






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

در کتاب »عربی جامع دوازدهم« هدف ما این است که شما تمام درس و تست و آموزش و سنجش را یک جا و به طور   
کامل داشته باشید ، به نوعی که برای قواعد و یا برای ترجمه و درک مطلب به هیچ منبع دیگری نیاز نداشته باشید.

روند پیش روی در این کتاب ها به نحوی طراحی شده که برای هر سطحی از دانش آموزان ، از صفر تا صد مطلب به   
طور کامل گفته شده و دانش آموز می تواند با خیال راحت از پایه شروع به یادگیری عربی نماید.

با توجه به پیوستگی مطالب زبان عربی، توصیه ما این است که برای تکمیل فرآیند آموزشی خود در درس عربی ، از   
هر سه کتاب دهم و یازدهم و دوازدهم به صورت کامل استفاده کنید تا در یادگیری هر مطلب، پیش نیازهای آن را بلد 

باشید.
این کتاب ها مطالب زیر را در بر خواهد گرفت:  

- تست هاي ترجمه، تعریب، قواعد ، واژگان، درک مطلب، ضبط الحرکات و تحلیل صرفي ) سراسري و تالیفي(
- آموزش کامل قواعد و نکات ترجمه

- ترجمة خط به خط کتاب درسي
- لغت نامه کامل درس به درس
- حل تمرین هاي کتاب درسي

- مترادف و متضاد هر درس
- نمودار خالصه قواعد و نکات ترجمه

- انواع فعل ها و مصدرهاي هر درس
- مثال نامه ها براي باال بردن تراز آزمون ها

- جمع هاي مکسر هر درس
با تهيه این کتاب موارد زیر را به دست مي آورید:  

درس نامه: در این قسمت تمام موضوعات قواعدي به طور کامل تدریس شده است.
نکته نامه: نکات تستي و تشریحي و موارد فرعي درسنامه، در قالب »نکته نامه« آمده است.

اشتباه شونده ها: مواردي که معموالً در قسمت هاي قواعدي با یکدیگر اشتباه گرفته مي شود.
کارگاه ترجمه: نکات ترجمه اي مربوط به هر درس که به صورت قالب ثابت در قسمت آموزش آورده شده و براي 

آزمون هاي تستي و تشریحي بسیار کاربردي است.
ترجمه خط به خط: تمام متن هاي کتاب درسي به طور کامل، کلمه به کلمه و خط به خط ترجمه شده است.

المعجم: لغت نامه ي کامل هر درس است که نسبت به لغت نامه ي کتاب درسي، لغات بیشتري در خود جاي داده 
است.

حل تمرین هاي کتاب: تمام تمرین هاي کتاب درسي به صورت کامل و با توضیحات کافي حل شده است. )الزم 
به ذکر است بخش زیادي از تست ها مربوط به تمرین هاي کتاب است.(

مترادف - متضاد: این بخش براي هر درس به طور جداگانه به شناخت ارتباطات معنایي کلمات کمک مي کند.



جمع مکسر: شناخت جمع هاي مکسر و مفرد آن ها در هر درس کمک قابل توجهي به حل تست ها مي نماید.
انواع فعل: تمام فعل هاي ماضي، مضارع، امر، نهي و مصدرهایي که در هر درس از کتاب وجود دارد، به طور جداگانه 

در جدول قرارگرفته است؛ چون اعتقاد داریم مهم ترین جزء عربي نظام جدید »فعل« است.
مرور و جمع بندي در یک نگاه: قطعاً دانش آموزاني که در آزمون هاي آزمایشي شرکت مي کنند، به خوبي این مسأله را 

درک مي نمایند که داشتن یک خالصه جامع و کامل و آماده مي تواند بسیار راهگشا باشد.
مثال نامه: شاید به جرأت یکي از ابتکارها و تفاوت اصلي این کتاب با سایر کتب بازار، مربوط به همین قسمت باشد، 
ما معتقدیم وقتي در هر درس از کتاب، تمام مثال هاي مربوط به قواعد آن درس را به طور کامل و یک جا ببینید، 

قطعاً مي توانید در آزمون ها و حل تست ها موفق تر باشید، مثال نامه را خیلي جدي بگیرید!
پرسش هاي چهارگزینه اي: پس از پایان قسمت آموزش در این کتاب، حاال وقت آن است که با شکل تستي سؤاالت 

آشنا شوید که در این قسمت پرسش هاي چهارگزینه اي به دسته هاي زیر تقسیم مي شود:
1. واژگان )مترادف - متضاد( 2. حوارات )گفت وگوها( 3. ترجمه و تعریب 4. درک مطلب 5. قواعد 6. پرسش هاي 

کنکور سراسري
پاسخ نامه: براي هریک از پرسش هاي چهارگزینه اي، پاسخنامه تشریحي در انتهاي کتاب قرار دارد و تالش کرده ایم تا 

جایي که ممکن است در قسمت پاسخنامه به تحلیل تمام گزینه ها بپردازیم.
در روند تولید کتاب معموالً فقط نام مولف به چشم مي آید درحالي که این یک فرآیند گروهي است که در آن جمعي   
دست به دست هم، هدف هایشان را یکسان مي کنند تا کتابي تولید و وارد بازار شود، بنابراین بر خود الزم مي دانم که از 

این گروه پرتالش تشکر و قدرداني نموده و شادي خود را از تولید کتاب با این عزیزانم به اشتراک بگذارم:
سپاسگزاری:

 جناب آقاي یحیي دهقاني: مدیریت محترم انتشارات مبتکران و یکي از پیشکسوتان آموزش و نشر ایران
 جناب آقاي مهندس هادي عزیززاده: دبیر محترم مجموعه که تجّسم چهره ایشان در ذهن من ترکیب لبخند و صبر است.

 صفحه آرا: سرکار خانم سمیرا عاشورلو که هنرمندانه در صفحه آرایي این کتاب تالش کردند.
 تایپیست: ناهید صبائي

 گرافیست و طراح جلد: بهاره خدامي
 سرکار خانم هدي معرفت جو که در ویرایش بخش هایي از کتاب همراه من بودند.

 اعضاي تیم آکادمي عربي، جناب آقاي میثم تقي نژاد و محسن فالح که به صورت پیگیر و مستمر در مراحل تولید و 
ویرایش کتاب تالش و دلسوزي داشتند.

 همسر عزیزم و دو پسر دلبندم: که شاید به هیچ کس به اندازة آنها مدیون نباشم، چون تألیف زمانبرترین کار زندگي 
من بوده و این همان زماني بود که به آنها تعلق داشت.

