
حال )قید حالت(

برخیکلماتدرجمله،حالِتیکاسمراهنگاموقوعفعلنشانمیدهند،بهایننوعکلمات،درفارسی»قیدحالت«ودرعربی»حال«میگوییم.
قیدحالتبهصورت»اسمینکره«یا»جمله«میآیدوحالِتمرجِعخودشراکهمعرفه)دارای»اَل«یا»َعلَم«(استبیانمیکند.

ِاْشَتَغَل مَنصوٌر في الَْمزَرَعِة نَشیطاً
حال)قیدحالت( مرجعحال 

 نکته:
درزبانعربی،قیدحالتبیشتردرانتهایجملهمیآید. 1

دربیشترموارد،قیدحالتبامرجعحال،ازلحاظجنسوتعدادمطابقتمیکند؛مانند: 2

َوَقَف الُْمَهنِْدُس الّشابُّ في الَْمْصنَِع ُمبَْتِسماً
مرجعحال)مفردومذکر(حال)مفردومذکر(

َرَجَع الّلِعبوَن اْلِیرانّیوَن ِمَن الُْمسابَقاِت ُمبَْتِسمیَن

حال)جمعومذکر( مرجعحال)جمعومذکر(

ٍة في اْلِنِْتْرنت ُمبَْتِسَمَتیِْن قامَْت هاتاِن الِْبنتاِن بَِجْولٍَة ِعلْمیَّ

حال)مثنیومؤنث( مرجعحال)مثنیومؤنث( 

حال
حالهمانقیدحالتفارسیاستوبردونوعمیباشد:

1ـحالمفرد)یعنیجملهوشبهجملهنباشد،فقطیکاسمباشد(.
2ـحالجمله

حال مفرد
حال مفرد: اسمیاستنکره،مشتقومنصوب،کهبرایبیانحالتفاعل،مفعولیانائبفاعلبهکارمیرود.

حال،جزِوارکاِناصلیجملهنیستودرجواب»َکیَْف«میآید.
ذوالحال )صاحب حال(:اسمیاستکهحالبهآنبرمیگردد.

یَبْقٰی ِإبراهیُم َوحیداً:ابراهیم،تنهامیماند.
حالمفرد ذوالحال 

مًَة َرًة َأْو ُمَتَقدِّ ال تَأْتي اللََّحظاُت ُمَتأَخِّ
حالمفرد ذوالحال 

،محمٌد( گرتنوینهمبگیردمعرفهاست؛مانند:عليٌّ  ذوالحالمعرفهاست.)اسمعلم»خاص«حتیا
 هراسمیمیتواندچندینحالداشتهباشد:َذهََب التِّلمیُذ ماشیاً ضاِحکاً ناِجحاً)ماشیاًضاِحکاًناِجحاًحالوالّتلمیذذوالحالاست.(

 حالازلحاظ»جنسوعدد«باصاحبحالمطابقتدارد:
کاَن َأعضاُء اْلُْسَرِة َجلَسوا َأماَم التِّلفاِز ُمشتاقیَن: اعضایخانواده،بااشتیاقجلویتلویزیوننشستهبودند.

حال)جمعمذکر( ذوالحال)جمعمذکر(
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الّلِعباُت اْلِیرانّیاُت َرَجعَْن ِمَن الُْمسابَقاِت َفرِحاٍت: ورزشکارانایرانیباخوشحالیازمسابقاتبرگشتند.
حال)جمعمؤنث( ذوالحال)جمعمؤنث( 

 درمثالهایباال،کلماتُمشتاقیَن وَفرِحاٍتحالمفردبهحسابمیآیندچوناسمهستندوجملهنیستند.)حالمفردیعنیاینکهحالبهصورت

اسمآمدهباشد؛نهاینکهمثنییاجمعنباشد(.
بااینکه کِباً کِباً،را را  بعضیکلمات،ویژگیهایظاهریحالرادارندولیحالنیستند.چونجزِءاجزایاساسیجملهاند.مثالًدرجملۀکاَنعليٌّ
گرحالراحذف مشتق،منصوبونکرهاستولیحالنیست،چونخبراست.]میتوانحالراحذفکردبدوناینکهساختارجملهناقصشود؛یعنیا

کنیم،ساختاراصلیجملهباقیمیماند.[

حال جمله )جملۀ حالیه(
جملۀ حالیه:جملهایاستکهبهاسممعرفهایبرمیگرددوحالتآناسمرابیانمیکند.

هاِب نَحَو الطّائَِرِة: حاجیهارادرقسمتانتظاردیدیمدرحالیکهخودرابرایرفتنبه شاهَْدنا الُحّجاَج في ِقْسِم ااِلنِتظاِر َو ُهْم یَُهیِّئوَن َأنُْفَسُهم لِلذَّ
سمتهواپیماآمادهمیکردند.

گرحال،جملۀاسمیهباشد،قبلازآن»و«میآیدکهبهآنواوحالیهمیگویند.جاء عليٌّ و ُهَو َضاِحٌك. ا
*درترجمۀجملۀحالیه»درحالیکه؛که«رامیافزاییموفعلجملهحالیهرامطابقسیاقجمله]معموالًبهترتیبزیر[ترجمهمیکنیم:

ترجمه فعل جملۀ حالیه  فعل اصلی
ماضی+ماضیبعیدیاماضیساده = ماضی + ماضی 1

ماضی+ماضیاستمراری = مضارع + ماضی 2

مضارع+مضارعاخباری = مضارع + مضارع 3

مثال1:َخَرَج الُْمَعلُِّم و ُهَو َقْد َعلََّمنا َأْشیاًء کثیرًة:معلمخارجشددرحالیکهمطالببسیاریرابهماآموختهبود)آموخت(.
ِة:معلمآمددرحالیکهبهزبانعربیسخنمیگفت. َغِة الَْعربیَّ ُم بِاللُّ مثال2:جاَءِت الُْمعلِّمُة و هي تََتکلَّ

مثال3:یذهُب الُْمعّلُم و هَو یَضَحُك:معلممیروددرحالیکهمیخندد.

یادآوری ترجمۀ جملۀ وصفیه:
*درترجمۀجملۀوصفیه»که«رامیافزاییموخودفعلجملهوصفیهرامطابقنیازجمله]معموالًبهترتیبزیر[ترجمهمیکنیم:

فعل جمله وصفیه  ترجمه فعل اصلی 
ماضی+ماضیبعیدیاماضیساده = ماضی + ماضی 1

ماضی+ماضیاستمراری = مضارع + ماضی 2

مضارع+مضارعالتزامییامضارعاخباری = مضارع + مضارع 3

مثال1:ِاْشَتَریُت کِتاباً َرَأیُتُه في مَکَتَبِة الَْمدَرَسِة:کتابیراخریدمکهآنرادرکتابخانۀمدرسهدیدهبودم)دیدم(
دِق:نداییراشنیدمکهمرابهصداقتفرامیخوانْد مثال2:َسِمعُت نِداًء یَدعونَني ِإلَی الصِّ

مثال3:اَُفتُِّش َعن کِتاٍب یُساِعُدني في َفهِم النُّصوِص:دنبالکتابیمیگردمکهمرادرفهممتونیاریکند
یا َأْوالدي! َأسلَمُتم طائِعیَن:ایفرزندانم!بهمیلخوداسالمآوردید. 1

طائعیَن:حالمفرد؛مرجعحال:ضمیربارزتُمدرأسلمتم
یَذهَُب الطّالُِب ِإلَی الَْمدَرَسِة ماشیاً: دانشآموز،پیادهبهمدرسهمیرود.ماشیاً:حالمفرد؛مرجعحال:الطالُب 2

اَلُْمؤِمناُت یَدُخلَن الَْجنََّة شاکِراٍت:زنانمؤمنباحالتشکرگزاریواردبهشتمیشوند. 3

شاکراٍت:حالمفرد؛مرجعحال:ضمیربارز»ن«دریدخلَن
ُکِل الطَّعاَم ساِخناً و ال تَْشرِِب الْماَء بارِداً:غذاراداغنخوروآبراسردننوش. ال تَأْ 4

ساخناً:حالمفردومنصوب؛ذوالحال:الطعام؛بارداً:حالمفرد؛مرجعحال:الماء
مَس و الَْقمَر دائَِبیِْن:وخورشیدوماِهدرگردشرا،برایشمامسخرکرد. َر لَُکم الشَّ و َسخَّ 5

مس و الَقَمر دائَِبیِْن:حالمفرد؛مرجعحال:الشَّ
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سؤاالت درس دوم

سؤاالت واژگان

یِف؛ یُصنَُع ِمَن الُْقطِْن َو الُْقماِش«.3 231 حیَح: »بَیٌْت ِمْن بُیوِت اْلَْعراِب في الصَّ َعیِِّن الصَّ

4(الُْمْختَبَر 3(الَْخیَْمة 2(الَْمْصنَع 1(الَْمْعَمل

ٍة«.3 232 ؟ »ِجهاٌز ِإلِکِْترونِيٌّ یََتلَقَّی ُصَوَر بَراِمَج َو َأفْلٍم بِواِسطَِة مَْوجاٍت َکهَْربائِیَّ ُم النَّصُّ َعمَّ یََتَکلَّ

4(اَلَْکْهَرباء 3(الِْمْشکاة 2(التِّلْفاز وتِ ُلالصَّ 1(ُمَسجِّ

ٌة ِمَن الَْحَرَکِة تََقُع في مَنظٍَر واِحٍد ِمن فِلٍْم سینمائيٍّ َأْو َغیْرِِه«.3 233 َعیِّن الُْمراَد ِمَن الُْجْملَِة: »ِقطَْعٌة ُمْسَتَمرَّ

4(الُْمَمرِّض 3(الُْمْستَنَْقع 2(الُْمْستَِعر 1(الَْمْشَهد

حیَح: »َأْعلَی الَْجَبِل«. 3 234 َعیِِّن الصَّ

4(الْقائَِمة ة 3(الِْقمَّ 2(الِْقَیم 1(الْقیَمة

ٌز بَِتْجِهیَزاٍت ُمَرتََّبٍة في َأْرٍض ُمَسطََّحٍة لُِصُعوِد الطَّائَِراِت َأْو ُهُبوِطها«.3 235 ما ُهَو الُْمراُد ِمَن ٰهِذِه الُْجْملَِة: »بِنَاٌء ُمَجهَّ

4(الِْجْسر 3(الّشاِرع 2(الَْمطار 1(الَْجمارِك

ِة«.3 236 حیَح لَِمفهوِم الُْجْملَِة: »الْقیاُم بِالّسیاَحِة فِي الَمَاکِِن الّتاریخیَّ  َعّیِن الصَّ

4(الَْحَرج 3(الَْجْولَة 2(الَْجّوال 1(الُْمجاَدلَة

َعیِِّن الَْخطَأَ: »مَْن یَْذهَُب ِإلَی الَْملَْعِب؟«3 237

4(الاّلِعبوَن 3(الَْحَکمُ 2(الِْغْزالنُ جونَ 1(الُْمتََفرِّ

حیَح: »َسّیاَرٌة تَُجرُّ آلََة الَْحْرِث َو َغیْرِها«.3 238 َعیِّن الصَّ

4(الَْجّراَرة 3(الْحاِفلَة 2(آلَُةالطِّباَعة 1(الُْمَکیِّف

ّیاراِت َو الْحافِلِت«.3 239 حیَح: »مَکاُن ُوقوِف السَّ َعیِِّن الصَّ

4(الِْمحْرار 3(الُْمتَْحف 2(الَْمحِْمل 1(الَْمْوِقف

حیَح: »ِصَفٌة لِِجهاٍز َأْو آلٍَة تَحْتاُج ِإلَی التَّْصلیِح«.3 240 َعیِِّن الصَّ

4(الُْمنَْهِمرة 3(الَْموسوَعة معِ 2(ثَقیُلالسَّ 1(الُْمَعطَّلَة

ة، َقریب«.3 241 حیَح َعْن َجْمِع الُْمْفَرداِت: »َدمْع، مَدینَة، خیَمة، ِقمَّ َعیِِّن الصَّ

2(ُدموع،ُمُدن،َخّیام،قیَمة،ُقْرب  1(َدْمَعة،ُمُدن،َخّیام،ِقَیم،أَقْرِباء

4(ُدموع،ُمُدن،ِخیام،ِقَمم،أَقْرِباء  3(َدْمَعة،َمدائِن،ِخیام،ِقَمم،تَْقریب

َعیِِّن الَْخطَأَ َحَسَب التَّوضیحاِت:3 242

َة:ِحراء 2(یََقُعهذاالْغاُرفَوَقجَبٍَلُمْرتَِفٍعفيَمکَّ فيطَریِقِهْجَرتِِهِإلَیالَْمدینَِة:ثَْور 1(اْسُمغارٍلََجَأِإلَیِْهالنَّبيُّ

غیَرِة:بُنَیَّتي 4(بَِمْعنَیبِنْتَيالصَّ ّیاراِتالُْمَعطَّلَِة:اَلُْمْصلِح 3(اَلَّذيیَقوُمبِتَْصلیِحالسَّ

َعیِّن الَْخطَأَ في الُْمَتضادِّ َأِو الُْمَتراِدِف:3 243

4(الَْمْسرور=الَْفرِح 3(جاَء≠أَتَی کي 2(الُْمبْتَِسم≠اَلْبا غار≠الْکِبار 1(الصِّ

َعیِّن َجواباً فیِه َکِلَمٌة َغریَبٌة بِالنِّسَبِة ِإلَی اْلُْخَری:3 244

رع 4(الَْمْزَرَعة،الَْجّراَرة،الزَّ 3(التِّلْفاز،الَْمْشَهد،اْلَفالم ّیار 2(الَْمطار،الطّائَِرة،التَّ ة،الَْجبَل 1(الْغار،الِْقمَّ

َعیِِّن الَْخطَأَ:3 245

4(اَلّشاّب 3(اَلّساعي 2(اَلُْمْجتَِهد 1(اَلُْمِجدّ
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َعیِِّن اْلََصحَّ في التَّرَجَمِة لِْلَْسئِلَِة الّتالَیِة )3246 289(
هِْم.3 246 ٍة تُْشِبُه ِإطْلَق السَّ هِْم تُطِْلُق َقطَراِت الْماِء ِمْن َفِمها ِإلَی الَْهواِء بُِقوَّ َسَمَکُة السَّ

1(ماهیتیرانداز،قطرههایآبراازدهانشباقدرتیبههوارهامیکندکهبهرهاکردنتیرشباهتدارد.

2(قطراتآبیکهازدهانماهیتیراندازرهامیشوددارایقدرتزیادیاستوبهتیرشبیهمیباشد.

3(ماهیتیراندازبارهاکردنقدرتمندانۀقطرههایآبازدهانشبههواخودشرامانندتیراندازنشانمیدهد.

4(تیرهاییکهازدهانماهیتیراندازرهامیشود،قطرههایآباستکهآنراازدهانشباقدرتبههوارهامیکند.

کاَن َأعضاُء اْلُْسَرِة َجلَسوا َأماَم التِّلْفاِز ُمْشتاقیَن و ُهم کانُوا یُشاِهدوَن الُْحّجاَج في مَطاِر ِمهْرآباد.3 247

1(اعضایخانوادهبااشتیاقروبهرویتلویزیوننشستندوحاجیانرادرفرودگاهمهرآبادنگاهکردند.

2(باروشنشدنتلویزیوناعضایخانوادهروبهرویآنمینشیننددرحالیکهحاجیانرادرفرودگاهمهرآبادنگاهمیکنند.

3(اشتیاقاعضایخانوادهچنانبودکهمشتاقانهروبهرویآنمینشستندوحاجیانرادرفرودگاهمهرآبادنگاهمیکردند.

4(اعضایخانوادهبااشتیاقروبهرویتلویزیوننشستهبودنددرحالیکهحاجیانرادرفرودگاهمهرآبادنگاهمیکردند.

َة.3 248 هاِب نَحَو الطّائَِرِة َحتَّی یُسافِروا ِإلَی مَکَّ شاهَْدنا الُْحّجاَج في ِقْسِم االنِْتظاِر َو ُهْم یَُهیِّئوَن َأنُْفَسُهم لِلذَّ

1(حاجیانبخشانتظاررامشاهدهمیکنندوخودرابرایرفتنبهسویهواپیماآمادهمینمایندتابهمکهسفرکنند.

2(حّجاجدرقسمتانتظاردیدهشدنددرحالیکهبهسویهواپیمارفتندتاخودشانبرایسفربهمکهآمادهکنند.

3(حّجاجرادرقسمتانتظارمیبینیم،آنهاخودشانراآمادهمیکنندوبهسویهواپیمامیروندوبهمکهسفرمیکنند.

4(حاجیانرادربخشانتظاردیدیمدرحالیکهخودرابرایرفتنبهسویهواپیماآمادهمیکردندتابهمکهسفرکنند.

نَظََر الَْولَُد ِإلَی والَِدیِْه و َرَأی ُدموَعُهما تََتساَقُط ِمْن َأْعُیِنِهما.3 249

1(پسربهپدرومادرشنگاهکردواشکهایشانرادیدکهازچشمانشانفرومیریخت.

2(پسربادیدنپدرومادرش،اشکهایشازچشمانشفروریخت.

3(پسرهنگامیکهاشکهایریزانازچشمانپدرومادرشرادیدبهآنهانگاهکرد.

4(پدرومادربهپسرشاننگاهکردندودیدندکهازچشمانشاشکفرومیریزد.

، لَِم تَبْکي َو َقْد ُکنَْت في الَْحجِّ في الْعاِم الْماضي؟!3 250 باً: یا بُنَيَّ َسأَلَني والِدي ُمَتَعجِّ

1(باتعجبازپدرمپرسیدم:پدرمن،چراگریهمیکنی،درحالیکهتوپارسالبهحجرفتهای؟!

2(پدررامتعّجبدیدموپرسیدم:پدرجان،آیاگریهنکردیهنگامیکهپارسالدرحجبودی؟!

3(پدرمباتعجبازمنپرسید:پسرکم،چراگریهمیکنیدرحالیکهسالگذشتهدرحجبودهای؟!

4(پدرباتعجبپرسید:پسرم،زمانیکهدرحجبودی،گریهنکردی؟!

 ما َأجَْمَل ِذْکَریاِت الطُّفولَِة ِعنَدما ُکنّا ِصغاراً نَلَْعُب في بَساتیِن الُْقَری.3 251

1(زیباییخاطراتکودکاندرهنگامیاستکهکودکانیبودهاندکهدرباغهاوروستاهابازیمیکردهاند.

2(خاطراتکودکیزیبانیست،زمانیکهکوچکباشندودرپارکهایروستابازیکنند.

3(خاطراتکودکیچهزیباست،هنگامیکهکودکانیبودیمکهدرباغهایروستاهابازیمیکردیم.

4(ازخاطراتکودکانآنچهزیباتراست،زمانیاستکهکوچکبودهاندودرباغچههایروستایشانبازیمیکردهاند.

ًة ُأْخَری.3 252 َسَتیِْن في التِّلْفاِز، قالَْت في نَْفِسها: یا لَیَْتني ُأسافُِر مَرَّ حیَن شاهََدْت ُأمَُّك هاتَیِْن الَْمدینََتیِْن الُْمَقدَّ

1(هنگامیکهمادرتایندوشهرمقدسرادرتلویزیوندید،باخودشگفت:کاشمنیکباردیگرسفرکنم.

2(هنگامیکهتلویزیونایندوشهرمقدسرانشانداد،مادرتباخودشگفت:شایدیکباردیگرسفرکنم.

3(مادرتبادیدناینشهرهایمقدسباخودشمیگوید:کاشمنیکباردیگرسفرکنم.

4(مادرتبادیدناینشهرهایمقدسدرتلویزیون،هرزمانباخودشمیگوید:چرامنیکباردیگرسفرنکردم؟
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ِر َو تَحْتاُج ِإلَی الطَّبیِب دائِماً.3 253 کَّ َي َفریَضَة الَْحجِّ في السنَِّة الْقاِدمَِة مََع َأعضاِء ُأْسَرتي ِلَنَّ َزْوَجتي ُأصیَبْت بَِمَرِض السُّ لَْن َأْسَتطیَع َأْن ُأَؤدِّ
1(سالآیندهنخواهمتوانستهمراهبااعضایخانوادهامفریضۀحجرابهجابیاورم؛زیراهمسرمبهبیماریقنددچارشدهاستوهمیشهنیازبهپزشکدارد.

