
کتاب شب امتحان عربی، زبان قرآن )3( دوازدهم از 4 قسمت اصلی به صورت زیر تشکیل شده است: 
1( آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارءه 1 تا 4 این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود:

الف(آزمونهایطبقهبندیشده: آزمون های شمارءه 1 و 2 را درس به درس طبقه بندی کرده ایم؛ بنابراین شما به راحتی می توانید پس از خواندن هر درس 
از درس نامه، تعدادی سؤال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها، 20 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. در کنار سؤال های این آزمون ها 

نکاتمشاورهای نوشته ایم. این نکات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک می کند.
ب(آزمونهایطبقهبندینشده:آزمون های شمارءه 3 و 4 را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آزمون نوبت اول، مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت، ببینید. 
2( آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارءه 5 تا 12 امتحان های نهایی برگزارشده در سال های 98، 99، 1400 و 1401 هستند. این قسمت هم، خودش 

به 2 بخش تقسیم می شود:
الف(آزمونهایطبقهبندیشده: آزمون های شمارءه 5 تا 8 آزمون های نهایی خرداد 98، خرداد و شهریور 99 و دی 1400 هستند که طبقه بندی کرده ایم. 
با این کار باز هم می توانید پس از خواندن هر درس، تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها هم، 20 نمره دارند؛ در واقع در این بخش، 

شما 4 آزمون کامل را می بینید. این آزمون ها هم نکاتمشاورهای دارند.
ب(آزمونهایطبقهبندینشده: آزمون های شمارءه 9 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم؛ پس، در این بخش با 4 آزمون نوبت دوم، مشابِه آزمون پایان سال مواجه 

خواهید شد. این آزمون  ها به ترتیب امتحان های نهایی خرداد 1400، خرداد 1401، شهریور 1400 و شهریور 1401 هستند.
3( پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها تمام آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرءه کامل کسب کنید، برایتان نوشته ایم.

4( درس نامءه کامل شب امتحانی: در این قسمت تمام آن چه را که شما برای گرفتن نمرءه عالی در امتحان عربی، زبان قرآن )3( نیاز دارید، تنها در 11 صفحه 
آورده ایم، بخوانید و لذتش را ببرید! 

یکراهکار: موقع امتحان های نوبت اول می توانید از سؤال های درس های اول و دوم آزمون های 5 تا 8 هم استفاده کنید.

صفحءه صفحءه  
پاسخنامه آزمون نوبت 

34  3 اول  )طبقه بندی شده(   آزمون شمارءه 1 

35  6 اول  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 2 

38  9 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 3 

39  11 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 4 

41  14 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 5 نهایی خرداد 98  

43  17 دوم  )طبقه بندی شده(   آزمون شمارءه 6 نهایی خرداد 99 

44  20 دوم  )طبقه بندی شده(   آزمون شمارءه 7 نهایی شهریور 99 

46  23 دوم  )طبقه بندی شده(   آزمون شمارءه 8 نهایی دی 1400 

47  26 دوم  )طبقه بندی نشده(   آزمون شمارءه 9 نهایی خرداد 1400 

49  28 دوم  )طبقه بندی نشده(   آزمون شمارءه 10 نهایی خرداد 1401 

50  30 دوم  )طبقه بندی نشده(   آزمون شمارءه 11 نهایی شهریور 1400 

51  32 دوم  )طبقه بندی نشده(   آزمون شمارءه 12 نهایی شهریور 1401 

52 درس نامءه توپ برای شب امتحان    

نوبت دوم نوبت اولمهارت ها
شهریور و دی ماه

22واژه شناسی

99ترجمه به فارسی

77شناخت و کاربرد قواعد

22درک و فهم

2020جمع
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kheilisabz.comزمان آزمون: 90 دقیقهکلیءه رشته ها به جز رشتءه انسانیعربی، زبان قرآن )3(

نمرهنوبت اول پايءه دوازدهمرديف

1. َتْرِجِم الَْکِلماِت الّتي َتْحَتها َخطٌّ

الف( ！إنَّ اللَّٰه ُیِحبُّ الَّذیَن ُیقاتِلوَن في سبیِلِه َصّفاً َکأَنَّهم ُبْنیاٌن َمْرصوٌص
ب( ！أ َیْحَسُب اْلنساُن أَْن ُیْتَرَك ُسدًی

0/5

اُْکُتْب في الَفراِغ الَکِلَمتیِن الُمترادَفتیِن َو الَکِلَمَتیِن الُمتضاّدتیِن.2

اَلَْبْعث ـ اَلَْمَرض ـ اَلّسیرة ـ اَلنُّقوش ـ اَلْعافَیة ـ اَلْقیاَمة

............... ≠ ...............   ............... = ...............

0/5

َتْرِجْم هِذِه الُْجَمَل.3

الف( الَْحضاراُت و الرسوُم َتُدلُّ َعلَی أنَّ الّدیَن ِفْطريٌّ َولِٰکّن بعَض الّشعاِئِر ُخرافّیٌة.
َنِم الَْکبیِر. َر إبراهیُم األصناَم ُثمَّ َعلََّق الَفأَْس َعلَی َکِتِف الصَّ ب( َکسَّ

ـــاً ـــام َس نــــیــــا  الــــدُّ ـ ــــأِ  اْمــــلَـــ ـــــهـــــاِتج( و  ـــــِج ــــــًا ُکـــــــــلَّ الْ ــــــاِم ش

د( َیَتأَکَُّد القرآُن أَْن َتسیروا في اأْلَرِض لََعلَّکم َتروَن عاقبَة الْکاِفریَن.
ی ُیْنِقُذنا ِمن الَجهالَِة. ه( یا لَیتنا ُکّنا َمَع الُْحَسینِ ⒔  ، َحتَّ

و( ال دیَن ِلَمْن ال َعْهَد لَُه.
ُجُل َمَع َضیِفِه إلٰی باِب الّداِر. نَِّة أْن َیْخُرَج الرَّ ز( إنَّ ِمَن السُّ

0/75
0/5
0/5

0/75
0/5
0/5

0/75

رَجَمِة الفارسّیِة.4 ل الَفراَغیِن في التَّ َکمِّ

ال ُتْطِعُموا الَْمساکیَن ِمّما ال َتأُْکلوَن.

)به( بیچارگان ............... از آن چه ............... .

0/5

5. َتْرِجِم األفعال الّتي َتحَتها َخطٌّ

الف( اَلَْحضاَرُة الغربّیُة لَْن ُتَعلَِّم الّناَس العفاَف أبداً.
ب( قد ُسئَِل المدیُر: أ في المدرسِة طالٌب؟

عوِب دیٌن. ج( لَم َیُکْن ِلَبْعِض الشُّ

د( أَکثُر الّناِس ال َیْشُکروَن.

1

َعیِِّن الِفعَل الُمناِسَب ِللَْفراِغ.6

الف( لَیَت أَِحبَّتي ............... بالخیر ِعنَدما أموُت. 
 َیْذُکروني  َتْذُکروا  َیْذکروَنني

ب( َجَعَل اللُّٰه القرآَن عربّیاً لََعلَّ الناَس ............... .
 َیْعِقلون  َتْعِقلونَ  َتْعِقلوا 

0/5

َعیِِّن الِْعباَرَة الَّتي فیها »ال« الّنافَیُة ِللِْجْنِس.7

.  1( یا أّیها الّناُس! ال َتأُخُذوا الباِطَل ِمن أَْهِل الَحقِّ
 2( ال َیْغَضُب المؤمُن َفإنَّ الَْغَضَب َمْفَسَدٌة.

 3( ال سوَء أْسَوأُ ِمن الَْکِذِب.

0/25

َضْع في الَْفراِغ َکِلَمًة ُمناِسَبًة.8

قاَل الماُم الَْحَسنُ ⒔ : »............... أَْحَسَن الَْحَسِن اَلُخلُُق الَْحَسُن.«

 إنَّ  إنْ  أنَّ  أْن

0/25

9. َعیِّن الَْمَحلَّ العرابي ِللَْکِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ

الف( ！... أ أنَت َفَعلَْت َهذا ِبآِلَهِتنا یا إبراهیُم
ب( َیْتَبُع الَحَیواُن الُمفَتِرُس َفریَسَته.

1

به کلمات آبی کتاب بیشتر توجه کنید.

هر  کلمه ای را که در درس می خوانید به دنبال مترادف و متضادش بگردید.

