




به نام خداوند جان و خرد کالم نخست   
کزین برتر اندیشه برنگذرد   

»هــر کودکــی کــه بــه دنیــا می آیــد، ایــن پیــام را بــه همــراه دارد کــه خــدا، هنــوز از انســان ناامیــد    
ــت.«  ــده اس نش

  ایــن جملــة معروفــی از اندیشــمند هندوســتان، »رابیندرانــات تاگــور«  اســت کــه بارهــا و بارهــا بــه 
ــه طــرز هوشــمندانه ای  ــاً  شــما هــم حــس می کنیــد کــه ب مفهــوم زیبــای آن فکــر کــرده ام و احیان
ــا  ــه دنی ــی ب ــچ کودک ــر هی ــود دیگ ــده ب ــد ش ــان ها ناامی ــدا از انس ــر خ ــه اگ ــد ک ــد بگوی می خواه

نمی آمــد.
و حــاال حتمــاً  از خودتــان می پرســید کــه ایــن مطلــب چــه ربطــی بــه ایــن کتــاب و موضــوع آن    
دارد؟! »هــر کتابــی کــه بــه دنیــا می آیــد )تولیــد می شــود(، ایــن پیــام را بــه همــراه دارد کــه انســان، 

هنــوز از آموختــن ناامیــد نشــده اســت.«
بی اغــراق می گویــم کــه اگــر امیــد بــه آموختــن در وجــود انســان هنــوز زنــده و ملمــوس نبــود شــاید    
مــا هــم ایــن مقــدار ســختی  را بــرای تولیــد چنیــن کتابــی تحمــل نمی کردیــم و اکنــون کــه آخریــن 
ــن  اســت کــه توانســته  ــم ای ــد و آرزوی ــاب  را انجــام می دهــم. تمــام امی ــن کت قلم فرســایی های ای
باشــم کتابــی تألیــف کنــم کــه مطالعــة آن شــما را در فهــم و یادگیــری بهتــر درس عربــی یــاری کنــد 

و افقــی نــو در نگاهتــان بگشــاید.
ــد و آن هــم  ــه چشــم می آی ــر ب ــک نف ــی، فقــط ی ــد هــر محصول ــز مانن ــاب نی ــد کت ــد تولی در رون   
»مؤلــف« اســت درحالی کــه ایــن یــک فرآینــد گروهــی اســت کــه در آن جمعــی دســت بــه دســت 
هــم، هدف هایشــان  را یکســان می کننــد تــا کتابــی تولیــد و وارد بــازار شــود، بنابرایــن بــر خــود الزم 
می دانــم کــه از ایــن گــروه پــر تــاش تشــکر و قدردانــی نمــوده و شــادی خــود را از تولیــد کتــاب 

بــا ایــن عزیزانــم بــه اشــتراک بگــذارم:
سپاسگزاری:

 جناب آقای یحیی دهقانی: مدیریت محترم انتشارات مبتکران و یکی از پیشکسوتان آموزش و 
نشر ایران

 جناب آقای مهندس هادی عزیززاده: دبیر محترم مجموعه که تجّسم چهره ایشان در ذهن من  
ترکیب لبخند و صبر است.

 مهندس بابک نهرینی: دوست عزیز و خوش قلبی که باعث آشنایی من با مجموعة مبتکران بود.
 آقای حسین کشتی کار: که همواره صبور و مهربان و باوقار به خواسته های من گوش می دادند و به 

همکارانشان در سایت طراحی و حروف چینی منتقل می کردند.
 صفحه آرا: سرکار خانم سمیرا عاشورلو که هنرمندانه در صفحه آرایی این کتاب تاش کردند.

 سرکار خانم طوبی عینی پور: که زحمت نمونه خوانی کتاب را متحمل شدند.
  گرافیست: بهاره خدامی
  طراح جلد: مینا هرمزی

 سرکار خانم زینب نزل آبادی و هدی معرفت جو که در ویرایش بخش هایی از کتاب همراه من 
بودند.



 دانش آموزان خوبم: که ایرادهای موجود در چاپ اول را صمیمانه به من منتقل کردند تا بتوانم 
در ویرایش های بعدی آن ها را برطرف کنم. 

 همسر عزیزم و دو پسر دلبندم: که شاید به هیچ کس به اندازة آنها مدیون نباشم، چون تألیف 
زمان بر ترین کار زندگی من بوده و این همان زمانی بود که به آنها تعلق داشت.

با وجود وسواس و دقت فراوانی که در ویرایش این کتاب انجام دادم، حتمًا ایرادهایی خواهد بود 
که از چشمان دقیق و نگاه تیزبین شما دور نمی ماند، بنابراین از تک تک عزیزان، استادان گرانقدر، 
مشاوران باسواد و دلسوز و دانش آموزان هدفمند خواستارم که بر این حقیر منّت نهاده و نظرات و 
انتقادات ارزشمندشان را از طریق آیدی تلگرام بنده به نشانی زیر اعام نمایند، که من سخت معتقدم 

نظرات شما سازنده و گرانقدر است:
@Arabi Academy  

                                                                                مهدی ترابی
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جمله هــای اســمیه بــا آمــدن برخــی از کلمــات، تغییراتــی در ســاختار مبتــدا و خبرشــان ایجــاد 
می شــود کــه ایــن تغییــر فقــط محــدود بــه ظاهــر کلمــات نبــوده و معنــای جملــه اســمیه را نیــز 

ــد. ــر می ده تغیی
اولیــن مــورد از ایــن کلمــات، »افعــال ناقصــه« اســت کــه در آخریــن درس عربــی یازدهــم بــا آن 
آشــنا شــدید  و در ادامــه قــرار اســت در ایــن درس  بــا دو مــورد دیگــر، یعنــی حــروف مشــبهه  

و ال نفــی جنــس آشــنا شــوید.
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درس نامه

در درس 5 عربی دهم با ساختار جملة اسمیه آشنا شدید و دانستید که جملة اسمیه از ترکیب »مبتدا + خبر« تشکیل می شود.  
الکتاُب مفیٌد. مبتدا  +  خبر   

مرفوع   مرفوع  
در زبان عربی، حروفی وجود دارد که اگر به ابتدای جملة اسمیه اضافه شوند، اعراب و عنوان مبتدا و خبر را تغییر می دهند، این حروف   

که معناهای متفاوتی دارند، »حروف مشبهة بالفعل« نامیده می شوند.

این حروف عبارت اند از:  
: گویی که ـ گویا« / »لکّن: ولی« : که« / »لیت: کاش ـ ای کاش« / »لعّل: شاید« / »َکَانَّ »إّن: همانا، به درستی که« / »أنَّ  

حروف مشبهه طرز عمل مشترکی دارند که هرچند در کتاب درسی شما، این موضوع مطرح نشده ولی دانستن آن خالی از لطف نیست:  

       حروف مشبهه
اسم حروف مشبهه + خبر حروف مشبهه مبتدا  +  خبر      

مرفوع     مرفوع          منصوب            مرفوع  

               اِّن
اهللُ علیٌم  اِّن اهللَ علیٌم.  

یعنی بعد از اضافه شدن حروف مشبهه به ابتدای جملة اسمیه، کماکان جملة اسمیه دارید ولی نقش های آن، »مبتدا ـ خبر« نبوده و »اسم   
ـ خبر« حروف مشبهه می باشد.

 
«: برای بیان تأکید در ابتدای جمله می آید که معموالً به صورت »قطعًا، همانا، به درستی که، بی گمان« ترجمه می شود. 1( »إنَّ  

»اِّن اهلل الیُضیُع أجر المحسنین.«  
بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.  

« در جمله ها ضروری نیست و اگر ترجمه نشود، اشکالی ندارد. تذکر: ترجمة »إنَّ  

نمونه تست:    
فی اّی جواٍب همزة »اّن« خطأ؟  

١ َقد یُکتَب علی لوٍح فی َمتجٍر: أّن األکَل غیُر َمسموٍح ُهنا!  
١ َمن یُقرض الِمسکیَن ماالً فإنَّما یُقرض خالَِقه!  

ًة باِحتیالِه! ٣ لَم اُشاِهد أنَّ الکّذاَب یناُل َمکانًة خاصَّ  
 إنَّ الّذین جاؤوا هنا بَدؤوا یَتَهامسوَن فی إحدی الّصفوف!

٢٣
٤  

۱ پاسخ تست:    
موارد کاربرد »إّن«: نکته  

1- در ابتدای جمله از »إّن« استفاده می شود. 	

2- بعد از نقل قول ها ):( از »إّن« استفاده می شود. 	

3- بعد از اسم های موصول از »إّن« استفاده می شود. 	