با وجود وسواس و دقت فراواني که در ویرایش این کتاب انجام دادم، حتماً ایرادهایي خواهد بود که از چشمان   
دقیق و نگاه تیزبین شما دور نمي ماند، بنابراین از تک تک عزیزان، استادان گران قدر، مشاوران باسواد و دلسوز و 
دانش آموزان هدفمند خواستارم که بر این حقیر منّت نهاده و نظرات و انتقادات ارزشمندشان  را از طریق آیدي 

تلگرام و اینستاگرام زیر اعالم نمایند، که من سخت معتقدم نظرات شما سازنده و گرانقدر است.
مهدي ترابي  

arabiacademy :تلگرام
arabiacademy :اینستاگرام
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ــدا و  ــاختار مبت ــی در س ــات، تغییرات ــی از کلم ــدن برخ ــا آم ــمیه ب ــای اس جمله ه
خبرشــان ایجــاد می شــود کــه ایــن تغییــر فقــط محــدود بــه ظاهــر کلمــات نبــوده 

ــد. ــر می ده ــز تغیی ــمیه را نی ــه اس ــای جمل و معن
اولیــن مــورد از ایــن کلمــات، »افعــال ناقصــه« اســت کــه در آخریــن درس عربــی 
ــورد  ــا دو م ــن درس ب ــرار اســت در ای ــه ق ــدید و در ادام ــنا ش ــا آن آش ــم ب یازده

ــی حــروف مشــبهه و »ال« نفــی جنــس آشــنا شــوید. دیگــر، یعن
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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:  
: ولی« : گویی که ـ گویا - همچون« / »لِکنَّ : شاید« / »َکَأنَّ : که« / »لَیَت: کاش ـ ای کاش« / »لََعلَّ »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  

               إِنَّ
اهللُ علیٌم  إِنَّ اهللَ علیٌم.  

یعنی بعد از اضافه شدن حروف مشبهه به ابتدای جملة اسمیه، کماکان جملة اسمیه دارید ولی نقش های آن، »مبتداـ  خبر« نبوده و »اسمـ  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  

»إِنَّ 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 أیِّ جواٍب همزة »اّن« خطأ؟  
٢ َمن یُقرض الِمسکیَن ماالً فإنَّما یُقرض خالَِقه! ١ َقد یُکتَب علی لوٍح فی َمتجٍر: أّن األکَل غیُر َمسموٍح ُهنا!   

 إنَّ الّذین جاؤوا هنا بَدؤوا یَتَهامسوَن فی إحدی الّصفوف!
٢٣
٤ ًة باِحتیالِه!  ٣ لَم اُشاِهد أنَّ الکّذاَب یناُل َمکانًة خاصَّ  

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 »ثُمَّ - َحیُث - إذ« از »إّن« استفاده می شود.  	

بنابراین در گزینة »1« بعد از »:« باید از »إّن« استفاده شود.  

«: به معنای »که« است و دو جمله را به هم پیوند می دهد. )یربُط الجملتیِن( 2( »أنَّ  
قال اَْعَلُم أنَّ اهللَ َعلی ُکلِّ َشیءٍ َقدیٌر: 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  
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نمونه تست:    

أکمل الفراغین:  

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

٢٣
٤ ٣ إنَّ ـ لعلّ  ٢ 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« و گاهی »ظّن و تخمین« می باشد. 3( »َکَأنَّ  
»َکَأنَُّهنَّ الیاقوُت و المرجاُن.«: آنان همچون یاقوت و مرجان هستند.  

نمونه تست:    

َعیّن »التشبیه« فی العبارات التالیه:  
٢ »و یَُقوُل الکافُِر یالَیتَنی ُکنُت تُرابًا« ١ َکَأنَّ الُحَسین ِمصباٌح یُنیُر الّطریَق للَجمیِع!   

 إِنَّ َربّی ذو َفضٍل و لکنَّ أکثر النّاِس ال یَفهموَن!
٢٣
٤ ٣ لََعلَّ َصدیقی فی هذا ااُلسبوع یُسافُِر إلی العِراق!   

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

 
: 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( لکنَّ  

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

بی گمان خدا دارای بخشش است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.  
5( لَیَت: به معنی »کاش ـ ای کاش« و بیانگر آرزوست و گاهی به صورت »یا لَیَت« به کار می رود که در ترجمه تفاوتی با »لَیَت« 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:  
٢ إّن اإلنسان یَرجو الحیاة فی الّدنیا و یَکره الَشیب مع أنّه یَزیده ِوقاراً! ١ فی یوم صیفیٍّ حاّر کأنَّ الّشمس ُکرة ملتهبة فی قلِب الّسماء!   

ُره بعض النّظریّات!  َمرَّ بِذهنی: لَیَت اإلنسان مثل الریاضیّات تُفسِّ
٢٣
٤ ٣ لَعلَّ زمالئی یَحتفِلون بنجامهم و تفّوقهم فی جّو بَهیٍج!   

۴ پاسخ تست:   
واژة »تََمنّی« به معنی »آرزو کردن« است و با توجه به معنا و کاربرد »لیت«، گزینة »4« پاسخ صحیح است.  

: به معنی »شاید« و »امید است« می باشد. 6( لََعلَّ  
»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« ی 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.  
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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.  

جالِِس العلماَء ال الُجّهاَل: با دانشمندان همنشینی کن نه با نادانان.  
ـَ « دارد و به صورت »هیچ  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   

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

نمونه تست:   	

َعیِّن »ال« یختلف نوعها عن الباقی:  
لیِم! ٢ 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.  

در گزینة »3« : ال در کنار اسم آمده و »ال« نفی جنس است.  
در گزینة »4« : »ال« در کنار اسم آمده و »ال« نفی جنس است.  

در گزینه های »4 و 3 و 2« حرف »ال« در کنار اسم آمده پس جواب گزینه »1« می باشد.  

نمونه تست:   	

َعیِّن 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.«  
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نکته نامه

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

« اشتباه بگیرید. 3( »کان: بود« جزء افعال ناقصه است و نباید آن را با »َکَأنَّ  
4( »لیس« جزء افعال ناقصه است و معنی »نیست« می دهد و نباید آن را با »لَیَت« که جزء حروف مشبهه 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

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

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

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

دارای »ال«ی 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.   
« ضروری نیست، بنابراین براساس ترجمه نشدن آن نمی توانید گزینه ای را حذف کنید. 5( ترجمة »إنَّ 	

« جزء حروف مشبهه هستند و با نحوة ترجمة آنها آشنا شدید، این دو حرف اگر به صورت »إنَّما« یا »أنَّما« باشند، معنی »فقط« می دهند. « و »أَنَّ 6( »إِنَّ 	

  إنّما المؤمنون إخوٌة: فقط مؤمنان با یکدیگر برادر هستند.