2(پارسالنتوانستمهمراهبااعضایخانواده،واجبحجرابهجابیاورم؛زیراشوهرمبیماریسردردداشتوهمیشهنیازبهپزشکداشت.
3(بهخاطربیماریسردردهمسرمونیازهمیشگیاشبهپزشک،سالآیندهنخواهیمتوانستهمراهبااعضایخانواده،واجبحجرابهجابیاوریم.

4(چونشوهرمبیماریقندداردوهمیشهبهمراقبتپزشکنیازدارد،نمیتوانیمامسالهمراهبااعضایخانوادهبهفریضۀحجبپردازیم.
، ُأِحبُّ َأْن َأْذهََب لِزیاَرِة اْلَماکِِن الَّتي لَْم ُأشاِهْدها َحتَّی اْلَن.3 254 یا بُنَيَّ

1(پسرم،دوستداشتمبهزیارتمکانهاییبرومکهتاحاالآنهاراندیدهبودم.
کنونندیدهام. 2(پسرکم،دوستداشتمبهزیارتجاهاییمیرفتمکهآنهاراتا

3(پسرم،میخواهمبهزیارتجاهاییبرومکهآنهاراتاحاالنمیشناختم.
4(پسرکم،دوستدارمبهزیارتمکانهاییبرومکهتاکنونآنهاراندیدهام.

َسَة، یَْشتاُق ِإلَیْها.3 255 ُر اْلَماکَِن الُْمَقدَّ ُکلُّ ُمْسِلٍم حیَن یََری ٰهذا الَْمْشَهَد َو یََتَذکَّ
کنمقدسرابهیادمیآورند،بهآنمشتاقمیشوند. 1(همۀمسلمانان،وقتیکهاینصحنههارامیبینندواما
کنمقدسرابهخاطرمیآورد،بهآنمشتاقمیشود. 2(هرمسلمانی،هنگامیکهاینصحنهرامیبیندواما

کنمقدسرابهیادمیآورندوبهآنمشتاقمیشوند. 3(تماممسلمانانبادیدناینصحنه،اما
کنمقدسبهآنمشتاقمیشود. 4(هرمسلمانیوقتیاینصحنههارامیبیند،بابهیادآوریاما

َسَة َأیضاً، َکما قالَْت ُأمَُّك.3 256 َة َو الَْمدینَِة ُأِحبُّ َأْن َأزوَر الَْعَتباِت الُْمَقدَّ ِإضاَفًة ِإلَی مَکَّ
1(دوستداشتمعالوهبرمکهومدینه،عتباتمقدسراهمزیارتمیکردم،همانطورکهمادرگفت.

2(دوستداشتمعالوهبرمکهومدینه،کاشبهزیارتعتباتمقدسهممیرفتم،همچنانکهمادرتانگفت.
3(عالوهبرمکهومدینه،میخواهمبهزیارتعتباتمقدسهمبروم،همانگونهکهمادرتگفت.

4(عالوهبرمکهومدینه،دوستدارمعتباتمقدسراهمزیارتکنم،همانطورکهمادرتگفت.
هنر 391 257 َعَدُد الَّذیَن یُواِجهوَن مَراَرَة الَْحیاِه بِالرِّضا، َو طَریُقُهُم الّدائِميُّ ُهَو ااِلتِّکاُء َعلَی التَّفاُؤِل، َقلیٌل ِجّداً.  

1(بسیاراندکهستندکسانیکهتلخیزندگیرابارضایتپشتسرمیگذارندواتکایبرخوشبینیمسیرهمیشگیآنهاست!
2(تعدادکسانیکهباتلخیزندگیبارضایتمواجهمیشوندوراههمیشگیآنهااتکابرخوشبینیاست،بسیارکممیباشد!

3(عدهایاندکهستندکسانیکهازتلخیهایزندگیبارضایتعبورمیکنندومسیرشانپیوستهباتکیهبرخوشبینیطیمیشود!
4(کسانیکهباسختیهایزندگیرضایتمندانهمواجهمیشوند،ونیزآنهاکهتکیهبرخوشبینیراههمیشگیآنهاستتعدادشانبسیاراندکاست!

انسانی 393 258 وَن َأْن یَلَْبسوا َأیّاَم الْعیِد َأجَْمَل َو َأنْظََف ثیابِِهْم مَْسروریَن، َو ُهْم یَْذهَبوَن لِزیاَرِة اْلَخریَن!:    َجمیُع اْلَطْفاِل یُِحبُّ
1(کودکانهمگیدرروزعیددوستدارندزیباترینونظیفترینلباسخودراپوشیده،باشادیبهدیدنیکدیگربروند!

کیزۀخودرامیپوشندوباشادیبسیار،بهدیدوبازدیددیگرانمیروند! 2(روزهایعیدهمگیکودکانلباسهایزیباوپا
کیزهترینلباسهایخودرابپوشند،بهدیدوبازدیدیکدیگرمیروند! 3(همۀبچههاایّامعیدشادمانهدرحالیکهدوستدارندزیباترینوپا

4(درایّامعیدهمۀبچههادرحالیکهبهدیداردیگرانمیروند،دوستدارندباشادیومسّرت،زیباترینوتمیزترینلباسهایخودرابپوشند!
انسانی 397 259   .َأَعدَّ الّلُ لَُهم َجنّاٍت تَْجري ِمْن تَحِْتها اْلَنهاُر خالِدیَن فیها！

1(خداوندبرایآنانباغهاییفراهمکردهکهزیرآنهانهرهاجاریاستدرحالیکهدرآنجاویدانهستند!
2(الّلهبرایآنهاباغهاییآمادهمیکندکهدرزیرآنهارودخانههاییجاریاست،ودرآنجاویدانمیباشند!

3(آمادهکردهاستخداوندبرایایشانبوستانهاراودرزیرآنهارودخانههاراجاریکرده،ودرآنجاویدانهستند!
4(فراهمساختهاستالّلهبرایایشانبوستانهاراودرزیرآنهانهرهاییجاریساختهاست،ودرآنجاویدانمیباشند!

زبان 391 260 مُْت َعلَی اْلَخریَن َو َأْصَبحُْت ِإنساناً ناِجحاً.   لَْم َأَدِع ااِلجِْتهاَد في ُدروسي َفِلٰهذا تََقدَّ
1(تالشمدردرسهایمهرگزترکنشدهاست،لذاازدیگرانجلوافتادموانسانموفقیشدم!

2(کوششمندردرسهارهانشد،بهخاطرآنبردیگرانبرترییافتموانسانموفقیگردیدم!
3(کوششخودرادردرسهارهانکردم،بنابراینازدیگرانسبقتگرفتموانسانیموفقشدم!

4(تالشرادردرسهایمرهانکردم،بدینسبببردیگرانپیشیگرفتموانسانموفقیگردیدم!
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ریاضی 393 261 في انْتهاِء مََمرِّ مَْدَرَسِتنا نافَِذٌة تُْفَتُح َعلَی مَنْظٍَر َجمیٍل، اُْسِرُع َأنَا لُِرْؤیَِتها بِاْشتیاٍق حینَما یَُدقُّ الَْجَرُس! 
1(درآخرراهروییدرمدرسۀماپنجرهایهستکهبهمنظرۀزیباییبازشده،هروقتزنگمیخورد،منبااشتیاقبرایدیدنمنظرهمیشتابم!

2(درانتهایراهرویمدرسۀماپنجرهایستکهبهمنظرۀزیباییبازمیشود،وقتیزنگمیخورد،منبااشتیاقبرایدیدنشمیشتابم!
3(درانتهایاینراهروازمدرسۀماپنجرهایبهسمتتابلوییازطبیعتبازمیشودکهبعداززنگ،منبااشتیاقبهدیدنشمیشتابم!

4(درآخرراهرویمدرسۀماآنپنجرهبهیکتابلویزیبایطبیعیبازمیشود،موقعزنگبرایدیدنشمشتاقانهمیشتابم!
ریاضی 394 262   :ًمَْن ُقِتَل مَظْلوماً، َفَقْد َجَعلْنا لَِولیِِّه ُسلْطانا！

1(چنانچهکسیرامظلومانهبهکشتندهند،اولیایدمویراسلطهمیدهیم!
2(هرکسمظلومانهبهقتلبرسد،برایصاحبخوناوقدرتیقرارمیدهیم!

3(آنکهقتلاومظلومانهباشد،صاحبخونشراسلطنتمیبخشیم!
دماوراقدرتمندساختهایم! 4(کسیکهباظلمکشتهشود،ولیِّ

هنر 392 263 ْرَت نَْفَسَك َحّقاً!   لَْت َعلَیِْه ما ال یُطیُق، َفَقْد َکسَّ ْرَت مَْن ُهَو َأْسَفُل ِمنَْك بَِدَرجاٍت َو َحمَّ ِإْن َکسَّ
1(هرزمانشخصیراکهازتومراتبیپایینتراستبخواهیبشکنیوچیزیراکهتواناییآنرانداردبراوتحمیلکنی،حقیقتاًخودرامیشکنی!

2(وقتیفردیازتوچنددرجهپایینترباشدوتواوراشکستیوآنچهراتحملآنرانداردبراوبارکنی،بهحقکهفقطخودرامیشکنی!
3(زمانیکهکسیازتومراتبیپایینتربودواوراشکستیوبراوچیزهاییبارکردیکهتحملندارد،درواقعخودتراشکستهای!

گرکسیراکهدرجاتیازتوپایینتراستبشکنیوآنچهراکهتواناییآنرانداردبراوتحمیلکنی،حّقاًخودراشکستهای! 4(ا
تجربی 394 264 روَس ِمْن َجدیٍد!:   َسةٍ  حاِذَقٍة تَُعلُِّمنا الدُّ َأنا َو َزمیلتي بِحاَجٍة ِإلَی ُمَدرِّ

گردیهایممعّلمبرجستهایدرخواستکردهایمکهدرسهاراازنوازاوتعلیمبگیریم! 1(منوهمشا
2(منوهمکالسیهایمنیازمندمدّرسیماهرهستیمکهدرسهاراازنوبهماآموزشدهد!

3(منودوستانممحتاجمدّرسحاذقمیباشیمتادروسرادوبارهازاوبیاموزیم!
4(منورفقایمبهمعّلمیماهرنیازمندیمتادرسهایمانرامجّدداًبهمایادبدهد!

زبان 392 265 شاِد!   لِل َو یُْرِشَدَك ِإلَی َسبیِل الرَّ اَلِْکتاُب ُهَو الَّذي یَقِْدُر َأْن یَکوَن صدیَقَك الُْمْخِلَص َو یُنْجَیَك ِمَن الضَّ
1(کتاباستکهمیتوانددوستمخلصتوباشدوتوراازگمراهینجاتدهدوبهراههدایتارشادکند!

2(اینکتاباستکهمیتوانددوستیخالصبرایتباشدوتوراازگمراهینجاتبخشدوبهراههدایتافکند!
3(کتابهمانکسیاستکهبرایتودوستیخوبونجاتبخشاستوتورابهراهدرستهدایتمیکند!
4(اینکتاباستکهمیتواندهماندوستخوبتوباشدکهازگمراهیرهاییاتبخشدوبههدایتکشاند!

زبان 397 266 ُه نِهایََة اْلَمِْر، َو تَْسَتطیُع َأْن تَْصَعَدُه َحتَّی تَِصَل ِإلَی الَْفَرِج!   ِإنَّ الَْمشاکَِل َکالِْجداِر تَقِْدُر َأْن تَُعدَّ
1(مشکالتماننددیوارند،میتوانیآنراپایانکاربشماری،ومیتوانیازآنباالبرویتابهگشایشبرسی!

2(سختیهاچوندیوارند،میتوانیآنراپایانکارخودبشماری،ومیتوانیازآنصعودکنیتابهراهنجاتیبرسی!
3(مشکالتمثلدیواریاستکهمیتوانیآنراپایانکاربشماری،ولیمیتوانیخودراباالببریتابهفرجیبرسی!

4(سختیهامثلدیواریاستکهتوقادریآنهاراپایانکارخویشبهشمارآوری،یاازآنصعودکردهبهراهنجاتبرسی!
خارج 397 267 ِإذا تَکُْتبوَن َأهْداَفُکْم َعلَی َوَرقٍة تَحُْصلوَن َعلَی ما تَطُْلبوَن بُِسرَعٍة َعجیَبٍة!  

1(هرگاهاهدافتانرابرکاغذمکتوبکنید،متّعجبانهبهآنچهمیخواهیدبهسرعتمیرسید!
2(آنگاهکههدفهایتانرابرکاغذبنویسید،بهآنچهخواستیدباسرعتیتعجبآورخواهیدرسید!

3(هرگاههدفهایتانرارویورقهایبنویسید،آنچهرامیخواهیدباسرعتیعجیببهدستمیآورید!
گرهدفهایتانرابراوراقکاغذمکتوبکنید،آنچهراخواستهایدباسرعتتعجبآوربهدستمیآورید! 4(ا

خارج 91 با تغییر3 268 َرًة لَنا، َو َحقیقُة اْلَمِر هَي ٰهِذِه!   ٍة، تُْدرِکیَن َأنَّها َودائُِع ِمْن جانِِب الِل ُمَسخَّ لَْو تَنْظُریَن ِإلَی الْکائِناِت َحْولَِك بِِدقَّ
1(چنانچهبهدنیایاطرافتنیکونگاهکنی،درکمیکنیکهآنهاامانتهاییازسویخداوندهستندکهبهتسخیرمادرآمدهاند،واینحقیقتپدیدههایدنیاست!
گربهموجوداتپیرامونخودبهدقتبنگری،پیمیبریکهآنهاامانتهاییازجانبخداوندهستندکهمسّخرشدۀماهستند،وحقیقتامرنیزهمیناست! 2(ا

3(هرگاهبهاطرافخودوموجوداتدقیقاًنگاهکنی،فکرمیکنیآنهاامانتتسخیرشدۀخداوندبرایماهستند،وواقعیتهمهمیناست!
4(زمانیکهبههستیاطرافتبادقتنگاهکنی،مییابیکهآنامانات،تسخیرشدۀخداوندبرایماهستندوواقعیتنیزاینچنیناست!
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ریاضی 393 269 نَحُْن َسنَْذهَُب مََع قائِِدنا ِإلَی الِْقتاِل َو لَْن نَتُْرَکُه َوحیداً  فِي الَْوقِْت الَْحِرِج!  
1(بارهبرخویشبهمحلنبردرهسپارمیشویمواورادرزمانسختیترکنمیکنیم!

2(بههمراهفرماندهبرایمبارزهخواهیمرفتوهرگزاورادروقتدشواریرهانمیکنیم!
3(ماهمراهفرماندۀخودبهنبردخواهیمرفتوهنگامسختیاوراتنهاترکنخواهیمکرد!
4(مابارهبرخودبهمیدانجنگمیرویمواورادرزماندشواری،تنهارهانخواهیمکرد!

ریاضی 394 270 دوَن دائِماً َأنَّ طَریَق الُْوصوِل ِإلَی الُْعلَی ُهَو اْلِحْساُن فِي َحقِّ النّاِس!  کاَن آباُؤنا یَُؤکِّ
کیدپدرانماهمیشهاینبودهاستکهطریقدستیابیبهبزرگی،احسانکردنبهمردماست! 1(تأ
کیدبراینبودهکهراهحصولبهبزرگیها،خوبیکردندرحّقناساست! کانماتأ 2(سفارشنیا

کیدمیکردندکهراهرسیدنبهبزرگی،نیکیکردندرحقمردماست! 3(پدرانماهموارهتأ
کانمادائماًسفارشمیکنندکهطریقرسیدنبهبزرگیها،احساندرحّقالّناساست! 4(نیا

انسانی 394 271 کاَن یَْزداُد َقلَقي ُکلَّ یَْوٍم ِعنَْدما تَْمضي اْلَیّاُم َو َأنا ما ُکنُْت َأْعَمُل َعَملً ُمفیداً! 
1(هرروزکهمیگذشتاضطرابمنبیشترمیشد،چونمنکارمفیدیانجامندادهبودم!

2(وقتیروزهامیگذشتدرحالیکههیچکارمفیدیانجامنمیدادماضطرابمهرروزبیشترمیشد!
3(هرروزنگرانیمافزایشمییافت،درحالیکههیچکارمفیدیانجامندادهبودموروزهاگذشتهبود!

4(هنگامیکهروزهامیگذشت،هرروزبهنگرانیهایمافزودهمیشددرحالیکهکاریمفیدانجامنمیدادم!
زبان 396 272 لَُهْم کاَن َعلَی الِل َفَقْط!   عوُهْم، ِلَنَّ تََوکُّ فاَز ُجنوُد اِلسلِم َرْغَم َأنَّ اْلَْعداَء کانوا َقْد َروَّ

1(باوجودترسازدشمن،سربازاناسالمپیروزگردیدند،زیرافقطبرخداتوّکلکردهبودند!
2(باوجودتهدیددشمنان،سپاهیاناسالمپیروزشدند،چهتوّکلآنهاهموارهبرخدابودهاست!

3(سربازاناسالمپیروزشدندعلیرغماینکهدشمنآنهاراتهدیدکردهبود،زیراتوّکلهمیشگیآنانبرخدابود!
4(سپاهیاناسالمعلیرغماینکهدشمنانآنهاراترساندهبودند،پیروزشدند،زیراتوّکلآنهافقطبراهللبودهاست!

خارج 392 273 ِإنَّ ِجْسَم اْلِنْساِن َشْيٌء غاِمٌض َو مازاَل الُْعلَماُء لَْم یَْسَتطیعوا َأْن یَکَْتِشفوا َحقائَِقُه ُکلَّها!  
کنونقادرنشدهاندبهکّلحقایقآنپیببرند! 1(جسمبشرچیزمبهموپیچیدهایستکهدانشمندانتا

کتشافکنند! کنوننتوانستهاندواقعّیتهایکّلیآنراا 2(جسمبشرچیزپیچیدهایمیباشدوعلماتا
3(بدنانسانشیءپیچیدهایستودانشمندانتابهحالنتوانستهاندتمامحقایقآنراکشفکنند!

4(بدنانسانشیءمبهمیاستکهپژوهشگرانتاحاالقادرنشدهاندبهکّلحقایقآنپیببرند!
خارج 391 274 لَْت َعلَیِْه َحّقاً.   ِعنَْدما ال تَْشُعُر بَِخْوٍف في َأْعماِق َضمیرَِك، ِإاّل الَْخْوَف ِمَن الِل، ِعنَْدئٍِذ َقْد تََوکَّ

1(آنزمانبهخدااعتمادواقعیداریکهدردرونتهیچترسیجزترسازخداوجودنداشتهباشد!
2(هرزمانترسیجزترسازخدادرعمقوجودتاحساسنشد،پسآنگاهاعتمادتوفقطبهخداست!

3(هرگاهدردرونتجزازخداازهیچکسترسینداشتهباشی،پسآنزماناستکهحقیقتاًبرخداتوّکلداری!
4(وقتیکهدراعماقوجودتترسیجزترسازخدااحساسنمیکنی،دراینزماناستکهحقیقتاًبرخداتوّکلکردهای!

انسانی 395 275   ! رَّ ُه الُل یُبِْعْد َعنُْه الشَّ مَْن یُِحبَّ الّلَه یُحِْسْن ِإلَی النّاِس، َو مَْن یُِحبَّ
1(هرکسخدارادوستبداردبامردمبهخوبیرفتارمیکند،وکسیکهخدااورادوستدارد،ازبدیدورمیشود!
2(هرآنکهحّبخدادردلدارد،بهمردماحسانمیکند،وآنکسکهخدااورادوستدارد،ازبدیدورمیماند!

3(هرکسخدارادوستداردبهمردمنیکیمیکند،وهرکسخدااورادوستدارد،بدیراازاودورمیکند!
4(آنکهدوستدارخدااستبهمردماحسانمیکند،وآنکهخدادوستداراوست،اوراازشّردورشمیسازد!

زبان 396 276 یَِجُب َأْن نَقوَل لَِبعِْض النّاِس َأنُتُم الَّذیَن ال تَسَتطیعوَن َأْن تَِقُفوا َعلی رِجِْلُکْم، َفَکیَْف تَسَتطیعوَن َأْن تَِقفوا َعلَی َقْولُِکْم!  
1(بایدبهبعضیمردمبگوییمشماکهنمیتوانیدرویپایخودبایستید،چگونهمیتوانیدرویسخنخودبایستید!

