
نوشتن مقدمءه عربی برام هیچ  وقت کار راحتی نبود. کّلی ایده به ذهنم می رسه، جمع بندیشون می کنم، اما تا می خوام بنویسم، خودم! 
به خودم! می گه: »مگه حرف عربی نیس؟ مگه قرار نیس راجع به زبون عربی چیزی بنویسی؟ فک نمی کنی یه شعر زیبای عربی 
کافیه تا تموم این حرفا رو، بلکه بیش از اینا رو بگه؟« خب، چرا واقعاً! پس به جای این که راجع به عربی حرف بزنیم، بذاریم خود 
عربی باهامون حرف بزنه! این شعر رو توو یکی از گشت و گذارای اینترنتیم پیدا کردم؛ ظاهراً مال شاعریه به اسم محمد الماغوط.

ولکن من أنت؟
سفینة؟

     أین أشرعتك؟
صحراء؟

     أین ریاحك و نخیلك؟
ثورة؟

     أین رایاتك و أصفادك؟
إنني ال أعرف عنك أکثر مّما أعرف عن الّلیل

ولکن من یسلبك مّني
یغامر مع أعظم غضب في الّتاریخ

کمن یسلب الجنود الموتی خواتمهم و بقایا نقودهم
و هم مازالوا ینزفون علی أرض المعرکة.

قولي لمن یرید:
هذا ولدي و لم أنجبه من أحشائي.

هذا وطني و لم أعرف له حدوداً
هذا محتّلي و لم أرفع في وجهه صوتاً أو حصاة

اهدروا دمه. اقتلوه
ولکن شریطة أن یسقط بین ذراعي.

اما تو کیستی؟
کشتی؟

     کجایند بادبان هایت؟
بیابان؟

     کجایند بادها و نخل هایت؟
انقالب؟

     کو پرچم ها و زنجیرهایت؟
از تو چیزی، بیش از چیزی که از شب می شناسم، نمی دانم

اما کسی که تو را از من بگیرد
با بزرگ ترین خشم تاریخ مواجه می شود

مانند کسی که اموال و انگشتر سربازان مرده را به غارت می برد
در حالی که خونشان هنوز بر میدان جنگ می ریزد

بگو به آن که می خواهد:
این پسر من است، در حالی که او را از جسم خود نزاییده ام

این وطن من است، حال آن که مرزی برایش نشناخته ام
این اشغالگر من است، حال آن که در برابرش فریادی نزده و سنگی نینداخته ام 

خونش را بریزید، بکشیدش
اما به شرطی که میان بازوان من بیفتد.

چندتا تشکر هم بکنم و شما رو با حال و هوای این شعر تنها بذارم.
سپاسگزارم از جناب آقای غالمی که این قدر مسلط و باتجربه و متعهد هستن که هر کاری رو به ایشون می سپریم از همون قدم اول 
 مطمئنیم که بهترین نتیجءه ممکن حاصل خواهد شد. جناب غالمی عزیز، دستمریزاد و ممنون. هم چنین متشکریم از آقای بهروز حیدربکی
که تسلط و خالقیتشون تو درس عربی به کیفیت این کتاب بسیار کمک کرد. از باقی مؤلفان عزیزمون هم خیلی ممنونیم. یه تشکر 
از همکاران  و هم چنین سپاسگزاریم  میرجعفری  خانم  کتاب  پروژءه  مسئول  انسانی، خصوصاً  تألیف  واحد  تو  از همکارانمون  دیگه 

عزیزمون در واحد تولید که بدون زحمات شبانه روزیشون، کتاب با این کیفیت آماده نمی شد.



بیشتر  که  کردند  انتخاب  را  رشته ای  عالقه  سر  از  و  آگاهانه  که  بچه هایی  انسانی،  علوم  گروه  عزیز  دانش آموزان  همءه  به   سالم 
درس هایش بر محور انسان، زندگی و سرگذشتش و تفکر و اندیشیدن بنا شده است و حاال در این مرحله تصمیم دارید که برای 
تکمیل دانشتان و تبدیل آن به مهارت های شغلی و حرفه ای وارد دانشگاه شوید. مطمئناً هر موفقیتی نیاز به ابزاری مناسب، کارآمد 
و به روز دارد، ابزاری که متناسب با اتفاقات جدید، شما را در مسیر موفقیت قرار دهد. در رشتءه شما درس عربی از دروس اصلی و 
تخصصی به حساب می آید و در قبولی شما در دانشگاه هم سهم بسیار مهمی دارد. تسلط به این درس )با توجه به اینکه متأسفانه 
خیلی از بچه ها در آن ضعف دارند(، می تواند شما را چند گامِ بلند از رقبا پیش بیندازد. کتابی که پیش روی شماست و مشغول 
ورق زدن آن هستید، با همین هدف مهم، تألیف، بازنویسی و منتشر شده تا ما هم بتوانیم سهمی در موفقیت شما داشته باشیم و چه 

لذتی باالتر از اینکه افتخار داشته باشیم در موفقیت و آرامش نوجوانان کشورمان سهیم باشیم.
 کتاب دارای بخش های مختلفی است که امیدوارم با صبر و حوصله و البته دقیق و موشکافانه آن ها را بخوانید و یاد بگیرید و حتماً 

یادداشت برداری کنید.
 بخش درس نامه که در آن تمام نکات مربوط به هر درس با زبانی روان و البته همراه مثال و تست بیان شده تا شما مفاهیم اصلی 

درس را یاد بگیرید و با آموزش نکته به نکته، برای پاسخ گویی به سواالت آماده شوید.
 بخش ترجمءه واژگان )شامل مترادف، متضاد و جمع های مکّسر(، ترجمءه متن درس ها و جمالت مهم تمارین به همراه بیان نکات 
مخفی در آن ها که باعث می شود تسلط شما بر کتاب درسی بیشتر شده و به سؤاالت مربوط به کتاب درسی به راحتی جواب بدهید.
 بخش تست که کلی تست تألیفی و سراسری به صورت دسته بندی شده و منظم دارد )شامل: ترجمه، تعریب، مفهوم، قواعد، 

تحلیل صرفی و ضبط الحرکات( تا تمام اتفاقات کنکور سراسری را برای شما شبیه سازی کند. 
 بخش پاسخ نامه که گنجینه ای از نکات و روش های پاسخ گویی سؤاالت به همراه تکنیک های خاص است و خواندنش برای هر 

دانش آموزی الزم و ضروری است تا حتی از تست هایی که درست جواب داده اند مطالب کامل تری یاد بگیرند.
 در پایان، باید از دوستان ارزشمندی یاد کنیم که هرکدام نقش مهمی در تألیف، تولید و نشر این کتاب دارند و با لطف و مهربانی،

همراهی گرانقدر برای مؤلفان بودند و دوستانی که در طول همءه این سال ها باعث باالتر رفتن کیفیت محتوای علمی، ظاهری و فنی 
کتاب شده اند:

 دکتر کمیل نصری ـ مهندس احمدپور ـ مهندس سبزه میدانی ـ سرکار خانم میرجعفری
 همءه اساتید عزیزی که ویراستاری علمی را به عهده داشتند: حسامی ـ یعقوبی زاده ـ حاج مومن ـ پورمهدی ـ ذوقی ـ ریحانی

 تمامی عزیزان واحد تألیف و تولید که نظم و پشتکار و همتشان ستودنی است.
 همکاران و دانش آموزان بزرگواری که با بیان نظرات، انتقادات و پیشنهاداتشان با ما همفکری کردند.

از همگی صمیمانه و بی نهایت سپاسگزاریم و کماکان مشتاقانه پذیرای نقدها و پیشنهادات جدیدتان هستیم.
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به دو عبارت زیر توجه کنید:
خداوند تمام گناهان را می آمرزد، به جز ناامیدی.  إّن اهلل یغفر جمیع الّذنوب إاّل الیأس!  

همکالسی هایم را به جشن تولدم دعوت کردم، مگر سه نفرشان را.  َدعوُت زمالئي إلی حفلة میالدي إاّل ثالثة منهم! 
به نظر شما وجود لفظ »إاّل« چه تأثیری بر مفهوم و ساختار جمله گذاشته است؟ اگر خوب دّقت کنید، می بینید که با وجود »إاّل« خواسته ایم »یأس« 

را از »جمیع الّذنوب« و »ثالثة منهم« را از »ُزمالء« استثناء کنیم. 

 ساختاری را که در آن به وسیلءه حرف »إاّل« استثنایی را برای سخن خود می آوریم اسلوب استثناء می نامیم.  در جمالت باال اسلوب استثناء به کار رفته است.
 اسمی که بعد از إاّل آورده می شود و استثنایی برای جملءه قبلی به حساب می آید ُمْسَتثْنی نامیده می شود.  »الیأس« و »ثالثة« مستثنی هستند.
 مجموعه ای از افراد یا اشیا که مستثنی را از بین آن ها جدا کرده ایم، مستثنی منه نامیده می شود.  در این دو عبارت »جمیع  الّذنوب« و 

»ُزمالء« مستثنی منه هستند.
 مستثنی منه ...+ إاّل + مستثنی پس اسلوب استثناء دارای سه رکن است:

 »إاّل« را به نام »حرف یا أدات استثناء« می شناسیم.
به مثال های زیر توجه کنید.

 شاهدُت أصدقائي في الملعب إاّل سعیداً. )دوستانم را در ورزشگاه دیدم به جز سعید.(  »سعید« از »دوستان« استثنا شده است.
مستثنیمنه  مستثنی  

 حَفظنا آیات هذه السورة الجمیلة إاّل اآلیة األخیرة. )آیات این سورۀ زیبا را حفظ کردیم به جز آیۀ آخر.(  »آیءه آخر« را از بقیءه »آیات« استثنا کرده ایم.
مستثنی مستثنیمنه   

 عیِّن المستثنی منه جمع تکسیر:
2( ال تترك لّذات الّدنیا إاّل ما حّرمها اهلل! 1( حّلت الطالبات مسائل الّریاضیات إاّل مریم! 

! 4( تضّیع زمیالتي أوقات حیاتهّن إاّل بعضهنَّ 3( حفظُت أبیاتاً من دیوان حافظ إاّل ملّمعاتها! 
»ابیاتی از دیوان حافظ را حفظ کردم، مگر ملّمعات آن ها را!« کامالً واضح است که »أبیات« مستثنی منه است که جمع مکّسر   گزینءه »3« 

محسوب می شود.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »دانش آموزان مسئله های ریاضی را حل کردند، جز مریم.«  »الطالبات« مستثنی منه است که جمع سالم است./ 
 گزینءه )2(: »لذت های دنیا را ترک نکن، مگر آن چه خداوند حرام کرده است.«  »لّذات« جمع سالم است که مستثنی منه نیز هست./ گزینءه )4(:
»هم کالسی هایم زمان های زندگی خود را تباه می کنند، مگر بعضی شان.«  »زمیالت« جمع سالم است که مستثنی منه به حساب می آید.

 گاهی در جمالت مستثنی منه ذکر نمی شود، یعنی از جمله حذف می شود، در این حالت می گوییم مستثنی منه محذوف است. به معنای 
جمالت زیر خوب دّقت کنید، کامالً مشخص است که مستثنی منه در جمله حاضر نشده است:

 »ال تَطْلُْب إاّل الحسنات«: طلب نکن، مگر خوبی ها را.
در این عبارت مشخص نیست که »الحسنات« را از چه چیزهایی استثناء کرده ایم؛ یعنی مستثنی منه محذوف است.

 »ال ینجح في هذه الحیاة إاّل المجّد«: در این زندگی موفق نمی شود، مگر تالشگر.
در این عبارت هم معلوم نیست »المجّد« از بین چه کسانی استثناء شده، یعنی باز هم مستثنی منه محذوف است. باید بدانید که مهم ترین چالش 

این درس همین مورد است، یعنی این که بفهمیم در چه جمالتی مستثنی منه حذف شده و در چه جمالتی مستثنی منه وجود دارد.

 عیِّن المستثنی منه محذوفاً:
 2( ！إّن اإِلنسان لفي خسر * إاّل الَّذین آمنوا و عملوا الّصالحات 1( ُکلُّ شيء یرخص إذا کثر إاّل األدب! 

4( الجنود کّلهم َشربوا من ماء الّنهر إاّل قلیالً منهم! 3( ال یُساعدني في الّشدائد إاّل ربّي الکریم! 
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به ترجمءه این عبارت دّقت کنید: »در سختی ها یاری ام نمی کند، مگر پروردگار مهربانم.« »رّب« را از میان کدام مجموعه   گزینءه »3« 
یا گروه استثناء کرده ایم؟ مشخص است که مستثنی منه را در جملءه قبل از إاّل نمی بینیم، پس محذوف است.

بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: هر چیزی وقتی زیاد شود ارزان می شود، مگر ادب  »األدب« را از »ُکّل شي ء« استثناء کرده ایم، پس 
 »مستثنی منه« مذکور است./ گزینءه )2(: حقیقتاً انسان در ضرر و زیان است، مگر آنان که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند  »الَّذیَن ...« 
را از »اإلنسان« استثناء کرده ایم، پس مستثنی منه حذف نشده است./ گزینءه )4(: سربازان )سپاهیان( همگی از آب رودخانه نوشیدند، غیر از 

اندکی از آن ها  »قلیالً منهم« را از »الجنود« استثناء کرده ایم، پس باز هم مستثنی منه مذکور است نه محذوف.

همان طور که گفتیم مهم ترین کار در این درس این است که تشخیص بدهیم آیا مستثنی منه در جمله حضور دارد یا نه. برای این که مطمئن باشید 
که می توانید به سؤاالت این درس پاسخ بدهید باید سعی کنید چندین روش یاد بگیرید. تجربه نشان داده، دانش آموزانی که فقط یک روش بلدند 

معموالً بیشتر از بقیه به مشکل برمی خورند. در این قسمت 3 روش کلی را با هم مرور می کنیم:
  ترجمه: روش خیلی خوبی است، اما مشکلش این است باید در ترجمءه جمالت، دقیق و مسلط باشید و البته این روش زمان پاسخگویی به سؤال را باال 
می برد و کالً به یاد داشته باشید که ترجمه کردن یک عبارت عربی، به فارسی گاهی باعث تغییر ساختار جمله می شود و ممکن است شما را به اشتباه بیندازد.

 بررسی نقش های کلمات: این روش هم خیلی خوب است و فقط یک مقدمءه مهم دارد و آن، این است که باید در بحث »محل اعرابی« یا نقش 
کلمات تسلط خوبی داشته باشید.

 استفاده از ظاهر جمالت و نکته ها: این روش فقط در جمالت خاص به کار می رود و مخصوص دانش آموزانی است که دقت باال و حواس جمع 
دارند. با این روش گاهی فقط با یک نگاه می توانید تکلیف مستثنی منه را مشخص کنید.

حاال به آموزش و تمرین هر یک از روش های باال بپردازیم:

یکی از ساده ترین راه ها برای این که بفهمیم آیا مستثنی منه در جمله حضور دارد یا حذف شده،  ترجمه کردن است، اّما ترجمه را به صورت زیر به کار ببرید:
  »إاّل« را از جمله حذف کنید.

 اگر عبارتِ  قبل از إاّل و بعد از إاّل، با هم یک جملءه کامل ساختند )همدیگر را کامل کردند(؛ یعنی مستثنی منه محذوف است. اّما اگر عبارِت 
قبل از إاّل خودش کامل بود و قسمِت بعد از إاّل، اضافی به نظر می رسید؛ یعنی مستثنی منه در جمله حضور دارد )مذکور است(.

 ما اشتریُت فاکهة من الّسوق إاّل العنب )از بازار میوه ای نخریدم به جز انگور(
 اگر »إاّل« را حذف کنیم، کلمءه »العنب« جملءه قبلی را کامل نمی کند، بلکه اضافی به نظر می رسد: »از بازار میوه ای نخریدم، انگور!!« پس 

نتیجه می گیریم مستثنی منه مذکور است که همان »فاکهة« می باشد.
 ！ما الحیاة الّدنیا إاّل لَعٌب و لَهٌو )زندگی دنیوی نیست جز بازیچه و سرگرمی(

 اگر »إاّل« را حذف کنیم »لعب و لهو« جملءه قبلی را کامل کرده و با هم تشکیل یک عبارِت کامل می دهند: »زندگی دنیوی بازیچه و 
سرگرمی نیست« پس نتیجه می گیریم که مستثنی منه محذوف است. 

 عیِّن المستثنی منه لیس محذوفاً:
2( ما قرأت آثار هذه الکاتبة إاّل واحداً منها! 1( لم یکن لي إاّل صدیق واحد!   

4( لیس للمجّد إاّل الّنجاح! 3( ما غّیر أسلوب حیاتي إاّل کالَم معّلمي! 
با توجه به معنای این عبارت واضح است که »واحداً منها« از »آثار« استثنا شده یعنی »آثار« مستثنی منه است، »آثار این   گزینءه »2« 

نویسنده را نخواندم، مگر یکی از آن ها را«.
بررسیسایرگزینهها: اگر دقت کنید، می بینید که در بقیءه گزینه ها عبارت هایی که قبل از إاّل آمده اند همگی ناقص هستند و این نشان دهندءه 
محذوف بودن مستثنی منه است: گزینءه )1(: نداشتم )جز یک دوست(  »نداشتم« اصالً مفهوم کاملی ندارد./ گزینءه )3(: روش زندگی ام را 
تغییر نداد )مگر سخن معلّمم(  عبارت قبل از إاّل ناقص است، چون معلوم نیست »چه کسی« زندگی اش را تغییر داده!/ گزینءه )4(: برای 

تالشگر نیست )جز موفقیت(  »لیس للمجّد« اصالً مفهوم کاملی ندارد.

در این روش باید نقش یا محل اعرابی کلماتی که قبل از إاّل آمده اند را بررسی کنیم و ببینیم که اگر در جمله ای که قبل از إاّل آمده، یکی از 
نقش های اصلی1 حذف شده باشد، حتماً مستثنی منه محذوف است.

  ！ال تعبدوا إاّل اهلل  در این عبارت »ال تعبدوا« )عبادت نکنید( به مفعول احتیاج دارد، اما مفعوِل آن نیامده است، پس نتیجه می گیریم 
مستثنی منه محذوف است.

 ال ییأس من رحمة اهلل إاّل الکافرون  جملءه قبل از إاّل، یک جملءه فعلّیه است، ولی فاعِل فعِل »ییأس« در آن دیده نمی شود؛ بنابراین 
از نبودِن فاعل می توانیم نتیجه بگیریم که مستثنی منه محذوف است.

1- نقش های اصلی در جملءه فعلّیه »فاعل و مفعول«، در جملءه اسمّیه »مبتدا و خبر« و در جملءه مجهول »نایب فاعل« هستند.
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گاهی ظاهر جمله طوری است که با دیدن آن به راحتی می توان فهمید که جمله مستثنی منه دارد و حذف نشده و نیازی به دردسر و تالش بیهوده 
نیست، قاعدءه زیر را به دقت بخوانید:

اگر جملءه قبل از إاّل مثبت باشد امکان ندارد که مستثنی منه حذف شده باشد؛ پس در این جمالت هیچ نیازی به ترجمه یا نقش های کلمات نداریم.
 »سیعاقب اهلل اّلذین یظلمون المحرومین إاّل من تاب و أَصلح!«

در این عبارت، جملءه پیش از »إاّل« مثبت است، پس حتماً مستثنی منه مذکور است و نیازی به ترجمه نیست: »خداوند کسانی را که به محرومان 
ستم می کنند مجازات خواهد کرد، مگر آن که توبه کند و ]کارش را[ اصالح کند.«

 حواستان باشد که برعکس این نکته را استفاده نکنید؛ یعنی خیال نکنید که »اگر جملءه پیش از إاّل منفی باشد، پس حتماً مستثنی منه 
محذوف است. نه! اصالً این طور نیست. جمالِت قبل از إاّل دو حالت دارند:

  اگر منفی باشد  باید با روش های دیگر ببینید که مستثنی منه حذف شده یا نه.
 اگر مثبت باشد  نیازی به هیچ روشی نیست و حتماً مستثنی منه در جمله وجود دارد.

 عیِّن المستثنی  منه لیس مذکوراً:
2( قرأت في آیة من القرآن: ما جزاء اإلحسان إاّل اإلحسان؟ 1( کان اإلعصار سّبب أن تُعطَّل السّیارات إاّل جّرارة جارنا! 

4( ُکّل هذه األخبار المنتشرة في الّتلفاز کانت کاذبة إاّل واحداً منها! تاء إاّل یومین اثنین!  3( ما نََزل الثلج في مدینتنا أیّام الشِّ
برای حل این گونه سؤاالت قبل از هر کاری ابتدا به ظاهر جمالت توجه می کنیم، در گزینه های )1( و )4( جمالِت پیش   گزینءه »2« 
از »إاّل« مثبت است، پس در آن ها حتماً مستثنی منه مذکور است. حاال سراِغ دو گزینءه بعدی می رویم، در گزینءه )3( از روی ترجمه کامالً 
مشخص است که »یومین« از »أیّام الّشتاء« استثناء شده، پس مستثنی منه باز هم مذکور است. اما در گزینءه )2( در عبارِت »هَْل جزاُء اإِلحساِن 

إاّل اإِلحساُن« در جملءه پیش از إاّل، به تنهایی ناقص است )سزای نیکی نیست!!( پس نتیجه می گیریم مستثنی منه محذوف است.
ترجمءهگزینهها:گزینءه )1(: گردباد باعث شده بود که ماشین ها خراب شوند، غیر از تراکتور همسایه مان!/ گزینءه )2(: در آیه ای از قرآن 
خواندم: سزای نیکی غیر از نیکی نیست./ گزینءه )3(: در شهر ما روزهای زمستان برف نبارید، مگر دو روز!/ گزینءه )4(: همءه این خبرهای 

پخش شده در تلویزیون دروغ بود، غیر از یکی از آن ها!

 برای تشخیص مذکور یا محذوف بودن مستثنی منه، ابتدا به ظاهر جملءه پیش از إاّل نگاه کنید.
 اگر جمله مثبت بود، سریع نتیجه گیری کنید که مستثنی منه مذکور است؛ یعنی در جمله وجود دارد.

 اگر جمله منفی بود، از یکی از راه های زیر برای ادامءه کار استفاده کنید.
 ترجمءه عبارت!  نقش های کلمات در جملءه پیش از إاّل!  استفاده از نکات!

 توصیه می کنیم برای حل تست ها از روش سوم شروع کنید، بعد اگر به جواب قطعی نرسیدید، سراغ ترجمه بروید و در نهایت اگر در 
ترجمءه عبارتی تردید داشتید از روش »بررسی نقش ها« کمک بگیرید.

  خیلی واضح است که مستثنی منه یا باید »جمع« )سالم یا مکّسر( باشد و یا این که اسم مفردی باشد که مفهوم کّلی )مثل اسم های نکره( داشته 
باشد، چون اگر این طور نباشد نمی توانیم چیزی یا کسی را از آن استثنا کنیم.

 »هََربت الغزالُن عند مشاهدة األسد إاّل واحداً منها.«  هنگام دیدن شیر، آهوان فرار  کردند غیر از یکی از آن ها.
در این جا »الغزالن« که مستثنی منه است، جمع مکّسر است و این کامالً منطقی است.
 »لیس لهذه الالعبة هدف إاّل الّنجاح.« این بازیکن هدفی جز موفقیت ندارد.

در این عبارت، »هدف« مستثنی منه است و با این که مفرد است اما چون نکره است، مفهوم کّلی دارد )منظورش هر هدفی است(، باز هم می تواند 
به  عنوان مستثنی منه به کار برود.

 »ما رأیت صدیقي في المدرسة إاّل علّیاً«  دوستم را در مدرسه ندیدم غیر از علی.
این عبارت اشکال دارد، چون »صدیقي« نه جمع است و نه مفهوم کّلی دارد بلکه بر یک نفر خاص داللت دارد، پس نمی توان علی را از آن استثنا کرد.
 مستثنی منه می تواند ضمیر بارز یا مستتر هم باشد، به شرطی که آن ضمیر مفرد نباشد. توجه داشته باشید که مستثنی منه در این حالت، 

محذوف به حساب نمی آید.
 »ما سهروا في هذا المستشفی إاّل ممّرضاً واحداً«  در این بیمارستان بیدار نماندند مگر یک پرستار.

در این عبارت، ضمیر بارز »واو« در »سهروا« مستثنی منه است.
 »نلعب في ساحة المدرسة إاّل أخي«  در حیاط مدرسه بازی می کنیم غیر از برادرم.

در این عبارت »نحن مستتر« در »نلعب« مستثنی منه است.
 »لم یحضر في الصّف إاّل سعیداً«  در کالس حاضر نشد مگر سعید.

در این عبارت نمی توانیم »هو« مستتر را مستثنی منه بگیریم چون »هو« مفرد است؛ بنابراین باید بگوییم مستثنی منه محذوف است.
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 حتماً »أاّل« را به خاطر دارید، در واقع »أن+ ال« بود که بر سر فعل مضارع آمده و آن را منصوب می کرد. حاال اگر بخواهیم در جمالت 
فرِق »إاّل« و »أاّل« را متوجه بشویم )در صورتی که همزهء آن را نگذارند  ااّل( چه باید بکنیم؟

پاسخ: به سادگی و با توجه به قاعدءه زیر عمل می کنیم:
أاّل  بر سر فعل می آید و آن را منفی می کند. إاّل  غالباً بر سر فعل نمی آید و معنای »به جز« می دهد. 

 عیِّن عبارة لیست فیها أداة االستثناء:
2( ما شاهدت المراسیم في الّتلفاز ااّل المسرحّیة! 1( طلبُت من زمالئي کّلهم ااّل یؤّجلوا االمتحانات! 
4( جمع الحّجاج خیامهم ااّل هذا الّرجل العجوز! 3( علیکم ااّل تتوّکلوا ااّل علی اهلل!  

در این عبارت »ااّل« بر سر فعِل مضارِع »یؤّجلوا« آمده، پس در واقع »أن ال« بوده و اسلوب استثناء نداریم: »از همءه همکالسی هایم   گزینءه »1« 
خواستم که امتحانات را به عقب نیندازند.« اما در سایر گزینه ها »ااّل« همراه فعل نیامده، پس در واقع »إاّل« است و در همءه آن ها اسلوب استثناء 
داریم. دّقت کنید که در گزینءه )3(، اّولی »أاّل« است، چون همراه فعل آمده و دّومی »إاّل« است که همراه جار و مجرور استفاده شده است.

بررسیسایرگزینهها:گزینءه )2(: مراسم را در تلویزیون ندیدم، مگر نمایشنامه را!/ گزینءه )3(: شما نباید توّکل کنید، مگر بر خداوند!/ 
گزینءه )4(: حاجیان چادرهای خود را جمع کردند، مگر این پیرمرد!

 کلمه ای که بعد از إاّل می آید، نقش یا محل اعرابی اش »مستثنی« است؛ یعنی »مستثنی« بودن، یک نقش یا محل اعرابی 
است، اما »مستثنی منه« بودن، نقش محسوب نمی شود.

 »فَرِح أعضاء األُسرة من استماع الخبر إاّل األب«
مستثنی فاعل)مستثنیمنه(  

در این عبارت نقش کلمءه »األب« مستثنی است، ولی نقِش کلمءه »أعضاء« فاعل است که وظیفءه »مستثنی منه« بودن را هم بر عهده دارد.
وقتی می گوییم »مستثنی« نقش به حساب می آید باید برای آن اعراب هم تعیین کنیم؛ یعنی بگوییم که منصوب است یا مرفوع یا مجرور؟! برای 

تعیین این موضوع طبق قاعدءه زیر عمل می کنیم:
 اگر مستثنی منه در جمله مذکور باشد، »مستثنی« )اسم بعد از إاّل( را منصوب می آوریم.

 ما أکلُت الفواکه إاّل تُّفاحًة  چون مستثنی منه در جمله حاضر است )الَفواکه(، »تّفاحة« منصوب می شود.
 اگر مستثنی منه از جمله حذف شده باشد، باید ببینیم چه نقشی در جملءه قبل از إاّل حذف شده، بعد اعراب همان نقش را به مستثنی بدهیم.
  »ما شاهدُت في الملعب إاّل سعیداً«  در جملءه پیش از إاّل، مفعوِل فعِل »ما شاهدُت« نیامده است؛ برای همین »سعید« منصوب شده است.
 ！هل جزاء اإِلحساِن إاّل اإِلحساُن  در جملءه پیش از »إاّل« که اسمّیه است، خبر نیامده است، برای همین »اإِلحسان« )بعد از إاّل( مرفوع آمده است.

وقتی می گوییم »من فقط تیم پرسپولیس را دوست دارم.« در واقع با استفاده از کلمءه »فقط«، دوست داشتن را به »پرسپولیس«، محدود و محصور 
کرده ایم. عبارت هایی که در آن ها با استفاده از کلمءه »فقط یا تنها یا ...«، خواستءه خود را محدود به چیز خاصی می کنیم، اسلوب حصر یا اختصاص 

نام دارند. باید بدانیم که اسلوب حصر را در عربی با روش های زیر بیان می کنند:
 ال ُأحبُّ إاّل فریَق »برسبولیس«!   إّنما ُأحبُّ فریَق »برسبولیس«!

یعنی با دو روش می توانیم »اسلوب حصر« را ایجاد کنیم:
الف( با کمک »إاّل«:

اگر جملءه پیش از »إاّل« منفی بوده و مستثنی منه هم محذوف باشد، در آن صورت اسلوب حصر داریم )بین خودمان به این جمالت، »منفِی محذوف« می گوییم(.
  »ال تعبدوا إاّل اهلل« )فقط خدا را عبادت کنید(  اسلوب حصر دارد، چون »ال تعبدوا« منفی بوده و مستثنی منه هم محذوف است.

 »لیس علیکم إاّل الّصداقة« )تنها صداقت بر عهدۀ شماست(  اسلوب حصر دارد، چون »لیس« منفی بوده و مستثنی منه هم نداریم.
 »ما کنُت ُأساعد أحداً إاّل من یطلب مّني« )به کسی کمک نمی کردم، مگر آن که از من می خواست(  اسلوب حصر ندارد، چون مستثنی منه 
)أحداً( مذکور است نه محذوف! پس نمی توانیم این عبارت را به این صورت ترجمه کنیم: »تنها به کسی کمک می کردم که از من می خواست«.

 عیِّن ما فیه أسلوب الحصر:
2( ُأحبُّ أن أشاهد ُکلَّ أفالم هذا المهرجان إاّل اثنین منها! 1( لیس عقل سلیم إاّل في البدن الّسلیم! 

4( تعجبني آثار هذه الفّنانة إاّل األثر األَخیر! 3( ال سبب لنجاح اإِلنسان في الحیاة إاّل الّسعي! 
اسلوب حصر را باید در جملءه »منفِی محذوف« جست وجو کنیم. در گزینه های )2( و )4( جمالِت قبل از إاّل منفی نیستند، پس   گزینءه »1« 
اسلوب حصر ندارند. در گزینءه )3( هم کلمءه »سبب« مستثنی منه است: »هیچ عاملی برای موفقیت انسان در زندگی وجود ندارد، به جز تالش.« پس 
باز هم اسلوب حصر نداریم. در گزینءه )1( هم جملءه منفی داریم و هم این که مستثنی منه ذکر نشده است: »تنها در بدن سالم عقل سالمی هست!«

ب( به وسیلءه »إنَّما«:
»إنَّما« که در درس قبل با آن آشنا شدیم، خودش به تنهایی عاملی است برای ایجاد ساختار حصر در جمالت. »إنَّما« معنای »فقط، تنها، جز این 

نیست که و ...« دارد و وقتی در آغاز جمله ای به کار برود، آن جمله اسلوب حصر دارد.
  ِإّنما الّدنیا خیال عارض  دنیا تنها خیالی گذراست!  إّنما الّناُس ألمٍّ و ألٍب  مردم تنها از یک مادر و پدر هستند!
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ـٌ ، اِن، وَن«1 دیده شود، در آن عبارت حتماً مستثنی منه محذوف بوده و حتماً اسلوب حصر داریم. ـُ »اگر بعد از إاّل« یکی از عالمت های »
  »ال یفوز في هذه المسابقة العلمّیة العالمّیة إاّل المجّدون!«

 »المجّدون« مرفوع است )چون »ون« دارد(، پس حتماً اسلوب حصر داریم: »در این رقابت علمی جهانی تنها تالشگران برنده می  شوند!«
ترجمءه اسلوب حصر:

جمالتی که اسلوب حصر دارند را به دو صورت می شود ترجمه کرد:
 ترجمءه عادی  با کمک لفظ »فقط« )در این حالت فعل جمله را باید به صورت مثبت  ترجمه کنیم(.

