
401عربی دوازدهم ـ درس اولعربي کنکور 400

درسدرس  اّولاّولعــربــیعــربــی 12
قـــواعـــدقـــواعـــد

  َمعانِي الُْحروِف الُْمَشبَّهِه بِالْفْعِل َو اَل الّنافَیِه لِْلِجْنِس   َمعانِي الُْحروِف الُْمَشبَّهِه بِالْفْعِل َو اَل الّنافَیِه لِْلِجْنِس 

........

....

11- اْلُحروُف اْلُمَشبَّهُه  ِبالِفْعِل- اْلُحروُف اْلُمَشبَّهُه  ِبالِفْعِل

« حروف مشّبهٌة بالفعل می گویند. ، لَیَْت، لََعلَّ ، لٰکِنَّ ، َکَأنَّ ، أَنَّ  به حروف »إنَّ

هُة بِالِْفعِْل: 11 َعیِّن ِعباَرًة ما جاَءت فیَها الُْحروُف الُْمَشبَّ

2  لَعّل الطّمع یَدفع اإلنسان إلَی الباَلء! 1  لَیَْت الّناَس یَْرحَُم بَعُضُهم بَعضاً! 

4  کاَن الطّبیُب جَلََس في ُغرفتِه َکْي یَفَحَص الَمرَضی! 3  إنَّ المریَض یَشُعُر بَِألَمٍ في َصدرِه! 

« حروف مشّبه بالفعل هستند. در گزینۀ )4( »کاَن« فعل ناقصه است و »َکْي« حرف ناصبه  « و گزینۀ )3( »إنَّ  در گزینۀ )1( »لَیَت«، گزینۀ )2( »لََعلَّ
بر سر فعل مضارع است؛ بنابراین پاسخ تست، گزینۀ )4( می باشد.

معانیحروفمشبّهۀبالفعلمعانیحروفمشبّهۀبالفعل

کید می کند. : به معنای »قطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان« است و جمله را تأ  إنَّ
همانا مؤمن راستگو است.  إّن المؤِمَن صادٌق.  

بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.  إنَّ اهلَل ال یُضیُع أَجَْر الُْمحِْسنیَن ...
: به معنای »که، این که« است. بین دو جمله می آید و آن ها را به هم پیوند می دهد.  َأنَّ

دانشمندان اعتقاد دارند که دانش های سودمند باعث پیشرفت جامعه می شوند. م المجتمِع.    العلماُء یَعتقدوَن َأنَّ العلوَم الّنافعَة تَُسبُِّب تَقدُّ
گفت می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.  قاَل أَعْلَُم أَنَّ اهلل َعلَی ُکلِّ َشْيٍء قَدیٌر

: به معنای »گویی« معموالً برای شّک و تردید، و به معنای »ماننِد« برای تشبیه به کار می رود.  َکأَنَّ
گویی اذان گو حاضر شده است تا اذان بگوید! َن!   َکَأنَّ المؤّذَن قد حََضر لُِیؤَذِّ

آنان مانند یاقوت و مرجانند.  َکَأنَُّهنَّ الْیاقوُت و الَْمْرجاُن
گویی خشنود ساختن همۀ مردم هدفی است که به دست نمی آید. َکَأنَّ إرضاَء جَمیِع الّناِس غایٌَة ال تُْدرََك. 

(: به معنای »ولی، اّما« است و برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام از جملۀ قبل از خود، می آید.  لِٰکنَّ )ولِٰکنَّ
گردی اش پوزش او را نپذیرفت. دانش آموز از کارش پوزش خواست ولی هم شا  اِعتَذر الطّالُب ِمن ِفْعلِه لکِنَّ زمیلَه ما قبَل ُعذَرُه. 

بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیش تر مردم سپاسگزاری نمی کنند.  کثََر الّناِس ال یَْشُکروَن إنَّ اهلَل لَذو فَضٍل َعلَی الّناِس َولکِنَّ أَ
 لَیَْت: به معنای »کاش« بیانگر آرزو )تمنّا( است و به صورت »یا لَیَت« نیز به کار می رود.

کاش مسلمانان مّتحد باشند.  لَیَْت الُمسلمیَن مّتحدوَن. 
ک بودم! و کافر می گوید ای کاش من خا  ًَو یَقوُل الْکاِفُر یا لَیْتَني ُکنُْت تُرابا

: به معنای »شاید« و »امید« است، بیانگر امید )َرجا( است.  لََعلَّ
شاید گشایش نزدیک باشد.  لََعلَّ الَفَرَج قَریٌب. 

بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم شاید )امید است( شما خردورزی کنید.  إنّا جََعلْناُه ُقرآناً َعَربّیاً لََعلَُّکم تَْعِقلوَن

....
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22  َعیِّن َحرفاً ِمَن الحروِف الُمَشبَّهة بِالِفعل یَدلُّ َعلَی التَّشبیه:

2 اِعلَْم أَنََّك التناُل أهدافَك العالیَة دوَن االجتهاد! ه!  1 لََعلَّ الطّفَل یَستَِمُع إلَی کالمِ ُأمِّ
4 لَیتَني أَنَجُح في جامعة طهران! 3 کَأنَّ أَخالَق هذا الّرُجل أخالُق أخي! 

: که« برای ربط دو جمله آمده است. در گزینۀ )3(  : شاید، امید است« برای تَرّجی )امید( آمده است. در گزینۀ )2(، حرف »أَنَّ   در گزینۀ )1(، حرف »لََعلَّ
: مانند، گویی« برای تشبیه آمده است. ترجمۀ عبارت: »اخالق این مرد ماننِد اخالق برادرم است!« در گزینۀ )4(، حرف »لَیَْت: کاش« برای تَمّني  حرف »کَأنَّ

)آرزو( آمده است؛ بنابراین پاسخ تست، گزینۀ )3( است.

عمل حروف مشّبهه بالفعلعمل حروف مشّبهه بالفعل

« بر سر جملۀ اسمیه می آیند و مبتدا را به عنوان اسم خودشان، منصوب می کنند و خبر را به عنوان  ، لَیَت و لَعلَّ ، لکنَّ ، َکأَنَّ  حروف مشّبهٌة بالفعل »إّن، أنَّ
خبر خودشان، مرفوع باقی می گذارند.

      اهلُل          علیٌم                       إنَّ               اهلَل                   علیٌم 
        مبتدا و مرفوع به ضمه/ خبر و مرفوع به ضمه  حرف مشّبه به فعل / اسم إّن و منصوب به فتحه / خبر إّن و مرفوع به ضّمه

اسم و خبر حروف مشّبهه بالفعل و اعراب آن هااسم و خبر حروف مشّبهه بالفعل و اعراب آن ها

ـً( در مفرد، یاء )یِن( در مثّنی،  ـَ( و تنوین آن ) 1 اسم ظاهر: اسم عام یا خاص منصوبی است که با عالمت »فتحه )
یاء )یَن( در جمع مذّکر سالم، کسره )ـِ( و تنوین آن )ـٍ( در جمع مؤنّث سالم می آید.«

.  همانا مرد/ علی، کوشا است.   إّن الّرجَل/ علّیاً ُمِجدٌّ
    اسم إّن و منصوب به فتحه )اسم ظاهر(

( چون مبنی است، عالمت آخر آن  2 ضمیر بارز: ضمیر مّتصل )ي/ َك، ِك / ـه، ها / نا / ُکما، ُکم، ُکنَّ / هُما، هُم، هُنَّ
آشکار نمی شود. 

 َکأنَّـُه في المکتبة. گویی او در کتابخانه است. 
   اسم لَیَت و مبنی )ضمیر بارز(

 انواع اسم حروف مشّبهٌة بالفعل 

ـٌ( در مفرد، جمع مؤنّث سالم و برخی از جمع های مکّسر /  ( و تنوین آن ) ـُ 1 اسم ]عام و خاص[ مرفوع با عالمت »ضّمه )
الف )اِن( در مثّنی / واو )وَن( در جمع مذّکر سالم« 

 إّن المؤمَن صادٌق.   بی گمان مؤمن راستگو است. 
                  خبر إّن  ]از نوع اسم[ و مرفوع 

2 جمله )جملۀ فعلّیه/ جملۀ اسمّیه( 
ُس.  شاید معّلم درس بدهد.  لعلَّ المعّلَم یُدرِّ

            خبر لَعلَّ ]از نوع جملۀ فعلّیه[

إنَّ الطّالَِب لباُسُه نظیٌف. همانا دانش   آموز، لباسش تمیز است. 
         خبر إنَّ ]از نوع جملۀ اسمّیه[

3 جاّر و مجرور 
 لَیَت الکتاَب علَی المنضدة. کاش کتاب روی میز باشد.

                    خبر لَیَت ]از نوع جاّر و مجرور[

 انواع خبر حروف مشّبهٌة بالفعل 

 چند مثال از اعراب اسم و خبر حروف مشّبهة بالفعل به صورت اسم ظاهر: 
إّن                الطّالبَیِن            ناِجحاِن في االمتِحاِن.   إّن                  الُمعلِّمیَن            ُمِجّدوَن في دراساتِهم. 

حرف مشّبه  /        اسم إّن       /    خبر إّن و مرفوع به الف      حرف مشّبه به فعل  /   اسم إّن و منصوب به یاء  /    خبر إّن و مرفوع به واو
به فعل            و منصوب به یاء

إّن              الطّالباِت            ناِجحاٌت في االمتِحاِن.
حرف مشّبه  /      اسم إّن       /           خبر إّن

به فعل         و منصوب به کسره       و مرفوع به ضّمه

....

....



403عربی دوازدهم ـ درس اولعربي کنکور 402

33  عیِّن الخطأ:

2 لَعلَّ الاّلِعباِت فائِزاٌت في هِذه الُمسابقة! 1 لَیَت الطّالبَیِن ُمِجّداِن في أداء واجباتهما! 

4 کأنَّ الباحثَة صابِرٌة في دراساتها العلمّیة! 3 إّن المسلموَن متقّدمیَن في العالَم! 

  در گزینۀ )1( »لیَت« حرف مشّبه به فعل/ »الطّالبَیِن« مثّنای مذّکر، اسم لَیَت و منصوب به یاء/ »ُمِجّداِن« مثّنای مذّکر، خبر لَیَت و مرفوع به 
« حرف مشّبه به فعل/ »الاّلِعباِت« جمع مؤنّث سالم، اسم لَعلَّ و منصوب به کسره / »فائِزاٌت« جمع مؤنّث سالم، خبر لَعلَّ  الف است. در گزینۀ )2( »لَعلَّ
« حرف مشّبه به فعل/ »المسلموَن« جمع مذّکر سالم، اسم إنَّ است و باید منصوب به یاء »الُمسلمیَن« باشد./  و مرفوع به ضّمه است. در گزینۀ )3( »إنَّ
« حرف مشّبه به فعل/ »الباحثَة« اسم کأنَّ و منصوب  »متقّدمیَن« جمع مذّکر سالم، خبر إنَّ است و باید مرفوع به واو »متقّدموَن« باشد. در گزینۀ )4( »کأنَّ

به فتحه / »صابِرٌة« خبر کأنَّ و مرفوع است؛ بنابراین پاسخ تست، گزینۀ )3( است.

 اسم های اشاره )هذا، هذِه، ذلك، تلك، هؤالء، أولئِك( پس از حروف مشّبهة بالفعل، اسم ظاهر محسوب می شوند، و چون مبنی )جز در مثّنی »هَذیِن، 
هاتَیِن«( هستند، عالمت آخرشان، آشکار نمی شود.  

کاش این دانش آموزان تالش می کردند.  لیَت هِذِه الطّالبات اجتَهدَن.  
اسم لَیَت و مبنی )اسم ظاهر(

 اسم های ربط )موصول( »الّذي / الَّتي، الّذیَن / الاّلتي« در نقش اسم حروف مشبهٌة بالفعل یا خبر آن ها و هم چنین »َمن، ما« در نقش خبر آن ها، چون 
مبنی هستند، عالمت آخرشان، آشکار نمی شود.  

همانا عاقل کسی است که دشمن خود را می شناسد. ه.   إنَّ العاِقَل َمْن یَعرُِف عدوَّ
                خبر إنَّ و مبنی

همانا کسانی که در زندگی شان تالش می کنند، به هدف هایشان دست می یابند. إنَّ الّذیَن یَجتهدوَن في حیاتِهم، یَنالوَن أهدافَهم. 
اسم إنَّ و مبنی )اسم ظاهر(

گر جملۀ اسمّیه با ضمیر منفصل )جدا( »أنا، أنَت، هو، ...« شروع شود و بخواهیم حروف مشّبهة بالفعل را در ابتدای عبارت بیاوریم، ضمیر منفصل به ضمیر   ا
مّتصل )پیوسته( تبدیل می شود و به حروف مشبهة بالفعل می چسبد.

إنُّه ناِجٌح. )همانا او موّفق است.(      هَو ناِجٌح. )او موّفق است.(   
لعلََّك تَصُدُق. )شاید تو راست بگویی.(  أنَت تصدُق. )تو راست می گویی.(     

إنّـنا نستَمُع إلی القرآِن. )همانا ما به قرآن گوش فرا می دهیم.(                                                                  نَحُن نستَمُع إلی القرآِن. )ما به قرآن گوش فرا می دهیم.(    
کید است و خبر بعد آن می آید.  گر اسم حروف مشّبهة بالفعل،  ضمیر مّتصل باشد و بالفاصله بعد از آن ضمیر منفصل بیاید،  ضمیر منفصل جهت تأ  ا

قطعاً تو شنوا و دانا هستی.  إنَّك    أنَت    الّسمیُع   الَعلیُم 
کید   خبر اول إنَّ  خبر دوم إنَّ            اسم إنَّ  تأ

 گاهی میان اسم حروف مشّبهة بالفعل و خبر آن ها با چند کلمه فاصله می افتد. 
گویی آسمان شهرمان در روزهای زمستان آلوده است.  ثٌة.     کأّن َسماَء مدینتنا في أیّام الّشتاء ُمتلوِّ

حرف مشّبه به فعل / اسم کأّن و منصوب /  خبر کأنَّ و مرفوع 

گر بعد از اسم حروف مشّبهة بالفعل، جاّر و مجرور بیاید و پس از آن، اسم یا فعل بیاید، معموالً اسم یا فعل، خبر است.   ا
      إنَّ           الطّالِبَة     في الّدراسة     ناجحٌة / تَنجُح.  
حرف مشّبه به فعل/ اسم إّن /      جاّر و مجرور /   خبر إّن  )اسم / فعل(

گر اسم حروف مشّبهة بالفعل، نکره و خبر آن جاّر و مجرور یا ظرف1 باشد، خبر بر اسم، مقّدم می شود. برای فهم بهتر این نکته، به ارتباط آن با درس 8   ا
عربی دهم و هم چنین درس 7 عربی یازدهم توّجه کنید.

کاَن  في الصفِّ تلمیٌذ.              إّن             في الّصفِّ تلمیذاً. في الصفِّ تلمیٌذ.    
حرف مشّبه به فعل /  جاّر و مجرور،  / اسم مؤّخر إّن    جاّر و مجرور، خبر مقّدم/ مبتدای مؤّخر و مرفوع به ضّمه            فعل ناقص /  جاّر و مجرور، / اسم مؤّخر کاَن و      

                                              خبر مقّدم کاَن   مرفوع به ضّمه                           خبر مقّدم إّن   و منصوب به فتحه

 عندي         أٌَخ.                                        کاَن              عندي           أٌَخ.              إّن             عندي             أخاً.
حرف مشّبه به فعل  /   ظرف،   /         اسم مؤّخر إّن ظرف،     /    مبتدای مؤّخر                                   فعل ناقص       /       ظرف،      /     اسم مؤّخر کانَ 

خبر مقّدم    و مرفوع به ضّمه                                     خبر مقّدم کانَ       و مرفوع به ضّمه                         خبر مقّدم إّن         و منصوب به فتحه

1. به کلماتی مانند »ِعند، قَبل، بَعد، فَوق، تَحَت، أمام، َوراء، َخلْف، هُنا، هناَك، ...« ظرف گویند که معادل قید زمان و مکان در فارسی هستند.
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44   عیِِّن الخبر جاّرا و مجروراً:
کتساب المسؤولّیاِت الهاّمة مستعّدات! 2 إّن المجتهدات في ا 1 کأنَّ العلماَء في المجتمعات البَشریّة ُمرِشدوَن إلی الُهَدی!  

4 لیت في قریتنا مکتبًة نَجد فیها الُکتب القّیمة! 3 أعلم أّن المعّلمیَن یُِصّرون علَی أداء الواجبات المدرسّیة! 

  در گزینۀ )1(، »ُمرشدوَن« خبر کأنَّ به  صورت اسم است. در گزینۀ )2(، »مستعّداٌت« خبر إّن به  صورت اسم است. در گزینۀ )3(، »یُِصّروَن« خبر 
، به  صورت فعل است؛ در گزینۀ )4( »في قریِة« خبر مقّدم لَیَت، به  صورت جاّر و مجرور است که پس از آن اسم نکره »مکتبًة« اسم مؤّخر لَیَت آمده  أنَّ

است. بنابراین پاسخ تست، گزینۀ )4( است.

» ـ حرف »إنَّ
1- اّول عبارت می آید.

2- بعد از فعل »قاَل، ...« و مشتّقات آن »یَقوُل، ... / ُقل، ...« می آید؛ در صورتی که فعل دیگری میانشان نیاید.
3- بعد از »یا / أَیُّها + اسم« می آید.

قطعاً اسالم دین عبادت است.  إنَّ اإلسالَم دیُن الِعبادِة.  
معّلم گفت: همانا امتحان آسان است. قاَل المعّلُم: إنَّ االمتحاَن َسهٌل.  

ای معّلم، قطعاً ما آماده هستیم. یا معّلُم: إنّا جاِهزوَن.   
« در وسط عبارت و معموالً پس از فعلی غیر از فعل »قال« و مشتّقات آن می آید. ـ حرف »أنَّ

 أَ لَم تَعلَم أنَّ اهلَل علَی ُکلِّ َشيٍء قَدیٌر   آیا ندانستی که خداوند بر هر چیزی توانا است.

 » « با حرف »َأنَّ  فرق حرف »إنَّ

(« به معنای »زیرا، برای این که، چون« معموالً در پاسخ کلمۀ پرسشی »لِماذا: چرا، برای چه« می آید.  کلمۀ »أِلَنَّ )لِـ + أَنَّ

چرا با هواپیما سفر نکردی؟  لماذا ما سافَْرَت بِالطّائَِرة؟  

زیرا بلیط هواپیما گران بود.  أِلَنَّ بِطاقََة الطّائَِرِة کانَت غالَیًة. 

« در عبارت، دلیِل عمل  پیش از خود را بیان می کند که عالوه بر معانی »زیرا، برای این  که، چون« به صورت »چرا که، و چه« نیز آورده می شود. توّجه: گاهی کلمۀ »أِلَنَّ

به بیمارستان رفتم زیرا )برای این که، چون، چرا که، چه( بیمار بودم. َذهَبُْت إلی المستشَفی أِلَ نَّني ُکنُْت مریضاً.  

دلفین حافظه ای قوی دارد، زیرا )برای این که، چون، چرا که، چه( او حیوان باهوشی است.  . کرٌة قَویٌَّة أِل نَُّه حََیواٌن َذکيٌّ لفین ذا لِلدُّ

گر در ابتدای عبارتی باشد، حرف مشبَّه بالفعل محسوب نمی شود و در ترجمۀ آن، کلمۀ »فقط، تنها« معموالً خبر یا فاعل جمله را محصور می کند.  »ِإنَّما« ا

خداوند فقط عادل است.      ِإنََّما اهلٰلُ عاِدٌل. 