2(بایدبهبرخیانسانهااینگونهگفتشماتوانایستادنبررویپایخودرانداریدچطوربررویحرفخودتوانایستادندارید!
3(واجباستبهبرخیازمردمگفتهشودشمانتوانستیدبرپایخودبایستیدپسبهچهصورتمیتوانیدبرحرفخودبایستید!

4(ضروریاستبهبعضیازانسانهاچنینبگوییمشماکهقادربرایستادنرویپانیستید،چگونهبرسخنخودقدرتایستادندارید!
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هنر 396 277 گر .....   ْل ِإلَی َعجائَِب ُأْخَری«!: ای انسان؛ ا ـرِّ الْغاِمِض لَِحیاتَِك، تََتَوصَّ »یا ِإنْساُن؛ ِإْن تَهَْتمَّ بِالسِّ
1(بهرازپیچیدۀزندگیاتتوّجهکنی،بهعجایبدیگریدستمییابی!

گاهشوی،رسیدنتبهعجایبدیگرمیّسرمیشود! 2(ازمشکلراززندگیاتآ
3(رازپیچیدهایدرزندگیاتهست،بهآناهتمامکنتابهعجایبدیگریبرسی!
4(مشکلراززندگیاترامتوّجهشوی،دستیافتنبهعجایبدیگرآسانمیشود!

تجربی 392 278 َدًة في َوْصِف الِْعلِْم َو الْعالِِم لَِیقَْرَأها في مَْجِلِس تَکْریِم الُْعلَماِء الِْکباِر!   َقْد َأنَْشَد ٰهذا الّشاِعُر َأبْیاتاً  ُمَتَعدِّ
1(شاعرانبیشماریابیاتیدرمورددانشودانشمندسرودهاندتادرمجالسبزرگداشتعلمایبزرگخواندهشود!

2(بیتهایفراوانیرااینشاعردرموردعلموعالممیسرایدتادرمجلسیبرایتکریمدانشمندانبزرگآنهارابخواند!
3(اینشاعرابیاتمتعددیرادروصفعلموعالمسرودهتاآنهارادرمجلسبزرگداشتدانشمندانبزرگبخواند!

4(درتوصیفدانشودانشمنداینشاعربیتهایبسیاریسرودهاستتادرهمایشبزرگعلمایبزرگخواندهشود!
خارج 397 279 یِْب یَنُْقُص! )َشیْب: پیری(   ْکِتساِب الُْفَرِص، ِلَنَّ الُْعْمَر مََع الشَّ باِب َأْن یَغَْتِنموا لََحظاِت ُعْمرِِهْم َو یُباِدروا بِا َعلَی الشَّ

1(برجواناناستکهلحظههایعمرخودراغنیمتبشمارندوبرایبهدستآوردنفرصتهامبادرتکنند،زیراعمرباسالخوردگینقصانمییابد!
2(غنیمتشمردنلحظههایعمرومبادرتدربهدستآوردنفرصتها،برجوانانماواجباست،زیراباپیرشدنازعمرکاستهمیگردد!

3(بایدجوانان،لحظاتعمرراغنیمتبدانندواقدامبهاستفادهازفرصتبهدستآمدهکنند،چههمراهپیریعمرمیگذرد!
4(جوانانبایدازتماملحظاتعمرخودبهرهببرندواقدامبهکسبفرصتهانمایند،چهپیریعمرراکاهشمیدهد!

زبان 394 280   :ِاْصِبروا َحتَّی یَحُْکَم الّلُ بَیْنَنا َو ُهَو َخیُْر الْحاکِمیَن！
1(صبرکنیدتاخداوندبینماداوریکند،واوبهترینداوراناست!

2(صبرداشتهباشیدکهاهللبینماداوریکند،واونیکوترینداوراست!
کماناست! کمباشد،چهاونیکوترینحا 3(صبرپیشهکنیدتااهللبینماحا
کماناست! 4(صبورباشیدکهخداوندبینماحکمخواهدکرد،کهبهترینحا

هنر 394 281   :ًحْٰمِن الَّذیَن یَْمشوَن َعلَی اْلَْرِض هَْونا ！ِعباُد الرَّ
1(بندگاِنرحمانکسانیهستندکهرویزمینبهآرامیراهمیروند.

2(عبادتکنندگاِنرحمانکسانیهستندکهبرزمیِنهموارراهمیروند!
3(عبادتکنندگاِنخداوندکسانیهستندکهآرامبرکرۀزمینرهمیسپارند!

4(بندگاِنخداونِدرحمانآنانیهستندکهبرکرۀزمینبهسادگیراهمیسپارند!
خارج 392 282 َرِة!   ْوضاِء الَْکثیَرِة َو الَْحیاِة الُْمَکرَّ یُعاني اْلِنْساُن في الُْمُدِن الَْکبیَرِة ِمَن الضَّ

1(مردمدربالدکبیره،ازشلوغیفراوانوروزمرگیزندگیبهزحمتمیافتند!
2(انساندرشهرهایبزرگ،ازسروصدایزیادوزندگیتکراریرنجمیبرد!

3(مردمبالدکبیره،ازسروصدایزیادوزندگیمکّرر،بهستوهآمدهاند!
4(رنجانساندرشهرهایبزرگ،ازازدحامزیادوتکرارزندگیمیباشد!

هنر 393 283 کِْل!   ماواُت َو اْلَْرُض ُملَْتِصَقَتیِْن، ثُمَّ َفَصَل َربُُّهما بَیْنَُهما َفأَْصَبَحتا بِٰهذا الشَّ ذاَت یَْوٍم َکانَِت السَّ
1(آسمانهاوزمینزمانیباهمیکیبودند،تااینکهپروردگارشانبینآنهافاصلهایجادکردوبهاینشکلدرآورد!
2(روزیآسمانهاوزمینبههمپیوستهبودند،سپسپروردگارشانآنهاراازهمجداساختوبهاینشکلشدند!

کنونهستند! 3(زمانیآسمانوزمینبهیکدیگروصلبودند،سپسپروردگارشانبینآنهافاصلهایایجادکردتابهشکلیدرآیندکها
کنونهستند! 4(آسمانوزمینروزگاریپیوستهبهیکدیگربودهاند،آنگاهخداوندشانفاصلهایبینشانایجادکردتابهاینشکلدرآیندکها

هنر 394 284 بَعُْض اْلَحْیاِن ال یَعُْقُب اْلِنْساُن هََدَفاً  بَْل یَقُْتُل َوقَْتُه َفَقْط ِإلَی َأْن یَقُْتلَُه الَْوقُْت!  
1(اغلبانسانهاهدفراپشتگوشانداخته،وقتخودراازدستمیدهندتااینکهوقتآنهارابُکشد!

2(گاهیانسانهدفیرادنبالنمیکند،بلکهفقطوقتخودرامیُکشدتازمانیکهوقتاورابُکشد!
3(بعضیوقتهاانساننهتنهابهدنبالهدفینیست،بلکهوقتخودرامیُکشدتاوقتشتمامشود!

4(انسان،گاهیهدفیراتعقیبنمیکند،بلکهفقطزمانخودراازبینمیبردتاوقتیکهبمیرد!
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زبان 895 285 ٰهِذِه ُسنٌَّة َجمیلٌَة بِأَنَّنا نَنَْهُض ِمْن مَکانِنا لَّما یَْدُخُل َعلَیْنا َضیٌْف َجدیٌد!  
1( این یک سّنت زیبا است که ما بلند می شویم زمانی که میهمانی جدید هنوز بر ما وارد نشده است!

2( این یک سّنت زیبا است که وقتی میهمانی جدید بر ما وارد می شود از جایمان برمی خیزیم!
3( سّنت زیبایی است که از جایمان برمی خیزیم هنوز میهمان جدید بر ما وارد نشده است!

4( سّنت زیبا این است که وقتی مهمان جدید نزد ما می آید برایش قیام می کنیم!
زبان 896 286   :ِإنَّ في ٰذلَِك َلیاٍت لَِقوٍم یَعِْقلوَن！

1( براستی برای آیاتی که در آن است، گروهی تعقل می ورزند!
2( همانا در آن نشانه هایی است برای قومی که تعقل می ورزند!

3( همانا آیاتی که در آن است برای قومی است که خرد می ورزند!
4( براستی نشانه هایی که در آن آیات وجود دارد برای قومی است خردمند!

تجربی 897 287 اللَِة!  راِط الُْمْسَتقیِم َو یَبَْتِعدوا َعِن الضَّ ٍة في الِْعلِْم َو الَْعَمِل َحتَّی یُهْدوا ِإلَی الصِّ یَحْتاُج َشبابُنا ِإلَی نَماِذَج ِمثالیَّ
1( جوانان به نمونه های علمی و عملی برتری نیاز دارند تا به راه صحیح هدایت شده از گمراهی دور شوند!

2( احتیاج جوانان ما در علم و عمل به نمونه های برتر است تا راه درست را پیدا کنند و از ضاللت دور بمانند!
3( نیاز جوانان ما به نمونه هایی برتر در علم و عمل است تا به صراط مستقیم هدایت کرده از ضاللت دوری کنند!

4( جوانان ما در علم و عمل به نمونه هایی برتر احتیاج دارند تا به راه مستقیم هدایت شوند و از گمراهی دور گردند!
حیَح في التَّرَجَمِة:8 288 َعیِِّن الصَّ

کِِن تُِحبُّ أَْن تَزوَرها: دوست داشتی چه مکان هایی را زیارت می کردی؟ 1( أَيُّ األَما
؟ خاطرات شما از حج چه بودند؟ 2( ما هَي ِذْکَریاتُُکما َعِن الَْحجِّ

: چادرهای حاجیان و تمام مراسم حج را به یاد داشته باش. ُر خیاَم الُْحّجاِج َو ُکلَّ َمناِسِك الَْحجِّ 3( أَتََذکَّ
ِة جَبَِل ِحراٍء: پیامبر در غار واقع در قّلۀ کوه حرا عبادت می کرد. 4( کاَن النَّبيُّ یَتََعبَُّد في الْغاِر الْواِقِع في ِقمَّ

َعیِِّن الَْخطَأَ في التَّرَجَمِة:8 289
1( ُأولٰی آیاِت الُْقْرآِن نََزلَْت َعلَی النَّبيِّ في غاِر ِحراٍء: اولین آیه های قرآن در غار حرا بر پیامبر نازل شده است.

2( اِلَْجأْ ِإلَی الْغاِر ِعنَْدما یَتَساقَُط الَْمطَُر: هنگامی که باران پی درپی فرو می ریزد به غار پناه می برم.
َسِة: آرزو می کنم با نزدیکان برای زیارت مکان های مقدس تشرف پیدا کنم. کِِن الُْمَقدَّ َف َمَع اأْلَقْرِباِء لِزیاَرِة اأْلَما 3( أَتََمنَّی أَْن أَتََشرَّ

4( ال یَْستَطیُع ُصعوَد الَْجبَِل ِإاّل اأْلَقْویاُء: فقط افراد قوی می توانند از کوه باال بروند.
َعیِِّن الَْخطَأَ في التَّرَجَمِة:8 290

ْهمِ: طرفداران ماهی های زینتی، شیفتۀ ماهی تیرانداز هستند، 1( هُواُة أَْسماِك الّزینَِة ُمعَجبوَن بَِسَمَکِة السَّ
2( َولٰکِنَّ تَغْذیَتَها َصْعبٌَة َعلَیِْهم ِجّداً،: ولی تغذیۀ وی برایشان بسیار سخت است، 

َة دائِماً: زیرا او همیشه ترجیحاً طعمه های زنده را دوست دارد، ُل الَْفرائَِس الَْحیَّ 3( أِلَنَّها تَُفضِّ
4( َو هِٰذِه الَْفرائُِس ال تُحَْصُل َعلَیْها ِإاّل بُِصعوبٍَة: و این طعمه ها فقط به سختی به دست آورده می شوند.

حیَح في التَّرَجَمِة:8 291 َعیِِّن الصَّ
ْهُم الْمائيُّ في اتِّجاِه الَْحَشراِت فَْوَق الْماِء: تیر آبی، در جهت حشراِت باالی آب رها می شود. 1( یُطْلَُق السَّ

ْهمِ: ماهی تیرانداز هنگامی حشره را می بلعد که روی سطح آب سقوط کرده باشد. 2( ِعنَدما تَْسُقُط الَْحَشَرُة َعلَی َسطِْح الْماء تَبْلَُعها َسَمَکُة السَّ
یِْد: ماهی تیرانداز، در شکار از شگفت ترین ماهی ها است. ْهمِ أَعَْجُب ِمَن اأْلَسماِك اأْلُْخَری في الصَّ 3( َسَمَکُة السَّ

4( تُْخرُِج الّتیالبیا ِصغاَرها الَّتي ابْتَلََعتْها، بَْعَد َزواِل الَْخطَرِ: تیالپیا بچه های بلعیده شده اش را، بعد از رفع خطر بیرون می آورد.
َعیِِّن الَْخطَأَ في التَّرَجَمِة:8 292

1( َسَمَکُة الّتیالبیا ِمْن أَْغَرِب اأْلَسماِك تُداِفُع َعْن ِصغارِها: ماهی تیالپیا از ماهی های عجیبی است که از بچه هایش دفاع می کند.
َمَکَة تَعیُش في َشماِل إفْریقیا؟: آیا می دانی که این ماهی در شمال آفریقا زندگی می کند؟ 2( هَْل تَْعلَُم أَنَّ هِٰذِه السَّ

3( َسَمَکُة الّتیالبیا تَبْتَلُِع ِصغاَرها ِعنَْدما یُشاِهُد َخطَراً: ماهی تیالپیا هنگامی که خطری را می بیند، بچه هایش را می بلعد.
4( قَْد یَْذُکُر اأْلُستاُذ تاَلمیَذُه الُْقَدماَء: گاهی استاد، دانشجویان قدیمی اش را یاد می کند.



55 َرةُ درس دوم | َمکَُّة اْلُمَکرََّمُة َو اْلَمدینَُة اْلُمنَوَّ

حیَحَة:3 293 َعیِِّن التَّرَجَمَة الصَّ
1(اِْشتََغَلالُْمزاِرُعفيالَْمزَرَعِةنَشیطاً:کشاورِزبانشاط،درمزرعهکارکرد.

باُبفيالَْمْصنَِعُمبْتَِسمیَن:مهندسانجوان،لبخندزناندرکارخانهایستادند. 2(َوقََفالُْمَهنِْدسوَنالشَّ
3(الاّلِعباُتاْلِیرانّیاُتَرجَْعَنِمَنالُْمسابَقاِتفَرِحاٍت:بازیکنانخوشحالایرانی،ازمسابقاتبرگشتند.

نْتِْرنتُمْشتاقَتَیِْن:ایندودختر،مشتاِقیکگردشعلمیدراینترنتشدند. ٍةفياْلِ 4(هاتاِنالِْبنتاِنقاَمتابَِجْولٍَةِعلْمیَّ
حیَحَة:3 294 َعیِِّن التَّرَجَمَة الصَّ

جوَنفَریَقُهمالْفائَِزَوهُْمفَرُِحوَن:تماشاچیهایخوشحال،تیمبرندۀشانراتشویقکردند. ُعالُْمتََفرِّ 1(یَُشجِّ
َریِْن:دومسافرباتأخیربهقطارمیرسند. 2(َوَصَلالُْمساِفراِنِإلَیالَْمطاِرُمتََأخِّ

3(تَْجتَِهُدالطّالِبَُةفيأَداِءواِجباتِهاراضَیًة:دانشآموز،درانجامتکالیفشبارضایتتالشمیکند.
تَیِْن:دودانشآموِزتالشگر،درسهایشانراخواندند. 4(اَلتِّلْمیَذتاِنتَْقَرآِنُدروَسُهماُمِجدَّ

َعیِِّن الَْخطَأَ في التَّرَجَمِة:3 295
1(ُأشاِهُدالَْفاّلَحَوهَویَْجَمُعالَْمحصوَل:کشاورزرادیدم،اومحصولراجمعمیکرد.

َجَرتَیِْن:تورامیبینم،درحالیکهمیاندودرختنشستهای. 2(ُأشاِهُدِكَوأَنَتجالٌِسبَیَْنالشَّ
ِسالْکیمیاِءُمشتاقیَن:دانشآموزان،بااشتیاقبهسخنمعلمشیمیگوشمیدادند. 3(کاَنالطُّاّلُبیَْستَِمعوَنِإلَیَکالمُِمَدرِّ

بیَن:بایدجلویپدرومادر،باادببنشینیم. 4(َعلَیْناأَْننَْجلَِسأَماَمالْوالَِدیِْنُمؤَدَّ
انسانی 394 296 َعیِِّن الَْخطَأَ:  

گربانیکانمشورتکردهبودیقطعاًپشیماننمیشدی، 1(ِإْناِْستََشْرَتاْلَبْراَرفَلَْنتَنَْدَم،:ا
گرشیرینیزندگیوتلخیآنرابچشیدرمقابلسختیهاتسلیمنخواهیشد. هافَلَْنتَْستَْسلَِمأَماَمالَْمصاِعِب!:وا 2(َوِإْنُذقَْتُحلَْوالَْحیاِةَوُمرَّ

الَْمصاِعَبَکالّناِرتَُقّوَيِإراَدتََك!:زیراسختیهاچونآتشارادهاتراقویمیکند! 3(ِلَنَّ
4(فَالَْفَشُللَیَْسنِهایََةالطَّریِقبَْلهَُوِجْسُراالنْتِصاِر!:پسشکستپایانراهنیستبلکهآنپلپیروزیاست!

ریاضی 396 297 َعیِِّن الَْخطَأَ:  
1(هِٰذِهالَْیُدیُِحبُّهااهلُل:ایندستاستکهخداوندآنرادوستمیدارد!
:ایندستیاستکهخداوندآنرادوستمیدارد! 2(هِٰذِهیٌَدیُِحبُّهااهلّلُ

موَنالیَتََکبَّروَنَعلَیُأولٰئَِک:اینگرامیانبرآنهاتکّبرنمیورزند! 3(هُٰؤالِءالُْمَکرَّ
موَنِلَنَُّهْمالیَتََکبَّروَنَعلَیاآلَخریَن:اینانگرامیهستند،چونبردیگرانتکّبرنمیکنند! 4(هُٰؤالِءُمَکرَّ

تجربی 394 298 حیَح:   َعیِِّن الصَّ
َشْيٍءلِتَْعتَِمِدالُْقْدَرُةَعلَیالَْعْقِل!:قدرتقبلازهرچیزبرعقلتکیهدارد! 1(قَبَْلُکلِّ

کَِرتِنا!:بااینکهخیلیچیزهارامیدانیمولیکنآنهارابهیادنمیآوریم! هالَیَْسْتفيذا 2(نَْعلَُمَکثیراًِمَناْلَْشیاِءَولٰکِنَّ
!:بدونتردیدخانوادههاتأثیرفراوانیدرتربیتفرزندانشانخواهندداشت! اْلُْسَرَةُمؤَثَِّرٌةَکثیراًفيتَْربَیِةأَبْنائِهاباِلَشكٍّ 3(ِإنَّ

!:دراینهوایگرمچگونهتوانستیگلراتازهنگهداری؟ الْحارِّ 4(َکیَْفقََدْرَتأَْنتَحِْفَظالَْوْرَدَةِفيَغضاَضٍةفيهٰذاالَْجوِّ
زبان 394 299 َعیِِّن الَْخطَأَ: ِإنَّ الّلَه ُهَو الَْوحیُد الَّذي..../: خدا تنها کسی است که.....  

بوُهَوُمنْکِروُهَعلَیمائَِدتِِه،/تکذیبکنندگانومنکرانرابرسرسفرۀخودمینشاند! 1(یَْجلُِسُمَکذِّ
2(یَْشتَريالُْقلوَبالُْمنَْکِسَرةَأَحَْسَنِمَنالّسالَِمِة،/دلهایشکستهرابهترازقلوبسالممیخرد.

