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سخنناشر
وقتی عبارت »تیزشیم« را می بینید؛ یعنی گویندءه این عبارت که مشاوران 

آموزش باشد، چند اندیشءه کلیدی را به عنوان فرض پذیرفته است:
و  عملکرد  و  رفتار  از  ناشی  تیزهوشی  یعنی  بشویم؛  تیز  یعنی  تیزشیم   .1

وراثت. و  ژنتیک  از  ناشی  نه  ماست  تالش 
2. تیزشیم یعنی حتماً بدو! همین طور یک جا بمانی که تیز نمی شوی ...

3. تیزشیم یعنی چاقوی ذهنت را تیز کن! چاقوی ذهن چطور تیز می شود؟ 
با برخورد با تست هایی که به همین منظور برای شما آماده شده است. 

»تست های سطح باال« برای تیزشدن شماست.
تا سال قبل در ذهن  اگر  نیا! یعنی قبول نکن که  4. تیزشیم یعنی کوتاه 
هم  امسال  می شدی،  تصّور  کُندی  دانش آموِز  معلم ها  و  همکالسی ها 

نیا! کوتاه  باش!  جنگجو  یعنی  تیزشیم،  نه!  باشد.  است  قرار  همین طور 
5. تیزشیم یعنی تا آخرین لحظه! یعنی تو خودت را کسی فرض کن که هر 
چه ضربه بخورد، بلند می شود. تیزشیم یعنی جنگجویی که همیشه دقیقءه 
90 گل می زند و بعد از این که بازی تمام شد، غصه می خورد و در حین 
بازی غصه  که حین  نمی دهد  اجازه  به خودش  و  می جنگد  همیشه  بازی 

بخورد. چرا که می داند هر لحظه احتمال نتیجه گرفتن وجود دارد.
تیز  از  تا هر لحظه که خسته شدید  یعنی همراه شما هستیم  تیزشیم   .6
کردن ذهن تان، با تست ها و پاسخ ها و درسنامه نقش »فلفلی را بازی کنیم« 
که شما می خورید و می دوید از بس می سوزاندتان! یادتان نرود که زیبایی 

در همین سوختن هاست!
شما  برای  تیزشیم،  کتاب های  مجموعه  امیدوارم  که  بگویم  انتها  در 
دلتان  و  هستید  متوسط  سطح  از  رفتن  باال  دنبال  به  که  دانش آموزانی 
می خواهد قله را نه از تعریف دیگران، بلکه با حضور خودتان تجربه کنید، 

باشد.  مفید 
وحیدتمـنا    



»تیزشیم عربی عمومی« طوری نوشته شده که اگر:
الف( از ابتدای سال تهیه اش کنید، به تنهایی و یا در کنار یک کتاب دیگر، بسیار کمک 

بود! خواهد  حالتان 
اول سال می گرفتیمش(  از  اینکه می گویید کاش  از  کنید، )جدای  تهیه اش  ب( وسط سال 

می دهد! پوشش  را  و ضعف هایتان  می کند  همراهی تان 
ج( ماه های منتهی به کنکور تهیه اش کنید، با خوب خواندنش حداقل به درصد ۴۰ می رسید!

ظرافت ایده پردازی و اجرا و تألیفش همینجا بود!
کتابمان سه بخش داد: 

۱- »درسنامه«: مختصر و مفید هرچه که باید می دانستید را برایتان آورده ام؛ در دو  بخش 
»قواعد« و »ترجمه«. سعی کردم خیلی به حاشیه نپردازم و با قلمی ساده و روان و البته مثال های 
کافی، مطالب را برایتان جا بیندازم. خیالتان راحت باشد که علی رغم حجم کم درسنامه، هیچ  

چیزی از قلم نیفتاده. هیچ چیزی! ضمناً واژه نامه های آخر هر درس را جّدی بگیرید!
۲- »تست«: به شکل آزمون برایتان تست طرح کردم. تقریباً هر دو  درس را در یک »بسته 
آزمون« قرار دادم و هر بسته شامل دو آزمون 15تایی است. بعضی جاها هم مرور داریم. هر 
پایه یک آزمون جامع دارد و پنج آزمون ۱۵ تایی )تحت عنوان »آزمون تکمیلی«( برای همءه 

درس ها و پایه هاست. کنکورهای ۹۹ حسن ختام تست هایمان هستند.
سعی کردم سؤال ها منطبق با کنکور )براساس درجءه دشواری، گزینه سازی و خالقیت( باشد، 

البته گاهی دست به طرح تست های ساده تر و دشوارتر هم زده ام.
بعضی تست هایی که در این کتاب آمده اند، در هیچ  کتاب و آزمونی مشابهی ندارند و به 
قولی سعی کردم دسِت طراحان کنکور را بخوانم. اینکه تا چه حد موّفق شده ام، اهلل أعلم! البته 

کنکور ۹۹ حرفمان را تأیید کرد!
بودجه بندی و فضای کنکور نظام جدید را تا حّد زیادی رعایت کردم و البته که اصرار داشتم حتماً 

درک متن در سؤاالتمان بگنجد. تک به تک بررسی کنید تست هایمان را! حّتی بیشتر از یک بار!

تقدیم به »محمود عاشوری« که ورود به این عرصه را مدیون صبوری هایش هستم.
خیلی حرف ها برای گفتن داشتم ولی ترجیح می دهم متنی از کتاب »دیوانه« نوشتءه 

»جبران خلیل جبران« را با هم بخوانیم:
این دشت خلوت خسته شده ای.«  ایستادن در  از  »البد  به مترسکی گفتم:  یک بار 

از آن خسته نمی شوم.« پایدار است، من  »لّذت ترساندن عمیق و  گفت: 
دمی اندیشیدم و گفتم: »درست است، چون من هم این لّذت را چشیده ام.«
گفت: »فقط کسانی که تنشان از کاه پر شده باشد، این لّذت را می شناسند.«

آنگاه من از پیش او رفتم و ندانستم که منظورش ستایِش من بود یا خوار کردن من.
او  کنار  از  که  هنگامی  شد.  فیلسوف  مترسک  مّدت  این  در  و  گذشت  یک سال 

می سازند. النه  کالهش  زیر  کالغ  دو  دیدم  می گذشتم، 
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۳- »پاسخنامه«: چیزی که این کتاب را مشّخصاً از دیگر کتاب ها متمایز می کند، پاسخنامءه 
مفّصل و جامعش است که رنگ و بوی درسنامه به خودش گرفته! از ابتدا هم همین قصد را 
داشتم. شیوه ها و تکنیک هایی که احتماالً همه تان دوست داشتید یک جا داشته باشیدشان، در 

پاسخ نامه مان چشم انتظارتان است.
نکات را کرارًا و مرارًا آورده ام تا ملکءه ذهنتان شود. 

بودند.  حالش  راه کمک  این  در  زیادی  دوستان  اّما  آمده  جلد  روی  حیدربکی  بهروز  اسم 
ممنونم از »احمد خداداد« عزیز که صبورانه همراهی ام کرد و دوستان و همکارانش؛ خانم ها 
و آقایان: محّمدی، سلیمان زاده، سالک، موسوی، بگلری، حسامی، رضایی و رودبارانی که به 

بنده لطف داشتند و کمکم کردند.
از »وحید تمنّا« هم ممنونم که گفت: »بهروز حمله کن و تمامش کن!« 

دبیران محترم و دانش آموزان عزیز برای ارتباط با بنده، سؤال، انتقاد و پیشنهاد با آیدی زیر 
در ارتباط باشید: 

 @Behrooz_heydarbaki

موّفق بمانید  



»َلیَس: نیست«،  »کاَن: بود، است«،  ناقصه آشنا شدید:  افعال  با  در درس هفتم عربی یازدهم 
تأثیر زیادی می گذارند. بر ظاهر و معنای عبارت ها  این فعل ها  أْصَبَح: شد، گردید«.  »صاَر، 

یادآوری
1 افعال ناقصه ـ مانند فعل های معمولی ـ صرف می شوند. فقط صرفشان در برخی صیغه ها 

تفاوت دارد. »لیس« هم که فقط صرف ماضی دارد که آن هم معنای مضارع می دهد.
2 فعل های ناقصه فاعل و مفعول نمی گیرند؛ به جایش اسم و خبر دارند.

3 فعل های ناقصه مجهول ناپذیرند.
4 نکات ترجمه:

، َیکوُن: می باشد، کُْن: باش. بود
است الف( کان 

 »کان + ِلـ )ِعنَد، َلَدی( + اسم: مفهوم داشتن در گذشته«
 »کان + مضارع: ماضی استمراری«

ما + کان + مضارع

کان +  ال + مضارع

َلم + یکون )به شکل تغییر یافته(+ مضارع

ماضی استمراری منفی

 »کان + )قد( + ماضی: ماضی بعید«
ما + کان + ماضی

َلم + یکون )به شکل تغییر یافته( + ماضی
ماضی بعید منفی: 

ب( لیس: نیست
 »لیس + ِلـ )ِعنَد، َلَدی( + اسم«: مفهوم »نداشتن« در زمان حال

ج( أْصَبَح، صاَر: شد، گردید، یُْصبُح، َیصیُر: می شود، می گردد، أْصِبْح، ِصْر: بشو

معّرفی حروف مشّبهة بالفعل

به مثال های زیر دقت کنید:
1 إنَّ أکرم الناس عند اهلل أتقاهم: بی گمان )بی شک، بی تردید( گرامی ترین مردم نزد خداوند 

باتقواترین آن هاست.
2 علمت جّیدًا أّن الصبر مفتاح الفرج: به خوبی دانستم که بردباری، کلید گشایش است.

3 ِانعقدت حفلة عظیمة في المدرسة و لکنّي ما قدرت علی الحضور فیها: جشن بزرگی در 
مدرسه برگزار شد اما )ولی( من نتوانستم در آن حضور یابم.

ِة ِبالِفْعِل و ال الّناَفیِة ِلْلِجْنِس َ َمعاين احٌلروِف الٌمَشبَّ
رُْس األّوُل الدَّ

 رس 1
ماید  واز هم
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رُْس األّوُل الدَّ

 رس 1
ماید  واز هم
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4 هذا المنظر جمیل جّدًا کأّنه رسم: این منظره بسیار زیباست، گویی آن، نّقاشی است.
نعمت هایش  بابت  پروردگارش  از  انسان  کاش  أنعمه:  علی  رّبه  یشکر  اإلنسان  لیت   5

سپاسگزاری نماید.
6 ُأرسل إلیکم نبّي بالبّینات لعلّکم تهتدون: پیامبری به همراه نشانه های آشکار به سوی شما 

فرستاده شد، امید است که )شاید( شما هدایت شوید.
« در دستور زبان عربی، حروف مشّبهةبالفعل می گویند.  به حروف »إّن، أّن، لکّن، کأّن، َلیَت، َلعلَّ

این حروف بر ظاهر و معنای عبارت ها بسیار تأثیرگذارند.

« جایی که نیاز به تأکید باشد در معناهای »قطعاً، بی شک، همانا، بی تردید، بی گمان«  1 »إنَّ
و ّکالً به صورت کلمات تأکیدی به کار می رود. دقّت کنید که این حرف کّلعبارترا

تأکیدمیکند )یؤّکد الجملة بأجمعها(.
2 »أّن« رابط دو قسمت از عبارت است و معنای »که« می دهد )یربط الجملتین(.

خوانش ان

اگر عالمت حرف »ان« گذاشته نشود، خوانش های متفاوتی از آن می شود. باید با همءه آن ها و 
جزئیاتشان آشنا شویم:

الف( »إّن«: جزء حروف مشّبهة بالفعل است، غالباً همان ابتدای عبارت آفتابی می شود و معنای 
»بیگمان، قطعاً«1 و این ها می دهد، حتماً بعدش اسم یا ضمیر خواهید دید:

إّن العقل مصلح کّل أمر: بی شک عقل اصالح کنندءه هر کاری است.
ب( »أّن«: جزء حروف مشّبهة بالفعل است، معنای »که« می دهد، وسط عبارت ها ظاهر می شود 

و بعد از آن حتماً اسم یا ضمیر می آید:
ِاعلموا أّن ثمرة العلم إخالص العمل: بدانید که نتیجءه دانش، خالص کردن عمل است.

ج( »أْن«: جزء حروف ناصبه است، بعدش حتماً فعل )و غالباً فعل مضارع( می آید، معنای »که« 
می دهد و فعل مضارع بعدش به صورت التزامی ترجمه می شود:

ُأرید من اهلل أن یُعطیني صبراً عند المصاعب: از خداوند می خواهم که هنگام سختی ها به من صبر عطا کند.

گاهی »أْن« در همراهی با »ال« پنهان می شود. )أْن+ ال  أاّل(:
علیکم أاّل تُلّحوا علی نقاط الخالف: شما باید که بر نقاط اختالف پافشاری نکنید. )أاّل: أْن+ ال(

د( »إْن«: جزء ادات شرط است، بعد از آن حتماً فعل می آید )فعل شرط و جواب شرط، البته 
جواب شرط ممکن است به صورت جمله اسمیه بیاید( و معنای »اگر« می دهد:

 إْن َدَخَل حّب اهلل في قلب َخَرَج حّب الدنیا منه: اگر عشق خداوند به قلبی وارد شود، عشق 
  فعل شرط         جواب شرط

دنیا از آن خارج می گردد.

1. گاهی بدون ترجمه و گاهی به معنای »زیرا، که«!
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3 »لکّن«: برای رفع ابهام از جملءه قبلش و کامل کردن پیام استفاده می شود. )یرفع اإلبهام 
عن قبلها و یُکّمل المعنی(:

الحیاء حسن و لکّن في الشباب أحسن: شرم نیکوست اّما در جوانان نیکوتر است.
»لکّن« را به شکل های »اّما،ولی،ولیکن،لکن« ترجمه می کنند.

»لکْن« جزء حروف مشبهة بالفعل به شمار نمی رود.
« را با »َلکُّن« )لـ + کُّن( اشتباه نگیرید.  »ٰلِکنَّ

«: غالباً برای بیان تشبیه به کار می رود و به معنای »گویا، مانند، مثل« است: 4 »کأنَّ
هذه البنت جمیلة جّدًا کأّنها قمر: این دختر بسیار زیباست، گویی او ماه است. )او مانند ماه است.(

دقّت کنید که این کلمه، حرفی است که بر تشبیه داللت دارد.

5 »لیت«: برای بیان آرزو به کار می رود و غالباً بر حسرت گوینده داللت دارد، معنای »کاش« 
می دهد و به صورت »یا لیت: ای کاش« هم به کار می رود.

لیت أخي ینجح في امتحاناته: کاش برادرم در امتحاناتش موّفق شود.

»لیت« غالباً جایی به کار می رود که امید به وقوع کار نداشته باشیم. )ال َنرجو وقوعه(

6 »لعّل«: برای بیان »امید« و گاهی شک، گمان و تخمین به کار می رود و معنای »امید است 
که، باشد که٬ شاید« می دهد:

لعّل المسلمین یّتحدون أمام األعداء: امید است که مسلمانان در برابر دشمنان مّتحد شوند.