دقت کنید که محل به کار بردن لفظ »فقط« در ترجمه بسیار مهم است و باید همراه مستثنی  باشد.

 ما اعتمد العّقاد إاّل علی نفسه 
ترجمءه عادی

با »فقط«

غلط

 عّقاد به کسی جز خودش تکیه نکرد.
 عّقاد فقط بر خودش تکیه کرد.

 فقط عّقاد بر خودش تکیه کرد. )جای »فقط« صحیح نیست.(

أبِق: نگه دار )أبقٰی، یُبقي(
ِاتََّسَع: فراخ شد )اِّتسَع، یَّتسُع(

اإلثمار: میوه دادن
أثَمَر: میوه داد )أثمَر، یُثِْمُر(

ِاختاَر: برگزید، انتخاب کرد )اِختاَر، یَختاُر(
أْعَتَق: آزاد کرد )أعَْتَق، یُْعتُِق(

اإلعزاز: گرامی داشتن »بإعزاز: با عّزت«
أکَْرَم: گرامی داشت )أکَرَم، یُکرُِم(

اإلقامة: ماندن
األمَرد: پسر نوجوانی که سبیلش درآمده ولی هنوز ریش درنیاورده است.

أمََل: امید داشت )أَمَل، یَأُمُل(
ِانَْزَعَج: آزرده شد، ناراحت شد )اِنَزعَج، یَنَزعُج(

) ، یَْنَفضُّ : پراکنده شد )اِنَْفضَّ ِانَْفضَّ
ُه( ه، یَتَفقَّ َه: دانا شد، دانش فرا گرفت )تَفقَّ تََفقَّ

الَجْوز: گردو
َحَضَن: در آغوش گرفت )حََضَن، یَحُْضُن(

الَخْشَیة: پروا، ترس
ُر( َر، یَُخیِّ َر: اختیار داد )َخیَّ َخیَّ
داَفَع: دفاع کرد )دافََع، یُدافُِع(

َدَعْت: مؤّنث »دعا«: دعوت کرد )َدعا، یَْدعو(
راَح: رفت )راَح، یَروُح(

الّرداء: روپوش بلند و گشاد روی دیگر جامه ها
ضاَعة: شیرخوارگی الرِّ

َسِهَر: بیدار ماند )َسِهَر، یَْسَهُر(

الشیخ: پیرمرد، پیشوا
لْب: سفت و سخت الصُّ

ضاَق: تنگ شد )ضاَق، یَضیُق(
الَعجوز: پیرمرد، پیرزن

العودة: بازگشت
َغَرَس: کاشت )َغرَس، یَغرُس(

الَغْرس: نهال، کاشتن نهال
) ، یَُغضُّ َغضَّ عینَه: چشم بر هم نهاد )َغضَّ

َغال: گران شد )َغال، یَغْلو(
غلیظ القلب: سنگدل

فاَض: لبریز شد )فاَض، یَفیُض(
الَفسیلَة: نهال

الَفّظ: درشت خو، تندخو
ُه( هَ، یَُفقِّ َه: دانا کرد، دانش آموخت )فَقَّ َفقَّ

َقَعَد: نشست )قََعَد، یَْقَعُد(
الَعَب: با ... بازی کرد )الَعَب، یاُلِعُب(

لِنَْت: نر م شدی )الَن، یَلیُن(
ما أْسَرَع: چه شتابان است! )اسلوب تعّجب(

) ، یَُمرُّ : گذر کرد )َمرَّ مَرَّ
الَمصاِدر: منابع
ز: گرامی الُمَعزَّ
الِوعاء: ظرف

الیافِع: جواِن کم سال

تأُمُل = تَرُجو )امید داری(َعودة = ُرجوع )بازگشتن(راَح = ذهَب )رفت(
َق )پراکنده شد( َروح = رحمة )مهربانی(َخشیة = َخوف )ترس(ِانَفضَّ = تَفرَّ
م )گرامی(انِزعَج = َحِزَن )ناراحت شد( ز = ُمکرَّ ِاختاَر = ِانتَخَب )برگزید(ُمعزَّ

مَرَّ = مَضی )گذشت(َقعَد = َجلََس )نشست(فاَض = ِامَتأل )پر شد(

ـٌ ، وَن )در جمع مذّکر(، اِن )در مثّنی( ـ ـُ 1- نشانه های مرفوع بودن را حتماً به خاطر دارید: 
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یَضیُق )تنگ می شود( ≠ یَتَِّسُع )فراخ می شود(انَزَعَج )ناراحت شد( ≠ َفِرح )خوشحال شد(
َع )جمع شد(َشیخ )پیر( ≠ شاّب )جوان( ِانَفضَّ )پراکنده شد( ≠ تََجمَّ

أضَعف )ضعیف تر( ≠ أقَوی )قوی تر(یأمُل )امید دارد( ≠ ییأُس )ناامید می شود(
ُصلب )سخت( ≠ لیِّن )نرم(َرُخَص )ارزان شد( ≠ َغال )گران شد(

أثمار  ثََمر )میوه(عجائز  َعجوز )پیر(أوعیة  ِوعاء )ظرف(
ُشیوخ  َشیخ )پیر(فسائل  فسیلة )نهال(مَصاِدر  مَصدر )منبع، سرچشمه(

ترجمهجملهردیف
روزی مردی نزد پیامبر خدا ④ نشسته بود.ذاَت یَوٍم کاَن ُرجٌل جالِساً ِعنَد رسوِل اهللِ ④1
پس از لحظاتی، پسرش آمد و به پیامبر ④ سالم کرد.َو بَعَد لََحظاٍت جاَء ابنُُه َو َسلََّم َعلَی النَّبيِّ ④2
لَُه األُب َو أجلََسُه ِعنَدُه.3 سپس به سوی پدرش رفت و پدر او را بوسید و نزد خود نشاند.ثُمَّ راَح نَحَو والِِدِه َفَقبَّ

َل )یَُقبُِّل(: بوسید  به معنای فعل های مقابل دقت کنید:  َقبَل )یَقَبُل(: پذیرفت   أقَبَل َعلی )یُقِبُل(: روی آورد  َقبَّ
فعل »أجْلََس« از باب إفعال است برای همین متعّدی شده و مفعول گرفته است. )نشاند(

4
َو بَعَد قلیٍل جاءت بِنُتُه َو َسلََّمت َعلَی النَّبيِّ ④ ثُمَّ راَحت 

نَحَو والِِدها
پس از اندکی دخترش آمد و به پیامبر ④ سالم کرد، سپس به سمت 

پدرش رفت
ا الوالُِد َفلَم یَُقبِّلها َو لَم یُجِلسها ِعنَدُه.5 اما پدر او را نبوسید و کنار خود ننشاند.أمَّ
پیامبر ④ آزرده شد وقتی او را دید که فقط پسرش را بوسید و گفت:َفانَزَعَج رسوُل اهللِ ④ حیَن َرآُه لَم یَُقبِّل إالَّ ابنَُه َو قاَل:6

 »رآُه« از »رأی + ه« تشکیل شده است. الف مقصوره )ی( وقتی به ضمیر برسد، کشیده می شود )ا(
ُق بَیَن أطفالَِك؟!7 چرا میان فرزندانت فرق می گذاری؟لَِم تَُفرِّ
لَها َو أجلََسها ِعنَدُه.8 ُجُل َو أَخَذ یََد بِِنِته َو َقبَّ مرد پشیمان شد و دست دخترش را گرفت و او را بوسید و کنار خودش نشاند.نَِدَم الرَّ

لها« و »أجلََسها« تکرار شده ولی الزم نیست در ترجمه هم تکرارش کنیم.  ضمیر »ها« در »قبَّ
یماُء.9 ضاَعِة اسُمَها الشَّ پیامبر خدا ④ خواهری از شیرخواری داشت که اسمش شیما بود.کانَت لَِرسوِل اهلل ④ ُأخٌت ِمَن الرَّ

  »کانت لِـ«: داشت  »اُخٌت من الّرضاعة«: یعنی به واسطءه شیرخوردن از یک زن با شیما خواهر شده اند.

یماُء تَحُضُن النَّبيَّ ④ َصغیراً َو تاُلِعُبُه َو تَقوُل:10 کانَِت الشَّ
شیما او را در حالی که کوچک بود در آغوش می گرفت و با او بازی می کرد 

و می گفت:
 تفاوت دو فعل مقابل را یاد بگیرید:  یَلَعُب: بازی می کند )فعل الزم(  یاُلعُب: با ... بازی می کند )فعل متعّدی(

دا11ً پروردگارا، محمد را برای ما باقی بداریا َربَّنا أبِق لَنا ُمَحمَّ
 »أبِق« فعل امر از »تُبقي« می باشد که از باب إفعال است برای همین متعّدی شده است.

تا او را نوجوان و کم سن وسال ببینم.َحتَّی أراه یافِعاً َو أمَردا.12
َعلُِّق بِها فِي الطُّفولَِة.13 پیامبر ④ در کودکی به او شدیداً وابسته بود.کاَن النَّبيُّ ④ َشدیَد التَّ
نَِة الثّاِمنَِة بَعَد الِهجَرِة14 ِت األیاُم َو في َغزَوِة ُحنَین فِي السَّ روزها گذشت و در نبرد »ُحنین« در سال هشتم بعد از هجرتَفَمرَّ
یماُء أسیَرًة بَِیِد الُمسِلمیَن َفقالَت لَُهم:15 شیما به دست مسلمانان در اسارت افتاد، پس به آنان گفت:َوَقَعِت الشَّ
ضاَعِة ...«16 من خواهر شیری پیامبر ④ هستم.»إنِّی أَلُخُت النَّبيِّ ④ ِمَن الرَّ

 وجود حرف »َل« بر سر کلمات غالباً برای تأکید است: لَـ + اُخت
قوا َقولَها َفأَخذوها ِعنَد َرسوِل اهللِ ④17 سخنش را باور نکردند و او را نزد پیامبر خدا ④ بردند.َفلَم یَُصدِّ

 معانی مختلف فعل »أخذ« را از یاد نبرید: »گرفت، بُرد، شروع کرد«

َفَعَرَفها َو أکَرمَها َو بََسَط لَها ِرداَءُه ثُمَّ أجلََسها َعلَیِه.18
او را شناخت و گرامی داشت و جامه اش را برایش پهن کرد سپس او را 

روی آن نشاند.
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19
َقوِمها سالَِمًة  إلَی  الَعوَدِة  أِو  َزًة  ُمَعزَّ مََعُه  اإلقامَِة  بَیَن  َرها  َخیَّ

راضیًة.
او را میان اقامِت همراه خود باعّزت یا بازگشت به سوی قومش سالم و 

خشنود، اختیار داد.

20
أرَسلَها  اهللِ ④ َو  َرسوُل  َفأعَتَقها  َقومَها  یماُء  الشَّ َفاختاَرِت 

إلَی َقوِمها بِإعزاٍز.
شیما قوم خود را برگزید، پس پیامبر ④ او را آزاد کرد و باعّزت به سوی 

قومش فرستاد.
پس اسالم آورد و از برادرش دفاع کرد و قوم خود را به اسالم فراخواند.َفأسلََمت َو داَفَعت َعن أخیها َو َدَعت َقومَها إلَی اإلسالِم.21
و اخالق پیامبر ④ را برای آنان توضیح داد پس اسالم آوردند.َو بَیَّنَت أخالَق النَّبيِّ ④ لَُهم َفأسلَموا.22
23 ... به واسطءه رحمتی از خداوند نسبت به آنان نرم شدی！َفِبما َرحمٍة ِمَن اهلِل لِنَت لَُهم
24و اگر بداخالق و سنگدل بودی یقیناً از اطرافت پراکنده می شدند.！... َو لَو کُنَت َفظّاً َغلیَظ القلِب اَلنَفّضوا ِمن َحولَِك

 »َل« بر سر »اَلنفّضوا« الم تأکید است.

خسرو انوشیروان روزی کشاورز پیری را دید کهشاهََد »کِسَری أنوِشرواُن« یَوماً َفاّلحاً َعجوزا25ً
 »عجوز« به معنای »پیر و ناتوان« برای مذکّر و مؤنّث کاربرد دارد.

َب َو قال:26 نهال گردویی را می کاشت، پس تعجب کرد و گفت:یَغِرُس َفسیلََة َجوٍز َفَتَعجَّ
 »یغِرس« مضارع است ولی چون بعد از فعل ماضِی »شاهََد« آمده، می توانیم آن را به صورت ماضی استمراری ترجمه کنیم.

ای کشاورز، آیا امیدواری که زندگی کنی تا از میوه آن بخوری؟أیَُّها الَفاّلُح أ تَأُمُل أن تَعیَش َحتَّی تَأکَُل ِمن ثََمِرها؟!27
آیا نمی دانی که آن معموالً میوه نمی دهد مگر پس از ده سال؟أال تَعلَُم أنَّها ال تُثِمُر عاَدًة إاّل بَعَد َعشَر َسنواٍت؟!28
پیرمرد گفت: دیگران درختانی را کاشتند و ما از میوه های آن خوردیمَفقاَل الُعجوُز: َغَرَس اآلَخروَن أشجاراً َفنَحُن أکَلنا ِمن ثِماِرها29
و ما درختانی را می کاریم تا دیگران از میوه هایش بخورند.َو نَحُن نَغِرُس أشجاراً لِکَی یَأکُُل ِمن ثِماِرها اآلَخروَن.30

31
لِلَفاّلِح  یُعطَي  أن  أمََر  َو  َشیُخ!  یا  أحَسنَت  أنوِشرواُن:  َفقاَل 

ألَف دیناٍر.
به  دینار  هزار  که  داد  دستور  و  پیر،  ای  تو  بر  آفرین  گفت:  انوشیروان 

کشاورز داده شود.
َجَرِة!32 کشاورز پیر با خوشحالی گفت: چه سریع بود میوه دادن این درخت!َفقاَل الَفاّلُح الَعجوُز َفِرحاً: ما أسَرَع إثماَر هذِه الشَّ

 »ما أسَرَع« بر وزن »ما أفَعَل« برای بیان تعجب آمده است: چه سریع است!!

33
ًة ثانَیًة أن یُعطَی ألَف دیناٍر  َفأعَجَب أنوِشرواُن کاَلمَُه َو أمََر مَرَّ

آَخَر.
بار دوم دستور داد که هزار  انداخت و  انوشیروان را به تعجب  سخنش 

دینار دیگر داده شود.
 مثل این که اون زمان ها هم پول بیت المال علف خرس بوده و همین جوری پاداش و کارانه می دادند!!!

هیچ مردی نیست که کاشته ای را بکارد.ما ِمن َرُجٍل یَغِرُس َغرساً.34
 »ما ... ِمن« معنای »هیچ ... نیست« را می دهد و شبیه »ال«ی نفی جنس معنا می شود.

إاّل کََتَب اهللُ لَُه ِمَن األجِر َقدَر ما یُخُرُج ِمن ثََمِر ذلَِك الَغرِس.35
می آید،  بیرون  کاشته  آن  از  که  میوه ای  اندازءه  به  خداوند  این که  مگر 

برایش پاداش نوشته است.

ترجمهجملهردیف
ت َعن مَحاِرِم اهلِل1 چشمی که در راه خداوند بیدار ماند و چشمی که از حرام های خداوند فرو بسته شد.َعیٌن َسِهَرت في َسبیِل اهلِل َو َعیٌن ُغضَّ

ت« فعل مجهول است که در اصل »ُغِضَضت« بوده و تشدید گرفته است.   »ُغضَّ
 »محاِرم« با این که بر وزن »مَفاِعل« است ولی اسم مکان نیست.

کُلُّ ِوعاٍء یَضیُق بِما ُجِعَل فیِه إاّل ِوعاَء الِعلِم َفإنَُّه یَتَِّسُع بِِه2
هر ظرفی با چیزی که در آن قرار داده شده تنگ می شود مگر ظرف علم؛ زیرا 

آن )ظرف علم( به وسیلءه آن )دانش( فراخ می شود.

3نیا إاّل لَِعٌب َو لَهٌو ！َو مَا الَحیاُة الدُّ
و  بازیچه  تنها  دنیا  زندگی   = نیست  سرگرمی  و  بازیچه  جز  دنیا  زندگی 

سرگرمی است.
 »ما« همراه جمله اسمیه آمده و معنای »نیست« می دهد.

هر دو گروه در کار خیرند.کاَِل الَجماَعَتیِن إلَی َخیٍر.4
 »کاِل« به معنای »هر دو« اسمی شبیه مثنّی هاست که کلمءه بعدی اش همیشه مضاف الیه است.
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عیِّن الخطأ للفراغات: 2 325
»جاء في ترجمة هذا الکاتب أنّه ............... في قریة صغیرة ما کانت فیها ............... فاضطُرَّ إلی أن ............... بیع محاصیل مزرعة والده حّتی یحصل 

علی نقوٍد لیقدر علی أن یدرس في مدینة أخرٰی!«:
4( َکبَُر ـ ثقافة ـ یَضیق ِـ  3( تََربَّی ـ مدرسة ـ یقوم ب 2( نشأ ـ جامعة ـ یَشتغل بـ  1( ُولد ـ مدرسة ثانویّة ـ یختار 

»............... وعاء العلم و ............... أبداً علی عکس األوعیة األُخری الَّتي ............... بما یُجعل فیها!« عیِّن األصّح و األدّق للفراغات:2 326
4( یرتفع ـ ال یصغر ـ تنحصر 3( یعلو ـ ال یضیق ـ تُغّض  2( یکثر ـ ال یّتسع ـ تفیض  1( یّتسع ـ ال یفیض ـ تضیق 

عیِّن الخطأ:2 327
1( رأیت طفالً ............... الّتفاحة في الحدیقة فََهرب عندما سمع صوت صاحبها  یَجني

2( علیك أن ............... عینیك عندما تری صورة قبیحة  تَُغضَّ
3( ............... قلب أّمي من الفرح عندما سمعت خبر تحّرر أخي من الّسجن  فاَض

4( ............... الطالبة کتابها ُقبیل بدء االمتحان حّتی تراجع ما قرأتها  اِتََّسَعت
عیِّن عبارًة جاء فیها مضاّد لکلمة »یَغلو«:2 328

2( إذا ترید أن یرخص سعر هذا المحصول فال تَشترِه لمّدة ُأسبوع! 1( إّن َصدري یَضیق حین أراك حزیناً! 
4( ُکن واثقاً أّن ما یغنیك من الّناس هو القناعة بما عندك! 3( کتابة هذه المقالة العلمّیة تضیف درجتك العلمّیة في الجامعة! 

عیِّن الخطأ في الترادف:2 329
2( إّني اخترت فرع الترجمة في الجامعة لمواصلة دراستي!: انتخبت 1( أحّب بیوتکم إلی اهلل بیت فیه یتیم مکّرم!: معّزز 

4( یا ربّنا أبِق لنا محّمداً حّتی أراه یافعاً و أمردا!: شیخ 3( ما من رجل یغرس غرساً إاّل کتب اهلل أجراً مستمّراً!: فسیلة 
عیِّن الخطأ عّما طلب منك: 2 330

1( إّن الفرص في الحیاة تمّر مّر السحاب!: مرادفه »تمضي«
2( إّني قد ذهبت ثالث مّرات لزیارة مشهد المقّدسة!: مضاّده »ُرحُت«

3( هذه الفسیلة الصغیرة اّلتي غرستها الیوم سُتصبح شجرة عظیمة!: جمعه »الفسائل«
4( ！لو کنت فظّاً غلیظ القلب لـانفّضوا من حولك: مضاّده »اجتمعوا«

عیِّن الخطأ عّما طلب منك:2 331
2( من زرع العدوان حصد الخسران!: مرادفه »غرس« 1( علیکم الرجوع إلی المکتبة قبل الساعة الثامنة!: مرادفه »العودة« 

4( الّشاّب قام بمساعدة ذلك العجوز في عبور الشارع!: جمعه »العجائز« 3( المسلمون یتفّرقون ماداموا لم یتمّسکوا بحبل اهلل!: مضاّده »ینفّضون« 
عیِّن ما لیس فیه التضاّد:2 332

2( یا ربّنا أبق لنا محّمداً/ حّتی أراه یافعاً و أمردا! 1( کّل وعاء یضیق بما ُجعل فیه إاّل و عاء العلم فإّنه یّتسع! 
4( هذا الطائر یقدر علی الطیران إلی الشمال و الیمین بسرعة فائقة! 3( کّل شيء یرخص إذا کثر إاّل األدب فإّنه إذا کثر غال! 

عیِّن الخطأ حسب التوضیحات:2 333
2( الوعاء شيء نأکل فیه أنواع األطعمة و أحیاناً یستخدم لشرب األشربة! 1( الیافع یطلق علی الرجل الکبیر في الّسّن! 

4( الجوز ثمرة مقویّة تُثمر شجرته بعد مّدة طویلة و قشره ُصلب جّداً! 3( الرداء قطعة من قماش یُلبس فوق المالبس کالعباءة! 
عیِّن الخطأ عّما طلب منك:2 334

لب« 1( الکالم الّلین یؤثّر علی المخاطب تأثیراً بالغاً!: مرادفه »الصُّ
2( ذهب النبّي ④ إلی أولئك الفقراء ثّم جلس معهم علی المائدة لتناول الطعام!: مرادفه »قعد«

3( ال تبکي في القیامة عین فاضت من خشیة اهلل في الدنیا!: مضاّده »فرغت«
4( علی عکس األشیاء األُخری إّن األَدب یغلو إذا کثر!: مضاّده »یرخص«

عیِّن الخطأ عّما طلب منك:2 335
2( ُأعتَق األسری بعد ثالث سنوات من وقوع الحرب!: مرادفه »ُحّرَر« 1( کّل إناء یترّشح بما فیه!: مرادفه »وعاء« 

4( أیّها الفاّلح، أ تأمل أن تعیش حّتی تأکل من ثمرة هذه الشجرة؟: مضاّده »ترجو« 3( أکرم النبّي ④ أُختها الشیماء بعد أن أُسرت بید المسلمین!: مضاّده »أذّل« 
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حیح لتکمیل الفراغات:2 336 عیِّن الصَّ
2( ُأخّیرك بین اإلقامة هنا أو ............... إلی أهلك!: العیادة 1( ............... جنودنا المؤمنون عن الوطن اإلسالمّي دفاعاً رائعاً!: َدفَعَ 

4( ............... الجنود حول قائدهم و لم یترکوه وحیداً في الحرج!: انفّض 3( ............... هذه الشجرة یستغرق زمناً طویالً!: إثمار 
عیِّن الخطأ لتکمیل الفراغات:2 337

1( کانت األُّم ............... صبّیها و ............... ه بفرح!: تحضن ـ تالعب
2( عین ............... في سبیل اهلل و ............... عن محارمه ال تبکي في یوم القیامة!: سهرت ـ ُغّضت

3( ............... جولة األیّام فهي ............... بسرعة کالسحاب!: ما أسرع ـ تمّر
4( إّن األدب شيء وحید ............... إذا ...............!: یفیض ـ یّتسع

عیِّن الخطأ:2 338
هَ  َعلََّم علماً! 2( فَقَّ 1( األْمَرد  َصبّي قبل سّن البلوغ!  

َر  أعطاه االختیار!  4( َخیَّ 3( الیاِفع  الرجل الکبیر في السّن! 
عیِّن الخطأ:2 339

داء  قطعة من ُقماش یُلبس فوق المالبس کالعباءة! 2( الرَّ 1( الَجوز  فاکهة نکسرها عند أکلها!  
4( اِنزعَج  أصبح حزیناً!  3( فاَض  صار فارغاً!  

 ِانتخب المناسب للفراغات:
 وقعت حرب شدیدة بین المسلمین و الکّفار فـ   )340(   کثیر من جیوش الکفر. کانت بینهم ُأخت النبّي »الشیماء« من   )341(   !
رداءه!  لها  بسط  و  ها  و   )343(    اهلل ④ فعرفها  رسول  عند  فأخذوها  قولها  فـ   )342(    للمسلمین  الموضوع  هذا  فقالت 
قومها  الشیماء  فاختارت  راضیة!  سالمة  قومها  إلی  العودة  أو  معه   )345(    اإلقامة  بین  ها  و   )344(    علیه  أجلسها  ثّم 
فـ   )346(   ها النبّي ④ و أرسلها إلی قومها بتکریم! فهي أسلمت و   )347(   عن أخیها و دعت قومها إلی اإلسالم و بّینت 

أخالق النبّي ④ لَهم فأسلموا!
4( َمّر2 340 3( َسِهرَ  2( ُأسر  1( انزعج 
4( الصداقة2 341 3( الصیانة  2( الحمایة  1( الرضاعة 
4( لم یُصادقوا2 342 3( لم یُصّدقوا  2( لم یتصّدقوا  1( لم یَْصُدقوا 
ر2 343 4( خیَّ 3( َسلََّم علی  2( أَکرمَ  1( أَثارَ 
4( َعَزَم2 344 عَ  3( َشجَّ 2( اِختارَ  رَ  1( َخیَّ
4( منهمرة2 345 3( معّززة  2( باکیة  1( أسیرة 
4( أعتق2 346 3( حّذر  2( راح  1( تحّرر 
4( قاتلت2 347 3( دافعت  2( حاربت  1( دفعت 
)سراسریخارجازکشور98(2 348 عیِّن الخطأ:

2( الوعاء: ال یُصنع إاّل من خشب شجرة الجوز! 1( الُکّتاب: المفّکرون اّلذین یؤّلفون الکتب! 
4( الخیمة: غرفة تُصنع من القماش الخاّص بأبعاد مختلفة!  3( القّمة: رأس الجبل المرتفع اّلذي نصعد إلیه بصعوبة! 

)سراسریتجریب98(2 349 »............... البضائِع ............... فالنّاس طلبوا من الحکومة أن ...............!«. عیِّن الُمناسب للفراغات:
عها 4( نقود ـ یرتفع ـ تُمنِّ ضها  3( أسعار ـ اِرتفعت ـ تُخفِّ 2( ثمن ـ کثرت ـ تُمّررها  1( قیمة ـ یزداد ـ تُقلِّلها 

حیح:2 350 ！إّن اإلنسان لفي خسر * إاّل الَّذیَن آمَنوا و عِملوا الصالحات عیِّن الصَّ
1( بی گمان انسان در زیان کاری است، جز کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند!

2( بی شک انسان ها در حال خسران اند، مگر کسانی که ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند!
3( قطعاً انسان زیان کار است، مگر گروهی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند!

4( بی تردید انسان در خسران است، مگر آنانی که مؤمن شوند و کار نیک انجام دهند!
351 2:و لو کنت فظّاً غلیظ القلب النفّضوا من حولك！

1( چنان چه بداخالق و کینه ای باشی، بی شک از اطرافت پراکنده می شوند!
2( اگر تندخو و سنگدل بودی، بی گمان از اطرافت پراکنده می شدند!

3( اگر اخالقت بد بود و سنگدل بودی، بی شک از کنارت می رفتند!
4( اگر عصبانی و سنگدل باشی، بی گمان پشتت را خالی می کنند!
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352 2:فسجد المالئکة کّلهم أجمعون إاّل ابلیس استکبر و کان من الکافرین！
1( مالئکه همگی سجده کردند، ااّل ابلیس که سر باز زد و از کافرین بود!

2( مالئکه جملگی به سجده افتادند، جز ابلیس که مستکبر و از کافران بود!
3( تمام فرشتگان در حال سجده بودند، مگر ابلیس که سر باز زد و از کافران گردید!

4( همءه فرشتگان سجده نمودند، مگر ابلیس که سر باز زد و کافر شد! 
»إّن الدؤوب هو الّذي ال یستسلم أمام الصعاب و لن یعتمد إاّل علی قدراته!«:2 353

1( تالشگر است آن که در برابر مشکالت تسلیم نشود و تکیه نکند جز بر توانایی هایش!
2( بی گمان کسی باپشتکار است که در برابر سختی ها تسلیم نشده و فقط بر توانایی هایش تکیه کرده است!
3( با پشتکار همان کسی است که مقابل سختی ها تسلیم نمی شود و فقط بر توانایی هایش تکیه خواهد کرد!

4( قطعاً با پشتکار همان کسی است که مقابل مشکالت تسلیم نخواهد شد و تکیه نمی کند مگر بر توانایی هایش!
»ِانزعجت من صدیقي کثیراً ألنّه لم یَُقم بمساعدتي و أنا أملت هذا الموضوع!«:2 354

1( از دوستم بسیار آزرده خاطر شدم؛ زیرا او به کمک من اقدام نکرد، در حالی که من به این موضوع امید داشتم!
2( دوستم من را ناراحت کرد؛ چون به من کمک نکرد، در حالی که من به این موضوع بسیار امید داشتم!
3( از دوستم بسیار ناراحت شدم؛ زیرا او به من کمک نکرد، در حالی که من انتظار این موضوع را داشتم!

4( دوستم بسیار من را ناراحت کرد؛ چون به کمک من نپرداخت، در حالی که به این موضوع امید داشته بودم!
»ال یستطیع معرفة ربّه العظیم إاّل الّذي قام بمعرفة نفسه في البدایة!«:2 355

1( فقط کسی می تواند پروردگار بزرگش را بشناسد که در ابتدا به شناخِت خودش اقدام کرده است!
2( فقط کسی توانسته است خدای بزرگ خویش را بشناسد که در ابتدا خودش را شناخته است!

3( جز کسی که ابتدا پروردگار بزرگش را شناخته است کسی نمی تواند خودش را بشناسد!
4( کسی که بتواند ابتدا اقدام به شناخت خودش کند، می تواند پروردگار بزرگش را هم بشناسد!

»ال یَسعد من بین المجتمعات البشریّة إاّل المجتمع الّذي بُني علی أساس الّتعاون و الّصدق!«:2 356
1( جوامع بشری سعادتمند نمی شوند، جز جامعه ای که براساس همیاری و دوستی بنا شود!

2( از بین جوامع بشری فقط جامعه ای که براساس همیاری و راستگویی بنا شده، سعادتمند می شود!
3( جامعه ای از بین جوامع بشری خوشبخت خواهد شد که اساسش همکاری و راستگویی باشد!

4( جوامع بشری خوشبخت نخواهند شد، مگر آن جامعه ای که براساس همکاری و دوستی بنا گردیده است!
»ُخّیر اإلنسان في انتخاب مصیره في الحیاة فاألفضل له أن یختار طریقاً یقّربه إلی الجنّة!«:2 357

1( به انسان در انتخاب سرنوشتش در زندگی اختیار داده اند، پس بهتر است او راهی را برگزیند که با آن به بهشت نزدیک شود!
2( انسان در انتخاب مسیرش در زندگی مخّیر است، پس باید راهی را انتخاب کند که او را به بهشت نزدیک نماید!

3( به انسان در انتخاب سرنوشتش در زندگی اختیار داده شده است، پس بهتر برای او آن است راهی را انتخاب کند که او را به بهشت نزدیک نماید!
4( به انسان در زندگی حّق انتخاب داده اند تا مسیرش را انتخاب کند، پس بهتر است که او راهی را برگزیند و با آن به بهشت نزدیک شود!