امتحانات  در  تغییری  هیچ  بدون  درس،  متن  احادیث  و  آیات 
خصوصًا  می کند،  تغییر  کمی  جمله ها  سایر  معمواًل  ولی  می آیند، 

فعل های آن ها.

اگر معنی کلمه را نمی دانید، شاید بتوانید با کمک بقیءه کلمات، آن 
را حدس بزنید.

فعل ها مهم ترین رکن جمله هستند؛ بنابراین باید آن ها را به شکل 
دقیق بشناسید.

 +  ... »لعّل«  یا  »لیت«  مهم هستند.  بسیار  ترجمه    به  مربوط  قواعد 
مضارع = مضارع التزامی.

شناخت انواع »ال« در ترجمه بسیار کمک می کند.

با  را  پاسخ نامه  جدول  هستند.  مهم  بسیار  حرکت ها  عربی  زبان  در 
دقت مطالعه کنید.

این گونه  به  پاسخ  برای  گام  اولین  اسمیه  و  فعلیه  جملءه  تشخیص 
سؤاالت است.
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نمرهنوبت اول پايءه دوازدهمرديف

10. َتْرِجِم الَْکِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ

ب( ُهواُة أْسماِك الّزینِة ُمْعَجبوَن. ِة َجَبِل الّنوِر.   الف( َیَتَعبَُّد في ِقمَّ
0/5

اُکُتْب مفرَد الکلمِة الّتالیِة.11

اَلْخیام: 

0/25

َعیِِّن الَْکِلَمَة الَْغریبَة في الَْمعَنی.12

 اَلّطین  اَلِْملَّف  اَلتُّراب  اَلَْحَجر
0/25

َتْرِجْم ٰهِذِه الُجَمل.13

لْفاِز. الف( َقْد َیْشتاُق ُبَنيَّ أْن َیَری مباراَة ُکرِة الَقَدِم ِمَن التِّ
ب( ！و ال َتِهنوا و ال َتْحَزنوا و أَْنتم اأْلَعلَْوَن

لَة. ج( یا أُّماه! ِاتَِّصلي ِبُمَصلِِّح الحاِفات أِلّنها ُمَعطَّ
د( إلهي، عاِملْنا َبَفْضِلَك و ال ُتعاِملْنا ِبَعْدِلَك.

ه( َبْعَد إطاِق َقَطراِت الْماِء في ِاّتجاه الَْحَشرِة، َتْسُقُط الَْحَشرُة ثم َتْبلَُعها.
ْحَمُة َسریَعًة. و( ِعْنَد ُوقوِع الَْمصاِئِب َتْنِزُل الرَّ

0/75
0/5
0/5
0/5

0/75
0/5

ْرَجَمِة الفارسّیِة.14 ِل الَفراَغیِن في التَّ َکمِّ

حیَن أرٰی هذا الَمْشَهَد َتُمرُّ أمامي ِذکریاتي.

هنگامی که اين ............... را می بینم، خاطراتم در مقابلم ............... .

0/5

حیحَة.15 ِاْنتِخِب الّترجمَة الصَّ

ُتحاِوُل الّطالَبُة في أَداِء واِجباتِها راضَیًة و ُتساِعُد أباها.

 1( دانش آموز )دختر( با رضايت در انجام تکلیف هايش تالش می کرد، در حالی که پدرش به او کمک می کرد.
 2( دانش آموز در انجام تکالیفش تالش می کند، در حالی که راضی است و به پدرش کمک می کند.

0/25

16. َتْرِجِم األفعاَل الّتي َتْحَتها َخطٌّ

کَّریَِّة. ب( ُنْمَنُع َعِن الَموادِّ السُّ الف( ِلَم ال َتْعَملون ِبواِجباتِکم؟  

د( ُکنُت قد َتَذّکْرُت زمیلي. ج( َرجاًء، َتکاَتبا!  

1

َعیِِّن الِْفعَل الُْمناِسَب ِللَْفراغ.17

اِة في الَْمْسِجِد. الف( َجّدي ُکلَّ َیوٍم ............... َفریضَة الصَّ
یَت  کان ُیَؤّدي  ُتَؤّدي  أدَّ

نواِت الماضیِة ............... في الُْکُتِب الدینیَِّة أنَّ أولٰی آیاِت القرآِن الَْکریم َنَزلَْت في غار ِحراٍء. ب( في السَّ
 لن َنْقَرأَ  ُکّنا َنْقَرأُ  ُکنُت َقْد َقَرأُت

0/5

َعیِِّن الَْمَحلَّ العرابي ِللْکِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ ، في ما یلي:18

: ِلَم َتبکي؟! الف( َسأََل األُب َولََدُه ُمتعّجباً
ب( ال َیْسَتطیُع الصعوَد إلی الغاِر إاّل األقویاء.

ج( الّطالباُت َتْقَرأَن دروَسهنَّ ُمِجّداٍت. )َعیِِّن الَخبَر في هِذِه الِعباَرِة.(

1

َعیِِّن اْسَم الفاِعِل و اْسَم الَْمفعوِل و اْسَم الُمبالََغِة و اْسَم الّتْفضیِل و اْسَم الَمکاِن في ما یلي.19

الف( ！یا أَیَُّتَها النَّْفُس الُمْطَمئِنَُّة * اْرِجعي ِإلٰی َربِِّك راضَیًة َمْرضیًَّة
یَِّد حسیني َرُجٌل صّباٌر و َیْسُکُن ُقرَب الَْمسِجِد. ب( إنَّ السَّ

ج( ُیَعدُّ َجَبُل »إِفِرست« أَْعلَی َجَبٍل َعلٰی ُمْسَتوی العالَِم.

1/5

ولی  آمده،  درس ها  مکّسر  جمع های  تمام  درس نامه  آخر  در  اگرچه 
جمع های مکّسری که کتاب مستقیمًا به آن ها اشاره کرده مهم تر هستند.

سایر  ولی  می شود  سؤال  تغییر  بدون  کتاب  احادیث  و  آیات  از 
جمالت کمی تغییر می کنند.

کلمات کلیدی و مهم در این گونه سؤاالت مورد پرسش قرار می گیرد.

لطفًا از ترجمءه فعل شروع کنید.

شناخت انواع فعل همیشه مهم است و در ترجمه بسیار کمک می کند.

صحیح  گزینءه  انتخاب  در  که  دارد  وجود  نشانه هایی  جمله  در  معمواًل 
کمک بسیاری می کند.

امتحانات می آید، پس لطفًا  تشخیص نقش کلمه در جمله در همءه 
یک بار برای همیشه آن را یاد بگیرید.

پیش  سال های  را  سؤال  این  به  مربوط  قواعد  این که  به  توجه  با 
خوانده اید ضروری است دوباره تکرار شود.
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َضْع في الُمَربَِّع الَعَدَد الُمناِسَب: »َکِلَمتاِن زاِئدتان«20

عي و َرْمي الَْجَمراِت.  َیَتهاَمُس 1- ِمن الَفرائِض الّدینّیة و ِمن أجزاِئها السَّ

2- َسّیاَرٌة َنْسَتْخِدُمها ِللَْعَمِل في الَْمزرَعِة.   اَلَْبَرکة

3- إذا ُذِکَر اسُم اللِّٰه في الّطعاِم َنِجْدها في الطَّعاِم.  اَلَْقرابین

.   اَلْجّرارة 4- إنَّهم َبَدؤوا َیَتَکلَّمون ِبکاٍم َخفيٍّ

    اَلُْمجیب

    اَلَْحّج

1

حیَحِة َحَسَب الَْحقیَقِة و الْواِقِع.21 حیَحَة و َغْیَر الصَّ َعیِّن الُْجملََة الصَّ

الف( َجَبُل الّنوِر َیکوُن ُمرَتِفعاً و َیَقُع في مدینِة الّنبي ④ .

ُد اآلِلَهِة ِمن الخرافاِت و عباَدُتها ِمَن الَمعاصي الَْکبیرِة. ب( َتَعدُّ

فاُخُر بالنََّسِب ِمن أَْحَسِن الَْحَسن. ج( التَّ

ْعب« هو أهل الَْبلَِد الّذیَن َیعیشوَن في مکاٍن واحٍد و َجْمُعها »ُشَعب«.  د( »الشَّ

1

جمع نمرات موفق باشید   20

معنای واژه و کمی هم حدس شما را به پاسخ صحیح می رساند.