صورت سؤال های زیر را می توانیم برای »لعّل« به کار ببریم:

یُفید معنی الرجاء

یدّل علی الشّك في وقوع الفعل

نرجو وقوعه

لیس وقوعه حتمّیاً

عّین ما
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معرفی »ال«ی نفی جنس

به عبارت زیر دقّت کنید:
لیس عمل أفضل من خدمة الناس: کاری بهتر از خدمت کردن به مردم نیست )وجود ندارد(.

حاال اگر بخواهیم عبارت باال را با تأکید زیاد بگوییم، از مثال زیر استفاده می کنیم:
ال عمَل أفضل من خدمة الناس: هیچ کاری بهتر از خدمت کردن به مردم نیست )وجود ندارد(.

می بینید که زور »ال« از »لیس« بیش تر است. به »ال«ی به کار رفته در مثال باال، »ال«ی نفی 
می گوییم. جنس 

1 اسم پس از »ال«ی نفی جنس، با عالمت فتحه، بدون »ال« و بدون تنوین می آید. )عمَل(
2 اسم »ال«ی نفی جنس بالفاصله پس از خوِد »ال« آفتابی می شود.

3 »ال«ی نفی جنس برای منفی کردن جمله اسمیه با شّدت و حّدت زیاد استفاده می شود.
4 زور »ال«ی نفی جنس از تمام ادوات نفی، بیشتر است.

انواع ال  
تا االن با انواع مختلفی از »ال« آشنا شدید. همه آن ها را یادآوری و جزئیاتشان را بررسی کنیم:

1 »ال« در جواب »َهل«: در جواب جملءه سؤالی که با »هل« است، استفاده می شود و معنای 
»نه، خیر« می دهد:

َهل أنتم جاهزون؟! ال؛ مع األسف: آیا شما آماده اید؟! نه؛ متأّسفانه.
2 »ال«ی نفی فعل مضارع: به همراه فعل مضارع می آید و معنای آن را به مضارع منفی 

ایجاد نمی کند: تغییر ظاهری  »ال« در فعل مضارع  نوع  این  تبدیل می کند. دقّت کنید که 
المؤمن ال یخوُن في أمانات الناس: مؤمن در امانت های مردم خیانت نمی کند.

3 »ال«ی نهی: همراه فعل مضارع می آید
 و در ظاهر آن تغییراتی به وجود می آورد:

      إّن الکذب ُأّم الکبائر فال تکذْب أبدًا: دروغ مادر گناهان است؛ پس هیچ گاه دروغ نگو.

بعد از کلمات پرسشی، »ال«ی نفی فعل مضارع به کار می رود نه »ال«ی نهی:
أ ال تفّکرون في عجائب الخلق؟!: آیا در شگفتی های آفرینش تفّکر نمی کنید؟!

»ال«ی نفی

4 »ال« صرفاً به معنای »نه«: أنت طبیب ال مدیر: تو پزشکی نه مدیر.
5 »ال«ی نفی جنس: برای منفی کردن جمله اسمیه، با شّدت زیاد به کار می رود، پس از آن یک 

ـ« می آید و معنای »هیچ ... نیست« می دهد: ـَ اسم بدون »ال« و بدون »تنوین« و همراه با فتحه »
ال تلمیَذ في المدرسة الیوم: امروز هیچ دانش آموزی در مدرسه نیست )وجود ندارد(.

ـْ  ـُ  
حذف »ن«

به جز جمع مؤّنث



عربی عمومی

139

 رس 1 

ماید  واز هم

نکات ترجمه

الف( نکات ترجمه مربوط به قواعد درس:

1 »إّن«: جایی که نیاز به تأکید است به صورت »قطعاً، بی شک، همانا« و هر نوع قید تأکیدی 
ترجمه می شود. جایی هم که نیاز به تأکید نباشد، ترجمه اش نمی کنیم. گاهی هم معنای »زیرا، 
تأکید می کند و جایش در ترجمه  »إّن« کّل عبارت را  باشد که  که« می دهد. فقط حواستان 

همان ابتدای عبارت است:

 .بیگمان بردبار نزد همه محبوب است

 .بردبار نزد همه بی گمان محبوب است
إّن الصبور محبوباً لدی الجمیع

 »إّنما« ادات حصر است )ترکیب »إّن + ما«( 
و به شکل »فقط، تنها« ترجمه می شود: 

  
 »فإّن، ألّن« هر دو به معنای »زیرا« هستند.

2 »أّن«  »که«
3 »لکّن«  »اّما، ولی، لکن، لیکن«

4 »کأّن«  »مثل، مانند، گویا، انگار«
5 »لیت«  »کاش، ای کاش«

الف( فعل مضارع بعد از »لیت« به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود:
لیت النّاس یتوبون من ذنوبهم: کاش مردم از گناهانشان توبه کنند.

ب( فعل ماضی را بعد از »لیت« به صورت ماضی بعید یا ماضی التزامی یا ماضی استمراری 
می کنیم: ترجمه 

لیت األطّباء اکتشفوا عالج هذا المرض: کاش پزشکان درمان این بیماری را کشف کرده بودند 
)کشف کرده باشند، کشف می کردند(.

6 »لعّل«  »امید است که، باشد که٬ شاید«
 فعل مضارع پس از »لعّل« به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود:

از دانش در  انسان  السلمّیة: امیداست)شاید( که  الجوانب  العلم في  البشر یستفید من  لعّل 
کند. استفاده  صلح آمیز  موارد 

 »لعّل + قد + ماضی: ماضی التزامی«: لعّل المطر قد نزل علی مزرعتنا: شاید باران بر مزرعءه 
ما باریده باشد.

 فقط، تنها
 بی گمان، بی شک

 بی شک فقط، بی گمان تنها
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ترجمۀ »ال«ی نفی جنس  
در ترجمءه »ال«ی نفی جنس از »هیچ ... نیست )وجود ندارد(« استفاده می کنیم:
ال جهاَد کجهاد النفس: هیچ جهادی مانند جهاد با نفس نیست )وجود ندارد(.

الف( فعل مضارع پس از »ال«ی نفی جنس به صورت مضارع منفی ترجمه می شود:
ال شيء کالحرب تُؤلم قلوبنا: هیچ چیزی مانند جنگ دل هایمان را به درد نمی آورد.

ب( ساختار »ال«ی نفِیجنس+ اسم+لِـ)ِعنَد،َلَدی( + اسم به صورت »هیچ... ندارد« ترجمه 
می شود:

ال أجَر ِلمن یمّن علی اآلخرین بأعماله: کسی که با کارهایش بر دیگران منّت می گذارد، هیچ 
ندارد. پاداشی 

ب( نکات ترجمۀ متن کتاب و تمرین ها:
1 توّجه به ترجمءه »قام«:

الف( قام: برخاست  دخل المدّرس الصّف فقام الطاّلب من مکانهم: معلّم واردکالس شد و 
دانش آموزان از جایشان برخاستند.

ب( قام ِبـ : انجام داد، به ... پرداخت  قام أخي بـعمل مهّم في الصباح الباکر: برادرم صبح 
زود به کار مهّمی پرداخت.

﴾: یکتاپرستانه به دین رو بیاور. ـِ : به ... رو آورد  ﴿أِقم وجهك ِلـلّدین حنیفاً ج( أقام وجهه ل

 2
َلم + مضارع ماضی منفی )ساده یا نقلی(

لم َیترُْك: رها نکرد، رها نکرده است.

 3

قد جاءت هذه النقاط في کتب مشهورة: این نکات در کتاب های معروفی آمده اند.
 4

بدأ + فعل مضارع مصدر

َبدأ الناس َیتهامسوَن عن ابراهیم )ع(: مردم دربارءه ابراهیم )ع( شروع به پچ پچ کردند.
5 حواستان به ترجمءه فعل مجهول »قیَل: گفته شد« باشد.

قیَل: گفته شد )مجهول( قال: گفت )معلوم(  
یُقاُل: گفته می شود )مجهول( َیقوُل: می گوید )معلوم( 

قد + ماضی  ماضی نقلی
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واژه نامه

أصنام: بت هاأحَضَر: حاضر کرد )أْحَضَر، یُْحِضُر(
َعلََّق: آویزان کرد )َعلََّق، یُعلُِّق(َعظْم: استخوان

کن  یاری  مرا  ي(   + وقایه  نون   + )أِعْن  أِعنّي: 
یُعیُن« َعَقَل: خردورزی کرد )َعَقَل، َیْعِقُل(»أعاَن، 

َفأس: تبرأِقْم: به پا دار )فعل امر از »َأقاَم، یُقیُم«(
َفریَسة: شکارأِقم َوْجَهك: روی بیاور

قََذفوا: انداختند )قََذَف، َیْقِذُف(َأِنْر: روشن کن )فعل امر از »َأناَر، یُنیُر«(
ِاْحِمنیي: )اْحِم + نون وقایه + ي( مرا حمایت کن 

قیَل: گفته شد )فعل مجهول از »قاَل، یقوُل«(»َحَمی، َیحمي«

کتف: شانه، کتفِاْکتَشَف: کشف کرد )ِاْکتََشَف، َیْکتَِشُف(
ُر(ااِلنشراح: شادمانی َر، یَُکسِّ َر: شکاند )َکسَّ َکسَّ

الُمجیب: اجابت کننده، پاسخ دهندهاألُنشودة: سرود
ما َیلي: آنچه می آیدالَبَسمات: لبخندها )مفرد: »الَبْسَمة«(

مرصوص: استوار، محکمَبْعث: برانگیختن، رستاخیز
َمْفَسَدة: مایءه تباهی و فسادتَأکََّد: مطمئن شد )تَأکََّد، َیتَأکَُّد(

نُقوش: کنده کاری ها، نگاره هاتَِبَع: تعقیب کرد )تَبَع، یْتَبُع( 
ُث(تََجنُّب: دوری کردن )تََجنََّب، َیتََجنَُّب( َث، یُحدِّ َث: صحبت کرد )َحدَّ َحدَّ
ُث( َث، یَُحدِّ َث: صحبت کرد )َحدَّ َحرِّقوا: بسوزانید )َحرََّق، یَُحرُِّق(َحدَّ

َحضارة: تمّدنَحرِّقوا: بسوزانید )َحرََّق، یَُحرُِّق(
الَحّظ: بخت، شانس، نصیبَحضارة: تمّدن

ُل(الَحّظ: بخت، شانس، نصیب َل، یُحمِّ ْل: تحمیل نکن )َحمَّ ال تُحمِّ
ُل( َل، یَُحمِّ ْل: تحمیل نکن )َحمَّ َحنیف: یکتاپرستال تُحمِّ

ِخداع:  فریب، نیرنگَحنیف: یکتاپرست
ُخذوا: بگیرید )أَخَذ، َیأُخُذ(ِخداع:  فریب، نیرنگ

داء: بیماریُخذوا: بگیرید )أَخَذ، َیأُخُذ(
ِسَوی: جزداء: بیماری

الم: آشتی، صلحِسَوی: جز السَّ
الم: آشتی، صلح ُسدًی: بیهوده، باطل، بی هدفالسَّ
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سیرة: روش و کردار، سرگذشتُسدًی: بیهوده، باطل، بی هدف
َشعائر: مراسمسیرة: روش و کردار، سرگذشت

ِصراع: کشمکش، مبارزهَشعائر: مراسم
طین: ِگلِصراع: کشمکش، مبارزه

طین: ِگل

مترادف و متضاد

أناَر = أضاءَ )روشن کرد(َأعاَن = ساَعَد )کمک کرد(
رور )شادی( َبْعث = قیامة )رستاخیز(ااِلنشراح = السُّ

َث = َکلََّم )صحبت کرد(تََجنُّب = ِاْبِتعاد )دوری کردن( َحدَّ
د )یکتاپرست( داء = َمَرض )بیماری(َحنیف = ُمَوحِّ

َأْسَرَع = َعجََّل )شتافت(ُسَدی = َعَبث )بیهوده(
عافیة = َسالمة )سالمتی(ِصراع = ِنزاع )مبارزه(

َمرصوص = َسدید )محکم(قََذَف = َرَمی )پرتاب کرد، انداخت(
َسبَّ = شاتََم )دشنام داد(ِخداع = ِاحتیال: فریبکاری

: مطمئن شدَفریَسة = صید: شکار تَأکََّد = ِاطَمَئنَّ
َحرََّق )سوزاند( ≠ َأْطَفَأ )خاموش کرد(تََجنُّب )دوری کردن( ≠ تََقرُّب )نزدیک شدن(

داء )بیماری( ≠ ِعالج )درمان(َحنیف )یکتاپرست( ≠ ُمشرك )مشرک(
ِصراع )کشمکش( ≠ ِسلْم )صلح، آرامش(

جمع مکّسر

نُقوش: جمع َنْقش: کنده کاری، نگارهأْصنام: جمع َصنَم: بت

تَماثیل: جمع تمثال: مجّسمه، تندیسفُؤوس: جمع فأس: تبر

آلهة: جمع إله: خداقَرابین: جمع قُربان: قربانی

ُشعوب: جمع َشْعب: ملّتأعیاد: جمع عید: عید

أْکتاف: جمع کتف: کتف، شانهُعصور: جمع َعْصر: زمان، دوره

ُحظوظ: جمع َحّظ: شانس، بختأناشید: جمع ُانشوَدة: سرود

نُّقاد: جمع ناِقد: ناقد
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آزمون 19 - درس 7 )عربی 11(

و 1 )عربی 12(
عیِّناألصّحواألدّقفيالجوابللترجمةأوضبطحرکاتالکلمات)271-279(:

 ﴿إّناجعلناهقرآناًعربّیاًلعلّکمتعقلون﴾:   271
1 بی گمان ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم؛ امید است که شما خردورزی کنید!

2 بی شک ما قرآن را عربی فرستادیم؛ باشد که شما تعّقل نمایید!

3 همانا ما آن قرآن را عربی قرار دادیم؛ ای کاش شما اندیشه نمایید!

4 قطعاً ما قرآن را عربی قرار دادیم که شما در آن تفّکر نمایید!

 »التَغتّروابکثرةأعمالالمنافقوإنکانیتظاهرأمامکمبکمالدیانتهفإّنُهیُخادعکم!«:   272
1 فراوانی کارهای منافق شما را گول نزند که در برابرتان به کمال ایمانش تظاهر می نماید؛ 

زیرا او در پِی فریب شماست!
2 گول اعمال فراوان منافق را نخورید حّتی اگر به کامل بودن دینش تظاهر کند، بی گمان 

او شما را فریب می دهد!
3 گول فراوانی اعمال منافق را نخورید هر چند در مقابل شما به کمال دینداری اش تظاهر 

کند؛ زیرا او شما را فریب می دهد!
دینش  بودن  کامل  به  تظاهر  با  او  زیرا  بخورید؛  را  منافق  اعمال  از  بسیاری  گول  نباید   4

درصدد فریب دادن شماست!