از ]میان[ بندگان خدا، فقط دانشمندان از خدا می ترسند.                                              إنّما یَخَشی اهلٰلَ من عباِده العلماُء

« و »لَیَْت« فعل مضارع باشد، به صورت »مضارع التزامی« ترجمه می شود. گر خبرِ »لََعلَّ  ا

شاید حمید سفر کند!   لََعلَّ حَمیداً یُساِفُر! 

کاش دوستم در مسابقه پیروز شود! لَیَْت َصدیقي یَنَْجُح في الُْمسابََقِة! 

کاش همۀ شهرهای کشورم را ببینم! لَیْتَني ُأشاِهُد جَمیَع ُمُدِن باِلدي! 

گر خبرِ »لَیَْت« فعل ماضی باشد با توّجه به جایگاهش در متن می توان آن را به صورت »ماضی استمراری یا ماضی بعید« ترجمه کرد.  ا

کاش ناصر از تنبلی دوری می کرد )دوری کرده بود(!   لَیَْت ناِصراً ابْتََعَد َعِن الَْکَسِل! 

« فعل ماضی باشد، معموالً به صورت »ماضی التزامی« ترجمه می شود. گر خبرِ »لََعلَّ  ا

شاید دانش آموز تکلیف هایش را نوشته باشد.   لََعلَّ الطّالَِب َکتََب تَکالیَفه. 

گر حرف جّر »لِـ« بعد از »لَیَت« بیاید، در ترجمه فعل از مصدر »داشتن« می آید.  ا

ای کاش اسبی داشتم.   یا لَیَت لي فََرساً. 
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حیح في تَرجمة الِعبارات: 55  َعیِّن الصَّ
1 اِشتَری أبي سواراً ألُختي ولکّنها فقَدتْه!: پدرم دستبندی را برای خواهرم خرید، شاید او آن را گم کند!

 2یا لَیَت لَنا ِمثَل ما ُأوتَِي قارون: ای کاش مثل آن چه به قارون داده شد، داشتیم!
 3ُقْل إنَّما الِعلُم ِعنَد اهلل: بگو همانا علم نزد خداوند است!

4 کأّن الّسماَء ُقّبٌة فوَق رؤوِسنا!: آسمان گنبدی باالی سرهایمان بود!
 در گزینۀ )1( »ولکّن« به معنای »ولی، اّما« و فعل ماضی »فََقَدت« به معنای »گم کرد، از دست داد« می باشد. در گزینۀ )2( »یا لَیَت« به معنای 
»ای کاش« و جاّر و مجرور »لَنا« با توّجه به »یا لَیَت« به معنای »داشتیم« می باشد. در گزینۀ )3( »إنَّما« به معنای »فقط، تنها« است. در گزینۀ )4( 

« به معنای »گویی که، مثل این که« می باشد؛ بنابراین پاسخ تست، گزینۀ )2( می باشد. »کأنَّ

66 َعیِّن َغیر المناسب  للَفراغات مَن الحروف المشّبهة بالفعل:

2 بعد کالمي قاَل أصدقائي ........... مجنوٌن!: کأنَّك  1 نَصعُد الَجبل ........... الجوَّ لطیٌف ِجّداً!: ألَنَّ  
4 ...........ـنا مطمئّنون في هَذا العَمل!: لعّل 3 ...........ـني کنُت أحاوِل للوصول إلی أهدافي!: لیتَ 

 به ترجمۀ حروف مشّبهة بالفعل به همراه عبارت ها توّجه کنید: گزینۀ )1(: »از کوه باال می رویم زیرا هوا بسیار لطیف است!« گزینۀ )2(: »بعد از 
سخنم دوستانم گفتند گویی تو دیوانه هستی!« گزینۀ )3(: »کاش برای رسیدن به هدف هایم تالش می کردم!« گزینۀ )4(: »شاید ما در این کار مطمئن 

باشیم!«؛ بنابراین پاسخ تست، گزینۀ )4( است؛ زیرا »امید و اطمینان« در یک جمله جمع نمی شوند.

77  َعیِّن الَخطَأَ في ترجمة األفعال المعّینة:
ثُنا َعِن النُّقوِش!: سخن می گوید 2 إنَّما الُمرِشُد یَُحدِّ 1 إّن اإلنساَن غاِفٌل ولٰکِنَّ اهلل ال یَتُْرُکه َعلَی هِٰذِه الْحالَِة!: رها نمی کند 

4 لََعلَّ الّرُجل یُنِقُذ الَغریَق ِمَن الَغَرق!: نجات دهد 3 لیَت ُکّل الّناس یَتکّلموَن َعلَی قدِر ِعلمهم!: سخن می گویند 

 در گزینۀ )1( فعل »ال یَتُرُك )»ال«ی نفی + فعل مضارع(« به صورت مضارع اخباری منفی »رها نمی کند« ترجمه می شود. در گزینۀ )2( فعل مضارع 
ُث« به صورت مضارع اخباری »سخن می گوید« ترجمه می شود. در گزینۀ )3( فعل مضارع »یَتکلّمون« تحت تأثیر حرف »لَیَت: کاش« به صورت  »یَُحدِّ
: شاید« به صورت مضارع التزامی »نجات دهد«  مضارع التزامی »سخن بگویند« ترجمه می شود. در گزینۀ )4( فعل مضارع »یُنِقُذ« تحت تأثیر حرف »لََعلَّ

ترجمه می شود؛ بنابراین پاسخ تست، گزینۀ )3( می باشد.

22- اَل الّنافَیه ِلْلِجْنِس )الی نفی جنس(- اَل الّنافَیه ِلْلِجْنِس )الی نفی جنس(

الی نفی جنس، بر سر جملۀ اسمّیه می آید، و برای خود، اسم و خبر دارد.  
همیشه نکره است،

ـَ( است، همیشه مفتوح )
هیچ گاه »ال« نمی گیرد.

 اسم »ال«ی نفی جنس 

 خبر »ال«ی نفی جنس می تواند به سه صورِت »اسم، جمله )جملۀ فعلّیه یا اسمّیه(، جاّر و مجرور« بیاید.
گر جمله یا جاّر و مجرور باشد، عالمت آن آشکار نمی شود.   ( است و ا ـٌ ـُ  گر اسم ظاهر باشد، مرفوع به ضّمه )  خبر »ال«ی نفی جنس ا

ال عدوَّ              أخطَُر                    ِمن الَجهل.   
الی نفی جنس/ اسم الی نفی جنس و مفتوح / خبر الی نفی جنس

. ال                      تلمیَذ                 في الّصفِّ
الی نفی جنس/ اسم الی نفی جنس و مفتوح / خبر الی نفی جنس

ال                      تلمیَذ                 جاء.
الی نفی جنس/ اسم الی نفی جنس و مفتوح / خبر الی نفی جنس

 »ال«ی نفی جنس با حروف »ال« در موارد زیر اشتباه نشود:
1 »ال«ی جواب به معنای »نه« در پاسخ به »هَْل« و »أَ«

آیا به ورزشگاه می روی؟ نه، به خانه می روم.  هل تَذهُب إلی الملعِب؟ ال، أذهَُب إلی البیِت.  
آیا تو اهل بجنورد هستی؟ نه، من اهل بیرجند هستم. أَ أَنَت ِمن بُجنورد؟ ال، أَنَا ِمن بیرجَند.  

.ُ..ُ.
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2 »ال«ی نفی بر سر فعل مضارع )بدون تغییر در آخر آن(؛ 
المؤمنوَن ال یکِذبوَن اآلَخریَن. مؤمنان به دیگران دروغ نمی گویند.   ال یَْذهَُب: نمی رود             

3 »ال«ی نهی بر سر فعل مضارع )با تغییر در آخر آن(؛ 
ال تجلِسوا: ننشینید   نهی مخاطب = امر منفی  ال تَْذهَْب: نرو / 

ال نخُرْج: نباید خارج شویم /  ال یکتُبوا في الکتاب: نباید در کتاب بنویسند. نهی غایب و متکّلم = نباید + مضارع التزامی 
4 »ال«ی عطف در وسط عبارت، برای تأیید قبل از خود و رّد بعد از خود

با خردمند هم نشینی کن نه با نادان.  جالِِس العاقَل ال الجاِهَل. 
گر »ال« همراه حرف جّر »بِـ« باشد، الی نفی جنس نیست و اسم پس از آن، مجرور به حرف جّر »بِـ« می باشد.  ا

عالم بی عمل مانند درخت بدون میوه است.  العالِم باِل عمٍل کالّشجرِ باِل ثَمرٍ. 
گاه باش« در ابتدای عبارت، حرف تنبیه است.  »َأال« به معنای »هان، آ

گاه باش که با یاد خدا دل ها آرام می گیرد. آ   :أاَل بِذْکرِ اهلِل تَطمئِنُّ الُقلوب
 »أ ال )»أ« استفهام + »ال«ی نفی(« به معنای »آیا نـ« بر سر فعل مضارع می آید و آن را منفی می کند.

آیا نمی دانی که او حّق است.  . أ ال تَعلَُم أَنَُّه حَقٌّ
 »َأاّل )َأْن + »ال«ی نفی(« به معنای »که نـ« بر سر فعل مضارع می آید و آن را معادل مضارع التزامی منفی می کند.

بر ماست که در انجام واجبات دینی تنبلی نکنیم. َعلَینا أاَّل نَتَکاَسَل في أداِء الَفرائِض. 

88 َعیِِّن الَْخطَأَ َعن نَوع »ال«:

2 ال تَفضیَل علَی اآلَخریَن بَسبَِب اللَّون!: الّنافیة 1 ال ُمشاوَِر لي في أَعمالي!: الّنافیة لِلِْجنس 

4 ال یَیأُس الُمؤِمن ِمن َرحمِة اهلِل!: الّنافیة 3 ال تَضَحِك ااِلمَرأَة في الَمجلِس بَصوٍت عاٍل!: الّناهیة 

 در گزینۀ )1( »ال« بر سر اسم »ُمشاوِر« آمده و »ال«ی نفی جنس است. در گزینۀ )2( »ال« بر سر اسم »تَفضیل« آمده و »ال«ی نفی جنس است. 
کن کرده است )برای خواندن با کلمۀ بعد، آخر فعل کسره ــِـ گرفته است( و »ال«ی نهی  در گزینۀ )3( »ال« بر سر فعل »تَضحَك« آمده و آخر آن را سا

است. در گزینۀ )4( »ال« بر سر فعل آمده و آخر آن را تغییر نداده است و »ال«ی نفی است؛ بنابراین پاسخ تست، گزینۀ )2( است.

گر خبر »ال«ی نفی جنس، جاّر و مجرور نیز باشد، بر اسم آن، مقّدم نمی شود.     ا
   ال                      َرُجَل                   في الَحفلَة. 

الی نفی جنس   /     اسم الی نفی جنس    /    خبر الی نفی جنس
و مفتوح                     ]از نوع جاّر و مجرور[

 شرایط حذف خبر الی نفی جنس:     
گر دوتا »ال«ی نفی جنس در عبارتی آورده شود و حرف عطفی مانند »َو« میان آن دو بیاید، در این صورت خبر »ال«ی دوم به قرینۀ لفظی حذف می شود.  1 ا

 ال ماَل لَُه و ال بَیَت ]لَُه[. هیچ مالی ندارد )برای او نیست( و هیچ خانه ای ]ندارد[ )برای او نیست.( 
اسم الی نفی جنس / خبر الی نفی جنس »جاّر و مجرور«/ اسم الی نفی جنس و »لَه« خبر محذوف الی نفی جنس به قرینۀ لفظی 

گر در جمله، حرف »إاّل« باشد و خبر قبل از »إاّل« نیامده باشد، خبر به قرینۀ معنوی »موجوٌد« محذوف است. 2 ا
هیچ الهی جز خدا ]موجود[ نیست.  در اصل  ال إلَه ]موجوٌد[ إاّل اهلُل.    ال إلَه إاّل اهلُل.  

اسم الی نفی جنس و »موجوٌد« خبر محذوف الی نفی جنس به قرینۀ معنوی 

، ال بأَس، ال َریَب، ...« به تنهایی آورده شوند و بعد از آن ها جاّر و مجرور به عنوان خبر نیاید، خبر الی نفی جنس به قرینۀ  گر جمالتی مانند »ال َشكَّ 3 ا
معنوی، محذوف است.  

هیچ اشکالی بر تو نیست.   در اصل   ال بأَس علیَك.    ال بأَس. هیچ اشکالی نیست.  
اسم الی نفی جنس و خبر الی نفی جنس به قرینۀ معنوی محذوف است.

نکات ترجمه:

 »ال«ی نفی جنس برای نفی مطلق به کار می رود. 
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گر خبر الی نفی جنس، اسم یا جاّر و مجرور باشد )غیر از فعل باشد(، در ترجمه، »هیچ...« در اول و »... نیست« در آخر می آید.   ا
 

هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست. ال  فَْقَر  أََشدُّ ِمَن الَْجْهِل.   
الی نفی جنس/ اسم الی نفی جنس و مفتوح / خبر الی نفی جنس و مرفوع به ضّمه

هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت نیست.  ال َکنَْز أَْغنَی ِمَن الَْقناَعِة.     
الی نفی جنس/ اسم الی نفی جنس و مفتوح / خبر الی نفی جنس 

هیچ دانش  آموزی در کالس نیست.    . ال تلمیَذ  في الّصفِّ
الی نفی جنس/ اسم الی نفی جنس و مفتوح / خبر الی نفی جنس از نوع جار و مجرور 

هیچ چیزی بهتر از بخشش هنگام قدرت نیست. ال  َشيَء  أَحَسُن ِمَن الَعفوِ ِعنَد الُقدَرِة.  
الی نفی جنس  /   اسم الی نفی جنس و مفتوح  /  خبر الی نفی جنس و مرفوع به ضّمه

هیچ آبی در لیوان نیست. ال  ماَء  في الکأس.  
الی نفی جنس/ اسم الی نفی جنس و مفتوح / خبر الی نفی جنس از نوع جار و مجرور

گر خبر »ال«ی نفی جنس، فعل باشد، آن فعل به صورت منفی ترجمه می شود.    ا
هیچ دانش آموزی در کالس ما مردود نمی شود.   ال تلمیَذ  یَرُسُب في َصّفنا.   

الی نفی جنس/ اسم الی نفی جنس و مفتوح/ خبر الی نفی جنس از نوع فعل مثبت 

 ترکیب دو حرف  »ال ... لـ  + ضمیر« به معنای »ندارم، نداری، ندارد، ...« است. 
هیچ کتابی ندارم.     ال کتاَب لي.  

جز آن چه به ما آموختی، هیچ دانشی نداریم.   ال ِعلَْم لَنا إاّل ما َعلَّْمتَنا

99 عیِِّن الّصحیح في ُأسلوِب العبارات:

2 ال الکالَم أشّد من الحّق! 1 إّن أنتُم ال تحصلوَن الّنجاح دون الَجهد! 

4 ال في فریقنا خائَن!  3 ال قفَل إاّل یفتُحه مفتاُح المحّبة! 

« ضمیر منفصل »أنتُم« آمده است که باید ضمیر مّتصل »ُکم )إنُّکم(« باشد. در گزینۀ )2(، اسم »ال«ی نفی جنس    در گزینۀ )1(، بعد از حرف »إنَّ
به همراه »ال« آمده است که باید بدون »ال« یعنی »کالَم« باشد. در گزینۀ )3( اسم »ال«ی نفی جنس با فتحه )-َ( آمده است و خبر »ال«ی نفی جنس، 
»موجوٌد« محذوف قبل از »إاّل« است. در گزینۀ )4(، خبر »ال«ی نفی جنس بر اسم مقّدم شده  است که باید به صورت »ال خائَِن في فریقنا« باشد؛ بنابراین 

پاسخ تست، گزینۀ )3( می باشد. 

1010  َعیِِّن الَخطأ في ترجمة العبارات:

1 ال َسعادة أَعلَی من رضا اهلِل!: هیچ سعادتی باالتر از خشنودی خدا نیست!

2 ال َرغبة لي إاّل ما یَنفعني في الَحیاة!: جز آن چه در زندگی به من سود می رساند هیچ تمایلی نداشتم! 

3 ال تُشاهَُد في حدیقة منزلنا شجرة إاّل َشجرة البرتقال!: در باغ خانۀ ما درختی جز درخت پرتقال دیده نمی شود!

4 ال نَعمْل في الُمختبر بعد انتهاء الّدوام المدرسّي!: بعد از پایان ساعت کاری مدرسه نباید در آزمایشگاه کار کنیم!

  در گزینۀ )1(، خبر الی نفی جنس، اسم تفضیل »أَعلَی: باالتر« است و در ترجمه، »هیچ ... نیست« می آید. در گزینۀ )2(، »ال ... لي« باید به صورت 
»هیچ ... ندارم« ترجمه شود. در گزینۀ )3(، فعل مضارع منفی و مجهول »ال تُشاهَُد« به معنای»دیده نمی شود« است. در گزینۀ )4(، فعل نهی متکّلم وحده 

»ال نَعمْل« به معنای »نباید کار کنیم« است؛ بنابراین پاسخ تست، گزینۀ )2( است.
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خالصۀ نکات ترجمهخالصۀ نکات ترجمه

مثال هامعانی حروف مشّبهة بالفعل

کید، رفع الّشّك( کید )تأ : »همانا، قطعاً، بی گمان، به درستی که، به راستی، بی  شک« برای تأ إنَّ المعّلماِت مشفقاٌت. قطعاً معّلمان دلسوزند.إنَّ

ظَنَنُت أنّ ك شاهدتَني. گمان کردم که تو مرا دیدی.َأّنَ: »که« برای پیوند میان دو جمله )ربط(

: »گویی« برای تردید و »مانند« برای تشبیه کأنَّ
. گویی دانش آموز در کالس است. )تردید( َکأنَّ الّتلمیَذ في الّصفِّ

کأنَّ علّیاً أَسٌد. علی مانند شیر است. )تشبیه(

: »ولی، اّما« برای رفع ابهام لکنَّ
. کِل ضارٌّ کُل لذیٌذ لکنَّ اإلسراَف في األ األ

خوردن لذت بخش است اما زیاده روی در خوردن مضّر است.

لَیــَت الطّالَِب یَنَجُح في ااِلمتحــان. کاش دانش آموز در امتحان لَیَت )یا لَیَت(: »کاش، ای کاش« برای آرزو )تمّني(
موّفق شود. 

: »شاید، امید است« برای امید )رجاء، ترّجي( لََعلَّ الّساعَة قریٌب شاید ساعت ]قیامت[ نزدیک  باشد.لَعلَّ

مثال هاترجمۀ فعل به عنوان خبر در ترکیب ها

لَیَت + فعل مضارع  مضارع التزامی
لَیَت األغنیاء یُساعدوَن الُفقراء.

کاش ثروتمندان به فقیران کمک کنند.

لَیَت + فعل ماضی  ماضی استمراری یا ماضی بعید
لَیتَه قاَل الحّق.

ای کاش او حقیقت را می گفت )گفته بود(.

لَعلَّ + فعل مضارع  مضارع التزامی
لعلَّ َصدیقي یَذهَُب إلی الملعب.

شاید دوستم به ورزشگاه برود.