1	 ﴿... أَقِْم َوْجَهَک لِلّدیِن َحنیفًا﴾ یونُس: 105.

با یکتاپرستی به دین روی آور.

2	 اَلّدیُن َو التََّدیُّن .

دین و دینداری

3	 اَلتََّدیُُّن فِْطریٌّ فی اْلنساِن. َو التّاریُخ یَقوُل لَنا:.

دینداری در انسان ذاتی و فطری است. تاریخ به ما می گوید:

4	 ال َشْعَب مِْن ُشعوِب اأْلرِض إاِّل َو کاَن لَُه دیٌن َو َطریَقٌة لِْلِعباَدِة..

هیچ ملتی از ملت های زمین نیست )هیچ نسل و نژادی از مردم زمین نیست( مگر اینکه برای عبادت دین و روشی داشته باشد )دارد(.

5	 ُد اْهتِماَم اْلنساِن بِالّدیِن. سومِ َو التَّماثیِل، تُؤکِّ َفاْلثاُر الَْقدیَمُة الَّتِی اْکتََشَفَها اْلنساُن، َو الَْحضاراُت الَّتی َعَرَفها مِْن ِخالِل الِْکتاباِت َو النُّقوِش َو الرُّ

پس آثار کهنی که انسان آنها را کشف کرده، و تمدن هایی که آنها را در خالل نوشته ها )کتیبه ها( و کنده کاری ها )نگاره ها( و نقاشی ها و تندیس ها 
)پیکره ها، مجسمه ها( شناخته است، بر توجه انسان به دین تأکید می کند.

6	 ها.. دِ اْللَِهِة َو تَْقدیِم الَْقرابیِن لَها لَِکْسِب رِضاها َو تََجنُِّب َشرِّ َُّه فِْطریٌّ فی ُوجودِهِ؛ َولَِکنَّ عِباداتِهِ َو َشعائَِرُه کانَْت ُخرافیًَّة؛ مِثُْل تََعدُّ َو تَُدلُّ َعَلی أَن

و بر اینکه این )دینداری( در وجودش )وجود انسان( ذاتی است، داللت می کند؛ ولی عبادت ها و مراسمش )آیین هایش( خرافی بود؛ مانند چند خدایی 
)تعدد خدایان( و پیشکش کردن قربانیان به آنها )به خدایان( برای به دست آوردن خشنودی آنها و دوری از بدی شان.
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7	 َو اْزداَدْت هِذهِ الُْخرافاُت فی أدیاِن النّاِس َعَلی َمرِّ الُْعصورِ. َولِکنَّ اهللَ تَباَرَک َو تَعالی لَْم یَتُرِک النّاَس َعَلی هِذهِ الْحالَِة؛ َفَقْد قاَل فی کِتابِهِ الَْکریِم:.

در گذر زمان این خرافه ها در دین های ]ادیان مختلف[ مردم افزایش یافت. ولی خدای ـ پربرکت و بلند باد نام اوـ مردم را در این حالت رها نساخت؛ 
پس )قطعًا( در کتاب باکرامتش فرموده است:

8	 ﴿أیَْحَسُب اْلنساُن أَْن یُتَْرَک ُسدًی﴾ اَلقیاَمة: 36.

آیا انسان گمان می کند )می پندارد( بیهوده و پوچ رها می شود؟!

9	 .. راَط الُْمستَقیَم َو الّدیَن الَْحقَّ لِذلَِک أَْرَسَل إلَیهُِم اأْلَنبیاَء لِیُبَیِّنوا الصِّ

بدین سبب پیامبران را به سویشان فرستاد تا راه راست و دین حق را آشکار کنند )توضیح دهند(.

10	 ثَنَا الُْقرآُن الَْکریُم َعْن سیَرِة اأْلَنبیاء )َعَلیْهِِم الّسالُم( َو ِصراعِهِم َمَع أقوامِهُِم الْکافِریَن.. َو َقْد َحدَّ

و قرآن کریم دربارة روش و کردار پیامبران )درود بر آنها باد( و کشمکش و درگیری آنها با اقوام کافرشان با ما سخن گفته است.

11	 َو لْنَذُکر َمثاًَل إبراهیَم الَْخلیَل )َعَلیْهِِم الّسالُم( الَّذی حاَوَل أْن یُنْقَِذ َقْوَمُه مِْن ِعباَدِة اأْلَْصنامِ..

و باید یاد کنیم مثالی را ابراهیم خلیل )درود بر او باد( را که تالش کرد مردمش را از عبادت بت ها نجات دهد.

12	 نََم الَْکبیَر،. َر َجمیَع اأْلَصنامِ فی الَْمعبَِد إالَّ الصَّ َففی أَحِد اأْلعیادِ لَّما َخَرَج قَوُمُه مِْن َمدینَتِهِم، بَقَِی إبراهیُم )َعَلیْهِِم الّسالُم( َوحیداً، َفَحَمَل َفأسًا، َو َکسَّ

پس در یکی از عیدها، وقتی قومش از شهر خود بیرون رفتند، ابراهیم )درود بر او باد( تنها ماند، پس تبری را برداشت، و همة بت ها به جز بِت بزرگ 
را در معبد )پرستشگاه( شکست.

ثُمَّ َعلََّق الَفأَس َعَلی َکتِفِهِ َو تََرَک الَْمْعبََد..	13

سپس تبر را بر دوش او )بت بزرگ( آویخت و پرستشگاه را ترک کرد.

14	 َرًة، َو َظنَّوا أنَّ إبراهیَم )َعَلیْهِِم الّسالُم( ُهَو الْفاعُِل، َفأَحَضروُه لِْلُمحاَکَمِة َو َسألُوُه:. َو لَّما َرَجَع النّاُس، شاَهدوا أْصناَمُهم ُمَکسَّ

ــرده اســت  ــن کار را ک ــاد( همــو ای ــر او ب ــم )درود ب ــه ابراهی ــد ک ــد، و گمــان کردن ــردم برگشــتند، بت هــای خــود را شکســته دیدن ــی م و وقت
ــد( و از او پرســیدند: ــد )آوردن ــرای دادگاهــی کــردن )محاکمــه( احضــار کردن ــس او را ب ــدة کار اســت(، پ )کنن

15	 ﴿... أأنَت َفَعْلَت هذا بِآلَِهتِنا یا إبراهیُم﴾ اأَْلَنبیاء: 62.