��������������������������  )انساین 92(   273  »لمیکنأحدیظّنأّننيأکونصبوراًهکذاأماممصاعبالدنیا!«:
1 کسی تصّور نمی کند که من تا این حد در برابر مشکالت زندگی مقاوم باشم!

2 کسی گمان نمی کرد که من در مقابل سختی های دنیا این چنین صبور باشم!

3 هیچ کس تصّور نمی کرد که من این همه در برابر پیچیدگی های زندگی مقاومت کنم!

4 هیچ کس گمان نکرد که من این چنین در مقابل سختی و مشّقت دنیا شکیبایی به خرج دهم!

 »هذهالنقوشوالتماثیلتدّلعلیأّنأکثرشعائرکمالدینّیةکانتخرافّیة!«:   274
1 این ها نگاره ها و عکس هایی هستند که داللت می کنند که بسیاری از مراسم دینی شما 

خرافاتی است!
روی  از  مذهبی تان  کارهای  اغلب  که  هستند  این  بیانگر  نگاره ها  این  و  مجّسمه ها  این   2

خرافات بود!
3 این کنده کاری ها و نوشته ها بر این موضوع داللت داشتند که اکثر مراسم دینی تان خرافاتی 

بوده است!
مذهبی شما خرافاتی  مراسم  بیش تر  این که  بر  می کنند  تندیس ها داللت  و  نگاره ها  این   4

بوده است!



عربی عمومی

144

آزمــــــــــون

عیِّنالصحیح:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )خارج از کشور 95(   275
1 إن کان لي عقل کعقل هذا الیوم فما کنت أخطأت،: اگر عقلم مثل عقل امروز بود، خطا نمی کردم٬

2 و إن لم أکن أفعل تلك األخطاء فما کان لي هذا العقل،: و اگر آن خطاها را انجام نمی دادم، 

این عقل را نداشتم٬
3 فیجب أن نعتبر بأخطائنا السابقة،: پس باید از خطاهای گذشته خود بهره ببریم،

4 و نحذر األخطاء دائماً ألّن بعض آثارها مهّدمة!: و همیشه از خطاها دوری کنیم؛ زیرا بعضی 

اوقات آثارشان ویران کننده است! 

عیِّنالخطأ:   276
1 مجیب الدعوات، أِعنّي في أداء األمانة و صدق الکالم!: ای برآورندءه خواسته ها، مرا در 

امانت  داری و راست گویی یاری ده! 
2 ِاستلمُت األدویة من صیدلّیة کانت قرب المستشفی!: داروها را از داروخانه ای که نزدیک 

بیمارستان بود، گرفتم! 
3 هذه المفردات المعّربة قد جاءت في معجم مشهور!: این واژگان عربی شده در واژ ه نامه ای 

مشهور گردآوری شده اند! 
4 العاقُل یُنقذ نفَسه باتّخاذ القرارات الصحیحة!: عاقل با گرفتن تصمیمات درست خودش را 

نجات می دهد! 

عیِّنالصحیح:����������������������������������������������������������������������������������������������  )خارج از کشور 89 با اندیک تغییر(   277
1 هیچ دگرگونی در سنّت های الهی نیست!: ال تبدیل للسنن اإللهّیة!

2 هیچ ارزشی برای علم بی عمل نیست!: ال قیم لعلم لیس له عمل!

3 هیچ یأسی در دل بندءه صالح راه ندارد!: ال ینفذ الیأس في قلب العبد الصالح أبدًا!

4 هیچ عاقلی را نمی شناسم که تجارب راهنمایش نباشند!: ال أعرف العاقل ال تکون التجارب هادیة له!

عّینالخطأفيضبطحرکاتالحروف:   	27
راَط الُمْستَقیَم! 2 ُأْرِسَل األْنبیاءُ ِلُیبیِّنوا الصِّ  ! 1 تَباَدُل الُمْفَرداِت َبیَن اللُّغات أْمٌر طَبیعيٌّ

4 ِللُْمتََعلِّم ِعنَد ُمَعلِِّمِه آداٌب! 3 یُْعِجُبني َشْخٌص ال َیْفتَِخُر ِبنََسِبِه! 

عّینالخطأفيضبطحرکاتالکلمات:   279
نََم ال َیتََکلَُّم! 2 َبَدأ الَقوم َیتَهاَمسوَن: إنَّ الصَّ ها!  1 تَْقدیُم الَقرابیَن ِلْلِلَهة ِلتََجنُِّب َشرِّ

لیَل ِلَم َیْحُضْر! ّیاُح َحضروا في الَمطار َو لکّن الدَّ 4 السَّ 3 َیتَأکَُّد الّطاِئُر من ِخداِع الَعُدّو و إْنقاِذ فراِخِه! 

أجبعناألسئلةالتالیةبدقّة)285- 280(:

عیِّنالخطأ:   0	2
1 تراب مختلط بالماء! )الطینة(

2 مکان أصغر من المستشفی یفحص و یعالج المرضی فیه! )المستوصف(

3 یطلق علی یوم یحاسب اإلنسان فی حضرة اهلل! )العبث(

4 ماّدة عطرّیة تفرزها غّدة في بطن نوع من الغزال! )المسك(
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عیِّنمافیهالترادفأوالتضاّد:   1	2
1 و اجعل التوفیق حظّي / و نصیبي في الحیاة

2 تقدیم القرابین لها لکسب رضاها و تجنّب شّرها!

3 و امل الصدر انشراحاً و فمي بالبسمات!

4 أکلتم تمري و عصیتم أمري!

عیِّنمایمکنأنیدّلعلیالبعیدفيالفارسّیة:   2	2
1 کان أکابرنا یُلّحون علی احترام الصغار!

2 عسی أاّل تقول في نهایة السنة: لیتني قرأت دروسي جّیدًا!

3 سمعت صوتاً من المنادي یدعو إلی اإلیمان!

4 عصفت ریاح شدیدة فالحظنا غیمة سوداء عظیمة!

 »جنوداإلسالمقاتلوااألعداءبشجاعةودافعواعنالوطناإلسالمّي........ـهمبنیانمرصوص!«    3	2
عیِّنکلمةمناسبةللفراغ)حسبالترجمةوالقواعد(:

2 لیت 1 کان  

4 کأّن 3 أّن  

عیِّنالالنافیةللجنس:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������  )تجریب 89(   4	2
1 أال کّل شيء غیر اهلل باطل!

2 ال أعلم أّن أخي هل نجح في االمتحان أم ال!

3 هو و ُأسرته فقراء ال أغنیاء!

4 ال عجب أّنك نجحت ألّنك درست جّیدًا!

عیِّنالصحیحفیمایلي:   5	2
1 لعّل المطر ینزل علینا الیوم! )العبارة تدّل علی الرجاء أو الشّك!(

2 لیتکم تدافعون عن القیم األخالقّیة! )العبارة تدّل علی الوقوع الحتمّي!(

3 إّن اهلل یغفر ذنوب من یتوب إلیه! )قد ُأّکد المبتدأ!(

4 الیوم حفلة میالدي و لکنّي لست مسرورًا! )ُرفع اإلبهام عن جملة »لست مسرورًا«!(
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عیِّن األصّح و األدّق في الجواب للترجمة من أو إلی العربّیة )472 - 466(:

﴿إّن اهلل فالق الحّب و النَّوی یُخرج الحّي من المّیت و ُمخرج المّیت من الحّي﴾:6  466
1 بی شک خداوند شکافندءه دانه و هسته است، زندگی را از مرگ خارج می کند و بیرون آورندءه 

مرگ از زندگی است!  
2 همانا اهلل شکافندءه دانه و هسته است، مرده را از زنده بیرون می آورد و زنده را از مرده 

بیرون می آورد!
3 بالشک اهلل شکافندءه دانه و هسته است، زنده را از مرده بیرون می آورد و بیرون آورندءه 

مرده از زنده می باشد!
4 قطعاً خداوند دانه و هسته را می شکافد، زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده 

بیرون آورده است!

»لن َیَََنال التوفیق في األُمور الجماعّیة إاّل اّلذي َیتبع أهداف الفریق دون أن یشعر بالیأس!«:6  467
اینکه احساس  یافت که بدون  به موفقّیت در کارهای گروهی دست خواهد  1 فقط کسی 

ناامیدی کند، اهداف گروه را دنبال می نماید!
2 موفقّیت را در کارهای دسته جمعی را به دست نخواهد آورد جز کسی که هدف های گروه 

را بدون احساس ناامیدی دنبال کند!
3 تنها کسی در کارهای گروهی به موفقّیت خواهد رسید که هدف های گروه را بدون اینکه 

احساس یأس کند، دنبال نموده باشد!
4 در کارهای دسته جمعی به موفقّیت نایل نخواهد شد مگر کسی که بدون اینکه احساس 

یأس کند، تابع اهداف گروه باشد!

»تأّکد الطائر الذکّي من خداع مفترس هجم علی ُعّشه فأسرع إلی إنقاذ حیاته فراخه!«:6  468
1 پرنده باهوش بر فریب شکارچی ای که بر النه اش حمله نموده بود، تأکید نمود؛ پس شتابان 

به نجات زندگی کودکانش اقدام کرد!
2 پرنده باهوش از حیلءه شکارچی ای که به النه اش هجوم آورده بود، اطمینان یافت؛ بنابراین 

به نجات زندگی جوجه هایش شتافت!
یافت؛  اطمینان  بود،  النه اش  به  حمله  حال  در  که  نیرنگ شکارچی ای  از  باهوش  پرنده   3

بنابراین به سرعت زندگی جوجه هایش را نجات داد!
4 پرنده باهوش از خطر شکارچی ای که به النه اش هجوم آورده، مطمئن شد؛ پس شتافت تا 

زندگی جوجه هایش را نجات دهد!
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من 6  469 أبعد  منطقة  في  الناس  من  کثیراً  تحّیر  اّلتي  الظاهرة  تلك  سّر  یجدون  العلماء  »لعّل 
المحیط األطلسّي!«:

1 امید است که دانشمندان سّر آن پدیده را پیدا کنند که حیرت بسیاری از مردم در منطقه 

دوری از اقیانوس آرام را برانگیخته است!
2 شاید دانشمندان راز آن پدیده ای که بسیاری از مردم را در منطقه ای دورتر از اقیانوس 

آرام حیرت زده می نماید، پیدا کنند!
3 شاید دانشمندان دریابند راز آن پدیده ای که بیشتر مردم در منطقه دوری از اقیانوس 

اطلس را حیرت زده می کند!
4 باشد که دانشمندان سّر آن پدیده که باعث حیرت بسیاری از مردم در منطقه ای دورتر 

از اقیانوس اطلس شده است، بیابند!
عیِّن الخطأ:6  470

1 تُکَره مجالسة هؤالء الجماعة لفحشهم!: هم نشینی با این جماعت به دلیل گفتار و کردار 

زشتشان ناپسند شمرده می شود!
را  منافقان شما  نماز  فراوانی  بدیانتهم!:  یتظاهرون  فإّنهم  المنافقین  بکثرة صالة  تغتّروا  2 ال 

فریب ندهد؛ زیرا آن ها به دیانتشان تظاهر می کنند!
3 ِاشتّق العرب من بعض الکلمات الدخیلة مفردات و نطقوها وفقاً للسانهم!: عرب ها از برخی 

واژگان دخیل، کلماتی را برگرفتند و آن ها را طبق زبانشان بر زبان آورند!
به  اندیشمند شروع  لغات!:  عّدة  إلی  تُرجم  اّلذي  کتابه  مصادر  یتحّدث عن  المفّکر  بدأ   4

صحبت دربارءه منابع کتابش کرد که به چندین زبان ترجمه شده است!
عیِّن الصحیح:6  471

1 الحکمة ال تعمر إاّل في قلب المتواضع فإّن التواضع آلة العقل!: فقط حکمت در دل فروتن 

ماندگار می شود؛ چرا که فروتنی، ابزار ِخرد است!
2 بینما کنت أقرأ مجلّة إذ ناداني أبي بصوت مرتفع!: در حالی که مجلّه ای را می خواندم، 

ناگهان پدرم با صدایی بلند من را صدا زد!
3 اّلذي یلمز اآلخرین دائماً و یحسب نفسه خیرًا منهم هو ُمخطئ شدیدًا!: کسی که دائماً از 

دیگران عیب جویی می کند و خودش را بهتر می داند، او شدیدًا خطاکار است!
4 هل تُصّدق أّن زمیلنا قام بفضح أقرباءه بکالمه!: آیا راست می گویی که هم کالسی مان با 

کالمش، نزدیکان خود را رسوا کرده است!

عیِّن الخطأ في التعریب:6  472
1 پافشاری بر نقاط اختالف کاری است که هیچ کس از آن سود نمی برد!: اإلصرار علی نقاط 

الخالف عمل ال ینتفع به أحد!
2 دو برادر و پدرم به شهری تاریخی سفر خواهند کرد!: أخواي و والدي سیسافرون إلی 

مدینة تاریخّیة!
3 پیامبری به سوی پادشاه فرستاده شد، پادشاه از دستورات آن پیامبر سرپیچی نمود!: ُأرسل 

رسول إلی الملك، الملك عصی أوامر الرسول!
4 هر روز در ساعت یک ربع مانده به نُه به خانه برمی گردم!: أرجع إلی البیت في الساعة 

السادسة إاّل ربعاً کّل األّیام!
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عیِّن المناسب في الجواب لألسئلة التالیة )473-480(:

عیِّن ما لیس فیه التضاّد:6  473
1 ِاختفاء ذاك الحیوان عند الخطر و ظهوره بعد زواله عجیب جّدًا!

2 تقدیم القرابین لآللهة لکسب رضاها و تجنّب شّرها!

3 إّني واثق بنتیجة هذا العمل بینما أخي مترّدد فیها!

4 إذا تّم عقل اإلنسان نقص کالمه بال شّك!

عیِّن ما یختلف فیه نوع الجمع:6  474
1 موازین العدل ُأقیمت في بلد یحکمه ملك عادل!

2 األفضل أن تقومي بقراءة الکتب في أوقاتك الفارغة!

3 ِاعلم بأّن خیر اإلخوان أقدمهم!

4 إّن البشر في خسر إاّل اّلذین آمنوا و عملوا الصالحات!

عّین وزن »أفعل« لیس اسم تفضیل: �������������������������������������������������������������� )اختصایص انساین خارج 99(6  475
1 أسَعی الشباب أخَبرنا بنتیجة سعیه!

2 إّن زمیلي حسناً أحسن إخوِته في العائلة!

3 أهَدی أخي عیوبي إلّي بعدما أصلح نفسه!

4 ُزرت أطَول الکهوف المائّیة مع أحّب أصدقائي!

عیِّن الخبر لیس فعالً )حسب الترجمة و القواعد(:6  476
1 الغّواص اّلذي ذهب إلی عمق المحیط التقط صورًا!

2 غایة شرکتنا في هذه السنة تقّدم ملحوظ في المجاالت المختلفة!

3 تلك الدرر ُأستخرجت من الخلیج الفارسّي!

4 تساقط األسماك من السماء یحّیر کثیرًا منّا!