این  به  پاسخ  برای  است  کتاب  در  آن چه  و  عمومی  اطالعات 
سؤاالت کافی است.
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نمرهنوبت دوم پايءه دوازدهم ـ نهايی خرداد 1400رديف

1 : َترِجِم الَکِلماِت الَّتي َتحَتها خطٍّ

د( أَتَمّنی أْن أزوَر هذِه األماِکَن.  . ج( الَعّقاُد َصَحفيٌّ و شاِعٌر ِمصريٌّ ب( هذا الَّذي َتعِرُف الَبطحاُء َوْطأََتُه.  الف( ِعباداُتُه َو َشعاِئرُه کاَنْت ُخرافیٌَّة.  

1

َعیِِّن الُمَتضادَّ و الُمتراِدَف:2

َتکُبر ـ َتضیُق ـ َعلََّق ـ أعاَن ـ َتصُغر ـ َنَصَر

ب( ............... ≠ ............... الف( ............... = ...............  

0/5

الف( َعیِّن الکلمَة الغریبَة:3

 الُعّش  الطائر  الُفنُدق  الِفراخ

ب( اکتب جمع الکلمة: الَفقیر ...............

0/25

0/25

َترِجِم اآلیاِت َو األشعاِر ِإلی الفارسیَِّة:4

 ًالف( ！َو أَِقْم َوجَهَك ِللّدیِن َحنیفا

ب( ！أ أنَت َفَعلَت هذا ِبآِلَهِتنا یا إبراهیُم

ج( َو لَیَس َقولُك: َمْن هذا؟ ِبضائِرِه.

قوُه َو انُصروا آِلَهَتُکم د( ！قالوا َحرٍّ

قيُّ النَّقيُّ الطاِهُر الَعلَُم هذا التَّ ه( هذا ابُن َخیِر ِعباِد اللِّٰه ُکلِِّهمُ 

0/5

0/5

0/5

0/75

1

َترِجِم الِعباراِت إلی الفارسیَِّة:5

. الف( یا لَیَتني أذَهُب َمَرًة اُخَری إلی الحجِّ

ب( الِجسُم الَقويُّ َیجِذُب ِغذاًء ُمناِسباً ِلَنفسِه.

ج( لَّما َوَصَل إلی الَحَجِر، ِاسَتلَمُه اْستالماً َسهاًل.

د( َهْل رأیُتما غاَر َثوٍر الّذي لَجأ إلیه النَّبّي ①؟

ه( َعلََّمُه الُقرآَن َتعلیماً َو َرحَل الَفرْزدُق إلی ُخلَفاِء َبني أَمیَِّة ِبالّشاِم.

و( ل ُنشاِهُد في َحیاتِِه إّل النَّشاَط َعلی َرغِم ُظروِفِه القاسَیِة.

ز( ل َشعَب ِمْن ُشعوِب األرِض إّل و کاَن لَُه دیٌن َو َطریقٌة ِللِعبادِة.

0/5

0/5

0/5

0/5

0/75

0/75

0/75

حیح في الّترجمة:6 انتخب الصَّ

الف( ما اْسَتطاَعْت أُسَرُتُه أْن ُترِسلَُه إلی القاِهرِة ِلَتکمیِل ِدراَسِتِه.

 1( خانواده اش نتوانست که برای تکمیل تحصیلش او را به قاهره بفرستد.

 2( خانواده اش نمی تواند برای تکمیل تحصیل او را به قاهره بفرستد.

َنَم الکبیَر. ب( أجاَب: ِلَم َتسألوَنني؟ إسألوا الصَّ

 1( جواب داد: از من نپرسید، از بت بزرگ بپرسید.

 2( جواب داد: چرا از من می پرسید؟ از بت بزرگ بپرسید.

0/5

رَجمِة الفارسیَِّة:7 ِل الَفراغاِت في التَّ َکمِّ

پیامبر ① در ............... غار حراء ............... . ِة غاِر ِحراء.  الف( کاَن النَّبّي ① َیَتَعبَُّد في ِقمَّ

کتاب ها تجربه های ............... در گذر ............... سال هستند. نیَن.  ب( الُکُتُب َتجارُب األَمِم علی َمرِّ آلِف السِّ

1

َترِجِم األفعاَل و الکلماِت التالیة:8

3( ِمن َفضِلُکم ِاجَتِهدوا: 2( ُهَو َقد َیجَتِهُد:  1( لَْم َیجَتِهْد في َعَملِه:  الف( اجَتهَد )تالش کرد( 

3( ما َسَتَر َوجَهُه: 2( کاَن َقد َسَتَر علٌی َوجَهُه:  نوِب:  1( إنَّ اللَّٰه َسّتاُر الذُّ ب( َسَتَر )پوشاند( 

3( ِهَي َجلََسْت هناك: 2( ُهم َسوَف َیجِلسوَن:  1( کاَن َیجِلُس َعلَی األرِض:  ج( َجلََس )نشست( 

2/25
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نمرهنوبت دوم پايءه دوازدهم ـ نهايی خرداد 1400رديف

الف( ِابحث َعِن هذِه األسماِء في الُجَمل: )1- اسم الفاعل 2- اسم المفعول 3- اسم المبالغة 4- اسم المکان 5- اسم التفضیل(9

یاِضّي ـ الطّباُخ َوضَع الطعاَم علی الِمنضدِة. ！َغَفَر ِلي َربِّي َو َجَعلَني ِمَن الُمکَرمیَن الطاِلبتاِن َتقرآِن ُدروَسُهما أکثر ِمَن صدیقاتِِهما ـ ِاشَتدَّ الزِدحاُم أماَم الَملَعِب الرِّ

: ب( َتْرِجِم الَکلماِت الّتي َتحتها َخطٌّ

دِة. 2( هذا العمُل أمَتُع ِمن قراءِة الَموضوعاِت الُمِتعدِّ 1( أقرأُ في حیاِة نابلیون آراَء َثاثیَن کاتباً.  

1/75

َعیِِّن الُجملََة الَّتي فیها أسلوُب الَحْصِر:10

 1( َحلَّ الطُّّاُب َمسائَل الّریاضّیاِت إاّل َمسألًة.

 2( ما فاَز إاّل الّصاِدُق.

0/25

َمیِّْز في الِعبارات: )1- الَمفعول الُمطلَق 2- نوعه 3- الحال 4- الفعل المجهول 5- المستثنی(11

َیبَقی الُمحِسُن َحّیاً َو إْن ُنِقَل إلی َمناِزِل األمواِت ـ ！َکلََّم اللُّٰه موسی َتکلیماً ـ ُکلُّ َشيٍء َیرُخُص إذا َکُثَر إاّل األدَب

1/25

12: َعیِِّن الَمَحلُّ العرابي ِللکلماِت الّتي َتحَتها َخطُّ

الف( اآلثاُر الَقدیمُة ُتؤکُِّد اهتماَم النساِن بالّدیِن.

ریَفِة. ب( الحاجُّ ِاسَتلََم الَحجَر األسَوَد  ِبالَکعَبِة الشَّ

1

حیَح ِللِفراغ: »کلمتان زائدتان« 13 َعیِِّن الصَّ
الِعَنِب ـ الّظروف ـ النفاِق ـ الّثانوّیُة ـ الِغاف ـ ُسدًی

راسّیُة َبعَد البتدائیِة. ب( ............... ِهَي المرَحلُة الدِّ الف( ال َیتُرُك اللُّٰه النساَن ............... .  

د( َینُقُص ُکلُّ َشيٍء ِبـ ............... إاّل الِعلَم. یِف ِبسَبِب ُوفورِه في الّسوِق.  ج( ِسعُر ............... َیرُخُص في ِنهاَیِة الصَّ

1

إقَرأ النَّصَّ ُثمَّ أِجْب َعِن األسئِلِة الّتالیِة:14

»کاَن الفرزدُق ِمن ُشعراِء الَعصِر األمويِّ َو ُمِحّباً أِلهِل الَبیِت ⒒ . َو کاَن َیسُتُر ُحبَُّه ِعنَد ُخلَفاء بني أَُمیََّة َولِکنَُّه َجهَر ِبِه لَّما َحجَّ ِهشاُم بُن َعبِد الَمِلِك في أّیاِم أبیِه« »َسمکُة 

الّتیابیا ِمْن أغرِب األسماِك ُتداِفُع َعن ِصغاِرها َو ِهَي َتسیُر َمعها. إنَّها َتعیُش في َشماِل إفریقیا. َو َتبلَُع ِصغاَرها ِعنَد الَخطِر ُثمَّ ُتخِرُجها بعَد َزواِل الَخطر«

ب( َمن کاَن الفرزدُق؟ الف( متی َجهَر الَفرزدُق ُحبَُّه أِلهِل الَبیِت ⒒؟ 

مکُة؟ ن ُتداِفُع السَّ د( ِممَّ ج( أیَن تعیُش َسمکُة الّتیابیا؟  

1

رفيِّ و المحلِّ العرابي:15 حلیِل الصَّ حیَح في التَّ َعیِِّن الصَّ

َطلُب الحاَجِة ِمْن َغیِر أهِلها أَشدُّ ِمَن الَموِت.