»أعِتق نفَسك من الفظاظة لکي تکون محبوباً بین اآلخرین و یکثر إخوانَُك!«:2 358
1( از تندخویی رها شو تا میان دیگران محبوب شوی و یارانت را زیاد کنی!

2( خودت را از بداخالقی نجات بده و بین دیگران محبوب شو تا برادرانت زیاد شوند!
3( خودت را از تندخویی آزاد کن تا میان دیگران محبوب باشی و دوستانت زیاد شوند!

4( از تندخویی، خودت رها شو؛ زیرا بین دیگران محبوب می شوی و برادرانت افزایش می یابند!
»ما أجمل عمل من یتفّقه و یفّقه الجاهل ألّن النبّي ④ ُأرسل بالتعلیم!«:2 359

1( چه زیباست کار کسی که دانش فرا می گیرد و به نادان دانش می آموزد؛ چه پیامبر برای یاد  دادن برانگیخته شده است!
2( کار کسی که دانا می شود و نادان را هم دانا می کند، بسیار زیباست؛ زیرا پیامبر ④ را برای آموختن برانگیخته اند!

3( بسیار زیباست کار آن که خودش دانا می شود، سپس به نادان دانش می آموزد، چه پیامبر ④ برای یاد دادن فرستاده شده است!
4( کسی که دانش را فرا می گیرد و آن را به نادان یاد می دهد، کار زیبایی انجام می دهد؛ زیرا پیامبر ④ برای آموختن برانگیخته شده است!

»کّل عمل تعمله في حّق اآلخرین ترجع نتیجته إلی نفسك فما أسرع قانون الطبیعة!«:2 360
1( تمام کارهایی که در حّق دیگران انجام می دهی، نتیجه اش به خودت برمی گردد؛ پس این قانون طبیعت، بسیار شتابان است!

2( هر کاری که آن را در حّق دیگران انجام داده ای، نتیجه اش به خودت خواهد رسید؛ پس سریع است قانون طبیعت!
3( هر کاری که آن را در حّق دیگران انجام بدهی، نتیجه اش به خودت برمی گردد، پس چه شتابان است قانون طبیعت!

4( همءه کارهایی را که در حّق دیگران انجام دهی، نتیجه اش به خودت می رسد، پس قانون طبیعت، بسیار سریع تر است!
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»علی الحاکم أاّل یکون فظّاً فإّن شعبه ینفّضون من حوله فیصبح وحیداً!«:2 361
1( بر حاکم است که تندخو نگردد؛ زیرا مّلتش دورش را خالی می کنند و تنها خواهد شد!

2( حاکم نباید تندخو باشد؛ زیرا مردمش از پیرامونش پراکنده می گردند و تنها می شود!
3( حاکم باید سنگدل نباشد؛ چه، مردم پشتش را خالی می کنند و او را تنها می گذارند!
4( حاکمی که تندخو باشد، مردمش از اطرافش پراکنده می شوند و او را تنها می گذارند!

»الکثیر منّا نفعل عمالً خیراً و نأمل نتیجته بسرعة فیجب أن نعلم أّن األشجار قد تُثمر بعد مّدة طویلة!«:2 362
1( بسیاری از ما گاهی کار نیکی انجام می دهیم و به نتیجءه سریع آن امید داریم؛ بهتر است بدانیم که درخت ها بعد از مّدتی طوالنی میوه می دهند!
2( تعداد زیادی از ما کار خیری انجام می دهیم، در حالی که به سرعت انتظار نتیجءه آن را داریم، باید بدانیم که بعضی درختان، گاهی بعد از مّدتی 

طوالنی میوه می دهند!
3( بسیاری از ما کار خیری انجام می دهیم و به سرعت به نتیجءه آن امید داریم، باید بدانیم که درخت ها گاهی پس از مّدتی طوالنی میوه می دهند!
4( بیشتر ما کار نیکویی انجام می دهیم و نتیجءه آن را به سرعت می خواهیم، بر ماست که بدانیم که برخی از درخت ها گاهی پس از مّدتی طوالنی 

میوه داده اند!
»إّن بطون هؤالِء القوم ُمِلئت من الحرام و قلوبهم فرغت من خشیة اهلل فلن یؤثّر علیهم کالم الحّق!«:2 363

1( شکم های این مردم را از حرام پر کرده اند و دل هایشان از پروای خدا خالی شده است؛ پس کالم حق بر ایشان تأثیر نمی گذارد!
2( شکم های این قوم از حرام پر شده و دل هایشان از پروای خدا، خالی شده است؛ پس سخن حق بر آن ها اثر نخواهد گذاشت!

3( شکم های این جماعت از مال حرام پر شده است و دل هایشان را از پروای الهی خالی کرده اند؛ پس کالم حق بر ایشان تأثیرگذار نیست!
4( این قوم، شکم هایشان از مال حرام پر شده و دل هایشان را از پروای الهی خالی کرده اند؛ پس سخن حق بر آن ها اثرگذار نخواهد بود!

»ما من مظلوم یُستشهد في ساحات المعرکة إاّل یجعل اهلل لولّیه سلطاناً یدافع عن دمه!«:2 364
1( مظلومی که در میدان های نبرد با ستم شهید شود، خداوند برای ولّی دمش قدرتی قرار می دهد تا بتواند از خون او دفاع کند!

2( هیچ  کس در میدان نبرد مظلومانه به شهادت نمی رسد، جز آن که اهلل به صاحب  خونش قدرت می دهد تا از خون او دفاع نماید!
3( هیچ مظلومی در میدان های جنگ شهید نمی شود، مگر این که خداوند برای صاحب  خونش قدرتی قرار می دهد که از خون او دفاع کند!

4( اگر ستم دیده ای را در میدان های جنگ به شهادت برسانند، اهلل به صاحب  خونش قدرت می دهد و از خون او دفاع می کند!
عیِّن الخطأ في الترجمة: »ما األخالق الکریمة إاّل اإلحسان إلی من أساء إلیك!«:2 365

1( اخالق شرافتمندانه نیست، مگر نیکی کردن به کسی که به تو بدی کرده است!
2( اخالق شرافتمندانه آن است که نیکی کنی به هر کس که به تو بدی کرده است!

3( اخالق کریمه فقط نیکی کردن به کسی است که به تو بدی کرده است!
4( اخالق کریمه، جز نیکی کردن به کسی که به تو بدی کرده نیست!

د طاّلب جامعتنا في اختیار موضوع الّدراسات العلمّیة حّتی یقرؤوا ما یحّبون من الکتب و المقاالت!«:2 366 »لن یُحدَّ
1( دانشجویان دانشگاه ما را در انتخاب موضوع تحقیقات علمی محدود نخواهند کرد تا آن چه را که از کتاب ها و مقاالت دوست دارند، بخوانند!
2( دانشجویان دانشگاه در برگزیدن موضوعات تحقیقات علمی محدود نشدند تا چیزی را که از کتاب ها و مقاالت دوست ندارند، مطالعه نکنند!

3( دانشجویان دانشگاهمان در انتخاب موضوع پژوهش های علمی محدود نخواهند شد تا چیزی را که از کتاب ها و مقاالت عالقه دارند، بخوانند!
4( دانشجویان دانشگاهمان در برگزیدن درس های علمی محدود نمی شوند تا بخوانند هر آن چه از کتاب ها و مقاالت عالقه مند هستند!

»ال قیمة لوعاء إاّل بِما ُجعل فیه فعلیك أن تمأل وعاء عقلك بأنفع األفکار!«:2 367
1( هر ظرفی فقط به خاطر چیزی که در آن قرار داده شده است قیمت دارد، تو هم باید ظرف عقلت را با افکار سودمند پر کنی!

2( ظرف ها هیچ ارزشی ندارند، مگر به خاطر چیزی که در آن هاست، پس ظرف عقلت را با سودمندترین افکار پر کن!
3( هر ظرفی فقط به خاطر چیزی که در آن قرار داده شده است ارزش دارد، پس باید ظرف عقلت را با سودمندترین فکرها پر کنی!

4( هیچ ظرفی ارزشی ندارد، مگر به خاطر چیزی که در خود دارد، بنابراین ظرف عقلت باید از فکرهای سودمند پر شود!
»ما سهرت الّلیلة الماضیة إاّل لطفلي المریض الّذي کانت له ُحّمی شدیدة!«:2 368

1( شب گذشته بیدار نمانده بودم، جز برای کودک بیماری که تب شدید داشت!
2( شب گذشته تنها به خاطر کودکی بیمار که درد شدیدی داشت بیدار ماندم!

3( شب گذشته بیدار نشدم، جز برای کودک بیمارم که تب شدید دارد!
4( شب گذشته فقط برای کودک بیمارم که تب شدیدی داشت، بیدار ماندم!

»کنت أستطیع أن أحصل علی نقود أکثر ولکن اخترت حیاة أطیب و هذا أمتع لي!«:2 369
1( می توانستم پول بیشتری به دست بیاورم، ولی من زندگی پاک تری را برگزیدم و این برایم لذت بخش تر است!

2( قادر بودم پول زیادی را به دست بیاورم، ولی من زندگی پاکی را برمی گزینم و این برای من لذت بخش تر است!
3( می توانستم پول زیادتری کسب کنم، اما من زندگی پاک تر را انتخاب می کنم و این برایم لذت بخش  است!

4( اگرچه می توانم پول بیشتری به دست بیاورم، ولی می خواهم زندگی پاک تر را انتخاب کنم و این برایم لذت بخش  است!
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»ال یقدر علی معرفة ربّه إاّل الّذي یقوم بمعرفة نفسه في البدایة!«:2 370
1( نمی تواند خدای خود را بشناسد، جز آن که خودش را در ابتدا شناخته باشد!

2( فقط کسانی که پروردگارشان را شناخته اند، قادر به شناخت خودشان هستند!
3( تنها کسی که در ابتدا به شناخت خودش می پردازد، می تواند پروردگارش را بشناسد!

4( جز کسانی که در ابتدا خود را شناخته اند، کسی نمی تواند پروردگار را بشناسد!
»إّن الّذین ُمِلئَت بطونهم من الحرام ال تَُغّض أعینهم عّما فیه معصیة اهلل!«:2 371

1( همانا کسانی که شکم هایشان را از مال حرام پر کرده اند، نمی توانند از آن چه در آن نافرمانی خدا هست، چشم بردارند!
2( بی گمان کسانی که شکم هایشان از حرام پر شده است، چشمانشان از آن چه در آن معصیت خداست، بر هم نهاده نمی شود!

3( بی شک آنانی که شکم خود را از حرام پر کنند، چشمشان از نافرمانی خدا بر هم نهاده نمی شود!
4( بی تردید آنان که شکم هایشان از مال حرام پر می شود، نخواهند توانست چشمانشان را از آن چه در آن معصیت خداست، بر هم نهند!

عیِّن الخطأ:2 372
1( ！ُکّل شيء هالك إاّل وجهه: هر چیزی نابودشونده است، مگر ذات او )خدا(!

2( ！إنَّ اإلنساَن لفي خسر* إاّل اّلذین آمنوا: قطعاً انسان در زیان است، مگر کسانی که ایمان آورده اند!
3( ！یا أیُّها الّناس اعبدوا ربَّکم الَّذي خلقکم ...: ای مردم، پروردگارتان را که شما را آفریده، بپرستید!

4( ！ال یَیأس من روح اهلل إاّل القوم الکافرون: فقط گروه کافر از رحمت خدا ناامید نمی شوند!
حیح:2 373 عیِّن الصَّ

1( إنَّ اهلل أمّد المؤمنین في غزوه بدر بآالف من المالئکة!: خداوند مؤمنان را در جنگ بدر با هزار فرشته یاری کرد!
2( علی الوالدین أن ینتخبا طریقاً مناسباً لِنشأة األطفال!: والدین باید راهی مناسب را برای پرورش کودکان انتخاب کنند!

3( لهذا الصحفّي مقاالت کثیرة في مجال السیاسة!: این اندیشمند مقاله های فراوانی دربارءه سیاست دارد!
4( الکتاب صدیق وفّي یُغنیك عن اآلخرین تماماً!: کتاب دوست وفاداری است که با آن کامالً از دیگران بی نیاز می شوی!

حیح:2 374 عیِّن الصَّ
1( قرأت هذه المقالة اّلتي کانت حول مزایا الّریاضة مکّررًة،: این مقالءه تکراری را دربارءه مزیت های ورزش خواندم،

2( و أدرکت ُکّل ما فیها إاّل موضوعاً واحداً،: و جز یک موضوع هر چه در آن بود را درک کردم،
3( و هي تشیر إلی تجربة الکاتب الرائعة،: و آن به تجربءه جالب نویسنده اشاره کرده بود،

4( و هي أّنه یستخدم الّریاضة لعالج األمراض المختلفة!: این که او ورزش را برای درمان بیماران مختلفی به کار می برد!
عیِّن الخطأ:2 375

1( کّل عین باکیة یوم القیامة إاّل ثالث أعین،: هر چشمی در روز قیامت گریان است، جز سه چشم،
2( عین سهرت في سبیل اهلل،: چشمی که در راه خدا بیدار مانده است،

3( و عین ُغّضت عن محارم اهلل،: و چشمی که از حرام های خدا خالی شده باشد،
4( و عین فاضت من خشیة اهلل!: و چشمی که از پروای خدا لبریز شده است!

عیِّن الخطأ:2 376
1( شجرة الجوز ال تُثمر عادة إاّل بعد عشر سنوات!: درخت گردو معموالً میوه نمی دهد، مگر بعد از ده سال!

2( أعتق رسول اهلل ④ ُأخته من الرضاعة و أرسلها إلی قومها بإعزاز!: رسول خدا ④ خواهر شیرخوارگی اش را آزاد کرد و او را با تکریم نزد قومش فرستاد!
3( کال الجماعتین إلی خیر و أّما الثانیة فیفّقهون الجهالء فهم أفضل!: این دو گروه در راه خوبی هستند، اّما ]گروه[ دوم نادان را دانا می کنند؛ پس ایشان برترند!

4( دافع جنودنا عن قیمنا األخالقّیة في الحرب المفروضة!: در جنگ تحمیلی، سربازان ما از ارزش های اخالقی مان دفاع کردند!
عیِّن الخطأ:2 377

1( ！فبما رحمة من اهلل لنت لهم: پس به ]برکِت[ رحمتی از سوی خدا با آنان نرم خو شدی!
2( لو علمنا أّن لکم أمراً مهّماً لما جئنا إلی بیتکم!: اگر بدانیم که شما کار مهّمی دارید، قطعاً به خانه تان نمی آییم!

3( أضعف الناس من ضعف عن کتمان سّره!: ضعیف ترین مردم کسی است که از پنهان کردن رازش ناتوان باشد!
4( إن تتدّخل في موضوع ال یرتبط بك توقع نفسك في مواضع التهم!: اگر در موضوعی که به تو ارتباطی ندارد، دخالت کنی، خودت را در جایگاه های 

تهمت]ها[ می اندازی!
حیح:2 378 عیِّن الصَّ

1( ما أجمل بیوت هذه المدینة المتقّدمة!: خانه های این شهر پیشرفته، زیبا نیستند!
2( قم بإعزاز الّناس و ال تکن فظّاً غلیظ القلب!: به گرامی داشتن مردم بپرداز و تندخو و سنگدل نباش!

3( إن فاض و عاء العلم اّتسع مّرة ُأخری!: اگر ظرف دانش تنگ شود، بار دیگر فراخ می گردد!
4( في الیوم الخامس عشر من شهر اسفند تُغرس فسائل کثیرة سنویّاً!: در پانزدهمین روز ماه اسفند، ساالنه درخت های فراوانی را می کارند!
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حیح:2 379 عیِّن الصَّ
1( ！ال ییأس من َروح اهلل إاّل القوم الکافرون: فقط گروه کافران از رحمت خداوند ناامید می شوند!

2( کّل شيء یرخص إذا کثر إاّل األدب!: ادب حّتی هنگامی که زیاد شود، ارزان نمی گردد!
3( ال یغتنم عمره إاّل الَّذي بلغ الشیخوخة!: کسی که به پیری رسیده است، عمرش را غنیمت نمی شمارد!

4( ！ما الحیاة الّدنیا إاّل لعب و لهو: زندگی دنیوی، بازی و بازیچه است!
حیح:2 380 عیِّن الصَّ

1( تُغفر ذنوب من یتوب إلی اهلل إاّل الظلم علی الناس!: خداوند گناهان کسی را که به سویش توبه کند، می آمرزد، جز ظلم به مردم!
2( لیس النجاح في األُمور إاّل ثمرة محاولة مستمّرة!: موفقّیت در کارها نیست مگر نتیجءه تالشی مداوم!

3( في الحیاة أحوال ال نقدر علی تغییرها إاّل بعد التأّمل الکثیر!: بعد از اندیشیدن بسیار می توانیم بعضی احوال را در زندگی مان تغییر دهیم!
4( إّنما یستطیع العاقل اغتنام فرص ذهبّیة تمّر بسرعة!: بی شک عاقل می تواند فرصت های طالیی گذرا را غنیمت شمارد!

)اختصایصانساین1400(2 381 »ما ِمن شجرٍة تُغَْرس إاّل و لها فائدة للنّاس، إذن لیس َغرُس األشجار بسبب أنّها تُثمر فقط!«:
1( آن چه از درخت کاشته می شود فایده اش برای مردم است، ولی عّلت کاشتن درختان فقط بهره دادن آن ها نیست!

2( درخت فقط برای این کاشته می شود که فایده بخش است، لذا کاشتن درختان به خاطر این که بهره  بدهند نیست!
3( هیچ درختی نیست که بکاری مگر این که برای مردم فایده داشته باشد، پس عّلت کاشتن درختان میوه دادنشان نیست!

4( هیچ درختی نیست که کاشته شود مگر این که برای مردم فایده ای داشته باشد، بنابراین کاشتن درختان فقط به خاطر این که آن ها میوه می دهند نیست!
)تجریب1400(2 382 ك صدیقاً، و األجمل أاّل یَّتسَع قلُبك للعداوة!«:  »في الحیاة الفردیة من الجمیل جّداً أن تَجعل عدوَّ

1( در زندگی شخصی زیباست جّداً که دشمنت، دوست گردد و زیباتر است که قلبت برای دشمن شدن، فراخ نگردد!
2( بسیار زیباست که در زندگی شخصی، دشمن خود را دوست بگردانی و زیباتر این که قلبت برای دشمنی فراخ نشود!

3( بسیار زیباست که در زندگی شخصی دشمنت را، دوست قرار بدهی و زیباتر این که قلب خود را برای دشمنت گسترده نکنی!
4( زیباست که در زندگی شخصی از دشمن خود دوست بسازی و زیباتر است که قلب خود را برای دشمن شدن، گسترش ندهی! 

)تجریب1400(2 383 عیِّن الخطأ: 
1( ال تَزوُل ظلماُت الجهِل إاّل بمصابیِح العلم!: تاریکی های جهل فقط با چراغ های علم از بین می رود!

2( ما اِمتنَع الطّفُل أن یأکل الطعاَم اّلذي قد طبخته االُّم!: کودک امتناع نکرد غذایی را که مادر پخته، بخورد!
3( تَلقیُب اآلخرین بما یَکرهون عمٌل قبیح!: لقب دادن دیگران به آن چه ناپسند می دانند کار زشتی است!

4( یُقطَع الّتواصُل بین األصدقاء بالغیبة و االستهزاء!: ارتباط بین دوستان را غیبت و مسخره کردن قطع می کند! 
)عمویمانساین1400(2 384 حیح:  عیِّن الصَّ

1( ما أسرع َمرَّ الّسنین من الُعمر و نحن في غفلة!: سال های عمر به سرعت می گذرد و ما در غفلت هستیم!
ض منها!: هرگاه کار بدی را انجام دادی کار نیکی انجام بده تا آن را جبران کنی! 2( إذا عملَت َسّیئًة فاعمل حسنًة حّتی تُعوِّ

ل الظالَم إلی الّضوء!: انسان با ساختن اشیایی تاریکی را به روشنایی تبدیل کرده است! 3( یَصنع اإلنسان أشیاَء تُحوِّ
ا!: گربه با ترّشح مایع پاک کننده از زبانش حیوان خاّصی شده است.  ر من لسان القّط جعله حیوانًا خاصًّ 4( إفراز الّسائل المطهَّ

»یستطیع الناُس أن یقرؤوا من الکتب ما یحّبونها، إاّل مَن لیس لهم فکٌر قادر علی تمییز المسائل!«: مردم می توانند ...............2 385
)تجریب99( 1( از کتاب ها هر چه دوست می دارند بخوانند، جز کسانی که توانایی برای تشخیص امور ندارند! 

2( بخوانند هر آن چه را از کتاب ها که دوست دارند، مگر آن که قدرت جداکردن امور را نداشته باشند!
3( از کتاب ها آن چه را دوست دارند بخوانند، مگر آنان که فکری قادر بر تشخیص مسائل نداشته باشند!

4( کتاب هایی را که دوست می دارند بخوانند، مگر این که نتوانند با فکر و توانایی مسائل را از یکدیگر جدا کنند!
)زبان99(2 386 »کان ذلك العالُم یُمضي أوقاتَه بالمطالعة و الّدراسة و ال یبتعد عن النّشاط لحظًة علی رغم الظّروف القاسیة!«: 

1( تمام وقت آن عالم در مطالعه و پژوهش می  گذشت، و با وجود شرایط سخت یک لحظه از فعالّیت دور نمی شد!
2( آن دانشمند اوقات خود را به مطالعه و تحقیق می گذرانْد و با وجود شرایط سخت، لحظه ای از فعالّیت دور نمی شد!
3( وقت آن دانشمند به مطالعه و تحقیق می گذشت، در حالی که علی رغم شرایط سخت لحظه ای از کار دور نمی شود!

4( آن عالم اوقاتش را در مطالعه و پژوهش می گذراند، در حالی که علی رغم شرایط سختش حّتی یک لحظه از کار دور نمی شود!
»علینا أن نستفیَد من تَجارب النّاجحین بأنَّهم کیف واجهوا الّصعوبات و نَهضوا بعد السقوط و استمّروا علی سلوکهم حّتی النّجاح«: ما باید 2 387

)هنر99( از تجارب انسان های موّفق ...............  
1( بهره ببریم به این که چه طور با مشکالت روبه رو شدند و بعد از افتادن برخاستند تا به راه خودشان تا موفقیت ادامه بدهند!

2( استفاده کنیم که چگونه با سختی ها روبه رو شده اند و بعد از سقوط برخاسته اند و روش خود را تا پیروزی، ادامه داده اند!
3( بهره مند شویم بدین گونه که با دشواری ها چگونه مواجه می شوند و بعد از سقوط کردن برمی خیزند و بر رفتارشان تا پیروزی باقی مانده اند!

4( استفاده نماییم که آن ها با مشکالت چه طور برخورد کرده اند و بعد از افتادن چگونه بلند شده اند و چگونه بر سلوک خود تا پیروزشدن باقی می مانند! 
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)انساین99(2 388 »ال َفرَخ یتعلَّم الطَّیران إاّل أن یقذف نفسه من األعلی إلی األسفل!«: 
1( فقط جوجه ای پروازکردن را یاد می گیرد که بتواند خود را از باال به پایین بیندازد!

2( هیچ جوجه ای پروازکردن را جز با پرتاب شدن خود از باال به سمت پایین نمی آموزد!
3( هر جوجه ای فقط زمانی پرواز را می آموزد که خودش را از باال به سمت پایین بیندازد!

4( هیچ جوجه ای نیست که پرواز یاد بگیرد مگر این که خودش را از باال به پایین پرتاب کند!
)انساین99(2 389 ل َصدیقتي الُمجّدة في دفترها إاّل الموضوعات الجدیدة و المهّمة!«:  »ال تُسجِّ

1( دوست تالشگرم فقط موضوعات جدید و مهم را در دفترش ثبت می کند!
2( دوست تالشگر من در دفترش ثبت نمی شود مگر موضوعات جدید و مهم!

3( دوستم با تالشش چیزی در دفترش ثبت نمی کند جز موضوعات جدید و مهم را!
4( چیزی جز موضوعات جدید و مهم در دفتر دوستم که تالشگر است، ثبت نمی شود! 

)عمویمغیرانساینخارج99(2 390 »هناك مئاُت الطیور تبني أعشاَشها علی جبال ارتفاُعها أکثر من ألفي متر و تقذف أفراَخها منها لتتعلّم الطیراَن!«:
1( صدها پرنده النه های خود را بر بلندای بیش از دو هزار متر، روی کوه ها می سازند تا جوجه ها را از آن جا پرتاب کنند تا پروازکردن بیاموزند!

2( آن جا صدها پرنده است که آشیانه ها را بر کوه هایی به بلندای بیشتر از دو هزار متر بنا کرده و جوجه هایشان را از آن جا می پرانند برای این که 
پروازکردن بیاموزند!

ارتفاعشان از دو هزار متر بیشتر است بنا می کنند و جوجه های خود را از آن می اندازند تا  3( آن جا صدها پرنده النه هایشان را بر کوه هایی که 
پروازکردن را به آن ها یاد بدهند!

4( صدها پرنده وجود دارند که آشیانه های خود را بر کوه هایی که ارتفاع آن ها بیش از دو هزار متر است می سازند و جوجه هایشان را از آن جا پرتاب 
می کنند تا پرواز را یاد بگیرند!

)ریایض98(2 391 »هناك کلماٌت تَجري علی أقالم بعض الّشعراء أِلّول مّرة تَدلُّ علی مَفاهیم جدیدٍة لَم یکن یَعرفها اآلخرون!«: 
1( کلماتی وجود دارند که برای بار اّول بر قلم های بعضی از شاعران جاری می شوند، در حالی که بر مفهوم جدیدی که دیگران آن ها را نمی شناسند، 

داللت دارد!
2( وجود دارد کلماتی که بعضی از شعرا برای اّولین مرتبه بر قلم های خود جاری می کنند که بر مفاهیمی جدید داللت می کند که آن را دیگران 

نمی شناختند!
3( آن جا، کلماتی است که بعضی شاعران اّولین مرتبه، بر قلم هایشان جاری می کنند و بر مفهوم جدید که دیگران آن ها را نمی شناخته اند داللت دارد!

4( کلماتی هستند که بر قلم های بعضی شعرا برای اّولین بار جاری می شوند که بر مفاهیم جدیدی داللت می کنند که دیگران، آن ها را نمی شناختند! 
)هنر98(2 392 حیح:   عیِّن الصَّ

ت عیُنها عّما ال یَرضی ربُّها!: چشمش را بر هم نهاد، از آن چه پروردگارش را راضی نمی کند! 1( ُغضَّ
2( ال یَضیق وعاُء العلم بما ُجعل فیه!: ظرف علم به آن چیزی که در آن قرار داده شده، تنگ نمی شود!

3( هناك تجارُب أنفع من کتٍب قرأناها!: آن جا تجربه هایی است که مفیدتر از کتاب هایی است که آن ها را می خوانیم!
4( القراءُة ال تُغنینا عن الفکر علی مّر حیاتنا!: خواندن در طول زندگی ما، از اندیشه کردن، غنی کننده تر نیست!

)تجریب98(2 393 »ال قّوَة تَقدر أن تُنقَذنا من خرافاٍت نَعیش معها إاّل الّتفکُُّر!«: 
1( هیچ نیرویی که بتواند زندگی ما را از خرافه هایی که به آن زنده ایم، برهاند، جز اندیشه نیست!

2( جز تفّکر، قدرتی نیست که قادر باشد ما را نجات بدهد از این که با خرافات زندگی نماییم!
3( فقط قدرت اندیشیدن است که می تواند ما را از خرافه هایی نجات دهد که با آن زنده ایم!

4( نیرویی که می تواند ما را از خرافاتی که با آن زندگی می کنیم، رها سازد، فقط تفّکر است!
)انساین98(2 394 »ال یَترك من األوالد والَدیهم إاّل من یعتقد أنّهما لیسا بحاجة إلیه و هما في صّحة!«: 

1( فرزندان، والدین خودشان را ترک نمی کنند، مگر معتقد به این باشند که آن ها در سالمت اند و نیاز به او ندارند!
2( از میان فرزندان فقط کسی والدین را ترک می کند که عقیده داشته باشد که آنان سالمتی دارند و نیازمند به او نیستند!

3( تنها کسی در میان فرزندان، پدر و مادر را ترک می کند که بر این عقیده باشد که آنان به او نیازمند نیستند و در سالمت اند!
4( از فرزندان فقط کسی پدر و مادرش را ترک می کند که معتقد باشد آن ها به او نیاز ندارند و هر دو در سالمت هستند!

)ریایض97(2 395 »إنّما یعیش في راحة من یترك حرص الّدنیا!«: 
1( فقط کسی که حرص دنیا را ترک کند، در راحتی زندگی می کند!

2( فقط کسی که حرص دنیا را رها کند، در آسودگی به سر برده است!
3( کسی که حرص دنیا را ترک کند، فقط در آسایش زندگی کرده  است!

4( تنها کسی که حرص دنیا را رها کرده است، هم او در راحتی به سر می برد!
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)هنر97(2 396 »ال شّك أّن الّذین یتکاسلون في الحیاة و ال یحّبون إاّل الّلذة و الراحة یتأّخرون عن قافلة التقّدم اإلنسانّي!«:
1( شّکی نیست آن هایی که در دنیا تنبلی کرده فقط لّذت و راحتی را طالب اند از کاروان پیشرفت انسان ها جا می مانند!

2( بی شک کسانی که در زندگی تنبلی می کنند و فقط لّذت و راحتی را دوست دارند از قافلءه پیشرفت انسانی عقب می مانند!
3( شّکی نیست آن ها که در زندگی سهل انگارند و جز لّذت و راحتی نمی خواهند از کاروان تقّدم و پیشرفت بشری جا می مانند!

4( بدون شک کسانی که در این دنیا تنبلی می کنند و جز لّذت و راحتی را دوست نمی دارند از قافلءه پیشرفت بشریّت عقب می مانند!
)هنر97(2 397 »الُفرص القلیلة في حیاتنا کصید ال یصیده إاّل ذو الهّمة!«:

1( در زندگی ما فرصت ها کم هستند، چون شکاری که جز دارندءه هّمت، آن را صید نمی کند!
2( فرصت های کم ما در زندگی گویی صیدی است که فقط توسط صاحب هّمت شکار می شود!

3( فرصت های اندک در زندگی ما چون صیدی هستند که فقط صاحب هّمت آن را شکار می کند!
4( در زندگی ما فرصت های بسیار اندک چون شکار هستند که تنها به وسیلءه صاحب هّمت صید می شود!

)تجریب96(2 398 »النّاس ال یقعون في الّتفرقة، إاّل إذا ابتعدوا عن الّصراط المستقیم!: مردم ...............« عیِّن الخطأ: 
1( در تفرقه نمی افتند، مگر وقتی از صراط مستقیم دور گردند!

2( فقط وقتی در تفرقه می افتند که از صراط مستقیم دور گردند!
3( دچار تفرقه نمی گردند، مگر هنگامی که از راه راست دور شوند!

4( فقط زمانی که از صراط مستقیم دور می شوند در تفرقه نمی افتند!
)انساینخارج94(2 399 »المؤمن یَجعل قلبه ِقبْلة لسانه و ال یُحّرکه إاّل بإشارة القلب و موافقة العقل و رضی اإلیمان!«:

1( قلب مؤمن قبله گاه زبان او است که فقط با اشارات قلب و همراهی عقل و رضایت ایمان به حرکت درمی آید!
2( قلب مؤمن زبانش را قبله گاه خود قرار می دهد که تنها با اشارءه قلب و موافقت عقل و راضی بودن ایمان حرکت می کند!