عیِّن »الالم« تختلف في الترجمة:6  477
1 أجلس األب الولد عنده و قرأ له قّصة رائعة!

2 ِاشترت األُّم ألخي األصغر حاسوباً متقّدماً!

3 سأل المریض من الطبیب: »ماذا کتب لي في الوصفه!«

4 من هذا اّلذي قد سمح الناس له باستالم الحجر!

�������������������������������������� )فین و حرفه ای 89(6  478 عیِّن عبارة ما جاء فیها اسم الفاعل و اسم المفعول معاً:
1 هو الطالب اّلذي وقته ُمغتنم و قّیم عنده!

2 اإلنسان الناجح ُمعتمد عند کّل أصدقائه و أقربائه!

3 سأله األُستاذ ُمتعّجباً من کالم ذلك الشخص!

4 أنا ُأحّب اآلمر بالمعروف و أستمع إلی کالمه بدقّة!
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عیِّن »من« ال تدّل علی الشرط:6  479
1 من یُرید أن یکون ناجحاً في االمتحان هو التلمیذ المثالّي!

2 من قرأ سیرة األنبیاء و قصصهم وجد درس األخالق فیها!

3 من جمع علم الناس إلی علمه فهو أعلُم الناْس!

4 من َلم یشاهد نتیجة جهده في البدایة فال ییأس من مواصلة الطریق!

عیِّن الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفّي:6  480
رین﴾: جمع سالم للمذّکر، اسم الفاعل )من  1 ﴿کان الناس ُأّمة واحدة فبعث اهلل النبّیین ُمبشِّ

المزید الثالثي(، معرفة / صفة و الموصوف »النبّیین«
2 أحضر الناس نبّي اهلل للمحاکمة و سألوه أسئلة!: مفرد مؤّنث، مصدر )من المزید الثالثي(، 

نکرة / مجرور بحرف الجّر
3 سمکة السهم تُطلق قطرات الماء في اتّجاه الحشرات!: فعل مضارع، للمفرد المؤّنث الغائب، 

مزید ثالثي )ماضیه: أطلق( / فعل و مع فاعله جملة فعلّیة و الجملة خبر
4 الشجرة الخانقة تَبدأ حیاتَها بااللتفاف حول جذع شجرة!: مضارع، للمفرد المؤّنث المخاطب، 

مجّرد ثالثي/ فعل و فاعله »حیاة« و الجملة خبر 

آزمون 31-آزمون تکمیلی 4 
 

عیِّن األنسب في الجواب للترجمة من أو إلی العربّیة )487 - 481(:

﴿یا أّیها الناس ُضرب مثل فاستمعوا له إّن اّلذین تدعون من دون اهلل لن یخلقوا ُذباباً﴾: 6  481
ای مردم ...

را  خداوند  جز  که  آن هایی  بی گمان  دهید،  فرا  گوش  آن  به  پس  شد؛  زده  مثال  یک   1

می خوانند، مگسی را نخواهند آفرید!
2 مثلی زده شد؛ بنابراین به آن گوش فرا دهید، به طور قطع کسانی که جز اهلل فرا می خوانید، 

مگسی را هم خلق نخواهند کرد!
3 یک مثل زده شد؛ لذا آن را گوش کنید، همانا کسانی که غیر از خداوند فرا خوانده اید، 

قادر به خلق مگس هم نخواهند بود!
4 مثالی زده شد؛ پس به آن گوش دهید، قطعاً آن ها را که به غیر از خداوند می خوانید، 

مگس را هم نخواهند آفرید!
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عّین ما فیه الحال:6  659
1 إّن شجرة الخبز شجرة عجیبة و تحمل األثمار في نهایة األغصان!

2 رأیت شجرة الخبز و هي تحمل أثمارها في نهایة أغصانها!

3 رأیت شجرة الخبز اّلتي تحمل األثمار في نهایة األغصان!

4 شجرة الخبز شجرة تحمل أثمارها في نهایة أغصانها!

عّین ما لیس فیه مفهوم الحصر:6  660
1 ال نأخذ إلی موقف التصلیح إاّل السّیارة المعّطلة!

2 ال یستر الناُس إاّل ما یخافون من عواقب جهره!

3 یتناول هذا المریُض أنواع الفواکه إاّل التّفاح!

4 لم تکن السالمة إاّل بالذهن السلیم! 

آزمون 39 - کنکور علوم تجربی 99

عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة )670 - 661(
}قُل یا أهل الکتاب تعاَلوا إلی کلمٍة سواٍء َبیننا و بینکم أالّ َنعبد إاّل اهلل ...{: بگو ای اهل کتاب ...6  661

1 به سمت سخنی یکسان بین ما و خودتان بیایید که، به جز خداوند را نپرستیم ...

2 به سوی سخنی بیایید که بین ما و شما یکسان بوده است و فقط اهلل را بپرستیم ...

3 به سوی کلمه ای بشتابید که بین شما و ما برابر بوده است و به غیر از اهلل را نپرستیم ...

4 به سمت کلمه ای یکسان بشتابید که بین ما باشد، و اینکه فقط خداوند را بپرستیم ...

»علینا أن نحترم األدیاَن اإللهّیة و أن نتعایش مع المعتقدین بها تعایشاً ِسلمّیاً«:6  662
1 بر ما است به دین های خدایی احترام گذاریم و با کسانی که به خدا اعتقاد دارند با مسالمت زندگی کنیم!
2 بر ما است که به ادیان الهی احترام بگذاریم و با معتقدین به آن ها زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم!

3 بر ما واجب است که به ادیان خدایی احترام کنیم و با کسانی که معتقد هستند با مسالمت زندگی کنیم!
4 بر ما الزم است دین های الهی را محترم شمرده با معتقدان به آن زندگی سالمی را داشته باشیم!

له صعٌب ولکنّه َیخلُق لك فُرصاً ستستفید منها للنجاح!«:6  663 »الفشُل تحمُّ
در  آن  از  که  می آفریند  را  فرصتی  تو  برای  شکست  ولی  است  دشوار  شکست  تحّمل   1

پیروزی استفاده می کنی!
برای  از آن  تو خلق می شود که  برای  لکن موقعیت هایی  پذیرش شکست سخت است   2

پیروز شدن استفاده می کنی!
3 شکست خوردن و پذیرش آن دشوار است اما موقعیت هایی که برای تو خلق می کند، از 

آن ها در پیروزی استفاده خواهی کرد!
برای  از آن ها  تو فرصت هایی می آفریند که  برای  4 شکست تحّملش سخت است ولیکن 

پیروز شدن استفاده خواهی کرد!
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»کم شخصاً نعرف أّنهم یعملون بما یقولون، فیؤثِّرون علینا تأثیراً عمیقاً ال َنجد مثله في اآلخرین؟!«:6  664
1 چند شخص را می شناسیم که می گویند چیزی را که بدان عمل می کنند، پس بر ما تأثیر 

عمیقی می گذارند که همانند آن را در دیگران نمی یافتیم؟!
2 چند شخص را شناخته ایم که به چیزی که می گویند عمل می کنند، و بر ما آنچنان تأثیری 

دارند که در دیگران مثل آن را نیافته ایم؟!
3 چند نفر را می شناسیم که آن ها چیزی می گویند که عمل می کنند، و بر ما آنچنان اثری 

دارند که در افراد دیگر همانندش را نمی یابیم؟!
عمیقی  تأثیر  ما  بر  پس  می کنند،  عمل  می گویند  آنچه  به  که  می شناسیم  را  نفر  چند   4

می گذارند که در دیگران مثل آن را نمی یابیم؟!
لهم فکٌر قادر علی تمییز 6  665 إاّل َمن لیس  الکتب ما یحّبونها،  الناُس أن یقرؤوا من  »یستطیع 

المسائل!«: مردم می توانند .......
1 از کتاب ها هرچه دوست می دارند بخوانند، جز کسانی که توانایی برای تشخیص امور ندارند!

را  امور  قدرت جدا کردن  آنکه  مگر  دارند،  که دوست  کتاب ها  از  را  آنچه  هر  بخوانند   2

نداشته باشند!
3 از کتاب ها آنچه را دوست دارند بخوانند، مگر آنان که فکری قادر بر تشخیص مسائل نداشته باشند!

4 کتاب هایی را که دوست می دارند بخوانند، مگر اینکه نتوانند با فکر و توانایی مسائل را از 

یکدیگر جدا کنند!
هذا المعلُِّم قد قام بتشکیل َفریَقیِن یجتهد الِعبوهما َفرحیَن سّتة أّیامٍ من األُسبوع اجتهاداً!«: 6  666

این معلّم .........
1 با خوشحالی به تشکیل دو گروهی اقدام نموده که بازیکنان آن ها شش روز از هفته را 

بسیار تالش می کنند!
تالش  به سختی  را  هفته  روز  آن ها شش  بازیکنان  که  گروه  دو  به شکل دادن  شادی  با   2

می کنند، اقدام می نماید!
3 اقدام به تشکیل دو تیم کرده است که بدون شک بازیکنانشان در شش روز از هفته با 

خوشحالی تالش می کنند!
تالش  را  هفته  روز  شادی، شش  با  بازیکنانشان  که  کرده  تیم هایی  به شکل دادن  اقدام   4

فراوان می نمایند!
»طوبی لِمن یُّعود لساَنه علی الکالم اللّین حّتی ال یخاَف الناُس منه بل یُقبلون علیه!«:6  667

1 خوشا به حال کسی که زبان خود را به کالم نرم عادت دهد تا مردم از او نترسند بلکه 

به او روی آورند!
2 خّرم آن کس که زبان او به سخن لطیف عادت نماید تا زمانی که مردم از او نترسند و 

او را قبول داشته باشند!
3 خوشا آن کس که زبانش را به کالمی لطیف عادت دهد تا نه تنها مردم از او نترسند بلکه 

به او روی آورند!
4 خوش به حال آن کسی که زبانش به سخن نرم عادت کند تا اینکه مردم از او نترسند و 

نیز او را بپذیرند!
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عّین الّصحیح:6  668
از  از ساعاتی  بهتر  فکر کردن  العبادة ساعاٍت!: مّدت دو ساعت  التفکُّر ساعتین خیٌر من   1

عبادت است!
2 الُعقالء ال َیقفون ما لیس لهم به علٌم!: انسان های عاقل بر چیزی که به آن علمی ندارند، 

توقّف نمی کنند!
3 إّن النفس المطمئنّة ال تأخذ اطمئنانها إاّل من رّبها!: نفس مطمئنّه آرامش از هیچ کس جز 

از خدا نمی گیرد!
4 بعد أن فکَّر لحظاٍت َوَجَد المأمن اّلذي کان قد َلجأ إلیه قبل هذا!: بعد از اینکه لحظاتی فکر 

کرد محّل امنی را که قبل از این به آن پناه برده بود، یافت!
عّین الخطأ:6  669

1 تَجري میاه الشاّلل من األعلی إلی األسفل ُمتتالیًة!: آب های آبشار از باال به پایین پشت 

سر هم جاری می شوند!
ك!: بوی آب مرداب ها ناخوشایند است زیرا  2 رائحُة ماء المستنقعات کریهٌة ألّنه ال یتحرَّ

حرکت نمی کند!
ل أعماَلنا الحسنة!: هیچ تعّجبی نیست که در کارهای خوبمان عجله کنیم! 3 ال َعجَب في أن نُؤجِّ

4 ال یُغِرق في المدح و الذّم إاّل األحمُق!: فقط احمق در ستودن و مذّمت کردن اغراق می کند!

»عالم ترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزود!« عّین الصحیح:6  670
1 أعلم الناس َمن َجمع علَم الناس إلی علمه!

2 األعلم الناس َمن قد یجمع علی علمه علم الناس!

3 األعلم من الناس اّلذي یجمع علم الناس إلی علمه!

4 أعلم من الناس هو اّلذي قد جمع إلی علمه علم الناس!

ِاقرأ النّص التالي ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّص: )674 - 671(
أّوُل ُخطوة )= قدم( في تغییر الحیاة هي االعتناء باألُمور المهّمة و االهتمام بها. و من جملة 
هذه األُمور هي معرفة آمالنا و أحالمنا و کذلك األهداف اّلتي جعلناها لحیاتنا و السعي وراء 
التأّمل في  إلی  بحاجة  لإلنسان  السعیدة  الحیاة  أّن حصول  َنعلم  أن  المهمُّ هو  و  تحسینها. 
الحیاة األخالقّیة و ارتقائها و کذلك الحیاة الصّحّیة معاً، ألّن الصّحة ال تَبقی دائماً فإّن البدن 

یتعّرض لتغییرات َجسدّیة مختلفة و کذلك روحّیة و عاطفّیة بمرور السنوات!
ذلك  و  معاً  الذهن  و  الجسد  بتغذیة  االهتمام  هو  الجانب  هذا  في  األکیدة  التَّوصیات  فمن 
لتشکیل حیاة متوازنة تُناسب التغییرات الجسدّیة اّلتي تَحصل له مع الزمن. و من الجدیر 
و  صّحًة  أکثر  حیاة  علی  الشخص  تُساعد  المفیدة  الریاضّیة  التمارین  ممارسة  أّن  بالذکر 

سعادةً في الجانب الَجسدّي و الذهنّي!
عّین الصحیح:6  671

1 الریاضات البدنّیة ال تُساعد إاّل الجسَم!

2 الصّحُة تَستمّر في الحیاة مادام اإلنسان َیطلبها!

3 التغییرات الجسدّیة و الروحّیة و العاطفّیة ال تظهر لنا إاّل بعد زمن قلیل جّدًا!

4 من استطاع أن یُمّیز بین ُأموره المهّمة و بین غیرها، قام بأّول خطوة في تشکیل الحیاة السعیدة!
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کیف نغّیر حیاتنا للوصول إلی التوازن؟ عّین الخطأ:6  672
1 بالقیام بممارسات ریاضّیة تحافظ علی صّحة األبدان!

2 بالتعّرض للتغییرات أمام األُمور و الحوادث و األشیاء!

3 باالهتمام بالجانب الذهنّي و المحاولة إلخراج الرذائل منه!

4 بتغذیة البدن بالمواّد الالزمة اّلتي تحافظ علی سالمة األبدان!

ماذا یُعیننا حین أردنا أن نحصل علی السعادة في الحیاة؟ عّین الّصحیح:6  673
1 االهتمام الکثیر باألُمور األخالقّیة و الصّحّیة!

2 قلّة مالحظتنا إلی مرور الزمان و تأثیره علینا!

3 االتّکاء علی آمالنا و أحالمنا یضمن لنا کّل شيء!

4 الّصحة الجسدّیة تُغني من کّل شيء فإّنها تضمن السعادة!