4- بعد از »ثُّم ـ حیُث ـ اذ« از »إّن« استفاده می شود. 	

بنابراین در گزینة »1« بعد از »:« باید از »إّن« استفاده شود.  
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«: به معنای »که« است و دو جمله را به هم پیوند می دهد. )یربُط الجملتیِن( 2( »أنَّ  
قال اَْعَلُم اَنَّ اهلل علی ُکّل شیءٍ قدیر: گفت می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.  

« باشد، حداقل 2 جمله وجود دارد. )برای شمارش تعداد جمالت( تذکر: در عبارت هایی که دارای »أنَّ  

نمونه تست:    
أکمل الفراغین:  

»لََقد َفشلُت فی مباراٍة عّدة مراٍت و َعلِمُت ............ النّجاح فی الجّد و ُقلُت فی نفسی: یا ............ الزمان یعوُد إلی الوراء.«  
 أّن ـ لعّل

٢٣
٤ ٣ إنَّ ـ لعلّ  ١ لعّل ـ لیَت  ١ أنَّ ـ لیت   

۱ پاسخ تست:    
« استفاده کنید. در وسط جمله و برای ارتباط دو قسمت از جمله باید از »أنَّ  

ترجمة جمله: »در مسابقه ای بارها شکست خوردم و دانستم که پیروزی در تالش است و با خودم گفتم: ای کاش زمان به عقب بازگردد.«  

«: به معنای »گویی« و »مانند« است و در جمله نشانة »تشبیه« می باشد. 3( »َکَانَّ  
»َکَانّهن الیاقوُت و المرجاُن.«: آنان همچون یاقوت و مرجان هستند.  

نمونه تست:    
َعیّن »التشبیه« فی العبارات التالیه:  

١ »و یَُقوُل الکافُِر یالَیتَنی کنُت ترابًا« ١ کأنَّ الُحَسین ِمصباٌح یُنیُر الّطریَق للَجمیِع!   
 اِنَّ َربّی ذو َفضٍل و لکنَّ أکثر النّاِس ال یَفهموَن!

٢٣
٤ ٣ لََعلَّ َصدیقی فی هذا ااُلسبوع یُسافُِر إلی العِراق!   

۱ پاسخ تست:    
با توجه به اینکه »کأّن« در این گزینه به کار رفته، می توانیم بگوییم که در این گزینه تشبیه وجود دارد.  

 
: به معنای »ولی« و برای تکمیل پیام جمله و برطرف کردن ابهام از جملة قبلی و رساندن منظور دقیق و کامل استفاده می شود. 4( لَکنَّ  

  من درس هایم را خوانده ام ولی دو درس هنوز باقی مانده است.
»اِّن اهلل لذو فضٍل علی الناس و لکّن أکثر الناس الیشکروَن«  

بی گمان خدا دارای بخشش است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.  

5( لیت: به معنی »کاش ـ ای کاش« و بیانگر آرزوست و گاهی به صورت »یا لیت« به کار می رود که در ترجمه تفاوتی با »لیت« ندارد.  
»و یقول الکافُر یا لیتنی ُکنُت ترابًا«: و کافر می گوید: ای کاش من خاک بودم!  

نمونه تست:    
َعیّن ما یدلُّ علی التَمنّی ألمرٍ َغیرُممکن:  

١ فی یوم صیفیٍّ حاّر کأنَّ الّشمس ُکرة ملتهبة فی قلِب الّسماء!  
١ إّن اإلنسان یَرجو الحیاة فی الّدنیا و یَکره الَشیب مع أنّه یَزیده ِوقاراً!  

٣ لَعلَّ زمالئی یَحتفِلون بنجامهم و تفّوقهم فی جّو بَهیٍج!  
ُره بعض النّظریّات!  َمرَّ بِذهنی: لَیَت اإلنسان مثل الریاضیّات تُفسِّ

٢٣
٤  

۴ پاسخ تست:   
واژة »تََمنّی« به معنی »آرزو کردن« است و با توجه به معنا و کاربرد »لیت«، گزینة »4« پاسخ صحیح است.  
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: به معنی »شاید« و »امید است« می باشد. 6( لعلَّ  
»إنّا جعلناه قرآنًا عربیًّا لعّلکم تعقلون«: بی گمان، قرآن را به زبان عربی قرار دادیم، امید است شما بیندیشید.  

یکی دیگر از حروفی که می تواند به ابتدای جملة اسمیه اضافه شده و آن را تحت تأثیر قرار دهد، »ال نفی جنس« است.  
هرچند طرز عمل »ال نفی جنس« نیز مانند طرز عمل »حروف مشبهه« جزء خواستة کتاب درسی شما نیست ولی دانستن آن خالی از   

لطف نمی باشد:
ال نفی جنس    

مبتدا  +  خبر    اسم ال نفی جنس + خبر ال نفی جنس   
مرفوع منصوب    مرفوع    مرفوع 

       ال
التلمیُذ حاضٌر  ال تلمیَذ حاضٌر.  

جمله ای که با ال نفی جنس شروع می شود یک جملة اسمیه به حساب می آید که معنای »منفی« دارد. این جملة اسمیه به صورت »هیچ   
...... نیست« ترجمه می شود و اسمی که بعد از ال نفی جنس می آید به صورت نکره ترجمه می شود.

ال جهاَد کجهادِ النفس: هیچ مبارزه ای همچون مبارزه با نفس نیست.  
      نکره

»ال علَم لَنا ااّل ما َعلَّمتَنا«: جز آنچه به ما آموختی، هیچ دانشی نداریم.  
               نکره

1( ال نافیه: برای منفی کردن فعل مضارع، به ابتدای آن اضافه می شود ولی هیچ تغییری در آخر فعل مضارع ایجاد نمی کند.  
الیذَهُب: نمی رود  

2( ال ناهیه: به ابتدای فعل مضارع اضافه می شود و آخر آن را مجزوم می کند )ـُ  ـْ  /  ن  ن به جز دو صیغه ی جمع مؤنث( و به   
صورت دستور منفی ترجمه می شود.

ال اَْذَهْب: نباید بروم التَْذَهْب: نرو  ال یَْذَهْب: نباید برود   
3( ال جواب: در پاسخ به عبارت های پرسشی که با »هل ـ أ« شروع شده باشند، می آید.  

هل أنَت متکاسٌل؟ ال، أنا نشیٌط و مجتهٌد.  
4( ال عطف: بین دو اسم می آید و از نظر معنایی آنها را از هم جدا می کند.  

جالِْس العلماَء ال الُجّهاَل: با دانشمندان همنشینی کن نه با نادانان.  
ـَ « دارد و به  5( ال نفی جنس: در ابتدای جمله می آید و بعد از آن بالفاصله اسمی داریم که بدون أل و تنوین آمده است و فقط »فتحه   

صورت »هیچ ...... نیست« ترجمه می شود.
ال خیَر فی قوٍل ااّل َمَع الفعل.  

نمونه تست:   	
عیّن »ال« یختلف نوعها عن الباقی:  

لیِم! ١ ال لِباَس أجَمل مِن العافیِة َو الَعقل الّسلیم فی الِجسِم السَّ ١ »ال تَُسبُّوا الّذین یَدعوَن مِن دوِن اهللِ َفیَُسبُّوا اهلل«   
 ال بَلیَّة أعظُم مِن الَجهل فی حیاة اإلنساِن!

٢٣
٤  » شُد مِن الَغیِّ ٣ »ال اِکراَه فی الّدیِن َقد تَبیََّن الرُّ  

۱ پاسخ تست:   
در گزینة »1« : ال باعث مجزوم شدن فعل مضارع شده و ال ناهیه است.  

در گزینة »2« : ال در کنار اسم آمده و ال نفی جنس است.  
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در گزینة »3« : ال در کنار اسم آمده و »ال« نفی جنس است.  
در سایرگزینه ها، »ال« در کنار اسم آمده و »ال نفی جنس« می باشد.  

در گزینة »4« : »ال« در کنار اسم آمده و ال نفی جنس است.  

نمونه تست:   	
عیّن نوع »ال« فی عبارة »ال تَُسبّوا الناس حتّی ال یَُسبّوکم.«  

 نافیه ـ ناهیه
٢٣
٤ ٣ ناهیه ـ ناهیه  ٢ نافیه ـ نافیه  ١ ناهیه ـ نافیه   

۱ پاسخ تست:   
در ال تسبّوا، حرف ال باعث مجزوم شدن فعل مضارع شده است  ال ناهیه  

در حتّی ال یَسبّوکم، »حتّی« حرف ناصبه است و باعث منصوب شدن فعل مضارع می شود و در نتیجه، »ال« نمی تواند تغییری در فعل   
ایجاد کند و مجبور است ال نافیه باشد.