الف( الحاَجِة:

ٌف ِبأل/ مضاٌف إلیه ٌف ِبالعلَمّیِة/ فاعل  2( اسٌم، مفرٌد، ُمؤّنٌث، ُمعرَّ  1( اسُم فاعٍل، مفرٌد، ُمؤّنٌث، ُمعرَّ

: ب( أَشدُّ

 1( اسُم َتفضیٍل، مفرٌد، ُمَذکٌَّر/ خبر   2( مصدٌر، مفرٌد، ُمَذّکٌر/ صفٌة

0/5

جمع نمرات موفق باشید   20
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الف( خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند گویی ساختمانی - 1
استوار هستند.

ب( آیا انسان گمان می کند که بیهوده رها می شود؟
قیامت ـ بیماری ـ روش ـ کنده کاری ها ـ سالمتی ـ قیامت- 2

= القیاَمة )رستاخیز( اَلَْبعث 

¹ اَلْعافَیة )سالمتی( اَلَْمرض )بیماری( 

مراسم ها - 3 بعضی  ولی  است،  فطری  دین  که؛  دارند  داللت  رسم ها  و  تمدن ها  الف( 
خرافی است.

ب( ابراهیم بت ها را شکست، سپس تبر را بر شانءه بت بزرگ آویزان کرد.
ج( و دنیا را از صلحی فراگیر در همءه جهت ها پر کن.

د( قرآن تأکید می کند که در زمین حرکت کنید، شاید سرنوشت کافران را ببینید.
ه( ای کاش ما با حسین ⒔ بودیم تا ما را از نادانی نجات دهد.

و( کسی که هیچ )وفای به( پیمانی ندارد، هیچ دینی ندارد.
ز( همانا از سنت )رسول خدا ④( آن است که مرد با مهمانش تا درب خانه خارج شود.

غذا ندهید ـ نمی خورید- 4
الف( تمدن غربی هرگز پاکدامنی را به مردم یاد نخواهد داد.- 5

لَْن ُتَعلَِّم )لن + فعل مضارع( مستقبل منفی است، پس ترجمءه صحیح آن »یاد نخواهد 

داد« است. نکتءه دیگری که باید بدانیم این است که »الحضارة« مبتدا و مؤّنث است و 
»لَْن ُتَعلَِّم« که خبر آن می باشد نیز به شکل مؤّنث آمده است.

ب( از مدیر سؤال شده است: آیا در مدرسه دانش آموزی هست؟
َقد ُسئَِل )قد + فعل ماضی( معادل ماضی نقلی است، پس ترجمءه آن »سؤال شده است« 

به شکل  باید  که  کنید  دقت  پس  است؛  مجهول  ماضی  فعل  ُسئَِل  هم چنین  می باشد. 
مجهول ترجمه شود.

ج( برای بعضی از مّلت ها دینی نبود )بعضی از مّلت ها دینی نداشتند(.
»کان« معموالً معنای »بود« یا »است« می دهد و »لم َیُکن« )لم + فعل مضارع( ساختار 
ماضی منفی )ساده یا نقلی( دارد، پس لم َیُکن = ما کان می باشد و معنای »نبود«، »نبوده 

است« یا »نیست« می دهد.
د( بیشتر مردم سپاس گزاری نمی کنند.

پس  نداده؛  تغییر  را  فعل  آخر  »ال«  زیرا  است،  منفی  مضارع  یشکرون«  »ال  فعل 
»سپاس گزاری نمی کنند« ترجمه می شود.

الف( ای کاش دوستانم هنگامی که می میرم مرا به خوبی ............... .- 6
 یاد کنند مرا  یاد کنید مرا  یاد کنند مرا 

»َیْذکروَن« به ضمیر »ي« متصل شده و نیاز به نون وقایه دارد )فعل + ن + ي( پس 
»یذکروَنني« صحیح است. 

صورت  به  را  فعل  پس  آمده،  »لیَت«  بالفعِل  مشّبٌه  حرف  »َیْذُکروَن«،  از  قبل   
»مضارع التزامی« ترجمه کنیم.

ب( خداوند قرآن را عربی قرار داد شاید مردم ............... .
 بیندیشند  بیندیشید  بیندیشند 

فعل بعد از »لََعّل« باید به شکل مضارع التزامی )بیندیشند( ترجمه شود. با آمدن »الناس« 
نمی توان »َتْعقلون« را برگزید؛ زیرا مخاطب است و از جهت معنا صحیح نخواهد شد. در 
« حذف نمی شود )مجزوم  »َتْعِقلوا« هم دو اشتباه وجود دارد، زیرا »نون« فعل بعد از »لََعلَّ

نمی شود( و از جهت معنا هم جمله صحیح نخواهد بود.

 1( ای مردم! باطل را از اهل حق نگیرید.  - 7
»ال« در فعل »ال َتأخذوا«، »الی نهی« است، زیرا فعل را مجزوم کرده )آخر فعل را تغییر 

داده( و معنای جمله هم فقط در صورتی صحیح خواهد بود که »الی نهی« باشد.
 2( مؤمن خشمگین نمی شود، زیرا خشم موجب فساد است. 

»ال« در فعل »ال یَْغَضُب«، »الی نفی« است، زیرا فعل را مجزوم نکرده )آخر فعل تغییر نکرده(.
 3( هیچ بدی زشت تر از دروغ نیست. 

»ال« در این جا نفی جنس است، زیرا اوالً بر سر اسم نکره مفتوح )فتحه دار( آمده، ثانیاً 
معنای »هیچ ... نیست« دارد.

امام حسن ⒔ فرمود: همانا بهترین نیکی خلق نیکو است.- 8
إْن )اگر( و أْن )که( بر سر فعل می آیند و أَّن )که( از حروف مشبهة بالفعل است و در وسط 

« است، زیرا در ابتدای جمله آمده و از حروف مشبهة  جمله می آید. در این جا پاسخ »إنَّ
بالفعل است و جملءه بعد از خود را تأکید کرده است.

کاربردمعنینوع حرفحرف

بر سر دو فعل می آید و فعل اول را اگرحرف شرطإْن
معادل مضارع التزامی می کند.

بر سر فعل مضارع می آید و معادل کهحرف ناصبهأْن
مضارع التزامی فارسی است.

إنَّ
حرف مشّبهة 

بالفعل
همانا

بر سر مبتدا و خبر می آید و برای تأکید 
استفاده می شود و معموالً در اول جمله 

می آید.

أنَّ
حرف مشّبهة 

بالفعل
بر سر مبتدا و خبر می آید و معموالً در که

وسط جمله می آید.

9 -الف( ！... أ أنَت َفَعلَْت ٰهذا ِبآِلَهِتنا یا إبراهیم
   مفعولمبتدا

 آیا تو با خدایان ما این کار را کردی، ای ابراهیم؟
»أ = آیا« حرف می باشد و نقش دستوری ندارد، پس به کلمءه بعد از آن نگاه می کنیم. 
محسوب  مبتدا  »أنت«  پس  هستند؛  اسم ها  زیرمجموعءه  ضمایر  و  است  ضمیر  »أَنَت« 
می شود و »َفَعلَْت« خبر خواهد بود، اما خبر خودش فعل است و می تواند فاعل یا مفعول 

داشته باشد. اگر به ترجمه توجه کنیم، »ٰهذا« نقش مفعول دارد.
ب( َیْتَبُع الَحَیواُن الُمْفَتِرُس َفریَسَتُه.