عّین ما هو أنسب لعنوان النّص:6  674
2 الریاضات المفیدة 1 الحیاة السعیدة  

4 أثر الصّحة في معرفة اآلمال 3 الحیاة الصّحّیة و أثرها 

عّین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي )677 - 675(
»َیتعّرض«:6  675

1 فعل مضارع - للغائب - ماضیه »تعرَّض« و مصدره »تَعریض« من وزن »تفعیل«

2 مضارع - للغائب - حروفه األصلّیة ثالثة، و مصدره »تعرُّض« / فعل و مع فاعله جملٌة فعلّیة

3 مضارع - حروفه األصلّیة »ع، ر، ض« و حرفه الزائدة »ي، ت« و مصدره من وزن »تفّعل«

4 فعل مضارع - للمخاطب - له ثالثة حروف أصلّیة و حرفان زائدان )= مزید ثالثي( / فعل 

و مع فاعله جملٌة فعلّیٌة
»تُساعد«:6  676

1 مضارع - حروفه األصلّیة ثالثة »س ع د« / مع فاعله جملٌة فعلّیة، و مفعوله »الشخص«

2 مضارع - للمؤّنث - حروفه األصلّیة »س، ا، د« و مصدره »مساعدة« من وزن »مفاعلة«

3 فعل مضارع - للمخاطب - له ثالثة حروف أصلّیة و حرف زائد و هو األلف / مع فاعله جملٌة فعلّیة

4 فعل مضارع - له ثالثة حروف أصلّیة و حرفان زائدان / فعل و مع فاعله جملٌة فعلّیة، و مفعوله »الشخص«
»أّول«:6  677

1 اسم - من األعداد الترتیبّیة - مفرد مذّکر / مبتدأ، و الجملة اسمّیة

2 اسم - مفرد مذّکر - نکرة / مبتدأ و خبره »خطوة« و الجملة اسمّیة

3 مفرد مذّکر - من األعداد الترتیبّیة - معرفة / مبتدأ و مع خبره جملٌة اسمّیٌة

4 من األعداد األصلّیة - للمفرد المذّکر - نکرة / مبتدأ و مع خبره جملٌة اسمّیٌة

عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )685 - 678(
عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:6  678

یدلّیِة في ِنهایِة َمَمرِّ الُمستَوَصف! 1 ِاستَلَم األدوَیة في الصَّ

ُر الَحیوانات َحّتی تَبتَِعَد َعن الَخطَر! 2 للزّرافِة َصوت یُحذِّ

3 إّن االمتَحانات تَساعُد طاُّلَب الَمداِرِس ِلتَعلُّم ُدروِسهم!

4 َعلی کُلِّ النّاِس أْن َیتَعاَیشوا َمَع َبعِضهم تَعایُشاً ِسلْمّیاً!
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عّین المناسب للفراغ: »............. َیجعل الجوَّ لطیفاً و نحن َنستفید منه في األّیام الحاّرة!«:6  679
4 تّیار الکهرباء 3 مکّیف الهواء  2 تّیار الماء  1 الحاسوب 

عّین الخطأ عن عالمات »المؤمن«:6  680
2 ال یصبر إاّل قلیالً عند المصیبة! 1 ورعه ثابت في الخفاء و الَعلَن! 

4 ال َیحلم إاّل کثیرًا عندما یغضب! 3 ِصدقه دائمّي عند الخوف و الرجاء! 

عّین ما لیس فیه اسم التفضیل:6  681
1 أکبر حیوان نراه حولنا هو الفیل!

2 َیجب أن َنری اآلَخرین أحسن منّا!

3 أحسن إلی الناس کما تُرید أن یُحسنوا إلیك!

4 أکره األعمال لقطع التواصل بین الناس هو الغیبة!

عّین ما فیه »نون الوقایة«:6  682
1 أتمنّی أن أصعَد إلی ذلك الجبل المرتفع!

2 ال تَحزني یا صدیقتي العزیزة علی هذه المشکلة!

3 ُأختي! یجب علیِك أن تُعّیني برنامجك في األُسبوع!

4 کان صدیقي في البحر، فنادی: إن لم تُعینوني أغرق!

عّین الصحیح للفراغین:6  683
ذهبت مع ُأسرتي إلی سفرة یوم األحد. طالت سفرتُنا ثالثة أّیام. رجعنا في الساعة السابعة 

صباحاً. کنّا خمس ساعات في الطریق، فوصلنا في الساعة ...... من یوم ..... إلی بیتنا!«
2 الثانیة عشرة / األربعاء 1 الثاني عشر / الثالثاء 

4 الثانیة عشرة / االثنین 3 الثاني عشر / األربعاء 

عّین الفعل اّلذي ال یُمکن أن یُقرأ مجهوالً )علی حسب المعنی(:6  684
1 أخبرت الطالبات کلّهّن بهذا الخبر المهّم!

2 أرضعت األُّم الحنون ولدها و هو صغیر جّدًا!

3 أرسلت قوانین الشریعة في الکتب السماوّیة للناس!

4 أغلقت أبواب المدرسة یوم أمس بسبب األمطار الکثیرة!

عّین ما فیه الخبر من نوعیه: االسم و الجملة:6  685
ع األسماك أمٌر مهّم لإلنسان! 1 َدور الدالفین في تمییز أماکن تجمُّ

2 الدالفیُن عدّوة لسمك القرش فحینما تراه تتجّمع حوله و تقتله!

3 هذه الحیوانات تُحیِّرنا جّدًا في ُأسلوب حیاتها و کثرة جمالها!

4 الدلفین حیوان ذکّي و هو یُحّب اإلنسان و مساعدته مهما أمکن!
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بر  »نشانه های خداوند   )1 گزینه ها:  ترجمءه 
روی زمین فراوان است؛ پس درباره آن ها 
اندیشه نمایید.« بودن نشانه های خداوند بر 
روی زمین صرفاً متعلّق به گذشته نیست؛ 
بلکه به حال و آینده هم مربوط است. پس 
نمی شود »کانت« را به صورت »بود« ترجمه 
کرد. 2( »در کالسمان دانش آموزی بود که 
داده  دست  از  را  پدرش  خردسالی اش  در 
امید  نا  دشوار  قضیه  آن  حّل  »از   )3 بود.« 
بودیم.« 4( »دانشمندانمان به مطالعه مداوم 
پایبند بودند.« گزینه های »2« تا »4« صرفاً 

مربوط به گذشته اند.
»کان    270  )1 گزینه ها:  بررسی   

کُّن  استمراری«   ماضی  مضارع:   +
»و«  به واسطه  »کُّن«  فعل  می رفتند.  َیذهبَن: 
روی »یطالعن« هم اثر معنایی گذاشته  
اسم   + ماضی  فعل   )2 می کردند  مطالعه 
نکره + جمله وصفیه )مضارع(: )غالباً( ماضی 
سفر  روستایی  به  دوستم  »دو  استمراری 
کردند که عکسش را در اینترنت می دیدند.« 
)ضمیر(«   کُّن   + إّن  »إّنکُّن    )3
»بی گمان شما با نیکان همنشینی می کنید و 
از اشرار دوری می کنید.« 4( َلْم + مضارع: 

ماضی منفی  َلم ُأشاهْد: ندیدم
 1- »جعلناه: آن را قرار دادیم«    271

باید  »جعلنا« هم  و  است  مفعول  »ه«  ضمیر 
درست ترجمه شود. )رد سایر گزینه ها(

ترکیب  عربی«  قرآنی  عربّیاً:  »قرآناً   -2
وصفی است )رد سایر گزینه ها(. در ترجمه 

حواستان به انواع ترکیب ها باشد.
باشد که«  »امید است که،  یعنی  »لعّل«   -3
)رد گزینه های »3« و »4«(، ترجمءه حروف 

مشبهة بالفعل خیلی خیلی اهمیت دارد.
4- در ترجمه نباید خبری از حذف و اضافه 
باشد. »در آن« در گزینءه »4« وصلءه زائد است.

 1- »ال تغتّروا: فریب نخورید،    272
گول نخورید« فعل نهی از صیغءه جمع مذکر 
در ترجمءه   ،)»1« گزینءه  )رد  است  مخاطب 

استفاده  »نباید«  لفظ  از  مخاطب  نهی  فعل 
نمی کنیم. )رد گزینءه »4«(

2- ترجمءه درست واژگان: »کثرة: فراوانی«، 
کمال«  »کمال:  دیانت«،  دین داری،  »دیانة: 

)رد گزینه های »2« و »4«(
إن«  »و  مهم اند.  خیلی  هم  اصطالحات   -3
ترجمه  اگر«  حّتی  چند،  »هر  صورت  به  را 

می کنیم. )رد گزینه های »1« و »4«(
4- »فإّن« یعنی »زیرا، چون که« )رد گزینءه »2«(

5- »یُخادُع: فریب می دهد« فعل مضارع از 
صیغه للغائب و ضمیر »کم« مفعولش است. 

)رد گزینه های »1« و »4«(
 1- ساختار و زمان فعل ها در    273

یکون   + »لم  دارند:  اهمیت  خیلی  ترجمه 
)تغییر یافته( + مضارع: ما + کان + مضارع 
= ماضی استمراری منفی«  لم یکن یظُّن: 
 )»4« و   »1« گزینه های  )رد  نمی کرد  گمان 
درست  باید  هم  »یظُّن«  فعل  این که  ضمن 

ترجمه شود. )رد گزینه های »1« و »3«(
این  »هکذا:  واژگان:  درست  ترجمءه   -2

چنین« )رد گزینه های »1« و »3«(
3- »أکون صبورًا: صبور باشم« )رد سایر 

گزینه ها(
اسم ها:  بودن  جمع  یا  مفرد  به  توجه   -4
»مصاعب: سختی ها« جمع است )رد گزینءه 
)رد  شود.  ترجمه  درست  باید  و   )»4«

گزینه های »1« و »3«(
 1- اگر بعد از »هذه« اسم جمع    274

»ال« دار بیاید، »هذه« به صورت مفرد )این( 
ترجمه می شود. در حقیقت اسم بعدش، خبر 
نیست و با هم گروه اسمی تشکیل می دهند. 

)رد گزینءه »1«(
»النقوش:  واژگان:  درست  ترجمءه   -2
نگاره ها، کنده کاری ها«، »التماثیل: مجّسمه ها، 
»شعائر:  گزینه هـا(،  )رد سایـر  تندیس هـا« 
بیش تر،  »أکثر:   )»2« گزینءه  )رد  مراسم« 

اکثر، اغلب« )رد گزینءه »1«(



عربی عمومی

310

پاســـــخنامه

داللت  »تدّل:  فعل ها:  زمان  به  توجه   -3
است«  بوده  »کانت:  و  مضارع  می کند« 

ماضی می باشد )رد سایر گزینه ها(
4- حذف و اضافه: »این« در »این نگاره ها« 

اضافی است. )رد گزینءه »2«(
 ترجمءه صحیح و بررسی سایر    275

گزینه ها: 1( »اگر عقلی مانند عقل امروز را 
داشتم٬ خطا نکرده بودم.«

توضیح: الف( »کان+ ِلـ + اسم: مفهوم داشتن 
در گذشته«، چون با »إْن« شرطّیه همراه شده 
می توانیم به صورت مضارع ترجمه اش کنیم.

)ما کنت  بعید«  »کان + ماضی: ماضی  ب( 
أخطأت(

ج( توجه به معرفه و نکره بودن اسم ها )عقل(
3( »أن نعتبر: پند بگیریم«

4( »بعض« به همراه »آثار« آمده  زیرا 
بعضی از آثارشان ویران کننده است.

 »قد جاءت: آمده اند«   276
 بررسی سایر گزینه ها: 2( »قیم:    277

ارزش ها« جمع است  قیمة: ارزش، علم 
یأسی  هیچ   )3 عمل  بال  علم  بی عمل  
از  گاهی  هیچ،  بیان  )برای  یأس  أّي   
»أّي« استفاده می کنیم، »أبدًا« اضافی است.( 

4( العاقل  أّي عاقل 
»تبادل« مصدر    278 گزینه  این  در   

باب »تَفاُعل« است  تَباُدل
ترجمه گزینه ها: 1( داد و ستد واژگان میان 
پیامبران   )2 است.  طبیعی  امری  زبان ها، 
فرستاده شدند تا راه راست را نشان دهند. 
3( از شخصی خوشم می آید که به اصل و 
نزد  یادگیرنده   )4 نمی کند.  افتخار  نسبش 

معلمش آدابی دارد.
جمع    279 به صورت  »حضروا«   

صحیح  جهانگردان«  ّیاح:  »السُّ پس  آمده؛ 
است. ضمناً در عبارت »َلْم« داریم نه »ِلَم«! 
ترجمه گزینه   ها: 1( تقدیم کردن قربانی ها به 
مردم   )2 شّرشان.  از  دوری  برای  خدایان 
حرف  که  بت  کردند:  پچ پچ  به  شروع 

نمی زند! 3( پرنده از فریب دشمن و نجات 
جوجه هایش مطمئن شد. 4( جهانگردان در 
فرودگاه حاضر شدند اّما راهنما حاضر نشد. 

گزینه ها:   280 بررسی  و  ترجمه   
 )2  )ِگل( آب  با  آمیخته  خاک   )1
که  بیمارستان  از  کوچک تر  است  جایی 
می شوند.  مداوا  و  معاینه  بیماران  آن  در 
)درمانگاه( 3( بر روزی اطالق می شود که 
انسان در محضر خداوند مورد محاسبه قرار 
»البعث:  درست  واژه  ؛  )بیهوده  می گیرد. 

رستاخیز« است.(
4( ماده ای خوشبو که آن را غده ای در شکم 
)نوعی از آهو ترشح می کند. )ُمشک

»حّظ:    281 گزینه  این  در   
بخت«،  شانس،  »نصیب:  و  بخت«  شانس، 
مترادف اند. ترجمءه سایر گزینه ها: 2( تقدیم 
دست  به  برای  آن ها  به  قربانی ها  کردن 
شّرشان.  از  دوری  و  رضایتشان   آوردن 
3( دلم را از شادی و دهانم را از لبخند پر 
دستورم  از  و  خوردید  را  خرمایم   )4 کن. 

نافرمانی کردید.
چند    282 عربی  در  بعید  ماضی   

صورت پیش می آید:
1- کان + ماضی / 2- لیت + ماضی  / 3- جملءه 
وصفیءه ماضی که قبل از آن در عبارت فعل ماضی 

آمده باشد. 
یُلّحون:   ... »کان   )1 گزینه ها:  بررسی 
پافشاری می کردند« )کان + مضارع: ماضی 
خوانده  کاش  قرأت:  »لیتني  استمراری( 2( 
بودم« )لیت + ماضی: ماضی بعید( 3( یدعو 
 » »صوتاً برای  وصفیه  جمله  می توانیم  را 

حساب کنیم.
در  قبلش  و  است  مضارع  »یدعو«  خود 
پس  آمده؛  »سمعت«  ماضی  فعل  عبارت 
»یدعو« به صورت ماضی استمراری ترجمه 
می شود: »صدایی را از دعوت کننده شنیدم 

که به ایمان فرا می خواْند.«
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فعل های  دو  هر  »عصفت«  و  »الحظنا«   )4
وزیدن  شدیدی  »بادهای  ساده اند:  ماضی 

گرفت و ابر سیاه بزرگی را دیدیم.«
 ترجمءه عبارت سوال: »سربازان    283

از  و  جنگیدند  دشمنان  با  دالوری  با  اسالم 
میهن اسالمی دفاع کردند، ........ آن ها بنایی 
استوارند.« با توجه به قواعد، »کان« نمی تواند 
»کان«  از  )بعد  بگیرد  قرار  خالی  جای  در 
بالفاصله ضمیر متصل - به جز ضمیرهایی 
که شناسءه فعل هستند - نمی آید(. با توجه 
خالی  جای  مناسب  گویا«  »کأّن:  ترجمه  به 

است نه »لیت: کاش« و »أّن: که«
نفی جنس یک    284 »ال«ی  از  بعد   

اسم بدون »ال« فتحه دار می آید که مضاف 
هم نشده باشد.