نکته اگر قبل از »ال« یکی از حروف عامل )عمل کننده( بیاید، ال حتمًا نافیه است.  
ترجمة این عبارت: »به مردم دشنام ندهید تا به شما دشنام ندهند.«  

نکته نامه

« را با »إْن: حرف شرط« و »أْن: حرف ناصبه« اشتباه نگیرید. 1( مراقب باشید »إنَّ ـ أنَّ  
2( إّن و أّن هیچ گاه بالفاصله در کنار فعل نمی آیند، در حالی که »إْن« و »أْن« حتمًا در کنار فعل می آیند.  

« اشتباه بگیرید. 3( »کان: بود« جزء افعال ناقصه است و نباید آن را با »َکأنَّ  
4( »لیس« جزء افعال ناقصه است و معنی »نیست« می دهدو نباید آن را با »لیت« که جزء حروف مشبهة است اشتباه بگیرید.  

5( اسمی که بعد از ال نفی جنس می آید، باید نکره باشد و نباید أل یا تنوین داشته باشد.  
6( اگر بعد از »ال«، فعل یا جارومجرور آمده باشد قطعًا، »ال« نفی جنس نیست.  

کارگاه ترجمه

1( فعل مضارع در جمالت دارای »لیت« و »لعّل« به صورت »مضارع التزامی فارسی« ترجمه می شود: 	

   لیت معّلمی یُشاهِد اجتهادی: ای کاش معلمم تالش کردن مرا ببیند.
2( فعل ماضی در جمالت دارای »لیت« به صورت »ماضی استمراری« یا »ماضی بعید« ترجمه می شود. 	

   لیت التلمیذ اِبْتَعَدَ عن الکسل  ای کاش دانش آموز از تنبلی دوری می کرد. 
ای کاش دانش آموز از تنبلی دوری کرده بود.    

3( ال نهی در صیغه های غایب و متکلم به همراه »نباید« ترجمه می شود: 	

ال یَْذَهْب: نباید برود.   ال نَْذَهْب: نباید برویم 
4( جمالت دارای »ال نفی جنس« که به صورت »هیچ ...... نیست« ترجمه می شود را با جمالت دارای »لیس: نیست« اشتباه نگیرید؛ زیرا  	

جمالت دارای »ال نفی جنس« را در زبان عربی، »نفی مطلق« می گویند که باید حتمًا با »هیچ« ترجمه شوند.
  لیس فی المدرسة تلمیٌذ: دانش آموزی در مدرسه نیست.

ال تلمیَذ فی المدرسة: هیچ دانش آموزی در مدرسه نیست.   
5( ترجمة »إّن« ضروری نیست، بنابراین براساس ترجمه نشدن آن نمی توانید گزینه ای را حذف کنید. 	

« و »أّن« جزء حروف مشبهه هستند و با نحوة ترجمة آنها آشنا شدید، این دو حرف اگر به صورت »إنّما« یا »أنّما« باشند، معنی  6( »اِنَّ 	

»فقط« می دهند.
   انّما المؤمنون إخوٌة: فقط مؤمنان با یکدیگر برادر هستند.
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پرسش های چهارگزینها ی تألیفی

واژگان (مترادف-متضاد)

1	 عیّن الخطاء:-
٢ مفرد البسمات: البسمة ١ جمع االنشوده: االناشید    
 جمع الکتف: األکتاف

٢٣
٤ ٣ جمع الحظ: االحظاظ    

2	 -: َعیِّن الَخطَأ في توضیِح الَکلِماِت ألَّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ
١ َو اَل تَُسبُّوا الَِّذیَن یَْدُعوَن مِْن ُدوِن اهللِ: ال تََکلَّموا بَِکالمٍ َقبیٍح  

٢ أَبي یَُعلُِّق َفأَسُه َعَلی کِتفِه: آلٌَة ذاُت یٍَد مَِن الَخَشِب و ِسنٍّ َعریَضٍة مَِن الَحدیِد یُقَطُع بِها  
٣ تِلمیذاُت الَصِفّ اآلَخِر بََدأَن یَتَهاَمسَن: یَتََکلَّمَن بَِصوٍت عاٍل  

 أَیَْحَسُب اإْلِنَْساُن أَْن یُتَْرَک ُسًدی: ما ُهَو ال غایََة و ال َمعنَی لَه
٢٣
٤  

3	 -: َّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ َعیِّن الَصحیَح في َترَجَمِة الَکلِماِت أَل
٢ إِْن ُکنْتُْم فِي َریٍْب مَِن الْبَْعِث َفإِنَّا َخَلْقنَاُکْم مِْن تَُراٍب: برزخ عائَِر الدینیََّة دائِمًا: مراسم ها  ١ النّاُس في بََلِدنا یَنَعقِدوَن الشَّ  
 لََعلَّ قاِطَع الَحَطِب یَنَقِطُع ِجذَع اأَلشجارِ َمَع الفأِس: شاخه

٢٣
٤ جوِن: زندان ها  ٣ الحارسوَن یَُفتِّشوَن الُمتََّهمیَن في داِخل السُّ  

4	 - : َعیِّن الَصحیَح في الُمتَرادِف الَکلِماِت ألَّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ
٢ التَغَضب، َفإِنَّ الَغَضَب َمفَسَدٌة: َمظَلَمة ١ ُکلُّ َطعامٍ الیُذَکُر إِسُم اهللِ َعَلیِه َفإِنَّما ُهَو داٌء: َمَرض   

 ال َکنَز أَغنی مَِن الِقناَعِة: میراَث
٢٣
٤ ٣ َضَرَب لَنَا َمثاًَل َونَِسَي َخْلَقُه َقاَل َمْن یُْحیِي الْعَِظاَم: الِکراَمة   

5	 -: َعیِّن ما لَیَس فیه الُمتضادَّ
لِم راَع بَیَن القومِ بِالسِّ ئیُس الِصّ َل الرِّ ٢ بَدَّ ١ ال َفقَر أَشّد مَِن الَجهِل و ال ِغنَی َخیٌر مَِن الَعقلِ   

 ال َخیَر في َقوٍل إاِّل َمَع الفِعِل
٢٣
٤ ٣ ما کاَن إِبراهیُم ُمشِرکًا و لِکنَّ کاَن َحنیفاً   

6	 َعیِّن الَصحیَح لِلَفراغاِت:-
نْیَا ....... لَنَا مِثَْل َما ....... َقاُروُن« »َقاَل الَِّذیَن ........ الَْحَياَة الدُّ  

»کسانی که زندگی دنیا را می خواهند گفتند ای کاش مثل آنچه به قارون داده شده برای ما بود.«  
٢ یَطُلبوَن - لََعلَّ - أُوتَِی ١ یُریدوَن - یا لَیَت - أُوتَِی    

 یُریدوَن - لََعلَّ - أَعطَی
٢٣
٤ ٣ أَرادوا - یا لَیَت - أَعطَی    

۷	 َعیِّن الَصحیَح لِلَفراغاِت:-
ََّك أَنَْت الَْعلِیُم الَْحِکیُم« »َقالُوا ُسبَْحانََك اَل عِْلَم لَنَا إاِلَّ َما َعلَّْمتَنَا إِن  

»گفتند منزهی تو، ما .......... جز آنچه .............. همانا تو دانای حکیم هستی«  
٢ دانشی نداریم - تو به ما آموختی ١ نادانیم - فراگرفتیم    

 نادانیم - تو به ما آموختی
٢٣
٤ ٣ دانشی نداریم - یاد گرفتیم    

۸	 -: َّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ َعیِّن الَصحیَح في َترَجَمِة الَکلِماِت أَل
ي َرسوُل اهللِ: همانا ١ َکَأنَّها رائَِحُة َجدِّ  

اَعَة تَُکوُن َقِریبًا: شاید ٢ َو َما یُْدرِیَک لََعلَّ السَّ  
٣ أََولَْم یَْکِف بَِربَِّک أَنَُّه َعَلی ُکلِّ َشْيءٍ َشهِیٌد: زیرا  

 َوَما َرَمیَْت إِْذ َرَمیَْت َو لَِکنَّ اهللَ َرَمی: همانا
٢٣
٤  
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۹	 حیَح فِی َترَجَمِة الَکَلماِت الُمَعيََّنِة:- َعیّن الصَّ
َّا أَنَْزلْنَا َعَلیَْك الِْکتَاَب یُتَْلی َعَلیْهِْم إِنَّ فِی ذلَِك لََرْحَمًة َوذِْکَری لَِقْومٍ یُْؤمِنُوَن. الف( أََولَْم یَْکفِهِْم أَن  

عاَدِة َجَعلتَنی. ب( لَیتَنِی َعلِمُت أ مِن أهِل السَّ  
ج( َولََقد َخَلقنَا اإلنساَن مِن ُساللٍَة مِن طیٍن.  