3( مؤمن قلب خود را قبلءه زبان خود قرار می دهد و فقط با اشارءه قلب و موافقت عقل و رضایت ایمان، آن را حرکت می دهد!
4( مؤمنی که قلب را قبلءه زبان خود قرار می دهد فقط به اشارءه قلب و موافقت عقل و خشنودی ایمان آن را به حرکت درمی آورد!

)تجریب93(2 400 عیِّن الخطأ: 
1( ال تُؤّخر وقت صالتك إاّل للقیام بأمور الّناس!: زمان نماز خود را فقط برای انجام کارهای مردم به تأخیر بینداز!
2( اِسَع في کسب العلم حتی یَرفع عملُك علَمك!: در به دست آوردن علم تالش کن تا عملت، علمت را باال ببرد!

3( من یطلب مطلوبه یهجر نومه!: هر کس مطلوب خویش را بجوید، از خواب خود دست می کشد!
4( قّصر أمانیك ألنّه ال خیر في کثرتها!: آرزوهایت را مقصر بدان، زیرا در زیادی آن ها خیر نیست!

)عمویمغیرانساینخارج91(2 401 »عندما ال تشعر بخوف في أعماق ضمیرك إاّل الخوف من اهلل، عندئذ قد توکّلت علیه حقاً!«:
1( آن زمان به خدا اعتماد واقعی داری که در درونت هیچ ترسی، جز ترس از خدا وجود نداشته باشد!

2( هر زمان ترسی، جز ترس از خدا در عمق وجودت احساس نشد، پس آن گاه اعتماد تو فقط به خداست!
3( هرگاه در درونت، جز از خدا از هیچ  کس ترسی نداشته باشی، پس آن زمان است که حقیقتاً بر خدا توّکل داری!

4( وقتی که در اعماق وجودت ترسی، جز ترس از خدا احساس نکنی، در این زمان است که حقیقتاً بر خدا توّکل کرده ای!
)زبان90(2 402 »ال یمکن االعتماد علی بعض النّاس إاّل مّرة واحدة، ألّن اإلنسان ییأس منهم في تلك المّرة األولی، فإنّهم ال یُحسنون عمالً!«: 

1( به بعضی مردم حتی یک  بار هم نمی شود اعتماد کرد، برای این که آن ها همان بار اول انسان را ناامید می کنند، و در نتیجه هیچ کاری را خوب 
انجام نمی دهند!

2( به بعضی از مردم فقط یک  بار می شود اعتماد کرد، چون انسان در همان بار اول از آن ها ناامید می شود، چه آن ها هیچ کاری را خوب انجام 
نمی دهند!

3( برخی مردم اصالً قابل اعتماد نیستند حتی برای یک بار، چون همان دفعءه اول انسان را ناامید می کنند، و از عهدءه هیچ کاری خوب برنمی آیند!
4( برخی مردم فقط دفعءه اول قابل اعتماد هستند، چون سبب ناامیدی انسان می شوند، و از عهدءه هیچ کار درستی برنمی آیند!

حیح:2 403 »فقط کارهای نیک می تواند جایگاهت را نزد پروردگارت باال ببرد!« عیِّن الصَّ
2( هذه أعمال حسنة تقدر علی ارتفاع مقامك عند اهلل! 1( إّن األعمال الحسنة تستطیع أن ترفع منزلتك عند اهلل! 

4( األعمال الحسنة فقط تقدر علی أن تسّبب ارتفاع المنزلة عند ربّك! 3( ال تستطیع أن ترفع منزلتك عند ربّك إاّل األعمال الحسنة! 
»فقط این دوست من را به انتخاب راه درست راهنمایی می کند!« عیِّن الخطأ:2 404

حیح! 2( هذا الصدیق فقط یرشدني إلی انتخاب الطریق الصَّ 1( إنَّما یهدیني إلی اختیار الطریق الصواب هذا الصدیق! 
4( ال یهدیني إلی انتخاب الطریق الصواب إال هذا الصدیق! حیح صدیقي هذا!  3( یهتدیني إلی اختیار الطریق الصَّ
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عیِّن الخطأ:2 405
1( منابع جنگی حمالت شبانءه دشمن را تأیید کردند!: أیّدت المصادر الحربّیة الغارات اللیلّیة للعدّو!
2( پوست این میوه سفت است و قابل خوردن نمی باشد!: قشر هذه الثمرة صلب و غیر صالح لألکل!

3( پیامبر ④ به آن اسیر اختیار داد که ماندن یا رفتن به نزد قومش را انتخاب کند!: خّیر النبّي ④ تلك األسیرة أن تختار اإلقامة أو الذهاب إلی قومها!
4( چشمی که در دنیا از پروای خدا لبریز می شود، در روز قیامت گریان نخواهد شد!: إّن العین الَّتي تغّض في الدنیا من خشیة اهلل لن تکون باکیة 

في یوم البعث!
»هم کالسی هایم زبان فرانسوی را یاد نگرفتند، مگر امیرحسین!«:2 406

2( ال یتعّلم زمالئي لغة الفرنسّیة ِسوی أمیرحسین! 1( ال یَعلُم زمالئي اللغة الفرنسّیة إاّل أمیرحسین! 
4( ما یُعّلم زمالئي لغة الفرنسّیة إاّل أمیرحسین!  3( ما تعلَّم زمالئي اللغة الفرنسّیة إاّل أمیرحسین! 

»میوه دادن این درختان چه شتابان است!«:2 407
2( ما أسرع إثمار هذه األشجار! 1( ماذا سریع إثمار هذه الشجرات!  
4( هذه الشجرات تُثمر سریعاً!  3( ثمر هذه األشجار سریع جّداً!  

حیح:2 408 عیِّن الصَّ
1( پدر به گرمی فرزندش را در آغوش گرفت و او را کنار خود نشاند!: حضن األب ولده بحفاوة و أجلسه جنبه!

2( هر دو تیم یک گل زیبا را به ثمر رساندند و مسابقه با تساوی به پایان رسید!: هذان الفریقان سّجال الهدف الرائع فانتهت المباراة بالتعادل!
3( خداوند به انسان اختیار داده است که دینش را خود انتخاب کند!: إّن اهلل اختار اإلنسان أن یخّیر دینه بنفسه!

4( پیامبر با جماعتی که به کودکان دانش می آموختند، نشست!: نهض النبّي مع الجماعة الَّتي کانت تتفّقه األطفال!
عیِّن الخطأ في التعریب:2 409

2( در زندگی ام فقط تکلیفم را انجام دادم!: لم أقم في حیاتي إاّل بواجبي! 1( فقط زبان عربی را خواندم!: ما قرأُت إاّل الّلغة العربّیة! 
4( کتاب، انسان را از تجربه بی نیاز نمی کند!: ال یُغني الکتاب اإلنسان عن التجربة! 3( بی گمان هر فکری غذایی دارد!: إنَّ لکّل أفکار طعاماً! 

»فقط اعمال نیک باعث می شوند که جایگاهت نزد خدا باال رود!« عیِّن الخطأ:2 410
2( األعمال الحسنة فقط، تسّبب أن تُرفع مکانتك عند اهلل! 1( إّنما تسّبب أن ترتفع منزلتك عند اهلل األعمال الحسنة! 

4( هذه أعمال حسنة تسّبب أن تُرفع منزلتك عند اهلل! 3( ال تسّبب أن ترتفع مکانتك عند اهلل إاّل األعمال الحسنة! 
»تنها کسی به بزرگواری دست می یابد که شب ها بیدار بماند!«:2 411

2( یحصل علی المجد من یسهر اللیالي! 1( إّن الشخص الَّذي ال ینام في اللیل یحصل علی المجد! 
4( من یسهر اللیالي یحصل علی المجد بال شّك! 3( ال یحصل علی المجد إاّل اّلذي یسهر اللیالي! 

！و لو کنت فظّاً غلیظ القلب النفّضوا من حولك عیِّن األقرب من المفهوم:2 412
ً4( ！یا أیُّها النبّي إنّا أرسلناك مبّشراً و نذیرا  3( ！أحسن کما أحسن اهلل إلیك  2( ！إنّك لعلی خلق عظیم 1( أدب المرء خیر من ذهبه! 

حیح في المفهوم: 2 413 »ال یمدح العروس إاّل أهلها!« عیِّن الصَّ
2( یا رب مباد آنکه گدا معتبر شود! 1( هیچ کس نمی گوید ماست من ترش است! 

4( مرغ همسایه غاز می نماید! 3( کارد دستءه خود را نمی برد!  
حیح في المفهوم:2 414 »کّل شيء ینقص باإلنفاق إاّل العلم« عیِّن الصَّ

2( اإِلنفاق سبب لنقص األشیاء منها العلم! 1( العلم شيء وحید ینقص إذا ُأنِفق!  
4( إنَّما ینقص باإلنفاق العلم! 3( ال ینقص العلم حّتی باإلنفاق!  

»کّل وعاء یضیق بما جعل فیه إاّل وعاء العلم فإنّه یّتسع!« أقرب المفهوم من العبارة هو:2 415
4( العلم یستر کّل عیب! 3( ال نهایة للعلم و الّتعّلم!  2( تعّلموا و تفّقهوا و ال تموتوا ُجّهاالً!  1( العلم أصل کّل خیر! 

416 2عیِّن األبعد لمفهوم هذه اآلیة: ！لیس لإلنسان إاّل ما سعٰی
2( گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن! 1( هر که رنجی دید گنجی شد پدید! 

4( ما ُکّل ما یتمّنی المرء یدرکه! 3( من طَلََب الُعلی َسهر اللیالي!  
)انساین97(2 417 »ال نعیش إاّل هلِل«. عیِّن المناسب للمفهوم:

ً2( ！إّنا هدیناه الّسبیل إّما شاکراً و إّما کفورا  1( ！إّن صالتي ... و محیاي و مماتي هلل رّب العالمین
4( ！ما خلقناهما إاّل بالحّق  3( ！و ما خلقُت الجّن و اإلنس إاّل لیعبدون
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)تجریب96(2 418 عیِّن غیر المناسب للمفهوم: 
1( ！ُکّل شيء هالك إاّل وجهه: دادءه خود، سپهر بستاند/ نقش اهلل جاودان ماند!

2( من طلب العلی سهر الّلیالي!: نشاید بهی یافت بی رنج و بیم/ که بی رنج، کس نارد از سنگ، سیم!
3( ！أ تأمرون الّناس بالبّر و تنسون أنفسکم: چنین گفت رستم به اسفندیار/ که کردار ماند ز ما یادگار!

4( کأّن إرضاء الّناس غایة ال تُدرك!: خاطری چند اگر از تو شود، شاد/ زندگانی به مراد همه کس نتوان کرد!

عیِّن المستثنی منه محذوفاً:2 419
2( ال یُضّیع الّناس عمرهم باستخدام الجّوال إاّل الجاهلین! 1( أستشیر اّلذین یُساعدوني في التجارة إاّل الجاهلین! 

4( ما فاز هوالء في االمتحان إاّل ساسان و صدیقه! 3( لن ینجح في مباراة کرة القدم إاّل فریق باِلدنا! 
»ما ُجِرح الجندّي عند الهجوم إاّل ............... !« ما هو الّصحیح للفراغ؟2 420

4( علّیاً 3( یََدهُ  2( صدیقي  1( واحداً 
عیِّن المستثنی و المستثنی منه کالهما معرفة:2 421

2( اکتسب اإلیرانّیون جوائز مختلفه عالمّیة إاّل نوبل! 1( ُأحّب ألواناً مختلفة إاّل الّلون األصفر! 
4( ال یؤثّر کالم أحٍد علی زمالئي إاّل قاسماً!  3( ال یعرف األوروبّیون الالعبین اإلیرانّیین إاّل القلیل منهم! 

عیِّن المستثنی منه لیس اسم فاعل:2 422
2( شاهد السائحوَن أکثر آثار اصفهان القدیمة إاّل مسجد اإلمام! 1( حّل الطاّلب مسائل الریاضّیات إاّل طالبین! 

4( ال نحبُّ أشعار شعراء العرب إاّل نزار قبانّي!  3( ال أعرف ُکّتاب هذه المقاالت العلمّیة إاّل واحداً منهم! 
عیِّن المستثنی منه فاعالً:2 423

2( ما کان الحّکام محبوبین بیَن الّناس إاّل العادلین منهم! 1( ال یُغَفر المذنبون إاّل اّلذین تابوا و أصلحوا! 
4( ال یقدر الناس علی شراء األناناس إاّل األغنیاء!  3( لم یعرف األطّباء األعشاب الطبّیة إاّل قلیالً منها! 

عیِّن المستثنی عدداً أصلّیاً:2 424
2( لم أقدر علی حّل هذه المسائل إاّل رابعتها! 1( ما قرأُت هذا الکتاب إاّل صفحتین اثنتین منه! 

4( ما حفظ القارئ آیات سورة »البقرة« إاّل ُخمسها!  3( ما تعّرفنا علی الُکّتاب المصریّین إاّل واحداً منهم! 
»ما رأیُت في قاعة االمتحان ............... إاّل صدیقي!« عیِّن الخطأ للفراغ إلیجاد أسلوب االستثناء:2 425

4( الّزمالء  3( تلمیذاً  2( أحداً  1( علّیاً 
عیِّن المستثنی منه مذکوراً:2 426

2( لم یکن للّتالمیذ عمل في الّصف إاّل تعّلم الّدروس! 1( المؤمنون ال یخافون إاّل ربّهم الَّذي خلقهم! 
4( ال یسّرني هذه األیّام إاّل خبر نجاحك في الجامعة! 3( ما ُسمع من تلك الحدیقة الجمیلة إاّل صوت الطیور الّرائع! 

عیِّن المستثنی  منه لیس محذوفاً:2 427
2( ما اشتریت من سوق النجف إاّل عباءة للهدیّة! 1( ال یری جمال هذه الحیاة إاّل الّصابرون! 

4( لکّل ذنب توبة إاّل سوء الخلق! 3( لیس العاقل إاّل الَّذي یعتبر بالماضي! 
»ما کتب الّتالمیذ الّتمارین إاّل ...............!« عیِّن المناسب للفراغ إلیجاد مفهوم »فقط«:2 428

4( في المدرسة 3( واحداً منهم  2( التمرین الثاني  1( تلمیذین 
عیِّن »إاّل« بمعنی »فقط«:2 429

2( ال یغلو سعر هذه الفاکهة إاّل في الّشتاء! 1( ما سهر الحارس ُکّل الّلیل إاّل ساعتین! 
4( ال تقدر الحیوانات علی أن تعیش في المحیطات إاّل األسماك!  3( ما سمعت األخبار الیومّیة إاّل األخبار االقتصادیّة! 

عیِّن »إاّل« یختلف في المعنی:2 430
2( ال تمتنعوا عن أکل شيٍء إاّل المواّد الّسّکریّة! هم!  1( تغذیة أسماك الّزینة سهلة علینا إاّل سمکة السَّ

4( ال یستطیع أحد صعود هذه القّمة إاّل األقویاء!  3( لم تتذّکر جّدتي بسبب مرضها إاّل بنتها الُکبری! 
عیِّن العدد مؤکَّداً:2 431

2( ال ُأحّب الاّلعبین لفریق »االستقالل« إاّل اثنین منهم! 1( ما أّدی أعضاء ُأسرتي فریضة الحّج إاّل واحداً منهم! 
4( لیس عندي إاّل خمسة آالف تومان!  3( ما کان ایرانّیاً إاّل الفائز األّول!  

عیِّن المستثنی  منه لیس جمع التکسیر:2 432
2( عاهد الطلبة أاّل یغیبوا في االمتحان إاّل واحداً منهم! 1( عزم اإلخوة علی منح أموالهم للفقراء إاّل األصغر منهم! 

4( کّل عین تبکي یوم القیامة إاّل الَّتي سهرت في سبیل اهلل! 3( جاهد الکّفار إاّل الَّذیَن تابوا و أصلحوا أعمالهم! 
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عیِّن المستثنی منه لیس اسم فاعٍل:2 433
2( ما کان یقدر الحکماء علی معالجة هذا المرض إاّل ابن سینا! 1( لم یحصل الکّتاب علی جائزة أدبّیة إاّل واحداً منهم! 

4( قد أفلح المؤمنون إاّل اّلذیَن ال یخشعون عند الصالة! 3( لیس الحّکام ظالمین عادة إاّل قلیالً منهم! 
حیح عن قراءة »اال« في العبارة التالیة: »علینا اال نتوکّل اال علی الّذي وسعت رحمته کّل شيء!«:2 434 عیِّن الصَّ

4( إاّل ـ إاّل 3( أاّل ـ أاّل  2( إاّل ـ أاّل  1( أاّل ـ إاّل 
عیِّن الخطأ عن قراءة »اال« في العبارات التالیة:2 435

2( علی المؤمن إاّل یخاف أحداً أاّل ربّه العظیم!  1( ！و ما تجزون إاّل ما کنتم تعملون إاّل عباد اهلل المخلصین
4( أال إّن الوفاء بالعهد فریضة فُأمرتم أاّل تخلفوا المیعاد! 3( أال کّل شيء هالك إاّل وجه اهلل!  

عیِّن المستثنی منه جمعاً سالماً:2 436
2( قرأت قوانین المرور في کتاب یرتبط بها إاّل القانون الرابع! 1( زرت مدناً تاریخّیة کثیرة في إیران إاّل تبریز! 

4( ُدعیت الطالبات لحفلة زواج المدیرة إاّل ثالثاً منهّن! 3( وصل الجنود کّلهم إلی الحدود إاّل قلیالً منهم! 
عیِّن المستثنی منه جمع التکسیر:2 437

2( یندفع العاملون إلی عملهم إاّل ذلك الّشاّب! 1( إّن أرحم الراحمین یغفر الذنوب إاّل الشرك! 
4( مقاالت هذه المجّلة مفیدة و علمّیة إاّل األ خیرة منها! 3( شاهدت المعّلمین في قاعة المدرسة إاّل واحداً منهم! 

عیِّن المستثنی منه فاعالً:2 438
2( اشتریت هذه المالبس الجمیلة من ذاك المتجر إاّل هذا الفستان! 1( ما تذّوق الّناس حلو الحیاة إاّل اّلذي تذّوق مّرها في البدایة! 
4( ُأنتخب الطاّلب اإلیرانّیون ألولمبیاد الریاضّیات إاّل القلیل منهم! 3( ال یخاف المؤمن أحداً في الحیاة إاّل اهلل! 

عیِّن المستثنی منه مفعوالً:2 439
2( آمن الکّفار بالنبّي ④ بعد فتح مّکة إاّل جماعة قلیلة! 1( قد استعّد التالمیذ الختبار اللغة العربّیة إاّل اثنین منهم! 

4( یقول الّناس کالم الحّق في الحیاة إاّل الکّذاب! 3( دعا المدّرس طاّلبه إلی حفلة میالده إاّل الطالب المشاغب! 
عیِّن ما فیه ُأسلوب االستثناء:2 440

2( کّل واحد مّنا نتوّقع اال نفشل في ُأمورنا أبداً! 1( اال إّن وعد اهلل حّق ولکّن أکثرهم ال یعلمون! 
4( أطلب منك اال تیأسي من مواصلة طریقك إلی النجاح! 3( کّل شيء یرخص إذا کثر اال األدب! 

عیِّن المستثنی منه مذکوراً:2 441
2( ال ُأحّب إاّل صاحب الخلق الکریم! 1( ال یرسب في امتحانات نهایة السنة إاّل اّلذي لم یجتهد في دروسه! 

4( غرس المزارعون فسائل کثیرة الیوَم إاّل هذا الرجل! 3( لم یکتب التمارین کّلها إاّل التلمیذ الساعي! 
عیِّن المستثنی منه لیس مذکوراً:2 442

2( ما شرح المدّرس للتالمیذ في الجلسة الماضیة إاّل الدرس الثالث! 1( یستقبل الّناس حّکامهم بحفاوة إاّل الظالم منهم! 
4( لم یرسب الطاّلب في االمتحانات إاّل االثنین منهم! 3( ال یدعو المؤمنون أحداً في صعاب الّدهر إاّل رّب العالمین! 

عیِّن ما لیس فیه ُأسلوب الحصر:2 443
2( لیس لإلنسان إاّل ما سعی!  1( ！ال ییأس من روح اهلل إاّل القوم الکافرون

4( ！و ما الحیاة الدنیا إاّل لعب و لهو 3( حضر التالمیذ في حفلة عید المعّلم إاّل ثالثة منهم! 
عیِّن »إاّل« یعادل »فقط«:2 444

2( إّن اّلذین یتکاسلون في الحیاة ال یحّبون إاّل الّلذة و الّراحة! 1( ال یعیش أحد في راحة إاّل من یترك حرص الّدنیا! 
4( ال أحّب أن أقوم بعمل في هذا الیوم إاّل مشاهدة مباراة کرة القدم! 3( ال تبلع األسماك صغارها عند الخطر إاّل سمکة الّتیالبیا! 

عیِّن »إاّل« یعني »فقط«:2 445
2( ال تحصل علی آمالك إاّل ما تسعی له! 1( ُکّل شيء یرخص إذا َکثُر إاّل العلم! 

4( ال یقدر علی الخروج من البالد إاّل من کان له جواز الّسفر! 3( لیس إلرسال األنبیاء من جانب اهلل هدف إاّل سعادة البشر! 
عیِّن المستثنی  منه جمعاً سالماً:2 446

2( استخدمت براهین متنّوعة في کالمي معك إاّل برهاناً قد قرأته في مقالتك! 1( ما حفظنا أبیاتاً من أشعار »حافظ« الشیرازّي إاّل ثالثین منها! 
4( علیك أن تحترم قوانین المجتمع إاّل قانوناً یرفضه العقل الّسلیم! 3( ما تعّرف العلماء علی الّسماوات السبعة إاّل الّسماء األولٰی! 

حیح عّما جاء بین القوسین عن االستثناء:2 447 عیِّن الصَّ
1( ما شاهده في الحفلة إاّل المعّلمون! )المستثنی  منه مذکور(

2( ما ُسمعت من هؤالِء العّمال أصوات إاّل صوت الصداقة و العدالة! )المستثنی  منه یکون جمعاً سالماً(
3( ُکّل وعاء یضیق بما ُجعل فیه إاّل وعاء العلم! )المستثنی  منه محذوف(

4( ！ما الحیاة الدنیا إاّل لعب و لهو: )یُمکن أن تُترجَم إیجابّیاً(
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عیِّن الخطأ للفراغ: »لم یستطع أن یبلغ المراحل العالیة من الّدراسة إاّل ...............!«2 448
4( المجّدون من الطاّلب 3( لم یحاول لیالً و نهاراً  2( من یقوم بالجهد  1( اّلذي یجتهد کثیراً 

في أّي عبارة »إاّل« یختلف معناه؟2 449
2( لم أََر التالمیذ بعد انتهاء الّدرس في الّصّف إاّل إبراهیم! 1( نشارك في الجلسات القرآنّیة في شهر رمضان إاّل أخي! 

4( ال یعطي اهلل المحسنین شیئاً إاّل أجرهم! 3( ال یبلغ التلمیذ النشیط إاّل ما یجتهد للوصول الیه! 
عیِّن الخطأ عن أسالیب العبارات:2 450

1( ال ینتبه إلی أسرار هذه الحیاة إاّل َمن یتفّکر في الخلق  أسلوب الحصر
2( طلبُت من زمالئي ااّل یحضروا في الصّف متکاسلین  أسلوب االستثناء

3( ال نشاهد في حیاة هذه المفّکرة ااّل الّنشاط رغم ظروف حیاتها القاسیة  أسلوب الحصر
4( ال ینفعنا في اآلخرة ااّل عمل صالح کان فیه رضی اهلل  أسلوب الحصر

عیِّن عبارة تختلف في المفهوم:2 451
2( ما أّدی الواجبات إاّل واحد من الّتالمیذ! 1( التالمیذ أّدوا واجباتهم إاّل واحداً منهم! 

4( تلمیذ واحد فقط أّدی الواجبات! 3( إنَّما أّدی الواجبات تلمیذ واحد!  
عیِّن ما فیه الحصر:2 452

2( ُکلُّ شيٍء یرخص إذا َکثَُر إاّل األدب! 1( إّنما الّدنیا خیال یمّر بسرعة!  
4( إنَّ الّرجاء نوٌر یخرج اإلنسان من الَیأس! 3( العّقاد ال یری الجمال شیئاً إاّل الحّریّة! 

عیِّن اسم الفاعل مؤکَّداً:2 453
2( ال یُحَسب أولیاء اهلل إاّل صالحین من الّناس! ث عن مقالتي العلمّیة إاّل نّقاد شهیر!  1( ما تَحدَّ

4( ال تُوجد في هذه المناطق إاّل ُمستنَقعات ذات رائحة کریهة!  3( في اآلخرة ال یبتسم إاّل عباد اهلل المخلصون! 
حیح عن هذه العبارة:2 454 »إنّما الفخر لعقل ثابت.« عیِّن الصَّ

4( العقل الثابت ما کان له إاّل فخٌر!  3( لیس فخر لعقٍل إاّل لعقٍل ثابٍت!  2( ال فخر إاّل لعقل ثابت!  1( لیس للعقل الثابت إاّل فخٌر! 
)اختصایصانساینخارج1400(2 455 عیِّن ُأسلوب االستثناء معناه الحصر:

ف المشاکُل َعزَم الّتلمیذ في أداء جمیع واجباته إاّل األخیر! 2( لم تُضعِّ 1( ما اهتّم هذا الفیزیائيُّ في کشف هذه الماّدة باآلخرین إاّل عالماً واحداً! 
4( لم یَُکن هدُف نوبل من اختراع الّدینامیت إاّل اإلعمار و البناء!  3( ال یَمنح الُمحسُن ثروتَه لکلِّ َمن یَّدعي أّنه یحتاج إلیها إاّل ُأسرته! 

)اختصایصانساین1400(2 456 عیِّن أسلوب االستثناء یمکن أن یُترجم مثبتاً مؤکَّداً:
2( ال تأکُل البوماُت في المزرعة غذاًء إاّل الفئران! 1( ال یُحسُن إلینا أحٌد إاّل اّلذي یُحَسُن إلیه! 

عوبة! 4( ال یَری المتشائُم شیئاً في کّل فرصة إاّل الصُّ ث في الهواء!  3( ال تَُسبُِّب األمطاُر الحمضّیُة إاّل التلوُّ
)تجریب1400(2 457 عیِّن ما لیس فیه المستثنی منه:

2( ما نال هذا الّشاعُر الجوائَز بعد إنشاده إاّل جائزة ثمینة! 1( ال یقدر أحٌد صعود الجبل المرتفع إاّل اإلنسان القوّي! 
4( ال نشتري الفاکهة الیوم إاّل نوعاً واحداً منها و هو الّتفاح! 3( ال تُنَقُل إلی موقف تصلیح الّسّیارات إاّل سّیارة معطّلة! 

)عمویمغیرانساینخارج1400(2 458 عیِّن عبارة لیس فیها المستثنی منه: 
2( ما أعانني أحٌد في مشاکل الحیاة إاّل اهلل اّلذي َخلقني فیرحمني دائماً! 1( ما اِشتری والدي شیئاً من المتجر الکبیر إاّل نوعاً من الفاکهة! 

4( ما استطاع أن یذهب إلی الحّج هذا العام إاّل الحّجاج اّلذین کانوا مستطیعین! 3( ما شکر أکثُر الّناس نعمة اهلل علیهم إاّل اّلذین یعرفون أّنها من جانبه! 

)هنر1400(2 459 عیِّن ما ُذکِر فیه المستثنی منه: 
ل الهدف! 2( ال یُعجبني أحٌد إاّل المهاجم اّلذي یُسجِّ 1( ال تَزید التجارب في الحیاة إاّل معرفتنا باألمور! 

4( ال تَبلَع سمکُة الّسهم إاّل الحشرة اّلتي تَسقط علی سطح الماء! 3( ال یَستطیع صعوَد هذا الجبل المرتفع إاّل األشخاص األقویاء! 
)ریایض99(2 460 عیِّن ما لیس فیه مفهوم الحصر )ما جاء »إاّل« بمعنی »فقط«(:

2( ال یستر الناُس إاّل ما یخافون من عواقب جهره! 1( ال نأخذ إلی موقف الّتصلیح إاّل الّسّیارَة المعطّلة! 
4( لم تکن الّسالمة إاّل بالّذهن الّسلیم!  3( یتناول هذا المریُض أنواع الفواکه إاّل الّتفاَح! 

)اختصایصانساینخارج99(2 461 عیِّن ما لم یُذکر فیه المستثنی منه:
2( لم یحضر أصدقائي في الحفل إاّل ثالثة منهم! 1( تُحافظ طالباُت مدرستنا علی الّنظم إاّل واحدة منهّن! 
4( یَهتّم مواطنونا بنظافة البیئة إاّل قلیالً منهم!  3( ال یُربّي أبي في مزرعته إاّل الطّیور األهلّیة! 

)اختصایصانساین99(2 462 عیِّن المستثنی و المستثنی منه اسمي مکان:
2( بَنی المهندسون ُغرفاً متعّددة في هذه المدرسة إاّل مخزناً للُکتب! 1( وجدُت مصادر جمیع الکتب في المکتبة إاّل َمصدر هذا الکتاب! 

4( وصلنا إلی المطار متأّخرین ألّن الشوارع کانت مزدحمة إاّل الّشارع األخیر!  3( سافر السّیاُح إلی کّل المناطق في البالد األُخری إاّل منطقة في الّشرق! 
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)تجریب98(2 463 عیِّن ما فیه »الحصر« )»إاّل« یعني »فقط«(:
2( ما صعدنا إلی الجبال المرتفعة إاّل األقویاء مّنا! 1( لم نشاهد األفالم من التلفاز إاّل ما یُفیدنا منها! 

4( لم تبلع األسماُك صغاَرها في هذا الفلم إاّل سمکة واحدة! 3( ما أ تذّکر من أیّام طفولتي إاّل قصص أبي الجمیلة! 
)زبان98(2 464 عیِّن ما لیس فیه »الحصر« )»إاّل« ال تَعني »فقط«(: 

2( ما أقام الوجهَ للّدین حنیفاً إاّل من ال یکونّن من المشرکین! رون!  1( ال یُبیِّن الصراَط المستقیم و الّدین الحّق إاّل الّرسل المبشِّ
4( ال یَتعّلم الّدرَس أحد إاّل اّلذي کان من المستمعین! 3( ما حمل الفأَس لکسر األصنام إاّل من اطمأّن بعمله! 

)عمویمغیرانساینخارج 98(2 465 عیِّن المستثنی یختلف:
2( ال یُحّملُنا اهلل شیئاً إاّل ما لنا طاقة به! 1( ال تَتساقط من أعیننا إاّل دموع الفرح! 

4( ذکریاتي من أیام سفري کّلها جمیلة إاّل واحدة منها!  3( کان الّناس یمشون بسرعة إاّل من في رجله ألم! 
)انساینخارج98(2 466 عیِّن المستثنی منه محذوفاً:

2( لم یخلق اهللُ في الطّبیعة إاّل کّل ما مفید لجمیع الکائنات! 1( ال یُنیر عقَل اإلنسان في حیاته شيٌء إاّل العلوم النافعة! 
4( ال یُحافظ أکثُر الّناس علی صّحتهم في الحیاة إاّل قلیالً منهم!  3( ال نَقتدي بأحد لیکون لنا ُأسوة مناسبة إاّل باإلنسان الکامل! 

)تجریب97(2 467 عیِّن المستثنی یختلف:
ب إاّل المخطئ في أعماله! ب المجرَّ 2( ال یُجرِّ 1( ال یُکمل دینکم إاّل ُحسن خلقکم! 