حیوان درنده، شکارش را دنبال می کند.
جمله، فعلیه و »الحیوان« فاعل است؛ زیرا اوالً بعد از فعل آمده و انجام دهندءه کار است. 
ـٌ، اِن، ون، ...( است. ضمیر »ـه« که به »َفریسة« متصل شده مضاٌف  الیه  ـُ ،  ثانیاً مرفوع )

اسم + ضمیر
مضاٌف  الیه

است، زیرا یک قانون کلی وجود دارد: 

الف( در قّلءه کوه نور عبادت می کند.- 10
ب( عالقه مندان به ماهی های زینتی شگفت زده هستند.

الخیام: چادرها »مفرد: اَلَْخْیَمة«- 11

 گِل  پرونده  خاک  سنگ- 12
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الف( گاهی پسرکم مشتاق می شود که مسابقءه فوتبال را از تلویزیون ببیند. )قد + - 13
مضارع = گاهی ...(

ب( ُسست و غمگین نشوید، در حالی که شما برترین هستید.
ج( ای مادر جان؛ به تعمیرکار اتوبوس ها زنگ بزن، زیرا آن خراب است.

د( پروردگارا، با فضلت با ما رفتار کن و با عدلت با ما رفتار نکن.
ه( بعد از پرتاب کردن قطره های آب به سوی حشره، حشره می افتد، سپس آن را می بلعد.

و( هنگام پدیدآمدن سختی ها رحمت )خداوند( با سرعت فرود می آید.
صحنه ـ می گذرند- 14
گزینءه »2« در این گونه سؤاالت، ابتدا به ترجمءه دقیق فعل ها توجه کنید. »ُتحاول = - 15

تالش می کند« و »ُتساِعُد = کمک می کند« این دو فعل مضارع هستند و در گزینءه )1( 
به اشتباه به شکل ماضی استمراری ترجمه شده است.

الف( چرا تکالیفتان را انجام نمی دهید؟- 16
ال َتْعَملوَن )ال + فعل مضارع »بدون تغییر«( معادل مضارع منفی است و صیغءه دوم شخص 

جمع )جمع مذّکر مخاطب( است.
ب( از مواد قندی منع می شویم.

»َمَنَع = بازداشت، منع کرد« و صیغءه متکّلم مع الغیرِ مضارع آن »َنْمَنُع = منع می کنیم« 
می باشد؛ اما توجه داشته باشید که فعل مضارع مجهول است و در ترجمه باید از مشتقات 

»شدن« استفاده کنیم.
ج( لطفاً نامه نگاری کنید.

یعنی  است؛  مؤّنث  و  مذّکر  جمع  دوم شخص  بین  مشترک  و  است  امر  فعل  َتکاَتبا: 

»صیغه های مثّنای مذّکر مخاطب« و »مثّنای مؤّنث مخاطب« ـ ثالثي مزید باب »َتفاُعل« 
به معنای نامه نگاری کنید.

 »تکاَتبا« مشترک در سه صیغه است. در این جا قبل از فعل، »رجاًء = لطفاً« آمده 
پس حتماً امر است؛ ولی صیغءه آن می تواند مشترک بین »مثّنای مذّکر مخاطب« و »مثّنای 
کنید«  »نامه نگاری  معنای  به  این ها  دوی  هر  فارسی  زبان  در  که  باشد  مخاطب«  مؤنّث 
می باشد، اما احتمال دیگری نیز وجود دارد که »تکاَتبا« مثّنای مذّکر غایب باشد که معنای 

آن »نامه نگاری کردند« خواهد شد ولی در این جمله این معنا صحیح نخواهد بود.
د( همکالسی ام را به یاد آورده بودم.

»کنُت قد َتَذکَّْرُت« )کان + [قد] + ماضی( ساختار ماضی بعید است، پس در ترجمءه آن 

باید از مشتقات »بود« استفاده شود.
الف( پدربزرگم هر روز فریضءه نماز را در مسجد به جای می آَوْرد.- 17

 به جای آوردی   به جای می آَوْرد
 به جای می آَوَرد )مؤّنث( ـ به جای می آوری )مذّکر(

ْیَت« فعل ماضی مخاطب است و به معنای »به جا آوردی« است که معنای صحیحی  »أدَّ
در جمله نخواهد داشت.

»ُتَؤّدي« دووجهی است، اگر سوم شخص مفرد »مفرد مؤنّث غایب« باشد به معنای »به جا 
فاعلش که ضمیری  با  از نظر جنسیت  از لحاظ معنی صحیح است ولی  و  می آَوَرد« است 
 مستتر )هو( است که به »جّدي = پدربزرگم« بازمی گردد، مطابقت ندارد. اگر دوم شخص مفرد
»مفرد مذّکر مخاطب« باشد به معنای »به جا می آوری« است که چنین معنایی در جمله 
صحیح نیست؛ اّما کان یَُؤّدی )کان + مضارع( ساختار ماضی استمراری دارد و به معنای »به 

جای می آَوْرد« است که هم از لحاظ معنی و هم از جهت مطابقت با »فاعل« صحیح است.
ب( در سال های گذشته در کتاب های دینی خوانده بودم که اولین آیات قرآن کریم در 

غار ِحراء نازل شد.  نخواهیم خواند  می خواندیم  خوانده بودم
»لَْن َنْقَرأ« )لن + مضارع( معادل مستقبل منفی و به معنای »نخواهیم خواند« است و با 

توجه به این که در جمله قید »سال های گذشته« آمده از لحاظ معنی صحیح نخواهد بود.
»کّنا َنْقَرأ« )کان + مضارع( ساختار ماضی استمراری دارد و به معنای »می خواندیم« است 

و با توجه قید »سال های گذشته« ترجمءه دقیقی نیست.
اما »ُکنُت َقد َقرأُت« )کان + [قد] + ماضی( معادل ماضی بعید و به معنای »خوانده بودم« 

است که از لحاظ معنا کامالً با جمله هماهنگ است.

الف( َسأََل األُب َولَــَدُه  ُمَتعّجباً : ِلَم َتبکي؟!- 18
حال   مفعول

 پدر از فرزندش با تعّجب پرسید: چرا گریه می کنی؟!
َولََد: بعد از آن فعل »َسأَل« آمده و به دو دلیل مفعول است: اوالً از لحاظ معنا »َولََد« متّمم 

ـً ، یِْن، یَْن، ...( است. ـَ ،  فارسی است که معموالً معادل مفعول عربی است. ثانیاً »َولََد« منصوب )

ُمَتعّجباً: به دو دلیل حال است. اوالً بیانگر حالت و ویژگی »األب« است. ثانیاً منصوب است.

ب( ال َیْستطیُع الصعوَد إلی الغاِر إاّل األقویاء.
جار و مجرور

 به جز نیرومندان کسی نمی تواند به غار صعود کند.
جاّر  از حروف  و  است  به سوی«  »به،  معنای  به  »إلی«  است.  مجرور  و  جار  الغار:  إلی 

محسوب می شود که همواره بعدش اسم می آید.
ج( دانش آموزان )دختر( با تالش درس هایشان را می خوانند.

خبر: َتْقَرأْن
جمله با »الّطالبات« شروع شده و چون اسم است، پس نقش دستوری آن مبتدا خواهد 
بود. پس از مبتدا، خبر می آید. در این جا »َتْقَرأَن = می خوانند« خبر از نوع فعل است، زیرا 

توضیح و خبری است که پیرامون دانش آموزان می دهد.
الف( ای نفس اطمینان یافته به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که تو از او راضی - 19

هستی و او هم از تو راضی است.
( که از فعل ثالثي مزید ساخته شده است. ـِ الُمْطمئِنَّة: اسم فاعل است )ُمـ ... 

راضَیًة: اسم فاعل است از فعل ثالثي مجرد که بر وزن »فاِعل« می آید.

َمْرضیَّة: اسم مفعول است از فعل ثالثي مجرد که بر وزن »مفعول« می آید.

مؤّنث َمْرضیّة تغییر می کند َمْرضّي  اسم مفعول َمْرضوي   َرِضَي 
ب( همانا آقای حسینی مردی بسیار صبور است و نزدیک مسجد زندگی می کند.

َصّبار: اسم مبالغه است، اسم مبالغه معموالً در وزن های »فّعال« و »فّعالة« می آید و در 

ترجمءه آن از قید »بسیار«، »خیلی« استفاده می کنیم.
اَلَْمسجد: اسم مکان است، اسم مکان معموالً در وزن های »َمْفَعل«، »َمْفِعل« و »َمْفَعلَة« می آید.