د( َو مَِن الَْفسادِ ِاضاَعُة الّزادِ َو َمْفَسَدُة الَْمعادِ. َو لُِکلِّ اَْمر عاِقَبٌة.   
٢ نازل کردیم، شاید می دانستم، گل، مایه تباهی ١ که نازل کردیم، ای کاش می دانستم، گل، مایه تباهی   
 نازل کردیم، ای کاش می دانستم، خاک، فساد

٢٣
٤ ٣ که نازل کردیم، می دانستم، خاک، فساد   

1۰	 َعیِّن الَخطأ َحَسَب التَّعاریِف:-
١ َمکاٌن یُحبَُس فِیِه الُمجرُم: الِسجن  

٢ مِن أقَدمِ آثارِ التّاریِخیَِّة البََشِر الَّتِی یُکتََشُف مِنَها ُحُروٌف َرمزّی َو َخطٌّ َو التّاریُخ...: األصنام  
٣ ُعضٌو مِن أعضاءِ الِجسِم یََقُع َفوَق الِجذِع: الَکتِف   

 آلٌَة ذاُت یٍَد مِن الَخَشِب َو ِسنٍّ َعریَضٍة مِن الَحدیِد یُقَطُع بَِها: الفأس
٢٣
٤  

11	 َعیِّن ما فِیهِ ُمتضاّد الَکَلماِت الّتالَيِة:-
ة حَّ لم، حنیف، الصِّ السِّ  

الُل.  الف( َفإنَّ فِیهِ )القرآن( َشفاًء مِن أکبرِ الّداءِ َو ُهَو الُکفُر َو النِّفاُق َو الَغیُّ َو الضَّ  
ب( َو َمن َکثَُر نِزاُعُه بالَجهِل داَم َعماُه َعِن الحّق.  

ج( ُقل ِسیُروا فِی اأْلَرِض َفانُظُروا َکیَف َکاَن عاقبة الَِّذیَن مِن َقبُْل َکاَن أَْکثَُرُهم ُمْشرِکِیَن.  
 ب، الف، ج

٢٣
٤ ٣ ب، ج، الف  ٢ ج، الف، ب  ١ الف، ب، ج   

عیّن الصحیح فی ترَجَمة الکلمات المعينة فی األبیات:-	12
یا مجیَب الدعوات یا إلهی یا إلهی   

وکثیر البرکات إجَعل الیوَم سعیدا   
و فمی بالبََسمات وأمأل الصدَر إشراحا   
وأداء الواجبات وأعنّی فی دروسی   

٢ اجابت کننده - شادمانی - لبخند ها - مرا یاری کن ١ اجابت شده - شادمانی - لبخند - یاری کن   
 اجابت کننده - شادمانی - خنده - یاری کنی مرا

٢٣
٤ ٣ اجابت - شادی - خنده ها - یاری کردی مرا   

َعیِّن الَصحیَح لِلَفراغاِت:-	13
رِک و مِن ُجمَلتِها کاَن إِهتِماَم اإلِنساِن بُِمحاکاِة الخالِِق بِصوَرِة اأَلشیاءِ ألَّتي کاَن  »َعوامٌِل ُمخَتِلَفٌة تُحَسُب ِلقاَمِة ُوجوهِ النّاِس لِلشِّ  

النَّباتات« و  الَحیَواناِت  و  اإلِنساِن  مِثَل  یَراها 
»عوامل گوناگونی برای .............. مردم به بت پرستی....... و از جمله ی آن توجه انسان به شبیه سازی آفریننده به شکل چیزهایی   

انسان، حیوانات و گیاهان« ........... همچون  بود که 
١ روی آوردن - شمرده می شود - آنها را می دید.  

٢ روی آوردن - می شمرد - آنها را می دید.  
٣ جلب شدن - شمرده می شود - آنها را درک می کرد  

 جلب شدن - می شمرد - آن را می دید
٢٣
٤  
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ترجمه و تعریب

َعیِّن اأَلَصَحّ لِلتَّرَجَمِة:-	14
»َقد أَحَضرنا َمقالًَة یَُعلُِّمنا َحوَل سيَرِة تََدیُِّن ُشعوِب الماِضَيِة مِن ِخالِل کِتاباتِها و نُقوِشها و َشعائِرِها«  

١ مقاله ای را ارائه دادیم که به ما درباره ی دینداری ملل پیشین از طریق نوشته هایشان و کنده کاری هایشان و مراسم شان آموزش می دهد.  
٢ مقاله ای را آورده ایم که به ما درباره ی روش دینداری ملل پیشین از طریق نوشته هایشان و کنده کاری هایشان و مراسم شان آموزش می دهد.  
٣ مقاله ای را ارائه داده ایم که به ما درباره ی روش دینداری پیشینیان از طریق نوشته هایشان و کنده کاری هایشان و مراسمشان آموزش می دهد.  
 مقاله ای را آورده ایم که به ما درباره ی دینداری ملل پیشین از طریق کتاب هایشان و نقاشی هایشان و اشعارشان آموزش می دهد.

٢٣
٤  

َعیِّن الَصحیَح لِلتَّرَجَمِة:-	15
َک نَحَو الَمعبَِد لِتَکسیرِ اأَلصنامِ« »لََعلَُّه کاَن اإلِبراهیَم الَحنیَف أَلَّذي أََخَذ الَفأَس َعلَی کِتفِهِ و تََحرَّ  

١ شاید او ابراهیم یکتاپرست بود که تبر را بر دوشش گرفته و به سمت عبادت گاه برای شکستن بت ها حرکت کرده است.  
٢ ای کاش او ابراهیم یکتاپرست باشد که تبر را بر دوش گرفت و به سمت عبادت گاه برای شکستن بت ها رفته است.  

٣ ای کاش او ابراهیم یکتاپرست باشد که شمشیر را بر دوش گذاشت و به سمت عبادت گاه برای نابودی خدایان رفته است.  
 شاید او ابراهیم خدا پرست بود که شمشیر را بر دوشش گرفت و به سمت عبادت گاه برای خرد کردن بت ها رفته است.

٢٣
٤  

َعیِّن الَخطَأ لِلتَّرَجَمِة:-	16
الَب الَمسائَِل الَصعبََة: ای کاش می توانستم مسائل دشوار را به دانش آموزان بفهمانم. َم الطُّ ١ لَیتَنی أَقِدُر أَن أَُفهِّ  

: از همنشینی با کسانی که به ناحق غیبت دیگران را می کنند دوری کنید. ٢ تََجنَّبوا ُمجالََسَة الَّذیَن یَغتبوَن اآلَخریَن بَِغیِر الَحقِّ  
راُع بَیَن ُرَؤساءِ القومِ َفَرسبوا في الَحرِب: اختالف میان سران قوم به وجود آمد پس در جنگ شکست خوردند. ٣ إِزداَد الصِّ  

 التَکونَنَّ َمرءاً یَقوُل الَحدیَث الُسَدی: هرگز انسانی نباش که سخن بیهوده می گوید.
٢٣
٤  

 َعیِّن الَصحیَح لِلتَّرَجَمِة:-	1۷
١ یَا إِلهِي أَنِر َعقلِي و َقلبِی بِالُعُلومِ النَّافِعاِت: خداوندا! عقل و دلم را مملو از دانش های سودمند کن. )جدید(  

٢ کاَن الَقرابیُن یُقتَلوَن لِرضاءِ اآللَِهِة في الماضی: نزدیکان برای رضایت خدایان در گذشته کشته می شدند.  
رتُم بُِفُؤوِسُکم: هیزم هایی را که با تبرهای تان شکستید بسوزانید. قوا اأَلحطاَب أَلَّتي َکسَّ ٣ َحرِّ  

 َهل تَراُهم ُخلِقوا مِن فَِضٍة أَم َحدیٍد أَم نُحاٍس أَم َذَهب: آیا آنان را دیده ای که از نقره، آهن، مس یا طال آفریده شده اند.
٢٣
٤  

َعیِّن الَصحیَح لِلتَّعریِب:-	1۸
»ابراهیم در آتش افکنده شد اما خداوند او را از آن نجات خواهد داد«  

١ ُقِذَف إِبراهیُم في النّارِ َولِکنَّ اهللَ َسیُنقُِذُه مِنها  
٢ یُقَذُف إِبراهیُم فِي النّارِ َولِکنَّ اهللَ یَتََجنَّبُه مِنها  