4( ال یتقّدم أحد في الحیاة إاّل من یتحّمل المشاکل! 3( ال یستغفر اهلل إاّل من وجده رحیماً! 
)زبان96(2 468 عیِّن المستثنی منه لیس محذوفاً: 

2( لّما تحّدثت مع أبي رأیت أّنه لم ینس أصدقائي إاّل ثالثة منهم! 1( لیس للّشعاع الضوئّي في البحر إاّل سبعة ألوان! 
4( ما بدأ بالّدراسات الطّبّیة في السنة األربعین من العمر إاّل واحد و هو الرازّي! 3( لم نَر حین حرکة البدر داخل الغیوم و خارجها إاّل خمسة نجوم! 

)هنر95(2 469 عیِّن المستثنی منه محذوفاً: 
2( ال یجد اإلنسان في خلقة هذا العالم إاّل الحکمة! 1( أعطی المحسن طعامه إلی الفقیر إاّل قلیالً منه! 

4( یبدأ أفراد هذه األسرة عملهم الصباح الباکر إاّل اثنین منهم! 3( نجح الّتالمیذ في دروسهم إاّل اّلذین لم یدرسوا جّیداً! 
)تجریب93(2 470 عیِّن المستثنی منه محذوفاً: 

2( لم ُأشاهد في الضیافة إاّل ضیفین کریمین من أقوامنا! 1( لم یرکب المسافرون في السیارة إاّل اثنین منهم! 
4( لن یفوز الطاّلب في دروسهم إاّل المجتهدین منهم! 3( نشعر بأّن الّناس یُزعُجهم الکسل إاّل قلیالً منهم! 

)ریایض93(2 471 عیِّن المستثنی منه محذوفاً: 
2( ال یثور ضد الظلم و الظالمین في العالم إاّل المؤمنون! 1( ما کان المدیر قد قبل جمیع الموظفین إاّل واحداً منهم! 

4( ما راقبت االُمُّ أعمال أوالدها الیوم إاّل لعبهم الکثیر! 3( لم یتأّمل أغلب الّناس حول خلقتهم إاّل العقالء منهم! 
)زبان93(2 472 عیِّن المستثنی منه محذوفاً: 

2( ال یستعین الّناس في المصائب بالّصبر إاّل بعضهم! 1( لم ینجح أحد في االمتحان إاّل الّساعین! 
4( لم یغرس األشجار المثمرة إاّل هذا الفاّلح الّنشیط! 3( ال یتقّدم الّناس في هذه الّدنیا إاّل المجّدین! 

)ریایض91(2 473 عیِّن المستثنی منه محذوفاً: 
2( اعتمد الّناس علی أنفسهم في الدنیا إاّل الخائفین منها! 1( ما أنفقت جّدتي طول حیاتها إاّل ما في یدها! 

4( ما سمعت خبراً من التلفاز إاّل األخبار االقتصادیّة! 3( وهب ألبسته فقیراً مّر بداره إاّل واحداً منها! 
)انساین91(2 474 عیِّن المستثنی یفرق نوعه عن الباقي: 

ر إاّل بالتلطّف و الّلین! 2( ال تنصح الُمقصِّ 1( کّل وعاء یضیق بما ُجعل فیه إاّل وعاء العلم! 
4( ال ترفع صوتك إاّل أمام الظالم! 3( ما علینا إاّل تطبیق األمور علی الطریقة الصحیحة! 

)ریایض89(2 475 عیِّن المستثنی منه لیس محذوفاً: 
2( ما عرفت إخواني إاّل بعد حوادث الدهر! 1( ما کانت نتیجة أعمالك إاّل ما رأیناه! 

4( ال تسقط ورقة واحدة من شجرة إاّل بإذن اهلل! 3( أ تنبض دّقات قلبك ألحد إاّل لتالمیذك! 

»کانت الشیماء تحضن النبّي ④ صغیراً و تالعبه!« عیِّن الخطأ:2 476
/ خبر للفعل الناقص، الفعل یترجم إلی الماضي البعید 1( تَحضن: فعل مضارع ـ دون حرف زائد )= مجّرد ثالثي( ـ معلوم ـ متعدٍّ

2( النبّي: اسم ـ مفرد مذّکر )جمعه: األنبیاء( ـ معرب ـ معرفة/ مفعول و منصوب
3( صغیراً: اسم ـ مذّکر ـ معرب ـ نکرة/ حال و منصوب

/ فعل و الجملة فعلّیة  4( تاُلعب: مضارع ـ للغائبة ـ مزید ثالثي )حروفه األصلّیة: ل ع ب( ـ متعدٍّ
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»ِاعلم بأّن خیر اإلخوان أقدمهم!« عیِّن الخطأ:2 477
1( أقدم: اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم تفضیل ـ معرب/ خبر لِـ »أّن« و مرفوع

2( اإلخوان: اسم ـ جمع مکّسر )مفرده: األخ( ـ معّرف بالعلمّیة ـ معرب/ مضاف إلیه و مجرور بالکسرة
3( خیر: اسم ـ مذّکر ـ معرب ـ اسم تفضیل )أصله: أخیر، علی وزن »أفعل«(/ اسم »أن« المشّبهة بالفعل و منصوب

4( اِعلم: فعل أمر ـ للمفرد المذّکر المخاطب ـ مجّرد ثالثي/ فعل و الجملة فعلّیة 
عیِّن الخطأ عّما ُأشیر إلیه بخّط:2 478

دا/ حّتی أراه یافعاً و أمردا: فعل أمر ـ للمخاطب ـ متعدٍّ ـ مزید ثالثي/ فعل و الجملة فعلّیة 1( یا ربّنا أبِق لنا محمَّ
زًة أو العودة إلی قومها سالمة!: اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم فاعل من باب تفّعل ـ نکرة/ مفعول و منصوب 2( خّیرها النبّي ④ بین اإلقامة معه معزَّ

3( شاهد أعضاء األُسرة فلماً رائعاً في التلفاز إاّل األب!: اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم فاعل ـ نکرة/ صفة و منصوب بالتبعّیة للموصوف »فلماً«
4( کّل وعاء یَضیق بما جُعَِل فیه إاّل وعاَء العلم!: فعل مضارع ـ للغائب ـ مجّرد ثالثي ـ الزم ـ معلوم/ فعل و الجملة فعلّیة و خبر

حیح عّما ُأشیر إلیه بخّط:2 479 عیِّن الصَّ
1( إّن رسول اهلل أعتقها و أرسلها إلی قومه راضیة!: فعل ماٍض ـ مجّرد ثالثي ـ الزم/ فعل و فاعله ضمیر »الهاء« البارز، و الجملة فعلّیة

2( ！ال ییأس من َروح اهلل إاّل القوم الکافرون: اسمـ  جمع سالم للمذّکرـ  اسم فاعل )من المزید الثالثي(ـ  معرب/ نعت و منصوب بالتبعّیة للمنعوت »القوم«
3( عین فاضت من خشیة اهلل ال تبکي في یوم القیامة!: فعل ماٍض ـ للغائبة ـ الزم/ فعل و فاعله ضمیٌر مستتر، و الجملة خبر 

4( إّن اهلل یَغفر الّذنوب جمیعاً إاّل الشرك!: اسم ـ جمع التکسیر )مفرده: »الّذنب« ـ مذّکر( ـ معّرف بأل ـ معرب/ مفعول و منصوب
ِانزعج رسول اهلل ④ حین رآه لم یقبِّل إاّل ابنه و قال: »لم تفّرق بین أطفالك!؟«2 480

/ فعل و فاعله اسم ظاهر 1( اِنزعج: فعل ماٍض ـ مزید ثالثي ـ متعدٍّ
2( اهلل: لفظ الجاللة ـ مفرد مذّکر ـ معّرف بأل ـ مبني/ مضاٌف  إلیه و مجرور

/ فعل و الجملة فعلّیة 3( یقبِّل: مضارع ـ للغائب ـ مزید ثالثي بزیادة حرف واحد ـ متعدٍّ
ل(/ فعل و الجملة فعلّیة ق: فعل مضارع ـ للغائبة ـ مزید ثالثي )من باب تَفعُّ 4( تفرِّ

)اختصایصانساینخارج1400(2 481 »حضر جمیع الطاّلب في صالة االمتحانات إاّل علّیاً!« عیِّن الخطأ:
ا: اسم ـ مفرد مذّکر ـ نکرة ـ معرب/ مستثنی، و المستثنی  منه »جمیع ...« 1( علیًّ
2( صالة: اسم ـ مفرد مؤّنث ـ معرب/ مجرور بحرف الجر؛ في صالة: جار و مجرور

3( االمتحانات: جمع سالم للمؤنث )مفرده: امتحان، مذّکر( ـ معّرف بال/ مضاف إلیه و مجرور
4( الطاّلب: جمع تکسیر أو مکّسر )مفرده: طالب، مذّکر( ـ اسم فاعل )من فعل مجرد ثالثي( ـ معرب/ مضاف إلیه و مجرور 

)اختصایصانساین99(2 482 »کان في المسجد جماعتان، جماعٌة یتفّقهون و جماعة یَدعون اهلل و یسألونه!«:
هون: مضارع ـ مزید ثالثي )من باب تفعیل(/ فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلّیة 1( یتفقَّ

2( یسألون: فعل مضارع ـ مزید ثالثي )من باب إفعال(/ فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلّیة
3( جماعتان: اسم ـ مثّنی مؤّنث ـ نکرة ـ معرب/ اسم »کان« من األفعال الناقصة و مرفوع باأللف

4( المسجد: اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم مکان )من فعل مزید ثالثی و مصدره »سجود«( ـ معّرف بأل/ مجرور بحرف »في«
)اختصایصانساینخارج99(2 483 »نحن نَغرُس أشجاراً لکي یأکل من ثمارها اآلخرون!«:

1( أشجاراً: اسم ـ جمع مکّسر أو تکسیر )مفرده: شجر، مؤّنث( ـ نکرة ـ معرب/ مفعول أو مفعوٌل به و منصوب
2( ثمار: اسم ـ جمع مکّسر أو تکسیر )مفرده: مثمر، مذّکر( ـ معرب/ مجرور بحرف الجّر، من ثمار: جاّر و مجرور

3( نغرس: فعل مضارع ـ للمتکّلم مع الغیر ـ مجرد ثالثي ـ الزم ـ معلوم/ فعل مرفوع و مع فاعله: جملٌة فعلیة و خبر و مرفوع
/ فعل منصوب بحرف »لکي« )= المضارع االلتزامي في الفارسیة( و فاعله »اآلخرون« 4( یأکل: فعل مضارع ـ مجرد ثالثي ـ متعدٍّ

عیِّن الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:2 484
لْها و لَْم یُْجلَْسها ِعْنَدُه! 2( الوالِد لَْم یُقبَّ ضاعة اْسُمها الّشیماء!  1( کانَْت لَِرسول اهلل ④ ُأخت مَِن الرِّ

بّي ④ یُِحبُّ األطْفال َکثیراً!  4( کاَن النَّ 3( َغَرَس اآلَخروَن أْشجاراً فََنحُْن أَکلْنا مِْن ثِمارها! 
عیِّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:2 485

2( حَلَّ الطُّاّلب َمسائِل الّریاضّیات إاّل َمْسَألَة! 1( َکْم دیناراً أَمَر أنوشیروان أْن یُْعطَی الَفاّلح! 
َرها بین اإلقاَمة َمَعُه أو الُعوَدة إلی قَْومها سالََمة!  4( َخیَّ ْعلیم ُأْرِسلُْت!   3( هٰؤالِء أفَْضُل. بِالتَّ

عیِّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:2 486
واء، قَلیلُه یَْنَفُع و َکثیرُه قاتِل! 2( الَکالم َکالدَّ َعلَّق بِها في الطُّفولَة!  بي ④ َشدید التَّ 1( کاَن النَّ

لَها!  ُجل فََأَخَذ یَد بِْنتها و قَبَّ 4( نَِدَم الرَّ ة فَْصل الَخریف!  َنة اإلیرانیَّ 3( الَفْصل الثّالِث في السَّ
عیِّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:2 487

2( ااِلهَْتمام بَِغْرس األشجار واِجب َعلَی ُکّل فَرد مِّنا! 1( في إیران ثََروات َکثیرة في باِطن األرض! 
ْنظیف و َما الُمْشکاِلت األُْخرٰی! 4( َسَیأتي ُعّمال التَّ 3( تُثِْمُر َشَجرة الَجوز بَْعَد َسَنَتیِْن عاَدًة!  
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ترجمءهعبارت:در زندگی نامءه این نویسنده آمده - 325 گزینءه »4« 
است که او در روستایی کوچک ............... که در آن ............... نبود. پس مجبور 
شد به فروش محصوالت مزرعءه پدرش ............... تا پولی به دست آورد تا 

بتواند در شهر دیگری درس بخواند!
کند/  انتخاب  دبیرستانی ـ  شد ـ  متولد  گزینءه )1(:  ترجمءهگزینهها:
گزینءه )2(: رشد کرد ـ دانشگاه ـ اشتغال ورزد/ گزینءه )3(: پرورش یافت ـ 

مدرسه ـ بپردازد/ گزینءه )4(: بزرگ شد ـ فرهنگ ـ تنگ شود
ترجمءهعبارت: »ظرف علم ............... و هرگز - 326 گزینءه »1« 

............... برعکس ظرف های دیگر که با آن چه در آن گذاشته می شود ...............!«
ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: فراخ می شود ـ پر نمی شود ـ تنگ می شوند/ 
گزینءه )2(: زیاد می شود ـ فراخ نمی شود ـ پر می شوند/ گزینءه )3(: باال 
می رود ـ تنگ نمی شود ـ بر هم نهاده می شوند/ گزینءه )4(: باال می رود ـ 

کوچک نمی شود ـ منحصر می  شوند
ترجمءهگزینهها:گزینءه )1(: بچه ای را دیدم که - 327 گزینءه »4« 

سیب را در باغ ............... پس هنگامی که صدای صاحبش را شنید فرار 
کرد!  می چید./ گزینءه )2(: تو باید هنگامی که تصویر زشتی می بینی 
چشم هایت را ...............!  بر هم بگذاری./ گزینءه )3(: قلب مادرم از 
شادی ............... هنگامی که خبر آزادی برادرم از زندان را شنید!  لبریز 
شد/ گزینءه )4(: دانش آموز کتابش را کمی قبل از شروع امتحان ............... 
تا آن چه خوانده بود را دوره کند!  فراخ شد  در این جای خالی باید 

َحت« )ورق زد( قرار می گرفت! »تََصفَّ
»یَْرُخُص: - 328 فعِل  می شود«  گران  »یغلو:  متضاد  گزینءه »2« 

ارزان می  شود« است که در گزینءه )2( آمده است: اگر می خواهی قیمت این 
محصول ارزان شود به مدت یک هفته آن را نخر!

در این گزینه »یافع: جوان کم سال« با »َشیخ: - 329 گزینءه »4« 
پیرمرد« مترادف نیست، بلکه متضادند!

ز: گرامی/ گزینءه )2(: اِْخَترُت =  بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: ُمکّرم = ُمَعزَّ
اِنَتَخبُت: برگزیدم/ گزینءه )3(: َغْرس = فَسیلَة: نهال

در این گزینه »ذهبُت: رفتم« با »ُرحُت: رفتم« - 330 گزینءه »2« 
مترادف است نه متضاد!

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »تَُمّر: می گذرد« = »تَْمضي: می گذرد«/ 

گزینءه )3(: »الَفسیلة: نهال« جمعش: الَفسائل: نهال ها/ گزینءه )4(: »اِنَْفّضوا: 
پراکنده شدند« ≠ »اجتمعوا: جمع شدند«

در این گزینه، »یتفّرقون: پراکنده می شوند« با - 331 گزینءه »3« 
»ینفّضون: پراکنده می شوند« مترادف است نه متضاد! 

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »الّرجوع: برگشتن« = »الَعوَدة: برگشتن«/ 
گزینءه )2(: »َزَرَع: کاشت« = »َغَرَس: کاشت«/ گزینءه )4(: »الَعجوز: پیرمرد، 

جمعش »الَعجائِز« پیرزن« 
در این گزینه، کلمات متضادی وجود ندارد و دو - 332 گزینءه »2« 

کلمءه »یافِعاً: جوان کم سال« و »أَمَرد: پسر نوجوان« مترادف هستند.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »یَضیُق: تنگ می شود« ≠ »یَتَّسُع: فَراخ 
می شود«/ گزینءه )3(: »یَْرُخُص: ارزان می شود« ≠ »َغال: گران می شود«/ 

مال: چپ« ≠ »الَیمین: راست« گزینءه )4(: »الشِّ
براساس توضیحات این گزینه نادرست است!- 333 گزینءه »1« 

ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: جوان کم سال، بر مرد بزرگسال )سالخورده( اِطالق 
می شود! )واژءه صحیح »الشیخ« است!(/ گزینءه )2(: ظرف، چیزی است که انواع 
غذاها را در آن می خوریم و گاهی اوقات برای نوشیدِن نوشیدنی ها به کار گرفته 
می شود!/ گزینءه )3(: روپوش بلند، قطعه ای )تّکه ای( از پارچه ای است که مانند 
عبا روی لباس ها پوشیده می شود!/ گزینءه )4(: گردو، میوه ای مقّوی است که 

درختش پس از مّدتی طوالنی میوه می دهد و پوستش بسیار سفت است!
لب: سخت« - 334 در این گزینه، »الّلین: نرم« و »الصُّ گزینءه »1« 

متضادند نه مترادف! بررسیسایرگزینهها: گزینءه )2(: »جَلََس: نشست« = 
 »قََعَد: نشست«/ گزینءه )3(: »فاَضْت: پُر شد« ≠ »فََرَغْت: خالی شد«/ گزینءه )4(:

»یَغْلو: گران می شود« ≠ »یَرُخص: ارزان می شود«
در این گزینه، »تَأُْمُل: امید داری« با »تَرُجو: امید - 335 گزینءه »4« 

داری« مترادف است نه متضاد!
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »إناء: ظرف« = »وِعاء: ظرف«/ گزینءه )2(: 
َر: آزاد شد]ند[«/ گزینءه )3(: »أَکَرَم: گرامی  »ُأعْتَِق: آزاد شد]ند[« = »ُحرِّ

: خوار کرد« داشت« ≠ »أََذلَّ
با توّجه به معنای عبارت ها، فقط عبارت گزینءه )3(- 336  گزینءه »3« 

با واژءه مقابلش به درستی تکمیل می شود!
ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: سربازان )سپاهیاِن( مؤمن  ما از میهن اسالمی 
به زیبایی دور کردند. ]َدفََع: دور کرد، پرداخت/ دافََع َعن: از ... دفاع کرد[/ 
گزینءه )2(: به تو میاِن این جا ماندن یا دیدار به سوی خانواده ات )بستگانت( 
اختیار می دهم. ]العیاَدة: دیدار، مطب پزشک/ الَعْوَدة: برگشتن[/ گزینءه )3(: 
میوه دادِن این درخت، زمانی طوالنی وقت می گیرد. )به طول می انجامد.(/ 
گزینءه )4(: سربازها پیرامون فرماندءه خود پراکنده شدند و او را در وقت تنگی 
: پراکنده شد ]ند[/ اِجَْتَمَع: جمع شد]ند[( )سختی( تنها رها نکردند! ) اِنَْفضَّ

با توّجه به معنای عبارت، این گزینه با واژگان - 337 گزینءه »4« 
مقابلش به درستی تکمیل نمی شود!

ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: مادر، پسرش را در آغوش می گرفت و با شادی با او 
بازی می کرد! ]»تَحُْضُن: در آغوش می گیرد«/ »تاُلِعُب: با ... بازی می کند«[/ 
گزینءه )2(: چشمی که در راه خدا بیدار مانده است و از حرام های او بر هم نهاده 
شده است )بسته شده است( در روز قیامت نمی گرید! ]»َسِهَرت: بیدار ماند«ـ  
ت: بسته شد، برهم  نهاده شد«[/ گزینءه )3(: گردش روزگار چه شتابان  »ُغضَّ
است! چه، با سرعتی همچون ابر می گذرد! ]»ما أَْسَرَع: چه شتابان است«/ 
: می گذرد«[/ گزینءه )4(: ]بی گمان[ ادب یگانه چیزی است که هرگاه  »تَُمرُّ

ِسُع: فراخ می شود«[ فراخ شود، لبریز می شود! ]»یَفیُض: لبریز می شود«/ »یَتَّ
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بررسیگزینهها:- 338 گزینءه »3« 
گزینءه )1(: نوجوان کم سن  کودکی قبل از سن بلوغ/ گزینءه )2(: دانا 
کرد، آموخت  دانشی را یاد داد/ گزینءه )3(: جوان کم سال  مرد 

گزینءه )4(: اختیار داد  به او اختیار داد /سن وسال دار
بررسیگزینهها: گزینءه )1(: گردو  میوه ای - 339 گزینءه »3« 

که هنگام خوردنش آن را می شکنیم./ گزینءه )2(: عبا، روپوش بلند  
تّکه ای از پارچه که روی لباس ها پوشیده می شود، مانند عبا./ گزینءه )3(: 

گزینءه )4(: ناراحت شد  ناراحت شد /لبریز شد  خالی شد
]گزینءه[ مناسب را برای جاهای خالی انتخاب کن.

اتفاق افتاد نبرد شدیدی میان مسلمانان و کافران و ...............  بسیاری از 
سپاهیان کفر. میان آنان خواهر پیامبر، شیماء، از ............... بود! ]پس[ این 
 موضوع را به مسلمانان گفت و ............... سخنش را و او را نزد پیامبر خدا ④ 

بردند، )پیامبر( شناخت او را و ............... او را، و گسترد برای او ردای خود را! 
سپس او را ]کناِر[ خود نشانْد و ............... او را میان ماندن نزد او ............... یا 
بازگشت به سوی قوم خود در حالی که سالم و خرسند باشد! پس برگزید 
شیماء قوم خود را و ............... او را پیامبر ④ و فرستاد او را به ]نزد[ قوم 
خود با احترام! او اسالم آوْرد و ............... از برادرش و ............... قومِ خود را به 

اسالم و آشکار کرد اخالِق پیامبر ④ برای آنان و ]آنان نیز[ اسالم آوردند!
گزینءه )1( ناراحت شد ]ند[/ گزینءه )2( اسیر - 340 گزینءه »2« 

شد ]ند[/ گزینءه )3( بیدار ماند ]ند[/ گزینءه )4( گذر کرد ]ند[
گزینءه )1(: شیرخوارگی/ گزینءه )2(: حمایت/ - 341 گزینءه »1« 

گزینءه )3(: نگه داری/ گزینءه )4( دوستی
گزینءه )1(: راست نگفتند/ گزینءه )2(: صدقه - 342 گزینءه »3« 

ندادند/ گزینءه )3(: باور نکردند/ گزینءه )4(: دوستی نکردند
گرامی - 343  :)2( گزینءه  برانگیخت/   :)1( گزینءه  گزینءه »2« 

داشت/ گزینءه )3(: سالم کرد/ گزینءه )4(: اختیار داد
گزینءه )1(: اختیار داد/ گزینءه )2(: برگزید/ - 344 گزینءه »1« 

گزینءه )3(: تشویق کرد/ گزینءه )4(: تصمیم گرفت
گزینءه )1(: اسیر/ گزینءه )2(: گریان/ گزینءه )3(: - 345  گزینءه »3« 

گرامی/ گزینءه )4(: ریزان
گزینءه )1(: آزاد شد/ گزینءه )2(: رفت/ گزینءه )3(: - 346  گزینءه »4« 

هشدار داد/ گزینءه )4(: آزاد کرد
گزینءه )1(: دور کرد، پرداخت/ گزینءه )2(: جنگید/ - 347 گزینءه »3« 

گزینءه )3(: دفاع کرد/ گزینءه )4(: جنگید، پیکار کرد
»وعاء« یعنی »ظرف« و توضیحات مقابل آن - 348 گزینءه »2« 

صحیح نیست: »فقط از چوب درخت گردو ساخته می  شود!!«
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »الُکّتاب« یعنی نویسندگان و با توضیحات 
را می  نویسند«./  »اندیشمندانی که کتاب  ها  است:  مقابلش هماهنگ 
گزینءه )3(: »القّمة« یعنی »قّله« و توضیح مقابلش صحیح است: »سرِ کوه 
بلندی که به سختی از آن باال می  رویم«./ گزینءه )4(: »الخیمة« یعنی 
»چادر« و توضیح داده شده صحیح است: »اتاقی است که از پارچءه خاص با 

اندازه  های گوناگون ساخته می  شود.«
ترجمءهعبارتصورتسؤال:- 349 گزینءه »3« 

»............... کاالها ............... پس مردم از حکومت خواستند که ...............!«
ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(:  ارزش ـ افزایش می یابد ـ آن را کاهش دهد/

گزینءه )2(:  قیمت ـ زیاد شد  ـ آن را تلخ کند/ گزینءه )3(:  قیمت ها ـ باال 

رفت ـ آن را کاهش دهد )تخفیف بدهد(/ گزینءه )4(:  پول ـ باال می رود ـ 
از آن جلوگیری کند/ با توجه به معنای گزینه ها، گزینءه )3( صحیح است!

إنَّ اإلنساَن: بی گمان/ قطعاً/ بی تردید انسان - 350 گزینءه »1« 
)رد گزینءه 2(، در این گزینه »انسان ها« به صورت جمع نادرست است!/ لَفي 
ُخسرٍ: در زیان کاری است، در خسران است )رد گزینه های 2 و 3(/ إاّل الَّذین 
 آمُنوا: جز/ مگر کسانی که ایمان آورده/ آورده اند )رد سایر گزینه ها(/ 
و عملوا الّصالحات: و کارهای شایسته کرده اند )رد گزینه های 2 و 4(، در 
این دو گزینه »الّصالحات« به صورت »مفرد« ترجمه شده که نادرست است!

و لَو ُکنَت فَظّاً َغلیَظ القلِب: اگر/ چنان چه تندخو - 351 گزینءه »2« 
و سنگدل بودی )رد سایر گزینه ها(/ النفّضوا مِن حولك: بی گمان از اطرافت 
پراکنده می شدند )رد سایر گزینه ها(، دّقت کنید که »لَـ« در »اَلنَْفّضوا« المِ 
تأکید است و به صورت »بی گمان/ بی شک« ترجمه می شود! ضمناً »لَو« 
مانند »إْن« از ادوات شرط است، غالباً برای »گذشته« به کار می رود و فعل های 
بعدش به صورت »ماضی استمراری« ترجمه می شود. )»پراکنده می شدند«(!

ترجمءهکلماتمهم: اِستکبَر: سر باز زدـ  کاَن: بود- 352 گزینءه »1« 
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )2(: مستکبر )سر باز زد؛ »اِستکبَر« فعل 
است.(/ گزینءه )3(: در حال سجده بودند )سجده کردند(، گردید )بود(/ 

گزینءه )4(: کافر شد )از کافران بود(
کسی - 353 همان  با پشتکار  اّلذي:  هو  ُؤوَب  الدَّ إّن  گزینءه »3« 

است که )رد گزینه های 1 و 2(، دّقت کنید که در عبارات معاصر »إّن« 
یک تکیه کالم است و لزوماً نیازی به ترجمءه آن نیست!/ ال یستسلم أماَم 
الّصعاب: مقابِل سختی ها تسلیم نمی شود )رد سایر گزینه ها(/ و لن یعتمد 
إاّل علی قدراته: و فقط بر توانایی هایش تکیه خواهد کرد/ تکیه نخواهد کرد، 
مگر بر توانایی هایش )رد سایر گزینه ها(، اّوالً »لن یعتمد« به صورت مستقبِل 
منفی ترجمه می شود؛ ثانیاً در اسلوب استثناء، هرگاه جملءه قبل از إاّل منفی 
و مستثنی منه نیز حذف شده باشد، جمله را می توان به دو صورت ترجمه 
د )که در این  کرد: 1( به صورت معمولی و منفی 2( به صورت مثبت و مؤکَّ

حالت، »إاّل« به صورت »فقط« یا »تنها« ترجمه می شود!(
از دوستم بسیار - 354 انزعجُت مِن صدیقي کثیراً:  گزینءه »1« 

آزرده خاطر شدم، ناراحت شدم )رد گزینه های 2 و 4(، فعل »اِنَْزَعَج: ناراحت 
شد« یک فعل الزم است و نباید به صورت متعّدی ترجمه شود!/ ألنّه 
 لَم یَُقم بمساعدتي: زیرا/ چون او به کمک من اقدام نکرد/ نپرداخت 
)رد گزینه های 2 و 3(، در این دو گزینه، فعل »قاَم بِـ : اقدام کرد، پرداخت« )لَْم 
یَُقْم: اقدام نکرد، نپرداخت( به درستی ترجمه نشده است!/ و: در حالی که 

 واو حالّیه/ أنا أََملُت هذا الموضوع: من به این موضوع امید داشتم  
)رد سایر گزینه ها(، در گزینءه )2( لفظ »بسیار« زاید است و در گزینءه )4( به 

اشتباه به صورت »ماضی بعید« ترجمه شده است!
ال یستطیع معرفة ربّه العظیم إاّل اّلذي: فقط - 355 گزینءه »1« 

کسی می تواند پروردگار بزرگش را بشناسد که )رد سایر گزینه ها( اّوالً جملءه 
قبل از »إاّل« منفی است و مستثنی منه در جملءه قبل از »إاّل« حذف شده است 
د ترجمه کنیم؛ ثانیاً »معرفة:   می توانیم جمله را به صورت مثبت و مؤکَّ
شناختن« مصدر است، ولی گاهی اوقات براساس نیاز جمله می توان مصدر 
را به صورت فعل مضارع )غالباً »التزامی«( ترجمه کنیم. ثالثاً: »في البدایة« 
مربوط به بخش دوم عبارت است، در صورتی که در گزینه های )3( و )4( این 
نکته رعایت نشده است و به هم ریختگی در ترجمءه دو بخش عبارت وجود 
دارد!/ قام بمعرفة نفسه في البدایة: در آغاز به شناخِت خودش اقدام کرده 

است )کرده باشد(. )رد سایر گزینه ها(
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ال یَْسَعُد ... إاّل ...: سعادتمند نمی شود )مضارع - 356 گزینءه »2« 
منفی( ... به جز/ مگر ... ، فقط ... سعادتمند می شود! )رد گزینه های 3 و 4(، در 
این دو گزینه، فعل مضارع به صورت مستقبل )مثبت و منفی( ترجمه شده که 
نادرست است./ من بین المجتمعات البشریّة: از بیِن/ از میاِن جوامع بشری

)رد گزینه های 1 و 4(، در این دو گزینه، »مِن بیِن« ترجمه نشده  که نادرست 
دق: جامعه ای که  است!/ المجتمع اّلذي بُنَي علی أساس الّتعاون و الصِّ
براساس همیاری و راستگویی بنا شده ]است[! )رد سایر گزینه ها(، در 
دق: راستگویی«  گزینه های )1( و )4( »دوستی« معادل درستی برای »الصِّ
نیست و در گزینءه )3( »اساسش« نیز معادل نادرستی برای »... أَساِس ...« 

به شمار می رود!
ُخّیر اإلنسان في انتخاب مصیره: به انسان در - 357 گزینءه »3« 

َر« یک  انتخاب سرنوشتش اختیار داده شده است! )رد سایر گزینه ها( »ُخیِّ
فعل مجهول است، بنابراین در گزینه های )1( و )4( که این فعل به صورت 
معلوم ]و جمع[ ترجمه شده اند، نادرست است./ فاألفضل لَه أن یختاَر: پس 
بهتر برای او آن است که انتخاب کند )رد سایر گزینه ها(، در گزینه های )1( 
و )4( »لَهُ« به درستی ترجمه نشده است و در گزینءه )2( لفظ »باید« زاید 
است و معادلی در عبارت عربی ندارد!/ طریقاً یقّربه إلی الجّنة: راهی را که 

او را به بهشت نزدیک کند. )رد گزینه های 1 و 4(
»یقّرب: نزدیک کند« یک فعل متعّدی است، در صورتی که در گزینه های 
)1( و )4( به صورت الزم ترجمه شده است. ضمناً در این دو گزینه »با آن« 

معادلی در عبارت عربی ندارد.
أَعتِق نفَسك من الفظاظة: خودت را از تندخویی - 358 گزینءه »3« 

آزاد کن )رد سایر گزینه ها(، »أَعْتِْق: آزاد کن« فعل امر و متعّدی است، 
بنابراین دو گزینءه )1( و )4( که آن به صورت الزم )رها شو( ترجمه شده، 
نادرست اند و گزینءه )2( نیز که به صورت »نجات بده« ترجمه شده نادرست 
است!/ لکي تکوَن محبوباً بین اآلخرین: تا میان/ بین دیگران محبوب 
باشی. )رد سایر گزینه ها(، در گزینءه )1( »محبوب شوی«، در گزینءه )2( 
»و« و »محبوب شو« و در گزینءه )4( »زیرا« و »محبوب می شوی« از موارد 
 نادرست در ترجمه هستند!/ و یکثر إخوانُك: و دوستانت/ یارانت زیاد شوند. 
)رد گزینه های 1 و 4(، توضیح این که »َکثَُرـ  یَْکثُُر« فعل الزم است نه متعّدی 

و به صورت التزامی ترجمه می شود.
ما أَجَمَل عمَل َمن: چه زیباست کاِر کسی که - 359 گزینءه »1« 

)رد سایر گزینه ها(، »ما أَجَْمَل« بر وزن »ما أَفَْعَل« اسلوب تعّجب است و 
این »ما« با »ما«ی نافیه نباید اشتباه گرفته شود! در گزینه های )2( و )3( 
»بسیار زیباست« و در گزینءه )4( »کار زیبایی انجام می دهد« نادرست 
هستند!/ یتفّقه و یفّقه الجاهل: دانش فرا می گیرد./ دانا می شود و به نادان 
 دانش  می آموزد )نادان را دانا می کند( )رد گزینه های 3 و 4(، در گزینءه )3(
»خودش« و »سپس«، و در گزینءه )4( »آن را« و »یاد می دهد« نادرست 
هستند./ ألّن النبّي ُأرِسَل بالّتعلیم: چه/ زیرا پیامبر ④ برای یاد دادن 
برانگیخته شده است/ فرستاده شده است )رد گزینءه 2(، در این گزینه فعل 

مجهول »ُأرِسَل« به صورت معلوم ترجمه شده است!
کّل عمٍل: هر کاری که )رد گزینه های 1 و 4(، - 360 گزینءه »3« 

»عمل« مفرد است و نباید به صورت جمع ترجمه شود./ تعمله في حّق 
اآلخرین: آن را در حّق دیگران انجام بدهی/ انجام می دهی )رد سایر گزینه ها(، 
در دو گزینءه )1( و )4( ضمیر »ـه« )آن را( ترجمه نشده، و در گزینءه )2( فعل 
مضارع »تعمل« به اشتباه به صورت ماضی نقلی ترجمه شده است/ ترجع 

نتیجته إلی نفسك: نتیجه اش به خودت بر می گردد )رد گزینه های 2 و 4(، 
در گزینءه )2( فعل »ترجع: بر می گردد« به اشتباه به صورت آینده )مستقبل( 
ترجمه شده، و در گزینءه )4( فعل »ترجع« به اشتباه به صورت »می رسد« 
ترجمه شده که هر دو نادرست است!/ فما أسرع قانون الطبیعة: پس چه 
شتابان است قانون طبیعت! )رد سایر گزینه ها(، در گزینءه )1( فعل تعّجبی 
»ما أَسَرَع: چه شتابان است«، به اشتباه به صورت »بسیار شتابان است«، در 
گزینءه )2( »سریع است«، و در گزینءه )4( »بسیار سریع تر است« ترجمه شده!