ج( کوه اورست بلندترین کوه در سراسر جهان است.
أعلی: اسم تفضیل است، اسم تفضیل در دو وزن »أْفَعل« )مذّکر( و »ُفعلی« )مؤّنث( می آید. 

پرتاب سنگ - 20 و  دویدن(  )تالش،  آن، سعی  اجزای  از  و  است  دینی  واجبات  از   )1
است.  حج

2( خودرویی است که در مزرعه ها آن را به کار می گیریم.  تراکتور
3( هرگاه نام خداوند در غذا برده شود، در غذا آن را می یابیم.  برکت

4( همانا آن ها با سخنی آرام شروع به سخن گفتن کردند.  پچ پچ می کند
کلمات اضافی: اَلَْقرابین: قربانی ها، الُمجیب: پاسخ دهنده

 الف( کوه نور مرتفع است و در شهر مدینة النبی ④ واقع شده است.- 21
 »َجَبل النور = کوه نور« که غار حراء در آن واقع است در شهر مّکه می باشد.

 ب( تعّدد خدایان از خرافات و عبادتشان از گناهان کبیره است.
 ج( افتخارکردن به دودمان از بهترین نیکی است.

 د( »مّلت« همان اهل سرزمینی است که در یک مکان زندگی می کنند و »جَمع« 
آن »ُشَعب« است.

َشْعب: مّلت، جمع مکّسر: ُشعوب/ ُشْعَبة: گروهی از چیزی، جمع مکّسر: ُشَعب

الف( پرنده از فریب دشمن مطمئن می شود.- 1
ب( ابراهیم تبری را حمل کرد.

اَأْلُنشوَدة: سرود »جمع: اَأْلَناشید«- 2

 غم  دودمان  شادمانی  لبخندها- 3
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ْر َدرَسُه: باید درسش را به یاد آَوَرد )بیاورد( 3( ِلَیَتَذکَّ
ـِ )امر( + مضارع = باید + مضارع التزامی [ امر غایب )مضارع مجزوم( ـ مفرد  ْر: ل ِلَیَتَذکَّ

ل] مذکر غایب ـ باب َتَفعُّ
 پدر و مادرم هنگامی که این صحنه را می بینند بار دیگر مشتاق زیارت - 13

مکءه مکرمه می شوند.
1( اسم الفاعل: والِد [اسم فاعل که بر وزن »فاِعل« است و از فعل ثالثی مجّرد ساخته شده است.]
ـَ« که از فعل ثالثی مزید ساخته شده است.] ـُ ...  َمة [اسم مفعول از وزن »م 2( اسم المفعول: الُمکرَّ
3( اسم التفضیل: اُخرٰی [اسم تفضیل بر وزن »ُفعلی« است که مذّکر آن »أَْفَعْل« است.]

4( اسم المکان: الَمشَهد [اسم مکان بر وزن »َمْفَعل« است.]
 تراکتور محل توقف ماشین ها و اتوبوس ها است. )خطأ(- 14
الف( تجربه ها ما را از کتاب ها بی نیاز نمی کنند.- 15

[ال ُتغنینا = ال ُتغني    +    نا  بی نیاز نمی کند ما را]
مفعولمضارع منفی

ب( عقاد اندیشمند و شاعر مصری است.
الف( زندگی دنیا فقط بازی و سرگرمی است. )زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست.(- 16

ب( عقاد جز به خودش اعتماد نکرد. )عقاد فقط به خودش اعتماد کرد.(
ج( کتاب مفید، شناخت و معرفت تو را در زندگی افزایش می دهد.

د( اگر فکر توانایی داشته باشی به وسیلءه آن می توانی آن چه را می خوانی، بفهمی.
گزینءه »2« [عقاد از مهم ترین نویسندگان در مصر بود.]- 17

 در گزینءه )1( ِمن = از ترجمه نشده و »الکّتاب = نویسندگان« به صورت مفرد 
ترجمه شده است.

1( لَْن اُساعَدهم في الَذنِب: در گناه آن ها را کمک نخواهم کرد.- 18

لَْن اُساِعَد: لَْن + مضارع = مستقبل منفی [مستقبل منفیـ  صیغءه متکلّم وحدهـ  باب مفاعلة]

2( هم لَْم ُیساِعدوا: آن ها کمک نکرده اند )کمک نکردند(

لم ُیساعدوا: لم + مضارع = مضارع مجزوم [ معادل ماضی منفی )نقلی ـ ساده( ـ صیغءه 

جمع مذّکر غایب ـ باب مفاعلة]
3( َرجاًء! ساِعْدني: لطفاً من را کمک کن.

ساِعٌد: امر [امر ـ صیغءه مفرد مذّکر مخاطب ـ باب مفاعلة]

عاقٌل: صفت/ خیٌر: خبر- 19

کتاب ها تجربه های هزاران دانشمند در گذر سال ها است. )صحیح(- 20
فرزدق به سوی خلفای بنی امیه کوچ کرد.- 21
الف( در روزی از روزها پدرش او را نزد علی ⒔ آورد.- 22

ب( عرب و غیرعرب کسی را که تو انکار کردی می شناسند.
ج( فرزدق در منطقه ای در کویت کنونی متولد شد و در بصره زندگی کرد.

د( هنگامی که به حجراألسود رسید مردم به کناری رفتند و آن را به آسانی مسح کرد.
منبری برایش قرار داده شد و بر آن همانند پادشاهان نشست.- 23

 ُنِصَب: فعل ماضی مجهول است و در ترجمءه آن »شد« نیاز است.
جلوَس: مفعول مطلق نوعی است و چون بعد از آن مضاٌف  الیه آمده پس در ترجمءه آن از 

»مانند،  شبیه، همانند ...« استفاده می کنیم.
کوچک می شود ـ یاد می کند ـ می تواند ـ بزرگ می شود ـ می تواند ـ می خندد- 24

الف( یقدُر = یستطیُع )می تواند(
ب( َیصغُر )کوچک می شود( ≠ یکُبُر )بزرگ می شود(

 دانش آموزان در سالن امتحان حاضر شدند به جز حامد ـ امام زین العابدین - 25
⒔ خانه )خدا( را همچون بزرگان طواف کردـ  بازیکنان ایرانی شادمان از مسابقه بازگشتند.

. ـ َحَضَر الّطالُب في صالَِة المتحاِن إلاّ حامداً
مستثنیمستثنی منه

« که مستثنی از آن  « مستثنی می گوییم و به مجموعه ای قبل از »إلاّ [به اسم بعد از »إلاّ
جدا شده مستثنی منه می گوییم.(

ـ طاَف َزیُن العاِبدیَن ⒔ بالَبیِت َطــواَف     األعـاظـم.
مضاٌف  الیهمفعول مطلق نوعی

آن  به  بیاید،  )مفعول مطلق( مضاٌف  الیه  فعل  از جنس  از مصدر، منصوب،  بعد  [هرگاه 
مفعول مطلق نوعی می گوییم.]

ـ اَلالعبوَن االیرانّیوَن َرَجعوا ِمن الُمساَبَقِة ُمبَتسمیَن.
         حال

ُمبَتِسمیَن: نکره، منصوب، بیانگر حالت است، در نتیجه حال است و با صاحب حال )الالعبون( 

از نظر جنس و تعداد هماهنگ است؛ بنابراین »ُمبَتِسمین« حال یا قید حالت است.
غار حرا ـ پرچم ـ شلوغی ـ شنید ـ بُت ـ طواف می کنند- 26

الف( االزدحام: شلوغی [اگر پلیس مقابل ورزشگاه نبود، شلوغی افزایش می یافت.]
ب( غار ِحرا [قرآن در غار حرا بر پیامبر ④ نازل شد.]

ج( الصنُم: بُت [بت تندیسی از سنگ یا چوب یا آهن است که )با آن ها( غیر خدا عبادت می شود.]
د( َعلَم: پرچم [ نفر اول در مسابقه پرچم ایران را باال برد.]

 دانش آموزان در امتحان موفق شدند.- 27
الف( الطالبات: گزینءه »1« ِاسٌم، جمٌع، مؤنٌث سالٌم، معّرف ِبأل/ مبتدأ

اشتباهات گزینءه )2(: »الطالبات« عالمت جمع مؤّنث سالم )ات( را دارد، پس مفرد نیستـ  
»الطالبات« اسمی است که در اول جمله آمده پس قطعاً مبتدا است و نمی تواند فاعل باشد.