٣ َقَذَف إِبراهیَم في النّارِ إِنَّ اهللَ َسیَتََجنَّبُه مِنه  
 ُقِذَف إِبراهیُم في النّارِ إِنَّ اهللَ َسیُنقُِذُه مِنها

٢٣
٤  

1۹	 َعیِّن الَصحیَح لِلتَّعریِب:-
»گویی کسانی که در راه خداوند، جهاد می کنند چون ساختمانی استوار هستند.«  

١ َکَأنَّ أَلَّذیَن یُجاِهدَن في َسبیِل اهللِ بُنیاٌن َمرصوٌص  
٢ إِنَّ الاّلتي یُجاِهدَن في َسبیِل اهللِ َکبُنیاٌن َمرصوٌص  

٣ َکَأنَّ أَلَّالتي یُجاِهدَن في َسبیِل اهللِ َکبُنیاٌن َمرصوٌص  
 َکَأنَّ الَّذیَن یُجاِهدوَن في َسبیِل اهللِ َکبُنیاٌد َمرصوٌص

٢٣
٤  
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َعیِّن الَصحیَح لِلتَّعریِب:-	2۰
١ هیچ چیز راست تر از مرگ نیست: ال َشیَء أَصدُق مَِن اأَلَجِل  

٢ کاش آنان به حق روی آورند و از پروردگار طلب آمرزش کنند: لََعلَُّهم أَقاموا َوجَهُهم لِلَحقِّ و یَستَغفِروَن مَِن اهللِ  
َجَرِة َمَع هذه الَفأِس ٣ شاخه های درخت با این تبر بریده نخواهد شد: لَن تَقَطَع ُغصوُن الشَّ  

یََة الَمرءِ في الِسجِن  هرگز نمی توانی آزادگی مرد را در زندان نگه دارید: التَقِدُرنَّ أَنَّ تَحفَِظ ُحرِّ
٢٣
٤  

َعیِّن الَخطَأ لِلتَّعریِب:-	21
١ مورچه تکه ی نان را بر دوش می گذارد و به النه اش می برد: النَمُل یََضُع قِطَعَة الُخبِز َعلَی الِکتِف و یَحِمُلها إِلی َوکنَتِِه  

٢ گویی خشنود ساختن همه ی مردم، هدفی است که به دست نمی آید: لِکنَّ إِرضاَء النّاِس غایٌَة التَدرُِک  
نَِة الَمدَرَسِة ٣ قصیده ای که در وبالگ مدرسه گذاشته بودی خواندیم: َقرأَنا الَقصیَدَة أَلَّتي َوَضعتَها في ُمَدوَّ  

 خمشگین مباش، پس همانا خشم، مایه ی تباهی است: التَغَضب، َفإِنَّ الَغَضَب َمفَسَدٌة
٢٣
٤  

حیَح لِلتَّعریِب:-	22 َعیِّن الصَّ
»ای خدای من! سینه ام را از شادمانی و دهانم را از لبخندها مملو کن.«  

١ یَا إِلهِي! إِمَل َصدرِي إِنِشراحًا و َفِمي بِالبََسماِت.  
! إِجَعِل في َصدرِی َمسروراً و َفِمي بِالبََسماِت. ٢ اَلّلُهمَّ  

ماِت. ٣ یَا إِلهِي! إِجَعل في َصدرِي إِنِشراحًا و َفٍم بالتَبَسُّ  
ماِت.  أَلّلُهَم! إمَل َصدرِي َمسروراً و َفِمي بالتَبَسُّ

٢٣
٤  

حیَح فِی التَّرَجَمِة:-	23 َعیِّن الصَّ
َدِة«. یِن الَحنیِف و تََجنُِّب ِعباَدِة اآللَِهِة الُمتَعدِّ سوُل یَدُعو النّاَس بِإتِّباِع الدِّ »کاَن إبراهیُم الرَّ  

١ حضرت ابراهیم پیامبری بود که مردم را به پرستش دین خداوند و دوری کردن از پرستش خدایان متعدد دعوت کرد.  
٢ حضرت ابراهیم مردم را به پیروی از دین راستین و دوری از عبادت خدایان متعدد دعوت کرد.  

٣ ابراهیم پیامبر مردم را به پیروی دین راستین و دوری کردن از پرستش خدایان متعدد دعوت می کرد.  
 ابراهیم پیامبری مردم را به پیروی از دین خداوند و دوری کردن از پرستش خدایان متعدد دعوت می کرد.

٢٣
٤  

حیَح فِی التَّرَجَمِة:-	24  َعیِّن الصَّ
ُق الُهنُوُد أجساَد أمواتِهِم و َقرابِینِهِم فِی َشعائِر«. »یَُحرِّ  

١ هندیان جسدهای مردگان و قربانیان خود را در مراسمی می سوزانند.  
٢ مردم هند اجساد مردگان و قربانی های خود را در مراسمی می سوزاندند.  
٣ هندیان جسد کشته شدگان و قربانیان خویش را در مراسم ها می سوزانند.  

 مردم هند جسدهای کشته شدگان و قربانیان شان را در مراسم ها می سوزاندند.
٢٣
٤  

َعیِّن األَصحَّ َو األَدقَّ فِی التَّرَجَمِة:-	25
»إکتََشَف الُعَلماُء الُخُطوَط َو اللُّغات الَکثيَرَة مِن نُُقوِش بَعِض َمدائِِن إیراَن«.  

١ دانشمندان بسیاری از خط ها و زبان ها را از بعضی  از نگاره های شهرهای ایران کشف کردند.  
٢ از نگاره برخی شهرهای ایران بسیاری از خط ها و زبان ها را دانشمندان کشف کردند.  

٣ دانشمندان از بعضی کنده کاری شهرهای ایران خط ها و زبان های بسیاری را کشف کردند.  
 دانشمندان خط ها و زبان های بسیاری را از کنده کاری های بعضی شهرهای ایران کشف کردند.

٢٣
٤  
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 َعیِّن الَخطأ فِی التَّرَجَمِة:-	26
لنَا ما ال طاقََة لَنَا بِِه: پروردگارا آنچه را که طاقت تحمل آن را نداریم بر ما تحمیل مکن. ١ َربَّنا َوال تَُحمِّ  

ُر أو یَخَشی: و با او سخنی نرم گویید کاش پند پذیرد یا بترسد. ٢ َفُقوال لَُه َقوالً لَیِّنًا لََعلَُّه یَتََذکَّ  
٣ َوإنَُّه لَُذو ِعلٍم لِما َعلَّمنَاُه َولِکنَّ أکثََر النّاِس ال یَعَلُموَن: و همانا او از آنچه به او آموختیم دارای دانشی بود ولی بیشتر مردم نمی دانند.  

ٌة یا لَیتَنِی ُکنُت َمَعُهم: و اگر از جانب خدا بزرگی ای به شما برسد،   َولَئِن أَصابَُکم َفضٌل مِن اهللِ لَیَُقولَنَّ َکأن لَم تَُکن بَینَُکم َو بَینَُه َمَودَّ
٢٣
٤  

چنانکه گویی میان شما و میان او دوستی ای نبوده است می گوید کاش من با آنان بودم.

 َعیِّن الَخطأ فِی التَّرَجَمِة: -	2۷
ت بِالَفرائِِض: هنگامی که واجبات زیان بینند نزدیکی ای به مستحبات نیست. ١ ال قُربََة بِالنَّوافِِل إَذا أَضرَّ  

لَِها: همانا کارها هنگامی که مشتبه شود پایان آنها به اولشان سنجیده شود. ٢ إنَّ األموَر إَذا اشتَبََهت اعتُبَِر آِخُرَها بِأوَّ  
نیَا إالَّ لَِرُجَلیِن: َرُجٌل أذنََب ُذنوبًا َفُهَو یَتَداَرُکَها بِالتَّوبَِة َو َرُجٌل یُسارُِع فِی الَخیراِت: در دنیا خیری نیست مگر برای دو  ٣ َوال َخیَر فِی الدُّ  

نفر: مردی که مرتکب گناهی شده است و با توبه آن را جبران نماید و مردی که به سوی کارهای خیر می شتابد.
یِّئَُة ادَفع بِالَّتِی ِهی أحَسُن َفإَذا الَِّذی بَینََک َو بَینَُه َعداَوٌة َکأنَُّه َولِیٌّ َحمیٌم: و نیکی با بدی یکسان نیست؛   َوال تَستَِوی الَحَسنَُة َوال السَّ

٢٣
٤  

)بدی( را به آنچه خود بهتر است دفع کن آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است گویی وی دوستی یکدل است.