گربهسویاوبرویبهسویتمیشتابد. 3(ِإْنتَْذهَْبِإلَیِْهیُْسرُِعِإلَیَْك،/ا
الّناِسیَبَْقیِعنَْدَك!/هنگامیکههمۀمردمازتودورمیشوندنزدتومیماند! 4(ِعنَْدمایَبُْعُدَعنَْكُکلُّ

ریاضی 394 300 حیَح:   َعیِِّن الصَّ
النَّجاَحالیُناِسُبالَْکَسَل!:تنبلیمکنکهموفقّیتباتنبلیتناسبندارد! 1(التَتَکاَسْل،فَِإنَّ
َضُةالْحاِذقَُةَعْنأَعْمالِها!:ایپرستارماهر،درانجامکارهایتتنبلیمکن! 2(التَتَکاَسُلالُْمَمرِّ

فائِزیَن!:نمرۀدانشآموزانکالسرانگاهکنکهچگونهموّفقهستند! ِفّ 3(شاهََدالطُّاّلُبَدَرجاتِِهْمِفيالصَّ
4(صاِدِقالَّذيیُْشِفُقَعلَیَْكَوأَنَْتفيَغْفلٍَة!:آنکهدلسوزتواست،باتودوستیکرددرحالیکهغافلبودی!
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ریاضی 391 301 َعیِِّن الَْخطَأَ:  
قاَللَُه:لَْمیُشاهَْدفيالَْمْدَرَسِةَمْنیُْشِبُهَک:مدیرهنگامیکهنشانرابرگردندانشآموز 1(حیَنکاَنالُْمدیُریَُعلُِّقالْوِساَمَعلَیُعُنِقالتِّلْمیِذالِْمثاليِّ

موفقآویزانمیکردبهاوگفت:کسیمانندتودرمدرسهدیدهنخواهدشد!
َلالَْمصاِعَبَوأَْصبََحعالِماًَکبیراً:بایدآنشهیدراالگوییبرایخودقراردهمزیرااوسختیهارا هیَدُأْسَوًةلِنَْفسيِلَنَُّهکاَنقَْدتََحمَّ 2(ِلَجَْعْلٰذلَِكالشَّ

تحملکردهودانشمندبزرگیشدهبود.
ِةبِتَشاُؤمٍَوقَلٍَقَویَأٍْس:بهخاطرنمیآورمکهباحقایقتلخزندگیامبابدبینیواضطرابونومیدیمواجهشدهباشم! ُرأَنّيقَْدواجَْهُتحَقائَِقحَیاتيالُْمرَّ 3(الأَتََذکَّ

نیاأَبداً:هرگزباکسیکهبهخاطرزروزیورهایدنیادروغمیگوید،معاشرتمکن! 4(التُعاِشريالَّتيتَْکِذُبِمْنأَجِْلَزخارِِفالدُّ
زبان 393 302 حیَح:   َعیِِّن الصَّ

قیَلَعلَیاْلَْرِض:اینبارگرانرابهزمینانداخت! 1(أَلِْقهٰذاالَْحْمَلالثَّ
َمُةتَْصنَُعُمِعّداٍتحَدیثًَة:کشورهایپیشرفتهتجهیزاتجدیدیمیساختند! 2(کانَِتالِْبالُدالُْمتََقدِّ

بُْتِمْنرائَِحِةَوْرَدٍةجَمیلٍَةفيحَدیَقِةبَیْتِنا:ازبویگلهایزیبایباغچۀمنزلمانتعّجبکردم! 3(تََعجَّ
َقالْحاِضروَن:نمایشنامهباموفقیتبهپایانرسید،درحالیکهحّضاردستمیزدند. ُةبِنَجاٍحفََصفَّ 4(اِنْتََهِتالَْمْسَرحیَّ

تجربی 395 303 َعیِِّن الَْخطَأَ:  
1(قاَلالُْمَعلُِّملُِمتََعلِّمیِهتََکلَّموابِالَّتيِهَيأَحَْسُن:معلمبهدانشآموزانشگفتبهوجهیکهبهتراستسخنبگویید.

َةِمنُْه:مانمازمیخوانیمچونازاویاریالهیراخواستاریم! 2(نَحُْننَُصّليهلِلُمطالِبیَنالَْمعونََةاِللٰـهیَّ
3(قَلُْبهٰذاالُْمؤِْمِنَکَأنَُّهقَْدفََرَغِمْنَغیْرِاهلِل:قلباینمؤمنگوییازغیرخداخالیشدهاست.

4(جَماُلالِْعلْمَِواْلََدِبزینٌَةالتَزوُل:زیباییعلموادبزینتیاستکهزایلنمیشود.

سؤاالت مفهوم

َعیِِّن الَْخطَأَ في الَْمفهوِم:3 304
2(هرباطلیکهبیندگویدکههستحق/حقیکهرفتگویدباطلهمیرود  َوَزهََقالْباِطُل 1(جاَءالَْحقُّ
4(خلوتدلنیستجایصحبتاضداد/دیوچوبیرونرودفرشتهدرآید 3(کانچشمهکهخضریافتآنجا/بادیوفرشتهنیستهمبر

َعیِِّن الَْخطَأَ في الَْمْفهوِم:3 305
ال)خاَب=یَئَِس( اًَمْنَعلَیِْهتََوکَّ حماِنفياْلَمرُِکلِِّه/فَماخاَبحَقَّ ْلَعلَیالرَّ َلَعلَیاهلِلفَهَوحَْسبُُه:تََوکَّ 1(！َمْنتََوکَّ

یِنطَلَُبالِْعلْمَِوالَْعَمُلبِِه َکماَلالدِّ 2(اَلّناُسَعلَیدیِنُملوکِِهم:أَیُّهاالّناُس،اِعْلَمواأنَّ
:زیادکردن( ْکُرأَبَْقیلَها)أَزیَدنَّ َعَذابِيلََشِدیٌد:اَلُْکْفُربِالنِّعَمِةیَْدعوِإلَی/َزوالِهاَوالشُّ 3(！ِإْنَشَکْرتُْملَِزیَدنَُّکْمَولَئِنَکَفْرتُْمِإنَّ

4(َسِلالَْمصانَِعَرْکباًتَهیُمفيالَْفلَواِت:ِإنَّمایَْعرُِفقَْدَرالِْعلْمَِمْن/َسِهَرْتَعیْناُهفيتَحصیلِِه)َسِهَرْت:بیدارماند(
حیَح لَِمْفهوِم الِْعباَرِة: »ِإنَّ الَْکلِم لَفي الُْفؤاِد َو ِإنَّما / ُجِعَل اللِّساُن َعلَی الُْفؤاِد َدلیل« )الُْفؤاد: الَْقلْب(: 3 306 َعیِِّن الصَّ

1(اربابحاجتیموزبانسؤالنیست/درحضرتکریمتمناچهحاجتاست؟
کنوندراینقفس/بااینلسانَعْذبکهخاُمشچوسوسنم 2(حیفاستبلبلیچومنا

3(هیچشبانبیعصاوکاسهنباشد/کاسۀمندفتروعصاستلسانم
4(کوشمکهنامتونبرم،لیکچونکنم؟/چونهرچهدردلاستمرابرزبانرود

َعیِِّن الَْخطَأَ في الَْمْفهوِم: »ِجراحاُت الُْحساِم لَها الِْتیاٌم / َو ال یَلَْتئُِم ما َجَرَح اللِّساُن«. 3 307
2(جاناکدامسنگدلبیکفایتاست/کوپیشزخمتیغتوجانراسپرنکرد؟ 1(ززخمسنانبیشزخمزبان/کهاینتنکندخستهوآنروان

4(زخمکاناززبانیاراناست/بدتراززخمتیرباراناست 3(آنچهزخمزبانکندبامن/نکندزخمشمشیرجانِستان
کُر َأبَْقی َو َأجَْمُل«. 3 308 َعیِِّن الَْخطَأَ في مَْفهوِم الَْبیِت: »اَلْماُل یَْفنَی َو یَبَْقی / َو الذِّ

1(نامباقیدرزوالمالفانیبستهاست/کزسخاوتبرزبانهانامحاتمماندهاست
2(جهانبیمابسیبودهستوباشد/برادر،جزنکونامیمیندوز

3(درکوینیکنامیماراگذرندادند/گرتونمیپسندی،تغییردهقضارا
4(بِدینرواقزبرجدنوشتهاندبهزر/کهجزنکوییاهلکرمنخواهدماند
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َعیِِّن الَْخطَأَ في َمْفهوِم الِْعباَرِة: »بَلُء اْلِنساِن في لِسانِِه«. 3 309

2(ایزبان،توبسزیانیمرمرا/چونتوییگویا،چهگویممنتورا 1(زبانسرخسرسبزمیدهدبرباد/بهوشباش،کهسردرسرزباننکنی

4(بهکوششتواندجلهراپیشبست/نشایدزبانبداندیشبست کاست 3(سرترااززبان،بیمهالکاست/وزودرسر،ِخَرداندیشنا

حیَح في مَْفهوِم الِْعباَرِة: »الْباقیاُت الّصالِحاُت َخیٌْر ِعنَد َربَِّك ثَواباً«.3 310 َعّیِن الصَّ

2(！یاأیُّهاالَّذیَنآَمنوالَِمتَقولوَنماالتَْفَعلوَن نیاَوالْـآِخَرِةَمَعالَجْهلِ الدُّ نیاَوالْـآِخَرِةَمَعالِْعلْمَِوَشرُّ 1(َخیُْرالدُّ

ـَموُتَغداً 4(اِعَْمْللُِدنیاَكَکأنََّكتَعیُشأبَداًَواعَْمْللِـآِخَرتََكَکَأنََّكت 3(مافََعلَْتِمَنالَْخیراِت،َوجَْدتَهاَذخیَرًةلِـآِخَرتَِک

تجربی 397 311 ！لَِم تَقولوَن ما ال تَْفَعلوَن. َعیِِّن الُْمناِسَب لِلَْمْفهوِم:  

2(سخنچوگفتهشد،آنبِْهکهدلرابدانبپردازی! 1(بهعملکاربرآید،بهسخندانینیست!

4(سخنآنگو،چهبادشمنچهبادوست/کههرکوبشنود،گویدکهنیکوست! 3(َعَمٌلقَلیٌلَمَعالِْعلْمَِخیٌْرِمْنَعَمٍلَکثیرٍَمَعالَْجْهِل!

ریاضی 397 312 »َخیُْر اْلَْشیاِء َجدیُدها«. َعیِّْن َغیَْر الُْمناِسِب لِلَْمْفهوِم:  

2(نوکهآمدبهبازار/کهنهمیشوددلآزار 1(چوعشقنوکنددیداردردل/کهنراکمشودبازاردردل

4(درمهرگهکهنوآمدبهبازار/کهنراکمشوددرشهرمقدار 3(کهنهدوزانگربُدیشانصبروحلم/جملهنودوزانشدندیهمبهعلم

زبان 397 313 »ُربَّ عالٍِم َقْد َقَتلَُه َجهُْلُه، َو ِعلُْمُه مََعُه ال یَنَْفُعُه«. َعیِِّن الُْمناِسَب لِلَْمفهوِم:  

2(علمچندانکهبیشترخوانی/چونعملدرتونیست،نادانی! 1(جهلخوابستوعلمبیداری/زاننهانیوزینپدیداری!

4(علمنوراستوجهلتاریکی/علمراهتبردبهباریکی! 3(زناداننیابیبهجزبدتری/نگرسویبیدانشانننگری!

هنر 397 314 َجِر َحتَّی تَقِْطَف الثََّمراِت الُْحلَْوَة«.   َعیِّْن ما ال یُناِسُب مَْفهوَم الِْعباَرِة: »یَِجُب َأْن تََتَسلََّق َأغصاَن الشَّ

2(هرکهطاووسخواهد،جورهندوستانکشد!  1(نابردهرنج،گنجمیسرنمیشود!

4(شاخبیمیوهکشدسربهقیام/شاخپرمیوهشودخمبهسالم 3(رنجبردارتابیابیخنج/رنج،ماریاستخفتهبرسرگنج

خارج 397 315 »ال تَنْظُْر ِإلَی َدّقاِت الَْحیاِة الْماضَیِة، بَْل اُنْظُْر ِإلَی َدّقاتِها الْباقَیِة«. َعیِّْن ما ال یُناِسُب مَْفهوَم الِْعباَرِة:  

ْرَعلَیماَسِبَق! 2(التَتََحسَّ  1(نیمۀخالیلیوانرانبین!

4(اِْستَِفْدِمّمابَِقَيلََكِمَنالُْفَرِص! 3(برلبجوینشینوگذرعمرببین!

انسانی 397 316 »ال نَعیُش ِإاّل للّ ِه«. َعیِِّن الُْمناِسَب لِلَْمفهوِم:  

ًکِراًَوِإّماَکفورا بیَلِإّماشا 2(！ِإنّاهََدیْناُهالسَّ الْعالَمیَن َصالتي...َوَمحْیاَيَوَمماتيللِّهَربِّ 1(！ِإنَّ

 4(！ماَخلَْقناهُماِإاّلبِالَْحقِّ َواْلِنَْسِإاّللَِیْعبُدوِن 3(！َوماَخلَْقُتالِْجنَّ

هنر 391 317 »طَبیٌب یُداوي النّاَس َو ُهَو مَریٌض«. َعیِّْن َغیَْر الُْمناِسِب لِلَْمْفهوِم:  

2(درددرعالمارفراواناست/هریکیراهزاردرماناست! 1(پندمچهدهینخستخودرا/محکمکمریزپنددربند!

4(پزشکیکهخودباشدشزردروی/ازاودارویسرخروئیمجوی! 3(پزشکیکهباشدبهتندردمند/زبیمارچونبازداردگزند!

خارج 391 318 ْخَرِة! هَْل َأنَت َأَقلُّ ِمْن ٰهِذِه الَْقطَراِت؟« تَُدلُّ الِْعباَرُة َعلَی ...   غیَرُة ثَقْباً في الصَّ »ُقلُْت في نَْفسي: ُأنْظُْر، َکیَف َأحَْدثَْت َقطَراُت الْماِء الصَّ

النَّْفسِ 2(ُحبِّ  1(اِلراَدِةالَْقویَِّة

غیَرِة 4(قَطَراِتالْماِءالصَّ  جاَعِة هاَمِةَوالشُّ 3(الشَّ

انسانی 391 319 »بد اصل گدا، چو خواجه گردد نه نکوست/ مغرور شود، نداند از دشمن دوست« َعیِِّن الُْمناِسَب لِلَْمفهوِم:  

َصدیقاًبِالتََّعطُِّف 2(الیَصیُرالَْعُدوُّ  ُحبِمافیِه ِإناٍءیَتََرشَّ 1(ُکلُّ

:کوچکمیشمارد( واقیا)اِِْستََقلَّ السَّ 4(َمْنقََصَدالْبَحَْراْستََقلَّ 3(طاَرالُْوشاُةَعلَیَصفاِءوِداِدِهم)ُوشاة:سخنچینان(

تجربی 392 320 »ِاْعَمْل َعَمَل مَْن یَعْلَُم َأنَّ الّلَه ُمجازیِه بِِإساَءتِِه َو ِإحْسانِِه«. َعیِِّن الُْمناِسَب لِلَْمْفهوِم:  

یُحاَسْبَعلَیِْه! 2(مایَْعَمِلاْلِنْساُنِمْنَخیْرٍأَْوَشرٍّ مواِلَنُْفِسُکْمِمْنَخیْرٍتَِجدوُهِعنَْدالّلِه! 1(َوماتَُقِدّ

4(َمْنیَْعَمِلالَْخیَْریَنْتَِفْعبِِهِفيالنِّهایَِة! َعَمَلالَْعالنَیِة! رِّ 3(اَلِْبرُّأَْنتَْعَمَلِفيالسِّ
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َکم ِعباَرًة تَرَجَمُتها َخطَأٌ لِْلَْسئِلَِة الّتالَیِة )3321 325(.
321 3

الف( ！َو ال تَِهنوا َو ال تَحَْزنوا َو َأنُتُم اْلَْعلَْوَن: و ُسست نمی شوید و غمگین نمی گردید، در حالی که شما باالتر هستید.

ریَن: مردم، اّمتی یگانه بودند، پس خداوند پیامبران مژده دهنده را فرستاد. ًة واِحَدًة َفَبَعَث اللّ ُه النَّبّییَن ُمَبشِّ ب( ！کاَن النّاُس ُأمَّ

پروردگارت  سوی  به  تو(  )از  راضی شده  و  راضی  مطمئنّه،  نفس  ای   :ًة مَْرضیَّ راضَیًة  َربِِّك  ِإلَی  ِاْرِجعي  الُْمطَمئِنَُّة،  النَّفُس  َأیَُّتها  ！یا  ج( 

برمی گردی.

کِعوَن: سرپرست شما فقط خدا و پیامبرش و کسانی هستند  کاَة َو ُهْم را لَة َو یُؤْتوَن الزَّ ُکُم اللّ ُه َو َرسولُُه َو الَّذیَن یُقیموَن الصَّ د( ！ِإنَّما َولیُّ

که نماز را برپا می دارند و زکات می دهند در حالی که در رکوع هستند.

4(أَْربَع 3(ثاَلث 2(اثْنَتانِ 1(واِحَدة

322 3

الف( ُکنُت َذهَبُْت مََع َصدیقي الّساعي ِإلَی الَْمکَْتَبِة لِنَقَْرَأ ُهناَك کِتاباً رائِعاً: با دوستم تلشگرانه به کتابخانه می رفتم تا آنجا کتاب جالبی را 

بخوانیم.

ب( کاَن الَْفّلحوَن یَْزَرعوَن بُذوراً ُمْخَتِلَفًة في مَزاِرِع الُْقَرٰی: کشاورزان در مزرعه های روستا، بذرهای مختلفی کاشته بودند.

ج( شاهَْدنا َجماَعًة ِمَن الُْمسافِریَن کانوا واِقفیَن َأماَم اْلباِر: گروهی از مسافران را می بینیم که جلوی چاه آب ایستادند.

ّیاراِت: همکارم که تعمیرکار است، ماشین از کار افتادۀشان  د( َجرَّ َزمیلي الُْمَصلُِّح َسّیاَرتَُهم الُْمَعطَّلََة بِالَْجّراَرِة َو َأَخَذها ِإلَی مَْوِقِف تَصلیِح السَّ

کتور می کشید و آن را به گاراژ تعمیر ماشین ها می برد. را با ترا

4(أَْربَع 3(ثاَلث 2(اثْنَتانِ 1(واِحَدة

323 3

نْیا َحَسنًَة َو في اْلِخَرِة َحَسنًَة: پروردگار ما، در دنیا به ما نیکی داد و در آخرت نیکی ]داد[. الف( ！َربَّنا آتِنا في الدُّ

ب( ！جاَء الَْحقُّ َو َزهََق الْباِطُل: حق آمد و باطل )از بین( رفت.

لِة: از شکیبایی و نماز، کمک گرفتید. بِْر َوالصَّ ج( ！َواْسَتعینوا بِالصَّ

د( ！ُکلُّ نَفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت: هر نفسی، مرگ را می چشد.

4(أَْربَع 3(ثاَلث 2(اثْنَتانِ 1(واِحَدة

324 3

َأَرْسطو: فارابی »معلم ثانی« نامیده می شود زیرا  الْیونانيِّ  الْعالِِم  الثّاني«  ُمَؤلَّفاِت »الُْمَعلِِّم  ِلَنَُّه شاِرُح  الثّانَي«  الْفارابيُّ »الُْمَعلَِّم  َي  الف( ُسمِّ

نوشته های »معلم ثانی«، دانشمند یونانی ارسطو را شرح داده است.

ِة نَشیطیَن َو بَعَد اللَِّعِب صاروا َفرِحیَن: کودکان، با نشاط بسکتبال بازی می کردند و بعد از بازی، خوشحال  لَّ ب( کاَن اْلَطفاُل یَلَْعبوَن ُکَرَة السَّ

شدند.

ًة: بعد از اینکه از آسمان باران بارید، زمیِن سرسبز را دیدی. ماِء شاهَْدَت الَرَض ُمْخَضرَّ ج( بَعَْد َأْن نََزَل الَْمطَُر ِمَن السَّ

ِة َو ُهْم مَسروروَن: گردشگران به مکان های تاریخی می روند در حالی که خوشحال هستند. ّیاُح ِإلَی اْلَماکِِن الّتاریخیَّ د( یَْذهَُب السُّ

4(أَْربَع 3(ثاَلث 2(اثْنَتانِ 1(واِحَدة

325 3          

الف( تَحِْمُل الَْفّلَحُة الَْحَجَر َو هَي ثَقیٌل )تجربی95 با تغییر(: کشاورز سنِگ سنگین را برمی دارد.

غیَر مَریضاً )تجربی95(: مادر به برادر کوچکم در حالی که مریض بود کمک کرد. ب( ساَعَدِت اْلُمُّ َأخي الصَّ

ج( یُنادي ٰهذا الْوالُِد ِإبْنَُه َو هَو نائٌِم )تجربی95 با تغییر(: این پدر، پسرش را در حالی که خواب است صدا می زند.