علی الحاکم أاّل یکون فظّاً: بر حاکم است که - 361 گزینءه »2« 
تندخو نباشد، حاکم نباید تندخو باشد )رد سایر گزینه ها(، در گزینءه )1( 
»نگردد«، در گزینءه )3( »سنگدل« و در گزینءه )4( »حاکمی  نکره«، 
»تندخو باشد« از موارد نادرست در ترجمه اند!/ فإّن: زیرا، چه )رد گزینءه 4(/ 
وَن مِن حَولِِه: مّلتش/ مردمش از پیرامونش پراکنده می گردند َشْعبَهُ یَْنَفضُّ
)رد گزینه های 1 و 3(/ فَُیصبُِح وحیداً: و تنها می شود/ می گردد )رد سایر 
گزینه ها(، در گزینءه )1( فعل »خواهد شد« به صورت مستقبل نادرست است، 
و در گزینه های )3( و )4( نیز »او را تنها می گذارند« معادل درستی برای 

»یصبح وحیدا« به شمار نمی رود!
الکثیر مّنا نفعل عمالً خیراً: بسیاری از ما کار - 362 گزینءه »3« 

خیری انجام می دهیم )رد سایر گزینه ها(، در گزینءه )1( »گاهی«، در 
گزینءه )2( »تعداد زیادی«، و در گزینءه )4( »بیشتر ما« از موارد نادرست در 
ترجمه به شمار می روند!/ و نَأَْمُل نَتیَجَتهُ بُِسرَعٍة: و به سرعت به نتیجءه آن 
امید داریم. )رد سایر گزینه ها(، در گزینءه )1( »نتیجءه سریع  ترکیب 
وصفی«، در گزینءه )2( »در حالی که«، »انتظار ... داریم«، و در گزینءه )4( 
»می خواهیم« از موارد نادرست در ترجمه است!/ فیجب أن نعلَم: باید بدانیم 
)رد گزینه های 1 و 4(، در گزینءه )1( »بهتر است«، و در گزینءه )4( »بر ماست« 
 ترجمءه نادرستی از »یَِجُب« به شمار می روند!/ أّن األشجار: که درختان 
)رد گزینه های 2 و 4(، در این دو گزینه »بعضی« و »برخی از« زاید هستند!/ 
قَد تُثِْمُر: گاهی میوه می دهند  قد + فعل مضارع = »گاهی + مضارع 
اخباری« یا »شاید، ممکن است + مضارع التزامی« که البته در کنکور اغلب از 
 فرمول اّول )گاهی ...( استفاده می شود. )رد گزینه های 1 و 4(، در گزینءه )1( 
فقط »قد: گاهی« ترجمه نشده، و در گزینءه )4( »میوه داده اند« که ماضی 
نقلی است ترجمءه درستی برای »تُثِْمُر: میوه می دهد«  »مضارع« نیست!

قوم - 363 این  شکم های  القومِ:  هؤالِء  بُطوَن  إنَّ   گزینءه »2« 
)رد سایر گزینه ها(، در گزینه های )1( و )3( »مردم« و »جماعت« معادل 
دقیقی برای »الَقوم« نیست؛ در گزینءه )4( نیز جابه جایی رخ داده و »شان« در 
»شکم هایشان« معادلی در عبارت عربی ندارد. به عبارت دیگر، باید »شکم ها« 
به »این ...« اضافه می شد!/ ُملِئَْت مَِن الحرامِ: از حرام پُر شده است. »ُملِئَت« 
 فعل ماضی مجهول )رد سایر گزینه ها(، در گزینءه )1( فعل مجهول 
 »ُملِئَْت« به اشتباه به صورت فعل معلوم ترجمه شده، و در گزینه های )3( و )4(، 
لفظ »مال« در »مال حرام« زاید است که همگی از موارد نادرست در ترجمه 
هستند!/ و قلوبهم فرغت من خشیة اهلل: و دل هایشان از پروای خدا خالی 
شده است. )رد گزینه های 3 و 4(، در این دو گزینه فعل الزمِ »فََرَغْت: خالی 
شد، خالی شده است« به اشتباه به صورت متعّدی )با نشانءه مفعولِی »را«( 
ترجمه شده اند!/ فلَن یؤثّر علیهم کالُم الحّق: پس سخن حق بر آن ها/ 
ایشان اثر نخواهد گذاشت. »لَن + مضارع منصوب  مستقبل منفی، آیندءه 
منفی« )رد سایر گزینه ها(، در گزینءه )1( »تأثیر نمی گذارد«؛ در گزینءه )3( 
»تأثیرگذار نیست« و در گزینءه )4( »اثرگذار نخواهد بود« همگی نادرست اند!



163

ما من مظلومٍ یُستشهد ...: هیچ مظلومی ... شهید - 364 گزینءه »3« 
نمی شود.  »ما مِن ...: هیچ ...« و »یُستشهد: شهید نمی شود«  مضارع 
مجهول )رد سایر گزینه ها(، در گزینءه )1(، عدم ترجمءه »هیچ«، و »شهید 
شود« )با ستم  زاید است(؛ در گزینءه )2( »هیچ  کس« و »مظلومانه«، و 
در گزینءه )4( »اگر«، »را« و »به شهادت برسانند« از موارد نادرست ترجمه 
است!/ في ساحات المعرکة: در میدان های جنگ/ نبرد )رد گزینءه 2(، در 
این گزینه »ساحات« که جمع مؤّنث است به صورت »مفرد« ترجمه شده که 
نادرست است!/ إاّل: مگر ]این که[، جز ]آن که[ )رد گزینه های 1 و 4(، در 
این دو گزینه »إاّل« ترجمه نشده است./یجعل اهلل لولّیه ُسلطاناً: خداوند برای 
صاحب  خونش قدرتی قرار می دهد. )رد گزینه های 2 و 4(، در این دو گزینه، 
اسم نکرءه »ُسلطاناً: قدرتی« به صورت معرفه )قدرت(، و نیز »یَْجَعُل: قرار 
می دهد« به صورت »می دهد« ترجمه شده که نادرست است./ یُدافُِع َعن 
َدمِِه: که از خوِن او/ خونش دفاع کند. )رد سایر گزینه ها(، به جای »که« که 
 در آغاز ترجمءه جملءه وصفّیه )یدافع( می آید، از »تا« در گزینه های )1( و )2( 

و »و« در گزینءه )4( استفاده شده است که کامالً نادرست است.
کنی  - 365 نیکی  فقط/  که   است  آن  گزینءه »2« 

نیکی کردن/ هر کس  کسی که
نخواهند شد - 366 د: محدود  یُحدَّ لن  کلماتمهم: گزینءه »3« 

)مجهول( ـ حّتی یقرؤوا: تا بخوانند ـ یُحّبون: دوست دارند
د«  خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: محدود نخواهند کرد )»یُحدَّ
مجهول است.( ـ دانشجویان ... را )»طاّلب« مفعول نیست، نائب فاعل 
است.(/ گزینءه )2(: دانشگاه )ضمیر »نا« ترجمه نشده.( ـ موضوعات 
د« مستقبل است.( ـ  )»موضوع« مفرد است( ـ محدود نشدند )»لن یُحدَّ
دوست ندارند )»یحّبون« مثبت است.( ـ مطالعه نکنند )»یقرؤوا« مثبت 
راسات:  )الدِّ درس ها  نشده.( ـ  )ترجمه  موضوع  گزینءه )4(:  است.(/ 

پژوهش ها( ـ محدود نمی شوند )مانند گزینءه 2(.
کلماتمهم:ال ...+ إاّل )هم مثبت )فقط( و هم - 367 گزینءه »3« 

منفی می توان ترجمه کرد.( ـ ُجِعَل: قرار داده شده ـ أْن تمألَ: پُر کنی 
)مضارع التزامی(

خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: افکار سودمند )اوالً »أنفع األفکار« 
موصوف و صفت نیست، ثانیاً »أنفع« اسم تفضیل است.(/ گزینءه )2(: ظرف ها 
 )»وعاء« مفرد است.( ـ ُجعل و علیك )ترجمه نشده.( ـ پر کن )»أن تمألَ« 
امر نیست.(/ گزینءه )4(: ُجعل )مانند گزینءه 2( ـ فکرهای سودمند )مانند 

گزینءه 1(ـ  پُر شود )»أن تمأل« للمخاطب و متعّدی است: پُر کنی(.
کلماتمهم:فعل منفی + إاّل: هم مثبت )فقط( و - 368 گزینءه »4« 

هم منفی ترجمه می شود. ـ ما سهرُت: بیدار نماندم ـ کانت لَه: داشت
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: بیدار نمانده بودم )»ما سهرُت« 
ماضی ساده است( ـ کودک بیماری )اوالً به اشتباه نکره ترجمه شده، ثانیاً 
ضمیر »ي« در »طفلي« ترجمه نشده.( ـ تب شدید )»ُحّمی شدیدة« نکره 
است.(/ گزینءه )2(: کودکی بیمار )مانند گزینءه 1( ـ درد )ُحّمی: تب(/ 
نیست.( ـ  »ما سهرت«  برای  )ترجمءه درستی  نشدم  بیدار   گزینءه )3(: 

تب شدید )مانند گزینءه 1( ـ دارد )»کان له« ماضی است.(
کلماتمهم:کنُت أستطیع: می توانستم )ماضی - 369 گزینءه »1« 

استمراری( ـ أْن أحصَل: به دست بیاورم )مضارع التزامی( ـ اِخترُت: برگزیدم
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )2(: قادر بودم )ترجمءه دقیقی نیست.( ـ 
زیادی )»أکثر« اسم تفضیل است( ـ پاکی )»أطیب« اسم تفضیل است.(/ 

برمی گزینم )»اِخترُت« ماضی است( ـ گزینءه )3(: کسب کنم )ترجمءه دقیقی 
 نیست.( ـ زندگی پاک تر )»حیاة أطیب« نکره است( ـ انتخاب می کنم

)مانند گزینءه 2( ـ لذت  بخش )»أمتع« اسم تفضیل است.(/ گزینءه )4(: 
اگرچه )اضافی است.( ـ می توانم )»کنُت أستطیُع« ماضی استمراری است(/ 
می خواهم )اضافی است.( ـ زندگی پاک تر )مانند گزینءه 3( ـ انتخاب کنم 

)مانند گزینءه 2( ـ لذت  بخش )مانند گزینءه 3(
کلماتمهم:فعل منفی+ إاّل )هم مثبت )فقط( و - 370 گزینءه »3« 

هم منفی می توان ترجمه کرد.( ـ ال یقدُر: نمی تواند ـ یَقوُم بِـ : می پردازد.
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: خودش را شناخته باشد )اوالً »یقوُم بِـ « 
ترجمه نشده، ثانیاً مضارع است.(/ گزینءه )2(: در این گزینه به طور کلی 
معنای عبارت تغییر کرده و فعل ها و ضمیرها به صورت جمع ترجمه 
شده اند ـ في البدایة )ترجمه نشده.(/ گزینءه )4(: کسانی که )»اّلذي« مفرد 
است.( ـ شناخته اند )مانند گزینءه 1( ـ کسی )اضافی است.( ـ پروردگار 

)ضمیر »ـه« ترجمه نشده.(
کلماتمهم:ُملِئت: پُر شده است ـ ال تَُغّض: بر هم - 371 گزینءه »2« 

نهاده نمی شود )مجهول(
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: پُر کرده اند: )اوالً »ُملئت« مجهول 
است، ثانیاً مفرد است نه جمع.( ـ نمی توانند چشم بردارند )اوالً ترجمءه 
دقیقی نیست، ثانیاً »ال تَُغّض« مجهول است.(/ گزینءه )3(: شکم )»بُطون« 
جمع است.( ـ پُر کنند )عالوه بر توضیحات گزینءه )1(، »ُملئت« ماضی 
نشده.(/  )ترجمه  فیه  ما  است.( ـ  )»أعین« جمع  است.( ـ چشمشان 
گزینءه )4(: پُر می شود )»ُملئت« ماضی است.( ـ نخواهند توانست بر هم نهند 

)اوالً »ال تَُغّض« مضارع است، ثانیاً مجهول است.(
ترجمءهدرست: »فقط گروه کافر از رحمت خداوند - 372 گزینءه »4« 

ناامید می شوند.«
وقتی از »فقط« استفاده می کنیم فعل را باید مثبت  ترجمه کنیم نه منفی.

خطاهایسایرگزینهها:گزینءه )1(: هزار )آالف: - 373 گزینءه »2« 
حفّي: روزنامه نگار( ـ درباره )»مجال«  هزاران(/ گزینءه )3(: اندیشمند )الصَّ
یعنی »زمینه«.(/ گزینءه )4(: که با آن ... بی نیاز می شوی )یُغنیك: تو را 

بی نیاز می کند.(
ترجمءهدرستسایرگزینهها:گزینءه )1(: »این - 374 گزینءه »2« 

مقاله را که دربارءه مزایای ورزش بود، چندین  بار خواندم.«؛ »ُمکّررًة« صفِت 
»المقالة« نیست./ گزینءه )3(: »در حالی که آن به تجربءه جالب نویسنده 
اشاره می کرد.«؛ دّقت کنید با توجه به وجود ویرگول در انتهای گزینه ها 
می فهمیم که عبارات به هم مربوط است. »واو« حالیه است ـ »یُشیُر« بعد از 
فعِل »أدرکُت« که ماضی است آ مده، پس به صورت ماضی استمراری ترجمه 
می شود./ گزینءه )4(: »که او ورزش را برای درمان بیماری های مختلف به 

کار می بُرد.«؛ »األمراض المختلفة« معرفه است.
خالی شده باشد  بر هم نهاده شده )بسته - 375 گزینءه »3« 

شده( است.
ترجمءهدرست: و چشمی که از حرام های خدا بر هم نهاده شده )بسته 

شده( است!
نادان  - 376 این دو گروه  هر دو گروه/  گزینءه »3« 

نادانان، جاهالن
ترجمءهدرست: هر دو گروه در راه خوبی هستند، اّما ]گروه[ دوم نادانان 

)جاهالن( را دانا می کنند. پس ایشان برترند!
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قبالً هم گفتیم که »لَْو« همانند »إْن« از ادوات - 377 گزینءه »2« 
شرط است به همان معنا )اگر، چنان چه(، با این تفاوت که معموالً شرط با 
»لَْو« برای گذشته به کار می رود و فعل شرط و جواب شرط اغلب به صورت 
»ماضی استمراری« ترجمه می شود! ضمناً »لَـ« در »لَما جئنا« به صورت 

»قطعاً، بی گمان و ...« ترجمه می شود!
اگر بدانیم  اگر می دانستیم/ نمی آییم  نمی آمدیم.

ترجمءهدرست: اگر می دانستیم که شما کار مهّمی دارید، قطعاً به خانه تان 
نمی آمدیم.

اشتباهاتسایرگزینهها: گزینءه )1(: زیبا نیستند - 378 گزینءه »2« 
 چه زیبا هستند. ]»ما أَجَمَل« بر وزن »ما أفَعَل«  اسلوب تعّجب[ 

ترجمءهدرست: خانه های این شهر پیشرفته، چه زیبا هستند!
گزینءه )3(: تنگ شود  لبریز شود ]»فاَض« فعل ماضی است، ولی به دلیل 

فعل شرط بودن، به صورت »مضارع التزامی« ترجمه می شود![
ترجمءهدرست: اگر ظرف دانش لبریز شود، بار دیگر )دوباره( فراخ می گردد!
گزینءه )4(: درخت های  نهال های/ می کارند  کاشته می شود 
]»تُغَرس« فعل مضارع مجهول است![ ترجمءهدرست: در پانزدهمین روِز 
ماِه اسفند )= در روزِ پانزدهم از ماه اسفند(، ساالنه نهال های فراوانی کاشته 

می شود )می شوند(.
اشتباهاتسایرگزینهها: گزینءه )2(: حّتی  - 379 گزینءه »1« 

زاید است/ کّل شيء  ترجمه نشده است/ ارزان نمی گردد  ارزان 
می گردد/ می شود. 

ترجمءهدرست: هر چیزی هنگامی که زیاد شود، ارزان می شود، به جز ادب!
گزینءه )3(: إاّل  ترجمه نشده است!

ترجمءهدرست: عمرش را غنیمت نمی شمارد، مگر کسی که به پیری رسیده است!
گزینءه )4(: ما  ترجمه نشده است/ إاّل  ترجمه نشده است!

ترجمءهدرست: 1( زندگی دنیوی نیست، مگر بازی و بازیچه )سرگرمی(
2( زندگی دنیوی فقط بازی و بازیچه است! 

ترجمءهصحیحوبررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: - 380  گزینءه »2« 
گناهان کسی که به سوی خدا توبه کند، آمرزیده می شود جز ظلم به 
مردم! )»تُغَْفر« فعل مجهول است.(/ گزینءه )3(: در زندگی احوالی هست که 
نمی توانیم آن ها را تغییر دهیم جز بعد از اندیشیدن بسیار! )»إاّل« در ترجمه 
نیامده، »ال نقدر« منفی است، »أحوال« مبتدای مؤّخر است.(/ گزینءه )4(: 
تنها عاقل می تواند فرصت های طالیی ای را که به  سرعت می گذرند، غنیمت 

شمارد! )»إّنما« حصر ایجاد می کند، »تمّر« فعل است.(
»ما مِن«: هیچ ... نیست )رد گزینه های 1 و 2؛ »ما - 381 گزینءه »4« 

 مِن« وقتی بعدش یک اسم نکره می آید، معنای »هیچ ... نیست« می دهد.(ـ  
»شجرٍة«: درختی )رد گزینه های 1 و 2؛ باید نکره باشد.( ـ »تُغَرُس« )فعل 
 مجهول(: کاشته شود )رد گزینءه 3(ـ  »إاّل«: مگر این که )رد گزینه های 1 و 2(ـ  
»لَها فائدٌة«: فایده ای دارد، فایده ای داشته باشد )رد گزینه های 1 و 2( ـ 
 »لِلّناِس«: برای مردم )رد گزینءه 2(ـ  »إَذن«: لذا، بنابراین )رد گزینه های 1 و 3(ـ  
»لیَس«: نیست ـ »َغرُس األشجاِر«: کاشتن درختان ـ »بِسبِب أنَّها«: به 
خاطر این که آن ها )رد گزینه های 1 و 3(ـ  »تُثِمُر«: میوه می دهند )رد سایر 

گزینه ها(ـ  »فقط« در گزینه های )2( و )3( ترجمه نشده است.
کلماتکلیدی: »في الحیاة الفردیة«: در زندگی - 382 گزینءه »2« 

شخصیـ  »من الجمیل جّداً«: بسیار زیباستـ  »أن تجعل عدّوك صدیقاً«: که 
دشمن خود را دوست بگردانیـ  »األجمل«: زیباترـ  »أاّل یّتسع قلبك«: این که 

قلبت فراخ نشودـ  »للعداوة«: برای دشمنی 

خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: دوست گردد )»تجعل« یعنی »گردانی«!(/ 
گزینءه )3(: دشمنت )اّوالً »العداوة« یعنی »دشمنی کردن« نه »دشمن«، ثانیاً 
ضمیری در آن به کار نرفته است!(ـ  گسترده نکنی )»یّتسع« غایب است نه 
 مخاطب!(/ گزینءه )4(: زیباست )کلمءه »جّداً« در ترجمه لحاظ نشده است!(ـ  

بسازی )بگردانی(ـ  گسترش ندهی )مانند گزینءه 3(.
خطای این عبارت: قطع می کند )»یُقطَع: قطع - 383 گزینءه »4« 

می شود« مجهول است نه معلوم!(
ترجمءهصحیحسایرگزینهها:گزینءه )1(: گذر - 384 گزینءه »2« 

سال های عمر چه قدر سریع است در حالی که ما در غفلت هستیم!
گزینءه )3(: انسان چیزهایی می ساز د که تاریکی را به روشنایی تبدیل می کنند!
گزینءه )4(: ترشح مایع پاک کننده از زبان گربه، آن را حیوان خاّصی کرده 

است )قرار داده است(!
کلماتمهم: »یستطیع الناس«: مردم می توانند ـ - 385 گزینءه »3« 

»أن یقرؤوا«: بخوانند ـ »من الکتب«: از کتاب ها ـ »ما یحّبونها«: آن چه را 
دوست دارند ـ »إاّل«: مگر ـ »َمن«: آنان که ـ »لیس لهم«: نداشته باشند ـ 

»فکر قادر«: فکری قادر ـ »علی تمییز المسائل«: بر تشخیص مسائل
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: توانایی )معادل »فکر قادر« نیست.(/ 
گزینءه )2(: قدرت )مانند گزینءه 1(/ گزینءه )4(: نتوانند )معادل »لیس لهم: 
ندارند« نیست.( ـ فکر و توانایی )معادل »فکٌر قادر« نیست.( ـ جدا کنند 

)»تمییز« اسم است نه فعل!(
کلماتمهم: »کان ... یُمضي«: می گذرانْد ـ »ذلك - 386 گزینءه »2« 

العالم«: آن دانشمند ـ »أوقاته«: اوقات خود را ـ »بالمطالعة و الّدراسة«: به مطالعه 
و تحقیق ـ »ال یبتعد«: دور نمی شد )چون قبل از این فعل که مضارع است فعلی 
به کار رفته که معنای ماضی دارد، آن را به صورت ماضی استمراری ترجمه 
می کنیم »ماضی + مضارع: ماضی استمراری«( ـ »عن الّنشاط«: از فعالیت ـ 
»لحظًة«: لحظه ای ـ »علی رغم«: با وجود ـ »الظّروف القاسیة«: شرایط سخت
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: تمام وقت )معادل »أوقات« نیست! ضمناً 
ضمیر »ه« در »أوقاته« ترجمه نشده است.( ـ می گذشت )»یُمضي« مفعول پذیر 
است و این موضوع را از حرکت گذاری »أوقاَت« می توان راحت تر تشخیص 
 داد!(/ گزینءه )3(: وقت )مانند گزینءه 1( ـ می گذشت )مانند گزینءه 1( ـ
در حالی که )معادل ندارد! دقت کنید که »و« در این جمله از نوع حالیه 
نیست!(/ گزینءه )4(: می گذرانَد )»کان ... یُمضي« معادل ماضی استمراری 
است نه مضارع اخباری!( ـ در حالی که )مانند گزینءه 3( ـ شرایط سختش 

)ضمیر »ش« اضافی است.( ـ حّتی )اضافی است.(
کلماتمهم: »علینا أن نستفید«: ما باید استفاده - 387 گزینءه »2« 

کنیم ـ »من تجارب الناجحین«: از تجارب انسان های موفق ـ »بأنّهم«: که ـ 
»کیف«: چگونه ـ »واجهوا الصعوبات«: با سختی ها روبه رو شده اند ـ »نَهضوا«: 
برخاسته اند ـ »بعد السقوط«: بعد از سقوط ـ »استمّروا«: ادامه داده اند ـ »علی 

سلوکهم«: روش خود ـ »حّتی النجاح«: تا پیروزی 
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: تا ... ادامه بدهند )ترجمءه مناسبی برای 
»و« نیست.( ـ ادامه بدهند )»استمّروا: ادامه داد ه اند« ماضی است نه مضارع!(/ 
گزینءه )3(: مواجه می شوند )»واجهوا: مواجه شدند« ماضی است نه مضارع!( ـ 
برمی خیزند )»نهضوا: برخاسته اند« ماضی است نه مضارع!( »باقی مانده اند« 
)ترجمءه درستی برای فعل »استمّروا« نیست.(/ گزینءه )4(: چگونه )کلمءه 
»کیف« در عبارت عربی فقط یک بار به کار رفته اما در عبارت فارسی 3 بار 
آمده است!(/ باقی می مانند )»استمّروا: ادامه داد ه اند« ماضی است نه مضارع!(
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ترجمءهکلمات: »ال فرَخ«: هیچ جوجه ای نیست - 388 گزینءه »4« 
)»ال«ی نفی جنس است.( ـ »یتعّلم«: یاد می گیرد ـ »أن یقذف«: که بیندازد ـ 

»من األعلی«: از باال ـ »إلی األسفل«: به پایین
بررسیخطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: فقط )در جای مناسبی به 
کار نرفته، باید همراه عبارت بعد از »إاّل« بیاید( ـ بتواند )اضافی است.(/ 
گزینءه )2(: پرتاب شدن )»أن یقذف« متعدی است و معنای »پرتاب کردن« 
می دهد نه »پرتاب شدن«.(/ گزینءه )3(: »هر« )اضافی است.( ـ زمانی ... 