)»کّل  شده  مضاف   »1« گزینءه  در  »کّل« 
است.(،  اضافی  ترکیب  چیزی«  هر  شيء: 
است،  اصطالح  یک  باش«  آگاه  »أال:  ضمناً 
»ال أعلم: نمی دانم« در گزینءه »2« هم فعل 
مضارع منفی است و »ال« باید معنای »هیچ 
.... نیست« بدهد. ترجمءه گزینءه »3«: »او و 
خانواده اش فقیرند نه ثروتمند.« )رد گزینءه 
»3«(. »ال« در گزینءه »4« از نوع نفی جنس 
موّفق  تو  که  نیست  عجیب  »هیچ  است: 

شدی؛ زیرا تو به خوبی درس خواندی.«
»لعّل«    285  )1 گزینه ها:  بررسی   

ترجمه  می توانیم  دو جور  گزینه  این  در  را 
باران  امروز  )شاید(،  »امید است که،  کنیم: 
در  است«  »امید  با  اگر  شود.«  نازل  ما  بر 
است،  درست  امید«  »الرجاء:  بگیریم،  نظر 
»الشّك:  بگیریم،  نظر  در  »شاید«  با  اگر 
شک، تردید« درست است! 2( »کاش شما 
)»لیت«  کنید.«  دفاع  اخالقی  ارزش های  از 
وقوعش  و  می رود  کار  به  آرزو  بیان  برای 
حتمی نیست!( 3( بارها گفتم که »إّن« کّل 

جمله را مورد تأکید قرار می دهد  یؤّکد 
تکمیل  »لکّن«  بأجمعها! 4( کارکرد  الجملة 
خودش  از  قبل  جملءه  از  ابهام  رفع  و  معنا 

است، نه جمله بعد از خودش!
 1- ترجمءه کلمات:    286

)( آیا
 )( چرا أ

)لماذا: چرا( )رد گزینءه »4«(
»ُسدًی: بیهوده و پوچ« )رد گزینه های »2« و »4«(

2- زمان فعل ها: »َیحسب« و »یُترك« هر دو 
مضارع اند. )رد سایر گزینه ها(

 1- در ترجمءه »ل«ی نفی جنس    287
از لفظ »هیچ« استفاده می کنیم. »ال« در »ال 
گزینءه  )رد  است  جنس  نفی  نوع  از  عمل« 
»4«(. دقت کنید که فعل »یُقّرب« به دلیل 
منفی  صورت  به  جنس  نفی  »ال«ی  وجود 

ترجمه می شود.
2- توّجه به زمان و ساختار فعل ها: »یقّرب« 
فعل مضارع و از صیغءه مفرد مذکر غایب 
ضمن   .)»4« و   »1« گزینه های  )رد  است 
»کم«  ضمیر  و  متعّدی  فعل  این  این که 

مفعولش است.
از  امر  فعل  باشید«  پایبند  »ِالتزموا:   -3
صیغءه جمع مذکر مخاطب است. در ترجمءه 
فعل های امر صیغه های مخاطب از لفظ »باید« 
استفاده نمی کنیم )رد گزینءه »1«(. ضمناً این 

فعل در گزینءه »4« اشتباه ترجمه شده!
صورت  به  را   » »جمیعاً است  بهتر   -4
)رد  شما«  »همءه  نه  کنیم  ترجمه  »همگی« 

گزینه های »3« و »4«(
 »إّنما« در جای بدی از ترجمه    288

آمده! ضمناً »یتواضع« هم دقیق ترجمه نشده. 
کسی  آن  از  فقط  »افتخار،  صحیح:  ترجمه 

است که در زندگی اش فروتنی می کند.«
»می گویند«    289 فعل ها:  زمان   -1  

گزینءه  )رد  یقولون  است   مضارع 
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خداوند  رحمت  »از  نیست.  حصر  عبارت، 
هیچ کس ناامید نمی شود جز کافران.«

مگر  نیست  دنیا  در  انسان  »زندگی   )2
می دهد.«  فریب  را  او  که  بازیچه ای 
می بینید؟! قبل از »إاّل« جمله از نظر معنایی 
یک چیزی کم دارد! »خبر« قبل از »إاّل« جا 

مانده؛ پس مستثنی منه نداریم. )حصر(
جز  نمی گوییم  حادثه  آن  »دربارۀ   )3
چیزی را که در آن حقیقت است.« »ما« را 
نمی توانیم از کلمه ای قبل از »إاّل« جدا کنیم. 
در حقیقت مفعول »ال نقول« به بعد از »إاّل« 

منتقل شده. )حصر(
به تحصیل  را دربارۀ چیزی که  »حرفم   )4
برادرم.«  جز  نمی کند  باور  دارد،  ارتباط 
از  قبل  کلمه ای  از  نمی توانیم  را  »أخي« 
»إاّل« جدا کنیم. در حقیقت »أخي« فاعل »ال 
یصّدق« است که به بعد از »إاّل« منتقل شده 

است. )حصر(
و    466 فعل  از  اسم  تشخیص   -1  

اسم  شکافنده«  »فاِلق:  درستشان:  ترجمءه 
فاعل، »یُخرُج: بیرون می آَوَرد« فعل مضارع 
آورنده«  بیرون  »ُمْخِرج:  و  »إفعال«  باب  از 
اسم فاعل است )رد گزینه های »2« و »4«(.

دو  جای  به  ترجمه:  در  کلمات  ترتیب   -2
کلمه »الحّي، المّیت« در عبارت دقّت کنید؛ 
بعد  آمده،  »الحّي«  ابتدا  عبارت  وسط  در 
»المّیت«  ابتدا  عبارت  آخر  در  و  »المّیت« 
جابه جا   »2« گزینءه  »الحّي«!  سپس  آمده 

کرده این ها را!

3- ترجمءه درست واژگان: 

)( زنده
)( زندگی الحّي

)( مرده
)( مرگ المّیت

)رد گزینءه »1«(

فعل ها:    467 زمان  و  ساختار   -1  
»لن + مضارع: مستقبل منفی«  لن یناَل: 
به  شد،  نخواهد  نایل  یافت،  نخواهد  دست 

دست نخواهد آورد.
٭ تمام گزینه ها »لن ینال« را به صورت مستقبل 

آورده اند اما باید حواستان را جمع کنید که:
الف( اسلوب حصر را می توان هم به صورت 
»فعل منفی + جز )مگر(« و هم به صورت »فقط 
)تنها( + فعل مثبت« ترجمه کرد؛ پس از این 

نظر، گزینه های »1« و »3« اشتباه نیستند.
»َوَصَل:  چون  است؛  اشتباه   »3« گزینءه  ب( 
»یتبع:  ضمناً  یافت«،  دست  »نال:  رسید«، 
دنبال کند، دنبال می کند« فعل مضارع است 

نه ماضی )رد گزینءه »3«(.
2- »أن یشعر« فعل است و نباید به صورت 

اسم ترجمه شود )رد گزینءه »2«(.

3-  گزینءه »4« در ترجمءه »یتبع« به بیراهه 
اسم  صورت  به  را  فعل  اینکه  هم  رفته؛ 
ترجمه کرده و هم اینکه »یتبع« معنای »تابع 

بودن« نمی دهد!

واژگان:    468 درست  ترجمءه   -1  
»تَأکََّد ِمْن: از ...... اطمینان یافت«، »أکََّد علی: 

بر ...... تأکید کرد« )رد گزینءه »1«(، 
)( نیرنگ، فریب، حیله

)(خطر ِخداع

)رد گزینءه »4«(،
)( جوجه ها
)( کودکان فراخ

)رد گزینءه »1«(
وصفیه  جملءه  و  ماضی  فعل  »هجم«   -2
)صفت برای »مفترس«( است و چون قبلش 
به  آمده،  )تَأکََّد(  ماضی  فعل  عبارت  در 

صورت ماضی بعید ترجمه می شود
)رد گزینه های »3« و »4«(.



عربی عمومی

347

پاســـــخنامه

نباید به  فعل است و  »أْسَرَع: شتافت«   -3
گزینه های  )رد  شود  ترجمه  اسم  صورت 

»1« و »3«(.
4- »إنقاذ: نجات دادن« اسم است و دلیلی 
)رد  شود  ترجمه  فعل  صورت  به  ندارد 

گزینه های »3« و »4«(.
»شاید،    469 می توان  را  »لعّل«   -1  

باشد که، امید است که« ترجمه کرد. دقّت 
کنید که فعل مضارع بعدش )یجدون( هم 
التزامی ترجمه می شود.  به صورت مضارع 
البته ترجمءه »یجدون« به »دریابند« درست 

نیست )رد گزینءه »3«(.
2- اگر بعد از اسم »ال« دار٬ موصول )اّلذي، 
به  را  دار  »ال«  اسم  بیاید،  اّلذین(  اّلتي، 
صورت نکره و خود موصول را »که« ترجمه 
)رد  که«  پدیده ای  اّلتي:  »الظاهرة  می کنیم: 

گزینه های »1« و »4«(.
به  نباید  و  است  مضارع  فعل  »تُحّیُر«   -3
 .)»1« گزینءه  )رد  شود  ترجمه  ماضی  صورت 
ضمناً ترجمءه دقیقش »حیرت زده کردن« است 

نه »باعث حیرت شدن« )رد گزینءه »4«(.
4- »کثیرًا من الناس: بسیاری از مردم« )رد 

گزینءه »3«؛ »أکثر الناس: بیشتر مردم«(
)رد  است  تفضیل  اسم  دورتر«  »أْبَعد:   -5
به  حواستان  پس  »3«(؛  و   »1« گزینه های 

وزن اسم ها و شیوءه دقیق ترجمه شان باشد.

 »ال تغتّروا: فریب نخورید« فعل    470
نهی از صیغءه جمع مذّکر مخاطب است. در 
ترجمه خیلی خیلی حواستان به صیغءه  فعل ها 
باشد. بررسی سایر گزینه ها: 1( »تُکَرُه« فعل 
مضارع مجهول و »فُحش« به معنای »گفتار 
و کردار زشت« است. 3( »ِاشتّق: برگرفت« 
)به خاطر فاعل جمع به صورت جمع ترجمه 
فعل   )4 آوردند.«  زبان  بر  »نطقوا:  و  شده( 
مصدر  صورت  به  را  »بدأ«  از  بعد  مضارع 
به  شروع  ...َیتحّدُث:  »بدأ  می کنیم:  ترجمه 

صحبت کرد.«

از    471 بعد   )1 گزینه ها:  بررسی   
»إاّل«، »في قلب المتواضع« آمده؛ پس جای 
»فقط« در ترجمه اشتباه است: »حکمت فقط 
عبارت  این  می دانید  حتماً   ».  ...... دل  در 
حصر دارد! 2( »بینما: در حالی که«، »کان + 
مضارع: ماضی استمراری«  »کنت أقرأ: 
می خواندم«، »إذ: ناگهان« )»إذ: ناگهان« را با 
»إذا: اگر، هرگاه« اشتباه نگیرید.( 3( آخ آخ 
آخ! »منهم: از آن ها )ایشان(« در ترجمه جا 
مانده! 4( »تَْصُدُق: راست می گویی« )ثالثی 
ُق: باور می کنی« )ثالثی مزید؛  مجّرد(، »تَُصدِّ

باب »تفعیل«(
 بررسی گزینه ها: 1( »َنَفَع: سود    472

برد«  سود  »ِانتفَع:  مجّرد(،  )ثالثی  رساند« 
)ثالثی مزید؛ باب »افتعال«(

مثنی  )»ن«  أخواي  ي    + أخواِن   )2
حذف  اضافه  حالت  در  مذکر  جمع  و 

می شوند(، سـ + مضارع: مستقبل
آمده  نکره  صورت  به  ابتدا  »پیامبری«   )3
نوشته شده؛  پیامبر«  »آن  بار دوم  )رسوٌل(، 

»ال« در »الرسول« معنای »آن« می دهد.
مفرد  اسم   + )کّل  یوم«  کّل  روز:  »هر   )4
التاسعة:  السادسة: شش،  اسم(،  نکره: هر + 

نُه )در بیان ساعت(
 ترجمءه گزینءه »2«: »تقدیم قربانی ها    473

به خدایان برای به دست آوردن خشنودی شان و 
دوری از شّرشان.« متضاد نداریم! 

بررسی سایر گزینه ها: 1( ِاختفاء: پنها شدن 
≠ ظهور: آشکار )ظاهر( شدن

3( واثق: مطمئن ≠ ُمترّدد: دارای تردید
: کامل شد ≠ َنقَص: ناقص )کم( شد 4( تَمَّ

 بررسی گزینه ها: 1( »موازین«    474
جمع  کلمه  این  )ترازو(،  میزان  مفرد 

به  »ین«  برداشتن  با  چون  است؛  مکّسر 
مفردش نرسیدیم.
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)کتاب(   الکتاب  مفرد  »الکُتُب«   )2
وقت  مفرد  »أوقات«  مکّسر/  جمع 
)زمان(، »أوقات« جمع مکّسر است؛ چون با 

برداشتن »ات« به مفردش نرسیدیم.
برادر(  )دوست،  األخ  مفرد  »اإلخوان«   )3
 جمع مکّسر. حواستان باشد که »ان« در این 

کلمه نشانه مثنّی نیست. )األخواِن  مثنّی(
)کار  الصالحة  مفرد  »الصالحات«   )4
سالم  مؤّنث  جمع  کلمه  این  شایسته(، 
را  مفردش  »ات«  برداشتن  با  چون  است؛ 

به دست آوردیم.
الف(    475 که:  گفتم  درسنامه  در   

هم  أَفّل«  »أْفَعی،  شکل  به  تفضیل  اسم 
موارد  می تواند،  »أْفَعل«  شکل  ب(  می آید. 
و  ماضی  فعل  تفضیل«،  »اسم  مانند  مختلفی 

مضارع و                 باشد. بررسی گزینه ها:
1( »کوشا ترین جوانان به ما از نتیجه تالشش 
خبر داد.« »أْسَعی« اسم تفضیل و »أْخَبَر« فعل 
ماضی از باب »إفعال« است. 2( »هم کالسی ام 
است.«  برادرانش در خانواده  بهترین  حسن، 
اسم تفضیل داریم. 3( »برادرم عیب  هایم را به 
من هدیه داد پس از اینکه خودش را اصالح 
کرد.« »أْهَدی، أْصلََح« هر دو فعل ماضی از 
باب »إفعال« اند.4( »طولنی ترین غارهای آبی 
دیدم.«  دوستانم  دوست داشتنی ترین  با  را 

»أطْول، أَحّب« هر دو اسم تفضیل اند. 
را    476 گزینه ها  اینکه  از  قبل   

معادل  خبر  که  بگویم  باید  کنیم،  بررسی 
گزاره در زبان فارسی است؛ یعنی کلمه ای 
که معنای مبتدا )نهاد( را کامل کند. معمولً 
دستپاچه می شوید و اّولین کلمه بعد از مبتدا 

را خبر می گیرید! ترجمه کنید آقا! ترجمه!
عمق  به  که  »غّواصی   )1 گزینه ها:  بررسی 
اقیانوس رفته بود، عکس هایی گرفت.« دقّت 
کنید که از »الغّواص« تا »المحیط« نهاد عبارت 
هم  به  معنایشان  چون  می شود.  محسوب 
پیوسته است و »ِالتَقَط« خبر از نوع فعل است.