ای ابراهیم، آیا تو این کار را با خدایان ما انجام دادی؟

16	 نََم الَْکبیَر.. َفأجابَُهم: لَِم تَسألونَنی؟! اِسَألوا الصَّ

پس به آنها پاسخ داد: چرا از من می پرسید؟! از بت بزرگ بپرسید.

17	 نََم ال یَتََکلَُّم؛ إنَّما یَْقِصُد إبراهیُم االِستِهزاَء بَِأْصنامِنا«.. بََدأ الَْقوُم یَتَهاَمسوَن: »إنَّ الصَّ

مردم شروع به پچ پچ کردند: قطعًا بت سخن نمی گوید، ابراهیم فقط قصد دارد بت های ما را مسخره کند.

18	 قوُه َو انُْصروا آلَِهتَُکم﴾ اأَْلنبیاء: 68. َو ُهنا ﴿قالوا َحرِّ

و در اینجا گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید.

19	 َفَقَذفوُه فی النّارِ، َفأنَقَذُه اهللُ مِنْها..

پس او را در آتش انداختند، و خداوند او را از آن )آتش( نجات داد.
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َق: سوزاندأَْحَضَر: آورد، حاضر کرد اَلَْقرابین: قربانی ها »مفرد: اَلُْقربان«َحرَّ
نَم« اَلَْکتِف، اَلِکتف: شانه اَلَْحنیف: یکتاپرستاأَْلصنام: بت ها »مفرد: اَلصَّ

»جمع: اأَْلکتاف«
أَقِْم َوْجَهَک: روی بیاور 

)ماضی: أقاَم / مضارِع: یُقیُم(
دی: بیهوده و پوچ َر: شکستالسُّ َکسَّ

بََدؤوا یَتَهاَمسوَن: شروع به پچ پچ کردند 
)ماضی: تَهاَمَس / مضارع: یَتَهاَمُس(

اَلنُّقوش: کنده کاری ها، نگاره ها اَلّسیَرة: روش و کردار، سرگذشت
»مفرد: اَلنَّْقش«

اَلتََّجنُّب: دوری کردن )ماضی: تََجنََّب / 
مضارع: یَتََجنََّب(

عائِر: مراسم البَعث: رستاخیزاَلشَّ

َل: تحمیل کرد لمَحمَّ راع: کشمکش = اَلنِّزاع   السِّ اَلبُنیان الَمرصوُص: ساختمان استواراَلْصِّ

مایَلی: آنچه می آیدَعلََّق: آویختأعلی: باالیی، فوقانی
: گفته شد یُقاُل: گفته می شوداَلَْفأس: تبر »جمع: اَلُفؤوس«قیَلَ

الَعظم: استخوان »جمع اَلعظام«ِسَوی: به جزاَلّطین: گل

اِکتََسَب: کسب کرد، به دست آورداَلَمفَسَدة: مایه تباهیاَلَعَصب: پی

األنشوَدة: سرود  )جمع: اأَلناشید(کونوا: باشید  )کاَن: بود(ُخذوا: بگیرید  )أَخَذ: گرفت(

تَبَِع: تعقیب کردَمکسور: شکستهتََمنَّی: آرزو داشت »مضارع: یَتََمنَّی«

َد: مطمئن شدالَفریَسة: شکار »جمع: فرائس« ِخداع: فریبتَأکَّ

البََسمات: لبخندها »مفرد: البََسَمة«االِنشراح: شادمانیالُمجیب: برآورنده

أِعنّی: مرا یاری کن )أعاَن، یُعیُن(
أِعن + نون وقایه + ی

الم: آشتی، صلحأنِر: روشن کن السَّ

اَحِمنی: از من نگهداری )َحمی، یَحمی القرآن: خواندناَلَحّظ: بخت »جمع: الحظوظ«
)اِحِم + نون وقایة + ی(

الّدار: خانه )= البیت(َعَقَل: خردورزی کرد

ْرِس.  )درست و غلط را براساس متن درس مشخص کن( حیَح َو الَْخَطَأ َحَسَب نَصِّ الدَّ َعیِِّن الصَّ

1	 ها.  )هدف از تقدیم قربانی ها برای خدایان کسب رضایت آنها و دوری . کاَن الَْهَدُف مِْن تَقدیِم الَْقرابیِن لآِللَِهِة َکْسَب رِضاها َو تََجنَُّب َشرِّ
شر آنها بود.(

2	 الُم« الَْفأَس َعلی َکتِِف أْصَغرِ اأْلَصنامِ.  )ابراهیم تبر را بر روس شانه کوچکترین بت آویزان کرد.(. َعلََّق إبراهیُم »َعَلیْهِ السَّ

3	 عوِب دیٌن أو َطریَقٌة لِْلِعباَدِة.  )برای برخی ملت ها دینی یا روشی برای عبادت نبود.(. لَْم یَُکْن لِبَْعِض الشُّ

4	 ُد اْهتِماَم اْلنساِن بِالّدیِن.  )آثار قدیمی بر توجه انسان به دین تأکید می کند.(. اَْلثاُر الَْقدیَمُة تَُؤکِّ

5	 إنَّ التََّدیَُّن فِْطریٌّ فی اْلنساِن.  )همانا دینداری در انسان ذاتی است.(.

6	 ال یَتُْرُک اهللُ اْلنساَن ُسدًی.  )خداوند انسان را بیهوده ترک نمی کند(.
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تَرِجْم هاتَیِْن اْلیَتَیِْن الَْکریَمتَیِْن. )این دو آیة کریمه را ترجمه کن(

1	 ﴿َفهذا یَوُم الْبَْعِث َولِکنَُّکم ُکنْتُم ال تَْعَلموَن﴾ اَلّروم: 56.

اکنون روز رستاخیز است، ولی شما خودتان نمی دانستید!

2	 ﴿إنَّ اهللَ یُِحبُّ الَِّذیَن یُقاتُِلوَن فی َسبیلِهِ َصّفًا َکأنَُّهم بُنیاٌن َمْرصوٌص﴾ اَلّصّف: 4.