ب( َنَجْحَن: گزینءه »1« فعٌل ماٍض، معلوم/ خبر
اشتباه گزینءه )2(: »َنَجْحَن« فعل معلوم است، زیرا فعل مجهول وزن ُفِعَل دارد.

الف( عبادت ها و مراسمش خرافی بود. )است(- 1
ب( او کسی است که گامش را دشت مکه می شناسد.

ج( عّقاد روزنامه نگار و شاعر مصری است.
د( آرزو دارم که این مکان ها را زیارت کنم. )دیدن کنم(

بزرگ می شود ـ تنگ می شود ـ آویخت ـ کمک کرد ـ کوچک می شود ـ یاری کرد- 2
الف( أعاَن = َنَصَر )یاری کرد(

ب( َتکُبُر )بزرگ می شود( ≠ َتصُغُر )کوچک می شود(
الف(  النه       پرنده      هتل      جوجه - 3

ب( الفقیر )مفرد(  جمع تکسیر: الُفقراء
الف( با یکتاپرستی به دین روی بیاور.- 4

ب( ای ابراهیم! آیا تو این )کار( را با خدایان ما انجام دادی؟
ج( و این گفتءه تو که »این کیست؟« زیان رساننده به او نیست.

د( گفتند او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید.
ه( این فرزنِد بهتریِن همءه بندگان خداست. این پرهیزکاِر پاِک پاکیزه بزرگ قوم است.

الف( ای کاش بار دیگر به حج بروم.- 5
ب( بدن قوی غذای مناسبی برای خود جذب می کند.

ج( هنگامی که به حجراالسود رسید به آسانی آن را مسح کرد.
د( آیا غار ثور را که پیامبر ④ به آن پناه برد، دیدید؟

ه( قطعاً قرآن را به او آموزش داد، سپس فرزدق نزد خلفای بنی امیه در شام رفت.
نمی بینیم فعالیت  به جز  چیزی  دشوارش  و  سخت  شرایط  وجود  با  زندگی اش  در   و( 

)فقط ............... می بینیم(.
ز( هیچ ملتی از ملت های زمین نیست، مگر این که دینی و روشی برای عبادت داشته باشد.

الف( گزینءه »1« خانواده اش نتوانست که برای تکمیل تحصیلش او را به قاهره بفرستد.- 6
»ما استطاَعْت« فعل ماضی منفی است، پس ترجمءه آن به صورت »نمی تواند« غلط است. )رد گزینءه 2(

ب( گزینءه »2« جواب داد: چرا از من می پرسید؟ از بت بزرگ بپرسید.
 »لَْم« را با »ِلَم: چرا« اشتباه نگیرید.

بنابراین »ِلَم« به معنی »چرا« و »َتسألونني« مضارع است و ترجمءه آن به صورت نهی 
)نپرسید( غلط است )رد گزینءه 1(.

الف( پیامبر ④ در قلءه غار حراء عبادت می کرد.- 7
 کان + مضارع = ماضی استمراری )کان َیَتَعبَُّد: عبادت می کرد(

ب( کتاب ها تجربه های مّلت ها در گذر هزاران سال هستند.
ة  اَُمم/ أَلْف  آالف جمع مکّسر ُکُتب/ تجربة  تجاِرب/ أُمَّ  کتاب 



48

الف( 1( در کارش تالش نکرد )نکرده است(.- 8
 لم + مضارع = ماضی منفی )ساده ـ نقلی(

2( او گاهی تالش می کند.
 قد + ماضی = ماضی نقلی ـ  قد )گاهی( + مضارع

3( لطفاً شما تالش کنید.
 در فعل های ثالثي مزید به حرکات 

فعل ها خیلی دقت کنید
- اْجَتَهدوا: تالش کردند )ماضی(

- اجَتِهدوا: تالش کنید )امر(

ب( 1( همانا خداوند بسیار پوشانندءه گناهان است.
کلمءه  آن ها معموالً  ترجمه  در  و  است  مبالغه  اسم  برای  َفّعالة  ـ  َفّعال  وزن   دو 

»بسیار، خیلی« می آید.
2( علی صورتش را پوشانده بود.

 کان + )قد( + ماضی = ماضی بعید
3( صورتش را نپوشاند.

 ما + ماضی = ماضی منفی ـ البته گاهی »ما« فعل مضارع را نیز منفی می کند. 
)ما ُیریُد: نمی خواهد(

ج( 1( روی زمین می نشست.
 کان + مضارع = ماضی استمراری

2( آن ها خواهند نشست. 
 س، سوف + مضارع = مستقبل

3( او آن جا نشست. )مؤّنث(

الف(  پروردگارم مرا بخشید و مرا از گرامیان قرار داد ـ دو دانش آموز - 9
ورزشی(  )باشگاه  ورزشگاه  مقابل  ـ  می خوانند  دوستانشان  از  بیشتر  را  درس هایشان 

ازدحام جمعیت افزایش یافت ـ آشپز غذا را روی میز قرار داد.
2( اسم المفعول: الُمکَرمین 1( اسم الفاِعل: الطالبتانِ 

4( اسم المکان: الَملَْعب 3( اسم المبالغة: الطّباخ 

5( اسم التفضیل: أکثر
 یادآوری

اسم مشتق:

1- اسم الفاعل
- فاِعل )ثالثي مجّرد(

- ُمـ ... ـِـ )ثالثي مزید(

2- اسم المفعول
- َمفعول )ثالثي مجّرد(
ـَـ )ثالثي مزید( - ُمـ ... 

3- اسم المبالغة: َفّعال ـ َفّعالة
4- اسم التَّفضیل: أَْفَعل ـ ُفعلی

5- اسم المکان: َمْفَعل ـ َمْفِعل ـ َمْفَعلَة

ب( 1( دربارءه زندگی ناپلئون نظریات سی نویسنده را می خوانم.
 در زبان فارسی معموالً »نده، ار ...« عالمت اسم فاعل )صفت فاعلی( است.

2( این کار لذت بخش تر از خواندن موضوعات متعدد است.

 أفعل + اسم = ترین/ أَْفَعل + ِمن = تر

گزینءه »2« ما فاَز إاّل الّصاِدُق: فقط صادق پیروز شد [پیروز نشد، به جز صادق]- 10
در اسلوب حصر اوالً مستثنی منه حذف شده است. ثانیاً جملءه قبل از إاّل منفی یا سؤالی 
إاّل جملءه  از  است. در گزینءه )1( »مسائَل الّریاضّیات« مستثنی منه است و جملءه قبل 

مثبت است، بنابراین گزینءه )1( اسلوب حصر نیست.
َیبَقی الُمحِسُن َحّیاً َو إْن ُنِقَل إلی َمناِزِل األمواِت.- 11

ماضی مجهول   حال

 نیکوکار اگرچه به منازل مردگان منتقل شود، زنده است.
با »الُمحسن«  و  بیانگر حال »الُمحِسن« است  ( که  ـً ( نکره و منصوب  َحّیاً: اسمی است 

)صاحب حال( در جنس و تعداد مطابقت و هماهنگی دارد.

 ！َکلََّم اللُّٰه موسی َتکلیماً : قطعاً موسٰی با خداوند صحبت کرد.
مفعول مطلق تأکیدی

مضاٌف الیه  یا  آن صفت  از  پس  و  است  منصوب  و  می باشد  »َکلََّم«  فعل  مصدر  تکلیماً: 

نیامده، پس مفعول مطلق تأکیدی است.
 ُکلُّ َشيٍء َیرُخُص إذا َکُثَر إاّل األدَب.

مستثنی
 همه چیز هنگامی که زیاد شود ارزان می شود، به جز ادب.

األدَب: اسم بعد از إاّل همیشه مستثنی است.

 الف( اآلثاُر الَقدیمُة ُتؤکُِّد اهتماَم     النساِن   بالّدیِن.- 12
مضاٌف إلیهمفعول

 آثار قدیمی بر توجه انسان به دین تأکید می کند.
»ُتؤکُِّد« فعل و فاعل آن »هي« مستتر است و بعد از آن »االهتماَم« مفعول است، زیرا اوالً 

، یِن، یَن ...( است. ـً  ، ـَ در ترجمه مفعول است، ثانیاً منصوب )
 در زبان عربی متّمم نداریم، معادل آن در زبان عربی مفعول است به شرط آن که 
منصوب باشد، پس »االهتمام« در فارسی متّمم شمرده می شود، ولی در عربی مفعول است.