2( »هدف شرکت ما در این سال پیشرفتی 
است.«  مختلف  زمینه های  در  چشمگیر 
م« یعنی مصدر  »تقّدم« را فقط می توانیم »تََقدُّ
که  َم«  »تََقدَّ چه  کنیم.  حساب  »تفعُّل«  باب 
ُم«  »تَُقدِّ چه  و  است  »تفّعل«  باب  ماضی 
»غایة«  با  است  »تفعیل«  باب  مضارع  که 

همخوانی ندارد. 
3( اسم »ال« دار بعد از اسم اشاره قطعاً خبر 
نیست؛ بلکه به همراه اسم اشاره یک گروه 
عبارت  این  در  می دهند.  تشکیل  را  اسمی 
»ُأستخرجت« خبر است: »آن مرواریدها از 

خلیج فارس استخراج شده اند.«
4( اگر خوب به ترجمءه عبارت دقّت کنید، 
است:  خبر  »یُحّیر«  که  می شوید  متوّجه 
»پی در پی افتادن ماهی ها از آسمان بسیاری 

از ما را متحّیر می کند.« 
معناهای    477 در  می تواند  »لِـ«   

»براِی، از آِن، به سوِد، به« به کار رود.
ترجمءه گزینه ها: 1( پدر، پسر را نزد خودش 

نشاند و برایش قّصه ای جالب خواند.
رایانه ای  کوچکترم  برادر  برای  مادر   )2
پیشرفته خرید. 3( بیمار از پزشک پرسید: 

»در نسخه برایم چه چیزی نوشته ای؟!«
4( »این کیست که مردم به او اجازه مسح 
فعل  داده اند؟!«  را  األسود(  )حجر  سنگ 
می رود؛  کار  به  »لِـ«  با حرف  غالباً  »سمح« 
»سمح لِـ«. در این حالت »لِـ« به صورت »به« 

ترجمه می شود.
بر    478 مجّرد  ثالثی  در  فاعل  اسم   

در  و  می آید  »حاِفظ«(  )مانند  »فاِعل«  وزن 
ثالثی مزید با »ُمـ« شروع می شود و حرکت 
)مانند  است  »ــِـ«  اصلی اش  دوم  حرف 
ثالثی  در  مفعول  اسم  تالشگر«(.  »ُمْجتَِهد: 
»َمْکتوب«(  )مانند  »َمْفعول«  وزن  بر  مجّرد 
شروع  »ُمـ«  با  مزید  ثالثی  در  و  می آید 
ـ«  ـَ می شود و حرکت حرف دوم اصلی اش »ـ

است )مانند »ُمشاَهد: دیده شده«(.



عربی عمومی

349

پاســـــخنامه

اینکه  تشخیص  گاهی  اینکه  دیگر  نکتءه 
کلمه ای اسم فاعل یا مفعول از ثالثی مزید 
عبارت  در  معنا  به  توّجه  با  فقط  است، 

صورت می پذیرد.
دانش آموز،  »الطاِلب:   )1 گزینه ها:  بررسی 
و  مجّرد  ثالثی  از  فاعل  اسم  خواستار« 
اسم  شده«  داشته  غنیمت  مغتنم،  »ُمْغتَنَم: 
به  توّجه  با  است.  مزید  ثالثی  از  مفعول 
اسم  »مغتنم«  که  فهمیدیم  عبارت  معنای 

مفعول است )سؤال حرکت گذاری نشده(.
2( »الناِجح: موّفق، پیروز« اسم فاعل از ثالثی 
مجّرد و »ُمْعتََمد: مورد اعتماد« اسم مفعول از 
ثالثی مزید است. »معتمد« را هم با توّجه به 

معنا فهمیدیم که اسم مفعول است. 
3( در این گزینه فقط اسم فاعل )از ثالثی 

مزید( »ُمتعجِّباً: شگفت زده« داریم.
اسم  کننده«  امر  دهنده،  دستور  »اآلِمر:   )4
خوبی«  »الَمْعروف:  و  مجّرد  ثالثی  از  فاعل 

اسم مفعول از ثالثی مجّرد است.
به  گاهی  مجّرد  ثالثی  در  فاعل  اسم  توّجه: 

شکل »آفِل« هم می آید.
 جملءه اسمیه اگر بخواهد جواب    479

»هو  پس  می آید؛  »فـ«  همراه  باشد،  شرط 
التلمیذ المثالّي« جواب شرط نیست و نتیجه 
می گیریم که »من« به کار رفته در عبارت از 
»کسی  نوع شرطیه نیست )موصول است(: 
)او(  شود،  موّفق  امتحان  در  می خواهد  که 

دانش آموز نمونه است.«
ادات  »َمْن:   )2 گزینه ها:  سایر  بررسی 
َوَجَد: جواب شرط«  شرط، قرأ: فعل شرط، 
و  پیامبران  سرگذشت  کس  »هر  ترجمه: 
درس  آن ها  در  بخواند،  را  داستان هایشان 

اخالق را می یابد.«
شرط،  فعل  َجَمَع:  شرط،  ادات  »َمْن:   )3
أعلم  )»فهو  شرط«  جواب  الناس:  أعلم  هو 
جواب شرط  و  شده  شروع  »فـ«  با  الناس« 
است.( ترجمه: »هر کس دانش مردم را به 

دانش خود بیفزاید، داناترین مردم است.«
شرط  جواب  اگر  نهی  و  امر  فعل های   )4
ادات  »َمْن:  می شوند.  همراه  »فـ«  با  باشند، 
َییأْس:  ال  شرط،  فعل  یشاهد:  لم  شرط، 

جواب شرط«
ترجمه: »هر کس نتیجءه تالشش را در ابتدا 
نبیند )ندیده است(، نباید از ادامه دادن راه 

ناامید شود.«
گزینـه هـا:   480 سـایـر  بررسـی   

1( »ُمبّشرین« حال و »النبّیین« صاحب حال 
است. اگر قرار بود »ُمبّشرین« صفِت »النبّیین« 
باشد، با »ال« همراه می شد. 2( اگر اسم »ال« 
آن  همزه  همراه شود،  »لِـ«  جّر  با حرف  دار 
حذف می شود: ِلـ + المحاکمة  للمحاکمة؛ 
پس این کلمه معرفه است نه نکره. 4( »درخت 
خفه کننده زندگی اش را با در هم پیچیدن دور 
مفعول  »حیاة«  می کند.«  شروع  درختی  تنه 
»تبدأ« و این از صیغءه مفرد مؤّنث غایب است.

  1- ترجمءه درست واژگان: َمَثل:    481
َمَثل، مثال: مثال )رد گزینه های »1« و »4«(

فرا  »تَدعون:  فعل ها:  صیغءه  به  توّجه   -2
مخاطب  مذّکر  جمع  صیغءه  از  می خوانید« 

است )رد گزینءه »1«(.
3- حواستان به زمان فعل ها باشد: »تدعون« 

مضارع است نه ماضی )رد گزینءه »3«(.
»تدعون«  مفعول  حقیقت  در  »اّلذین«   -4
است و این نکته باید در ترجمه لحاظ شود 

)رد گزینءه »1«(.
 » 5- توّجه به معرفه و نکره بودن اسم ها: »ذباباً

نکره است )رد گزینه های »3« و »4«(.
»الحرباء«    482 اینکه  اول   -1  

مبتداست )رد گزینءه »3«(، دوم اینکه »في« 
در گزینءه »2« ترجمه نشده.

َك:  َك: تکان داد، حرکت داد«٬  »تََحرَّ 2- »َحرَّ
ك:  تکان خورد، حرکت کرد«؛  پس »عدم تََحرُّ
»تحریك:  نکردن«،  حرکت  نخوردن،  تکان 
تکان  »تُحّرَك:  و  دادن«  تکان  دادن،  حرکت 
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 بررسی گزینه ها: 1( یُساِعُدني:    657
به من کمک می کند: یُساعُد + ن وقایه + ي 

متکلّم وحده 
2( أِعنّي: به من کمک کن: أِعْن + ن وقایه 

+ ي متکلّم وحده 
»أِعْن« فعل امر از »أعاَن، یُعیُن، إعانة« است.

مذّکر  مفرد  فعل  دارد«  آرزو  »َیتَمنّی:   )3
است.  »تفّعل«  باب  از  مضارع  و  غایب 

)حروف اصلی: م ن ي( 
ن   + أعاَن  کرد:  کمک  من  به  أعاَنني:   )4

وقایه + ي متکلّم وحده 
یازده    658 »با  سؤال:  عبارت  ترجمءه   

هفت  ساعت  در  هم کالسی هایم  از  هم کالسی 
صبح به کتابخانه رفتم. دو نفر از ما برگشتند ولی 
ما پنج ساعت در آنجا ماندیم. هنگام بازگشت 

تعداد ما .......... نفر و ساعت .......... بود.« 
افراد،  تعداد  شمارش  برای  باشد  حواسمان 

خود گوینده را هم حساب کنیم:
تعداد کل

نفر 12= 11 + 1
تعداد کسانی که ساعت 12 برگشتند 

نفر 10 = 2 - 12
ساعتی که بقیه برگشتند

7 + 5 = 12
ترتیبی  عدد  از  ساعت  بیان  برای  ضمناً 

مؤّنث و »ال« دار استفاده می کنیم. 
 ساختار جملءه حالیه اسمیه این    659

شکلی است:

... صاحب حال ... + و + مبتدا + خبر 

»و هي تحمل« در گزینءه »2« جملءه حالیه است. 
مضارع  فعل  اگر  که  بدانید  است  خوب 
بخواهد جملءه حالیه شود، بدون »و« می آید!

که    660 می افتد  اتفاق  جایی  حصر   
مستثنی منه نداشته باشیم.

نمی بریم  گاراژ  »به   )1 گزینه ها:  بررسی 
نداریم.  مستثنی منه  را«  خراب  ماشین  مگر 
از  نمی توانیم  مستثنی  به عنوان  را  »السّیارة« 
کلمه ای قبل از »إاّل« جدا کنیم. در واقع این 
کلمه، مفعول »ال نأخذ« است که به بعد از 

»إاّل« منتقل شده  حصر
2( »مردم پنهان نمی کنند مگر آنچه را که 
از عواقب آشکار شدنش می ترسند.« دوباره 

مستثنی منه نیامده و حصر داریم. 
3( »این مریض انواع میوه ها را می خورد جز 
است؛  مستثنی منه  الفواکه«  »أنواع  سیب.« 

پس حصر نداریم. 
4( »سالمتی نیست مگر با ذهن سالم.«

معنا،  و  قواعد  نظر  از  جمله  »إاّل«  از  قبل 
ناقص است؛ پس حصر داریم. 

 1- ترجمءه دقیق واژگان:   661

)( بیایید
بشتابید )( )أْسِرعوا( تَعاَلْوا

)رد گزینه های »3« و »4«(
« گروه اسمی )ترکیب وصفی(  2- »کلمة سواءٍ
است و دلیلی ندارد به صورت جمله ترجمه 
شود. )رد سایر گزینه ها( 3- حذف و اضافه: 

»بینکم« در گزینءه »4« حذف شده است. 
»4« حذف    662 گزینءه  در  »و«   -1  

شده است؛ حذف و اضافه!
گزینءه  در  که  است  اسم  »المعتقدین«   -2
 »3« گزینءه  در  و  شده  ترجمه  اشتباه   »1«
به صورت جمله ترجمه شده که اشتباه است. 
»همزیستی کردن«  به معنای  »نتعایش«   -3
است که بهتر بود کنکور مراعات حالش را 
نوعی  « مفعول مطلق  »تعایُشاً می کرد! ضمناً 
است و نباید ترجمه شود که کنکور ترجمه 

کرده! به هر حال گزینءه »4« رد می شود!
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»تحّمله«    663 در  »ه«  ضمیر   -1  
است. 2-  ترجمه شده   »4« گزینءه  در  فقط 
»شکست« دوم در گزینءه »1« اضافی است؛ 

حذف و اضافه!

« جمع است )رد گزینءه »1«؛ توجه  3- »فَُرصاً
به تعداد اسم ها در ترجمه(

ضمناً ترجمءه دقیقش »فرصت هایی« است. )رد 
گزینه های »2« و »3«؛ ترجمءه دقیق واژگان(

4- »َستَسفیُد« مستقبل است )رد گزینه های 
»1« و »2«؛ توّجه به زمان فعل ها(

َنعرُف:    664 مهم:  کلمات  ترجمءه   
می شناسیم، ِبما: به آنچه، ال َنجُد: نمی یابیم

بررسی سایر گزینه ها:
1( نمی یافتیم )نمی یابیم؛ »ال َنجُد« مضارع است.( 
2( شناخته ایم )می شناسیم؛ »َنعرُف« مضارع 
است.(، آنچنان تأثیری دارند )تأثیر عمیقی 
می گذارند، عمیقاً تأثیر می گذارند(، نیافته ایم 

)مانند گزینءه »1«(
دارند  اثری  آنچنان  آنچه(،  )به  چیزی   )3

)مانند گزینءه »2«(، افراد دیگر )دیگران(
را  مطلق  مفعول  خود  کنکور  هم  باز  تذّکر: 

ترجمه کرده! بهتر بود ترجمه اش نمی کرد!
 1- »ما« معنی »آنچه« می دهد    665

نه »هرچه« )رد گزینه های »1« و »2«(. ضمناً 
در گزینءه »4« این کلمه ترجمه نشده است. 
 -2 نشده!  ترجمه  گزینه  این  در  هم  »ِمْن« 
»َمْن« معنای »آنانی که، کسانی که« می دهد 
نه »اینکه، آنکه« )رد گزینه های »2« و »4«( 
»3« درست  »فکر قادر« فقط در گزینءه   -3
 »4« گزینءه  در  »نتوانند«   -4 شده!  ترجمه 

وصله زائد است؛ حذف و اضافه!
ـِ:    666  ترجمءه کلمات مهم: قد قام ب

به ... اقدام کرده است، َفرحیَن: خوشحال، با 
خوشحالی، اجتهادًا: بی شک، قطعاً )در اینجا( 

بررسی سایر گزینه ها:
آمده،  جمع  به صورت  چون  »فَرحیَن«   )1
حال است برای »العبوها« نه »المعلّم«! تعداد 
بسیار  دارد!،  همخوانی  حال  صاحب  و  حال 
است  »یجتهد«  مصدر  »اجتهادًا«  )بی شک؛ 
مطلق  مفعول  پس  آمده؛  وابسته  بدون  که 

تأکیدی است.(
سختی  به   ،)»1« گزینءه  )مانند  شادی  با   )2
)اقدام  می نماید  اقدام   ،)»1« گزینءه  )مانند 

نموده است؛ »قد + ماضی: ماضی نقلی«(
مثنّاست.(،  »فریقیِن«  تیم؛  )دو  تیم هایی   )4

فراوان )مانند گزینءه »1«(
تذّکر: جای مفعول مطلق در ترجمه قبل از 

فعل است. این نکته باید رعایت می شد!
 ترجمءه کلمات مهم: طوبی ِلـ::    667

د: عادت دهد، َبل: بلکه،  خوشا به حاِل، یُعوِّ
یُقبلون علیه: به او روی آورند. 