حیَح فِی التَّعریِب:-	2۸  َعیِّن الصَّ
»یکی از آموزه های قرآن این است که به انسان یادآوری کند خداوند دنیا را بیهوده و پوچ نیافریده است«.  

نیا َسَدًی. ُر النّاَس ما َخَلَق اهللُ هِذهِ الدُّ ١ واِحٌد مِن تَعلیِم القرآِن هَذا أن یَتََذکَّ  
نیا ُسَدًی. ُر النّاَس ال َخَلَق اهللُ هِذهِ الدُّ ٢ أَحٌد مِن تَعالیِم القرآِن هَذا یَتََذکَّ  

نیَا ُسَدًی.  َر النّاَس ما َخَلَق اهللُ هذهِ الدُّ ٣ واحٌد مِن تَعالیِم القرآِن هَذا أن یَتََذکَّ  
نیَا َسَدًی. َر النّاَس ال َخَلَق اهللُ هِذهِ الدُّ  أحٌد مِن تَعلیِم الُقرآِن هَذا أن یَتََذکَّ

٢٣
٤  

حیَح فِی التَّعریِب:-	2۹  َعیِّن الصَّ
»از سختی های روش و کردار همه پیامبران کشمکش آنها با کافران و ظالمان بوده است«:  

١ مِن سیرِة ُصُعوباِت أنبیاءِ ُکلُُّهم ِصراُعُهم َمَع الکافِریَن َو الظالِمیَن.   
٢ مِن ُصُعوباِت سیَرِة ُکلِّ األنبیاءِ ِصراُعُهم َمَع الکافِریَن َو الّظالِمیَن.  

٣ مِن َصعبَِة سیَرِة ُکلِّ األنبیاءِ َصرُعُهم َمَع الکافِریَن َو الّظالِمیَن.  
 مِن ُصُعوباِت ِسیَرِة األنبیاءِ ُکلُُّهم َصرُعُهم َمَع الکافِریَن َو الظالِمیَن.

٢٣
٤  

حیَح فِی التَّعریِب:-	3۰ َعیِّن الصَّ
١ هیچ قومی از اقوام زمین نبوده است مگر اینکه دینی و راهی برای عبادت داشته است: ال َقوَم مِن أقوامِ األرِض إاّل َو کاَن لَُه دیٌن   

َو َطریَقٌة لِلِعباَدِة.
٢ هر غذایی که بر آن نام خداوند یاد نشود پس همانا آن بیماری است و برکتی در آن نیست: ُکلُّ َطعامٍ ال یَذُکُر إسُم اهللِ َعَلیِه، َفإنَّما   

ُهَو داٌء َو ال بَرَکٌة فِیِه.
٣ بنده به حقیقت ایمان نمی رسد تا زبان خویش نگاه دارد: لن یَبَلُغ الَعبُد الَحقیَقَة االیماِن َحتّی یَحزَن مِن لِسانِِه.  

جِن مِن اللِّساِن.  هیچ چیزی سزاوارتر از زبان به زندان شدن نیست: ال َشیُء أَحقُّ بِالسِّ
٢٣
٤  

حیَح فِی التَّعریِب:-	31  َعیِّن الصَّ
»ستاره شناس وسایل خود را حاضر و شروع به دیدن ستارگان در شب کرد«.  

ُم َوسائَِلُه َو یَبَدأُ بُِرؤیَِة النُُّجومِ فِی الَّلیِل.  ٢ أحَضَر الُمنَجِّ ُم َوسائَِلُه َو رأَی النُّجوَم فِی الَلّیِل.  ١ َحَضَر الُمنَجِّ  
ُم َوسایَِلُه َو بََدأَ بُِرؤیَِة النُّجومِ فِی اللَّیِل.  أحَضَر الُمنَجِّ

٢٣
٤ ُم َوسائَِلُه َو بََدأَ بِیََری النُّجوَم فِی اللَّیِل.  ٣ َحَضَر الُمنَجِّ  
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 َعیّن ما لَیَس فِیهِ َخطاٌء فِی َترَجَمِة الَکَلماِت الُمَعيََّنِة:-	32
َل َمن أسَلَم َوال تَکونَنَّ مِن الُمشِرکیَن: مأمور کردم، قطعًا باشد، هرگز نباش ١ ُقل إنّی أُمِرُت أن أکوَن أوَّ  

َجَرِة أن یا ُموَسی إنِّی أنَا اهللُ َربُّ العالَمیَن: به آن رسید، ندا دادیم،  ٢ َفَلّما أتاها نُودَِی مِن َشِطِئ الوادِ األیَمِن فِی البُقَعِة الُمباَرَکِة مِن الشَّ  
جایگاه مبارک

٣ قاَل َربِّ إنِّی َوَهَن الَعظُم مِنّی َواشتََعَل الّرأُس َشیبًا َولَم أُکن بُِدعائَِک َربِّ َشقیًّا: بزرگی، شعله ور شده است، نبوده ام  
 یا أیَُّها النّاُس إن ُکنتُم فِی َریبٍ مَِن البَعِث َفإنّا َخلقناُکم مِن تُراٍب... : اگر هستید، شک، رستاخیز

٢٣
٤  

33	 ل الفراغاِت فِی التَّرَجَمِة:- َکمِّ
الف( أیَُّها الفاِخُر َجهاًل بِالنََّسب/ إنَّما النّاُس أِلُمٍ َو أِلب: ای که... افتخارکننده به دودمان هستی، مردم تنها از یك مادر و یك پدراند.  

ٍة/ أم َحدیٍد أم نُحاٍس أم َذَهب: آیا آنان را... که از نقره، آهن، مس یا طال آفریده شده اند. ب( َهل تَراُهم ُخلُِقوا مِن ِفضَّ  
ج( إنََّما الَفخُر لَِعقٍل ثابٍت/ َو َحیاءٍ َو عفاٍف و أَدب: افتخار تنها به... شرم، پاکدامنی و ادب است.  
٢ نابخردانه، ندیدی، استواری عقل ١ بی خرد، ندیدی، استواری عقل   
 نابخردانه، نمی بینی، عقلی استوار

٢٣
٤ ٣ بی خرد، نمی بینی، عقلی استوار   

 إنتَخب الترجمة الصحيحة »الَشْعَب مِن ُشعوب االرض ااّل و کان له دیٌن و طریقٌة للعبادة «-	34
١ هیچ ملتی از ملت های زمین نیست مگر اینکه دینی و راهی برای عبادت داشته باشد  

٢ نیست ملتی از ملت های دنیا مگر آنکه برای آن یک دین و عبادتی باشد  
٣ قطعا هر ملتی از ملت های زمین برایشان دین و راه عبادت وجود دارد  

 هیچ مّلتی از ملت های زمین نیست جز اینکه برایش دین و عبادتی باشد
٢٣
٤  

 إنتَخب الترجمة الصحيحة »اآلثار القدیمية التی إکتََشفها االنساُن تُؤّکُد إهتمام االنسان بالدین و تدّل علی أنّه فطرّی فی وجوده.«-	35
١ آثار قدیمی که توسط انسان کشف شده است تاکید بر توجه به دین و داللت بر فطری بودن آن دارد  

٢ آثار قدیمی که انسان آنها را کشف کرده ، توجه انسان به دین را تاکید می کند و داللت برآن دارد که دین در وجودش فطری است  
٣ آثار قدیمی که انسان کشف کرده ، توجه انسان به دین را نشان می دهد و داللت برآن دارد که دین در وجودش فطری است  

 انسان ها آثار قدیمی را کشف کردند که این موضوع اهتمام آنها به دین و فطری بودن آن را نشان می دهد
٢٣
٤  

 إنتَخب الترجمة الصحيحة »بََدأ القوُم یَتهاَمسونَ : إّن الصنَم ال یَتَکّلم، إنّما یَقُصُد إبراهیُم اإلستهزاء بأصنامنا«-	36
١ قوم پچ پچ می کردند که : بت که حرف نمی زند قطعا ابراهیم می خواهد بت های مارا مسخره کند  

٢ قوم شروع به پچ پچ کرد : قطعا بت حرف نزده است و همانا ابراهیم بت های مارا مسخره کرده است  
٣ قوم شروع به پچ پچ کردند : قطعا بت حرف نمی زند ، بی شک ابراهیم قصد مسخره کردن بت های مارا دارد  
 قوم شروع به پچ پچ کردند : بت هیچ گاه حرف نمی زد و قطعا قصد ابراهیم مسخره کردن بت ما بوده است

٢٣
٤  

3۷	 إنتَخب الترجمة الصحيحة »إِنَّ اهللَ یُِحبُّ الَِّذیَن یَُقاتُِلوَن فِی َسبِیلِهِ َصفًّا َکَأنَُّهْم بُنْیَاٌن َمْرُصوٌص«-
١ در حقیقت، خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف، چنانکه گویی بنایی محکم و استوارهستند ، جهاد می کنند.  