بی گمان خداوند کسانی را صف در صف در راه می جنگند، دوست می دارد؛ گویی ایشان ساختمانی استوارند.

ْرِس: )این احادیث را براساس قواعد درس ترجمه کن( تَْرِجْم هِذهِ اأْلحادیَث َحَسَب َقواعِِد الدَّ

1	 ال َخیَْر فی َقْوٍل إاّل َمَع الْفِْعِل. َرسوُل اهللِ )ص(.

ترجمه : هیچ خیری در گفتاری نیست مگر اینکه همراه کردار )عمل( باشد.

2	 .ال ِجهاَد َکِجهادِ النَّْفِس. اَمیُرالُمؤمِنیَن َعلّی

ترجمه : هیچ پیکاری مانند پیکار با نفس نیست. )هیچ جنگی مانند جنگ با خود نیست.(

3	 .ال لِباَس أجَمُل مَِن العافَیِة. اَمیُرالُمؤمِنیَن َعلّی

ترجمه : هیچ جامه ای )لباسی( زیباتر از تندرستی نیست.

4	 .ال َفْقَر َکالَجْهِل و ال میراَث َکاألَدِب.اَمیُرالُمؤمِنیَن َعلّی

ترجمه : هیچ فقری مانند نادانی )جهل( و هیچ میراثی )ارثی( مانند ادب نیست.

5	 .ال سوَء أْسَوأُ مَِن الَْکِذِب. اَمیُرالُمؤمِنیَن َعلّی

ترجمه : هیچ بدی ای از دروغ بدتر نیست.

إْمَلِ الَْفراَغ فی ما یَلی، ثُمَّ َعیِّْن نَوَع »ال« فیه. )جای خالی را در آنچه می آید پر کن، سپس نوع »ال« در آن را مشخص کن(

1	 ﴿َو ال تَُسبُّوا الَّذیَن یَْدعوَن مِْن دوِن اهللِ َفیَُسبُّوا اهللَ... ﴾ اأَْلنعام: 108.

ترجمه : و کسانی را که به جای خدا فرا می خوانند ...............؛ زیرا که به خدا دشنام دهند.

دشنام ندهید / حرف نهی

2	 َة هلِلِ َجمیعًا... ﴾ یونس: 65. ﴿َو ال یَْحُزنَْک َقْولُُهم إنَّ الِْعزَّ

ترجمه : گفتارشان تو را ............... ؛ زیرا ارجمندی، همه ............... خداست.

نباید اندوهگین سازد ـ از آن / حرف نهی

3	 َمر: 9. ﴿َهْل یَْستَوی الَّذیَن یَْعَلموَن َو الَّذیَن ال یَْعَلموَن... ﴾ الزُّ

ترجمه : آیا کسانی که می دانند و کسانی که ............... برابرند؟

نمی دانند / حرف نفی

4	 ْلنا ما ال طاَقَة لَنا بِهِ...﴾ اَلَبَقَرة: 286. ﴿َربَّنا َو ال تَُحمِّ

ترجمه : ای پروردگار ما، آنچه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما ...............

تحمیل نکن / حرف نهی
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5	 ال یَْرَحُم اهللُ َمْن ال یَْرَحُم النّاَس. َرسوُل اهلِل )ص(.

ترجمه : خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم ................ .

رحم نمی کند / حرف نفی

رِس تُناِسُب التَّوضیحاِت الّتالَیَة؟ )کدام کلمه از کلمات متن درس با توضیحات زیر متناسب است( ُل:أَیُّ َکِلَمٍة مِن َکلِماِت ُمْعَجِم الدَّ اَلتَّْمریُن األوَّ

1	 آلٌَة ذاُت یٍَد مَِن الَْخَشِب َو ِسنٍّ َعریَضٍة مَِن الَْحدیِد یُْقَطُع بِها: ..................

ترجمه : ابزاری دارای دسته ای چوبی و دندانه ای پهن از آهن که به کمک آن ]اشیا[ قطع می شود. اَلْفأس: تیر

2	 تِْمثاٌل مِْن َحَجرٍ أْو َخَشٍب أو َحدیٍد یُْعبَُد مِْن دوِن اهللِ: ................. .

نَم: بت ترجمه : تندیسی )پیکره ای( از سنگ یا چوب یا آهن که به جای خدا عبادت می شود. اَلصَّ

3	 ُعضٌو مِْن أعضاءِ الِْجسِم یََقُع أعَلی الِْجْذِع: ..................

ترجمه : اندامی از اندام های بدن که در باالی تنه واقع می شود. / اَلَْکتِف: شانه

4	 .................. : اَلتّارُِک لِْلباِطِل َو الُْمتَمایُِل إلَی الّدیِن الَْحقِّ

ترجمه : ترک کنندة باطل و متمایل به دین حق )کسی که باطل را ترک کرده و به دین حق گرویده است.( / اَلَْحنیف: یکتاپرست

5	 .................. : إنَُّهم بََدؤوا یَتَََکلَّموَن بَِکالمٍ َخفیٍّ

ترجمه : قطعًا ایشان به زبانی پنهان شروع به سخن گفتن کردند. / بََدؤوا یَتَهاَمسوَن: شروع به پچ پچ کردند.

اَلتَّْمریُن الثّانی:تَرِجِم الْعِباراِت الّتالَیَة، ثُمَّ َعیِِّن الَْحْرَف الُْمَشبَّه بِالْفِعِل، َو ال الّنافَیة لِْلِجنِس. )عبارات زیر را ترجمه کن، سپس حرف مشبهه بالفعل و 
»ال«ی نفی جنس را مشخص کن.

1	 ﴿ قیَل اْدُخِل الَْجنََّة قاَل یالَیَْت َقْومی یَْعَلموَن  بِما َغَفَرلی َربّی َو َجَعَلنی مَِن الُْمْکَرمیَن ﴾ یس: 26 و 27.

ترجمه : گفته شد: »وارد بهشت شو!« گفت: »ای کاش، قوم من بدانند که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامیان قرار داد.«

الَْحْرَف الُْمَشبَّه بِالْفِعِل: لَیَْت

2	 ﴿ ... ال تَْحَزْن إنَّ اهللَ َمَعنا...﴾ التَّوبَه: 40.

ترجمه : اندوهگین نباش؛ زیرا خدا با ماست.

الَْحْرَف الُْمَشبَّه بِالْفِعِل: إنَّ

3	 ﴿ال إلَه إاّل اهللُ...﴾ الّصافات: 35.