)ساختار جمله تغییر کرده است.(
ل«: ثبت نمی کند )البته - 389 ترجمءهکلمات: »ال تُسجِّ گزینءه »1« 

با توجه به وجود »إاّل« آن را می توان مثبت هم ترجمه کرد.( ـ »صدیقتي 
المجّدة« : دوست تالشگرم ـ »إاّل«: مگر، فقط 

ل«  بررسیخطاهایسایرگزینهها: گزینءه )2(: ثبت نمی شود )»ال تُسجِّ
معلوم است نه مجهول.(/ گزینءه )3(: با تالشش )»المجّدة« صفت است.(/ 
گزینءه )4(: دفتر دوستم )»صدیقة« فاعل است نه مضاٌف الیه( ـ که تالشگر 

است )»المجّدة« صفت است نه خبر.( ـ ثبت نمی شود )مانند گزینءه 2(
کلماتمهم: »هناك«: وجود دارد )در ابتدای - 390 گزینءه »4« 

جملءه اسمّیه( ـ »مئات الطیور«: صدها پرنده ـ »تبني«: که می سازند ـ 
»أعشاشها«: آشیانه های خود را ـ »علی جبال«: بر کوه هایی ـ »ارتفاعها«: که 
ارتفاع آن ها ـ »أکثر من ألفي متر«: بیش از دو هزار متر ]است[ ـ »تقذف«: 
پرتاب می کنند ـ »أفراخها«: جوجه هایشان را ـ »منها«: از آن جا ـ »لتتعّلم«: 

تا یاد بگیرند ـ »الطیران«: پرواز را
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: بلندای )»ارتفاعها أکثر ...« جملءه وصفّیه 
است و »ارتفاع« مبتداست. هم چنین ضمیر »ها« ترجمه نشده است.( ـ 
کوه ها )»جبال« نکره است نه معرفه.( ـ جوجه ها )ضمیر »ها« در »أفراخها« 
ترجمه نشده است.(/ گزینءه )2(: آن جا )»هناك« در ابتدای جملءه اسمّیه 
به صورت »آن جا« ترجمه نمی شود.( ـ آشیانه ها )ضمیر »ها« در »أعشاشها« 
ترجمه نشده است.( ـ به بلندای )مانند گزینءه 1( ـ می پرانند )معادل »تقذف« 
نیست.(/ گزینءه )3(: آن جا )مانند گزینءه 2( ـ یاد بدهند )معادل »تتعلّم: یاد 
بگیرند« نیست! به تفاوت »یُعلِّم: یاد می دهد« و »یََتعلَّم: یاد می گیرد« توجه 

کنید!( ـ »به آن ها« اضافی است.
کلماتمهم: »هناك«: وجود دارد، هست ـ »تَجري«: - 391 گزینءه »4« 

دارد ـ »مفاهیم جدیدة«: مفهوم های  »تدّل«: داللت  جاری می شود ـ 
جدیدی ـ »لم یکن یعرف«: نمی شناختند )لم + یکن + مضارع  ماضی 

استمراری منفی(
بررسیخطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: در حالی  که )جملءه حالیه ای 
دیده نمی شود.( ـ مفهوم )باید جمع باشد.( ـ نمی شناسند )»لم یکن یعرف« 
ماضی استمراری منفی است.(/ گزینءه )2(: قلم های خود )»أقالم« ضمیر با 
خودش ندارد.( ـ جاری می کنند )»تَجري« فعل الزم است نه متعدی.(/ 
گزینءه )3(: آن جا )»هناك« در این عبارت معنای »وجود دارد« می دهد.( ـ 
قلم هایشان )مانند گزینءه 2( ـ جاری می کنند )مانند گزینءه 2( ـ مفهوم جدید 
)»مفاهیم جدیدة« جمع و نکره است.( ـ نمی شناخته اند )مانند گزینءه 1(

بررسیخطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: بر - 392 گزینءه »2« 
هم نهاد )»ُغّضت« فعل مجهول است  بر هم نهاده شد.( ـ راضی نمی کند 

)»ال یرضی« فعل الزم است نه متعّدی  خشنود نمی شود.(
گزینءه )3(: آن جا )»هناك« در ابتدای جمله آمده و معنای »وجود دارد، 

هست« می دهد.( ـ می خوانیم )»قرأنا« ماضی است  خوانده ایم.(

گزینءه )4(: ساختار جمله کامالً تغییر کرده است. ترجمءهصحیحعبارت: 
»خواندن، ما را از اندیشیدن در گذر زندگی مان بی نیاز نمی کند.«

کلماتمهم: »ال قّوَة تقدر«: نیرویی که می تواند - 393 گزینءه »4« 
)چون همراه إاّل آمده می توانیم به صورت مثبت ترجمه کنیم.( ـ »أن تُنقَذنا«: 
 رها سازد ـ »من خرافاٍت نعیش معها«: از خرافاتی که با آن ها زندگی می کنیم ـ 

ر«: فقط تفّکر است »إاّل التفکُّ
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(:  بتواند )»تقدر« معادل مضارع اخباری 
است نه التزامی!( ـ زندگی ما )اضافی است.( ـ به آن زنده ایم )معادل 
صحیحی برای »نعیش: زندگی می کنیم« نیست.(/ گزینءه )2(:  با خرافات 
)اّوالً »مِن« در این جا به معنای »از« می باشد نه »با«، ثانیاً »خرافات« نکره 
است نه معرفه.( ـ زندگی نماییم )اّوالً »نعیش« معادل مضارع اِخباری است 
نه التزامی، ثانیاً جملءه وصفّیه است و باید قبل از آن از کلمءه »که« استفاده 
شود.(/ گزینءه )3(:  قدرت اندیشیدن )»قّوة« و »التفّکر« مضاف و مضاٌف الیه 

نیستند و اشتباه ترجمه شده است.( ـ زنده ایم )مانند گزینءه 1(
کلماتمهم:»ال یترك«: ترک نمی کند ـ »من - 394 گزینءه »4« 

األوالد«: از فرزندان ـ »والدیهم«: پدر و مادرشان ـ »یعتقد«: معتقد باشد ـ 
»أّنهما«: که آن ها ـ »لیسا بحاجة إلیه«: به او نیاز ندارند. ـ »هما في صّحة«: 

هر دو در سالمت هستند.
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: فرزندان )»مِن: از« در ترجمه لحاظ نشده 
است.( ـ »من: کسی که« در ترجمه لحاظ نشده است.( ـ به این )اضافی 
است.(/ گزینءه )2(: والدین )ضمیر »هم« در »والدیهم« ترجمه نشده است.( ـ 
سالمتی دارند )معادل دقیقی برای »هما في صّحة« نیست(./ گزینءه )3(: در 
میاِن )معادل دقیقی برای »مِن: از« نیست( ـ پدر و مادر )مانند گزینءه 2(/ 

بر این عقیده باشد )معادل دقیقی برای »یعتقد« به شمار نمی آید.(
خطاهایسایرگزینهها:گزینءه )2(: »به سر برده - 395 گزینءه »1« 

است )»یعیش« فعل مضارع است.(/ گزینءه )3(: فقط )جای آن در جمله 
اشتباه است.( ـ زندگی کرده است )مانند گزینءه 2(/ گزینءه )4(: رها 
کرده است )»یترك« مضارع است.( ـ به سر می برد )ترجمءه دقیقی برای 

»یعیش« نیست.(
خطاهایسایرگزینهها:گزینءه )1(: دنیا )»الحیاة« - 396 گزینءه »2« 

یعنی »زندگی« نه »دنیا«.( ـ »طالب اند« )»ال یحّبون« فعل است نه اسم.( ـ 
انسان ها )»اإلنسانّي« مفرد است.(/ گزینءه )3(: سهل انگارند )»یتکاسلون« 
برای »ال یحّبون«  )معنای درستی  اسم.( ـ نمی خواهند  نه  فعل است 
نیست.(/ گزینءه )4(: این دنیا )مانند گزینءه 1( ـ بشریّت )ترجمءه درستی 

برای »اإلنسانّي« نیست.(
خطاهایسایرگزینهها:گزینءه )1(: کم هستند - 397 گزینءه »3« 

)»القلیلة« صفت است نه خبر.(/ گزینءه )2(: کمِ ما )ضمیر باید همراه 
»زندگی« ترجمه شود.( ـ شکار می شود )»یصیده« یعنی »آن را شکار 
می کند«.(/ گزینءه )4(: بسیار اندک )»بسیار« اضافی است.( ـ شکار )»صید« 

نکره است.( ـ صید می شود )مانند گزینءه 2(
وقتی در ترجمءه عبارتی که »إاّل« دارد، از فقط - 398 گزینءه »4« 

استفاده می کنیم باید فعل را به صورت مثبت ترجمه کنیم نه منفی. 
نمی افتند  می افتند

یُحّرك: - 399 قرار می دهد ـ ال  یَجعُل:  کلماتمهم: گزینءه »3« 
حرکت نمی دهد ـ فعل منفی )ال یُحّرکه(+ إاّل: هم منفی و هم مثبت )فقط( 

می توان ترجمه کرد.
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خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: قلب مؤمن ... اوست )»یجعل« 
ترجمه نشده است.( ـ یَجعل )ترجمه نشده( ـ اشارات )»إشاَرة« مفرد 
است.( ـ به حرکت درمی آید )»یُحّرك« متعّدی است(/ گزینءه )2(: قلب 
مؤمن )این ترکیب اضافی در عبارت عربی وجود ندارد.( ـ قبله گاه خود 
)ضمیرِ »خود« زائد است.( ـ حرکت می کند )مانند گزینءه 1(/ گزینءه )4(: 

مؤمنی که )»المؤمن« معرفه است.( ـ قلب )»قلبه« ضمیر دارد.(
ترجمءهدرست: »آرزوهایت را کوتاه کن، زیرا هیچ - 400 گزینءه »4« 

خیری در زیادِی آن نیست.«
»ال« از نوع نفی جنس است و باید در ترجمه »هیچ« آورده شود و »خیر« هم 

باید به صورت نکره ترجمه شود.
کلماتمهم:ال تشعر: احساس نکنی )التزامی( ـ  - 401 گزینءه »4« 

قد توّکلَْت: توّکل کرده ای )ماضی نقلی(
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: اعتماد واقعی داری )اوالً »حّقاً« 
صفت نیست، ثانیاً »قد توّکلَْت«: توّکل کرده ای( ـ أعماق )ترجمه نشده.( ـ 
هیچ )معادلی در عبارت عربی ندارد.( ـ وجود نداشته باشد )ترجمءه درستی 
برای »ال تشعر« نیست.(/ گزینءه )2(: عمق )»أعماق« جمع است.( ـ احساس 
نشد )»ال تشعر« للمخاطب و معلوم است.( ـ اعتماد تو فقط به خداست )اوالً 
عبارت عربی حصر ندارد، ثانیاً »توّکلَت« فعل است.(/ گزینءه )3(: أعماق 
)مانند گزینءه 1( ـ جز از خدا از هیچ کس ... )مطابق با عبارت عربی نیست.( ـ 

توّکل داری )»قد توّکلَت« ماضی نقلی است.(
کلماتمهم: ال یُمکن االعتماد: نمی شود اعتماد - 402 گزینءه »2« 

کرد ـ ییأس: ناامید می شود ـ ال یُحسنون عمالً: کاری را درست انجام 
نمی دهند

خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: حتی یک بار هم )جز یک بار( ـ 
ناامید می کنند )»ییأس« الزم است(/ گزینءه )3(: برخی مردم ... )عبارت 
 عربی کامالً متفاوت است.( ـ ناامید می کنند )مانند گزینءه 1( ـ از عهدءه هیچ ... 
برنمی آیند )ترجمءه دقیقی نیست.(/ گزینءه )4(: سبب ناامیدی می شوند 
)اوالً »سبب« زائد است، ثانیاً »ییأس« مفرد است.( ـ از عهدءه ... برنمی آیند 

)مانند گزینءه 3(.
اشتباهاتسایرگزینهها: گزینءه )1(: فقط  در - 403  گزینءه »3« 

تعریب، لحاظ نشده است./ پروردگارت  اهلل ]درستش: ربّك[
 گزینءه )2(: هذه  در عبارت عربی زاید است./ کارهای نیک  أعمال 
حسنة ]درستش: األعمال الحسنة[ وقتی در ترکیب وصفی فارسی عالمت 
 نکره ای وجود ندارد، در تعریب هم نمی تواند به صورت »نکره« )بدون ال( 
بیایند!/ باال ببرد  ارتفاع ]درستش: أن تَرفَع؛ »ارتفاع« یعنی »باال رفتن«![/ 
پروردگارت  )مانند گزینءه 1(/ گزینءه )4(: باال ببرد  أن تسّبب ارتفاع 

 )مانند گزینءه 2(
یهتدیني  یهدیني ]فعل »اِهَْتَدیـ  یَْهَتدي« - 404 گزینءه »3« 

به معنای »راهنمایی شدـ  راهنمایی می شود« یک فعل الزم است نه متعّدی، 
بنابراین نمی تواند مفعول )ضمیر »ي« مّتصل به نون وقایه( بگیرد[/ فقط 

 در تعریب لحاظ نشده است!
یعنی - 405  » ]»تََغضُّ تَفیُض  می شود   لبریز  گزینءه »4« 

]چشم[ بر هم می نهد، می بندد[/ گریان نخواهد شد  لَن تُصبَِح باکیًة 
]»لَن تکوَن« یعنی نخواهد بود[

تعریب صحیح: إّن العین الَّتي تَفیُض من خشیة اهلل، لن تصبح باکیًة في 
یومِ البعِث! 

برای حل این تست باید توّجه کنیم که »َعلَِم: - 406 گزینءه »3« 
دانست، تََعلََّم: یاد گرفت، َعلََّم: یاد داد« ضمناً »یاد نگرفتند« ماضی منفی است!

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: ماذا سریع - 407  گزینءه »2« 
)ما أْسَرَع(/ گزینءه )3(: ثمر )إثمار(، سریع جّداً )ما أْسَرَع(/ گزینءه )4(: تُثمُر 

سریعاً )ما أْسَرَع(
اشتباهاتسایرگزینهها: گزینءه )2(: هر دو تیم - 408 گزینءه »1« 

 کال الفریقین ]»هذان الفریقان« نادرست است![ ـ یک گُِل زیبا  
هدفاً رائعاً ]»یک گُِل ...« یک ترکیب وصفی نکره در فارسی است، پس باید 
 در تعریب نیز »نکره« تعریب شود![/ گزینءه )3(: اختیار داده است  
َر ]»اختاَر: انتخاب کرد« نادرست است![ ـ که انتخاب کند  أن  قَد َخیَّ
َر: که اختیار دهد« نادرست است![/ گزینءه )4(: نشست   یَختاَر ]»أن یَُخیِّ

جَلََس ]»نََهَض: ایستاد، به پا خاست«[
جماعتی که  الجماعة اّلذین ]هنگامی که لفظ »جَماَعة، الَجماَعة« برای 
انسان به کار رود، فعل، صفت، اسم موصول و ... به صورت جمع مذّکر به 
هوَن  کار می رود  »الَّتي« نادرست است![/ دانش می آموختند: کانوا یَُفقِّ
هُ« به معنای »دانش فرا گرفتـ  هـَ  یََتَفقَّ هُ« نادرست است  »تََفقَّ  ]»کانَت تََتَفقَّ

دانش فرا می گیرد« یک فعل الزم است نه متعّدی![
تعریبدرست: »إّن لِکّل فکرٍ طعاماً«  »فکر« - 409 گزینءه »3« 

در عبارت فارسی مفرد است، ولی در تعریب آن به صورت جمع آمده است.
در عبارت فارسی لفِظ »فقط« داریم، پس باید از - 410 گزینءه »4« 

اسلوب حصر استفاده کنیم، در سه گزینءه  اّول از اسلوب حصر استفاده شده 
که به ترتیب عبارت اند از: »إنَّما/فقط/فعل منفی+ إاّل«: ولی در گزینءه )4( 

اسلوب حصر نداریم. 
 دقت کنید در گزینءه )4(، »هذه« زائد است و »أعمال حسنة« باید به صورت 

معرفه بیاید.
 »ترتفع« که در باب افتعال رفته با »تُرفَع« که مجهول است دارای 

یک معنا هستند.
در عبارت واژءه »تنها« آمده، پس باید از اسلوب - 411 گزینءه »3« 

حصر استفاده کنیم و فقط در گزینءه )3( از این اسلوب استفاده شده است.
ترجمءهآیه: »اگر تندخو و سنگدل بودی، بی گمان - 412 گزینءه »2« 

از اطرافت پراکنده می شدند.«  مفهوم: لزوم خوش اخالقی
ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: ادب آدمی بهتر از طالی اوست./ گزینءه )2(: 
»قطعاً تو اخالقی بزرگ ]و برجسته[ داری.«/ گزینءه )3(: »نیکی کن، 
همان گونه که خداوند به تو نیکی کرده است.«/ گزینءه )4(: »ای پیامبر! 

بی شک ما تو را بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم.«
با توّجه به ترجمه و مفهوم هر چهار گزینه، متوّجه می شویم که گزینءه )2( 
پاسخ تست است؛ زیرا این گزینه به خوش اخالقی پیامبر اشاره دارد و در 

گزینه های دیگر به خوش اخالقی اشاره ای نشده است!
ترجمءه عبارت صورت تست: »عروس را فقط - 413 گزینءه »1« 

خانواده اش ستایش می کند.«
مفهومگزینهها: مفهوم گزینءه )1(: هر کسی از چیزی که دارد تعریف 
می کند!/ مفهوم گزینءه )2(: خدا نکند کسی که لیاقت چیزی را ندارد به 
آن برسد!/ مفهوم گزینءه )3(: هر کس با مثل خودش معاشرت و همنشینی 
دارد و به هم ضرر نمی رسانند!/ مفهوم گزینءه )4(: ارزش یک چیزی بیشتر 

از آن  چه هست در چشم ما نمایان می شود!
با توّجه به مفهوم هر چهار گزینه، به راحتی می توان دریافت که گزینءه )1( 

پاسخ صحیح تست است!
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ترجمءهعبارت: »هر چیزی با اِنفاق و بخشودن - 414 گزینءه »3« 
کاسته می شود، به جز دانش«! ]یعنی دانش با انفاق هم کاسته نمی شود![

ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: دانش، یگانه چیزی است که هرگاه انفاق 
شود، کاسته می گردد.  نادرست./ گزینءه )2(: انفاق دلیلی است برای 
کاسته شدن اشیا )دلیِل کاستن اشیا است( از جمله دانش.  نادرست./ 
گزینءه )3(: دانش کاسته نمی شود حتی با انفاق کردن. )دانش حّتی با انفاق 
کاسته نمی شود!(  درست/ گزینءه )4(: فقط دانش با انفاق کاسته 

می شود.  نادرست
ترجمءهعبارت: »هر ظرفی با آن چه در آن گذاشته - 415 گزینءه »3« 

 می شود، تنگ می شود، جز ظرِف دانش که فَراخ می شود.«  مفهوم 
عبارت: بی انتها بودن علم و دانش.

صورت سؤال، نزدیک ترین مفهوم به عبارت را از ما خواسته است.
ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: دانش ریشه و اساس هر خوبی است!  اهمّیت 
علم و دانش/ گزینءه )2(: یاد بگیرید و دانا شوید و نادان نمیرید!  اهمّیت 
علم و دانش/ گزینءه )3(: برای دانش و یادگیری هیچ نهایتی )خِطّ پایانی( 
وجود ندارد.  بی انتها بودن علم و دانش/ گزینءه )4(: دانش هر عیبی را 

می پوشانَد.  اهمّیت علم و دانش
با توّجه به ترجمه و مفهوم گزینه ها به راحتی می توان دریافت که گزینءه )3( 

پاسخ صحیح تست است!
ترجمءهآیه: »انسان فقط آن چه را که ]برایش[- 416 گزینءه »4« 

تالش کرده است، دارد!« یعنی هر قدر تالش کنی نتیجه اش را خواهی دید!
ترجمه و مفهوم گزینه های )1( و )2( واضح است و با آیه تناسب معنایی 
دارد، در گزینءه )3( نیز مفهومی مشابه داریم: »هر کس بزرگی را طلب 
کند، شب ها بیدار می ماند!« اما در گزینءه )4( معنای عبارت متفاوت است: 
»این طور نیست که انسان هر چه را آرزو کند به آن می رسد! و به مفهوم 

»تالش« هیچ اشاره ای ندارد!
معنایعبارت: »فقط برای خداوند زندگی می کنیم«- 417 گزینءه »1« 

مفهومآیه:همه چیز در زندگی ما از آِن خداوند و در راه کسب رضای اوست.
این مفهوم در گزینءه )1( دیده می شود: »همانا نماز، زندگی و مرگ من برای 

خداوند است که پروردگار جهانیان است«.
ترجمءهسایرگزینهها:گزینءه )2(: همانا ما راه )درست( را به او نشان دادیم، 
خواه شکر گزار باشد و خواه ناسپاس!/ گزینءه )3(: جن و انسان را فقط برای 
این آفریدم که مرا عبادت کنند!/ گزینءه )4(: ما آن ها را تنها به حق آفریدیم!

ترجمهومفهومگزینهها:گزینءه )1(: هر چیزی - 418 گزینءه »3« 
غیر از ذات خداوند نابودشونده است!  آسمان هر چه به ما داده، پس 
می گیرد و تنها نقش خداوند است که جاودان می ماند! )دقیقاً هم مفهوم اند!(/ 
گزینءه )2(: هر کس بزرگی را بخواهد شب ها بیدار می ماند!  بدون رنج و 
سختی و تالش نمی توان خوبی به دست آورد، همان طور که بدون سختی 
نمی توان از سنگ، نقره به دست آورد! )دقیقاً هم مفهوم اند!(/ گزینءه )3(: آیا 
مردم را به نیکی امر می کنید، در حالی که خودتان را فراموش می کنید؟  
/)  از ما فقط اعمال و رفتار به یادگار باقی می ماند! )ربطی به هم ندارند! 

گزینءه )4(: گویی راضی کردن مردم هدفی است که به دست نمی آید!  
حتی اگر بتوانی دل چند نفری را هم به دست آوری، اما نمی توانی همه را 

راضی کنی! )این ها هم دقیقاً هم مفهوم اند!(
»در مسابقءه فوتبال هرگز موفق نخواهد شد، مگر - 419 گزینءه »3« 

تیم کشور ما.«

کامالً مشخص است که مستثنی منه حذف شده است.
که  فهمید  می توان  از ظاهر جمله  گزینءه )1(:  بررسیسایرگزینهها:
مستثنی منه مذکور است؛ چرا که جملءه پیش از »إاّل« مثبت است. در این جا 
»الجاهلین« از »اّلذین« جدا شده./ گزینءه )2(: »مردم عمرشان را با به کار 
بردن گوشی هدر نمی کنند، مگر نادانان.«: از ترجمه مشخص است که 
»الجاهلین« از »الّناس« جدا شده./ گزینءه )4(: »اینان در امتحان موفق 

نشدند، مگر ساسان و دوستش.«: »ساسان« از »هوالء« جدا شده.
با توجه به این که مستثنی باید جزء یا بخشی از - 420 گزینءه »3« 

مستثنی منه باشد، تنها گزینءه )3( مناسب این عبارت است. »هنگام حمله 
سرباز زخمی نشد، مگر دستش!« دّقت کنید که »الجندّي« اسم مفرد و 

معرفه است و نباید آن را به صورت »سربازی« )نکره( در نظر بگیریم.
»اروپایی ها بازیکنان ایرانی را نمی شناسند، مگر - 421 گزینءه »3« 

اندکی از آنان.«  »القلیل« مستثنی و معرفه است و مستثنی منه هر کدام 
از کلمات »األُروبّیون« یا »الاّلعبین« باشد، باز هم معرفه است. )از لحاظ 

معنایی هر دو می توانند باشند.(
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »ألوان« که مستثنی منه است، نکره به 
حساب می آید./ گزینءه )2(: »نوبل« خودش معرفه است، ولی »جوائز« که 
مستثنی منه آن به حساب می آید، نکره است./ گزینءه )4(: »قاسم« اسم علم 

و معرفه است، ولی »أحٍد« به عنوان مستثنی منه بوده و نکره است.
را - 422 اصفهان  قدیمی  آثار  بیشتر  »گردشگران  گزینءه »2« 

دیدند، به جز مسجد امام.«  در این عبارت »آثار« مستثنی منه است که 
اسم فاعل نیست. 

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »دانش آموزان مسئله های ریاضی را حل 
کردند، مگر دو دانش آموز.«  »الطاّلب« مستثنی منه است که جمع 
»طالب« بوده و اسم فاعل است./ گزینءه )3(: »نویسندگان این مقاالت علمی 
را نمی شناسم، مگر یکی از آن ها را.«  »ُکّتاب« مستثنی منه است که 
جمع »کاتب« بوده و اسم فاعل است./ گزینءه )4(: »شعرهای شاعران عرب 
را دوست نداریم، به جز نزار قّبانی.«  »شعراء« که جمع »شاعر« بوده و 

اسم فاعل است، مستثنی منه محسوب می شود.
»مردم نمی توانند آناناس بخرند، مگر ثروتمندان.« - 423 گزینءه »4« 

 »الّناس« مستثنی منه بوده و فاعل است.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: جملءه پیش از »إاّل« مجهول است و فاعل 
ندارد./ گزینءه )2(: »کان« از افعال ناقصه است و فاعل ندارد./ گزینءه )3(: 
»پزشکان گیاهان دارویی را نشناختند، مگر اندکی از آن ها را.«  با توجه 
به ضمیر »ها« که بعد از »إاّل« آمده، متوجه می شویم که »األعشاب« که نقش 

مفعول را دارد، مستثنی منه است.
»واحد« از اعداد اصلی به شمار می آید که در این - 424 گزینءه »3« 

عبارت مستثنی است.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »اثنتین« از اعداد اصلی است، ولی در این 
عبارت نقش صفت را دارد و مستثنی کلمءه »صفحتین« است./ گزینءه )2(: 
»رابعة« به معنای »چهارم« از اعداد ترتیبی است./ گزینءه )4(: »ُخمس« بر 

وزن »ُفعل« بوده و به معنای »یک پنجم« است و جزء اعداد اصلی نیست.
برای ساختن اسلوب استثناء باید اسمی را در - 425 گزینءه »1« 

جای خالی قرار بدهیم که »صدیق« را بتوان از آن استثناء کرد. کامالً واضح 
است که »علّي« که یک اسم خاص است برای این کار مناسب نیست. »أحداً« 
و »تلمیذاً« چون نکره اند مفهوم کّلی دارند و »الّزمالء« هم جمع است، پس 

همگی می توانند مستثنی منه باشند.
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گزینءه »2« - 426
»دانش آموزان کاری در کالس نداشتند، مگر آموختن درس ها«: »تعّلم« از 

»عمٌل« مستثنی شده، پس »عمٌل« مستثنی منه است.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »مؤمنان نمی ترسند، مگر از پروردگارشان 
که آن ها را خلق کرده است«: در این عبارت نمی توان »ربَّهم« را از کلمه ای 
قبل از »إاّل« جدا کرد. بنابراین مستثنی منه محذوف است. یا این که می توان 
گفت که »ال یخافوَن« به مفعول نیاز دارد، در حالی که مفعول آن نیامده، پس 
مستثنی منه محذوف است./ گزینءه )3(: »ُسِمَع« مجهول است، اما نایب 
 فاعل آن پیش از »إاّل« نیامده، پس مستثنی منه محذوف است./ گزینءه )4(: 
»در این روزها مرا خوشحال نمی کند، مگر خبر موفقیت تو در دانشگاه«: 
»خبر« را نمی توان از کلمه ای قبل از »إاّل« جدا کرد. یا به عبارتی دیگر، فاعِل 

»یسّرني« نیامده، پس مستثنی منه محذوف است.
 دقت کنید »هذه األیّام« فاعل نیست، چرا که اگر فاعل بود، »یسّرني« 

به صورت مؤّنث می آمد نه مذّکر.
عبارِت پیش از »إاّل« مثبت است، پس قطعاً - 427 گزینءه »4« 

مستثنی منه مذکور است. »سوء الُخلق« از »کّل ذنٍب« جدا شده.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: اسمی که بعد از »إاّل« آمده مرفوع است 
)الصابرون( پس قطعاً مستثنی منه محذوف است./ گزینءه )2(: »از بازار 
نجف نخریدم، مگر چادری برای هدیه«: »عباءة« را نمی توانیم از کلمه ای 
قبل از »إاّل« جدا کنیم یا به عبارت دیگر، مفعوِل »اشتریُت« نیامده، پس 
مستثنی منه محذوف است./ گزینءه )3(: جملءه قبل از »إاّل« ناقص است 

)خبر نیامده( پس مستثنی منه محذوف است.
»إاّل« وقتی معنای »فقط« دارد که مستثنی منه - 428 گزینءه »4« 

در جمله حاضر نباشد؛ پس: در گزینءه )1(: اگر »تلمیذین« را در جای خالی 
قرار بدهیم، »الّتالمیذ« مستثنی منه خواهد بود./ گزینءه )2(: با حضور 
»التمرین الثاني«، »الّتمارین« مستثنی خواهد بود و »إاّل« معنای »فقط« 
نمی دهد./ گزینءه )3(: اگر »واحداً منهم« در جای خالی قرار بگیرد، باز هم 
»الّتالمیذ« مستثنی منه خواهد شد./ گزینءه )4(: با حضور »في المدرسة« 
در جای خالی مستثنی منه نخواهیم داشت و »إاّل« معنای »فقط« می دهد: 

»دانش آموزان تنها در مدرسه تمارین را نوشتند.«
در - 429 مگر  نمی شود،  گران  میوه  این  »قیمت  گزینءه »2« 

زمستان.«  از معنای عبارت کامالً مشخص است که مستثنی منه حذف 
شده و »إاّل« معنای »فقط« ندارد.

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »نگهبان تمام شب را بیدار نماند، جز دو 
ساعت.«  »کّل الّلیل« مستثنی منه است./ گزینءه )3(: »اخبار روزانه را 
نشنیدم، مگر خبرهای اقتصادی را.«  »األخبار« مستثنی منه است./ 
گزینءه )4(: »حیوانات نمی توانند در اقیانوس ها زندگی کنند، مگر ماهی ها.« 

 »الحیوانات« مستثنی منه است.
»مادربزرگم به دلیل بیماری خود فقط دختر - 430 گزینءه »3« 

بزرگ خود را به یاد آورد.« در این عبارت مستثنی منه محذوف است؛ پس 
اسلوب حصر داریم و »إاّل« به معنای »فقط« است.

در سایر گزینه ها مستثنی منه داریم و »إاّل« معنای »فقط« نمی دهد: 
گزینءه )1(: غذادادن به ماهی های زینتی برای ما ساده است، مگر ماهی 
از خوردن چیزی  گزینءه )2(:  مستثنی منه/  »أسماك«:  تیرانداز.  
خودداری نکنید، مگر مواد قندی.  »شيء«: مستثنی منه/ گزینءه )4(: 
کسی نمی تواند از این قله باال برود، مگر توانمندان.  »أحد«: مستثنی منه

د )مورد تأکید( - 431 اسمی که بعد از »إاّل« می آید مؤکَّ گزینءه »4« 
خواهد بود به شرطی که مستثنی منه محذوف باشد. در این گزینه مستثنی منه 
محذوف است؛ یعنی »إاّل« معنای »فقط« می دهد و مستثنی که عدد »خمسة« 

است مورد تأکید قرار می گیرد: »فقط پنج هزار تومان دارم.«
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »اعضای خانواده ام تکلیف حج را به جا 
نیاوردند، مگر یکی از آنان!«  »أعضاء« مستثنی منه است، پس اسلوب 
تأکید نداریم./ گزینءه )2(: »بازیکنان تیم استقالل را دوست ندارم، مگر دو 
نفر از آنان.«  »الالعبین« مستثنی منه است، پس اسلوب تأکید نداریم./ 
گزینءه )3(: »فقط نفر اول ایرانی بود.«  تأکید داریم، ولی عدد »األّول« 

مستثنی نیست، بلکه صفت است و تأکید روی »الفائز« است.
در این سؤال اّول به دنبال گزینه ای می رویم که - 432 گزینءه »4« 

در آن جمع مکّسری نیست. گزینءه )4( فاقد جمع مکّسر است، اما جمع های 
مکّسر در گزینه های دیگر مستثنی منه هستند و به ترتیب عبارت اند از: 

مفرد أخ، الطلبة  طالب، ُکّفار  کافِر.« »اإلخوة 
»حکیمان نمی توانستند این بیماری را درمان - 433 گزینءه »2« 

کنند، مگر ابن سینا«
»حکماء« مستثنی منه است که جمِع »حکیم« بوده و اسم فاعل نیست.

بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »نویسندگان به جایزه ای ادبی دست 
نیافتند، مگر یکی از آن ها«: »واحداً« از »الُکّتاب« جدا شده. دّقت کنید 
که مفرد »ُکّتاب«، »کاتب« است که اسم فاعل است./ گزینءه )3(: »معموالً 
حاکمان ظالم نیستند، مگر )تعداد( کمی از آن ها«: »قلیالً« از »الحّکام« جدا 
شده. »الحّکام« نیز جمع مکّسر است و باید به مفرد آن که »حاکِم« است 
توجه کنیم. »حاکم« اسم فاعل است./ گزینءه )4(: »قطعاً مؤمنان رستگار 
شدند، مگر کسانی که هنگام نماز فروتنی نمی کنند«: »اّلذین« از »المؤمنون« 

جدا شده که »المؤمنون« اسم فاعل است.
قرائت »اال« با توّجه به ترجمءه آن به شکل زیر - 434 گزینءه »1« 
است:

»علینا أاّل )أَْن + ال( نتوّکل إاّل علی اّلذي وسعت رحمُته کّل شيء!«
 »بر ماست )ما باید( فقط بر کسی توّکل کنیم که رحمتش هر چیزی را

فرا گرفته است!«
قرائت صحیح عبارت: »علی المؤمن أاّل )أَْن + ال( - 435 گزینءه »2« 

یخاَف أحداً إاّل ربّه العظیم!«
ترجمءهعبارت: »مؤمن نباید از کسی، جز پروردگار بزرگش بهراسد!«

در این گزینه، مستثنی منه جمع مؤّنث سالم - 436 گزینءه »4« 
)الطّالبات( است:

ترجمءهعبارت: »دانش آموزان برای جشن ازدواج خانم مدیر دعوت شدند، 
مگر سه نفر از آنان!«

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »ُمُدناً: شهرهایی« مستثنی منه و جمع 
مکّسر »مدینة« است!/ گزینءه )2(: »قوانین ...« مستثنی منه و جمع مکّسر 
»قانون« است!/ گزینءه )3(: »الُجنود: سربازان« مستثنی منه است و جمع 

مکّسر »الُجندّي« است.
در این گزینه، مستثنی منه، جمع مکّسر است. - 437 گزینءه »1« 

نْب«( مفردش »الذَّ نوب«  )»الذُّ
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )2(: مستثنی منه: العاملون  جمع مذّکر 
 سالم/ گزینءه )3(: مستثنی منه: المعّلمین  جمع مذّکر سالم/ گزینءه )4(:

مستثنی منه: مقاالت  جمع مؤّنث سالم
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َق« - 438 در این گزینه، »الّناُس« که فاعِل فعل »تََذوَّ گزینءه »1« 
را  زندگی  ترجمءهعبارت: مردم شیرینی  است، مستثنی منه می باشد! 

