          و لکّن الغریب أّن     
همانا برخی حیوانات       با خوردن گیاهان زندگی می کنند،    و این، امرِ عجیبی نیست،     ولی عجیب این است که    

بعضی گیاهان، حیوانات را می خورند و این، امر عجیبی است.
بیش از 500 نوع گیاه حشره خوار وجود دارد و غالباً در زمین های غیر زراعی، رشد می کنند.

خداوند، رفع نیاز غذایی آن ها را در شکار حشرات قرار داده است.
گیاهان حشره خوار، برگ هایی چسبنده و عطری دل انگیز دارند که باعث جذب و چسبیدن حشره به 

گیاه شده و نهایتاً حشره، صید می شود.

تن
یم

ها
نی
ست

دان

 1

گیاهحشرهخوار1
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3 لماذا        ال تقدر الحشرةُ الخالَص          من بعض النباتات؟1
چرا         حشره نمی تواند خالص شود    از برخی گیاهان؟

أل  نّها ترید         أن تأکل النبات.  1
زیرا می خواهد       گیاه را بخورد.

إّن النباَت     ینشر رائحةً عطرة.
کند. همانا  گیاه      بویی خوش می پرا 2

بسبب وجود      ماّدة لزجة           علی أوراقها. 3
به دلیل وجود      ماّده ای چسبناک    بر روی برگ هایش.

ألّن الحشرة    ال تُحّب أن تطیر         مّرة ثانیةً.
زیرا حشره       دوست ندارد پرواز کند     ]برای[ بار دوم. 4

ماّدۀ  روی برگ های درختاِن حشره خوار،  در متن گفته شده است که » دقیقاً 

توضيح
کی وجود دارد که حشره بر روی آن می افتد و نمی تواند از آن خالص شود.«  چسبنا

پس گزینۀ )3( صحیح است.

4 ما هو العجیُب في الطبیعة؟              هو أن َنری ...:     2
چه چیزی در طبیعت عجیب است؟    این است که ببینیم ...

الحشرَة تصیُد النبات! حشره، گیاه را شکار می کند!1
الحشرَة تأتي نحو النبات!
حشره می آید به سوی گیاه! 2

کله!     الحیواَن یصید النبات            و یأ
حیوان، گیاه را شکار می کند      و آن را می خورد! 3

النبات هو الصّیاد        و الحشرة صیده! گیاه، شکارچی است     و حشره، شکارِ آن است!4

طبیعتاً »آمدن حشره به سوی گیاه و شکار گیاه و خوردن گیاه« چیز عجیبی نیست، 

توضيح
چون همیشه می توانیم آن ها را در طبیعت مشاهده کنیم. اّما »شکار حشره توّسط گیاه« 
چیز عجیبی است که در طبیعت، خیلی کم اّتفاق می افتد. پس گزینۀ )4( صحیح است.
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1 عّین العبارة اّلتي فیها خبٌر عجیب:     3
مشّخص کن عبارتی را که در آن، خبری عجیب آمده است:

قتل      النباُت     حشرًة جمیلةً. ُکشت     گیاه         حشره ای زیبا را.1

کلت       الحشرُة      نباتاً جمیالً. أ خورد        حشره        گیاهی زیبا را.2

ت       حشرة جمیلة       من ید صّیادها. فَرَّ
فرار کرد    حشره ای زیبا        از دست شکارچی اش. 3

لبعض النباتات       رائحٌة عطرة          تجذب اإلنسان. برخی گیاهان          بویی خوش دارند     ]که[ انسان را جذب می کند.4

با توّجه به متن، عجیب ترین خبر ممکن این است که »گیاه، حشره ای زیبا را کشت« که به 

توضيح
همان مضمون اصلی متن یعنی »گیاهان حشره خوار« برمی گردد. پس گزینۀ )1( صحیح 

است.

2   عّین العنوان األنسب للنّص:4
  مناسب ترین عنوان برای متن را مشّخص کن:

هدایُة اهلل هدایت خدا1
النباُت الصّیاد
گیاِه شکارچی 2

َصید الحشرات شکار حشره ها3
النباتاُت الَعطرة

4  گیاهان معطّر

متن، در مورد گیاهانی صحبت می کند که حشرات را می خورند و مناسب ترین گزینه 

توضيح
برای عنوان متن همان گزینۀ )2( یعنی »گیاِه شکارچی« است.