ترجمه : هیچ خدایی جز خداوند نیست.

ال النّافیَة لِْلِجنِس: »ال« در )ال إلََه(
4	 ال دیَن لَِمْن ال َعْهَد لَُه. َرسوُل اهللِ )ص(.

ترجمه : کسی که هیچ ]وفای به[ عهد و پیمانی ندارد، هیچ دینی ندارد.

ال النّافیَة لِْلِجنِس: »ال« در )ال دین( و )ال َعْهَد(
5	 نَِّة أْن یَْخُرَج الّرُجُل َمَع َضیْفِهِ إِلی باِب الّدارِ. َرسوُل اهللِ )ص(. إِنَّ مَِن السُّ

ترجمه : از سنت است که مرد )منظور میزبان( همراه مهمانش تا درب خانه بیرون رود.

الَْحْرَف الُْمَشبَّه بِالْفِعِل: إنَّ
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. )شعر منسوب به امام علی را بخوان سپس ترجمه کلماتی که  ، ثُمَّ َعیِّْن َترَجَمة الَْکلِماِت الَّتی تَحتَها َخطٌّ عَر الَْمنسوَب إلَی اْلمامِ َعلیٍّ اَلتَّْمریُن الثّالُِث: أ. اِْقَرأِ الشِّ
زیر آن خط کشیده شده را مشخص کن(

إنَّما النّاُس ألمٍّ َو أِلْب أیَُّها الْفاِخُر َجهاًل بِالنََّسْب   
أْم َحدیٍد أْم نُحاٍس أْم َذَهْب ةٍ  َهْل تَراُهم ُخلِقوا مِْن ِفضَّ  

َهْل ِسَوی لَْحمٍ َو َعْظٍم َو َعَصْب بَْل تَراُهم ُخلِقوا مِن طیَنةٍ   
َو َحیاءٍ َو َعفافٍ َو أَدْب إنّما الَفْخُر لَِعقٍل ثابِتٍ   

ترجمه : ای که نابخردانه افتخارکننده به دودمان هستی، مردم، تنها از یک مادر و یک پدراند.

ترجمه : آیا آنان را می بینی )می پنداری( که از نقره، آهن، مس یا طال آفریده شده اند؟

ترجمه : بلکه آنان را می بینی )می پنداری( از تکه ِگلی آفرده شده اند. آیا به جز گوشت و استخوان و پی اند؟

ترجمه : افتخار، تنها به خردی استوار، شرم، پاکدامنی و ادب است.

َفة َو الَْموصوَف. ب. اِْستَخرِْج مَِن اأْلبیاِت اْسَم الْفاعِِل، َو الْفِْعَل الَْمجهوَل، َو الْجارَّ َو الَْمجروَر، َو الصِّ

َفة )ثابت( َو الَْموصوَف )َعقِل( ٍة / مِن طینٍَة / لَِعقٍل( ، َو الصِّ ، أِلْب / مِْن فَضَّ اْسَم الْفاِعِل )الْفاِخُر، ثابِت(، َو الْفِعَل الَْمجهوَل )ُخلِقوا(، َو الْجارَّ َو الَْمجرور )بِالنََّسْب / أِلمٍّ

اَلتَّْمریُن الّرابُِع: تَْرِجِم اأْلحادیَث، ثُمَّ َعیِِّن الَْمطلوَب مِنَک. )حدیث ها را ترجمه کن سپس خواسته شده از تو را مشخص کن(

1	 ُکلُّ َطعامٍ الیُْذَکُر اْسُم اهللِ َعَلیْهِ،... ال بََرَکَة فیهِ. َرسوُل اهللِ )ص( .

ترجمه : هر خوراکی که نام خدا بر آن یاد نمی شود،... هیچ برکتی در آن نیست. )اَلْفِعَل الَْمجهوَل و نَوَع ال(

اَلْفعَل الَْمجهوَل: ال یُْذَکُر / نَوَع »ال« در »ال یُْذَکُر«: حرف نفی / و نَوَع »ال« در )ال بََرَکَة(: الی نفی جنس

2	 ال تَْغَضْب، َفإنَّ الَْغَضَب َمْفَسَدٌة. َرسوُل اهللِ )ص( .

ترجمه : خشمگین مشو؛ زیرا )که( خشم مایة تباهی است. )نَوَع الْفِْعِل(

نَوَع الْفِْعلِ: )ال تَْغَضْب( فعل نهی

3	 رِ. َرسوُل اهللِ )ص( . ال َفْقَر أَشدُّ مَِن الَْجْهِل َو ال ِعباَدَة مِثُْل التََّفکُّ

ترجمه : هیچ نداری و فقری سخت تر از نادانی نیست و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست. )اَلُْمضاَف إلَیِه َو نَوَع ال(

ِر( / نَوَع ال: حرف نفی جنس اَلُْمضاَف إلَیِه: )التََّفکُّ

4	 ال تُْطعِموا الَْمساکیَن مِّما ال تأُکلوَن. َرسوُل اهللِ )ص( .

ترجمه : از آنچه خودتان نمی خورید به مستمندان مخورانید. )نَوَع ال، و ُمفَرَد »َمساکین«(

نَوَع »ال« در )ال تُْطِع(: حرف نهی؛ در )ال تأُکلوَن(: حرف نفی مضارع / ُمفَرَد »َمساکین«: مسکین

5	 ال تَُسبُّوا النّاَس َفتَکتَِسبُوا الَْعداَوَة بَینَُهْم. َرسوُل اهللِ )ص( .