مَلُء الطّالَِب النُّموَذجيَّ مَسروریَن )تجربی95 با تغییر(: این همکلسی ها دانش آموز نمونۀ خوشحال را تشویق کردند. َع ٰهُؤالِء الزُّ د( َشجَّ

4(أَْربَع 3(ثاَلث 2(اثْنَتانِ 1(واِحَدة
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َکم ِعباَرًة َأخطاُء تَرَجَمِتها َعلٰی َحدٍّ َسؤاٍء ِلْسِئلِة الّتالَیِة )3326 330(؟
زبان 95 با تغییر3 326  

الف( نَعَْتِصُم بَِحبِْل الّلِه في طَریِقِه خاِضعاٍت: با خشوع، در راه خدا به ریسمانش چنگ می زنیم.

ب( تُشاِهُدني اْلُخُت مَشغولًَة بِالُْمطالََعِة: خواهرم، من را مشغول به مطالعه می بیند.

ج( ساَعْدُت َأَحَد اْلَْصِدقاِء شاکَِرًة َعلَی َعَمِلِه: یکی از دوستان به من کمک کرد در حالی که از کارش سپاسگزار بودم.

د( ُزْرُت َأباِك یَْوَم َأمٍْس َفرَِحًة: دیروز، با خوشحالی پدرت را ملقات کردم.

4(أَْربَع 3(ثاَلث 2(اثْنَتانِ 1(ِصْفر

هنر 95 3 327  

هِْر َأْن َأْعُفَو النَّاَس قاِدراً: از روزگار آموختی که با توانایی، مردم را ببخشی. الف( تََعلَّْمُت ِمَن الدَّ

ب( َقطَعُْت مَساَفًة بَعیَدًة لِزیاَرِة َوالَِديَّ ُمْفَتِخراً: برای دیدار فرزندانم مسافت دوری را با افتخار می پیمایم.

روِس مَْسروریَن: هم کلسی هایم با خوشحالی در فهمیدن درس به من کمک کردند. ج( ساَعَدني َأْصِدقائي في َفهِْم الدُّ

راِط الُْمْسَتقیِم ُمْشِفقاً: معلممان با دلسوزی ما را به راه راست هدایت می کند. د( یُْرِشُدنا ُمَعلُِّمنا ِإلَی الصِّ

4(أَْربَع 3(ثاَلث 2(اثْنَتانِ 1(ِصْفر

328 3

غیَر اَلَْیْوَم ناِجحاً: امروز، برادِر تنهاِی کوچکت را موفق دیدم. الف( َرَأیُْت َأخاِك الَْوحیَد الصَّ

ب( یَا َأیَُّها الْوالِداِن؛ َعلِّما َأوالَدُکما ُمْشِفَقیِْن َعلَیِْهْم: ای پدر و مادر! فرزندانتان را یاد می دهید در حالی که نسبت به آنان دلسوز هستید.

ج( َأْصِدقائي؛ َأْسرِعوا ِإلَی ِإْصلِح َأْعمالُِکْم ُمْجَتِهدیَن: دوستان تلشگرم به سوی اصلح کارهایتان شتافتند.

مَِة ُمْشتاقاً لِزیاَرتِِهْم: به استقبال بازگشتگاِن مشتاق از مکه مکّرمه رفتم. َة الُْمَکرَّ د( ِاْسَتقَْبلُْت الْعائِدیَن ِمْن مَکَّ

4(أَْربَع 3(ثاَلث 2(اثْنَتانِ 1(ِصْفر

انسانی91 با تغییر3 329  

گر به سوی جلو پیشرفت کنیم، بهتر از این است که منتظرانه بایستیم. مَنا نَحَْو اْلَماِم َأفَْضُل ِمْن َأْن نَِقَف ُمنَتِظریَن!: ا الف( ِإنَّ تََقدُّ

از  ترس  به خاطر  قطاِر سریع الّسیر می شوند  الَْمْوِعِد!: مسافران سوار  َقبَْل  َحَرَکِتِه  ِمْن  َخْوفاً  ُمْسَتعِْجلیَن  الِْقطاِر  في   الُْمسافِروَن  َرکَِب  ب( 

حرکتش قبل از موعد.

ْکثََر النّاِس یَُضیِّعونَها!: در زندگی روزانه مان با فرصت های زیادی روبه رو شده ایم ولی بیشتر  ِة نُواِجُه ُفَرصاً َکثیَرًة َولِٰکنَّ َأ ج( في  َحیاتِنا الَْیْومیَّ

مردم آن ها را از دست داده اند.

باَب نَشیطیَن في الُْمْجَتَمِع َحتَّی یَِصلوا ِإلَی َأهْدافِِهْم!: جوانان را با نشاط برای رسیدن به اهدافشان در دانشگاه می بینیم. د( نََرٰی الشَّ

4(أَْربَع 3(ثاَلث 2(اثْنَتانِ 1(ِصْفر

330 3

ماً في ُدروسي: حقیقتاً مأیوس بودم زیرا پیشرفتی در درس هایم ندیده بودم. الف( َأْصَبحُْت مَأْیوساً ِجّداً ِلَنّي ما ُکنُت ُأشاِهُد تََقدُّ

ِة: دانشجویانی در این جلسه شرکت خواهند کرد که دربارۀ مشکلت  راسیَّ ثوَن َحوَل مَشاکِِلِهِم الدِّ ب( ِاْشَتـَرَك طُّلٌب في ٰهِذِه الَْجلَْسِة یََتَحدَّ

درسی شان سخن می گویند.  

ج( ُهناَك َحدائُِق َجمیلٌَة في مَدینَِتنا َأنَْتِفُع بِها في َجمیِع اْلَیّاِم َفرِحاً: باغ های زیبایی در شهر ما وجود دارد که در تمام روزها با خوشحالی 

به من سود می رسانند.

ٍة: هم کلسی هایم به عنوان تیم ورزشی در مسابقات زیادی  د( کاَن ُزمَلئي شاَرکوا في ُمسابَقاٍت َکثیَرٍة في مَجاِل ُکَرِة الَْیِد َکـأَفْرَِقٍة ریاضیَّ

در زمینۀ بسکتبال شرکت کردند.

4(أَْربَع 3(ثاَلث 2(اثْنَتانِ 1(ِصْفر
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کثَُر لِْلَْسئِلَِة الّتالَیِة )3331 336(. َعیِّن ِعباَرًة َأخطاُء تَرَجَمِتها َأ
331 3

حَْوَلاْلَْرِض: ٌةَوحَدیثٌَةلَِیبَْحثواأَْوضاَعالَْجوِّ کِِباْلُْخَریکانَْتفيداِخلِهاآالٌتِعلْمیَّ َوالَْکوا ٍةِإلَیالَْقَمرِ نََجَحالُْعلَماُءفيِإرساِلأَقمارٍِصناعیَّ 1(أَخیراً
سرانجامدانشمندانموفقشدندقمرهاییمصنوعیبهماهوستارگانبفرستندکهدرداخلشانابزارهاییعلمیوتازهگذاشتهشدهبودتادرمورداوضاع

هوادراطرافزمینتحقیقکنند.
ُةالَّتيتَدوُرحَوَلالَرِض،فَبَعُضأَقْماِراالتِّصاالِتیَِصُلَوْزنُهاِإلَیثاَلثَِةأَطْناٍن:قمرهایمصنوعیایکهدورزمینمیچرخند، ناعیَّ 2(تَْختَلُِفاْلَقماُرالصِّ

فرقدارند،وبرخیازقمرهایمخابراتیوزنشانبهسهتُنمیرسد.
که کند اختراع هواپیماهایی و کشتیها و ابزارها که توانست انسان الْبَعیَدَة: الَْمسافاِت ُب تَُقرِّ طائِراٍت َو ُسُفناً َو آالٍت یَْختَرَِع أَْن اِلنساُن اِْستَطاَع )3

مسافتهایدوررانزدیکساختهاست.
ُة:قمرصنعتی)مصنوعی(،وسیلهایاستکهبرایانجامخدمات نٍَةِمنْهااْلَبحاُثالِْعلْمیَّ َسّیاَرٌةتَْسبَُحفيالَْفضاِءِلَداِءَخَدماٍتُمَعیَّ ناعيُّ 4(الَْقَمُرالصِّ

مشخصیدرفضاگردشمیکند،ازجملهبحثهایعلمی.
332 3

)خارج 95(:هرگاهدستدیگرانرابراییاریکردنشانبگیری،بدانکهدست یََدَكاْلُْخَریفيیَِداهلّلِ 1(ِعنَْدماتَأُْخُذیََداآْلَخریَنلِتُساِعَدهُْم،فَاعْلَْمأَنَّ
دیگرتدردستخداست.

ْونَیِْنااِلثْنَیِْنلِباِطنيلَْوناًواِحداًِإلٰهّیاً،بُِمصاحَبَِةالُْمؤِْمِن)انسانی95(:کاشبتوانمدورنِگدرونمراباهمنشینِیمؤمنبه َلاللَّ 2(لَیْتَنياَْستَطیُعأَْنُأبَدِّ
یکرنِگخداییتبدیلکنم.

َزمیلَتيقَْدحَِفظَْتثاَلثََةأَبْیاٍتِمَنالَْقصیدِة،أَناأَیْضاًحَِفظُْتِعشریَنبَیْتاً!)تجربی94 با تغییر(:وقتیدیدمدوستمسهبیتازیک 3(ِعنَْدماَرأَیُْتأَنَّ
قصیدهراحفظکرده،منهمدهبیتحفظکردم.

فاِء)ریاضی94(:وقتیازپزشکپرسیدموضعاینبیمارراچگونهمیبینی؟ 4(ِعنَْدماَسَألُْتالطَّبیَب:َکیَْفتََریحالََةهذاالَْمریِض؟أَجاَب:اُْدعوالَُهبِالشِّ
جوابداد:برایششفادعامیکنم.

333 3
الَْحواسیَبالَّتيَسْوَفتَحُْصُلَعلَیْهافيالُْمْستَْقبَِلالَْقریِب،ُربَّماتَکوُنَکلْباًأَْوِقطّاًأَْوُغراباًُروبوتّیاً:قطعاًکامپیوتریکهدرآیندۀنزدیکبرآنهادست 1(ِإنَّ

مییابی،چهبسایکسگیایکگربهیایکآهویالکترونیکیباشد.
گربخواهی،سگرباتیبرایشامکانپذیراست حیَفِة:وا اْلَحداِثالَّتيُکتِبَْتفيالصَّ یُْمکُِنُهأَْنیَتََکلََّمَویَقوَللََكأَهَمَّ وبوتيَّ الَْکلَْبالرُّ 2(َوِإذاأََرْدَتفَِإنَّ

کهسخنبگویدورویدادهایمهمیراکهدرروزنامهنوشتهشدهبهتوبگوید.
ُرأَنََّكفيیَْومٍِمَناْلَیّامَِسْوَفتَْستَطیُعأَْنتَتَِّصَلبِااِلنْتِْرنِتدوَناْستِْخدامِحاسوٍبأَْوتِلْفازٍأَْوحَتَّیهاتٍِفجَّواٍل؟:آیاتصورمیکنیکهدر 3(هَْلتَتََصوَّ

روزیازروزهاخواهیتوانستبدونیککامپیوتریایکتلویزیونیاحتییکتلفنهمراه،بهاینترنتوصلشوی؟
َةدوَناالْستِعانَِةبِالْحاسوِب:بهکارگیرندۀقلمالکترونیکیمیتواندکهبدون لِْکتِرونیَّ سائَِلاْلِ أَْنیَْستَلَِمَویُْرِسَلالرَّ لِْکتِرونيِّ 4(یَْستَطیُعُمْستَْخِدُمالَْقلَمِاْلِ

کامپیوتر،نامهالکترونیکیدریافتکندوبفرستد.
334 3

1(سافَْرُتِإلَیالّشاِطِئلِتَنْتَِفَعُعیونيبَِجماِلالْبَحرِ،فَُکنُْتأََخْذُتَمعيمااْستَطیُعأَْنأَحِْملَُه:بهساحلسفرکردهامتاچشممزیباییدریاراحسکند،
پسباخودمآنچهراکهمیتوانستمحملکنم،برداشتم.

الّناِظریَن:کاَنالْبَحُْرأَماميبَِعظََمتِِهَومیاِهِهالَْکثیَرِة:هنگامیکهبهآنجارسیدم،آنصحنۀ 2(لَّماَوَصلُْتهُناَك،َرأَیُْتٰذلَِكالَْمْشَهَدالّرائَِعالَّذيیَُسرُّ
جالبیکهبینندگانراشادمیکند،دیدم:دریاباعظمتشوآبفراوانشروبهرویمبود.

ّیاَح،فَرِحُْتَکثیراًفََعَزْمُتأَْنأَْرَکبَـهاَوأَزوَرمیاَهالْبَحْرَِعْنقَریٍب:هنگامیکهیککشتیکوچککهگردشگرانرا 3(ِعنَْدماَرأَیُْتَسفینًَةَصغیَرًةتَحِْمُلالسُّ
حملمیکردمارادید،بسیارخوشحالشدمپستصمیمگرفتمکهبرآنسوارشوموآبهایدریاراازنزدیکببینم.

مَستَغُْرُببَِسبَِبَدَوراِناْلَرِض:وهنگامیکهخورشیدغروبکرد،پنداشتمکه الشَّ ْرُتأَنَّ مُس،حَِسبْتُهاتَْسُقُطفيالْبَحرِ،لٰکِّنيتََذکَّ 4(َولَّماَغُربَِتالشَّ
دردریاسقوطمیکند،ولیبهیادآوردمکهخورشیدبهدلیلچرخشزمینغروبمیکند.
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335 3
گرسخنحقرابشنویدودرزندگیبهآنعمل َوتَْعَملوابِِهِفيحَیاتُِکمیَْفتَِحالّلُهأَبواَبَرحَْمتِِهَعلَیُْکْم!)ریاضی94 با تغییر(:ا 1(ِإْنتَْسَمعواالَْکالَمالَْحقَّ

کنید،خداونددررحمتشرابرشمابازمیکند.
أْناالَْفطوَرفََهْلتَتَناَوُلَمَعنا؟:نانوپنیرومربایزردآلودمیخریموصبحانهآمادهمیکنیم،پس 2(قَْداِْشتََریْناالُْخبَْزَوالُْجبْنََةَوُمَربَّیالِْمْشِمِشَوهَیَّ

آیادوستداریهمراهمابخوری؟
گردرسختیهادوستتراتنهارهاکنی،پسآیاخطریویراتهدیدنمیکند؟ َدُهَخطٌَر؟:ا دائِِدَوحیداً،أَفاَلتَخاُفأَْنیَُهدِّ 3(ِإْنتَتُْرْكَصدیَقَكِفيالشَّ
گرمدرسهزمانامتحاناترااعالمکنددانشآموزانبیشترتالشمیکنند. 4(ِإْنتُْعلِِنالَْمدَرَسُةَموِعَداالْمتِحاناِتیُحاوِِلالّتالمیُذَکثیراً!)ریاضی94 با تغییر(:ا

انسانی 90، با تغییر3 336  

1(لِنَْقَرأْحَیاَةالُْعلَماِءالْکِباِرلِنَْکتَِسَبِمْنفَضائِلِِهْم!:مازندگیدانشمندانبزرگرامیخوانیمتاازفضیلتهایشانکسبکنیم.
اآلِخَرَةِمْنأَقَْرِبالْبُیوِتِإلَیرَِضیالّلِهَوأَبَْعِدهاِمْنَغَضِبِه!:قطعاًآخرتازنزدیکترینخانههابهرضایخداودورترینشانازخشماوست. 2(إنَّ

َفرَِساَُزیُِّنالْبَیَْتبَِمصابیَحجَمیلٍَةحَْمراَءلَْمیُشاهَْدِمثْلُها!:هرگاهازسفربرمیگردید،خانهراباچراغهایزیبایقرمزیکهمثل 3(ِعنَدماتَْرِجعوَنِمَنالسَّ
آنراندیدهایتزئینمیکنیم.

4(َرأَیُْتَمدارَِسَوَمشاِهَدَخْضراَءفيبَلَِدُکمالیُوجَُدفيبَلَِدناِمثْلُها!:مدارسومنظرههایسرسبزیدرشهرتاندیدمکهدرشهرمامانندآنهایافت
نمیشود.

 ِإمَْلِ الَْفراغاِت بَِکِلَمٍة تُناِسُب الِْعباَرَة لِلَْسئِلَِة الّتالَیِة )3337 341(.
اَلَْغّواصوَن الَّذیَن َذهَبوا إلَی َأعماِق الُْمحیِط لَیلً، شاهَدوا ِمئاِت الَْمصابیِح ...)337( الَّتي یَنَْبِعُث َضوُؤها ِمَن اْلَسماِك الُْمضیئَِة، َو ...)338( 
ِمْن   )340(... اْلََضواَء  ٰهِذِه  َأَنّ  الُْعلَماُء  ْکَتَشَف  ِا اْلَسماِك.  ٰهِذِه  َأضواِء  ُصَوٍر في  الِْتقاَط  الَْغّواصوَن  فِیِه   )339(... ُمِضيٍء  نَهاٍر  إلَی  الَْبحِر  ظَلَم 
نَوٍع ِمَن الَْبکتیریا الُْمضیئَِة الَّتي تَعیُش تَحَت ُعیوِن تِلَْك اْلَسماِك. هَْل یُمِکُن ...)341( الَْبَشُر یَوماً ِمْن تِلَْك الُْمعِجَزِة الَْبحریَِّة، َو یَسَتعیَن 

بِالَْبکتیریا الُْمضیئَِة ِلِناَرِة الُْمُدِن؟
337 3

4(الَْمصنوَعِة 3(الُْمَعلََّقِة 2(الُْمنَْکِسَرةَ 1(الُْمضیئَةَ
338 3

4(تَتَصاَدُم 3(تَتَعایَُش ُل 2(تَُحوِّ 1(تَقوُل
339 3

4(یَْقِدُر دُ 3(یَتََعوَّ 2(یَْذُکرُ 1(الیَْستَطیعُ
340 3

ُض 4(تَُعوِّ 3(تَنْبَِعُث 2(تَُغنِّي 1(تَغْرُِس
341 3

4(أَْنالیَْعرَِف 3(أَْنیَْستَْخِدَم 2(أَْنیَْعزِمَ 1(أَْنالیَْستَفیدَ

زبان 97 با تغییر   ِإقرأ النَّصَّ التالَي بدقة ثم أجب عن السئلة بِما یُناسُب النّص لِْلَْسئِلَِة الّتالَیِة)342 ـ 348(:  
ِة )کندو(. َعَدُد َأفْراِد  ِإنَّ في ُسلوِك النَّحِْل )زنبور عسل( َعجائَِب َو یَکَْتِشُف الُْعلَماُء ُکلَّ یَْوٍم الَْمزیَد ِمنْها! اَلنَّحُْل یَعیُش في مَکاٍن ُسّمَي بِالَْخلیَّ

ٍة مَِلَکٌة واِحَدٌة َو َحوالَـْي َألُْف َذَکٍر یَقوموَن بِِحراَسِتها! ْکثَُرها عاِملٌَة تَْخِدُم اْلَخریَن فیها. في ُکلِّ َخلیَّ ِة َحوالَـْي َعْشَرِة آالٍف، َو َأ الَْخلیَّ
ْکثََر ِمْن َخْمَسِة َأْشُهٍر، ـ َو في َفصِل  تاِء ـ َأ َقْد تَعیُش الَْمِلَکُة الَْحدَّ اْلَْعلَی ِإلَی َخْمِس َسنَواٍت َولِٰکنَّ الْعاِملِت ال تَعُْمُر ـ ِإْن ُولَِدْت في َفْصِل الشِّ
ِة  لِِقلَّ ِة  تاِء تَقوُم بِطَْرِدها ِمَن الَْخلیَّ یِف، َولِٰکنَّها مََع ُحلوِل الشِّ کوِر طوَل َفصِل الصَّ یِف ـ َحوالَي َخمَسِة َأسابیَع. تَقوُم الْعاِملُت بَِتغْذیَِة الذُّ الصَّ

الْغذاِء فیها!
َة النَّحِْل، َفِإنَّ الْعاِملِت تَقُْتُلها َفْوراً دوَن ِإنْذاٍر! ثُمَّ تَقوُم بَِرمِْي )انداختن، پرتاب کردن( ُجثَِّتها )الشه( ِإلَی الْخاِرِج،  ِإذا َدَخلَْت َحَشَرٌة َغریَبٌة َخلیَّ
َة تَْمنَُع نُُمـوَّ  ِة َو هَي َأنَّ الْمادَّ َن الُْعلَماُء َأخیراً ِصَفًة لِٰهِذِه الْمادَّ ٍة. َو َقْد بَیَّ ًة لَزَِجًة تَْجَمُعها ِمْن َأشجاٍر خاصَّ َأّما ِإذا کانْت َکبیَرًة تُلْقي َعلَیْها مادَّ

الَْجراثیِم )جمُع الُْجرثومة، میکروب ها(. َفٰهِذِه هَي بَعُض تِلَْك الَْعجائِِب الَّتي ظََهَرْت َحتَّی اْلَن لإِِلنساِن!
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ترجمۀعبارتها:
الف(برکسیکهنمیتواندخودشراازمهلکه)گرفتاری(نجاتدهداعتمادنکن.