لَعلَّ + فعل ماضی  ماضی التزامی
لَعلَّ صدیقي َذهََب إلی الملعب.

شاید دوستم به ورزشگاه رفته باشد.

»ال«ی نفی جنس + فعل مثبت  فعل منفی
ال مجتهَد یَتَکاَسُل.

هیچ کوشایی تنبلی نمی کند. 

مثال هاترجمۀ حرف جّر »لِـ« در ترکیب ها

لَیَت لي َصدیقاً. ای کاش دوستی داشتم.لَیَت + لـ + ضمیر یا اسم = کاش داشتم، داشتی، ...

»ال«ی نفی جنس + لِـ / عند + ضمیر = هیچ ندارم، نداری، ...
ال عدّو لي. هیچ دشمنی ندارم.

ال َوقَْت ِعندي. هیچ وقتی ندارم.

1111  عیِّن الخطأ في ترجمة العبارات:

1 یا إلهي، ال َرجاَء لي َغیُرَك!: ای خدای من، هیچ امیدی غیر از تو ندارم!

!: کاش معّلمم یک بار در کالس بخندد! 2 لیَت معّلمي یضحك في الّصفِّ مّرًة واحدًةً

3 إنّما المؤمنون الّذیَن یتوّکلون علَی اهلِل!: مؤمنان تنها کسانی هستند که بر خدا توّکل می کنند!

4 ال إبهاَم یوجَد في هذا الّدرس!: نه، ابهامی در این درس پیدا می شود!

 در گزینۀ )1( الی نفی جنس با حروف جر )ال ... لي(، »هیچ ... ندارم« ترجمه می شود. در گزینۀ )2( فعل مضارع تحت تأثیر »لیَت« به صورت مضارع التزامی 
»بخندد« ترجمه می شود. در گزینۀ )3( »إنّما« از ادات حصر است و به صورت »تنها، فقط« ترجمه می شود. در گزینۀ )4( »ال«ی نفی جنس بر سر اسم آمده است 

و به همراه فعل »یوجَد« به صورت منفی »هیچ ابهامی ... پیدا نمی شود« ترجمه می شود؛ بنابراین پاسخ تست، گزینۀ )4( می باشد.
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واژگـــــــانواژگـــــــان

أَخَذ: گرفت
»ُخذوا: بگیرید«

أسَوأ ِمن: بدتر از
أطَعَم: غذا داد، خورانید

»ال تُطِعموا: غذا ندهید، نخورانید«
کفاء: همتایان أ

ِانْطَوٰی: به هم پیچیده شد )مضارع: یَنْطَوي(
َأمات: میراند )مضارع: یُمیُت(

»ال تُمیتوا: نمیرانید«
َأوَفی: وفا کرد )مضارع: یُوفي / مصدر: إیفاء(

»أَوفوا: وفا کنید«
امِْرئ: شخص، مرد، انسان

َأبَْصَر: نگاه کرد )مضارع: یُبِْصُر(
َأَحّق: سزاوارتر
أحیاء: زندگان
أَشّد: سخت تر

َأْغنَی: بی نیازتر
کراه: اجبار إ

اَلَْبَدل: جانشین
بِضاَعة: کاال

الَبعْث: رستاخیز
بَیْع: فروختن
تُراب: خاک

تَعِْقلوَن: خردورزی می کنید
اَلِْجْرم: پیکر

ُجّهال: نادانان

الَْحدید: آهن
الَْحْفلَة: جشن

َل: تحمیل کرد َحمَّ
لْنا: بر ما تحمیل نکن« »ال تَُحمِّ

َحیاء: شرم، حیا
َخیْط: نَخ، ریسمان

اَلّداء: بیماری
َدواء: دارو
ذو: دارای

َذهَب: طال
یب: شک الرَّ

ـَ : گمان کرد )مضارع: یَْزَعُم( َزَعَم 
ساَرَع: شتافت )مضارع: یُساِرُع / مصدر: ُمساَرَعة(

ْجن: زندان السِّ
ِسوٰی: ُجز

ِشراء: خریدن
اَلطّین، اَلطّینَة: گِل، سرشت

العافیة: سالمت
الَْعّصاَرة: آبمیوه گیری

ة: ارجمندی الِعزَّ
اَلَْعَصب: پی، عصب

اَلَْعظْم: استخوان
َفریق: تیم، گروه

ُفْز: رستگار شو )ماضی: فاَز، مضارع: یَفوُز(
ة: نقره فِضَّ

َفْضل: بخشش

َقصیر: کوتاه
َقْول: گفتار

قیَمة: ارزش، اندازه
کرة المنضدة: تنیس روی میز

الَکَسل: تنبلی
َکنْز: گنج

: گویی، مانند َکأَنَّ
) ال تَُسّبوا: دشنام ندهید )ماضی: َسبَّ

ال ... لَنا: نداریم
اَللَّحْم: گوشت

: شاید، امید است لَعلَّ
لِکن: ولی

لَیَْت: ای کاش
ماء: آب

مایَلي: آن چه می آید
د، دودل د: ُمردَّ ُمَتَردِّ
الُمتَّقین: پرهیزگاران

مَرصوص: استوار، محکم
مَْفَسَدة: مایۀ تباهی

موتَی: مردگان
ل: رسانا ُمَوصِّ

مَیِّت: مرده
اَلنُّحاس: مس

یَستوي: مساوی است )ماضی: اِستوٰی(
یَْدعوَن: فرا می خوانند )ماضی: دعا(

یُسارِعوَن: شتاب می ورزند )ماضی: ساَرَع(

مترادف، متضاد، جمع مکسرمترادف، متضاد، جمع مکسر

مترادف

، َحِسَب )گمان کرد، پنداشت( /  أب = والِد )پدر( / امِْرئ = إنسان )انسان، شخص( / َشَعَر بِـ = أَحسَّ بِـ )احساس کرد( / َزَعَم = ظَنَّ
أبَصَر = شاهََد )نگاه کرد( / داء = مََرض )بیماری( / ِجْرم = ِجْسم )پیکر( / بَعْث = قیامَة )رستاخیز، قیامت( / َقْول = َکالم )گفتار( / 

َل )شتاب کرد( / َخْصلَة = میَزة )ویژگی( / ة، َسالمَة )سالمت( / أحَْسن = َخیر، أفَضل )بهتر، بهترین( / ساَرَع = َأْسَرَع، َعجَّ عافیة = ِصحَّ

 َکَتَم = َسَتَر )پنهان کرد( / أفْلََح = فاَز )رستگار شد( / خاِشع = خاِضع )فروتن( / َفْضل = َعطاء )بخشش( / یَلي = یَأتي = یَجيُء )می آید(

متضاد

أَسَوأ ≠ أَحَسن )بدتر ≠ بهتر( / خاِشع، خاِضع ≠ ُمَتکبِّر )فروتن ≠ خود بزرگ بین( / رِجال ≠ نِساء )مردان ≠ زنان( /

َصغیر ≠ َکبیر )کوچک ≠ بزرگ( / مَوتَی ≠ أحْیاء )مردگان ≠ زندگان( / ُجّهال ≠ ُعلَماء، ُعَقالء )نادانان ≠ دانایان( / مَیِّت ≠ َحّي )مرده 
ة )بیماری ≠ سالمتی( / فائِز ≠ خاِسر، راِسب )برنده ≠ بازنده، مردود( / طَویل ≠ َقصیر )بلند ≠ کوتاه( /  ≠ زنده( / داء ≠ ِشفاء، ِصحَّ

ُهنا ≠ ُهناَك )این جا ≠ آن جا( / ِشراء ≠ بَیْع )خریدن ≠ فروختن( / ُمشتري ≠ بائِع )مشتری، خریدار ≠ فروشنده( / أجَمل ≠ أقَبح )زیباتر ≠ زشت تر( 
/ إکراه ≠ اِختیار )اجبار ≠ اختیار( / أبَیض ≠ أسَود )سفید ≠ سیاه( / مؤِمن ≠ کافِر )مؤمن ≠ کافر( / کِْذب ≠ ِصْدق )دروغ ≠ راست( / لَیل ≠ نَهار 

ة ≠ ِذلَّة )سربلندی ≠ خواری( / ُمذنِب، ُمتََّهم ≠ بَريء )گناهکار، مّتهم ≠ بی گناه( )شب ≠ روز( / َکَتَم، َسَتَر ≠ أظَْهَر )پنهان کرد ≠ آشکار کرد( / ِعزَّ

جمع مکّسر

ک( /   آباء ← أب )پدر( / ِرجال ← َرُجل )مرد( / أفعال ← ِفْعل )کار( / أســماء ← اِســم )نام( / أْشعار ← ِشعر )شــعر( / أَطِعَمة ← َطعام )خورا
َحوائِج ← حاَجة )نیاز، نیازمندی( / بِقاع ← بُقَعة )زمین( / بَهائِم ← بَهیَمة )چارپا( / نَِعم ← نِعَمة )نعمت( / ُسّیاح ← سائح )گردشگر( / ُقلوب ← 
َقْلب )دل( / نُّقاد ←  ناِقد )نقدکننده( / َموتی ← َمیِّت )مرده( /أحیاء ← َحّي )زنده( / أجرام ← ِجرم )پیکر( / ِعظام ← َعْظم )استخوان( / لُحوم ← لَْحم 
)گوشت( / ُجّهال ← جاِهل )نادان( / أعمال ← َعَمل )کار، عمل، رفتار( / َمدائِن، ُمُدن ← َمدیَنة )شهر( / باِلد ← بََلد )کشور، شهر( / أَحادیث ← َحدیث 
)حدیث( / أفواه ← َفم )دهان( / ُقلوب ← َقْلب )دل( / ُغیوب ← َغْیب )نهان( / أقوال ← َقول )گفتار( / میاه ← ماء )آب( / أکفاء ← ُکفء، ُکْفو )همتا(
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ترجمۀ متـون مهـمترجمۀ متـون مهـم

ترجمۀ متنمتن

مـتـن درس:مـتـن درس:  َدواُؤَك فیَك َو ما تُبِصُر َو داُؤَك ِمنَك و ال تَشُعُر.
داروی تو در ]وجود[ خودت است و نمی بینی و بیماری تو از خودت است و 

احساس نمی کنی.

کَبُر. َ َأ تَْزَعُم َأنََّك ِجْرٌم َصغیٌر َو فیَك انْطََوی الْعالَُم اأْل
آیا گمان می کنی که تو پیکر کوچکی هستی در حالی که جهان بزرگ تر در تو به 

هم پیچیده شده است.

ْکفاُء َأبوُهُم آَدٌم و اأْلُمُّ َحّواُء. اَلنّاُس ِمن ِجهِة اآْلباِء َأ
مادر]شان[،  و  آدم  پدرشان  هستند،  همتا  مادر(  و  )پدر  پدران  نظر  از  مردم 

حّواست.

َو َقْدُر ُکلِّ امِْرٍئ ما کاَن یُحِْسنُُه َو لِلرِّجاِل َعلَی اأْلفعاِل َأسماُء
و ارزش هر انسانی به چیزی )کاری( است که آن را به خوبی انجام می دهد و 

مردان )انسان ها( با کارها]یشان[ نام هایی دارند.

َفُفْز)1( بِِعلٍْم َو ال تَطُْلْب بِِه بََدالً َفالنّاُس مَوتٰی َو َأهُل الِْعلِْم َأحیاُء.
پس دانش را کسب کن و جایگزینی برای آن نخواه زیرا مردم مرده هستند و 

اهل دانش زنده اند.

َسْب إنََّما النّاُس أِلُمٍّ َو أِلَْب. أیَُّها الْفاِخُر َجهالً بِالنَّ
افتخار  دودمان  به  نابخردانه  که  )ای  نسبت  به  نادانی  روی  از  افتخارکننده  ای 

می کنی( مردم فقط از یک مادر و پدر هستند.

ٍة َأْم َحدیٍد َأْم نُحاٍس َأْم َذهَْب؟ آیا ایشان را می بینی که از نقره یا آهن یا مس یا طال آفریده شده اند؟هَْل تَراُهم)2( ُخِلقوا ِمْن فِضَّ

بَْل تَراُهم ُخِلقوا ِمْن طینٍَة هَل ِسوٰی لَحٍْم َو َعظٍْم َو َعَصْب.
بلکه آنان را می بینی که از گِلی آفریده شدند. آیا به جز گوشت و استخوان و پی 

)عصب( هستند.

کدامنی و ادب است.إنََّما الَْفْخُر لَِعقٍل ثابٍِت َو َحیاٍء َو َعفاٍف َو َأَدْب. افتخار فقط به ِخَردی استوار و شرم و پا

ارزش هر انسانی به کارهای خوبش است.قٰیَمُة ُکلِّ اْمِرئ بَِأعمالِِه الَْحَسَنِة. 

إنَّ اهللَ ال یُضیُع أَْجَر الُْمْحِسنیَن ... :بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.تـمـاریـن:تـمـاریـن

قاَل أَْعَلُم أَنَّ اهللَ َعلٰی ُکلِّ َشْيٍء َقدیٌر ....گفت می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست

گویی خشنود ساختن همۀ مردم، هدفی است که به دست نمی آید.کََأنَّ إرضاَء َجمیِع الّناِس غایٌَة ال تُْدرَُك.

کثَر الّناِس ال یَْشُکروَن بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بیش تر مردم سپاسگزاری نمی کنند.إِنَّ اهللَ لَذو َفضٍل َعَلی الّناِس َو لِکنَّ أَ

ًَو یَقوُل الکاِفُر یا لَْیَتني ُکْنُت تُرابا!ک بودم و کافر می گوید: ای کاش من خا

ُکم تَْعِقلوَن بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم امید است شما خردورزی کنید.إنّا َجَعلْناُه ُقرآناً َعَربّیاً لََعلَّ

ُکم ُکنُتم ال تَْعَلموَن پس این، روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید. َفٰهذا یَوُم الَْبْعِث َو ٰلِکنَّ

 إنَّ اهللَ یُِحبُّ الَّذیَن یُقاتِلوَن في َسبیِلِه َصّفاً کَأَنَُّهم بُْنیاٌن َمرْصوٌص
قطعاً خدا کسانی را که صف بسته در راه او پیکار می کنند دوست می دارد، گویی 

آن ها ساختمانی استوار هستند. 

ْمَتنا جز آن چه به ما آموخته ای، هیچ دانشی نداریم.ال ِعلَْم لَنا إاّل ما َعلَّ

هیچ خیری در سخنی جز با عمل کردن نیست.ال َخْیَر في َقوٍل إاّل َمَع الِْفْعِل.

1. فعل »ُفز« با حرف جّر »بِـ« به معنای »کسب کن، به دست آور« می باشد.
2. تَرٰی + هم = »تَراهُم«



411عربی دوازدهم ـ درس اول عربي کنکور 410

... ًَة لِـّلِه َجمیعا گفتارشان تو را نباید اندوهگین کند؛ زیرا ارجمندی همه از آن خداست.َو ال یَْحُزنَْك َقولُُهم إنَّ الِْعزَّ

قیَن آن کتاب هیچ شّکی در آن نیست هدایتی برای پرهیزگاران است.ٰذلَِك الِْکتاُب ال َریَْب فیِه ُهدًی لِلُْمتَّ

... َوا اهلل وا الَّذیَن یَْدعوَن ِمن دوِن اهلِل َفَیُسبُّ و کسانی را که غیرِ خدا را فرا می خوانند دشنام ندهید که به خدا دشنام دهند ... .َو ال تَُسبُّ

... یا أَیَُّها الرَّسوُل ال یَْحُزنَْك الَّذیَن یُسارِعوَن ِفي الُْکْفِر.ای پیامبر، کسانی که در کفر شتاب می ورزند نباید تو را غمگین کنند

... لنا ما ال طاَقَة لَنا بِِه ]ای[ پروردگار ما، آن چه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما تحمیل نکن.... َربَّنا َو ال تَُحمِّ

خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند. ال یَْرَحُم اهللُ َمن ال یَْرَحُم الّناَس. 

ُکلُّ َطعاٍم ال یُْذکَُر اْسُم اهلِل َعَلْیِه، َفإنَّما هَو داٌء َو ال بََرکََة فیِه. 
هر خورا کی که نام خدا بر آن یاد نشود، آن فقط بیماری است و هیچ برکتی 

در آن نیست.               

خشمگین نشو، زیرا )پس قطعاً( خشم مایۀ تباهی است.  ال تَْغَضْب؛ َفإنَّ الَغَضَب َمْفَسَدٌة. 

ُسْبحاَن الَّذي أَْسرٰی بَِعبِدِه لَیاًل ِمَن الَْمْسِجِد الَْحراِم إلَی الَْمْسِجِد 

اأْلَقصٰی

ک است آن ]خدایی[ که بنده اش را شبانه از مسجد الحرام به مسجد االقصٰی  پا
حرکت داد.

... َو جاِدلْـُهم بِالَّتي هَي أَْحَسُن إنَّ َربََّك هَو أَْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبیِلِه
و با آنان با ]شیوه ای[ که نکوتر است بحث کن. قطعاً پروردگارت به ]حال[ کسی 

که از راهش گمراه شده است، داناتر است.

یَقولوَن بَِأفْواِهِهم ما لَیَس في ُقلوبِِهم َو اهلُل أَْعَلُم بِما یَْکُتموَن ...
با دهان هایشان )زبان هایشان( چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست و خدا 

به آن چه پنهان می کنند داناتر است.

... ْفَس لَـَأّماَرٌة بِالّسوِء إاّل ما رَِحَم َربّي ُئ نَْفسي إنَّ النَّ َو ما أُبَرِّ
و نفسم را بی گناه نمی شمارم؛ زیرا نفس، بسیار دستوردهنده به بدی است؛ مگر 

این که پروردگارم رحم کند.

َقْد أَفَْلَح الُْمؤِمنوَن الَّذیَن ُهم في َصالتِِهم خاِشعوَن.به راستی که مؤمنان رستگار شده اند، همان کسانی که در نمازشان فروتن اند

قالوا ال ِعلَْم لَنا إنََّك أَنَت َعاّلُم الُْغیوِب ....گفتند: هیچ دانشی نداریم؛ قطعاً تو بسیار دانای نهان ها هستی

َو أَْحِسنوا إنَّ اهللَ یُِحبُّ الُْمْحِسنیَن ....و نیکی کنید؛ زیرا خدا نیکوکاران را دوست می دارد

... ًماَء َسقفاً َمْحفوظا و آسمان را سقفی نگه داشته شده قرار دادیم.َو َجَعلَْنا السَّ

هیچ بدی ای بدتر از دروغ نیست.ال سوَء أَسَوأُ ِمَن الَکِذِب.

کلوَن. از آن چه نمی خورید به تهیدستان مخورانید.ال تُطِعموا الَمساکیَن ِمّما ال تَأ

ْرع إذا  راِب َفإنَّ الَقلَْب یَموُت کَالزَّ ال تُمیُتوا الُقلوَب بَِکْثَرِة الّطعام َو الشَّ

کَُثَر َعَلیِه الماُء. 

گر آب بر  دل ها را با خوردن و آشامیدن زیاد نمیرانید زیرا قلب مانند زراعت، ا
آن زیاد شود می میرد.

ُخذوا الحقَّ ِمْن أَْهِل الباِطل و ال تَأخذوا الباِطَل ِمْن أَهِل الحقِّ کونوا 

نُّقاَد الَکالِم.