ترجمه : به مردم دشنام ندهید که بین آنها دشمنی به دست آورید. )فِعَل النَّهی، َو ُمضادَّ َعداَوة(

فِعل النَّهی: »ال تَُسبُّوا« / ُمضادَّ َعداَوة: َصداقَة

6	 . ُخُذوا الَْحقَّ مِْن أْهِل الْباِطِل َو ال تأُخُذوا الْباِطَل مِْن أْهِل الَْحقِّ کونوا نُّقاَد الَْکالمِ. عیَسی بُْن َمریََم

) ترجمه : حق را از اهل باطل فرا گیرید و باطل را از اهل حق فرا نگیرید. سخن سنج باشید. )اَلَْمَحِلَ اإْلعرابیِّ لِما تَحتَُه َخطٌّ

الْباِطِل: مضاف الیه و مجرور / الْباطَل: مفعول به و منصوب / أْهِل: مجرور به حرف جر / 
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اَلتَّْمریُن الْخامُِس: لِلتَّْرَجَمِة. )برای ترجمه(

1-	َجَلَس:	نشست
ال تَْجلِسوا: ننشینیدَجَلْسنا: نشستیم
اِْجلِْسَن: بنشینیداَلْجالس: نشسته

2-	أْجَلَس:	نشانید
ال تُْجلِسی: ننشانأْجلْس: بنشان

َسیُْجلُِس: خواهد نشاندلَْم یُْجلسوا: ننشانیدند

3-	َعلَِم:	دانست
لَْم أْعَلْم: ندانستمَقْد َعلِْمَت: دانسته ای

ال یَْعَلُم: نمی دانداِْعَلْم: بدان

َم:	یاد	داد 4-	َعلَّ
لَْن یَُعلَِّم: یاد نخواهد دادَقْد یَُعلُِّم: شاید یاد بدهد / گاهی یاد می دهد

لیَُعلِّْم: باید یاد بدهدأَُعلُِّم: یاد می دهم

5-	َقَطَع:	ُبرید
کانا یَْقَطعاِن: می بریدندُقِطَع: بریده شد

ال تَقَطْع: نَبُراَلَْمقطوع: بریده شده

6-	اِنَقَطَع:	ُبریده	شد
َسیَنَقطُع: بریده خواهد شدما انَْقَطَع: بریده نشد

لَْن یَنَْقِطَع: بریده  نخواهد شدااَْلِنقِطاع: بریده شدن

7-	َغَفَر:	آمرزید
ال یُْغَفُر: آمرزیده نمی شودَقْد َغَفَر: آمرزیده است

اَلَْغّفار: بسیار آمرزندهاَلَْمْغفور: آمرزیده شده

8-	اِْسَتْغَفَر:	آمرزش	خواست
ااَْلْستغفار: آمرزش خواستنَقد اْستَْغَفرتُم: آمرزش خواسته اید

أستَْغفُِر: آمرزش می خواهمال یَْستَغفِروَن: آمرزش نمی خواهند

اَلتَّْمریُن الّسادُِس: اِْقَرأ َهِذهِ اْلُنشوَدَة؛ ثُمَّ تَْرِجْمها إِلَی الْفاِرسیَِّة. )این سروده ها را بخوان سپس آن را به فارسی ترجمه کن.(
یا إلهی

َعواِتیـــا إلَهی، یا إلَهی یا ُمجیَِب الدَّ
ً َو َکــــثیَر الْبََرکـاِتاِْجَعِل الْیَْوَم َسعیدا

ای خدای من، ای خدای من، ای برآورندة دعاها؛
امروز را خوش اقبال و پربرکت قرار بده.

ْدَر انِْشراحًا َو َفمی بِالْبََسمــاِتَو اْمَلِ الصَّ
َو أداءِ الْــواِجبــاِتَو أِعنّی  فی ُدروِسـی

و سینه را از شادمانی و دهانم را از لبخندها پر کن.
و مـرا در درس هایم و انجام تکالیف یاری کن.

بِالُْعلومِ النّافِعــاِتَو أنِْر  َعْقلی َو َقْلبی
َو نَصیبی فی الَْحیاِةَو اجَعِل التَّْوفیَق َحّظی

و خردم و دلم را با دانش های سودمند روشن کن.

و موفقیت را بخت و بهرة من در زندگی قرار بده.
نیــا َسالمــــًا شاماًِل ُکلَّ الِْجــهاِتَو اْمَل الدُّ
مِْن ُشرورِ الْحادِثاِتَو اْحِمنی َو اْحــِم باِلدی

و دنیا را از صلحی فراگیر، در همة جهت ها پر کن.
و مرا و کشورم را، از پیشامدهای بد نگهداری کن.
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اَلتَّمریُن الّسابُع: َضْع فی الَْفراِغ َکِلَمًة ُمناِسَبًة. )در جای خالی کلمه ای مناسب قرار بده(

1	 .) َّلَِکن  َّإن  َّالم: »... أْحَسَن الَْحَسِن الُْخُلُق الَْحَسُن«. )أن قاَل اْلماُم الَْحَسُن َعَلیهِ السَّ

ترجمه : امام حسن علیه السالم فرمود: بی گمان بهترین نیکی، خلق نیکوست.

: برای کامل کردن جملة قبل خود( : اول جمله برای تأکید می آید. / لَِکنَّ : وسط جمله برای پیوند دو جمله می آید. / إنَّ )أنَّ

2	 .) ََّفإن  ال  َُّسئَِل الُْمدیَر: أ فی الَْمْدَرَسِة طالٌِب؟ َفأجاَب: »... طالَِب ُهنا«. )أِلَن

ترجمه : از مدیر سؤال شد: آیا دانش آموزی در مدرسه هست؟ پس پاسخ داد: »هیچ دانش آموزی اینجا نیست.«

: دلیل انجام کار را می رسانند. / ال: الی نفی جنس بر سر اسم نکره وارد می شود؛ به معنی هیچ ............ نیست. ، َفإنَّ ألنَّ

3	 .) َّلََعل  َّلِکن  َّلیَل لَْم یَْحُضْر. )أن َحَضَر الّسیّاُح فی قاَعِة الَْمطارِ؛... الدَّ

ترجمه : گردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند؛ ولی راهنما حضور نداشت )نیامد(.

: تردید و امید را می رساند. : برای کامل کردن و برطرف کردن ابهام جملة قبل خود / لََعلَّ : وسط جمله برای پیوند دو جمله می آید. / لِکنَّ أنَّ

4	 .) لَیَْت  َّلن  َّتََمنَّی الُْمزارُِع: »... الَْمَطَر یَنِزُل َکثیراً!«. )کأن

ترجمه : کشاورز آرزو کرد: »ای کاش باران بسیار ببارد!«

: برای آوردن دلیل / لَیَْت: برای تمنّی و آرزو : برای تشبیه: ألنَّ َکأنَّ

5	 .) لَیَْت  ألنَُّه  ْفُل؟... جائٌِع. )أنَُّه لِماذا یَبْکی الطِّ

ترجمه : چرا کودک گریه می کند؟ زیرا او گرسنه است.