عادت  او  زبان   )2 گزینه ها:  سایر  بررسی 
َد: عادت  »َعوَّ را عادت دهد؛  )زبانش  نماید 
دقیق  ترجمءه  کرد«؛  عادت  َد:  »تََعوَّ داد«، 
حذف  است؛  اضافی  »زمانی که«  واژگان!( 
باشند  قبول داشته  را  او  )بلکه(،  و  و اضافه! 
)به او روی آورند( 3( کالمی لطیف )کالم 
اللیِّن« ترکیب وصفی معرفه  لطیف؛ »الکالم 
زبانش   )4 است.  اضافی  »نه تنها«  است(، 
»اینکه«   ،)»2« گزینءه  )مانند  کند  عادت 
اضافی است، و )بلکه(، »نیز« اضافی است، او 

را بپذیرند )مانند گزینءه »2«(
 بررسی گزینه ها: 1( »از« اضافی    668

)قَفا،  پیروی نمی کنند«  یقفون:  »ال  است! 2( 
َیْقفو( ترجمءه دقیق واژگان! 3( آرامش  
خدا  است،  اضافی  »هیچ کس«  اطمینانش، 
ماضی:   + قد   + کان   )4 پروردگارش   

ماضی بعید  کان قد لجأ: پناه برده بود
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 باز هم ترجمءه دقیق واژگان!   669
َل: به تأخیر  »َعجََّل: عجله )شتاب( کرد، أجَّ
ل: که به تأخیر بیندازیم.  انداخت«، أن نُؤجِّ

 موارد نادرست سایر گزینه ها:   670
2( األعلم )ِاعلم؛ مضاف »ال« و البته »تنوین« 
نمی گیرد.(، قد یجمع )َجمع؛ »قد + مضارع: 

شاید / گاهی + مضارع«(، علی )إلی( 
3( األعلم من الناس )أعلم الناس(، یجمع )جمع(

هو   ،)»3« گزینءه  )مانند  الناس  من  أعلم   )4
اّلذي )َمن(، قدجمع )جمع(

زندگی  تغییر  در  قدم  اولین  متن:  ترجمءه 
از  است.  مهم  کارهای  به  اهتمام  و  توّجه 
جمله این کارها شناختن آمال و آرزوهایمان 
زندگی مان  برای  که  اهدافی  همچنین  و 
بهبود  برای  سعی  البته  و  کرده ایم  ترسیم 
آن هاست. مهم این است که بدانیم دستیابی 
تأّمل  به  انسان  برای  سعادتمند  زندگی  به 
در زندگی اخالقی و ارتقای آن و نیز زندگی 
در ُبعد سالمت، همزمان نیازمند است؛ زیرا 
سالمتی همیشه باقی نمی ماند؛ چرا که جسم 
به مرور سال ها در معرض تغییرات جسمی 
مختلف و نیز روحی و عاطفی قرار می گیرد. 

این خصوص،  در  اکید  توصیه های  از جمله 
توّجه به تغذیءه جسم و ذهن، همزمان است 
و آن برای شکل دادن زندگی متعادلی است 
که با تغییرات جسمی ای که به مرور زمان 

حاصل می شود، تناسب دارد.
انجام  و  ممارست  است  ذکر  شایان 
در  شخص  به  سودمند  ورزشی  تمرین های 
زندگی  تا  می کند  ذهنی کمک  و  بدنی  ُبعد 

سالم تر و سعادتمندتری داشته باشد.
 ترجمه و بررسی گزینه ها:   671

1( ورزش های جسمانی فقط به جسم کمک 
می کند. )متن برخالف این را فریاد زده!(

2( سالمتی تا زمانی که انسان آن را بخواهد، 
ادامه می یابد. )متن و البته واقعیت خالفش 
روحی  و  تغییرات جسمی   )3 می گویند.(  را 
کوتاه  بسیار  مّدتی  از  بعد  فقط  عاطفی  و 
هر کس   )4 )نه!(  می شوند.  پدیدار  برایمان 
بتواند میان امور مهم و غیرمهم خود تفاوت 
قائل شود، اقدام به اولین قدم در شکل دادن 

زندگی سعادتمند کرده است. )بله!(
»چگونه    672 سؤال:  عبارت  ترجمءه   

زندگی مان را برای رسیدن به تعادل تغییر 
دهیم؟!« گزینءه نادرست را خواسته!

تمرین های  انجام  با   )1 گزینه ها:  ترجمءه 
ورزشی که حافظ سالمتی بدن هاست.

در  گرفتن  قرار  تغییرات  معرض  در  با   )2
برابر کارها و حوادث و اشیاء. )کامالً بی ربط!(

3( با توّجه به ُبعد ذهنی و تالش برای خارج 
کردن بدی ها از آن.

با مواد الزمی که حافظ  تغذیءه جسم  با   )4
سالمتی بدن هاست.

»چه    673 سؤال:  عبارت  ترجمءه   
چیزی به ما کمک می کند زمانی که بخواهیم 

به خوشبختی در زندگی دست یابیم؟!« 
امور  به  فراوان  توّجه   )1 گزینه ها:  ترجمءه 
گذر  به  توّجهمان  کمی   )2 ذهنی.  و  اخالقی 
و  آمال  بر  تکیه   )3 ما.  بر  تأثیرش  و  زمان 
تضمین  را  چیزی  هر  ما  برای  آرزوهایمان 
می کند. 4( سالمتی جسمی از هر چیزی بی نیاز 

می کند؛ چرا که سعادت را تضمین می نماید.
عنوان    674 برای  را  »مناسب ترین   

متن انتخاب کن.«
ترجمءه گزینه ها: 1( زندگی سعادتمند

2( ورزش های سودمند
3( زندگی دارای سالمتی و تأثیرش
4( تأثیر سالمتی در شناخت آرزوها
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 موارد نادرست سایر گزینه ها:   675
»تفعیل«  وزن  من  »تعریض«  مصدره   )1

)مصدره »تعرُّض« من وزن »تفعُّل«(
3( »ي، ت« )ت و تکرار عین الفعل. برای تعیین 
حروف زائد فعل ثالثی مزید به صیغءه مفرد 

مذّکر غایب ماضی آن نگاه می کنیم: تََعرََّض(
4( للمخاطب )للغائب(

 موادر نادرست سایر گزینه ها:   676
2( »س، ا، د« )س ع د(

3( للمخاطب )للغائبة(
4( حرفان زائدان )حرف زائد واحد(

 موارد نادرست سایر گزینه ها:   677
2( خبره »خطوة« )»خطوة« مضاف الیه است.(

بود،  معرفه  »خطوة«  اگر  )نکرة؛  معرفة   )3
معرفه  هم  را  )أّول(  مضافش  می توانست 
کند. به این مدل معرفه، »معّرف باإلضافة« 

می گویند که در کتاب درسی نیامده!(
4( من األعداد األصلّیة )من األعداد الترتیبّیة(

 »االمتحانات« بر وزن »ِاْفِتعال«    678
باب  مضارع  »تساعد«  و  )االمِتحانات( 

»مفاعلة« )تُساِعُد( است.
عربی  در  »الزرافة«  در  »ر«  البته  تذّکر: 

تشدید ندارد!
ترجمءه گزینه ها: 1( داروها را در داروخانه ای 
که در انتهای راهروی درمانگاه است، بگیر. 
2( زّرافه صدایی دارد که به حیوانات هشدار 

می دهد تا از خطر دور شوند.
3( امتحانات به دانش آموزان مدارس کمک 

می کند برای یادگرفتن درس هایشان.
4( مردم باید با یکدیگر به طور مسالمت آمیز 

همزیستی کنند.
سؤال:    679 عبارت  ترجمءه   

».................. هوا را لطیف می کند و ما از آن 
در روزهای گرم استفاده می کنیم.«

ترجمءه گزینه ها: 1( رایانه 2( جریان آب
3( کولر 4( جریان برق

 گزینءه نادرست در بارۀ »مؤمن«    680
را مشّخص کن.

ترجمءه گزینه ها: 1( پرهیزگاری اش در خفا و 
آشکار ثابت و یکسان است.

2( صبر نمی کند مگر اندک در زمان مصیبت.
امید  و  ترس  هنگام  راستگویی اش   )3

همیشگی است.
زمانی که  بسیار،  نمی کند مگر  بردباری   )4

خشمگین می شود.
 بررسی گزینه ها:   681

خود  پیرامون  که  حیوانی  »بزرگترین   )1
می بینیم، فیل است.« اسم تفضیل موجود!

2( »باید دیگران را بهتر از خودمان ببینیم.« 
اسم تفضیل داریم.

که  همان طور  مردم  به  کن  »نیکی   )3
می خواهی به تو نیکی کنند.« »أْحِسْن« فعل 
امر از باب »إفعال« و از صیغءه مفرد مذّکر 

مخاطب است.
4( »زشت ترین کارها برای قطع ارتباط میان 
مردم، غیبت است.« »أکره« اسم تفضیل است.

»أتمنّی:    682  )1 گزینه ها:  بررسی   
باب  از  و  وحده  متکلّم  فعل  دارم«  آرزو 

»تفّعل« است. )ریشه: م ن ي(
نهی  فعل  نباش«  ناراحت  تحزني:  »ال   )2
جزو  »ن«  و  مخاطب  مؤّنث  مفرد  از صیغءه 
هم  »ي«  ز ن(.  )ح  است،  اصلی اش  حروف 

که فاعلش محسوب می شود.
3( »تُعّیني: مشخص کن« فعل مفرد مؤنث 
مخاطب از باب »تفعیل« و »ع ي ن« حروف 
فاعلش  که  هم  »ي«  هستند.  اصلی اش 

محسوب می شود.
4( »إْن لم تُعینوني: اگر من را کمک نکنید«
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تُعینوا + ن وقایه + ي متکلّم  تُعینوني  
به خاطر  که  هم  »تُعینوا«  فعل  »ن«  وحده. 

»إن« حذف شده!
»روز    683 سؤال:  عبارت  ترجمءه   

رفتم.  سفر  به  خانواده ام  همراه  به  یکشنبه 
سفرمان سه روز طول کشید. ساعت هفت 
بودیم.  راه  در  ساعت  پنج  برگشتیم.  صبح 
روِز  از   .................. ساعِت  در  بنابراین 

..................... به خانه مان رسیدیم.
ترجمءه گزینه ها: 1( دوازده - سه شنبه

2( دوازده - چهارشنبه
3( دوازده - چهارشنبه 

4( دوازده - دوشنبه
نکته اول اینکه برای بیان عقربءه ساعت شمار 
)رد  کنیم.  استفاده  مؤّنث  عدد  از  باید 
گزینه های »1« و »3«(. ضمن اینکه تابلوست 

که چهارشنبه به خانه رسیدند!
 به به! عجب تستی! گفته که با    684

توجه به معنا، کدام فعل را نمی توان به شکل 
مجهول خواند.

فعل  را  »أخبرت«  اگر   )1 گزینه ها:  بررسی 
»ُأْخِبرت« و معنای  بگیریم می شود  مجهول 
این خبر  از  دانش آموزان  »همءه  هم  عبارت 

مهم خبردار شدند« می شود! پس هیچی!
2( اگر »أرضعت« را مجهول بگیریم ترجمه 
شد  داده  شیر  مهربان  »مادر  می شود:  این 
بسیار  )فرزند(  او  در حالی که  فرزندش 
باید  بنابراین  نمی دهد.  معنی  بود.«  کوچک 
مهربان  »مادر  بگیریمش:  نظر  در  معلوم 
جوابمان   ».............. داد  شیر  را  فرزندش 

همین است.
بگیریم:  )ُأرِسلت(  مجهول  را  »أرسلت«   -3
»قوانین شریعت در کتاب های آسمانی برای 

مردم فرستاده شد.« معنا می دهد!

نظر  در  )ُأْغلِقت(  مجهول  را  »أغلقت«   -4
دلیل  به  دیروز  مدرسه  »درهای  بگیریم: 

باران های بسیار بسته شد.« معنا می دهد.
 خیلی تست قشنگی است!   685

نوع  دو  از  خبر  گزینه  کدام  در  که  گفته 
»اسم« و »جمله« است.

»أمر«  و  مبتدا  »دور«   )1 گزینه ها:  بررسی 
در  دلفین ها  »نقش  است:  اسم  نوع  از  خبر 
تمییز جاهای جمع شدن ماهی ها، برای انسان 

امری مهم است.«
نوع  از  خبر  »عدّوة«  و  مبتدا  »الدالفین«   )2
اسم است. آخر عبارت هم که جملءه فعلیه 
»دلفین ها دشمن کوسه ماهی هستند،  داریم: 
پیرامونش  می بینند،  را  آن  که  هنگامی  و 

جمع شده و آن را می کُشند.«
3( »هذه« مبتدا و »تُحیِّر« خبر از نوع فعل )جمله( 
است: »این حیوانات در شیوۀ زندگی و زیبایی 

بسیارشان، ما را خیلی حیرت زده می کنند.«
نوع  از  خبر  »حیوان«  و  مبتدا  »الدلفین«   )4
»هو«  عبارت،  بعدی  قسمت  در  است،  اسم 
)جمله(  فعل  نوع  از  خبر   » »یُِحبُّ و  مبتدا 
است: »دلفین حیوانی باهوش است و انسان 
امکان  چقدر  هر  را،  او  به  کردن  کمک  و 

داشته باشد دوست دارد.«
 1- »ِاْصِبْر« را گزینءه »1« دقیق    686

اینجا  »إّن«   -2 کرده!  ترجمه  درست  و 
و   »2« گزینه های  )رد  دارد  تأکیدی  معنای 

»3«( 3- ضمیر ها؛ بود و نبودشان:

)( خداوند، اهلل
)( خدای تو اهلل

)رد گزینءه »4«(
4- »حّق« معنای »حقیقت« نمی دهد؛ ترجمءه 

درست واژگان! )رد گزینه های »3« و »4«(