گرازآنهاپندبگیردوآنهاراجلویچشمانشقراردهد. ب(هماناانسانازتجربههاسودمیبردا
ج(اودرپیریثمراتکارشرامیچیندزیراهنگامجوانی،درکِشتشسبقتگرفتهاست)پیشترآنراکاشتهاست(.

د(خورشیدطلوعکردوصبحظاهرشدولیچهکسیمیداندآیااینصبحبهشبشمیرسد؟
الینفیجنسرامشخصکن.2301  4  

بررسیگزینهها:
1(»َأال«حرفتنبیه)متوجهساختن(استنهالینفیجنس.

2(»ال«یاولحرفنفیاستوپساز»ال«یدوماسمینداریمکهالرابهعنوانالینفیجنسدرنظربگیریم.
4(بعداز»ال«،َعَجَبآمدهکهاسماست،بنابراینالینفیجنسمیباشد.  3(»ال«حرفعطفاست.

ترجمۀگزینهها:
2(نمیدانمکهبرادرمآیادرامتحانموفقشدیانه. 1(هان،بدانهرچیزیغیرازخداباطلاست.

4(هیچتعجبینیستازاینکهتوپیروزشدی،زیراتوخوبدرسخواندی. 3(اووخانوادهاشفقیرهستندنهثروتمند.
درستراانتخابکن:»خانهایازخانههایعربهادرتابستان؛ازپنبهوپارچهساختهمیشود.«.2311  3  

بررسیگزینهها:
4(آزمایشگاه 3(چادر 2(کارخانه 1(کارگاه

متندرموردچهچیزیسخنمیگوید:»دستگاهیالکترونیکیکهتصویرهایبرنامههاوفیلمهارابهوسیلۀموجهایبرقیدریافتمیکند«.2321  2  
بررسیگزینهها:

4(برق 3(چراغدان 2(تلویزیون 1(دستگاهضبطصوت
مقصودازجملهرامشخصکن:»قطعهایادامهدارازحرکت،کهدریکدیدگاهازفیلمسینمایییاغیرآنرویمیدهد«.2331  1  

بررسیگزینهها:
4(پرستار 3(ُمرداب 2(فروزان 1(صحنه

درسترامشخصکن:»بلندایکوه«.2341  3  
بررسیگزینهها:

4(لیست،فهرست 3(ُقّله 2(ارزشها 1(ارزش
مقصودازاینجملهچیست:»سازهایمجّهزبهتجهیزاتیمرتب،درزمینیمسطحبرایبلندشدنهواپیماهایافرودآنها«.2351  2  

بررسیگزینهها:
4(پُل 3(خیابان 2(فرودگاه 1(گمرک

گزینۀدرستبرایمفهومجملهرامشخصکن:»گردشکردندرمکانهایتاریخی«.2361  3  
بررسیگزینهها:

4(حالتبحرانی 3(گردش 2(تلفنهمراه 1(ستیزکردن
گزینۀ اشتباهرامشخصکن:»چهکسیبهورزشگاهمیرود؟«2371  2  

بررسیگزینهها:
4(بازیکنان 3(داور 2(آهوها 1(تماشاچیها

گزینۀدرسترامشخصکن:»ماشینیاستکهدستگاهشخمزدنوغیرهرامیکشد«.2381  4  
بررسیگزینهها:

کتور 4(ترا 3(اتوبوس 2(دستگاهچاپ 1(کولر
گزینۀدرسترامشخصکن:»مکانتوقفماشینهاواتوبوسها«.2391  1  

بررسیگزینهها:
4(دماسنج 3(موزه 2(َکجاوه 1(ایستگاه
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گزینۀ درستراانتخابکن:»ویژگیدستگاهیاوسیلهایکهنیازبهتعمیردارد«.2401  1  
بررسیگزینهها:

4(ریزان 3(دانشنامه 2(کمشنوا 1(ازکارافتاده،خراب
درموردجمعکلمات،درسترامشخصکن:»اشک،شهر،چادر،ُقّله،نزدیک«.2411  4  

بررسیگزینهها:
2(اشکها،شهرها،چادردوز،ارزش،نزدیکی 1(یکقطرهاشک،شهرها،چادردوز،ارزشها،نزدیکان
4(اشکها،شهرها،چادرها،قّلهها،نزدیکان 3(یکقطرهاشک،شهرَمدائِن،چادرها،قّلهها،نزدیککردن

 نکته:َمدائِن،همجمِعَمدینَةاستوهماسمیکشهردرعراقمیباشد.
براساستوضیحات،اشتباهرامشخصکن.2421  3  

بررسیگزینهها:
2(اینغاربرباالیکوهیبلنددرمکهواقعاست:حرا 1(نامغاریکهپیامبردرراههجرتشبهمدینهبهآنپناهبرد:ثَْور

3(کسیکهاقدامبهتعمیرماشینهایخرابمیکند:اصالحگر]درستآن،»ُمَصلِّح:تعمیرکار«است[
4(بهمعنی»دخترکوچکمن«:دخترکم.

درموردمتضادیامترادف،اشتباهرامشخصکن:2431  3  
بررسیگزینهها:

4(خوشحال=شاد 3(آمد≠آمد)مترادفند( 2(خندان≠گریان 1(کوچکها≠بزرگها
جوابیرامشخصکنکهدرآنیککلمۀناهماهنگبابقیهوجوددارد.2441  2  

بررسیگزینهها:
2(فرودگاه،هواپیما،جریان)طَّیار:خلبان(  1(غار،قّله،کوه

کتور،کِشت 4(مزرعه،ترا  3(تلویزیون،صحنه،فیلمها
اشتباهرامشخصکن:2451  4  

بررسیگزینهها:
4(جوان 3(تالشگر 2(تالشگر 1(تالشگر

گزینۀدرستدرترجمۀسؤاالت)246ـ289(رامشخصکن.
بررسیگزینهها:2461  1  

تُطِْلُق:رهامیکند؛فعلمضارعومتعدی،سومشخصمفرد)رّدسایرگزینهها(
تُْشِبُه:شباهتدارد،شبیهاست؛فعلمضارع،سومشخصمفرد)رّدگزینههای3و4(

ٍة:باقدرت؛جارومجرور؛درگزینۀ)3(بهصورتصفتبرای»رهاکردن«ترجمهشدهاست. بُِقوَّ
هْم:تیر؛مفرداستنهجمع)رّدگزینۀ4( السَّ

بررسیگزینهها:2471  4  
کاَنَجلَسوا:نشستهبودند؛معادلماضیبعید)رّدسایرگزینهها(

کانُوایُشاِهدوَن:نگاهمیکردند؛معادلماضیاستمراری)رّدگزینههای1و2(
َوُهْم...:درحالیکهآنها...؛واِوحالّیهاستنهواوعطف.)رّدگزینههای1و3(

ُمشتاقیَن:بااشتیاق،مشتاقانه؛قیدحالت)حال(؛)رّدگزینههای2و3(
بررسیگزینهها:2481  4  

شاهَْدنا:فعلماضیومعلوم؛اولشخصجمع)رّدسایرگزینهها(
َوُهْمیَُهیِّئوَن:درحالیکهخودراآمادهمیکردند؛»واو«حالّیهاستوفعلمضارعجملهنیزبهخاطرفعلماضی»شاهَْدنا«درجملۀقبل،به

صورتماضیاستمراریترجمهمیشود.)رّدگزینههای1و3(
هاِب:برایرفتن؛جارومجرور؛َذهابمصدراست.)رّدگزینههای2و3( لِلذَّ

َحتَّییُسافِروا:تاسفرکنند؛معادلمضارعالتزامی)رّدگزینههای2و3(
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بررسیگزینهها:2491  1  
َرَأی:دید؛فعلماضی)رّدگزینههای2و4( نَظََر:نگاهکرد؛فعلماضیساده)رّدگزینۀ2(

درگزینۀ»4«جایفاعل)اَلَْولَد(وجارومجرور)ِإلَیوالَِدیِْه(عوضشدهاست. ِمْنَأْعُیِنِهما:ازچشمانشان)رّدگزینههای2و4(
ُدموَعُهما:اشکهایشان؛ُدموعجمعاستو»ُهما«به»والَِدیِْن«برمیگردد.)رّدگزینههای2و4(

»هنگامیکه«درترجمهاضافهاست)رّدگزینۀ3(
بررسیگزینهها:2501  3  

َسأَلَني:ازمنپرسید؛فعلماضی،سومشخصمفرد+»نونوقایه«+»ي«:مفعول)رّدگزینههای1و2(
»دیدم«درجملۀعربیوجودندارد)رّدگزینۀ2(

باً:باتعجب؛تعجبُکنان؛قیدحالتاست.)رّدگزینۀ3( ُمَتَعجِّ  :پسرکم؛)رّدسایرگزینهها( بُنَيَّ
لَِمتَبْکي:چراگریهمیکنی؛لَِم=لِماذا+فعلمضارع؛با»لَْم«نبایداشتباهگرفتهشود.)رّدگزینههای2و4(

»هنگامیکه«و»زمانیکه«درجملۀعربیوجودندارد)رّدگزینههای2و4(
َوَقْدُکنَْت:درحالیکهبودهای؛»واوحالیه«است.)رّدسایرگزینهها(

بررسیگزینهها:2511  3  
ماَأجَْمَل:چهزیباست؛)رّدسایرگزینهها(

ایناصطالح،دردرسدومساِلدهمآمدهاست؛»ما«دراینجابرایپرسشیانفییاشرطنیست.
ُکنّا:بودیم؛ازافعالناقصه،اولشخصجمع)رّدسایرگزینهها( الطُّفولَة:کودکی؛)رّدگزینههای1و4(

نَلَْعُب:بازیمیکنیم؛)اینجا:بازیمیکردیم؛چونبعدازیکاسمنکرهآمدهوفعلجملۀقبل)ُکنّا(بهصورتماضیاست،بنابراینبهصورت
ماضیاستمراریترجمهمیشود()رّدسایرگزینهها(

بَساتینالُْقَری:باغهایروستاها؛ترکیب)مضاف+مضافالیه(است؛)رّدسایرگزینهها(
بررسیگزینهها:2521  1  

شاهََدْت:دید؛فعلماضی،سومشخصمفرد،مؤنث؛)رّدسایرگزینهها( حیَن:هنگامیکه،وقتیکه،زمانیکه)رّدگزینههای3و4(
یالَیَْتني:ایکاشمن،)رّدگزینههای2و4( قالَْت:گفت؛فعلماضی،سومشخصمفرد)رّدگزینههای3و4(
اُسافُِر:سفرمیکنم؛دراینجابهصورتمضارعالتزامیترجمهمیشودزیرابعداز»لَیَْت«آمدهاست.)رّدگزینه4(

بررسیگزینهها:2531  1  
لَْنَأْسَتطیَع:نخواهمتوانست؛معادلآیندهمنفی؛اولشخصمفرد)رّدگزینههای2و4(

َي:کهبهجابیاورم،کهاداکنم؛مضارعالتزامی،اولشخصمفرد)رّدگزینههای3و4( َأْنُأَؤدِّ
نَِةالْقاِدمَة:سالآینده)رّدگزینههای2و4( السَّ

َزْوَجة:همسر،زن)رّدگزینههای2و4(
اُصیَبْت:دچارشدهاست،مبتالاست؛فعلماضی،سومشخصمفرد)رّدگزینههای3و4(

تَحْتاُج:نیازدارد؛فعلمضارع،سومشخصمفرد)رّدگزینۀ2و3(
ِر:بیماریقند)رّدگزینههای2و3( کَّ مََرِضالسُّ

بررسیگزینهها:2541  4  
:دوستدارم؛فعلمضارع،اولشخصمفرد)رّدگزینههای1و3( اُِحبُّ :پسرکم؛)رّدگزینههای1و3( بُنَيَّ

َأْنَأْذهََب:کهبروم؛معادلمضارعالتزامی،اولشخصمفرد)رّدگزینۀ2(
لَْمُأشاِهْد:ندیدم،ندیدهام؛معادلماضیمنفی،اولشخصمفرد)رّدگزینههای1و3(

بررسیگزینهها:2551  2  
ُمْسِلٍم:هرمسلمانی)رّدگزینههای1و3()کُّل+اسممفردنکره=هر+اسمنکره( ُکلُّ

یََری:میبیند؛فعلمضارع،سومشخصمفرد)رّدگزینههای1و3( الَْمْشَهد:صحنه،مفرداست)رّدگزینههای1و4(
ُر:بهیادمیآورد،فعلمضارع،سومشخصمفرد)رّدگزینههای1و4( یََتَذکَّ

یَْشتاُق:مشتاقمیشود،فعلمضارع،سومشخصمفرد)رّدگزینههای1و3(
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بررسیگزینهها:2561  4  
َأْنَأزوَر:کهزیارتکنم؛مضارعالتزامی،اولشخصمفرد)رّدسایرگزینهها( :دوستدارم؛فعلمضارع،اولشخصمفرد)رّدسایرگزینهها( اُِحبُّ

»کاش:یالَیَْتني«درجملۀعربیوجودندارد)رّدگزینۀ2(  ُأمَُّك:مادرت)رّدگزینههای1و2(
بررسیگزینهها:2571  2  

یُواِجهوَن:مواجهمیشوند)رّدگزینههای1و3( َعَدُدالَّذیَن:تعدادکسانیکه؛مضاف+مضافالیه)رّدسایرگزینهها(
بِالرِّضا:بارضایت؛جارومجروراستنهقیدحالت)رّدگزینۀ4( مَراَرة:تلخی؛مفرداست)رّدگزینههای3و4(

بررسیگزینهها:2581  4  
َجمیُعاْلَطْفاِل:تمامکودکان،همۀبچهها؛مضاف+مضافالیه)رّدگزینۀ1(

یُِحبُّوَن:دوستدارند؛فعلمضارع،سومشخصجمع)رّدگزینۀ2(
درگزینۀ3»درحالیکه«نبایدهمراهبا»دوستدارند«ترجمهشود.

َأْنیَلِْبسوا:کهبپوشند؛معادلفعلمضارعالتزامی)رّدگزینههای1و2(
َأجَْمَلَوَأنْظََفثیابِِهْم:زیباترینوتمیزترینلباسهایشان؛اسمتفضیل+مضافالیه)رّدگزینۀ1(

َوُهْمیَْذهَبوَن:درحالیکهمیروند؛قیدحالتاست)رّدسایرگزینهها(
بررسیگزینهها:2591  1  

:فراهمکرد؛فعلماضی)رّدگزینۀ2( َأَعدَّ
َجنّاٍت:باغهاییراکه،بوستانهاییراکه؛بعدازاسمنکرۀَجنّاٍت،جملۀوصفیآمدهاستبنابرایندرترجمهنیازبه»که«داریم)رّدگزینههای3و4(

تَْجري:جاریاست،رواناست؛جریاندارد؛فعلمضارع،الزم)رّدگزینههای3و4(
الَنْهار:رودخانهها؛معرفهاستنهنکره)رّدگزینههای2و4( خالِدیَن:درحالیکهجاویدانهستند؛قیدحالتاست)رّدسایرگزینهها(

بررسیگزینهها:2601  4  
لَْمَأَدْع:رهانکردم،ترکنکردم؛معادلماضیمنفی؛اولشخصمفرد؛فعلمعلوماستنهمجهول)رّدگزینههای1و2(

مُْت:جلوافتادم،پیشیگرفتم)رّدگزینههای2و3( تََقدَّ ُدروسي:درسهایم)رّدگزینههای2و3(
االجِْتهاَد:تالش،کوشش؛کلمۀدیگریبهآناضافهنشدهاست)رّدسایرگزینهها(

بررسیگزینهها:2611  2  
لُِرْؤیَِتها:برایدیدنش؛)رّدگزینۀ1( مََمّر:راهرو؛معرفهاست)رّدگزینۀ1(

مَنْظٍَرَجمیٍل:یکمنظرۀزیبا)رّدگزینههای3و4( :زدهمیشود؛فعلمضارعومجهول)رّدگزینۀ4( یَُدقُّ
درگزینۀ)3(»بعداززنگ«ترجمۀدقیقینیست. »این«و»آن«درگزینههای)3و4(اضافههستند.

بررسیگزینهها:2621  2  
مَْن:هرکس؛اداتشرط.)رّدسایرگزینهها(

ُقِتَل:کشتهشد،کشتهشود؛فعلشرطومجهولاستوبهصورتمضارعالتزامیترجمهمیشود)رّدگزینههای1و3(
َقدَجَعلْنا:قرارمیدهیم)جوابشرطاستپسبهصورتمضارعاخباریترجمهمیشود()رّدسایرگزینهها(

مَظْلوماً:مظلومانه؛قیدحالتاست.)رّدگزینۀ4( ُسلطاناً:قدرتی؛نکرهاست.)رّدسایرگزینهها(
بررسیگزینهها:2631  4  

گر؛اداتشرط)رّدسایرگزینهها( إْن:ا
ْرَت:شکستی؛بشکنی؛فعلشرط،معادلمضارعالتزامی؛)»بخواهی«درگزینۀ1زائداست(. َکسَّ

یُطیُق:تواناییدارد.الیطیُق:تواناییندارد.فعلمضارعمنفی)رّدگزینههای2و3(
بررسیگزینهها:2641  2  

رَِسة،پسقبلازترجمۀآن»که«آوردهمیشود.)رّدگزینههای3و4( روَس:جملۀوصفیةبرایُمدَّ تَُعلِّمناالدُّ
تَُعلُِّم:یاددهد.فعلمضارعالتزامی؛)رّدگزینههای1و3(

َسٌةحاذقٌة:نکرههستندپسبهصورت»مدّرسیماهر«یا»مدرسماهری«ترجمهمیشوند.)رّدگزینههای1و3( ُمَدرِّ
»برجستهای«درگزینۀ)1(ترجمۀدقیقیازحاذقةنیست.
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بررسیگزینهها:2651  1  
الِکتاب:کتاب.قبلازآن»هذا«نیامدهپسبهمعنای»اینکتاب«نیست.)رّدگزینههای2و4(

َصدیَقَكالُْمخِلَص:دوسِتمخلِصتو.ترکیِب»موصوف+مضافالیه+صفت«است.)رّدسایرگزینهها(
یُنجَیَك:تورانجاتدهد.فعلمضارعالتزامی،سومشخصمفرد)رّدگزینۀ3(

]َأْن[یُْرِشَدَك:توراارشادکند.مضارعالتزامی.)رّدسایرگزینهها(
بررسیگزینهها:2661  1  

َکالِْجداِر:ماننددیوارند؛جارومجروراست؛الِْجداِرنیزمعرفهاستنهنکره)رّدگزینههای3و4(
نِهایََةاْلَمِْر:پایانکار؛»خود«اضافهاست)رّدگزینههای2و4( تَقِْدُر:میتوانی؛فعلمضارع)رّدگزینۀ4(

اَلَْفَرِج:گشایش؛معرفهاست)رّدگزینههای2و3( تَْسَتطیُع:میتوانی؛فعلمضارع؛درگزینۀ)4(ترجمهنشدهاست.
بررسیگزینهها:2671  3  

َوَرَقٍة:ورقهای،کاغذی؛اسمنکره)رّدسایرگزینهها(  ِاذا:هرگاه)رّدگزینههای2و4(
بُِسرَعٍةَعجیَبٍة:باسرعتیعجیب؛جارومجرور+صفت)رّدسایرگزینهها( تَحُْصلوَن:بهدستمیآورید؛فعلمضارع)رّدگزینههای1و2(

بررسیگزینهها:2681  2  
َرة:تسیخرشده؛مسّخر؛اسممفعول)رّدگزینۀ1( ُمَسخَّ گر،چنانچه؛)رّدگزینههای3و4( لَْو:ا