٢ در حقیقت، خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف، چنانکه گویی بنایی محکم و استوارهستند ، جهاد می کردند  
٣ در حقیقت، خدا دوست دار کسانی است  را که در راه او صف در صف، چنانکه گویی بنایی محکم و استوارهستند ، جهاد می کنند.  

 در حقیقت، خدا دوست دارد کسانی را که در راه او پی در پی ، چنانکه گویی بنایی محکم و استوارهستند ، جهاد می کنند.
٢٣
٤  

 إنتَخب الترجمة الصحيحة »إِنَّ اهللَ لَُذو َفْضٍل َعَلی النَّاِس َولَِکنَّ أَْکثََر النَّاِس ال یَْشُکُروَن«-	3۸
١ قطعا خداوند نسبت به مردم  فضل و بخشش داشت ولی بیشتر مردم سپاسگزار نبودند  

٢ قطعا خداوند نسبت به مردم  فضل و بخشش دارد ولی بیشتر مردم سپاسگزار نیستند  
٣ قطعا خداوند نسبت به مردم  فضل و بخشش خواهد داشت ولی بیشتر مردم سپاسگزار نیستند  

 قطعا خداوند نسبت به مردم  فضل و بخشش دارد ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کردند
٢٣
٤  



18

هم
زد

دوا
ی 

عرب

 إنتَخب الترجمة الصحيحة »َوال تَُسبُّوا الَِّذیَن یَْدُعوَن مِْن ُدوِن اهللِ َفیَُسبُّوا اهللَ...«-	3۹
١ وکسانی را که به غیر خدا دعوت کردند ، دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام دهند.  

٢ وکسانی را که به غیر خدا فرا می خوانند ، دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام خواهند داد  
٣ وکسانی را که به غیر خدا فرا می خوانند ، دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام دهند.  

 وکسانی را که به غیر خدا فرا می خواندند ، دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام دهند.
٢٣
٤  

عیّن الصحیح فی تعریب هذه العبارة: » هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست«-	4۰
٢ لیَس فقٌر مثل الجهل و لیَس میراٌث مثل االدب ١ الفقَر کالجاهِل و ال میراَث کاالَدب   

 ال فقَر کالَجهِل و المیراَث َکاالَدب
٢٣
٤ ٣ الالفقَر مثُل الجهِل و ال المیراَث کاالدب   

عیّن الصحیح فی تعریب هذه العبارة: » گویی خشنود ساختن همه مردم هدفی است که به دست نمی آید«-	41
٢ کاّن إرضاَء جمیع الناس غایٌة ال تُدَرک ١ لیَت إرضاء جمیع الناس هدٌف ال تُدَرک   
 لعّل إرضاء کّل الناس هدٌف ال یُدَرک

٢٣
٤ ٣ إّن إرضاء کّل الناس غایة ال یُدَرک   

 عین الصحیح فی الترجمة: -	42
١ لیَت َصدیقی یَنَجُح فی المسابقة: کاش دوستم در مسابقه پیروز باشد  

٢ لَیتَنی أشاِهُد جمیع ُمدن بالدی: کاش همه شهر های کشورم را می دیدم  
٣ لیَت ناصرا إبتَعَد عن الکسل: کاش ناصر از تنبلی دوری می کرد  

 لعّل حمیدا یُسافر: شاید حمید مسافرت کرده باشد
٢٣
٤  

 عیّن الخطأ فی الترجمة:-	43
١ الخیَر فی قوٍل اال مع الفعل: خیری نیست مگر اینکه کالم با عمل باشد  

٢ ال جهاَد َکجهاد النفس: هیچ جهادی مانند جهاد با نفس نیست  
٣ ال لباَس أجمل من العافیة: هیچ لباسی زیبا تر از عافیت نیست  

 ال فقَر کالجهِل و المیراَث کاالدب: هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست
٢٣
٤  

مفهوم

 َعیِّن اأَلَصحَّ لِلَمفهومِ:-	44
ٍة أَم َحدیٍد أَم نُحاٍس و َذَهب/ بَل تَراُهم ُخلِقوا مِن طيَنٍة َهل ِسوَی لَحٍم و َعظٍم و َعَصب« »َهل تَراُهم ُخلِقوا مِن ِفضَّ  

٢ َعِجبُت لِلُمتََکبِِّر الَّذی کاَن بِاأَلمِس نُطَفًة َو یَکوُن َغداً جیَفًة ١ َقاَل أَنَا َخیٌْر مِنُْه َخَلْقتَنِي مِْن نَارٍ َوَخَلْقتَُه مِْن ِطینٍ   
یِن الَحَسُد َو الُعجُب َو الَفخُر  آفَُة الِدّ

٢٣
٤ ٣ إِْذ َقاَل َربَُّک لِْلَمَلئَِکِة إِنِّي َخالٌِق بََشًرا مِْن ِطینٍ   

 َعیِّن ما لَیَس َمفهوَمه مِثَل اآلَخریَن:-	45
٢ اَقَربُُکم َغداً مِنّی فِی الَموقِِف أَوفاُکم بِالَعهِد ١ ال دیَن لَِمن ال َعهَد لَُه    

 الَمسؤوُل ُحرٌّ َحتَّی یَعَِد
٢٣
٤ ِة َمن ال یُوفِی بَِعهِدهِ  ٣ ال تَعتَِمد َعلی َمَودَّ  

حیَح فِی الَمفُهومِ:-	46  َعیِّن الصَّ
»ال ِجهاَد َکِجهادِ النَّفِس«.  

١ َکیَف یَستَطیُع َصالَح نَفِسِه َمن ال یَقنَُع بِالَقلیِل.  
٢ ثََمَرُة الُمحاَسبَِة ِصالُح النَّفِس.  

٣ ُطوبَی لَِمن جاهَد فِی اهللِ نَفَسُه َو َهواُه َو َمن َهَزَم ُجنَد َهواُه َظفَِر بَِرِضی اهللِ تَعالَی.  
 َجهاُد النَّفِس بالعِلِم ُعنواُن الَعقِل.

٢٣
٤  
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 عیّن الصحیح فی مفهوم هذه االبیات:-	4۷
إنـمـــا النــــاُس اِلمٍ و ألب ایّها الفاخر جهاًل بـالنّسب   
أم حــدیٍد أم نُحـاٍس أم َذَهب هل تَراهم ُخلِقوا من فضة   
هل سـوی لَحٍم وعظٍم و َعصب بَل تَراهم ُخلقوا مِن طـينة   
وحیـــاءِ و عــــفاٍف و أدب إنما الفخُر لِعـقل ثابــتٍ   

٢ الفرق بین الجاهل و العاقل ١ کیفیة خلقة االنسان    
 انما الشرف بالعقل ال بالمال

٢٣
٤ ٣ أهمیة العقل و العفاف و االدب   

درك مطلب

إِقَرأِ النََّص ثُمَّ أَِجب َعِن اأَلسَئَلِة:

اأُلخَری  اأَلجناِس  الَمعدِن أو  أَِو  الَخَشِب  أَو  الَحَجرِ  مَِن  ثِمثاٌل  نُم  الصَّ الَبَشِرَیِّة.  الُمجتََمعاِت  أَکثَرِ  َقد کانَت في  »ِعباَدُة اأَلصنامِ 
النّاُس یعبدون  الباِلدِ  الَوهِم و لِکن في بَعِض  الَحیواِن أَو مَِن  یَعبُُده اإلِنساُن. هذه اأَلصناُم تُمِکُن أَن تَُکوَن بِصوَرِة اإلِنساِن أَو 
رِک و مِن ُجمَلتِها کاَن  میِه »آنیمیسم«. َعوامٌِل ُمخَتَلِفٌة تُحَسُب ِلقاَمِة ُوجوهِ النّاِس لِلشِّ ًة فِي الَطبيَعِة نُسَّ أَشجاراً أَو َحیَواناٍت خاَصّ
َع  إِهتِماَم اإلِنساِن بُِمحاکاِة الخالِِق بِصوَرِة اأَلشیاءِ ألَّتي کاَن یَراها مِثَل اإلِنساِن و الَحیَواناِت و النَّباتات. هَکذا نَقِدُر أَن نَُقوَل أَنَّ تَنَوُّ