حق را ]حّتی[ از اهل باطل فرا بگیرید و باطل را ]حّتی[ از اهل حق فرا نگیرید. 
سخن سنج )سخن شناس( باشید.

ًَو أَْوفوا بالَعْهد إّن الَعْهد کاَن َمسُئوال.و به پیمان وفا کنید همانا ]وفای به[ پیمان مورد سؤال است
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ترجمه و مفهـومترجمه و مفهـوم

 َعیِِّن األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلَی العربّیة

 2796 »کأّن طالَب العلم بَیَن الُجّهال یَکوُن حّیاً بیَن األموات!«:    

2 جویندۀ دانش میان جاهالن گویی مرده ای میان زندگان است! 1 گویی خواستار دانش در میان نادانان، زنده ای میان مردگان بود! 

4 طالب علم مانند یک زنده بین جاهالن مرده می باشد!  3 گویی خواستار علم در میان نادانان، زنده ای میان مردگان می باشد! 

 2797 »ال داَء إاّل منّا و ال دواَء إاّل فینا ولِکنّنا ال نَفَهُمه!«:

1 هیچ دردی از ما نیست و دارویی در ما موجود نیست و ما آن را نمی فهمیم!

2 هیچ درد و دارویی نیست جز این که درون خودمان است ولی ما هیچ فهمی از آن نداریم!

3 دردی نیست مگر این که از ماست و دوایی نیست جز این که در ماست، ولی ما نمی فهمیم!

4 هیچ دردی نیست جز از ما و هیچ دارویی نیست جز در ما است ولی ما آن را نمی فهمیم!

 2798 »قالِت الّتلمیذة أعلَم أّن الَفخر للَعقِل و الّسکوَت لّلساِن!«:

1 دانش آموز گفت می دانم که افتخار از آن ِخرد است و سکوت  کردن برای زبان!

کت نگه می دارند! 2 دانش آموز گفت قطعاً داناترین افراد به عقل خود افتخار می کنند و زبان خود را سا

3 دانش آموزی گفت همانا من می دانم که افتخار برای عقل و سکوت  کردن برای زبان است!

4 دانش آموز دانا گفت که افتخار از آن ِخرد و سکوت برای زبان است!

 2799 »کاَن عليٌّ یقوُل في نَفِسه دائماً یا لیَتني کنُت طالباً مثالّیاً!«:   

1 علی بود که همیشه می گفت شاید من دانش آموزی نمونه شوم!

2 همیشه علی با خودش می گفت کاش من دانش آموز نمونه بودم! 

3 علی همیشه با خودش می گفت ای کاش من یک دانش آموز نمونه بودم!

4 گویی علی با خود می گوید ای کاش من یک دانش آموز الگو باشم!

:»!  2800 »الّذي قال إّن إرضاَء النّاس غایٌة ال تُدرك فُهو ذکيٌّ

1 هرکس بگوید که راضی کردن مردم هدفی است که دست نایافتنی است قطعا او باهوش است!

2 کسی که گفت همانا خشنود ساختن مردم هدفی است که به دست نمی آید او باهوش است!

3 بی گمان کسی که گفت خشنود ساختن مردم هدفی است که به دست نمی آوری پس او زیرک می باشد!

4 کسی که گفت به درستی که راضی کردن مردم هدفی است که نمی توان به آن رسید او زیرک است!

ِجها من الجامعة!«:   2801 »لیَت زینَب تصیُر عالمًة بعَد تَخرُّ

2 شاید زینب بعد از دانش آموختگی اش از دانشگاه، دانشمند شود! 1 کاش زینب بعد از این که از دانشگاه دانش آموخته شد، دانشمند می شد! 

4 ای کاش زینب بعد از این که از دانشگاه فارغ التحصیل شود، دانشمند بشود! 3 کاش زینب بعد از دانش آموخته  شدنش از دانشگاه، دانشمند شود! 

:» یَن الَْحقَّ راَط الُْمسَتقیَم َو الِدّ  2802 »َأْرَسَل إلَیِهُم اأْلَنبیاَء لُِیَبیِّنوا الصِّ

1 پیامبران به سویشان فرستاده شدند تا راه راست و دین حق را آشکار کنند!  

2 به سویشان پیامبران را فرستاد تا راه راست و دین حق آشکار شود!   

3 پیامبران را به سویشان فرستاد تا راه راست و دین حق را آشکار کنند!  

4 پیامبران را به سویشان فرستاد و راه راست و دین حق را برایشان آشکار کردند!  
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 2803 »ُکلُّ طَعاٍم ال یُْذَکُر اْسُم اهلِل َعلَیِْه، َفإنَّما هَو داٌء َو ال بََرَکَة فیِه!«:    

کی که نام خدا بر آن یاد نشود، پس قطعاً آن بیماری است و هیچ برکتی در آن نخواهد بود!  1 هر خورا
کی که نام خدا بر آن یاد نشود، پس فقط بیماری است و هیچ برکتی در آن نیست!  2 هر خورا

کی یاد نشود، پس فقط بیماری است و برکتی ندارد!  3 نام خدا بر هر خورا
کی هایی که نام خدا بر آن یاد نشود، تنها بیماری است و هیچ برکتی در آن نیست!  4 همۀ خورا

ُد َعلَی َأنَّ الّدین فِطْريٌّ في ُوجوِدِه!«:  2804 »کأنَّ الَْحضارات الَّتي َعَرَفها اإلنسان ِمْن ِخالِل النُّقوِش َو التَّماثیِل، تَُؤکِّ

کید می کنند بر این که دین در درون او ذاتی است! 1 همانا تمّدن هایی که انسان را از طریق نگاره ها و تندیس ها شناخت، تأ
کید می کنند که دین در وجود انسان ذاتی است! 2 گویی تمّدن هایی که از میان نگاره ها و تندیس ها شناخته شدند، بر این تأ

کید می کنند!  3 در تمّدن هایی که انسان آن ها را از طریق نگاره ها و تندیس ها شناخت، قطعاً ذاتی بودن دین در وجودش را تأ
کید می کنند بر این که دین در وجود او ذاتی است!  4 گویی تمّدن هایی که انسان آن ها را از میان نگاره ها و تندیس ها شناخت، تأ

ثَة في الجّو!«:  2805 »لیَت النّاَس یَخرجوَن من الُمُدن في الُعطالت لَتقلَّ الغازاُت الُملَوِّ

1 ای کاش مردم در تعطیالت از شهرها خارج شوند تا گازهای آلوده کننده در هوا کم شود!  
2 شاید مردم در تعطیالت از شهرها خارج شوند و گازهای آلوده کننده در هوا کم شود!  

3 ای کاش مردم در تعطیالت بیرون شهرها بروند تا باعث کم شدن گازهای آلوده کننده شوند!  
4 ای کاش در تعطیالت مردم را از شهر بیرون می کردند تا گازهای آلوده کننده در هوا کم می شد! 

 2806 »إّن الُقرآن یَأمُر الُمسلمیَن بِأاّلیَسّبوا معبوداِت الُمشرکین!«:

1 بی گمان دستور قرآن به مسلمانان این است که معبودات مشرکان را دشنام ندهند!
2 همانا قرآن به مسلمانان دستور داد که ایشان نباید معبودات مشرکان را دشنام دهند!

3 قطعاً قرآن به مسلمانان دستور می دهد که معبودات مشرکان را دشنام ندهند!
4 قرآن قطعاً به مسلمانانی دستور می دهد که معبودات مشرکان را دشنام می دهند!

 2807 »ال ممّرَض في المستشَفی یناُم في طول الّلیل عنَد العمِل!«:

1 در طول شب هیچ پرستاری در بیمارستان در زمان کارش نمی خوابد!
2 هیچ پرستاری در بیمارستان هنگام کار در طول شب نمی خوابد!

3 پرستاری در بیمارستان نداریم که در طول شب هنگام کار بخوابد!
4 در بیمارستان هیچ پرستاری نیست که هنگام کارش در طول شب بخوابد! 

 2808 »ال إنساَن في الّدنیا أاّل یَحزن ِمن ِصراع مواِطنیه!«:

2 انسانی به دنیا نیامده است که از کشمکش هم میهنانش غمگین نشود!    1 هیچ انسانی در دنیا نیست که از درگیری هم میهنش غمگین نشود!   
4 انسان در دنیا باید از کشمکش هم میهنانش غمگین شود!    3 هیچ انسانی در دنیا نیست که از کشمکش هم میهنانش غمگین نشود! 

 2809 »ال َشعَْب ِمْن ُشعوِب اأْلَرِض إاّل أنُّه کاَن لَُه دیٌن َو طَریَقٌة لِلِْعباَدِة!«:

1 هیچ مّلتی از مّلت های زمین نیست مگر آن که دینی و روشی برای بندگانش داشت!
2 هیچ مّلتی از مّلت های زمین نیست مگر آن که دینی و روشی برای پرستش داشته باشد!

3 از مّلت های زمین مّلتی نیست که دینی و روشی برای عبادت نداشته باشد!
4 نه، مّلتی از مّلت های زمین نیست که دینی و روشی برای پرستش خدا نداشته باشد!

َع الُمسلمیَن علَی کسِب العلم!«:  2810 »إّن أحادیَث الّرسول  قد َشجَّ

1 به درستی که سخنان پیامبر  مسلمانان را به کسب دانش تشویق کرده است! 
2 همانا با سخنان پیامبر  مسلمانان در به دست آوردن دانش تشویق شده اند!
3 گویی پیامبر  با سخنان خود مسلمانان را تشویق کرد تا دانش کسب کنند! 

4 به درستی که با سخنان پیامبر  مسلمانان را بر کسب دانش تشویق کرده اند! 
نا إاّل و هَو مجدٌّ في أداء الواِجبات!«:  2811 »ال طالِب في َصفِّ

1 هیچ دانش آموزی در کالسمان نیست مگر این که در انجام تکلیف ها کوشا است! 
2 در کالس هیچ دانش آموزی جز او در انجام تکلیف هایش کوشا نیست!

3 هیچ دانش آموزی در کالسمان نیست مگر این که در انجام تکلیفش کوشا است!
4 در کالسمان هیچ دانش آموزی نیست که در انجام تکالیف کوشا باشد! 
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:قیَل ادُخِل الجنََّة قاَل یا لَیَت َقومي یَعلموَن بِما َغَفَر لي َربّي َو َجَعلَني ِمَن الُمکرِمیَن 2812 

1 گفته شد وارد بهشت شو گفت ای کاش قوم من می دانستند که پروردگارم مرا آمرزید و مرا از کرامت یافتگان قرار داد!

2 بگو داخل بهشت شو گفت ای کاش قومم می دانستند برای چه مرا پروردگارم آمرزیده است و من از گرامیان قرار گرفتم!

3 گفته شد به بهشتم وارد شو گفت شاید مردم من بدانند که پروردگارم من را آمرزید و از گرامی شدگان قرار داد!

4 به او گفته شد داخل بهشت شو پس گفت ای کاش قوم من نیز بدانند چرا از خدایم آمرزش خواستم و چرا از گرامیان قرار داده شدم!
 2813 »ال ثقافَة من ثقافات العالم مؤثّرٌة کالثّقافِة اإلسالمّیِة في الحضارات العالمّیة!«:

1 هیچ تمّدنی از تمّدن های جهان مانند تمّدن اسالمی در فرهنگ های جهانی تأثیرگذار نیست!  
2 هیچ فرهنگی مانند فرهنگ اسالمی در فرهنگ ها و تمدن های جهانی تأثیرگذار نیست!  
3 فرهنگ اسالمی از جمله فرهنگ هایی است  که در تمدن های جهانی تأثیرگذار است!   

4 هیچ فرهنگی از فرهنگ های جهان مانند فرهنگ اسالمی در تمدن های جهانی تأثیرگذار نیست!  
کتساب العلوم الُمفیدة!«:  2814 »ال شيَء أنَفع من ا

1 هیچ چیز که به اندازۀ به دست آوردن دانش سودمند باشد، نیست! 
2 هیچ چیزی پیدا نمی شود که سودمندتر از کسب دانش های مفید باشد!

3 هیچ چیزی سودمندتر از به دست آوردن دانش های سودمند نیست!
4 چیزی سودمندتر از کسب دانِش مفید نیست!

 2815 »لََعلَّني ال أفَهُم المفرداِت العربّیَة ولکنّي ُمعَجبٌة بالقرآن و ُمشتاَقة إلی تعلُّمه!«:

1 شاید من واژگان عربی را نفهمم ولی شیفتۀ قرآن و مشتاق به آموختن آن هستم!
2 شاید واژگان عربی را نفهمیده باشم ولی من شیفتۀ قرآن و مشتاق به آموزش آن هستم!

3 ای کاش من واژگان عربی را می فهمیدم زیرا شیفتۀ قرآن و مشتاق آموزش آن هستم!
4 واژگان عربی را شاید نفهمم ولی چون شیفتۀ قرآن هستم، به آموختن آن اشتیاق دارم! 

ٍر فیها!«:  2816 »علَی َحَسب تَجاربي َوصلَُت إلی هذِه النَتیجة أنّها ال َخیَر في ِقراَءِة الُکتب بِدون تفکُّ

1 طبق تجربیاتی به این نتیجه رسیدم در خواندن کتاب ها بدون تفّکر در آن ها بی شک خیری نیست!
2 به این نتیجه رسیدم در قرائت کتاب هایی که تفّکری در آن ها نیست بر اساس تجربه ها هیچ خیری نیز در آن ها وجود ندارد!

3 بر اساس تجربیاتم به این نتیجه رسیدم که هیچ خیری در خواندن کتاب ها بدون اندیشه ای در آن ها نیست!
4 تجربه هایم مرا به این نتیجه رساند که خواندن کتاب های بدون اندیشه هیچ خوبی برای من ندارد!

 2817 »لعّل األُستاذَة تنصُح طالباتِها لِیکتبَن بخطٍّ واضٍح في أوراق االمتحان!«:

1 شاید استاد دانشجویانش را نصیحت کند تا با خطّی خوانا در برگه های امتحانی بنویسند!
2 ای کاش استاد دانشجویان خود را پند می داد تا با خطّی قابل فهم در برگۀ امتحانی بنویسند!
3 شاید دانشجویان را استادشان نصیحت کند تا خطشان در نوشتن برگۀ امتحانی واضح باشد!

4 شاید استاد دانشجویانش را پند داده باشد و با خط خوانا در برگه های امتحانی نوشته باشند!
:قاَل: ربِّ إنّي أعوُذ بك أن أسألك ما لیس لي به علٌم 2818 

1 گفت: پروردگارم، بی گمان من به تو پناه خواهم برد که از تو چیزی را که علم ندارم بخواهم!
2 گفت: پروردگارا، همانا من به تو پناه می برم از این که چیزی را از تو بخواهم که بدان دانشی ندارم!

3 به پروردگار گفتم: از چیزی که دانشی در آن برایم نیست به تو پناه آورده ام!
4 گفت: پروردگارا، قطعاً من به تو پناه می برم از این که آن چه را بدان علم ندارم از تو خواسته باشم!

 2819  »کأنَّ لَه شهاَدًة في الحاسوِب َفَعلیَك أن تَتعلََّم منُه!«:

2 گویی او مدرکی در رایانه دارد؛ پس تو باید از او بیاموزی! 1 او مدرک رایانه داشت؛ پس تو باید از او یاد می گرفتی! 
4 مثل این که او مدرک رایانه دارد؛ پس باید آن را به تو یاد بدهد! 3 مدرک او در رایانه است؛ بنابراین تو آن را از او یاد بگیر! 

 2820 »قالِت الُمدّرسة إّن ااِلمتحاناِت تُساِعد الجمیَع و ال طالَب علٍم إاّل و قد وصَل إلی هدفِه!«:

1 معّلم گفت همانا امتحانات به همگی کمک می کند و طالِب علم حتماً به هدفش می رسد!
2 مدّرس گفت که امتحان به همگی کمک می کند و هیچ جویندۀ علم نیست مگر این که به هدف رسیده است!

3 معّلم گفت همانا امتحانات به همه کمک می کند و هیچ جویندۀ دانشی نیست مگر به هدف خود رسیده است!
4 گفتار مدّرس این است که امتحانات به همگی کمک خواهد کرد و طالِب دانش به هدفش خواهد رسید!
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 2821 »کأنّه کان یتکّلُم مع أصدقائه لَِیعلموا کیَف یُمکُن لهم أن یَنجحوا في البرامِج!«:

1 او با دوستانش سخن می گفت زیرا آن ها چگونگی و امکان موفقیتشان در برنامه ها را می دانستند!
2 گویی او با دوستانش صحبت می کرد تا بدانند چگونه برای آن ها ممکن است در برنامه ها موفق شوند!

3 صحبت او با دوستانش این بود که بدانند چگونه ممکن است در برنامه ها موفق شوند!

4 گویی او با دوستانش سخن می گفت تا بدانند برایشان موفقیت در برنامه ها چگونه ممکن است!
 2822 »کاَن الُمشتري عازماً علی شراء البضائِِع ولکنَّ البائَع کاَن ُمترّدداً في بیعها!«:

1 مشتری بر خرید کاالها مصمم بود ولی فروشنده در فروششان دو دل بود!
2 گویی مشتری بر خرید کاالها مصمم است ولی فروشنده در فروش تردید دارد!

3 در خرید کاال مشتری مصمم بود اّما فروشنده در فروش  آن تردید داشت!

4 تصمیم مشتری بر خریدن کاالها بود ولی فروشنده در فروش آن ها دو دل بود!
 2823 »قاَل النّّجاُر في نفِسه ال خشَب في الَمعمل و یا لَیَت هذا الَبیت کاَن لي!«: نجار با خودش گفت ..............

2 چوبی در کارگاه وجود ندارد و ای کاش خانه ای داشتم! 1 چوبی در کارگاه نیست و ای کاش این خانه را داشتم! 
4 هیچ چوبی در کارگاه نیست و کاش این خانه برای من بود! 3 هیچ چوبی در کارگاه ندارم ولی باید این خانه برای من باشد! 

 2824 »ال تَدري لعلَّ اهلَل یُحِدُث بعَد ذلك أمراً!«:

2 تو نمی دانی شاید خدا بعد از آن، کاری پدید آورد. 1 تو ندانستی امید است خدا بعد از آن، کار تازه ای را احداث کند. 
4 شاید نمی دانی که خدا بعد از آن، امری را پدید می آورد. 3 تو چه دانی شاید خدا بعد از این کار، چیزی پدید آورد. 

 2825 »لیَت صدیَقتي تَعلُم أنّه ال َکنز أغنَی ِمن الَقناَعِة في حیاتِها!«:

1 کاش دوستم بداند که هیچ گنجی در زندگی اش بی نیازکننده تر از قناعت نیست!
2 دوستم  کاش می دانست که هیچ گنجی بی نیازکننده تر از قناعت در زندگی نیست! 

3 امید است دوستم بفهمد که چه گنجی بی نیازکننده تر از قناعت در زندگی اش وجود دارد!

4 کاش دوستم بداند که بی نیازکننده ترین گنج در زندگی قناعت است!
 2826 »إنَّما الَفخُر لَِعقٍل ثابٍت َو َحیاٍء َو عفاٍف َو أَدب!«:

ک دامنی و ادب فخر دارد!  2 فقط عقل محکم، شرم و پا ک دامنی و ادب است!  1 همانا افتخار، به خردی استوار و شرم، پا
4 خرد استوار تنها افتخاری است که با شرم و پاک دامنی و ادب همراه است!  ک دامنی و ادب است!  3 افتخار، تنها به خردی استوار و شرم و پا

 2827 »ال بََرَکَة في الطَّعاِم الّذي ال نَذُکُر اسَم اهلِل علَی تَناُولِه!«: 

1 هیچ برکتی در غذا نیست مگر آن که اسم خدا در خوردن آن ذکر شود!
2 هیچ برکتی در غذایی که نام خدا را در خوردن آن یاد نمی کنیم، نیست!