 1
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ر6
هن

اُطلب ما ترید في معاشرت ك بابتسامت ك، فذل ك خیر من 
الشّدة و الغضب، فالرفُق مثل السحر یؤثّر في النفوس و 
یغّیر الحاالت. فمن اتّخذه وسیلة له تمّکن من )قدر علی( 
تذلیل أشّد المصاعب و فاز بما یطلب! اإلنسان الرفیق في 
معاشرته مع أبناء بلده یستطیع أن یستولي علی العقول. 
و نحن ال نقصد بهذا الکالم أن یکون المرء لّیناً في جمیع 
الحاالت! و لکن هذا الخلق في االُمور السیاسّیة بحاجة إلی 
کثر، ألّن القوّي قد یبتسم لیصید الضعیف! تأّمل و حزم أ

21

  1   اُمرنا باتّخاذ موقف )منهج( الرفق في ............ 

2 عّین الخطأ:

3 متی یجب أن نستفید من اُسلوب الرفق؟

4 عّین األقرب إلی مفهوم النّص:

 

1 مواجهة األقویاء!

2 المسائل السیاسّیة!

3 مواجهة الضعفاء!

4 االرتباطات االجتماعّیة!

1 رفق القوّي لیس دائماً عالمة لُحسنه و کرامته!

2 اُسلوب الرفق ال یُفیدنا إاّل في المسائل السیاسّیة!

3 بعض األحیان الرفق خدعة العدّو یّتخذها لیخدعنا!

4 الرفق یصبح بعض األحیان سّماً مهلکاً  یقتل اإلنسان!

1 إذا أصبحنا متأثّرین بهذا الخلق!

2 لّما أردنا أن نصید ضعیفاً!

3 حین َعلْمنا أنّه مؤثّر في المخاطب!

4 إذا واجهنا قویّاً و خفنا منه!

1 بالمالطفة تُخرج الحّیُة )األفعي( من مکانها!

2 قد تفعل الشّدة ما ال یفعله الرفق!

3 المؤمن رحیم بالمؤمنین شدید بالکافرین!

4 الزم اللطف و اترك الشّدة فإنّها خسارة!

لغاتمتن
با لبخندت بابتسامت ك

مالیمتالرفق

برگزیند آن رااتّخذه

می تواندتمّکن من

خوار کردنتَذلیل

سختی هاالمصاعب

مالیمالرفیق

هم وطنانشأبناء بلده

می تواندَیستطیع

چیره شودأن یستولي

نرم، مالیمَلّین

رفتارالُخلق

دوراندیشیَحزم

لغاتتستها
امر شدیمُاِمرنا

اسلوب، شیوهموقف

انتخاباتّخاذ

نیرنگ دشمنُخدعة العدّو

تا ما را فریب دهدلُیخدعنا

تأثیرپذیرندگانمتأثّرین

روبه رو شویمواجهنا

پای بند باشِالَزم

ضرر، زیانخسارة
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در معاشرت خود با افراد، آن چه را می خواهی با خنده و لبخند بخواه؛ زیرا مهربانی و لبخند از سخت گیری 
و خشم، بهتر است.

مهربانی و مالیمت مانند جادوست که در افراد تأثیر می گذارد و حاالت را تغییر می دهد.
هر کس مالیمت را به عنوان ابزاری برای خود برگزیند می تواند بر سخت ترین مشکالت غلبه کند.

قصد ما از این بحث )برخورد مالیمت آمیز با افراد در معاشرت( این نیست که انسان همیشه با مالیمت 
رفتار کند.

رفتار مالیمت آمیز، در امور سیاسی، نیاز به تأّمل و دوراندیشی بیشتری دارد؛ زیرا شخص قوی، گاهی 
برای فریب دادن انسان ضعیف، با مالیمت و نرمی رفتار می کند.

تن
یم

ها
نی
ست

دان

فالرفق           مثل السحر           یؤثّر في النفوس               و یغّیر الحاالت.                    فمن 
و مالیمت       مانند جادو              در جان ها اثر می گذارد     و حالت ها را تغییر می دهد.     و هر کس، 

 اتّخذه وسیلة له                                             تمّکن من                 تذلیل أشّد المصاعب     
آن را ]به عنوان[ ابزاری برای خود برگزیند           می تواند                       بر سخت ترین مشکالت چیره شود

و فاز بما یطلب!                             اإلنسان الرفیق            في معاشرته               مع أبناء بلده        یستطیع        
و به آن چه می خواهد دست یابد!     انسان مالیم و آرام       در معاشرت خویش     با هم وطنانش       می تواند         