َحقیَقُةالَمِْر:حقیقتامر؛مضاف+مضافالیه)رّدسایرگزینهها( َودائِع:امانتها؛مفردآنَودیَعة)رّدگزینۀ3(
ِمْنجانِِباهلل:ازطرفخداوند)رّدگزینههای3و4(

بررسیگزینهها:2691  3  
لَْننَتُْرَك:ترکنخواهیمکرد.مستقبلمنفی)رّدگزینۀ1( َسنَْذهَُب:خواهیمرفت.فعلمستقبلومثبت)رّدگزینههای1و4(

درگزینۀ)2(ضمیر»نا«در»قائِدنا«ترجمهنشدهاست.
بررسیگزینهها:2701  3  

الُْوصول:رسیدن)رّدگزینههای1و2( کیدمیکردند؛معادلماضیاستمراری)رّدسایرگزینهها( کاَنیَُؤکِّدوَن:تأ
:درحِق)رّدگزینۀ1( فيَحقِّ الُعلَی:بزرگی؛مفرداستنهجمع)رّدگزینههای2و4(

بررسیگزینهها:2711  2  
َقلَقي:اضطرابم،نگرانیام.مفرداست.)رّدگزینۀ4(

ماُکنُتَأْعَمُل:انجامنمیدادم.معادلماضیاستمراریمنفی)رّدگزینههای1و3(
اَْلَیّام:روزها)رّدگزینههای1و3( ِعنَْدما:وقتیکه.درگزینۀ3ترجمهنشدهاست

بررسیگزینهها:2721  4  
الَْعداء:دشمنان،جمِعَعدّو)رّدگزینههای1و3( عوا:ترساندهبودند؛معادلماضیبعید)رّدسایرگزینهها( کاَن...َقْدَروَّ

َفَقط:فقط،تنها)رّدگزینههای2و3(  لُهم:توّکلآنها)رّدگزینۀ1( تَوکُّ
بررسیگزینهها:2731  3  

غاِمض:پیچیده.)رّدگزینههای1و4( ِجْسَمااِلنْسان:بدنانسان.)رّدگزینههای1و2(
َأْنیَکَتِشفوا:کشفکنند.مضارعالتزامی)رّدسایرگزینهها( َحقائِقهُکّلها:همۀحقیقتهایآن.)رّدگزینۀ2(

بررسیگزینهها:2741  4  
التَْشُعُر:احساسنمیکنی؛فعلمضارعمنفی؛دومشخصمفرد)رّدسایرگزینهها(

َأعماِقَضمیرَِك:اعماقوجودت؛اعماقدرونت؛)رّدسایرگزینهها(
لَْت:توکلکردهای؛ماضینقلی،دومشخصمفرد)رّدسایرگزینهها( َقْدتََوکَّ
ِعنَْدئٍِذ:دراینزماناستکه؛دراینهنگاماستکه؛)رّدگزینههای1و2(

بررسیگزینهها:2751  3  
:دوستبدارد؛فعلشرطبهصورتمضارعالتزامیترجمهمیشود)رّدگزینههای2و4( یُِحبَّ

یُحِْسْن:نیکیمیکند،احسانمیکند؛)رّدگزینه1(
َعنُْه:ازاو)رّدسایرگزینهها( یُبِْعْد:دورمیکند؛فعلمضارعومتعدی؛)رّدگزینههای1و2(
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یادآوری:
1(فعلبایدبهصورتفعلترجمهشودوترجمۀآنبهصورتاسمیامصدرغلطاست.

2(مهمتریناقسامضمایردربحثترجمه،ضمایرپیوسته)مّتصل(هستندکهازچندلحاظبایدبررسیشوند:
ب(ترجمهیضمیریحذفنشدهباشد. الف(ترجمۀضمیربهصورتصحیحانجامگرفتهباشد.

د(ترجمۀضمیرجابهجانشدهباشد. ج(ترجمۀضمیریاضافهنیامدهباشد.
محلاعرابیضمیرهایپیوستهبهصورتزیراست:

1(فعل+ضمایرپیوسته←مفعول؛مثال:شاهََدَكَرُجٌل:مردیتورادید.
2(اسم+ضمایرپیوسته←مضاٌفالیه؛مثال:کِتابَُكَخیُْرَصدیٍقلََك:کتابتوبهتریندوستبرایتواست.

ُملََكهَدیًَّة:هدیهایبهتوتقدیممیکنم. 3(حروفجّر+ضمایرپیوسته←مجروربحرفجّر؛مثال:اَُقدِّ
بررسیگزینهها:2761  1  

تَسَتطیعوَن:میتوانید؛فعلمضارع)رّدگزینههای2و4(
التَستطیعوَن:نمیتوانید؛فعلمضارعمنفی)رّدسایرگزینهها(

َأْننَقوَل:کهبگوییم؛معادلفعلمضارعالتزامی،ومعلوم؛اولشخصمفرد)رّدگزینههای2و3(
أنتَِقفوا:کهبایستید؛معادلفعلمضارعالتزامی)رّدگزینههای2و4(

بررسیگزینهها:2771  1  
الْغاِمض:رازپیچیده)رّدگزینههای2و4( رُّ السِّ

:توجهکنی؛فعلشرطبهصورتمضارعالتزامیترجمهمیشود)رّدسایرگزینهها( تَهَْتمَّ
ْل:دستمییابی،میرسی؛جوابشرط)رّدسایرگزینهها( تََتَوصَّ

بررسیگزینهها:2781  3  
َقْدَأنَْشَد:سرودهاست/اند؛معادلماضینقلی)رّدگزینۀ2(

هذا:باتوجهبهمفردبودنفاعل،فعلبایدبهصورتمفردترجمهشود:اینشاعرسرودهاست.)رّدگزینۀ1(
متعددصفتبرایابیاتاًاستنهشاعر،بنابراین»شاعرانبیشمار«نادرستاست.)رّدگزینۀ1(

مَْجِلس:مفرداست)رّدگزینۀ1(
لَِیقَْرأْها:تاآنرابخواند؛معادلفعلمضارعالتزامی،سومشخصمفرد)رّدگزینههای1و4(

مَْجِلِستَکْریِمالُْعلَماِءالِْکباِر:مجلسبزرگداشتدانشمندانبزرگ)رّدگزینههای2و4(
بررسیگزینهها:2791  1  

َأْنیَغَْتِنموا:کهغنیمتبشمارند؛معادلمضارعالتزامی)رّدسایرگزینهها(
ُعْمرِِهم:عمرشان،عمرخودشان،عمرخود)رّدگزینههای2و3(

الُْفَرِص:فرصتها؛جمِعُفرَصة)رّدگزینۀ3( ْکِتساِب:بهدستآوردن،کسبکردن)رّدگزینۀ3( ِا
یَنُْقُص:کاهشمییابد،نقصانمییابد؛فعلالزم)رّدسایرگزینهها(

بررسیگزینهها:2801  1  
َحتَّییَحُْکَم:تاداوریکند.معادلفعلمضارعالتزامی؛)رّدگزینههای3و4(

ِاصِبروا:صبرکنید؛فعلاستنهاسم)رّدگزینۀ4( َخیُرالْحاکِمیَن:بهتریِنداوران.)رّدگزینۀ2(
بررسیگزینهها:2811  1  

ِعباُد:بندگان.مفردآنَعبْد؛جمِع»عابِد:عبادتکننده«نیست.)رّدگزینههای2و3(
اَْلَرِض:زمین)رّدگزینههای3و4(  اَلَّذیَن:کسانی...که)رّدگزینۀ4(

هَْوناً:بهآرامی،آرام؛قیدحالتاست.)رّدگزینههای2و4(
بررسیگزینهها:2821  2  

اَلُْمُدنالَْکبیَرة:شهرهایبزرگ.)رّدگزینههای1و3( یُعانی:رنجمیبرد.فعلمضارع)رّدسایرگزینهها(
َرة:زندگیتکراری،زندگیمکرر)رّدگزینههای1و4( الَْحیاِةالُْمَکرَّ الَضْوضاء:سروصدا،شلوغی.)رّدگزینۀ4(
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بررسیگزینهها:2831  2  
َأْصَبَحتا:شدند؛ازافعالناقصه،سومشخصجمع)رّدسایرگزینهها( ذاَتیَْوٍم:روزی،یکروز.)رّدسایرگزینهها(

َفَصَل:جداکرد؛فعلماضی،سومشخصمفرد.)رّدسایرگزینهها( ماوات:آسمانهاباجمعاست.)رّدگزینههای3و4( السَّ

َربُُّهما:پروردگارشان)رّدگزینۀ4( ُملَْتِصَقَتیِْن:بههمپیوسته،بههموصلشده؛)رّدگزینه1(
بررسیگزینهها:2841  2  

َأْنیَقُتَل:کهبکشد؛مضارعالتزامی)رّدگزینههای3و4( یَقُتُل:میکشد؛فعلمضارع)رّدگزینههای1و4(
الیَعِْقُب:دنبالنمیکند)رّدگزینههای1و3( بَعُضاْلَحیاِن:گاهیوقتها)رّدسایرگزینهها(

بررسیگزینهها:2851  2  
یَْدُخُل:واردمیشود؛فعلمضارع،سومشخصمفرد)رّدگزینههای1و3( لَّما:هنگامیکه،زمانیکه)رّدسایرگزینهها(

نَنَْهُض:برمیخیزیم،بلندمیشویم)رّدگزینۀ4(  ٰهِذِه:این؛)رّدگزینۀ3(
درگزینۀ)4(جایمبتداوخبربرعکسشدهاست،»برایش«اضافهاست. درگزینههای)1و3(»هنوز«اضافهاست.

بررسیگزینهها:2861  2  
یَعِْقلوَن:تعقلمیورزند؛خردمیورزند؛فعلمضارع)رّدگزینۀ4(

کیداستوبهمعنای»برای«نیست.)رّدگزینۀ1( َلیاٍت:قطعاًنشانههایی؛»ل«برایتأ

فيذلکَلیاٍت:درآن،آیات)نشانههایی(است)رّدگزینههای1و3(

بررسیگزینهها:2871  4  
ٍة:نمونههایبرتر؛موصوف+صفت)رّدگزینۀ1( نَماِذَجِمثالیَّ یَحْتاُج:نیازدارند؛فعلمضارع)رّدگزینههای2و3(

یَبَْتِعدوا:دورشوند؛فعلمضارع)رّدگزینههای2و3( یُهْدوا:هدایتشوند؛فعلمضارعمجهول)رّدگزینههای2و3(
گزینۀدرستدرترجمهرامشخصکن.2881  4  

بررسیسایرگزینهها:

:دوستداری؛فعلمضارع،دومشخصمفرد/َأْنتَزوَر:کهزیارتکنی؛فعلمضارعالتزامی،دومشخصمفرد 1(تُِحبُّ
2(ماهَي:چیست

ُر:بهیاددارم؛فعلمضارع؛اولشخصمفرد 3(َأتََذکَّ
گزینۀ اشتباهدرترجمهرامشخصکن.2891  2  

2(ِالَْجأْ:پناهببر؛فعلامر،دومشخصمفرد.)پناهمیبرم:َألَْجأُ.(
گزینۀنادرستدرترجمهرامشخصکن.2901  3  

ُل:ترحیجمیدهد؛برتریمیدهد؛فعلمضارع،سومشخصمفرد 3(تَُفضِّ
گزینۀدرستدرترجمهرامشخصکن.2911  1  

بررسیسایرگزینهها:

2(کلماتاینگزینهدرجایمناسبشانترجمهنشدهاند؛بهترجمۀدرستآندقتکنید:هنگامیکهحشرهرویسطحآبسقوطمیکند،ماهی
تیراندازآنرامیبلعد.

3(َأْعَجُبِمَناْلَسماِكاْلُْخَری:شگفتترازماهیاندیگر؛
4(ِصغاَرهاالَّتيابَْتلََعتْها:بچههایشراکهبلعیدهاست؛ابَْتلََعْت:فعلماضی،سومشخصمفرد

اشتباهدرترجمهرامشخصکن.2921  1  
1(َأْغَرب:عجیبترین؛اسمتفضیلاست.

ترجمۀدرسترامشخصکن.2931  2  
بررسیسایرگزینهها:

1(نَشیطاً:بانشاط؛قیدحالتاستامادرترجمهبهعنوانصفِتکشاورزبهکاررفتهاست؛ترجمۀدرست:کشاورز،بانشاطدرمزرعهکارکرد.
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3(َفرِحاٍت:قیدحالتاستامادرترجمهبهعنوانصفتبازیکنانبهکاررفتهاست.ترجمۀدرست:بازیکنانایرانی،باخوشحالیازمسابقات
برگشتند.

4(ُمشتاَقَتیِْن:قیدحالتاستکهدرترجمهبهصورت»خبر«ترجمهشدهاست؛ترجمۀدرست:ایندودختر،بااشتیاقاقدامبهیکگردش
علمیدراینترنتکردند.

ترجمۀدرسترامشخصکن.2941  3  
بررسیسایرگزینهها:

ُع:تشویقمیکند)میکنند(؛فعلمضارع 1(َوُهْمَفرِحوَن:قیدحالتاستکهبهصورتصفتآمده./یَُشجِّ
ترجمۀدرست:تماشاچیهاتیمبرندۀشانراتشویقمیکننددرحالیکهخوشحالهستند.

2(َوَصَل:رسید)رسیدند(؛فعلماضی
تَیِْن:باتالش،تالشگرانه؛قیدحالتاستکهبهصورتصفتترجمهشدهاست./تَقَْرآِن:میخوانند؛فعلمضارع 4(ُمِجدَّ

ترجمۀدرست:دودانشآموز،باتالشدرسهایشانرامیخوانند.
ترجمۀنادرسترامشخصکن:2951  1  

1(اُشاِهُد:میبینم؛فعلمضارع،اولشخصمفرد/یَْجَمُع:جمعمیکند؛فعلمضارع،سومشخصمفرد/َوُهَو...:درحالیکهاو؛قیدحالت.
گزینۀاشتباهدرترجمهرامشخصکن.2961  1  

گرچهماضیباشد،بهتراستبهصورتمضارعالتزامیترجمهشود/لَْنتَنَْدَم:پشیماننخواهیشد؛ 1(اْسَتَشْرَت:مشورتکنی؛فعلشرطا
معادلمستقبلمنفی

گربانیکانمشورتکنی،پشیماننخواهیشد. ترجمهدرست:ا
گزینۀ اشتباهرامشخصکن.2971  1  

1(نیازیبهفعل»است«نیست.
گرمفردباشد،بهصورتمفردو  نکته:هرگاهاسمبعدازاسماشاره،بدون»ال«باشد،اسماشارهبهشکلخودشترجمهمیشود،یعنیا
گرمثنیوجمعباشدبهصورتمثنیوجمعترجمهمیشود.توجهداشتهباشیدکهدراینموارداسمبعدازاسماشارهبیشتربهصورتمفرد ا

ترجمهمیشود:
اُولٰئَِكُمَعلِّموَن:آنها،معلمهستند هاتاِنُزجاَجتاِن:ایندو،شیشههستند

اماهرگاهاسمبعدازاسماشاره،دارای»ال«باشد،اسماشارهبهصورتمفردواسممابعدشبهشکلاصلیخودشترجمهمیشود:
هؤالِءالُْمَعلِّموَن:اینمعلمها َجاَجتان:ایندوشیشه)اینشیشهها( هاتاِنالزُّ

گزینۀصحیحرامشخصکن.2981  4  
بررسیسایرگزینهها:

ِ)باید(+فعلمضارع 1(لَِتعَْتِمْد:بایدتکیهکند؛ل
کَِرتِنا:درحافظۀمانیست. 2(نَعْلَُم:میدانیم؛فعلمضارع،اولشخصجمع؛»بااینکه«اضافهاست/لَیَْستفیذا

3(الُْسَرة:خانواده؛مفرداست/ُمَؤثَِّرٌة:تأثیرگذاراست؛اسماستنهفعل
گزینۀاشتباهرامشخصکن:2991  1  

بوُهوُمنِْکروُهترجمهنشدهاست. 1(یَْجِلُس:مینشیند،مینشینند؛فعلالزماستنهمتعدی/ضمیر»ُه«درُمَکذِّ
گزینۀ درسترامشخصکن.3001  1  

بررسیسایرگزینهها:

َضُةفاعلاستنهمنادا./أعمالِها:کارهایش 2(التََتکاَسُل:تنبلینمیکند؛فعلمضارعمنفی،سومشخصمفرد/اَلُْمَمرِّ
ترجمۀدرست:پرستارماهردرانجامکارهایشتنبلینمیکند.

:درکالس/فائِزیَن:درحالیکه فِّ 3(شاهََد:دید،دیدند؛فعلماضی،سومشخصمفرد/َدَرجاتِِهم:نمرههایشان؛مفعولومضافالیه/فيالصَّ
موفقشدند؛قیدحالت
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ترجمۀدرست:دانشآموزاننمراتشانرادرکالسدیدنددرحالیکهموفقبودند.
4(صاِدْق:دوستیکن؛فعلامر،دومشخصمفرد/الَّذي:]با[کسیکه/یُْشِفُقَعلَیَْك:بهتومهربانیمیکند؛فعلمضارع،سومشخصمفرد/

»بودی«درقسمتدومجملهبایدبهتناسبجملهبهصورت»هستی«ترجمهشود.
ترجمۀدرست:دوستیکنباکسیکهدلسوزتوستدرحالیکهتودرغفلتهستی.

گزینۀ اشتباهرامشخصکن.3011  1  
1(لَْمیُشاهَْد:دیدهنشدهاست؛معادلماضیمنفی

گزینۀدرسترامشخصکن.3021  2  
بررسیسایرگزینهها:

1(ألَِْق:بینداز.فعلامر،دومشخصمفرد.
3(َوْرَدة:یکگل.مفردونکرهاست.»في«ترجمهنشدهاست.

َق:دستزد. 4(»درحالیکه«اضافهاستبهجایآنبایدنوشت:»و«.َصفَّ
2  گزینۀاشتباهرامشخصکن.3031  

2(هلِلترجمهنشدهاست/ُمطالِبیَن:درحالیکهخواستاریم...؛حالاستوبایدبهصورتقیدحالتترجمهشود.
درموردمفهوم،گزینۀاشتباهرامشخصکن.3041  2  

بررسیگزینهها:

غیرازگزینۀ)2(،گزینههایدیگردرموردهمراهنبودندوچیزمتضادسخنمیگویند.
درموردمفهوم،گزینۀاشتباهرامشخصکن.3051  2  

بررسیگزینهها:

1(هرکسبرخداتوکلکند،اوبرایشکافیاست:درهمۀکارهابرخداوندبخشندهتوکلکن/پسکسیکهازرویحقیقتبرویتوکلکند،
ناامیدنمیشود.

2(مردمبردینپادشاهانشانهستند:ایمردم،بدانیدکهکمالدین،خواستندانشوعملکردنبهآناست.
مفهومدوقسمتباهممطابقتندارند.

گرناسپاسیکنید،قطعاًعذابمنشدیداست:ناسپاسینعمتباعثنابود گرسپاسگزاریکنید،)نعمترا(برایشمازیادخواهمنمودوا 3(ا
کردنآنمیشودوسپاسگزاری،آنراماندگارمیکند.

4(درموردآبانبارهاازکاروانیانیسؤالکنکهدربیابانهاتشنهوسرگردانهستند)یعنیمکانونیزقدرآنرامیدانند(:قدرعلمرافقطکسی
میداندکهچشمانشدربهدستآوردنآنبیدارماندهباشد.

گزینۀدرستبرایمفهومعبارترامشخصکن.»قطعاًسخندردلاستوزبانبردل،فقطراهنماقراردادهشدهاست«.3061  4  
بررسیگزینهها:

1(مانیازمندهستیمولیزبانمانبرایتقاضابازنمیشود/زیرادرحضورشخصکریم،نیازبهدرخواستنیست.
کنوندراینقفسباشدوبازبانشیرینیکهمندارم،همچونگلسوسنخاموشباشم. 2(حیفاستبلبلیهمانندمن،ا

3(هیچچوپانی،بدونعصاوکاسهنیست)وسایلکارش(/زبانمن،عصایمنودفترمکاسۀمناست.
4(تالشمیکنمکهاسمیازتونبرم،ولیچهکارکنم/زیراهرچهدردلدارم،برزبانجاریمیشود.