3 چه برکتی در غذایی که می خوریم می تواند باشد وقتی نام خدا را ذکر نمی کنیم!

4 در خوردن طعامی که اسم خدا را یاد نکنیم هیچ برکتی نیست!
 2828 »اَلَّذي َخلََق ُکلَّ َشيٍء بََدَأ َخلَق اإلنساِن ِمن طیٍن في َأحَسِن األشکال!«:

1 کسی که هر چیزی را آفرید، آفرینش انسان را در نیکوتریِن شکل ها از گِلی آغاز کرد! 
2 کسی که همه چیز را آفرید، آفریدن انسان را از گِل در نیکوترین شکل آغاز کرد! 

3 آفرینش انسان را از گِلی شروع کرد آن کس که هر چیزی را در شکلی نیکو آفریده بود!

4 کسی که هر چیزی را آفرید، آفرینش انساِن گلی را در بهتریِن شکل ها آغاز کرد!
ر!«:  2829 »ال َفقَر أَشدُّ ِمن الَجهِل و ال ِعبادَة ِمثُل الّتفکُّ

2 هیچ فقری بدتر از نادانی و هیچ عبادتی هم چون تفّکر نیست! 1 نه فقر بدتر از نادانی است و نه عبادت مانند اندیشیدن است! 
4 هیچ فقری بدتر از جهل نیست و هیچ اندیشیدنی مثل عبادت نیست!  3 بدترین نادانی فقر، و بهترین عبادت تفّکر نیست!   

:کثََر النّاِس ال یَْشُکروَن   2830إنَّ اهلَل لَذو َفضٍل َعلَی النّاِس َولِکنَّ َأ

1 خدا قطعاً بر مردمانش صاحب بخشش است لیکن بیش ترشان شکر او به جا نمی آورند!
2 هیچ شکی نیست که خدا نسبت به مردم دارای فضل و احسان است، اما بیش تر مردم سپاسگزار نیستند!

3 بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیش تر مردم سپاسگزاری نمی کنند!

4 بدون تردید خداوند صاحبی است که بر مردم می بخشد؛ هرچند بیش تر مردم شکرگزاری نمی کنند!
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:إنَّ اللّٰ َه یُِحبُّ الَّذیَن یُقاتِلوَن في َسبیِلِه َصّفاً َکأَنَُّهم بُنْیاٌن مَْرصوٌص  2831 

1 قطعاً اهلل کسانی را دوست  دارد که صف بسته در راه او پیکار کرده اند گویی ساختمانی استوار هستند!

2 خدا آن مؤمنان را که در راه او در صف جهاد با کافران، مانند بنایی محکم اند بسیار دوست  دارد!

3 خداوند کسانی را دوست می دارد که در صف راه او پیکار می کنند آن ها مانند بنای محکم هستند!

4 بی گمان خدا کسانی که صف بسته در راه او می جنگند دوست می دارد آن ها مانند یک ساختمان استوارند!

 :وا اهلَل وا الَّذیَن یَْدعوَن ِمن دوِن اهلِل َفَیُسبُّ    2832َو ال تَُسبُّ

1 و کسانی را که به غیرِ خدا فرا می خوانند دشنام مدهید پس به خدا دشنام دهند!

2 و چنانچه به کسانی که به جاى اهلل دعوت می کنند، توهین کنید آنان نیز به اهلل توهین می کنند!

3 به معبود کسی که غیر خدا را می خواند دشنام ندهید، پس خدا را دشنام دهد!

4 و آن هایی را که جز خدا فرا می خوانند توهین نکنید زیرا که به خدایتان توهین کنند!

 2833 »اَلَحظُّ هَو َشيٌء یَحُدُث خارَج إراَدِة الَمرِء و هَو نَتیَجٌة یُِحبُّها!«:

1 بخت یک چیزی است که از ارادۀ شخص خارج است و نتیجه ای است که او دوست دارد آن اتفاق بیفتد! 

2 خارج از ارادۀ انسان شانس پیش می آید و به نتیجه ای که دوست دارد دست می یابد!    

3 بخت چیزی است که خارج از خواست انسان پیش می آید و نتیجه ای است که آن را دوست دارد!

4 شانس اتفاقی است که خارج از خواست انسان واقع می شود و آن یک نتیجۀ دوست داشتنی است! 

 2834 »إّن العَصَب َخیٌط أبیُض یَجري فیِه ِحسُّ اإِلنساِن لِکّن بعَض النّاس ال یَعلَمون ذلك!«:

1 برخی از مردم نمی دانند پی، نخ سفیدی است که حس آدمی در آن جاری می شود!

2 همانا پی، نخی سفید است و حس انسان در آن جاری است ولی از مردم برخی شان نمی دانند!

3 عصب، نخ سفیدی است که حس انسان در آن جاری است ولی برخی از مردم آن را نمی دانند!

4 بی شک حس انسان در نخ سفیدی به نام عصب جاری است اما فقط برخی از مردم آن را می دانند!

:و جاِدلهم بالَّتي هَي أحسُن إنَّ ربَّك هَو أعلُم بَِمن َضلَّ َعن َسبیِله 2835 

1 و با آنان با روشی که بهتر است گفتگو کن که پروردگار به کسی که از راهش گم می شود داناتر است.

2 و باید با آنان به شیوه ای که نیکوتر است جدال کنی همانا پروردگارت می داند که چه کسی گمراه شده است.

3 و با آنان به گونه ای که بهتر است ستیز کن بی گمان پروردگارت به کسی که از راهش گم شد داناتر است.

4 و با نیکوترین روش با آنان گفتگو کن که پروردگار تو به کسی که از راهش گم شد داناتر می باشد.

 2836 »ال یَظلِم الِعباُد اآلَخریَن و ال ظلَم إاّل یُحاِسب اهلُل علیه«:

1 بندگان به دیگران ستم نمی کنند چرا که همۀ ظلم ها را خدا بی شک حسابرسی خواهد کرد!

2 بندگان نباید به دیگران ستم کنند و هیچ ظلمی نیست مگر این که خدا آن را محاسبه می کند!

3 بندگانی که به دیگران ستم نمی کنند هیچ ستمی به آن ها نمی شود مگر این که خداوند آن را حسابرسی می کند!

4 نباید بندگان به دیگران ستم کنند و هیچ ستمی نیست جز این که مورد محاسبۀ خداوند قرار می گیرد!

 2837 »اِبَحثَن َعن حلِّ هذِه المسألَة لعلَّه یوَجُد فِي الکتاب!«:

1 در مورد حل این مسأله جست وجو کنید شاید در کتابی وجود داشته باشد!

2 دنبال حل این مسأله بگردید شاید در کتاب یافت شود!

3 به دنبال راه حل مسأله در کتاب گشتید به امید این که در کتاب موجود است!

4 کاش به دنبال راه حل این مسأله در کتاب بگردید تا پیدا شود!

 2838 َعیِِّن الّصحیح:

 1 ... َو أحِسنوا إّن اهلل یُِحبُّ الُمحِسنیَن: و نیکی کردند؛ زیرا خدا نیکوکاران را دوست می دارد.

2 ال یَعزِمِ اإلنسان عنَد الَغضب!: انسان هنگام خشم تصمیم نمی گیرد!

 3َو ما ُأبَّرُئ نفسي إّن الّنفَس أَلَّمارٌة بِالّسوء ...:  و نفسم را بی گناه نمی شمارم؛ زیرا نفس، بسیار دستوردهنده به بدی است ... .

 4َو جََعلنا الّسماء َسقفاً َمحفوظاً ...: و آسمان را سقف نگه داشته شده قرار دادیم.
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 2839 عیِّن الخطَأَ: 

1 ال بلّیَة أصَعُب ِمَن الجهل!: هیچ بالیی سخت تر از نادانی نیست!
2 لیَت الُمسلمیَن یعتِمدوَن علَی ُقدراتِهم!: ای کاش مسلمانان به توانایی های خود اعتماد کرده باشند!

3 َکَأنَّ إرضاَء جَمیِع الّناِس غایٌَة ال تُْدرَُك!: گویی خشنود ساختن همۀ مردم هدفی است که به دست نمی آید!

کل!: بی گمان دوست ما کسی است که در مشکالت به ما کمک می کند!  4 إّن صدیَقنا َمن یُساِعُدنا في المشا
 2840 عیِّن الخطَأَ: 

کلوَن!: از آن چه نمی خورید بیچارگان را مخورانید! کیَن ِمّما ال تَأ 1 ال تُطِعموا الَمسا
2 لیَت الُمسلمیَن یعتِمدوَن علَی ُقدراتِهم!: ای کاش مسلمانان به توانایی های خود اعتماد کرده باشند!

3 َکَأنَّ إرضاَء جَمیِع الّناِس غایٌَة ال تُْدرَُك!: گویی خشنود ساختن همۀ مردم هدفی است که به دست آورده نمی شود!

کل!: بی گمان دوست ما کسی است که به ما در مشکالت کمک می کند!  4 إّن صدیَقنا َمن یُساِعُدنا في المشا
 2841 عیِّن الّصحیَح: 

1 ال یَْرحَُم اهلُل َمن ال یَْرحَُم الّناَس!: خدا نباید رحم  کند به کسی که به مردم رحم نمی کند!
2 الَیوَم ال َرُجَل في القریَة!: امروز هیچ مردی در روستا نیست!

3 لعلَّ الغیوم تُمِطُر َعلینا!: ای کاش ابرها بر ما ببارد!

4 کأنَّ الّسماء سقٌف مرفوٌع!: گویی آسمان سقف برافراشته است!
 2842 َعیِّن الخطَأَ: 

2 ال إیماَن لَمن ال یقیَن لَه!: هیچ ایمانی ندارد کسی که هیچ یقینی ندارد! 1 ال یَتَِّخِذ المؤِمنوَن الکافریَن أولیاَء!: مؤمنان نباید کافران را دوست بگیرند! 
4 لَِم تقول ما ال تَعلَُم!: چرا چیزی را می گویی که نمی دانی! 3 ال یَدخل الجّنَة المّنان!: هیچ مّنت گذاری وارد بهشت نمی شود!    

 2843 عیِّن الخطأ:

ن!: هیچ خیری در دوستی انسان دو رو نیست! 1 ال َخیَر في ُودِّ اإلنسان الُمتلوِّ
2 إنّما الِعّزة هلل و لَرسوله و للمؤمنیَن!: همانا عّزت از آِن خدا و پیامبرش و مؤمنان است!

عفاء!: ای کاش قوی باشم تا به ضعیفان کمک کنم! 3 لیتَني قويٌّ کي ُأساِعَد الضُّ

َل1 أفَضل ِمن ذي َعقل!: هیچ دارایی برتر از دارای عقل نیست! 4 ال ُمتموِّ
 2844 َعیِّن الّصحیَح: 

1 ال دیَن لَِمْن ال َعْهَد لَُه!: هیچ دینی ندارد کسی که هیچ پیمانی برای او نیست!
2 ال مفتاَح کُحسِن الُخلق یُسِعد اإلنسان!: هیچ کلیدی مانند خوش خلقی انسان را سعادتمند نکرد!

3 لَعلَّ هذِه الطّالبة تَنجح في ااِلمتحان!: شاید این دانش آموز در امتحان موّفق می شد!

4 کأنَُّهم أقویاء في ُمساَعدة اآلَخرین!: قطعاً ایشان در کمک به دیگران نیرومند هستند!
 2845 عیِّن الَخطأ:

1 ال یَترُك اهلل اإلنسان ُسدًی!: خدا انسان را بیهوده رها نمی کند! 
 2... قاَل یا لَیَْت قَْومي یَْعلَموَن: گفت ای کاش قوم من بدانند.

3 ال شيَء أَحَّق بِالّسجن مَن اللِّسان!: هیچ چیزی سزاوارتر از زبان به زندان نیست!

4 َربِّ اجَعلني ِمَن الُْمْکَرمیَن!: پروردگار من مرا از گرامیان قرار داد!
 2846 عیِِّن الّصحیح:

َضَة ُأخُت المریض!: پرستار خواهر بیمار بود! 2 کأنَّ الممرِّ 1 أعلَُم أنَّ الّنجاَح  قریٌب!: دانستم که موّفقیت نزدیک است! 
4 لیتني ُکنُت ُمجّداً في أعمالي!: ای کاش من در کارهایم کوشا بوده باشم! 3 ال نفَع في ُمجالسة الجّهال!: هیچ سودی در همنشینی با نادان نیست! 

حیَح:  2847 عیِِّن الصَّ

 1إنَّ اهلَل ال یُضیُع أجَر الُمحِسنیَن: بی شک خداوند پاداش نیکوکاری را از بین نمی برد.
ک بودم.  2یَقوُل الکاِفُر یا لَیتَني ُکنُت تُراباً: کافر می گفت ای کاش من خا

 3إنّا جََعلناُه ُقرآناً َعَربّیاً لََعلَُّکم تَعِقلون: بی گمان قرآن را به زبان عربی قرار دادیم شاید شما خردورزی کنید.

ُکم ُکنتُم ال تَعلَمون: و این همان روز رستاخیز است اما شما ندانسته بودید.  4فهذا یَوُم البَعِث َولکِنَّ

1. توانگر، دارا، مال دار
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 2848 َعیِِّن الَخطَأ:

1 ال سوَء أَسَوُأ ِمَن الَکِذِب!: هیچ بدی ای بدتر از دروغ گفتن نیست!

لْنا ما ال طاقََة لَنا بِِه: آن چه را هیچ توانی نسبت به آن ندارید تحمیل نمی کنیم!   2ال تُحمِّ

َة أَصَعُب ِمَن الَجْهل!: هیچ بالیی سخت تر از نادانی نیست! 3 ال بلیَّ

4 ال تَسّبوا الّناس أِلَ نّکم تَکتَسبون الَعداوة بَیْنَهم!: به مردم دشنام ندهید، زیرا شما میان آن ها دشمنی کسب می کنید!

حیَح:  2849 َعیِّن الصَّ

1 ال تَأخذوا الباِطل ِمن أَهِل الَحقِّ کونوا نُّقاَد الَکالم!: هیچ باطلی را از اهل حّق فرا نگیرید، سخن سنج باشید!

2 لَیَْت الطّائر یََری الَحَیوان الُمفترس!: ای کاش پرنده، جانور درنده را می دید!

3 ال فریسَة تَتبَُع صّیادها!: هیچ شکاری، شکارچی خود را تعقیب نمی کند!

4 لَعلَّه یَستطیع أن یَخَدع عدّوه لِتُنَقذ ِفراُخه ِمن الَخطَر!: شاید او بتواند دشمن خود را فریب دهد تا جوجه هایش را از خطر نجات دهد!

 2850 َعیِِّن الَخطَأ:    

لنا ما ال طاقََة لَنا بِِه ...: پروردگارا، آن چه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما تحمیل نکن!  1... َربَّنا و ال تَُحمِّ

2 َمن ال یَرحَمِ الّناس ال یَرحْمه اهلل!: هر کس به مردم رحم نکند خدا به او رحم نمی کند!

3 لَیتَه ما َزَعَم نفَسه ِجرماً صغیراً!: ای کاش او خودش را چیزی کوچک نپندارد!   

 4قَد أفلََح المؤمنوَن الّذیَن هُم في َصالتِهم خاِشعوَن: به راستی که مؤمنان رستگار شده اند؛ کسانی که در نمازشان فروتن اند! 

 2851  عّین الخطأ:

 1ال ِعلَْم لَنا إاّل ما َعلَّْمتَنا: هیچ دانشی نداریم جز آن چه آموختیم!

2 ال یَْرحَُم اهلُل َمن ال یَْرحَُم الّناَس: خدا به کسی که به مردم رحم نکند، رحم نمی کند!

 3إنّا جََعلْناُه ُقرآناً َعَربّیاً لََعلَُّکم تَْعِقلوَن: بی گمان ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم باشد که خردورزی کنید!

 4ال إلَٰه إالَّ اهلُل: هیچ معبودی جز خدا نیست!

 2852 »ای کاش پدرم از سفر بازگردد و برایم هدیه ای بیاورد!«: 

2 لیت أبي یرجع من سفره و یأتي لي بهدیّة! 1 أتمّنی أن یعود والدّي من الّرحلة و یحضر لي هدیة! 

4 لیت والدي یعود من الّسفر و یجيُء لي بهدیّة!  3 لعّل أبي یجيء لي بالهدیة عند العودة من الّسفر! 

 2853 »هیچ ثروتی باالتر از مهربانی نیست بدان که تو خیلی ثروتمندی!«:

2 ال ثَروة أعظم من العطف، اِعرف أّن لدیك ثروة کثیرة! کبر من الّلطف؛ اِعلم إنّك غنيٌّ جّدا!   1 لیس ثروٌة أ

4 ال ثَروة أعلی من الّلطف؛ اِعرف أنّك ثَريٌّ جّدا!  3 ال توجَد رحمٌة أعلی من العطف، أعلُم أنّك ثَريٌّ جّدا! 

 2854 »هیچ کسی دوست ندارد که بمیرد ولی دوست دارد که به بهشت برود!«:

2 ال أحد یحّب أن یَموت، ولکّنه یحبُّ أن یذهب إلی الجّنة! 1 ال یحّب شخص أن یموت، و إن یُحّب الّذهاب إلَی الّرضوان! 

4 ال أحد یحّب أن یَموت، لکّنه یُحّب الّذهاب إلی الّرضوان! 3 ما من فرد یحّب الموت، ولکّنه یحبُّ أن یَذهب إلَی الجّنة! 

 2855 »مثل اینکه چرخ اتوبوس مدرسه پنچر شده، امید است که دانش آموزان در وقت مشّخص در سالن امتحان حضور یابند!«:

1 کأّن إطار الحافلة للمدرسة انفَجر، لعّل الطاّلب یحضرون في قاعة االمتحان في الوقت المحّدد! 

2 إّن إطار الحافلة للمدرسة انفَجر، أرجو أن یَحضر الطاّلب في الّزمن المعّین في صالة االمتحان!   

3 قد انفجرت إطارات حافلة المدرسة، لعّل الطّالبات یحضرَن في صالة االمتحان في وقت معّین!

4 کأّن إطار حافلة المدرسة انفَجر، لیت الطّالبات حضرَن في الوقت المحّدد في قاعة االمتحان!

 2856 »قطعاً دوست خوب موفقیت ما را در زندگی می خواهد!«: 

2 إّن الّصدیق الجّید یُرید نَجاحنا في الحیاة! کید أن ننجح في حیاتنا!  1 الّصدیق الحَسن یطلب بالّتأ

4 إّن الّصدیق الحَسن یَطلب لَنا الّنجاح في الحیاة! 3 نجاحنا في الحیاة هو ما یُریده الّصدیق الجّید! 

 2857  »شاید معّلم از من بپرسد؛ پس باید درسم را بخوانم!«:

2 قَد سألني المعّلم؛ فلِذا علّي أن أدرس! 1 لعّل معلمي یسألني؛ فعلّي أن قرأ درسي! 