أن یستولي علی العقول.                                  نحن ال نقصد بهذا الکالم               أن یکون المرء لّیناً    
بر عقل ها ]ی آن ها[ چیره و مسلّط شود.           و قصد ما از این کالم این نیست       که انسان، نرم و  مالیم باشد

في جمیع الحاالت!        و لکن هذا الُخلق        في االُمور السیاسّیة          بحاجة إلی تأّمل و حزم أکثر،   
در همۀ حالت ها!           و اّما این رفتار              در کارهای سیاسی             نیازمند  تأّمل و دوراندیشی بیشتر است، 

اُطلب        ما ترید                      في معاشرت ك          بابتسامت ك،          فذل ك       خیر من الشّدة و الغضب،    
طلب کن     آن چه را می خواهی     در معاشرت خود          با لبخندت،            زیرا آن        از سخت گیری و خشم بهتر است،

ألّن القوّي                            قد یبتسم                         لیصید الضعیف!
زیرا ]انسان[ قوی و حیله گر        گاهی لبخند می زند               تا ]انسان[ ضعیف و ساده لوح را ]فریب دهد و[ شکار کند !

مالیمتدر21
معـاشرت

 21



95

اُمرنا               باتّخاذ            موقف )منهج( الرفق في ...
امر شدیم      به انتخاب      اسلوب )شیوۀ( مالیمت در...

مواجهة األقویاء! رویارویی با مستکبران!1
المسائل السیاسیة! مسائل سیاسی!2

مواجهة الضعفاء! رویارویی با ضعیفان!3
االرتباطات االجتماعیة! ارتباطات اجتماعی!4

 در متن ذکر شده است که »مالیمت و مدارا مانند سحر و جادو در جان ها تأثیر می گذارد 

توضيح
و حالت ها را تغییر می دهد و انسان آرام و مالیم در معاشرت خویش با هم وطنانش 
می تواند بر عقل های آن ها چیره شود.« و این داللت می کند که »انسان در ارتباطات 

اجتماعی خویش به مدارا کردن نیازمند است.« پس گزینۀ )4( صحیح است.

4 1

عّین الخطأ :
]گزینۀ[ اشتباه را مشّخص کن:

رفق القوّي                 لیس دائماً            عالمة لُحسنه و کرامته! مالیمت شخص قوی     نیست همیشه         نشانه ا ی برای خوبی و بزرگواری او!1

اُسلوب الرفق              ال یُفیدنا                  إاّل في المسائل السیاسیة! شیوۀ مالیمت و مدارا     مفید نیست برای ما     مگر در مسائل سیاسی!2

بعض األحیان       الرفق        خدعة العدّو             یّتخذها لیخدعنا! گاهی اوقات             مالیمت     نیرنگ دشمن است      آن را به کار می گیرد تا ما را فریب دهد!3

الرفق       یصبح بعض األحیان سّماً مهلکاً          یقتل اإلنسان! مالیمت     گاهی اوقات سّمی کشنده می شود         ]که[ انسان را می کشد!4
 بیان کردن این مطلب که »اسلوب مالیمت و مدارا فقط در مسائل سیاسی برای ما مفید 

توضيح
است.« کامالً اشتباه است، چون در متن ذکر شده است که »انسان در معاشرت با هم وطنان 
نیز می تواند از آن بهره گیرد.« یعنی این اسلوب به غیر از مسائل سیاسی در روابط اجتماعی 
نیز کاربرد دارد. پس گزینۀ )2( اشتباه است. ذکر این نکته ضروری است که در متن، اشاره 

شده که: ]در مسائل سیاسی در استفاده از اسلوب مالیمت باید احتیاط کرد.[

2 2
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  عّین األقرب                                            إلی مفهوم النّص:
  مشّخص کن نزدیک ترین ]گزینه[ را        به مفهوم متن:

بالمالطفة                  تُخرج الحّیُة )األفعي(          من مکانها! با مالطفت و مالیمت     مار )افعی( خارج می شود       از سوراخش!1
گاهی، سخت گیری کاری می کند        که مالیمت قادر به انجام آن نیست!2 قد تفعل الشّدة                        ما ال یفعله الرفق!