درموردمفهوم،اشتباهرامشخصکن:»زخمهایشمشیر،بهبودیدارند،ولیآنچهزبان،زخمیمیکند،التیامنمیپذیرد«.3071  2  
بررسیگزینهها:

غیرازگزینۀ)2(،گزینههایدیگراز»کاریبودنزخمزبانومرهمنشدنآن«و»التیامیافتنزخمشمشیر«سخنمیگویند.
درموردمفهومبیت،اشتباهرامشخصکن:»ثروتنابودمیشودوباقیمیماند)گاهینیست،گاهیهست(،ویاد)نیکنامی(ماندگارتروزیباتراست«.3081  3  

بررسیگزینهها:

تمامگزینههادرموردازبینرفتنثروتومالوماندگاربودننامنیکسخنمیگویند،اماگزینۀ)3(درمورد»تقدیروقضاوقدر«است.
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درموردمفهومعبارت،گزینۀنادرسترامشخصکن:»بالیانساندرزبانشاست«.3091  4  
بررسیگزینهها:

توضیح نمی خواد دیگه! همش فارسیه!
درموردمفهومعبارت،گزینۀدرسترامشخصکن:»ثوابنیکیهایماندگار،نزدخداوندبهتراست«.3101  3  

ترجمۀگزینهها:
1(خیردنیاوآخرتهمراهدانشاستوشردنیاوآخرتهمراهنادانیاست.
2(ایکسانیکهایمانآوردهاید،چراچیزیرامیگوییدکهانجامنمیدهید.

3(هرچهازنیکیهاانجامدهی،آنراذخیرهایبرایآخرتتمییابی.
4(برایدنیایتچنانکارکنکهگوییهمیشهزندگیمیکنیوبرایآخرتتچنانکارکنکهگوییفردامیمیری.

»چرامیگوییدچیزیراکهانجامنمیدهید«.گزینۀمناسببرایمفهومرامشخصکن.3111  1  
بررسیگزینهها:

1(باعملکردن،کارانجاممیشودنهباسخنرانیوحرفزدن!
2(هرگاهسخنگفتهشد،بهترآناستکهباجانودلبهآنبپردازی!
3(کاریکوچک،همراهباعلم،بهترازکاریبزرگهمراهبانادانیاست!

4(بادشمنیابادوست،چنانسخنبگو،کههرکسبشنود،بگویداینحرفزیباونیکوست!
»بهترینچیزها،تازهاشاست«.گزینۀنامناسببرایمفهومرامشخصکن:3121  3  

بررسیگزینهها:
سهگزینۀ)2،1و4(درموردتازهبودنیکچیزودرنتیجهارزشمندبودنآنهستند،اماگزینۀ)3(درموردصبروشکیباییدرکار.

»چهبسادانشمندیکهنادانیاشاوراکشتهاست،درحالیکهعلمشکهبااوستبهاوسودینمیرساند«.گزینۀمناسببرایمفهومرامشخصکن:3131  2  
بررسیگزینهها:

 توضیح نمیخواد! اون دانشمندی که علمش همراهشه، اما باز هم نادانیش اونو می کشه، همون بمیره بهتره! چون به علم خودش عمل نمیکنه!
آنچهراکهمناسبمفهومعبارتنیستمشخصکن:»بایدازشاخههایدرختباالبرویتامیوههایشیرینرابچینی«!3141  4  

بررسیگزینهها:
سهگزینۀاولدرموردعاقبِتشیریِنتالشکردنورنجکشیدناست،اماگزینۀ)4(درموردغروربیجایافرادبیمیوه)بدوناخالقوکردارهای

خوب(وتواضعوفروتنیافرادپرمیوه)دارایاخالقوکردارهایخوب(است.
»بهدقیقههایگذشتۀزندگینگاهنکن،بلکهبهدقیقههایباقیماندۀآنبنگر«.گزینۀنامناسببرایمفهومعبارترامشخصکن.3151  1  

بررسیگزینهها:
2(برآنچهگذشتهاستحسرتنخور! 1(نیمهخالیلیوانرانبین،بلکهنیمۀپرآنراهمببین!

3(کنارجویآببنشینوبهگذرعمرنگاهکن!)یعنیعمرانسانهم،مثلهمینآبمیگذرد!(
4(استفادهکنازآنچهازفرصتهابرایتباقیماندهاست!

»فقطبرایخدازندگیمیکنیم«.گزینۀمناسببرایمفهومرامشخصکن:3161  1  
بررسیگزینهها:

2(قطعاًراهرابهاونشاندادیم،چهشکرگزارباشدوچهناسپاس. 1(قطعاًنمازم...وزندگیامومردنمبرایاهللپروردگارجهانیاناست.
4(آندورانیافریدیممگربهحق. 3(وجنوانسانرانیافریدممگربرایاینکهمرابپرستند.

»پزشکیکهمردمرامداوامیکنددرحالیکهخودبیماراست«.گزینۀنامناسببرایمفهومرامشخصکن.3171  2  
بررسیگزینهها:

1(چرامراپندمیدهی،ابتدابایدخودتراخوبپندبدهی!
گرچهدرددردنیابسیاراست،اماهرکدامشانهزاردرماندارند!)اینگزینهبابقیهمتفاوتاست( 2(ا

3(پزشکیکهبدنخودشدردداشتهباشد،چگونهمیتواندآفتوبیماریراازبیماربازدارد.
4(ازپزشکیکهرنگرخسارخودشزردباشد)بیمارباشد(،دارویسرخرویی)سالمشدن(مخواه.
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»بهخودمگفتم:نگاهکن،چگونهقطرههایکوچکآبروزنهایدرصخرهایجادکردهاست!آیاتوکمترازاینقطرههاهستی؟«عبارتداللتمیکندبر....3181  1  
بررسیگزینهها:

4(قطرههایکوچکآب 3(شهامتوشجاعت 2(خویشتندوستی 1(ارادۀقوی
»هنگامیکهگدایبداصل،ثروتمندشودخوبنیست،زیرامغرورمیگرددودوستراازدشمنبازنمیشناسد)همچناناصلشبداست(.گزینۀ3191  1  

مناسببرایمفهومرامشخصکن.
بررسیگزینهها:

2(دشمنبامهربانیکردندوستنمیشود. 1(ازکوزههمانبرونتراودکهدراوست.
3(سخنچینانبرصفایعشقشانپروازکردند)یعنیدوستیشانرابرهمزدند(.

4(هرکسقصددریاکند،جویهاراناچیزمیشمارد.
»کارکنهمانندکسیکهیقینداردکهخداوندبهبدیونیکیویپاداشمیدهد«.گزینۀمناسببرایمفهومرامشخصکن.3201  2  

بررسیگزینهها:
درعبارتسؤالی،بهانجامکارهایخوبوبدوبرگشتآنهابهانساناشارهشدهاستواینمفهومفقطدرگزینۀ2کامالًآوردهشدهاست.

ترجمۀگزینهها:
1(وهرچهازکارنیکبرایخودتانپیشبفرستید،آنرانزدخدامییابید.

2(انسانهرآنچهازخوبوبدانجامدهد،بهخاطرآنحسابرسیمیشود.
4(هرکسکارنیکانجامدهد،درپایانازآنسودمندمیشود. 3(نیکیآناستکهدرنهان،همچونآشکاراعملکنی.

ترجمۀچندعبارتاشتباهاست؟)سؤاالت325-321(
بررسیعبارتها:3211  3  

الف(التَِهنوا:سستنشوید؛فعلنهی،دومشخصجمع/التَحَْزنوا:غمگیننشوید؛فعلنهی،دومشخصجمع
ریَن:قیدحالتاستامابهصورتصفتبرای»النّبّییَن«ترجمهشدهاست؛پیامبرانرامژدهدهندهفرستاد. ب(ُمَبشِّ

د(بدوناشتباه ج(ِاْرِجعي:برگرد؛فعلامر،دومشخصمفرد
بررسیعبارتها:3221  4  

الف(ُکنُتَذهَبُْت:رفتهبودم؛معادلماضیبعید،اولشخصمفرد/َصدیقيالّساعي:دوستتالشگرم؛ترکیب»موصوف+مضافالیه+صفت«
استنهقیدحالت.

ب(کاَنیَْزَرعوَن:میکاشتند؛معادلماضیاستمراری؛سومشخصجمع/الُْقَری:روستاها؛جمِعَقریَة
ج(شاهَْدنا:دیدیم؛فعلماضی،اولشخصجمع/کانواواِقفیَن:ایستادهبودند؛ازافعالناقصه،زمانماضی/البار:چاهها؛جمِعبِئْر

:کشید؛فعلماضی،سومشخصمفرد/ د(َزمیليالُْمَصلِّح:همکارتعمیرکارم؛ترکیب»موصوف+مضافالیه+صفت«استنهقیدحالت./َجرَّ
َأَخَذ:بُرد؛فعلماضی،سومشخصمفرد.

بررسیعبارتها:3231  3  
الف(َربَّنا:پروردگارا،ایپروردگارما/آتِنا:بهمابده؛فعلامر،دومشخصمفرد

ب(بدوناشتباه
د(ذائَِقة:چشنده؛اسمفاعلاستنهفعل ج(ِاْسَتعینوا:کمکبگیرید؛فعلامر،دومشخصجمع

بررسیعبارتها:3241  2  
َي:نامیدهشد؛فعلماضیمجهول،سومشخصمفرد/شاِرح:شرحدهنده؛اسمفاعلاستنهفعل. الف(ُسمِّ

 ب(بدوناشتباه
ًة:سرسبز؛قیدحالتاستنهصفتبرایالَرض.ترجمۀدرست:زمینراسرسبزدیدی. ج(ُمْخَضرَّ

د(بدوناشتباه
بررسیعبارتها:3251  2  

الف(َوهَيثَقیٌل:درحالیکهسنگیناست؛قیدحالتاستنهصفتبرای»الَْحَجر«.
ب(بدوناشتباه

ماَلُءاستنهصفتبرایالطّالِب. د(مَسروریَنقیدحالتبرایالزُّ  ج(بدوناشتباه
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درچندعبارت،تعداداشتباهاتترجمهیکساناست؟)سؤاالت330-326(
بررسیعبارتها:3261  2  

ب(الُْخت:خواهر)1اشتباه( الف(َحبِْلاهلِل:ریسمانخدا/طَریِقِه:راهش)2اشتباه(
ج(ساَعْدُت:کمککردم؛فعلماضی،اولشخصمفرد/أَحَداْلَصِدقاِء:بهیکیازدوستان؛مفعولاستنهفاعل)2اشتباه(

د(بدوناشتباه
بررسیعبارتها:3271  3  

الف(تََعلَّْمُت:آموختم؛فعلماضی،اولشخصمفرد/َأْنَأْعُفَو:کهببخشم؛معادلمضارعالتزامی،اولشخصمفرد)2اشتباه(
:پدرومادرم)والَِدیِْن+ي()2اشتباه( ب(َقطَعُْت:پیمودم؛فعلماضی،اولشخصمفرد/والَِديَّ

روس:درسها)2اشتباه( ج(َأْصِدقائي:دوستانم/الدُّ
د(بدوناشتباه.

بررسیعبارتها:3281  1  
ب(َعلِّما:یادبدهید؛فعلامر)1اشتباه(  الف(بدوناشتباه

ج(َأْسرِعوا:بشتابید؛فعلامر،دومشخصجمع/ُمْجَتِهدیَن:تالشگرانه؛قیدحالتاستنهصفتبرایَأْصِدقاء/اَْصدقائي:دوستانم)3اشتباه(
د(ُمْشتاَقًة:بااشتیاق،مشتاقانه؛قیدحالتبرایضمیر»أَنا«استنهصفتبرایالْعائِدیَن)1اشتباه(

بررسیعبارتها:3291  3  
مَنا:پیشرفِتما؛مصدراستنهفعلماضی)2اشتباه( گر«/تََقدُّ :قطعاً،بهراستی؛ازحروفمشبهةبالفعلاستنهحرفشرط»ِإْن:ا الف(ِإنَّ

ب(ُمْسَتعِْجلیَن:باعجله؛قیدحالتبرایالُْمسافِروَناستنهصفتبرایالْقطار)1اشتباه(
ج(نُواِجُه:روبهرومیشویم؛فعلمضارع،اولشخصجمع/یَُضیِّعوَن:ازدستمیدهند؛فعلمضارع،سومشخصجمع)2اشتباه(

د(َحتَّییَِصلوا:تابرسند؛مضارعالتزامی،سومشخصجمع/الُْمْجَتَمع:جامعه؛الْجاِمَعةبهمعنیدانشگاهاست.)2اشتباه(
بررسیعبارتها:3301  3  

الف(َأْصَبحُْت:شدم؛ازافعالناقصه،اولشخصمفرد/ماُکنُتُأشاِهُد:نمیدیدم؛معادلماضیاستمراریمنفی،اولشخصمفرد)2اشتباه(
ثوَن:باتوجهبهسیاقجملهکهبعدازیکاسمنکره)طاُّلٌب(آمدهوفعلقبل ب(ِاْشَتَرَك:شرکتکرد)ند(؛فعلماضی،سومشخصمفرد/یََتَحدَّ

ازآنهمبهصورتماضیاستبایدبهصورتماضیاستمراریترجمهشود)سخنمیگفتند()2اشتباه(
ج(بِها:ازآنها/اَنَْتِفُع:سودمیبرم؛فعلمضارع،اولشخصمفرد)2اشتباه(

د(کاَنشاَرکوا:شرکتکردهبودند؛معادلماضیبعید/َأفْرَِقة:تیمها؛مفرِدآن:َفریق/ُکَرِةالَْید:والیبال)3اشتباه(

عبارتیرامشخصکنکهاشتباهاتترجمهاشبیشتراست.)سؤاالت336-331(.
بررسیگزینهها:3311  4  

2(بدوناشتباه 1(الُْخَری:دیگر/کانَْت:بود؛ازافعالناقصه)2اشتباه(
ُب:نزدیکمیسازد؛فعلمضارع،سومشخصمفرد)1اشتباه( 3(تَُقرِّ

اَرة:ماشین/تَْسَبُح:شنامیکند؛فعلمضارع،سومشخصمفرد/َأبْحاث:تحقیقات،پژوهشها؛مفردآنبَحْث)3اشتباه( 4(َسیَّ
بررسیگزینهها:3321  1  

1(ِعنَْدما:زمانیکه،هنگامیکه؛اداتشرطنیست/تَأُْخُذ:میگیری؛فعلمضارع؛فعلشرطنیستتابهصورتالتزامیترجمهشود/لُِتساِعَدُهم:
تاآنهارایاریکنی؛فعلمضارعالتزامی،دومشخصمفرد)3اشتباه(

3(الَْقصیَدة:قصیده؛معرفهاستنهنکره/ِعْشریَن:بیست)2اشتباه(  2(بدوناشتباه.
4(اُْدعوا:دعاکنید؛فعلامر،دومشخصجمع)1اشتباه(

بررسیگزینهها:3331  1  
1(الَْحواسیب:کامپیوترها؛مفردآن:الْحاسوب/َسوَفتَحُْصُل:دستخواهییافت؛معادلمستقبل/ُغراب:کالغ)3اشتباه(

3(اْسِتْخدام:بهکارگرفتن)1اشتباه( اْلَحداِث:مهمترینرویدادها)2اشتباه( 2(ِإذا:هرگاه/َأهَمُّ
سائِل:نامهها؛مفردآن:الرِّسالَة)2اشتباه( 4(اْسِتعانَة:کمکگرفتناز/الرَّ
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بررسیگزینهها:3341  1  
1(ساَفْرُت:سفرکردم؛ماضیاخباری،اولشخصمفرد/ُکنُْتَأَخْذُت:برداشتهبودم؛معادلماضیبعید،اولشخصمفرد/ُعیوني:چشمانم؛

مفردآن:َعیْن/لَِتنَْتِفَع:تابهرهمندشود؛مضارعالتزامی،سومشخصمفرد)4اشتباه(
2(بدوناشتباه.

3(َرَأیُْت:دیدم؛فعلماضی،اولشخصمفرد/»مارا«اضافهاستو»را«بایستیبا»کشتیکوچک«بیاید)2اشتباه(
4(بدوناشتباه.

بررسیگزینهها:3351  2  
1(َحیاتُِکم:زندگیتان/َأبواب:درها؛مفردآن:باب)2اشتباه(

أْنا:تهیهکردهایم؛ماضینقلی/»دوستداری«اضافهاست/تََتناَوُل:میخوری؛مضارع،اولشخص 2(َقْداْشَتَریْنا:خریدهایم؛ماضینقلی/هَیَّ
جمع)4اشتباه(

َد:کهتهدیدکند؛مضارعالتزامی،سومشخصمفرد)2اشتباه( 3(التَخاُف:نمیترسی؛فعلمضارعمنفی،دومشخصمفرد/َأْنیَُهدِّ
4(َکثیراً:زیاد؛اسمتفضیلنیست)1اشتباه(

بررسیگزینهها:3361  3  
1(لِنَقَْرأْ:بایدبخوانیم؛»ل:باید«مضارعرابهمضارعالتزامیتبدیلمیکندوحالتدستوریدارد)1اشتباه(

2(بدوناشتباه
3(ِعنَْدما:هنگامیکه/َسأَُزیُِّن:تزئینخواهمکرد؛فعلمستقبل،اولشخصمفرد/لَْمیُشاهَْد:دیدهنشدهاست؛فعلمجهول،سومشخصمفرد/

»را«اضافهاست)5اشتباه(
4(بدوناشتباه.

جاهایخالیراباکلماتیپرکنکهمناسبعبارتباشد)سؤاالت341-337(.

غواصهاییکهشبانهبهأعماقاقیانوسرفتند،صدهاچراغ...)337(رامشاهدهکردندکهنورشانازماهیهاینورانیفرستادهمیشودوتاریکی
دریارابهروزیروشن...)338(کهغواصهادرآن...)339(درنوراینماهیهاعکسبگیرند.

کترینورانی...)340(کهزیرچشمانآنماهیهازندگیمیکند.آیاامکانداردکهبشر،روزی دانشمندانکشفکردندکهایننورهاازنوعیبا
کترینورانیبرایروشنکردنشهرها...)341(؟ ازاینمعجزۀدریاییاستفادهکندوازبا

4(ساختگی3371 3(آویزان 2(شکسته 1(نورانی  1  
4(برخوردمیکند3381 3(همزیستیمیکند 2(تبدیلمیکند 1(میگوید  2  
4(میتواند3391 3(عادتمیکند 2(یادمیکند 4  1(نمیتواند  
4(جبرانمیکند3401 3(فرستادهمیشود 2(بینیازمیکند 1(میکارد  3  
4(کهنشناسد3411 3(کهبهکاربگیرد 2(کهتصمیمبگیرد 1(کهاستفادهنکند  1  

متنزیررابادقتبخوان،سپسمطابقمتنبهسؤاالتجواببده)342ـ348(.

دررفتارزنبورعسلشگفتیهاییاستودانشمندان،هرروز)چیزهای(بیشتریازآنکشفمیکنند!زنبورعسلدرمکانیکهَکندویعسل
نامیدهمیشودزندگیمیکند.تعدادافرادکندودرحدوددههزاراست،وبیشترشانکارگر)ان(یهستندکهدرآنجابهدیگرانخدمتمیکنند.

درهرکندو،یکملکهودرحدودهزار)زنبور(نرهستندکهبهنگهبانیاو)ملکه(میپردازند!
گردرفصلتابستان گردرفصلزمستانمتولدشوندـبیشترازپنجماه،ـوا کثرتاپنجسالزندگیمیکنداماکارگرانـا گاهیملکهحدا
)متولدشوند(ـتقریباًپنجهفتهعمرنمیکنند.کارگراندرطولفصلتابستانبهتغذیۀنرهامیپردازند،ولیباآمدنزمستان،بهخاطرکمبود

غذا،اقدامبهبیرونراندنشانازکندومیکنند.
هرگاهحشرهایبیگانهواردکندویزنبورعسلشود،کارگرانفوراًوبدونهشداراورامیکشند!سپساقدامبهپرتکردنالشهاشبهبیرون
کیکهآنراازدرختانخاصیجمعآوریمیکنندرویشمیاندازند.واخیراًدانشمندانویژگیای میکنند،ولیهرگاهبزرگباشد،مادۀچسبنا
برایاینمادهمشخصکردهاندوآنایناستکه]اینماده[ازرشدمیکروبهاممانعتمیکند.اینهابرخیازآنشگفتیهاییاستکه

کنونبرایانسانروشنشدهاست. تا