أنَّ: به معنی »که«، وسط جمله می آید / ألِنَّ: برای آوردن دلیل در مقابل کلمة پرسشی »لِماذا« / لَیْتَ: برای تمنّی و آرزو

. )ترجمه این متن را کامل کن، سپس محل اعرابی  ؛ ثُمَّ اْکتُِب الَْمَحلَّ اْلعرابّی لْلَکلماِت الَّتی تَْحتَها َخطٌّ اَلتَّمریُن الثّامُِن: أْکِمْل َترَجَمة َهذا النَّصِّ
کلماتی که زیر آن خط کشیده شده را بنویس.(

هِ، یَتَظاَهُر أماَمُه بِأنَّ َجناَحُه َمْکسوٌر، َفیَتْبَُع الَْحیَواُن الُْمفتَرُس َهذه الَْفریَســَة، َو یَبْتَعُِد َعنِ الُْعشِّ  « َحیَوانًا ُمْفتَرسًا ُقرَب ُعشِّ کیُّ حیَن یََری »الّطائَِر الذَّ
                فاعل             مفعول    صفت         مضاف الیه                                                             فاعل      صفت                                             جارومجرور

ُد الّطائُِر مِْن خداِع الَْعدوِّ َو ابْتِعادِهِ َو إنقاذِ َحیاِة فراِخهِ، یَطیُر بَْغَتًة. َکثیراً. َو عِنَدما یَتَأکَّ
                                                                                     مضاف إلیه

ترجمه : پرندة باهوش هنگامی که جانورِ درنده ای را نزدیک النه اش می بیند، روبه رویش وانمود می کند که بالش شکسته است، در نتیجه جانورِ 
درنده این شکار را تعقیب می کند و از النه بسیار دور می شود و وقتی که این پرنده از فریِب دشمن و دور شدنش و نجات زندگی جوجه هایش مطمئن 

می شود، ناگهان پرواز می کند.

ُسدًی = َعبَثَشعائر = مراسمسیَرة = طریقةَرأی = شاَهَدَقَذَف = َرمی
دِصراع = نِزاعَفرح = سروربَیََّن = أظَهَر أحَضَر = جاَء ِبَحنیف = ُمَوحِّ

دار = بَیتَمرصوص = قائمیُقاتُِل = یُجاهُدَطریق = َسبیل / ِصراطیَتَهاَمُس = یَتََکلَّم
إبتََسَم = َضِحَکأعاَن = ساَعَدیَحَسُب = یَُظنُّغایَة = َهَدفَقول = کالم

َث = َکلََّم اهتِمام = ِعنایةَحدَّ
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ل 
 او

س
در

َکبیر  َصغیرَحنیف  کافِر/ ُمشرکَجهل  ِعلمُخرافَة  َحقیَقةَحق  باطل
یَتَهاَمسوَن  یَصرخوَنإزداد  َقلََّغِضَب  َهَدأأضَحَک  أبکیأصَغر  أکبَر

ِصراع / نِزاع  ِسلمَعداَوة  َصداقَةکِذب  ِصدقأغنی  أفَقریُضیُع  یَصنَُع
بخیر  َشّرَخفّی  ظاهر َق  أطَفَأغالیة  رخیصةتََجنُّب  تََقرُّ َحرَّ
حاَوَل  َکِسَل

تَماثیل  تِمثالأدیان  دِینأکتاف  َکتِفُعبّاد  عابِدأصنام  َصنَم

ُشعوب  َشعبأعضاء  ُعضوَقرابین  ُقربانِعباد  َعبدأحادیث  َحدیث
أنبیاء  نبّیآلهة  إلهرسوم  رسمنقوش  نَقشآثار  أثر

أیّام  یومأشیاء  شیءُفؤوس  فأسأعیاد  عیدأقوام  قوم
آداب  أدبِعظام  َعظمأحجار  َحَجرأخشاب  َخَشبأیدی / أیادی  یَد
أناشید  أُنشودةَفرائِس  فَریَسةُسیّاح  سائحباِلد  بََلدَمساکین  مسکین

عصور  َعصروجوه  َوجهتَمارین  تَمرینحظوظ  حّظ

مصدرنهیامرمخاطبمضارعماضی

إرضاءالتَکونَنَّإحِمنیتَُدلُّأحَضَر

إنِشراحال تَذَهبأِعنّییَتَهاَمسونأنَقَذ

تََجنُّبال تَُسبُّواأقِمیَقوُلَعَرَف

تََدیُّنال یَحُزنأنِرال یُغَفُر )منفی(بََدؤوا

َل لاِسألوایََقُعَحمَّ اِستِهزاءال تَُحمِّ

تَقدیمال تَقَطعاِختَبِریَتََکلَّموَنقالوا

إبتِعادال تَحَزنتَرِجمتُناِسُباِکتََشَف

إنقاذال تَغَضباُنُصروایُقَطُع )مجهول(کانَت

قوایُعبَُد )مجهول(َخَرَج ِخداعال تُطِمعواَحرِّ

َغَضبال تأُخُذوااِستَخِرجتَعَملوَنَجَلَس

ُدأجَلَس ِجهادال تَجلِسواکونواتَُؤکِّ

رِضاال تُجلِسیاِجَعلیَلیَعلَِم

اهتِمامال تَقَطعاِمَللِیَُعلِّم )مجزوم(َعلََّم
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مصدرنهیامرمخاطبمضارعماضی

اِنقِطاعأکِملیَحَسُباِنَقَطَع

اِستِغفاراُکتُبیُتَرَک )مجهول(اِستَغَفَر

اِبَحثلِیُبَیِّنوا )منصوب(تَباَرَک

َضعَولنَذُکر )مجزوم(تَهاَمَس

اِجلِسَنیُنقُِذَجَعَلنی

أجلِستَسألوَنتََجنََّب

اِعَلمیَتَهاَمَسازداَدت

اُدُخلیَتََجنَُّباستَغَفرتُم

ُخذوایَتََکلَُّمَقد َعلِمَت )نقلی(

لَم یَتُرک قاَل

لَم یُجلِسوا أرَسَل

َث لَم أعَلمَحدَّ

أَُعلُِّمحاَوَل

أستَغفُِربَقَِی

یَقِصُدَحَمَل

یَُعلُِّمتََرَک

ال یَعَلُمَرَجَع

ال یَتُرُک )منفی(شاَهدوا

یُضیُعَظنّوا

أعَلُمَفَعلَت

تُدَرُکأجاَب

یَشکروَنبََدأ

یَقولَقَذَف

تَعقِلوَنساَفرَت

یُِحبَُّجَعلنا

یُقاتِلوَنَعلَّمتَنا

لَم یَُکن )منفی(قیَل )مجهول(

یَدعوَنَغَفَر 