المؤمن رحیم بالمؤمنین            شدید بالکافرین! مؤمن با مؤمنان، مهربان است       و با کافران نامهربان و سخت گیر است!3
الزم اللطف                         و اترك الشّدة             فإنّها خسارة! به لطف و مهربانی پای بند باش    و  سخت گیری را رها کن    زیرا آن ]عامل و باعث[ ضرر و زیان است!4

 متن در مورد »اسلوب مالیمت، مالطفت، مدارا، مهربانی و نرمش« صحبت می کند و این 

توضيح
موارد را به »خشم و غضب« برتری می دهد. همان طور که می دانیم »با زبان خوش، می توان 
مار را از سوراخش بیرون آورد.« پس گزینۀ )1( کامالً صحیح و نزدیک ترین گزینه به عبارت 
است. برخی از دانش آموزان به اشتباه، گزینۀ )3( را انتخاب می کنند اّما در متن، در مورد 

موضوع گزینۀ )3( صحبتی نشده است.

1 4

متی یجب                                أن نستفید            من اُسلوب الرفق؟
چه زمانی واجب است             استفاده کنیم       از شیوۀ مالیمت و مدارا؟

إذا أصبحنا متأثّرین               بهذا الُخلق! هنگامی که تأثیر بپذیریم           از این خلق و خوی!1
لّما أردنا                              أن نصید ضعیفاً! هنگامی که بخواهیم                  انسان ضعیف و ساده لوحی را ]فریب دهیم و[ شکار کنیم!2

حین علمنا أنّه                      مؤثّر في المخاطب! 3
هنگامی که بدانیم آن                 در مخاطب تأثیر دارد!
إذا واجهنا قویّاً                                  و خفنا منه! هنگامی که با شخصی قوی روبه رو شویم      و از او بترسیم!4

در متن ذکر شده است که »مالیمت مانند جادوست که در جان ها اثر می گذارد و حالت ها 

توضيح
را تغییر می دهد.« با علم به این مطلب واجب است که از آن استفاده کنیم تا به آن چه 

مّدنظر داریم دست  یابیم. پس گزینۀ )3( صحیح است.

3 3
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لغاتمتن
گریانالباکي
آمدمأتیُت
حمل کنندهحامالً
دادمأعطیُت

مشهور به معروفاً باألمانة
امانتداری

فهمید، پی بردفطن

قرار گذاشتندقّررا

فرداغدًا

که طلب کنیأن تطالب

روز بعدالیوم التالي

شیک، زیباأنیقۀ

کیسهالکیس

انداختألقی
المجوهرات 
جواهرات بدلیالبدلّیة

بازگرداندن، استرداد
پس دادن

باز گرداندرّد
در این هنگامحینئٍذ
تقدیم کردقّدم

مملوء بالّزجاج 
والّرمل

پر از شیشه 
و شن

لغاتتستها
که برساندَان یُوصَل

تا نشان دهدَحتَّی یُری

مغازهحانوت

نیکاناألخیار

97
ی
بــ
جر
ت

سمع بهلول صوت الرجل الباکي یقول أتیُت إلی بغداد حامالً کّل 
المال الّذي جمعته في حیاتي للّتجارة ثّم أعطیته عطّاراً معروفاً 
باألمانة .... فطن بهلول بالموضوع فقّررا أن یذهبا إلی العطّار غداً 
و قال بهلول للّرجل ما علیک إاّل أن تطالب أمانتک غداً! في الیوم 
التالي لبس بهلول مالبس أنیقة و ذهب إلی العطّار فسّلم علیه و قال 
سمعت عن فضائلک و أمانتک کثیراً و اُرید أن اُسافر إلی مکان بعید 
.... ففتح الکیس الّذي کان معه و ألقی بعض مافیه من المجوهرات 
البدلّیة في نفس الّلحظة وصل الّتاجر المسکین إلی دّکان العطّار و 
هو یقول له: أطلب استرداد أمانتي فرّد العطّار أمانته فوراً خوفاً من 
أّن بهلول یفطن بخیانته في األمانة! حینئٍذ قّدم بهلول کیسه إلی 
العطّار و خرج! و بعد قلیل حین فتح العطّار الکیس وجده مملوًء 

بالّزجاج و الّرمل و بعض المجوهرات البدلّیة!

61

1 عّین الخطأ: ما کان قصد بهلول؟ 
1 الّدفاع عن المظلوم! 

2 إراءة أّن للحّق دولة و للباطل جولة!

3 أن یُوصل الحّق إلی صاحبه! 

4 تعیین معیار للتمییز بین الّصادق و الکاذب!

2 عّین الخطأ: لماذا رّد العطّار أمانة الّرجل المسکین؟ 
کثر! 1 للحصول علی مال أ

2 حّتی یُری نفسه أمینا مؤمناً!