4 قد یسألني المعّلم؛ لذا یجب أن أقرأ دروسي! 3 لعّل المعّلم یسألني؛ فلقرأ درسي!  
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 2858  »هنگامی که مردم به خانه هایشان بازگشتند بت های خویش را شکسته یافتند!«

َرة! اُس حینَما َرجَعوا إلی بیوتهم َوجَدوا األصناَم ُمَکسِّ 2 النَّ َرة  1 ِعنَدما َرجََع النَّاس إلی منازلهم َوجَدوا أصناَمهم ُمَکسَّ

َرة َرجَعوا إلی منزلهم! اُس أصناَمهم ُمَکسَّ 4 إذا َوجََد النَّ َرة!  عوب إلی أصناَمهم َوجدوها في بیوتهم ُمَکسَّ 3 لَّما َرجَع الشُّ

 2859 »ای کاش معّلم ما دربارۀ رفتنمان به اردوی علمی با مدیر سخن می گفت!«:

فَرِة العلمّیة! َث المدیر عن ذهابنا إلی السَّ 2 لیَت ُمعلَِّمنا حَدَّ فَرِة العلمّیة!  ُث المدیرة عن ذهابنا إلی السَّ 1 لیَت ُمعلَِّمتَنا تَُحدِّ

فَرِة العلمّیة!  ُث المدیَر عن ذهابنا إلی السَّ 4 لیَت ُمعلَِّمنا یَُحدِّ فَرِة العلمّیة!  ثَِت المدیرة عن ذهابنا إلی السَّ 3 لعّل ُمعلَِّمتَنا حَدَّ

 2860 »هیچ مؤمنی آخرتش را به بهایی ناچیز نمی فروشد!«: 

2 ال مؤمنََة تَبیُع آِخرتَها بِالّثمِن البَخِس! 1 ال المؤمَن یَبیُع آِخرتَه بِثَمٍن بَخٍس! 

4 ال مؤمنََة تَبیُع آِخرتَها بِثَمٍن بَخٍس! 3 ال مؤمناً یَبیُع آِخرتَه بِثَمٍن بَخٍس! 

 2861 »امید است دولت های جهان برای ایجاد صلح  با یکدیگر همکاری کنند!«:

لم!     2 لعّل دَول العالَم تعاَونوا مع بعضهم إِلیجاِد السِّ لم!  1 لعّل دَول العالَم تَتعاَوُن مع بَعضها إِلیجاِد السِّ

لم!     4 لَیَت الّدول العالَم یَتعاَونَن مع بعِضهنَّ إِلیجاِد السِّ لم!  3 َعَسی الّدَول العالَم أن تَتعاوَن مَع بعضها إِلیجاِد السِّ

 2862 عیِّن الخطأ حَسب الواقع:

ٌل لِلَکهرباء دوَن أن یَمرَّ منه الَحرارة!   2 الّنحاس فلزٌّ ُمَوصِّ 1 الّلحم ِقسٌم ِمن الجسم بَیَن الِجلد و الَعظم! 

4 ِمن ِخصال المؤمن أنّه ال یَبخل علی إخوانه! کفاء أبوهم آدُم و األّم حَّواء!  3 الّناس ِمن ِجهة اآلباء أ

َو ال تَسّبوا الّذیَن یَدعوَن ِمن دوِن اهلل َفیسّبوا اهلل :2863 عّین ما ال یُدَرك من هذه اآلیة الکریمة 

2 َعلَینا أن نحتَرَم عقائد َمن ال یعتقدون بِاهلل! 1 إن نَسّب َمعبودات أَعدائنا في الُمجادالت یَسّبوا َمعبودنا! 

4 َسبُّ اهلل أَمٌر قبیٌح و إحَدی ِعلَلِه َسبُّ َغیره فَلنجتنبُه! 3 لو ال َسبُّنا أولیاء الُکفر ال یَُسّب أحٌد منهم اهلل أَبداً! 

 2864 عّین غیر المناسب في المفهوم لهذه العبارة: »ال َکنَز أغنَی ِمَن الَقناَعة!«

خوابی اســـت کـــه در پر و بال هما نیســـت1 هـــش دار کـــه در ســـایۀ دیـــوار قناعت
ک باید کـــرد در انبان حرص آبـــرو تا کی شـــود صرف خمیر نـــان حرص2 از قناعـــت خا
 صبر کن کاین دو ســـه روزی به سر آید معدود3 وی که در شـــّدت فقری و پریشـــانی حال
خـــود را چـــو گوهـــر انجمـــن آبـــرو کنند4 جمعـــی که بـــا قناعت جاویـــد خو کنند

 2865 عّین غیر المناسب في المفهوم: 

1 ال جهاَد َکجهاِد الّنفس!: بت شکستن سهل باشد، نیک سهل / سهل دیدن نفس را، جهل است جهل

2 ال َخیَْر في قَوٍل إاّل َمَع الِْفْعِل!: سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی/ به عمل کار برآید به سخندانی نیست

ْجِن ِمَن اللِّساِن!: تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد 3 ال َشْيَء أَحَقُّ بِالسِّ

 4ال تَحَْزْن إنَّ اهلَل َمَعنا: خود را به خدا بسپار، همراه سراسر اوست/ دیگر تو چه می خواهی، بهر طلبت از دوست

واژگــــــــانواژگــــــــان

  أِجِب األسئِلََة َعِن الُْمْفَرداِت

 2866 عیِّن الّصحیح لِلَفراغات:

ب: صنَع الفاخورّي ِوعاًء ِمن .............. في مَعمله! الف: َسَحَب الرَّجل ..............ـه الکبیر حّتی قّمة الجبل! 
د: ال أتَمنّی لهذا المریض .............. الّصّحة!   ج: َکَسَر الاّلِعب .............. رجِله في کرة الَقدم! 

2 ب: الطّین ـ د: ِجرم  1 الف: الطّین ـ د: ِسَوی  

4 الف: ِجرم ـ ب: َعظم 3 ج: َعظم ـ د: ِسَوی   

 2867 عیِّن الَخطأ لِترجمة الکلمات المعّینة في العبارات:

که!: )آب میوه( 2 جاَءت األُّم بِالَعّصاَرة أِلخِذ عصیر الفوا  1َکَأنَُّهم بُنیاٌن َمرصوص: )استوار( 

الً لحرارة البناء!: )رسانا( 4 َوَضَع الُمهندس فلّزاً ُمَوصِّ 3 اِشتریُت الَخیَط األصفر ِمن المتجر! )نخ( 
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 2868 أيُّ ُمنتخٍب یُناسب العبارات الّتالیة؟

ب: العمُل الَّذي یَضرُّ به الّشخص نفسه أو اآلَخرین! الف: َعمٌل یُسلَُب فیه اختیاُر المرء!  
د: تراٌب ُمختلٌط بِالماء! ج: سوء الظّّن عن عمل اآلَخرین أو کالمهم!  

کراه ـ د: الطّین   4 ج: اإل 3 الف: الطّین ـ ب: الَمفَسَدة  یب  2 ب: الَمفَسَدة ـ ج: الرَّ یب  کراه ـ د: الرَّ 1 الف: اإل

 2869 عیِّن الخطأ في ترجمة الکلمات:   

2 َمقطوع: بریده  شده ـ ُمستغِفر: آمرزنده 1 فَّهاَمة: بسیار دانا ـ جالِس: نشسته 

4 ُمحِسن: نیکوکار ـ َرّسام: نّقاش 3 ُمکَرم: گرامی ـ أشّد: سخت تر  

 2870 عیِّن الّصحیح في ترجمة األفعال:

2 لَم نفَهْم: نفهماندیم ـ ُکنَّ یَقطعَن: می بریدند مُت: فهمیدم   1 لَن تنقِطَع: بریده نخواهد شد ـ فَهَّ

4 تَجلسیَن: می نشینی ـ قَد َغَفَر: آمرزیده است 3 ال یُجلِسوَن: نمی نشینند ـ اِستغَفروا: آمرزش خواستند  

 2871 أيُّ ُمنتخٍب لَیَس مَفَسَدًة؟

4 الُعجب 3 الَغَضب  2 الَقناَعة  1 الّشرك 

 2872 في َأّي عبارة یُوَجُد الُمتضاّد؟

2 ال یَرحَم اهلل َمن ال یَرحَم الّناس! ر!  1 ال فقَر أشدُّ من الجهل و ال ِعبادة ِمثل الّتفکُّ

4 الَفخر للَعقل َو الَحیاء َو الَعفاف َو األدب! 3 الّناُس َموتَی َو أهُل الِعلم أحیاء!  

 2873 عیِّن الَخطأ عن تضاّد الَکلمات المعّینة أو تَرادفها:

المتضاد اطمئنان  ذلك الکِتاُب ال َریَب فیِه هُدًی لِلُمّتقیَن 2 المترادف یَفوزُ  1 یُفلُِح المؤمنون في الّدنیا و اآلِخرة!: 

المتضاد تائب 4 هَذا الّشخص بَريء من ارتکاب هذا العمل!  المترادف حَّرك  3 أسَری الّسائق بالحافلة من المدرسة إلی البیت! 

 2874 عیِّن الَخطأَ عن الُمفردات:

الَجمع َدواء  2 داُؤنا ِمّنا َو نحُن ال نَشُعُر بِه!  المتضاد الّسّیئة  1 قیمة ُکّل امرٍئ بِأعمالِه الَحسنة! 

الُمفرد فَم  4 قَد نَقوُل بأفواهنا ما ال نَعَمل بِه!  المترادف تَکتُم  3 بعُض الَحیوانات تَستُر الَجوزات تحت األرض! 

درکــ مطلبدرکــ مطلب

 ِاقَْرأ النَّصَّ الّتالي بِدّقة ثُمَّ أِجْب َعِن األسئلَة بِما یُناِسُب النَّّص

کبر الَمشاکل الّتي تُهّدد الُمناخ1 في عالمنا، یؤّدي قطع  »َقطُع األشجار عملّیة اِلستعمال خشبها لألبنیة أو الّصنائع. مشکلُة قطع األشجار من أ
کسجین و  کسیجن. األشجاُر تنظِّف الهواء و الّتربة َو المیاه وتمّد الکرة األرضیة بَکمّیات کبیرة من األ الغابات إلی نقص مساحتها، و تقلیل األ
کثر صّحة و سعادة. یَنتج عن عملیة قطع  تخّلصها من غاز الکربون و تَجَعلها مکاناً یُمکن العیش فیه. إّن العیش بالُقرب ِمن األشجار یجعُلنا أ
دة باالنقراض و إرشاد النّاس  کتشاف مَأوى و غذاء. إّن علینا حمایة األشجار الُمهدَّ األشجار في البیئة عدم مقدرة بعض الحیوانات و الطّیور علی ا

لَمخاِطر2 قطِعها، فال نقطِع األشجار إاّل لضرورة و لِنقلِّْل من العملّیة الُعمرانّیة و في األخیر أن نَغرَِس شجرة بدالً لکل شجرة مقطوعة.«
:  2875 َعیِّن الخطأ َحَسَب النَّصِّ

2 عملیة قطع األشجار تخّلص األرض من غاز الکربون! 1 یَستفیُد اإلنسان ِمن األخشاب في الِبناء! 
4 نقص مساحة الغابة ِمن نتائج قطع األشجار!  3 بعُض الَحیوانات تکتسب غذاء ها ِمن األشجار! 

 2876 علَی حَسب النّّص کیف نستطیُع أن نحفظ الغابة؟ عیِّن الخطأ: 

2 علینا أن نَزرع شجرًة بدالً لکل شجرة مقطوعة! 1 علَینا أن نُرِشد الّناس لَمخاِطر قطع األشجار! 
4 علینا أن نُقلِّل عملّیة َزرع األشجار! 3 ال نَقطع األشجار إال لضرورة!  

: حیَح َحَسَب النَّصِّ  2877 َعیِّن الصَّ

ث األشجاُر الهواء َو المیاه!  2 تُلوِّ 1 األشجاُر َملجأٌ للَحَیوانات فقط!  
4 األشجار ِقسٌم ِمن المشاکِل!  3 تُصّحح األشجار مرَض َمن یعیشون بُقربها! 

1. آب و هوا
2. خطرها
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 َعیِّن الخطأ في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفي لِلَکِلمات المعّینة في هِذِه الِعباَرة: »ُمشِکلُة قطع األشجار ِمن أکبر الَمشاکل الّتي تُهّدد الُمناخ في عالمنا!«

د«:  2878 »تَُهدِّ

1 فعل مضارع ـ للمفرد المؤنث الغائب أو لِلغائبة ـ مزیٌد ثالثّي )مصدره: تفعیل( / فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلّیٌة
2 فعل مجهوٌل ـ من باب »تَفعیل« ـ متعدٍّ / فعل و نائب فاعله »الُمناخ«

َد ـ معلوٌم / فعٌل و مفعولُه »الُمناخ« 3 فعل مضارٌع ـ ماضیه: هَدَّ

4 مزیٌد ثالثّي ـ حروفه األصلّیة: »هـ د د« و له حرٌف زائد و هو تکرار عین الفعل ـ للغائبة / فعٌل و مع فاعله جملة فعلّیٌة
 2879 »الَمشاکل«:

1 اسُم مکاٍن ـ مذّکٌر ـ جمٌع مکّسٌر / مضاٌف إلیه و مجرور بالکسرة
کبَر« 2 ُمعرٌب ـ جمُع تکسیرٍ )مفرده: الُمشکِل( ـ اسُم فاِعل / مضاٌف إلیه لِلمضاف »أَ

3 جمٌع مکّسٌر ـ معّرٌف بَأل ـ مذّکر / مضاٌف إلیه لمجرور بحرف الجّر

کبَر« 4 مفرده »الُمشکِل« ـ اسم فاعل )فعلُه: أشَکَل( / مضاٌف إلیه و المضاف »أ
 2880 عیِّن الخطأ في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفي لِلَکلمات المعّینة في النّّص:

1 تنظِّف: الفعل المعلوم ـ المزیُد الّثالثّي ـ له حرٌف زائٌد: ظ )تکرار عین الفعل( / الَخبر للمبتدأ »األشجار«
2 یُمکِن: الفعل المضارع ـ مصدره »إمکان« / الجملة بعد الّنکَِرة و معادٌل للمضارع ااِللتزامّي

کتشاف«  3 َمأوی: اِسم المکان ـ اِسم الّنکِرة ـ المعرُب / المضاف إلیه للمضاف »ا

دة: المفرد المؤنّث ـ اِسم الفاِعل )من مزیٍد ثالثّي( / الّصفة للموصوف »األشجار« 4 الُمهدَّ
  ِاقَْرأ النّّص الّتالي بدّقة ثُمَّ أِجب عن األسئلة بِما یُناِسُب النَّّص 

واقفین علی  یَجتمعوَن  النّاس  و  الطّبول تضرب  کانت  الّشعب  إلی  کان یخرج  العظمة. فحین  و  األُبّهة  علی مظاهر  کان حریصاً  ملکاً  أّن  »ُروي 
جانبي الطّریق للّتحّیة و الّسالم بکراهّیة و إجبار! في یوم فهم الملُك أّن جماعة منهم لم یأتوا مع بقّیة النّاس بذریعة1 عدم سماع صوت الطّبل!
َعدَّ الملك ذلك مصیبة ُعظمی! فجمع المستشارین و طلب منهم أن یصنعوا طبالً یسمع صوته جمیع الناس! و کان بین المستشارین شیخ 

ر؛ فقال: أنا ُمستِعّد للقیام بهذا األمر ولکنّي بحاجة إلی أموال کثیرة ... فقبل الملك و أعطاه ما طلب! ُمعمَّ
أخذ الّشیخ هذه األموال و قام بتوزیعها بین النّاس و کان یقول: أیّها النّاس! ال تشکروني، بل اُشکروا الملك الّذي أخذُت منه هذه األموال! بعد أیّام رأی الملك 
أّن النّاس مجتمعوَن حول قصره قبل خروجه مشتاقین لزیارته. فتعّجب من معجزة ذلك الطّبل! فحین استفسر األمر تَبّین الموضوع له!«  )تجربی 93با تغییر( 

 2881 ماذا تبّین للملك في األخیر؟: تبّین له أن .............. 

2 إجتماع الّناس عند الخروج یؤذیهم فیجب ترکه! 1 اإلحسان معجزة تُسِمع کّل األسماع و القلوب! 
4 الّذین لم یجتمعوا حوله کانوا مصابین بثقل الّسمع! 3 الّشیخ قد أَّدی عمله حول تهیئة الطّبل صادقاً! 

 2882 عیِّن الخطأ عن شخصیة الملك و الشیخ المعّمر:

2 کان الّشیخ یرید األموال لنفسه حین طلبها من الملك! 1 ما کان الملك یعلم حقیقًة بأّن الّناس ال یحّبونه! 
4 کانت للملك جماعة یسمع آراَءهم عند حدوث بعض المشکالت! 3 کان الّشیخ صادقاً في کالمه عند توزیع األموال بین الّناس! 

 2883 عیِّن الخطأ: 

2 اجتمع الّناس حول الملك في األخیر عن رغبة و شوق! 1 کان الّشیخ یقصد أن ینّبه الملك بعمله! 
4 لو کان الّشیخ یطلب القیام باإلحسان صراحة، لما کان الملك یقبل ذلك! 3 کان الّشیخ یرید بطلبه نجاة جماعة لم یأتوا مع اآلخرین للّتحّیة! 

 2884 المفهوم المستنتج من النّّص هو أن ..............

2 الُملك یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظّلم! 1 العدالة تضمن بقاءنا ال العّدة و القّوة! 
4 الظّلم مرتعه وخیم و اإلحسان فضله رفیع! 3 اإلنسان عبد اإلحسان و الکرم!  