نچشیدند، مگر کسی که تلخِی آن را در آغاز چشیده است!
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )2(: مستثنی منه: »هذه ...«  مفعول/ 
گزینءه )3(: مستثنی منه: »أَحَداً«  مفعول/ گزینءه )4(: مستثنی منه: 

»الطُّاّلب ...«  نائب  فاعل
در این گزینه، »طاُلَب« مستثنی منه است که - 439 گزینءه »3« 

نقش مفعول دارد! ترجمءهعبارت: »معّلم دانش آموزانش را به جشن توّلدش 
دعوت کرد، مگر دانش آموزِ اخاللگر را!«

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: مستثنی منه: »التَّالمیُذ«  فاعل/ 
گزینءه )2(: مستثنی منه: »الُکّفاُر«  فاعل/ گزینءه )4(: مستثنی منه: 

»الّناُس«  فاعل
»ُکلُّ شيٍء یرخص إذا َکثَُر إاّل األَدَب!«.- 440 گزینءه »3« 

ترجمءهعبارت: هر چیزی هرگاه زیاد شود، ارزان می شود، مگر ادب!
با توّجه به معنای عبارت، »إاّل: مگر، جز، به غیر از« درست است! هم چنین 

در این گزینه بعد از »إاّل« اسم آمده است!
در سایر گزینه ها، »اال« به صورت زیر است: گزینءه )1(: »أال: هان، آگاه باشید«

گزینءه )2(: »أاّل = أَْن + ال« نَْفشَل: که شکست نخوریم.
گزینءه )4(: »أاّل = أَْن + ال« تَیأَسي: که مأیوس/ ناامید نشوی.

که - 441 خواسته  را  گزینه ای  ما  از  تست  صورت  گزینءه »4« 
مستثنی منه آن حذف نشده باشد )مذکور باشد(! در این گزینه،  »الُمزاِرعوَن« 

فاعِل جمله و مستثنی منه است که در جملءه قبل از »إاّل« آمده است! 
ترجمءهعبارت: کشاورزان، امروز نهال های بسیاری را کاشتند، مگر این مرد!
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: در جملءه قبل از »إاّل« فاعِل فعِل »ال 
یرسب« وجود ندارد  مستثنی منه محذوف است!/ گزینءه )2(: در جملءه 
« وجود ندارد  مستثنی منه محذوف  قبل از »إاّل« مفعوِل فعِل »ال ُأحبُّ
است!/ گزینءه )3(: در جملءه قبل از »إاّل« فاعِل فعِل »لَم یَْکُتب« وجود ندارد 

 مستثنی منه محذوف است!
منظور از تست این است که در کدام گزینه - 442 گزینءه »2« 

مستثنی منه آن محذوف است!
در این گزینه، در جملءه قبل از »إاّل« مفعوِل فعِل »ما شرح: شرح نداد، توضیح 

نداد« نیامده است؛ به عبارت دیگر، مستثنی منه آن محذوف است. 
ترجمءهعبارت: »معّلم در جلسءه گذشته برای دانش آموزان شرح نداد، مگر 
درس سوم را!« یا: »معّلم در جلسءه گذشته برای دانش آموزان فقط درس 

سوم را شرح داد!«
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: در این گزینه، »ُحّکاَم« )مفعوِل عبارت( 
مستثنی منه است. بنابراین مذکور )غیرمحذوف( است!/ گزینءه )3(: در 
این گزینه، »أَحَداً« )مفعوِل عبارت( مستثنی منه است. بنابراین مذکور 
)غیرمحذوف( است!/ گزینءه )4(: در این گزینه، »الطُّاّلُب« )فاعِل عبارت( 

مستثنی منه است. بنابراین مذکور )غیرمحذوف( است!
صورت تست از ما گزینه ای را خواسته که در آن - 443 گزینءه »3« 

»اسلوب حصر« وجود ندارد!
»حَْصر« یعنی اختصاص دادِن چیزی به کسی یا موضوعی. این اسلوب معموالً 
 هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که: 1( جملءه قبل از »إاّل« منفی باشد.

2( در جملءه قبل از »إاّل« مستثنی منه محذوف باشد!

 منظور از منفی بودن جملءه قبل از »إاّل« این است که معموالً یکی از 
ادوات »ما )نافیه(، ال )نافیه(، ال )ناهیه(، لَْم )جازمه(، لَیَس و لَن« آمده باشد!

با این توضیحات فقط گزینءه )3( صحیح است؛ زیرا نه جملءه قبل از »إاّل« 
منفی است و نه مستثنی منه آن )التَّالمیذ( محذوف است!

»إاّل« وقتی معادل »فقط« است که جملءه پیش از - 444 گزینءه »2« 
»إاّل« منفی بوده و مستثنی منه حذف شده باشد. در این گزینه، »ال یحّبون« 
فعل منفی بوده، و مستثنی منه برای »الّلذة« هم مشخص نیست: »کسانی که 
در زندگی تنبلی می کنند، دوست ندارند مگر لّذت و آسایش را« )فقط لّذت 

و آسایش را دوست دارند(.
در سایر گزینه ها به ترتیب، کلمات »أحد«، »األسماك« و »عمل«، مستثنی منه 

هستند پس »إاّل« نمی تواند معنای »فقط« بدهد.
»إاّل« وقتی معنای »فقط« می دهد که اوالً جملءه - 445 گزینءه »4« 

قبل از إاّل منفی باشد و ثانیاً مستثنی منه محذوف باشد.
بررسیگزینهها: گزینءه )1(: جملءه پیش از إاّل مثبت است./ گزینءه )2(: 
»آمال« مستثنی منه است  »به آرزوهایت دست نمی یابی مگر آن چه 
برایش تالش می کنی.«/ گزینءه )3(: »هدف« مستثنی منه است  
»فرستادن پیامبران از سوی خداوند هدفی ندارد جز خوشبختی بشر«/ 
گزینءه )4(: مستثنی منه محذوف است  »از کشور نمی تواند خارج شود 
مگر کسی که گذرنامه داشته باشد« )فقط کسی که گذرنامه داشته  باشد 

می تواند از کشور خارج شود.(
اگر به عبارات قبل از »إاّل« در همءه گزینه ها توّجه - 446 گزینءه »3« 

کنیم، می بینیم که فقط در گزینءه )3( جمع سالم آمده. و آن »الّسماوات« 
است. در گزینه های دیگر مستثنی منه به صورت جمع مکّسر آمده که به 

ترتیب عبارت اند از: »أبیاتاً، أشعار، براهین و قوانین«.
چون جملءه پیش از »إاّل« منفی و مستثنی منه - 447 گزینءه »4« 

هم محذوف است، پس می توانیم آن را به صورت مثبت ترجمه کنیم. دّقت 
کنید که »الحیاة« مبتداست، ولی خبر قبل از »إاّل« نیامده، برای همین 

می گوییم مستثنی منه محذوف است.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: چون بعد از »إاّل« اسم مرفوع آمده 
)المعّلمون( پس قطعاً مستثنی منه محذوف است نه مذکور./ گزینءه )2(: 
»صوت« از »أصوات« جدا شده که جمع مکّسر است نه جمع سالم./ 
گزینءه )3(: عبارت قبل از »إاّل« مثبت است، پس قطعاً مستثنی منه مذکور 

است. )کل وعاء(
اوالً در درس نامه گفتیم که غالباً بعد از »إاّل« فعل - 448 گزینءه »3« 

نمی آید، ثانیاً منفی بودن فعل »لم یحاول« باعث غلط شدن مفهوم جمله 
می شود: »به مراحل باال در تحصیل نتوانست برسد مگر این که شبانه روز 

تالش نکرد.«
عبارت قبل از »إاّل« منفی است و مفعوِل »ال یبلغ« - 449 گزینءه »3« 

هم نیامده، پس مستثنی منه هم محذوف است و »إاّل« معنای »فقط« می دهد.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(:  توّجه کنید که عبارِت قبل از »إاّل«، 
مثبت است./ گزینءه )2(: عبارت قبل از »إاّل« منفی است، اما مستثنی منه 
)التالمیذ( مذکور است./ گزینءه )4(: عبارت قبل از »إاّل« منفی است، اما 
مستثنی منه )شیئاً( ذکر شده، پس در هیچ کدام »إاّل« معنای »فقط« ندارد.

در این عبارت »ااّل« چون بر سر فعل آمده در واقع - 450 گزینءه »2« 
»أن ال« بوده پس اسلوب استثنا نداریم: »از همکالسی هایم خواستم که در 

کالس با تنبلی حاضر نشوند«
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بررسیسایرگزینهها:در سایر گزینه ها اّوالً جمالت قبل از إاّل همگی منفی 
هستند و ثانیاً در همءه آن ها مستثنی منه محذوف است پس همگی اسلوب 
حصر دارند: گزینءه )1(: تنها کسی که در آفرینش می اندیشد بر اسرار این 
زندگی آگاه می شود!/ گزینءه )3(: در زندگی این اندیشمند علی رغم شرایط 
سخت زندگی اش فقط نشاط را می بینیم!/ گزینءه )4(: در آخرت تنها عملی 

صالح که در آن رضای خداوند باشد به ما سود می رساند!
عبارتی که قبل از »إاّل« آمده، مثبت است؛ پس - 451 گزینءه »1« 

معنای »فقط« را نمی رساند. بررسیسایرگزینهها:گزینءه )2(: عبارِت قبل 
از »إاّل« منفی است )ما أّدی( و مستثنی منه حذف شده, چرا که فاعِل »أّدٰی« 
پیش از »إاّل« نیامده. در نتیجه معنای »فقط« ایجاد شده است./ گزینءه )3(: 
»إنَّما« یکی از راه های ایجاد مفهوم »فقط« است./ گزینءه )4(: لفِظ »فقط« 

خودش به صورت واضح در جمله دیده می شود.
»إّنما« در ابتدای یک جمله نشانءه وجود حصر - 452 گزینءه »1« 

است: »دنیا تنها خیالی است که به سرعت می گذرد«.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )2(: عبارت پیش از »إاّل« منفی نیست، پس 
اسلوب حصر نداریم، بلکه اسلوب استثناء داریم./ گزینءه )3(: درست است 
که جملءه پیش از »إاّل« منفی است، ولی دقت کنید که مستثنی منه هم باید 
محذوف باشد تا اسلوب حصر ایجاد شود، در حالی که در این جا جملءه پیش 
از »إاّل« کامل است و مستثنی منه حذف نشده و در واقع »الحریّة« از »شیئاً« 
جدا شده./ گزینءه )4(: در این عبارت هم مواردی از اسلوب حصر وجود 

« تأکید دارد نه حصر و اختصاص. ندارد. به یاد داشته باشید که »إنَّ
»دوستان خدا محسوب نمی شوند، مگر شایستگانی - 453 گزینءه »2« 

از مردم )مردم شایسته(«  از معنای عبارت کامالً معلوم است که مستثنی منه 
حذف شده، پس »صالحین« که اسم فاعل است مورد تأکید قرار گرفته است.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: با توجه به مفردبودِن »شهیر« مشخص می شود 
که »نّقاد« هم مفرد است، لذا »نَّقاد« بر وزِن »فَّعال« اسم مبالغه است./ گزینءه )3(: 
»عباد« جمع »عبد« بوده و اسم فاعل نیست./ گزینءه )4(: »ُمستنقع« به معنای 

»مرداب« بوده و از عالمت عین الفعِل آن مشخص است که اسم فاعل نیست.
معنای عبارت اصلی: »افتخار تنها برای خردی - 454 گزینءه »2« 

استوار است.« این مفهوم در گزینءه )2( دیده می شود. دّقت کنید، کلمه ای 
که در فارسی بعد از »فقط« یا »تنها« می آید در عربی باید بعد از »إاّل« 
قرار بگیرد. )رد گزینه های 1 و 4(، ضمناً برای ایجاد مفهوم »فقط« باید 

مستثنی منه محذوف باشد. )رد گزینءه 3(
سؤال، اسلوب استثنائی را خواسته که ممکن - 455 گزینءه »4« 

است به صورت مثبت و مؤّکد ترجمه شود )یعنی با »فقط + فعل مثبت«(. 
اسلوب استثناء در صورتی می تواند به شکل »مثبت و مؤّکد« ترجمه شود که 
ُمسَتثنی منه در آن ذکر نشده باشد. )در کنکور 1400 این مبحث با عنوان 
»حصر« آمده است.( در گزینءه )4( »اإلعمار« مستثنی است، اما قبل از »إاّل« 
اسمی نیامده که »اإلعمار« از آن استثناء شده باشد؛ پس مستثنی منه ذکر 
نشده. لذا می توانیم این جمله را به صورت مثبت و مؤّکد ترجمه کنیم: 
»هدف نوبل از اختراع دینامیت، جز آبادسازی و سازندگی نبود.« = »هدف 

نوبل از اختراع دینامیت فقط آبادسازی و سازندگی بود.«
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »اآلَخریَن« مستثنی منه + »إاّل« + »عالِماً« 
مستثنی )این فیزیکدان در کشف این ماده به دیگران توجه نکرد، جز یک 
دانشمند.(/ گزینءه )2(: »جمیع« مستثنی منه + »إاّل« + »األخیر« مستثنی 
)مشکالت، ارادءه دانش آموز را در انجام همءه تکالیفش ضعیف نکرد، جز آخری.(/ 
گزینءه )3(: »ُکّل« مستثنی منه + »إاّل« + »أُسَرة« مستثنی )نیکوکار ثروتش را 

به هر کسی که ادعا می کند به آن احتیاج دارد نمی بخشد، جز خانواده اش.(

سؤال، اسلوب استثنائی را خواسته که ممکن - 456 گزینءه »3« 
است به صورت مثبت و مؤّکد ترجمه شود )یعنی با »فقط + فعل مثبت«(. 
اسلوب استثناء در صورتی می تواند به شکل »مثبت و مؤّکد« ترجمه شود که 
مستثنی منه در آن ذکر نشده باشد. )در کنکور 1400 این مبحث با عنوان 
ث« مستثنی است، اما قبل از »إاّل«  لَوُّ »حصر« آمده است.( در گزینءه )3( »التَّ
ث« از آن استثناء شده باشد؛ پس مستثنی منه ذکر  لَوُّ اسمی نیامده که »التَّ
نشده. لذا می توانیم این جمله را به صورت مثبت و مؤّکد ترجمه کنیم: 
»باران های اسیدی، جز آلودگی را در هوا باعث نمی شوند.« = »باران های 

اسیدی فقط آلودگی را در هوا باعث می شوند.«
بررسیسایرگزینههای: گزینءه )1(: »أحٌد« مستثنی منه + »إاّل« + »اّلذي« 
مستثنی )احدی به ما نیکی نمی کند، جز کسی که به او نیکی می شود.(/

گزینءه )2(: »غذاًء« مستثنی منه + »إاّل« + »الفئران« مستثنی )جغدها در 
مزرعه غذایی نمی خورند، جز موش ها.(/ گزینءه )4(: »شیئاً« مستثنی منه + 
»إاّل« + »الصعوبة« مستثنی )بدبین در هر فرصتی چیزی نمی بیند، جز سختی.(

در این گزینه جملءه قبل »إاّل« منفی و مستثنی منه - 457 گزینءه »3« 
محذوف است.

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »أحد« مستثنی منه و »اإلنسان« مستثنی است!
گزینءه )2(: »الجوائز« مستثنی منه و »جائزة« مستثنی است!
گزینءه )4(: »الفاکهة« مستثنی منه و »نوعاً« مستثنی است!

و - 458 منفی  »إاّل«  از  قبل  عبارت، جملءه  این  در  گزینءه »4« 
مستثنی منه محذوف است.

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »شیئاً« مستثنی منه و »نوعاً« مستثنی است!
گزینءه )2(: »أحٌد« مستثنی منه و »اهلل« مستثنی است!

گزینءه )3(: »أکثر الناس« مستثنی منه و »اّلذین« مستثنی است!
در این عبارت »أحد« مستثنی منه و »المهاجم« - 459 گزینءه »2« 

مستثنی است. 
در سایر گزینه ها جملءه قبل »إاّل« منفی و مستثنی منه محذوف است.

در این عبارت »الّتّفاح« مستثنی و »أنواع الفواکه« - 460 گزینءه »3« 
مستثنی منه آن است و در نتیجه مفهوم حصر در این جمله وجود ندارد. در 
سایر گزینه ها جمله منفی بوده و مستثنی منه به کار نرفته است؛ بنابراین 

دارای اسلوب حصر می باشند.
بررسیگزینهها: گزینءه )1(: »طالباُت« مستثنی منه، - 461 گزینءه »3« 

»واحدة« مستثنی/ گزینءه )2(: »أصدقاء« مستثنی منه، »ثالثة« مستثنی/ 
گزینءه )3(: »پدرم در مزرعه اش پرورش نمی دهد، جز پرندگان اهلی.« مفعول 
 فعل »ال یُربّي« قبل از »إاّل« نیامده و مستثنی منه، محذوف است./ گزینءه )4(: 

»مواطنونا« مستثنی منه و »قلیالً« مستثنی است.
سؤال گفته گزینه ای را پیدا کن که در آن »مستثنی« - 462 گزینءه »1« 

و »مستثنی منه« دو اسم مکان باشند.
بررسیگزینهها: گزینءه )1(: »َمصاِدر« مستثنی منه، »َمْصَدر: منبع« مستثنی 
 هر دو اسم مکان هستند./ گزینءه )2(: »غرفاً: اتاق هایی« مستثنی منه 
است. هرچند به مکان اشاره دارد، اما اسم مکان محسوب نمی شود؛ چون 
وزن اسم مکان را ندارد. »َمْخزناً: انباری، مخزنی« مستثنی و اسم مکان 
است./ گزینءه )3(: »کّل« مستثنی منه است و طبیعتاً اسم مکان نیست. 
 »مِنطَقة: منطقه« هم به عنوان مستثنی، وزن اسم مکان را ندارد./ گزینءه )4(: 
»الشوارع« مستثنی منه و »الشارع: خیابان« مستثنی است که وزن اسم مکان 

را ندارند و طبیعتاً اسم مکان حساب نمی شوند.
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در این گزینه، جملءه قبل »إاّل« منفی است و - 463 گزینءه »3« 
مستثنی منه به کار نرفته است؛ بنابراین اسلوب حصر داریم.

بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(:  »ما« مستثنی و »األفالم« مستثنی منه 
است!/ گزینءه )2(:  »األقویاء« مستثنی و ضمیر »نا« در »صعدنا« مستثنی منه 

است!/ گزینءه )4(:  »سمکة« مستثنی و »األسماك« مستثنی منه است!
در این گزینه، »أحد« مستثنی منه است و چون - 464 گزینءه »4« 

مستثنی منه حذف نشده، پس این عبارت نمی    تواند اسلوب حصر باشد؛ اما 
در گزینه    های دیگر مستثنی منه محذوف است و اسلوب حصر داریم. 

ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: تنها پیامبران بشارت دهنده، راه مستقیم و 
دین حق را آشکار می    کنند./ گزینءه )2(: تنها کسانی  که هرگز از مشرکین 
نباشند با یکتاپرستی به دین روی آورده        اند./ گزینءه )3(: تنها کسی که به 
کارش اطمینان داشت، تبر را برای شکستن بت    ها برداشت./ گزینءه )4(: 

کسی درس را یاد نمی    گیرد، مگر کسی که از گوش دهندگان بود.
در این گزینه، مستثنی منه حذف شده ولی در - 465 گزینءه »1« 

گزینه های دیگر مستثنی منه مذکور است؛ پس این گزینه با بقیءه گزینه ها 
فرق دارد.

ترجمءهگزینهها:گزینءه )1(: از چشمان ما نمی  افتد، مگر اشک  های شادی./
گزینءه )2(: خداوند چیزی را بر ما تحمیل نمی  کند، مگر آن چه را بدان 
طاقت داریم.  »شیئاً« مستثنی منه است./ گزینءه )3(: مردم به سرعت 
راه می  رفتند مگر آن که پایش درد می  کرد.  »الّناس« مستثنی منه است. 
)طبق کتاب  های درسی نظام جدید(/ گزینءه )4(: تمام خاطراتم از روزهای 

سفرم زیبا هستند مگر یکی از آن ها.  »ذکریات« مستثنی منه است. 
»العلوم« - 466 گزینءه )1(:  گزینهها:  سایر بررسی گزینءه »2« 

مستثنی و »شيٌء« مستثنی منه است./ گزینءه )3(: »اإلنسان« مستثنی و 
»أحد« مستثنی منه است./ گزینءه )4(: »قلیالً« مستثنی و »أکثر الناس« 

مستثنی منه است.
در این عبارت، »أحد« مستثنی منه است ولی در - 467 گزینءه »4« 

سایر گزینه ها مستثنی منه محذوف است. برای درک بهتر این مطلب به 
ترجمءه گزینه ها دقت کنید: گزینءه )1(: دین شما را جز خوش اخالقی تان 
کامل نمی کند!/ گزینءه )2(:آزموده را )دوباره( تجربه نمی کند مگر خطا 
کنندءه در کارهای خود/ گزینءه )3(: از خداوند طلب آمرزش نمی کند مگر 
کسی که او را بخشنده بیابد!/ گزینءه )4(: کسی در زندگی پیشرفت نمی کند 

مگر کسی که مشکالت را تحّمل کند!
در این عبارت »ثالثة« از »أصدقائي« استثناء شده - 468 گزینءه »2« 

است: »وقتی با پدرم صحبت کردم، دیدم که دوستانم را فراموش نکرده 
است، مگر سه نفر از آن ها را.«

بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »سبعة ألوان« مشخص نیست از چه 
چیزی استثناء شده است )ضمناً در این عبارت اسم »لیس« وجود ندارد.( 
»پرتو نورانی در دریا، جز هفت   رنگ ندارد!«/ گزینءه )3(: در این عبارت 
مفعوِل »لم نَر« نیامده است، پس مستثنی منه محذوف است: »هنگام حرکت 
ماه کامل داخل ابرها و بیرونشان ندیدیم، مگر پنج ستاره را.«/ گزینءه )4(: 
فاعِل »ما بدأ« ذکر نشده و از ترجمه هم به سادگی می توان فهمید که 
مستثنی منه محذوف است: »در چهل سالگی مطالعات پزشکی را آغاز نکرد، 

مگر یک نفر و او رازی بود!.«
»انسان در خلقت این عالم، جز حکمت نمی یابد«: - 469 گزینءه »2« 

 »حکمة« از کلمه ای جدا نشده )یا این که می توانیم بگوییم چون مفعول 
»ال یجُد« نیامده( پس مستثنی منه محذوف است.

بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: جمله مثبت است، پس مستثنی منه 
مذکور است. »قلیالً« از »طعام« جدا شده./ گزینءه )3(: جمله مثبت است، 
پس مستثنی منه ذکر شده. »اّلذین« از »الّتالمیذ« جدا شده./ گزینءه )4(: 

جمله مثبت است و »اثنین« از »أفراد« جدا شده.
 دقت کنید که در همان نگاه اّول می توان به جواب رسید، چرا که سه گزینه 
جملءه مثبت دارند، پس مستثنی منه حتماً دارند، اما گزینءه )2( مثبت نیست.

»در مهمانی ندیدم، مگر دو مهمان بخشنده از - 470 گزینءه »2« 
اقواممان«: »ضیفین« را نمی توانیم از کلمه ای جدا کنیم، پس مستثنی منه 

محذوف است یا به عبارتی، مفعوِل »لم أشاهد« نیامده.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »مسافران سوار ماشین نشدند، مگر دو 
نفر از آن ها«: مشخص است که »اِثنین« از »الُمسافروَن« جدا شده، پس 
مستثنی منه مذکور است./ گزینءه )3(: ظاهر جمله مثبت است، پس 
حتماً مستثنی منه مذکور است. »قلیالً« از »الّناس« جدا شده./ گزینءه )4(: 
»دانش آموزان در درس هایشان موفق نخواهند شد، مگر تالشگراِن آن ها«: 

»المجتهدین« از »الطالب« جدا شده.
گزینءه  »2«  با توجه به این که مستثنی ، یعنی »المؤمنون« - 471

مرفوع آمده، پس حتماً مستثنی منه محذوف است.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »مدیر همءه کارمندان را قبول نکرده 
بود، مگر یکی از آن ها را«: »واحداً« از »جمیع الموظّفین« جدا شده، پس 
مستثنی منه مذکور است./ گزینءه )3(: »بیشتر مردم دربارءه خلقتشان تأّمل 
نکرده اند، مگر عاقالنشان«: »العقالء« از »أغلب الّناس« جدا شده./ گزینءه )4(: 
»مادر از کارهای فرزندانش امروز مواظبت نکرد، مگر از بازی کردن زیادشان«: 

»لعب« از »أعمال« جدا شده.
»درختان بارده را نکاشته است، مگر این کشاورز - 472 گزینءه »4« 

فّعال«: »هذا الفاّلح« را نمی توان از کلمه ای جدا کرد. بنابراین مستثنی منه 
محذوف است یا به عبارتی، فاعِل »لم یغرس« پیش از »إاّل« نیامده.

بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »کسی در امتحان موفق نشده، به جز 
تالشگران«: »الّساعین« از »أحد« مستثنا شده./ گزینءه )2(: »مردم در 
مصیبت ها از صبر کمک نمی گیرند، مگر بعضی از آن ها«: »بعضهم« از 
»الّناس« مستثنا شده./ گزینءه )3(: »مردم در این دنیا پیشرفت نمی کنند، 

مگر تالشگران«: »الُمجّدین« از »الّناس« مستثنا شده.
»مادربزرگم در طول زندگی اش، جز آن چه که - 473 گزینءه »1« 

در دستش بود، انفاق نکرد«: »ما« را نمی توان از کلمه ای جدا کرد، پس 
مستثنی منه محذوف است یا به عبارت دیگر، مفعوِل »أنَفَقت« نیامده.

بررسیسایرگزینهها:گزینه های )2( و )3(: هر دو مثبت هستند، پس حتماً 
مستثنی منه در آن ها مذکور است. در گزینءه )2(، »الخائفین« از »الّناس« جدا 
شده و در گزینءه )3(، »واحداً« از »ألبسة« جدا شده./ گزینءه )4(: »خبری، جز 
اخبار اقتصادی از تلویزیون نشنیدم.«: »األخبار االقتصادیّة« از »خبراً« جدا شده.

این عبارت مثبت است، پس حتماً مستثنی منه - 474 گزینءه »1« 
در آن مذکور است. »وعاء العلم« از »کّل وعاٍء« جدا شده؛ اما در سایر گزینه ها 

»مستثنی منه« محذوف است.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )2(: »انسان مقّصر را نصیحت نکن، جز با 
لطافت و نرمی«: »التلطّف« را نمی توان از کلمه ای جدا کرد، پس مستثنی منه 
محذوف است./ گزینءه )3(: عبارت قبل از »إاّل« ناقص است و مبتدای مؤّخر 
نیامده، پس مستثنی منه محذوف است./ گزینءه )4(: »صدایت را باال نبر، 
مگر مقابل ستمگر«: »أمام الظالم« را نمی توان از کلمه ای جدا کرد، پس 

مستثنی منه محذوف است.
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»تپش های قلب تو برای کسی نمی زند، جز برای - 475 گزینءه »3« 
دانش آموزانت؟!«: »تالمیذ« از »أحد« جدا شده، پس مستثنی منه مذکور است.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: در این جا جملءه قبل از »إاّل« ناقص است: 
»نتیجءه کارهایت نبود ... پس مستثنی منه محذوف است./ گزینءه )2(: 
»برادرانم را نشناختم، مگر بعد از حوادث روزگار«: »بعَد« را نمی توان از کلمه ای 
جدا کرد، پس مستثنی منه محذوف است./ گزینءه )4(: »یک برگ از درخت 
نمی افتد، مگر با اجازءه خداوند«: »بإذن اهلل« را نمی توان از کلمه ای مستثنا کرد.

»کان + مضارع: ماضی استمراری« ـ »کانَت - 476 گزینءه »1« 
تَحضُن: به آغوش می گرفت«ـ  الماضي البعید  الماضي االستمراري

معّرف بالعلمّیة  معّرف بأل- 477 گزینءه »2« 
مذّکر  مؤّنث/ اسم فاعل من باب تفّعل - 478  گزینءه »2« 

ز، اسم  ُز  اسم فاعل: ُمَعزِّ َز ـ یَُعزِّ  اسم مفعول از باب تفعیل  َعزَّ
ز ]اسم فاعل و اسم مفعول در ثالثی مزید با »ُمـ« شروع  مفعول  ُمَعزَّ
می شود، اّما اگر عین الفعلش »کسره« داشته باشد، می شود اسم فاعل؛ و اگر 
فتحه داشته باشد، می شود اسم مفعول[ مفعول و منصوب  حال منصوب.

اشتباهاتسایرگزینهها: گزینءه )1(: مجّرد ثالثي - 479 گزینءه »4« 
 مزید ثالثي ]»أَعَتَق« بر وزِن »أَفَْعَل« از باب »إفعال«[/ الزم  متعدٍّ 
 ]وقتی ضمیری به فعلی مّتصل می شود، آن فعلـ  حّتی بدون توّجه به معنایشـ 

حتماً متعّدی است![/ فاعله ضمیر »الهاء« البارز  فاعله ضمیر »هو« 
المستتر./گزینءه )2(: من المزید الثالثي  من المجّرد الثالثي ]»کافِرون« 

مفردش »کافِر« بر وزن »فاِعل«  اسم فاعل از »مجّرد ثالثی« است![

منصوب  مرفوع ]زیرا »القوم« مستثنی  و مرفوع به اعراِب فاعل است![
گزینءه )3(: و الجملة خبر  و الجملُة صفة )= جملٌة وصفّیٌة( ]فعلی که 
پس از یک اسم نکره )در این جا: »عیٌن«( بیاید و آن را توصیف کند، جملءه 

وصفّیه نامیده می شود![
اشتباهاتسایرگزینهها:- 480 گزینءه »3« 

گزینءه )1(: متعدٍّ  الزم ]»اِنَْزَعَج: ناراحت شد«[/ گزینءه )2(: معّرف بأل 
َـ  ِــ  ُــ   معرفُة َعلَمٍ/ مبني  معرب ]وقتی یک اسم بتواند عالمت هایـ 
را در نقش های مختلف بپذیرد، حتماً معرب است! مثالً »اهللـُ  اهلِلـ  اهللَ«[/ 

ل  تفعیل گزینءه )4(: تفعُّ
»َعلّیاً« هرچند تنوین گرفته، اما معرفه است نه - 481 گزینءه »1« 

نکره؛ زیرا اسم َعلَم )اسم خاّص( همیشه معرفه است.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: من باب تفعیل - 482 گزینءه »3« 

 من باب تفّعل/ گزینءه )2(: مزید ثالثي )من باب إفعال(  مجّرد 
ثالثي/ گزینءه )4(: من فعل مزید ثالثي  من فعل مجّرد ثالثي

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: مؤّنث  - 483 گزینءه »4« 
مذّکر/ گزینه )2(: مفرده: ُمثمر  مفرده: ثمر/ گزینءه )3(: الزم  متعدٍّ

»یُقّبل« و »یُجلس« چون هر دو مفعول )ها( - 484 گزینءه »2« 
گرفته اند، فعل معلوم محسوب می شوند  یَُقبِّل، یُْجلِس

»الَعودة« صحیح است. ضمناً »سالمة« اسم فاعل - 485 گزینءه »4« 
است  سالَِمة

َعلُّق- 486 ل« است  التَّ »التعّلق« مصدر باب »تفعُّ گزینءه »1« 
»االهتمام« مصدر باب »اِفْتِعال« است  االِهْتِمام- 487 گزینءه »2« 
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