3 ألنّه أمین یرّد األشیاء إلی أصحابها!

4 حّتی الیندم بهلول من قصده!

3 َعّین الخطأ:
1 من عادة بهلول أن یلبس دائماً ألبسة أنیقة!

2 لم یتکّلم الرجل المسکین مع بهلول في حانوت العطّار!

3 حین ذهب بهلول إلی حانوت العطار کان یحمل کیساً واحداً!

4 کان العطّار یحفظ أمانة الرجل المسکین في حانوته ال في مکان آخر!

4 عّین ما الیناسب مفهوم القّصة:
1 لم تکن أرض اهلل خالیة من األخیار!

2 ال تعجل في عملک فإّن العجلة تضّرک!

3 ال تیأس؛ فإّن الیأس من أشّد أعداء اإلنسان!

4 لیس کّل من تکّلم عن أمر بمعنی أنّه یؤمن به!
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2

بهلول چون انسان نیک اندیشی بود خواست از مظلوم دفاع کند و حق را به صاحبش بازگرداند.
بهلول با حّقه ای که به عطار زد هم حق مظلوم را پس گرفت و هم به عطار ثابت کرد که دست باالی 

دست بسیار است.
عطار برای رسیدن به اموال بهلول و برای این که خود را انسانی امانتدار معرفی کند فوراً امانت مرد را باز گرداند.

همیشه این گونه نیست که انسان های به ظاهر دین دار، امانتدار و امین اموال مردم باشند.

تن
یم

ها
نی
ست

دان

بهلولعاقل61

 61
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فقّررا أن یذهبا إلی العّطار غدًا فطن بهلول بالموضوع   ثّم أعطیته عّطاراً معروفاً باألمانة ....      
پس قرار گذاشتند که فردا نزد عطار بروند، بهلول موضوع را فهمید،  سپس آن را به عطّاری که به امانتداری مشهور بود دادم ...  

في الیوم التالي         ! ما علیک إاّل أن تطالب أمانتک غداً و قال بهلول للرّجل:   
در روز بعد تنها کاری که فردا می کنی این است که امانتت  را طلب می کنی!   و بهلول به مرد گفت:  

سمعت عن فضائلک و أمانتک کثیرًا و ذهب إلی العّطار فسلّم علیه و قال   لبس بهلول مالبس أنیقة   
از بزرگی ها و امانتداری تو بسیار شنیدم، و نزد عطار رفت و به او سالم کرد و گفت:  بهلول لباس های شیک پوشید  

و ألقی بعض مافیه من المجوهرات البدلّیة  ففتح الکیس اّلذي کان معه     و اُرید أن اُسافر إلی مکان بعید ....  
و مقداری جواهرات بدلی در آن انداخت پس باز کرد کیسه ای که همراهش بود   و می خواهم به مکان دوری سفر کنم... 

فرّد العّطار أمانته فورًا أطلب استرداد أمانتي!  و هو یقول له:  في نفس اللّحظة وصل الّتاجر المسکین إلی دّکان العّطار 
امانتم را پس می  خواهم!  پس عطار فوراً امانتش را  و به او می گوید:  در همان لحظه تاجر بینوا به مغازۀ عطار رسید  

بازگرداند

حینئٍذ قّدم بهلول کیسه إلی العّطار و خرج! خوفاً من أّن بهلول یفطن بخیانته في األمانة!     
در این هنگام بهلول کیسه اش را به عطار تقدیم کرد و خارج شد! از ترس این که مبادا بهلول پی به خیانتش در امانت ببرد!  

حامالً کّل المال اّلذي جمعته في حیاتي للّتجارة أتیُت إلی بغداد   سمع بهلول صوت الرجل الباکي یقول  
در حالی که حمل می کردم کّل دارایی که آن را در زندگی ام به بغداد آمدم   بهلول صدای مرد گریان را شنید که می  گفت: 

  برای تجارت جمع کرده  بودم،

وجده مملوًء بالزّجاج و الرّمل و بعض المجوهرات البدلّیة! و بعد قلیل حین فتح العّطار الکیس     
آن را پر از شیشه و شن و مقداری جواهرات بدلی یافت. و پس از اندکی هنگامی که عطار کیسه را گشود  

بهلولعاقل61

 بهلول چون انسان نیک اندیشی بود خواست از مظلوم دفاع کند و حق را به صاحبش بازگرداند.