 عیِّن الّصحیح في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي لِلَکِلمات المعّینة في النّّص

 2885 »یجتمعون«:

1 فعل مضارع ـ مزیٌد ثالثي بزیادِة حَرٍف ـ معلوم/ خبر 
2 للغائبیَن ـ مصدره »إجماع« ـ الزٌم / فعل و مع فاعله جملٌة فعلّیة  

3 مضارع ـ للغائبیَن ـ مزید ثالثّي )من باب »افتعال«( / فعل و الجملة فعلّیٌة

4 متعدٍّ ـ ُمضاِرع )له ثالثة حروف أصلّیة »ج م ع«( ـ معلوم /  الجملة فعلّیة و خبر

1. به بهانۀ
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 : 3  2796 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: حرف مشّبه به فعل »کأنَّ
گویی«ـ فعل مضارع »یکوُن: می باشد«ـ  »حّیاً بَیَن األموات: زنده ای میان مردگان« 

باید به آن ها توّجه شود: جملۀ منفی با الی نفی  4  2797 مواردی که 
جنس »ال داء إاّل مّنا: هیچ دردی نیست جز از ما ]است[.« ـ »ال دواء إاّل فینا: 
هیچ دارویی نیست جز در ما ]موجود[ است.« ـ »ال نَفَهمه: آن را نمی فهمیم« 

1  2798 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل ماضی »قالَت: گفت« 
ـ اسم معرفه »الّتلمیذة: دانش آموز« ـ فعل مضارع اّول شخص مفرد »أَعلَُم: 
الّسکوت:  : که« ـ مصدر »الَفخر: افتخار ـ  می دانم«ـ حرف مشّبه به فعل»أنَّ

سکوت کردن« 

می گفت  یقوُل:   ... »کاَن  توّجه شود:  آن ها  به  باید  که  مواردی   2799  3
)کاَن+ مضارع = ماضی استمراری(« ـ »دائماً: همیشه« ـ حرف مشّبه به فعل 
»یا لیَت: ای کاش« ـ »کنُت: بودم« ـ »طالباً مثالّیاً: دانش آموزی نمونه، یک 

دانش آموز نمونه«

 : 2  2800 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: حرف مشّبه به فعل »إنَّ
همانا، بی گمان« ـ اسم نکره و جملۀ بعد از اسم نکره »غایًة ال تُدرك: هدفی 

است که به دست نمی آید«

3  2801 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: حرف مشّبه به فعل »لیَت: 
کاش«ـ  »تَصیُر: شود، بشود )لَیَت + فعل مضارع = مضارع التزامی(«ـ  مصدر باب 

ِجها: دانش آموخته شدنش«ـ  »الجامعة: دانشگاه« ل با مضاف الیه آن »تَخرُّ تفعُّ

3  2802 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل ماضی معلوم »أَْرَسَل: 
نوا: تا آشکار کنند  فرستاد« ـ فعل مضارع معلوم با حرف »لِـ« همراه آن »لُِیبَیِّ

)لِـ + فعل مضارع = تا + مضارع التزامی(«  

اسم   + )کّل  طَعامٍ  »ُکلُّ  توّجه شود:  آن ها  به  باید  که  مواردی   2803  2
کی«ـ  »إنّما )ادات حصر(: تنها، فقط«ـ  »ال برکة فیه )الی نفی  نکره(: هر خورا

جنس به همراه اسم و خبر خود(: هیچ برکتی در آن نیست.«

»َعَرفَها  ـ  گویی«   : »کَأنَّ شود:  توّجه  آن ها  به  باید  که  مواردی   2804  4
 : أَنَّ َعلَی  ُد  ـ »تُؤَکِّ را شناخت«  انسان آن ها  فاعل(:  اإلنسان )فعل + مفعول+ 
ُد« با توّجه به مرجع  کید می کنند بر این که« ]توّجه: ضمیر »ها« و فعل »تُؤَکِّ تأ

خود »الَحضارات«، مفرد مؤنّث آمده اند ولی جمع ترجمه می شوند.[ 

1  2805 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: »لیَت: ای کاش« ـ »یَخرجوَن: 
خارج شوند«ـ  لِتَقلَّ )لِـ + فعل مضارع؛ در وسط عبارت(: تا کم شود« )مضارع التزامی(

3  2806 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: »یَأُمُر: دستور می دهد« ـ 
»الُمسلمیَن )اسم معرفه(: مسلمانان« ـ »أاّل یَسّبوا )أَْن + ال + فعل مضارع(: که 

... دشنام ندهند )مضارع التزامی منفی(«

2  2807 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: »ال ممّرَض ... یَناُم )الی 
نفی جنس همراه اسم نکره + فعل مضارع(: هیچ پرستاری ... نمی خوابد« ـ  

»عنَد الَعَمل: هنگام کار« 

نفی  ... )الی  إنساَن  توّجه شود: »ال  به آن ها  باید  که  مواردی   2808  3
جنس همراه اسم نکره(: هیچ انسانی ... نیست« ـ أاّل یَحزن )أن + الی نفی+ 
 فعل مضارع(: که غمگین نشود« ـ »مواِطنیه )مواطنیَن + ضمیر مّتصل »ه« = 
مضاف  گر  ا مثّنی  اسم  یا  سالم  مذّکر  جمع  توّجه:  هم میهنانش«  ُمواطنیه(: 

شوند، نون )ن( از آخرشان حذف می شود. 

2  2809 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: »ال َشْعَب ... )الی نفی جنس 
همراه اسم نکره(: هیچ مّلتی ... نیست« ـ  »إاّل: مگر، جز« ـ کاَن لَه )کاَن+ لِـ + 
ضمیر مّتصل »ه«(: داشت« و براساس ساختار به صورت ماضی التزامی »داشته 

باشد« ترجمه می  شود. ـ »الِعباَدة: پرستش، عبادت«

1  2810 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: »إّن: همانا، به درستی که، 
َع )فعل ماضی نقلی معلوم(: تشویق کرده است« ـ  قطعاً، بی گمان« ـ »قد َشجَّ

»الُمسلمیَن )مفعول(: مسلمانان را« 

نا )الی نفی  1  2811 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: »ال طالِب في َصفِّ
 جنس همراه اسم و خبر و ضمیر مّتصل(: هیچ دانش آموزی در کالسمان نیست«ـ  

»إاّل: مگر، جز« ـ »الواِجبات )جمع مؤنّث سالم(: تکلیف ها«

گفته  توّجه شود: 1( فعل ماضی مجهول »قیَل:  این موارد  به   2812  1
ة: بهشت« ـ »لیَت ... یَعلموَن )لیَت + فعل مضارع: ای کاش ...  شد« ـ »الَجنَّ
می دانستند«؛ توجه: چون در آیه شخص گوینده در مورد گذشته سخن گفته 
ـ فعل  ترجمه می شود.  استمراری  به صورت ماضی  استثنائاً  این فعل مضارع 
مّتصل  وقایه + ضمیر  نون   + ماضی  )فعل  ـ »جََعلَني  آمرزید«  »َغَفَر:  ماضی 

مفعولی »ي«(: مرا قرار داد، قرارم داد«  

4  2813 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: »ال ثقافة )الی نفی جنس 
فرهنگ های  از  العالم:  ثقافات  ـ »من  نیست«   ... فرهنگی  اسم(: هیچ  همراه 
جهان« ـ »کالّثقافة اإلسالمّیة: مانند فرهنگ اسالمی« ـ »الحضارات العالمّیة: 

تمّدن های جهانی«
 
3  2814 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: »ال شيَء )الی نفی جنس 
همراه اسم(: هیچ چیزی ... نیست« ـ »أنَفُع ِمن )اسم تفضیل همراه حرف جّر 
»ِمن«(: سودمندتر از« ـ کلمۀ »باشد« در گزینه های )1و2( اضافه آمده است.

1  2815 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: »لََعلَّني: شاید من«ـ  »ال أفَهُم 
 )لعّل + فعل مضارع منفی= مضارع التزامی منفی(: نفهمم«ـ  »ولکّني: ولی من«ـ  
»ُمعَجبة بالقرآن و ُمشتاقة إلی تعلُّمه: شیفتۀ قرآن و مشتاق به یادگیری آن 

]هستم[« ـ »تََعلُّم: یادگیری، آموختن«

و  )مضـاف  »تَجاِربـي  ـ  رسـیدم«  ماضـی(:  )فعـل  »َوَصلـُت   2816  3
 مضاف الیه(: تجربیاتم، تجربه هایم«ـ  »ال  َخیَر )ال + اسم(: هیچ  خیری ... نیست«ـ  

»الُکتُب: کتاب ها« 
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1  2817 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: حرف مشّبه به فعل »لعّل: 
شاید«ـ  »تَنصُح: نصیحت کند، پند دهد )لََعلَّ + فعل مضارع = مضارع التزامی«(

ـ »طالباتِها: دانشجویانش، دانشجویان خود« ـ »لِیکتبَن: تا بنویسند )لِـ + فعل 
مضارع = مضارع التزامی(«ـ  جمع مکّسر»أوراق: برگه ها« ]توّجه: حرف »لِـ )الم 

تعلیل(« در وسط عبارت، بعد از فعلی دیگر، عّلت وقوع آن را بیان می کند.[

 : 2  2818 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: »قاَل: گفت« ـ منادا »ربِّ
پروردگارا، پروردگارم«ـ  حرف مشّبه به فعل »إنّي: همانا من، بی گمان من، قطعاً 
من« ـ فعل مضارع »أعوُذ: پناه می برم )مضارع اخباری(« ـ »أن أسألك: که از 
 تو بخواهم )أن + فعل مضارع + ضمیر مّتصل مفعولی(« ـ »لیس لي: ندارم« ـ 

اسم نکره »علٌم: دانشی« 

 : 2  2819 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: حرف مشّبه به فعل »کأنَّ
گویی، مثل این که« ـ »لَه شهاَدًة )حرف جر »لِـ« در ابتدای عبارت + مجرور به 
 حرف جر + اسم نکره(: مدرکی ... دارد«ـ  »علیَك أن تَتعلََّم: تو باید بیاموزی«ـ  

»منُه: از او«  

3  2820 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: »قالَت: گفت«ـ  »ااِلمتحاناِت: 
امتحانات« ـ الی نفی جنس »ال طالَب علمٍ: هیچ جویندۀ دانشی نیست« ـ 
»إاّل: مگر، جز«ـ  »قد وصَل: رسیده است )ماضی نقلی(«ـ  ترکیب اضافی»هدِفِه: 

هدفش، هدف خود«

 : 2  2821 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: حرف مشّبه به فعل »کأنَّ
)ماضی  می کرد  می گفت، صحبت  یتکّلُم: سخن  »کان  ـ  این که«  مثل  گویی، 
بدانند  تا  »لَِیعلموا:  ـ  خود«  دوستان  دوستانش،  »أصدقائه:  ـ  استمراری(« 

)مضارع التزامی(« ـ »أن یَنجحوا: موّفق شوند )مضارع التزامی(«  

1  2822 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل ناقص و خبر آن »کاَن 
... عازِماً: مصمم بود« ـ جمع مکّسر »البضائِع: کاالها« ـ حرف مشّبه به فعل 
: ولی، اّما«ـ  ترکیب اضافی »بیعها: فروششان، فروش آن ها )مرجع ضمیر،  »لکنَّ

جمع مکّسر غیر عاقل است.(«   

4  2823 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: الی نفی جنس »ال خشَب: 
هیچ چوبی ... نیست« ـ حرف مشّبه به فعل »یا لَیت: ای کاش« ـ »هذا البَیت: 

این خانه« ـ »کاَن لي: برای من بود«

2  2824 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: مضارع منفی »ال تَدري: تو 
: شاید«ـ  »یُحِدُث )لَعلَّ + فعل مضارع =   نمی دانی«ـ  حرف مشّبه بالفعل »لعلَّ
مضارع التزامی(: پدید آورد، احداث کند« ـ »بعَد ذلك: بعد از آن« ـ اسم نکره 

»أمراً: کاری، امری« 

1  2825 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: حرف مشّبه به فعل »لَیَت: 
نفی  ـ الی  بداند«  التزامی(:  = مضارع  فعل مضارع   + )لَیَت  »تَعلُم  ـ  کاش« 
جنس »ال  َکنَز: هیچ گنجی ... نیست« ـ »أغنَی ِمن )اسم تفضیل + ِمن(: بی 

نیازکننده تر از« ـ »حیاتِها: زندگی اش« 

3  2826 »إنَّما: فقط، تنها« ـ »َعقٍل ثابٍِت: خردی استوار، عقلی محکم 
)موصوف و صفت نکره(« 

2  2827 »ال بََرَکَة )الی نفی جنس + اسم(: هیچ برکتی ... نیست«ـ  »الطَّعام 
الّذي: غذایی که« ـ »ال نَذُکُر: ذکر نمی کنیم« ـ »في تَناُولِه: در خوردن آن« 

]توّجه: اسم معرفه »الطّعام« به خاطر وجود »الّذي« مانند اسم نکره ترجمه می شود.[

1  2828 »َخلََق )فعل ماضی(: آفرید« ـ »ُکلَّ َشيٍء )کُّل + اسم نکره(: هر 
چیزی را« ـ »بََدأَ: شروع کرد، آغاز کرد« ـ »طیٍن )اسم نکره(: گِلی« ـ »أَحَسِن 

األشکال )اسم تفضیل + جمع مکّسر(: نیکوتریِن شکل ها، بهتریِن شکل ها« 
 
2  2829 »ال فَقَر )الی نفی جنس + اسم(: هیچ فقری ... نیست« ـ »أَشدُّ 
ِمن )اسم تفضیل + ِمن(: بدتر از« ـ ال ِعباَدَة )الی نفی جنس + اسم(: هیچ 

ر: مانند اندیشیدن، هم چون تفّکر« عبادتی ... نیست« ـ »ِمثُل التَّفکُّ

کید(:  تأ )حرف  »إنَّ  شود:  توجه  آن ها  به  باید  که  مواردی   2830  3
بی گمان، قطعاً، بدون تردید« ـ »ذو فَضٍل: دارای بخشش، صاحب بخشش« ـ 
کثََر الّناِس: بیش تر مردم« ـ  : ولی، اّما« ـ »أَ  »َعلَی الّناِس: بر مردم« ـ »َولکِنَّ

»ال یَْشُکروَن )مضارع منفی(: سپاسگزاری نمی کنند، شکرگزاری نمی کنند«

باید به آن ها توجه شود: »یُقاتِلوَن )فعل مضارع(:  4  2831 مواردی که 
: گویی، ماننِد«ـ    می جنگند، پیکار می کنند«ـ  »َصّفاً )حال(: صف بسته«ـ  »َکَأنَّ
َمْرصوٌص )موصوف و صفت نکره(: یک ساختمان استوار، ساختمانی  »بُنْیاٌن 

استوار، بنایی محکم«  

1  2832 مواردی که باید به آن ها توجه شود: »ال تَُسبُّوا )نهی للمخاطبین(: 
دشنام مدهید، دشنام ندهید، توهین نکنید«ـ  »الَّذیَن )موصول خاص در نقش 
مفعول(: کسانی را، به کسانی که« ـ »یَْدعوَن )مضارع للغائبین(: فرا می خوانند، 
دعوت  می کنند« ـ »فََیُسبُّوا )فاء سبب + فعل مضارع(: پس دشنام دهند، زیرا 

که توهین کنند«

3  2833 »الَحّظ: بخت، شانس« ـ »َشي ٌء )اسم نکره(: چیزی ]است[،« ـ 
»یَحدُث: پیش می آید، واقع می شود، اتفاق می افتد«ـ  »نَتیَجٌة )اسم نکره(: نتیجه ای 

]است[« ـ »یُِحبُُّه )فعل مضارع + ضمیر مّتصل مفعولی(: آن را دوست دارد«

 » 3  2834 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: اسم نکره در نقش خبرِ»إنَّ
با صفت خود »َخیٌط أبیُض ... : نخ سفیدی است که ...«ـ  فعل مضارع و هم چنین 
جملۀ بعد از اسم نکره »یَجری: جاری است، جاری می شود« ـ حرف مشّبه به 
: ولی، اّما« ـ »بعَض الّناس: برخی از مردم« ـ »ال یَعلَموَن ذلَك: آن را  فعل »لکنَّ

: همانا، بی شک« می تواند ترجمه نشود.[ نمی دانند« ]توّجه: حرف »إنَّ
 
3  2835 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل امر »جاِدْل: گفت وگو 
 کن، جدال کن، ستیز کن«ـ  اسم تفضیل »أحَسُن: نیکوتر، بهترـ  أعلُم: داناتر«ـ  
: همانا، بی گمان« ـ »َربََّك: پروردگارت، پروردگار تو«ـ  حرف مشّبه به فعل »إنَّ

: گم شد، گمراه شد« »َمن: کسی که« ـ »َضلَّ
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2  2836 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل نهی »ال یَظلِم )»ال«ی 
نهی + فعل مضارع سوم شخص = نباید + مضارع التزامی(: نباید ستم کند« ـ 
جمع مکّسر معرفه »الِعباُد: بندگان« ـ الی نفی جنس به همراه اسم آن »ال 
ظلَم: هیچ ستمی نیست« ـ »إاّل: مگر، جز« ـ فعل مضارع با ضمیر مّتصل 

مفعولی »یُحاِسُب: آن را محاسبه می کند، حسابرسی می کند« 
 
2  2837 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل امر »اِبَحثَن َعن ... : به 
 دنبال ... بگردید، در مورد ... جست وجو کنید« ـ »هذِه المسألة: این مسئله« ـ 
ـ  شود«  یافت   ... شاید  التزامی(:  مضارع   = مضارع   + )لعلَّ  یوجَُد   ... »لعلَّ 

»الکتاب )اسم معرفه(: کتاب«
 
3  2838 ترجمۀ درست سایر گزینه ها: 1( أحِسنوا: نیکی کنید؛ فعل امر 
است.  2( ال یَعزِم: نباید تصمیم بگیرد؛ فعل نهی سوم شخص است. 4( َسقفاً 

َمحفوظاً: سقفی نگه داشته شده؛ موصوف و صفت نکره است. 

2  2839 شکل درست خطا در عبارت: »اعتماد کرده باشند: اعتماد کنند 
)»یعتِمدوَن؛ فعل مضارعی است که تحت تأثیر حرف »لَیَت« به صورت مضارع 

التزامی ترجمه می شود.( سایر گزینه ها درست ترجمه شده اند.

2  2840 شکل درست خطا در عبارت: »اعتماد کرده باشند: اعتماد کنند 
)»یعتِمدوَن؛ فعل مضارع است که تحت تأثیر حرف »لَیَت« به صورت مضارع 

التزامی ترجمه می شود.( سایر گزینه ها درست ترجمه شده اند.

2  2841 شکل درست خطا در سایر گزینه ها: 1( نباید رحم  کند: رحم 
 ) )لعلَّ شاید  کاش:  ای   )3 است.(  منفی  مضارع  فعل  یَْرحَُم؛  )ال   نمی کند 

4( سقف برافراشته: سقفی برافراشته )سقٌف مرفوٌع؛ موصوف و صفت نکره(

3  2842 شکل درست خطا: »هیچ مّنت گذاری: بسیار مّنت گذار)المّنان؛ اسم 
مبالغه است.(ـ  »ال یَدخُل« مضارع منفی به معنای »وارد نمی شود« می باشد.

2  2843 شکل درست خطا: »همانا: فقط، تنها )إنّما، ادات حصر است.(« 
سایر گزینه ها درست ترجمه شده اند.

نکرد:   سعادتمند   )2 گزینه ها:  سایر  در  خطا  درست  شکل   2844  1
سعادتمند نمی  کند )یُسِعد؛ فعل مضارع است.( 3( موّفق می شد: موفق شود 

) )لعّل + فعل مضارع = مضارع التزامی( 4( قطعاً: گویی )کأنَّ

4  2845 شکل درست خطا در عبارت: »قرار داد: قرار بده )اِجَعْل؛ فعل 
امر است.(  سایر گزینه ها درست هستند.