الُموجوداِت في العالَِم کاَن یَُسبُِّب اإلِنساَن أَن یَعتَبَِر اأَلرباَب الُمَخَتَلَفَة لَها.«

 َعیِّن الَصحیَح َحَسَب النَِّص:-	4۸
ً بوِب أَبَدا ٢ النَباتاُت ما کانَت مَِن الرُّ ١ اأَلصناُم یُمِکُن أَن تَکوَن َطبیعیًَّة أَِو َمصنوَعةً   

 النَُّص یَبَحُث َعِن الُمشِرکیَن في بََلٍد خاٍصّ
٢٣
٤ ٣ قَلیَلٌة مَِن النّاِس کانوا یَعبُدوَن اأَلصناَم في الماضی   

َعیِّن الَخطَأ َحَسَب النَِّص:-	4۹
٢ أَحیانًا اإلِنساُن یَستَعیُن مَِن قَُوِة َوهِمِه لِِصناَعِة اأَلصنامِ ١ لَِلصنام اأَلنواُع و اأَلجناُس الُمختَلَِفةُ   

 اأَلشیاُء الَمرئِیَُّة کانَت أََحَد َمصادَِر اإلِلهامِ لَِصناَعِة اأَلصنامِ
٢٣
٤ ٣ آنیمیسم ُهَو ِعباَدُة اأَلصنامِ أَلَّتي یَصنَُعها اإلِنسانُ   

نُم ثِمثاٌل مَِن الَحَجرِ أَو الَخَشِب أَِو الَمعدِن أُو اأَلجناِس اأُلخَری یَعبُُده اإلِنساُن« یَرِجُع إِلَی:-	5۰ الَضمیُر »ه« فِي ُجمَلِة » الصَّ
 اأُلخَری

٢٣
٤ ٣ الَحَجِر   ٢ تِمثالٌ  نَمُ  ١ الصَّ  

إقرأ النَّصِّ الّتالَِيِة بِِدقٍَّة ثُمَّ أِجب عن األسئلة:

نُُم تِمثاٌل مِن الَحَجرِ أو الَخَشِب أو الَمعَدِن أو َغیرِهِ الِّذی یُبنَی بِِشکِل اإلنساِن أو الَحیواِن أو ُصَورٍ ِخياليٍَّة َو َحِقيِقيٍَّة لِِعباَدِة. کاَن ِعباَدُة  الصَّ
نَِم رائجًا فِی ُکلِّ األَمِم تَقریبًا. َولِکنَّ بَعَض األَمِم َکاإلیرانِییَّن ماکاَن یَعبُُد األصناَم أبَداً. فِی سّنة الیونانیّیَن کاَن یَعبُُد بَعُضُهم  آلِهًا  الصَّ
ِجسمیًّا َو بَعُض اآلِخرِ یَعبُُد آلِهَا روحیًّا. األصناُم الَمشُهوُر عِنَدُهم کاَن زئُوَس َو هراَء َو آتِنا َو هِرکوَل. َو کاَن عِنَد الّرومیّین الجوبیتُِر 

ی.   َو الِونُوُس َو الدیانا و عِنَد األعراِب کاَن الاّلَت َو الَمناَت َو الُعزَّ

51	-:  َعیِّن الُعنواَن الُمناِسَب لِلنَّصِّ
٢ ِعباَدُة األصنامِ عنَد األَمِم الُمختلفِة ١ األصناُم الَمشُهوُر ِعنَد األَمِم الُمختلفةِ   

 ُسنَُة الیونایّیَن فِی ِعباَدِة األصنام
٢٣
٤ ٣ َذمُّ ِعباَدِة األصنامِ    

52	-:  َعیِّن الَخطأ َحَسَب النَّصِّ
٢ کاَن یَعبُُد الیونانیّوَن آلِهًا جسِمیًّا َو روحیًّا أیضًا. ١ کاَن یَعبُُد اإلیرانِیُّوَن األصناَم َقبَل ُورودِ اإلسالمِ فِی ایراَن.   

 کاَن یَعبُُد األعراُب األصناَم َقبَل ُظُهورِ نَبِیِّ اإلسالمِ.
٢٣
٤ ٣ کاَن ِهرکوُل َو زئوُس مِن األصنامِ الَمعروِف فِی یوناَن.   
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53	-:  َکم حرفًا مِن ُحروف مشبهة بِالفعِل ُوِجَد فِی النَّصِّ
٢ ثلثة ١ اثنان    
 صفر

٢٣
٤ ٣ واحد    

حیَح فِی نوعّية أو َمَحلِّ إعرابِیِّ الَکَلماِت الُمَعيََّنِة:-	54  َعیِّن الصَّ
یونانیِّیَن، کاَن، رومیِیَّن  

٢ صفت، فعل ناقصه، مجرور به حرف جر ١ مضاف الیه، فعل ناقصه، مضاف الیه   
 صفت، خبر، مجرور به حرف جر

٢٣
٤ ٣ مضاف الیه، حروف مشبهة بالفعل، مضاف الیه   

إقرا النص التالی ثم أجب االسئله

إّن ابراهیم الخلیل )ع( الذی حاَوَل أن یُنقَذ قومه مِن عــبادة االصنام. فی أحد االعیاد و لّما َخَرَج قومه مِن مدینتهم ، بقی وحیدا،

فحمَل فأسا و کّسَر جمیع االصنام فی المعبد ااّل الصنم الکبیر، ثّم عّلق الفأَس علی کتفه و ترک المعبد . ولما رجع الناس شاهدوا 
أصنامهم مکّسرة وظنّوا أّن ابراهیم )ع( هو الفاعل ، فأحضروه للمحاکمة و سألوه : ) أانَت َفعلَت بِآلهتنا یا إبراهیم(

فأجابهم: لِم تَسألوننی؟ إسألوا الصنم الکبیر. بََدأ القوُم یَتهاَمسونَ : إّن الصنَم ال یَتَکّلم، إنما یَقُصُد إبراهیُم االستهزاء بأصنامنا وهنا 

)قالوا حّرقوه وانصروا آلَِهتکم( َفَقذفوه فی النار فانقَذه اهلل منها

 ماهی ترجمة الکلمات ) فأسا -  مکّسرة - یتهامسون - حّرقوه( من النص حسب الترتیب:-	55
٢ تبر- شکسته شده - پچ پچ می کنند - اورا بسوزانید ١ تبر - شکننده  - پچ پچ کردند - اورا سوزاندید   

 تبر - شکست - نجوا می کردند - اورا سوزاندند
٢٣
٤ ٣ داس -  شکسته شده - پچ پچ می کردند - اورا بسوزانید   

 اّی عنواٍن یناسب النص:-	56
٢ حیاة ابراهیم الخلیل بین قومه ١ عبادة االصنام فی قوم إبراهیم   

 محاکمة ابراهیم بسبب استهزاء االصنام
٢٣
٤ ٣ محاولة ابراهیم إِلنقاذ القوم و نتیجتها   

 عیّن الصحیح: -	5۷
)فی أحد االعیاد و لّما َخَرَج قومه مِن مدینتهم ، بقی وحیدا، فحمَل فأسا و کّسَر جمیع االصنام فی المعبد (  

٢ قومه : فاعل / وحیدا : مفعول ١ أحد : المجرور بحرف الجر /  االعیاد: المضاف الیه   
 االصنام: المضاف الیه / االعیاد: صفة

٢٣
٤ ٣ فأسا: فاعل / االصنام: المضاف الیه   

 عیّن الخطأ:-	5۸
)بََدأ القوُم یَتهاَمسونَ : إّن الصنَم ال یَتَکّلم، إنما یَقُصُد إبراهیُم االستهزاء بأصنامنا وهنا )قالوا حّرقوه وانصروا آلَِهتکم( َفَقذفوه فی   

منها ( اهلل  فانقَذه  النار 
٢ بأصنامِ: الجاروالمجرور / آلهة: مفعول و منصوب ١ إبراهیم: فاعل و مرفوع / االستهزاء : مفعول و منصوب   

 ابراهیُم: فاعل و مرفوع / باصنامِ: الجار و المجرور
٢٣
٤ ٣ اهلل: مفعول و منصوب / آلهة: فاعل و مرفوع   

 عیّن الصحیح فی محل اعرابّی الکلمات التالية حسب النص: -	5۹
) المعبََد - الناُس - الکبیَر - النارِ (  

١ المفعول به - الفاعل - الصفة- المجرور بحرف الجر  
٢ المفعول به - المبتدا - الصفة - المجرور  

٣ الفاعل - الفاعل - الصفة - الجار و المجرور  
 المفعول به - الفاعل - المضاف الیه - الجاروالمجرور

٢٣
٤  