 بهلول با حّقه ای که به عطار زد هم حق مظلوم را پس گرفت و هم به عطار ثابت کرد که دست باالی دست بسیار است.

 عطار برای رسیدن به اموال بهلول و برای این که خود را انسانی امانتدار معرفی کند فوراً امانت مرد را باز گرداند.

 همیشه این گونه نیست که انسان های به ظاهر دین دار، امانتدار و امین اموال مردم باشند.
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4 ما کان قصد بهلول؟       1 عّین الخطأ:       
هدف بهلول چه بود؟      ]گزینۀ[ اشتباه را مشخص کن:  

الّدفاع عن المظلوم! دفاع از مظلوم!1

إراءة أّن للَحّق دولة و للباطل جولة! نشان دادن این که حقانیت حکم فرماست و باطل یک دورۀ ]کوتاه[ دارد.2

أن یُوصَل الحّق إلی صاحبه! این که حق را به صاحبش برساند!3

تعیین معیار للتمییز بین الّصادق و الکاذب! مشخص  کردن معیاری برای تشخیص میان راستگو و دروغگو4

با توجه به متن برای بهلول مشخص شده بود که مرد بینوا راست می گوید و هدفش 

توضيح
معیاری برای تشخیص راستگو و دروغگو نبود. پس گزینۀ )4( اشتباه است و به عنوان 

پاسخ صحیح انتخاب می شود.

3 لماذا رّد العّطار أمانة الّرجل المسکین؟ 2 عّین الخطأ:       
چرا عطار امانت مرد بینوا را بازگرداند؟  ]گزینۀ[ اشتباه را مشخص کن:  

کثر؟ للحصول علی مال أ برای به دست آوردن مال بیشتر!1

حتَّٰی یُری نفسه أمیناً مؤمناً! تا خودش را امانت دار با ایمان نشان دهد!2

ألنّه أمین یرّد األشیاء إلی أصحابها! زیرا او امانتداری بود که اشیاء را به صاحبانشان باز می گرداند!3

حتَّٰی الیندم بهلول من قصده! تا اینکه بهلول از هدفش پشیمان نشود!4

تمام متن در مورد امانتدار نبودن مرد عطار سخن می گوید و حول این قضیه می چرخد 

توضيح
پس گزینۀ )3( اشتباه است و به عنوان پاسخ صحیح انتخاب می شود.
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1 عّین الخطأ:3
]گزینۀ[ اشتباه را مشخص کن:

من عادة بهلول أن یلبس دائماً ألبسة أنیقة! عادت بهلول بود که همیشه لباس های شیک بپوشد!1

لم یتکّلم الّرجل المسکین مع بهلول في حانوت العطّار! مرد بینوا در مغازۀ عطار با بهلول صحبت نکرد!2

حین ذهب بهلول إلی حانوت العطّار کان یحمل کیساً واحداً! هنگامی که بهلول به مغازۀ عطار رفت یک کیسه حمل می کرد!3

کان العطّار یحفظ أمانة الرجل المسکین في حانوته ال في مکان آخر! عطار از امانت مرد بینوا در مغازه اش نه در جای دیگر محافظت می کرد!4

عادت بهلول این نبود که همیشه لباس های شیک بپوشد و تنها برای فریب دادن عطار 

توضيح
و ثروتمند جلوه دادن خود لباس شیک پوشید. پس گزینۀ )1( اشتباه است و به عنوان 

پاسخ صحیح انتخاب می شود.

2 عّین ماالیناسب مفهوم القّصة: 4
مشخص کن آنچه ]گزینه ای[ را که تناسب ندارد با مفهوم داستان:

لم تکن أرض اهلل خالیة من األخیار! زمین خدا خالی از نیکان نیست!1

ال تعجل في عملک فإّن العجلة تضّرک! در کارت شتاب نکن زیرا شتاب کردن به تو ضرر می رساند!2

ال تیأس؛ فإّن الیأس من أشّد أعداء اإلنسان! ناامید نباش؛ زیرا ناامیدی از بزرگ ترین دشمنان انسان است!3

لیس کّل من تکّلم عن أمر بمعنی أنّه یؤمن به! کسی که در مورد امری صحبت می کند به این معنا نیست که به آن ایمان دارد.4

گزینۀ )2( در مورد عجله در کار صحبت می کند که هیچ ارتباطی به مفهوم داستان متن 

ندارد و به عنوان پاسخ صحیح انتخاب می شود.توضيح
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