4  2846 شکل درست خطا در سایر گزینه ها: 1( دانستم: می دانم )أعلَُم؛ 
( 3( نادان: نادانان )الجّهال؛  مضارع اّول شخص مفرد( 2( همانا: گویی )کأنَّ

جمع مکّسر(

3  2847 شکل درست ترجمه در سایر گزینه ها: 1( نیکوکاری: نیکوکاران 
بودید:  ندانسته   )4 مضارع(  فعل  )یَقول؛  می گوید  می گفت:   )2 )الُمحِسنین( 

نمی دانستید )کُنتُم ال تَعلَموَن؛ ماضی استمراری منفی(

2  2848 شکل درست خطا: »ندارید  نداریم )ال ... لَنا(« ـ »تحمیل 
با  لِلمخاطب  لْنا؛ فعل نهی صیغۀ  تَُحمِّ به ما تحمیل نکن )ال  نمی کنیم  

ضمیر مّتصل مفعولی »نا« است.(«

3  2849 شکل درست خطا در سایر گزینه ها: 1( هیچ باطلی  باطل 
)باطَل؛ اسم معرفه در نقش مفعول است.( 2( می دید  ببیند )»یََری« فعل 
مضارع بعد از »لَیت« است که به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.( 4( تا 
جوجه هایش را ... نجات دهد  تا جوجه هایش ... نجات داده شوند )لِتُنَقَذ 

فراُخه؛ فعل مضارع مجهول با نائب فاعل است.(

3  2850 ترجمۀ صحیح: »ما َزَعَم: نمی پنداشت )لَیَت: ای کاش + فعل 
ماضی منفی  ماضی استمراری منفی ]یا ماضی بعید منفی[(«

1  2851 شکل درست ترجمه: »َعلَّْمتَنا )ماضی للمخاطب از باب تفعیل + 
ضمیر »نا« مفعولی(: به ما آموختی، به ما یاد دادی«

4  2852 مواردی که باید به آن ها توجه شود: »ای کاش ... بیاورد: لیت ... 
یَعوُد، لیت ... یَرِجُع )لیَت + فعل مضارع(« ـ »پدرم: والدي، أبي« ـ »سفر: الّسفر، 
الّرحلة )معرفه به أل(«ـ  »بیاورد: یأتي بـ...، یَجيُء بـ...«ـ  »هدیه ای: هدیٍّة )نکره(«  

4  2853 مواردی که باید به آن ها توجه شود: » هیچ ثروتی، باالتر ... نیست: 
ال ثَروة أعظم ... ، ال ثَروة أعلی )الی نفی جنس + اسم الی نفی جنس + خبر الی 
 نفی جنس به صورت اسم تفضیل(«ـ  »بدان: اِعلَم، اِعرف )فعل امر للمخاطب(«ـ 

»...که تو: ... أنّك )حرف مشّبه بالفعل در وسط عبارت + ضمیر(« ـ »خیلی 
ثروتمندی:  ثَريٌّ جّدا، غنيٌّ جّدا«

2  2854 مواردی که باید به آن ها توجه شود: »هیچ کسی دوست ندارد: 
ال شخَص یُحّب، ال أحَد یُحّب )الی نفی جنس + اسم + فعل مضارع مثبت(« 
ـ »که بمیرد )مضارع التزامی(: أن یَموَت )أن + فعل مضارع(« ـ »ولی ]او[: 
ولکّنه، لکّنه« ـ »که ... برود )مضارع التزامی(: أن یذهََب )أن + فعل مضارع(« 

«ـ  »چرخ:  1  2855 مواردی که باید به آن ها توجه شود: »مثل اینکه: کأنَّ
إطار )مفرد و مضاف(«ـ  »پنچر شده ]است[: انفَجر )فعل ماضی(«ـ  »امید است 
 که ... حضور یابند: لعّل ... یَحضرون/ لعّل ... یَحضرَن )لعّل + فعل مضارع(« ـ 

»وقت مشّخص: الوقت المحّدد، الّزمن المعّین )موصوف و صفت نکره(« 

ـ  کید«  بالّتأ  ، إنَّ توجه شود: »قطعاً:  آن  ها  به  باید  که  مواردی   2856  2
نَجاحَنا )مصدر + ضمیر(« ـ  یُریُد، یَطلُب« ـ »موفقیت ما ]را[:  »می خواهد: 

»زندگی: الَحیاة« 

3  2857 مواردی که باید به آن ها توجه شود: »شاید ... بپرسد: لعّل ... یَسأُل / 
قَد یَسأُل )لعّل + فعل مضارع / قَد + فعل مضارع(« ـ »معّلم: المعّلم« ـ »باید ... 
بخوانم: ألقرأ / علّي أن قرأ / یجب أن أقرأ )الم امر + فعل مضارع/ علی + ضمیر + 
أن + مضارع/ یَجب + أن + فعل مضارع(«ـ  »درسم: َدرسي )اسم مفرد + ضمیر(« 
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1  2858 به این موارد توّجه کنید: تعریب واژه »مردم: الّناس«ـ  »بازگشتند:   
َرجََع )فعل در ابتدای عبارت با توّجه به فاعل جمع مذّکر خود، صیغۀ »للغائب 
)مفرد مذّکر غایب(« می آید.(« ـ »به خانه هایشان: إلی منازلهم، إلی بیوتهم« ـ 
»یافتند: وجدوا )فعل ماضی بدون ضمیر متصل مفعولی(« ـ »بت های خویش: 

َرة )اسم مفعول(« أصناَمهم )مضاف و مضاف إلیه(« ـ »شکسته ]شده[: ُمَکسَّ

2  2859 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: »ای کاش: لَیَت« ـ »سخن 
ثَْت )لیَت + فعل ماضی  ماضی استمراری(«   َث/ حَدَّ می گفت: حَدَّ

مؤمَن  مؤمنی: ال  توّجه شود: »هیچ  آن ها  به  باید  که  مواردی   2860  4
)اسم الی نفی جنس بدون »ال« و تنوین است.(«ـ  »بهایی ناچیز: ثَمٍن بَخٍس 

)موصوف و صفت نکره(«  

، َعَسی« ـ  1  2861 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: »امید است: لعلَّ
»دولت های جهان: ُدَول العالم )مضاف و مضاف الیه(« ـ »همکاری کنند: تَتَعاَوُن 
)لَیَت + مضارع  مضارع التزامی(ـ  أن تَتَعاَوَن )أن + مضارع = مضارع التزامی(« 

2  2862 »مس، فلزی رسانا برای برق است بدون آن که گرما از آن عبور 
کند!« سایر گزینه ها بر اساس واقعّیت درست هستند: 1( گوشت قسمتی از بدن 
است که میان پوست و استخوان قرار می گیرد! 3( مردم از نظر اجداد برابرند، 
پدرشان آدم و مادر]شان[ حوا است! 4( از خصلت های مؤمن این است که او 

بر برادرانش بخل نمی ورزد!

3  2863 صورت سؤال: چیزی که از این آیه دریافت نمی شود مشّخص کن. 
ترجمۀ آیه: »و کسانی را که غیر از خدا می خوانند دشنام ندهید پس خدا را 

دشنام دهند.«
گر دشنام ما به سرپرستان کفر نبود کسی از آن ها هرگز به  ترجمۀ گزینۀ )3(: »ا
خدا دشنام نمی داد!« این تعبیر اشتباه است زیرا دشنام به اولیای کفر تنها دلیل 
گر  دشنام دادن مشرکان به خداوند متعال نیست. ترجمۀ سایر گزینه ها: 1( ا
 در ستیزها به معبودات دشمنانمان دشنام دهیم به معبود ما دشنام می دهند! 
2( ما باید به عقاید کسانی که به خدا اعتقاد ندارند احترام بگذاریم! 4( دشنام 
به غیر  از عّلت های آن دشنام دادن  و یکی  کاری زشت است  دادن خداوند 

اوست پس باید از آن پرهیز کنیم!
 
3  2864 با توّجه به ترجمۀ عبارت»هیچ گنجی بی نیازکننده تر از قناعت 
و  فقر  بر  به صبر  زیرا  نیست؛  نظر مفهوم مناسب آن  از  گزینۀ )3(  نیست!« 

نداری اشاره دارد.

به  زبان  از  سزاوارتر  چیزی  »هیچ  عبارت  ترجمۀ  به  توّجه  با   2865  3
مفهوم  نظر  از  مقابل  شعر  دارد،  اشاره  کم گویی  به  که  نیست!«  زندانی شدن 
مناسب آن نیست؛ زیرا به شناختن شخص در هنگام سخن گفتن اشاره دارد.  
در سایر گزینه ها، شعرها مناسب حدیث یا آیه هستند. ترجمۀ عبارات عربی: 
1( هیچ جنگی مانند جنگ با نفس نیست! 2( هیچ خیری در سخنی نیست 

مگر آن که با عمل همراه باشد! 4( اندوهگین مباش، زیرا خداوند با ماست!

3  2866 ترجمۀ کلمات مناسب برای عبارات: »الف: ِجرم: پیکر، جسم ـ ب: 
الطّین: گلـ  ج: َعظم: استخوانـ  د: ِسَوی: جز« ترجمۀ عبارات: الف: مرد پیکر بزرگش 
را تا قّلۀ کوه کشید! ـ ب: کوزه گر ظرفی از گِل را در کارگاهش ساخت! ـ ج: بازیکن، 

استخوان پایش در فوتبال شکست!ـ  د: برای این مرد جز سالمتی آرزو نمی کنم!

2  2867 ترجمۀ درست واژۀ »الَعّصاَرة«، »آب میوه گیری« است.

2  2868 ترجمۀ عبارات به همراه کلمۀ مناسب آن ها: الف: آن عملی است 
کراه: اجبار( ـ ب: عملی است که فرد  که در آن اختیار انسان گرفته می شود! )اإل
 به وسیلۀ آن به خودش یا دیگران زیان می رساند! )الَمفَسدة: مایۀ تباهی( ـ 
کی  یب: شک( ـ د: خا ج: بدگمانی در مورد کار دیگران یا سخنشان ]است[! )الرَّ

آمیخته با آب ]است[! )الطّین: گِل(

2  2869 شکل درست ترجمۀ »ُمستغِفر«، »آمرزش خواهنده« می باشد.

مُت: فهماندم؛  4  2870 شکل درست ترجمۀ فعل ها در سایر گزینه ها: 1( فَهَّ
 فعل ماضی از باب تَفعیل است. 2( لَم نفَهم: نفهمیدیم، نفهمیده ایم؛ »لَم«+ مضارع = 
ماضی سادۀ منفی یا ماضی نقلی منفی 3( ال یُجلِسوَن: نمی نشانند؛ مضارع 

منفی از باب افعال است. 

2  2871 »الَقناَعة: قناعت؛ مایۀ تباهی نیست.« سایر گزینه ها مایۀ تباهی 
هستند: 1( الّشرك: چندگانه پرستی 3( الَغَضب: خشم 4( الُعجب: خودپسندی

3  2872 »َموتَی: مردگان« متضاد با »أحیاء: زندگان« است.

4  2873 متضاّد کلمۀ »بَريء: بی گناه«، »تائب: توبه کار« نیست بلکه »ُمّتَهم: 
 مورد اّتهام« و »ُمذنِب: گناهکار« است. سایر گزینه ها درست هستند: 1( یُفلُِح = 
 یَفوُز: رستگار می شود، پیروز می شود 2( َریب: شک ≠  اطمئنان: اطمینان 

َك: حرکت داد 3( أسَری بـ = حَرَّ

2  2874 جمِع مکّسر از کلمۀ »داء: بیماری«، »دواء: دارو« نیست، بلکه 
 »أَدَواء« است. سایر گزینه ها درست هستند: 1( الَحسنة: خوب ≠ الّسّیئة: بد 
3( تَستُُر = تَکتُُم: می پوشاند، پنهان می کند 4( »أفواه: دهان ها« جمع مکّسر 

و مفرد آن »فَم: دهان«

▄ درک مطلب
بریدن درختان عملیاتی است که برای استفاده از چوب آن ها برای ساختمان ها 
یا صنایع است. مشکل بریدن درختان از بزرگ ترین مشکالتی است که آب و 
هوا را در جهان ما تهدید می کند، جنگل زدایی به کم شدن مساحت آن ها و 
کیزه می کنند  ک و آب ها را پا کسیژن منجر می شود. درختان هوا و خا کاهش ا
کربن  گاز  از  را  آن  و  می کنند  تأمین  کسیژن  ا زیادی  مقادیر  با  را  زمین  و 
زندگی در آن ممکن  که  قرار می دهند  )زمین( مکانی  را  و آن  ک می کنند  پا
و خوشبخت تر می کند.  را سالم تر  ما  نزدیکی درختان  در  زندگی    شود. همانا 
بریدن درختان در محیط زیست منجر به ناتوانی برخی حیوانات و پرندگان در 
یافتن پناهگاهی و غذایی می شود. قطعاً ما باید از درختان در خطر انقراض 
حمایت کنیم و مردم را به خطرات بریدن آن ها راهنمایی کنیم، پس درختان را 
نباید مگر برای ضرورت ببریم و از کار عمرانی باید کم کنیم و در آخر به جای 

هر درخت قطع شده ای، درختی بکاریم. 
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ک می کند!«  2  2875 »عملّیات بریدن درختان زمین را از گاز کربنیک پا
استفاده  ساختمان  در  چوب ها  از  انسان   )1 هستند:  درست  گزینه ها  سایر 
می کند! 3( برخی از حیوانات غذایشان را از درختان به دست می آورند! 4( کم 

شدن سطح جنگل از نتایج بریدن درختان است!

گزینه ها  سایر  کنیم!«  کم  را  درختان  کاشت  عملّیات  باید  »ما   2876  4
درست هستند: 1( ما باید مردم را برای خطرات قطع درختان راهنمایی کنیم! 
2( ما باید درختی را به جای هر درخت قطع شده ای بکاریم! 3( نباید درختان 

را مگر به ضرورت بِبُریم! 

می کنند  زندگی  کنارشان  در  که  را  کسانی  بیماری  »درختان   2877  3
برطرف می کنند!« سایر گزینه ها نادرست هستند: 1( درختان فقط پناهگاهی 
برای حیوانات هستند! 2( درختان هوا و آب ها را آلوده می کنند! 4( درختان 

جزئی از مشکالت هستند! 

2  2878 شکل درست خطا:
)ضمیر  فاعله  مع  »ُمناخ«   فاعله  نائب  معلوٌم/  فعٌل  مجهوٌل   »فعٌل 

»هي« المستتر( جملة فعلّیة و مفعوله »ُمناخ««

1  2879 شکل درست خطا:
»اسم مکان  اسم فاِعل«

 
4  2880 شکل درست خطا: »اِسم الفاِعل  اِسم الَمفعول«

▄ ▄ درک مطلب
روایت  شده که پادشاهی بر نشانه های اُبّهت و بزرگی حریص بود. پس هنگامی که 
به سوی ملت خارج می شد طبل ها به صدا درمی آمدند و مردم دو طرف راه به 
اجبار برای سالم دادن و درود بر او ایستاده جمع می شدند. روزی پادشاه فهمید 

که جماعتی از آن ها به بهانۀ نشنیدن صدای طبل همراه بقیۀ مردم نیامده اند. 
از آن ها  پادشاه آن را مصیبت بزرگی پنداشت! پس مشاوران را جمع کرد و 
خواست که طبلی بسازند که صدایش را همۀ مردم بشنوند! و میان مشاوران 
پیرمردی کهنسال بود؛ پس گفت: من آمادۀ انجام این کار هستم ولی به اموال 

زیادی نیاز دارم ... پس پادشاه پذیرفت و آن چه که خواسته بود به او داد!
پیرمرد این اموال را گرفت و به پخش آن ها میان مردم پرداخت در حالی که 
می گفت: ای مردم! از من تشّکر نکنید، بلکه از پادشاهی که این اموال را از او 
گرفتم تشّکر کنید! بعد از چند روز پادشاه دید که مردم قبل از خارج شدن او 
به اشتیاق دیدنش دور قصرش جمع شدند. پس از معجزۀ آن طبل تعّجب کرد! 

هنگامی که پرس و جو کرد موضوع برایش روشن شد. 

1  2881 چه چیزی در آخر برای پادشاه مشّخص شد؟ برای او مشخص 
شد که »نیکوکاری معجزه ای  است که صدایش به همۀ گوش ها و قلب ها می رسد!« 
را  نادرست دیگر: 2( جمع شدن مردم دورش هنگام خروج، آن ها  پاسخ های 
اذیّت می کند پس باید آن را ترک کند! 3( پیرمرد دربارۀ آماده کردن طبل کارش 
را صادقانه انجام داد! 4( کسانی که دورش جمع نشدند دچار کم شنوایی بودند!

2  2882 خطا را در مورد شخصیت پادشاه و پیرمرد مشخص کن: »پیرمرد 
خواست!«  پادشاه  از  را  آن ها  که  هنگامی  می خواست  خودش  برای  را  اموال 
پاسخ های درست دیگر: 1( پادشاه در حقیقت نمی دانست که مردم او را دوست 
ندارند! 3( پیرمرد هنگام توزیع اموال بین مردم در سخنش صادق بود! 4( پادشاه 

گروهی داشت که به نظراتشان هنگام وقوع بعضی از مشکالت گوش می داد!

3  2883 خطا را مشخص کن: »پیرمرد با خواسته اش نجاِت جماعتی را 
درست  گزینه های  می خواست!«  نیامدند  دادن  سالم  برای  دیگران  همراه  که 
دیگر: 1( شیخ می خواست که پادشاه را با کارش بیدار کند! 2( مردم در آخر با 
گر پیرمرد انجامِ نیکوکاری را به  تمایل و اشتیاق دور پادشاه جمع شدند! 4( ا

روشنی می خواست، پادشاه آن را نمی پذیرفت!

3  2884 مفهوم برداشت شده از متن این است که »انسان بندۀ نیکوکاری 
و بخشش است!« گزینه های دیگر برای متن نامناسب هستند: 1( عدالت بقاء 
ما را تضمین می کند نه تعداد و نیرو! 2( حکومت با کفر باقی می ماند و با ظلم 

باقی نمی ماند! 4( ظلم عاقبتش وخیم و احسان برتریش واالست! 

بزیادِة  گزینه ها: 1( مزیٌد ثالثّي  3  2885 شکل درست خطاها در سایر 
حَرٍف  مزیٌد ثالثّي بزیادة حَرفیِن )اـ  ت( 2( مصدره »إجماع«  مصدره 

»اِجتماع« 4( متعدٍّ  الزٌم
توّجه: »یَجتمعوَن« خبر فعِل ناقص »کانت« است. 

وزن  علی  مصدره   )1 گزینه ها:  سایر  در  خطاها  درست  شکل   2886  2
ل« 3( مضارع  ماٍضـ  له حرف واحد  »تَفعیل«  مصدره علی وزن »تفعُّ

زائد »ي«  له حرفان زائدان »ت، ي« 4( خبر  فعل و الجملة فعلّیة

2  2887 شکل درست خطاها در سایر گزینه ها: 1( ُمضاف إلیه و المضاف: 
َشیٌْخ  ِصفٌة و الموصوف: َشیٌْخ 3( َمعرفة  نَکرة 4( اسم فاِعل  اسم 

مفعول / َخبر  ِصفة

▄ ▄ ▄ درک مطلب
کشاورزی در مزرعه اش کار می کرد و اموالی نداشت و نه فرزندانی که به او کمک 
کند، پس پیر و ضعیف شد و آرزو داشت که مزرعه اش را مثل باغ های مجاورش 

پر از درخت و گیاه ببیند. دشت خالی شد طوری که گیاه یا درختی نداشت.
هر روز در باغش راه می رفت و حسرت همراه ساعت ها و روزهایش بود. این جا 
و آن جا موش ها را در رفت و آمد می دید و تصور می کرد که آن ها از دالیل 
ایجاد این مشکل اند .... مرگ بر آن ها... برای چه خدای دانا آن ها را آفرید؟ آیا 
این موش های لعنت شده، خوبی ای دارند؟! روزها و سال ها گذشت، زمستان 

آمد و بهار نزدیک شد. 
این گیاهان چیستند؟ آن  شگفتا! گویی کشتزار در ُشُرف تغییر بزرگی است. 
موجود خوبی که بذرهای این درختان را کاشت که بود؟ روزها گذشت و دشت 
پر از شاخه و برگ شد و سرانجام راز کشف شد ... آن لعنتی ها )موش ها( بودند 
ک دفن می کردند ولی آن ها، آن را فراموش  که دانه ها را می آوردند و زیر خا

می کردند ... بعد از مدتی، اتفاق افتاد آن چه اتفاق افتاد.