ریَفِة. ب( الحاجُّ ِاسَتلََم الَحجَر األسَوَد بالَکعَبِة الشَّ
صفت  مبتدا

 حاجی حجراالسود )سنگ سیاه( در کعبءه شریف را لمس کرد.
ریفة« صفت است، زیرا اوالً معنای  « اسم و اول جمله آمده، پس مبتدا است. »الشَّ »الحاجُّ

معرفه  و  حرکت  تعداد،  جنس،  در  »الکعبة«  خود  از  قبل  اسم  با  ثانیاً  دارد،  »گرامی« 
مطابقت دارد، پس تمام ویژگی های صفت را دارد.

انگور ـ شرایط ـ صدقه دادن ـ دبیرستان ـ پوشش ـ بیهوده- 13
الف( ُسدًی: خداوند انسان را بیهوده رها نمی کند.

ب( الّثانوّیة: دبیرستان همان مرحلءه درسِی بعد از ابتدایی است.
ج( الِعَنب: قیمت انگور در پایان تابستان ارزان می شود به دلیل فراوانی اش در بازار.

د( النفاِق: همه چیز با صدقه دادن )انفاق کردن( کم می شود، به جز علم.
نزد خلفای - 14 را  بود و عشقش  بیت ⒒  اهل  و عاشق  اموی  از شعرای عصر  فرزدق 

بنی امّیه پنهان می کرد و آن را )عشقش را( هنگامی که هشام بن عبدالملک در روزگاران 
پدرش حج به جا آورد، آشکار کرد.

ماهی تیالپیا از عجیب ترین ماهی ها است که از بچه هایش دفاع می کند، در حالی که 
با آن ها حرکت می کند. آن در شمال آفریقا زندگی می کند و هنگام خطر بچه هایش را 

می بلعد، سپس بعد از برطرف شدن خطر آن ها را بیرون می آورد.
الف( فرزدق چه زمانی عشق خودش به اهل بیت ⒒ را آشکار کرد؟ لَّما َحجَّ ِهشاُم بُن 

َعبِد الَمِلِك في أّیاِم أبیِه.

. ب( فرزدق چه کسی بود؟ کاَن الفرزدُق ِمن ُشعراِء الَعصِر األَُمويِّ
ج( ماهی تیالپیا کجا زندگی می کند؟ إنَّها َتعیُش في ِشماِل إفریقیا.

د( ماهی از چه چیزی دفاع می کند؟ ُتداِفُع َعن ِصغاِرها.
ٌف ِبأل/ مضاٌف إلیه- 15 الف( الحاَجِة: گزینءه »2« اسٌم، مفرٌد، ُمؤّنٌث، ُمعرَّ

ٌف بالعلمّیة« نوشته شده است.  ف بأل است در گزینءه )1( به اشتباه »ُمَعرَّ »الحاَجة« ُمعرَّ

نقش دستوری »الحاَجِة« مضاٌف الیه است، زیرا »َطلَِب: خواستن« اسم است و »طلب الحاجِة« 
تمام ویژگی های مضاف و مضاٌف  الیه را دارد.

 مضاف    +       مضاٌف الیه
»الـ« نمی گیرد.
تنوین نمی گیرد.

»ن« مثنّی و جمع نمی گیرد.

مجرور )ـِ ـٍ یِن یَن ...( 
می گیرد.

: گزینءه »1« اسُم َتفضیٍل، مفرٌد، مذّکر/ خبر ب( أََشدُّ
« بر وزن أفعل و اسم تفضیل است، در گزینءه )2( نوشته »مصدر« که غلط است.  »أََشدُّ

نقش دستوری »أَشّد« خبر است، در گزینءه )2( به اشتباه نوشته شد »صفت«.
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به مثال های زیر توّجه کنید:
:إنَّ َوْعَد اللِّٰه َحقٌّ ولِکنَّ أْکَثَرُهْم ال َیْعلَموَن！ 

بی گمان وعدءه خدا حق است ولی بیشتر آن ها نمی دانند. )یونُس/ 55(
:ماواِت َو األَْرِض  ！أَ لَْم َتْعلَْم أَنَّ اللَّٰه لَُه ُملُْك السَّ

آیا ندانستی که حکومت آسمان ها و زمین، از آن خداست؟ )البقرة/ 107(
، لَْیَت، لََعلَّ »حروف ُمَشبَّهة ِبالِْفْعل« می گوییم. ، َکأَنَّ ، لِکنَّ ، أَنَّ به حروفی مانند إنَّ

این حروف بر سر جملءه اسمیه می آیند و اعراب مبتدا را تغییر می دهند؛ یعنی مبتدای 
ـً ، یِن، یَن ...( می کنند. ـَ ،  جمله را اسم خود و منصوب )

بهتر است به چند مثال زیر به همراه تغییر حرکات کلمات توّجه کنید:

الُْمْفِسدیَن: همانا خداوند بدکاران را دوست ندارد. )القصص/ 77(ال ُیِحبُّاللَّٰه！ِإنَّ
اسم إِنَّ و 

منصوب
خبر ِإنَّ

َقریٌب: امید است پیروزی نزدیک باشد.النَّْصَرلََعلَّ
اسم لَعَلَّ 
و منصوب

خبر لَعَلَّ

« هستند و همان طور که می بینید  « و »لََعلَّ در مثال های باال »اللَّٰه« و »النَّْصَر« اسم »إنَّ
ـً ، یِن، یَن، ...(اند. ـَ ،  همءه این اسم ها منصوب )

اما یک نکته! اسم »حروف مشبهة بالفعل« می تواند ضمیر متصل باشد، مانند:

ف/ 4( ！َکأَنَّـ ُهْم ُبْنیاٌن َمْرُصوٌص: گویی آن ها ساختمانی استوارند. )الصَّ
اسم 

کأَنَّ
خبر کأَنَّ

آشنایی با معانی حروف مشبهة بالفعل بسیار مهم است؛ پس به مثال ها و نکاتی که مطرح 
می کنیم توّجه کنید.

«: به معنای »قطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان« است؛ به عبارت دیگر، جملءه   »إنَّ
پس از خود را تأکید می کند.

ِإنَّ اللَّٰه غفوٌر: قطعاً خداوند بخشنده است.

 إنَّ غالباً در اول جمله می آید.
 هرگاه ِإنَّ به ضمیر »نا« متصل شود آن را به صورت »ِإّنا« و »إّننا« می نویسیم.

 ！ِإّنا أْعَطْیَناَك الَْکوَثَر: به درستی که ما به تو خیر زیاد عطا کردیم. )الکوثر/ 1(
 هرگاه ِإنَّ به ضمیر متصل »ي« وصل شود، می توان بین این دو »نون وقایه« آورد 

و به شکل »ِإنَّني« بنویسیم )ِإنَّ + »ن« وقایه + ي = ِإّنني (.
 ！ِإنَّني أََنا اللُّٰه: به درستی که من همان خدای هستم. )طه/ 14(

 اگر حرف »ما« به ِإنَّ متصل شود )ِإنَّما(، معنی »تنها« و »فقط« می دهد و دیگر 
از حروف مشبهة بالفعل نیست.

 ِإنََّما الَْفْخُر ِلَعْقٍل ثاِبٍت: افتخار تنها به ِخردی استوار است.

 در متن هایی که برای دوران حاضر است می توان »إّن« را ترجمه نکرد.
مك یعیُش في افریقا: این ماهی در آفریقا زندگی می کند.  إّن هذا السَّ

 »إّن« گاهی به معنای »زیرا« می باشد.
 ال َیحزْنك قولَهم إنَّ العّزَة للّٰه: سخن آنان نباید تو را غمگین کند، زیرا عّزت برای 

خداوند است.
«: به معنای »که« می باشد.  »أَنَّ

« بین دو جمله می آید و آن دو را به هم پیوند می دهد. »أَنَّ
 ِاْعلَُموا أَنَّ اللَّٰه َشدیُد الِْعقاِب！ 

بدانید که خداوند دارای مجازات شدید است. )شدید مجازات می کند.( )المائدة/ 98(

کارکردمعنانوع حرف

حرف مشّبهة إنَّ
بالفعل

همانا، قطعاً
در ابتدای جمله و بر سر جملءه اسمیه می آید و 

مبتدا را منصوب می کند.

حرف مشبهة أنَّ
بالفعل

که
در وسط جمله می آید و دو عبارت را به هم 

پیوند می دهد.

اگرادات شرطإْن
ابتدای جملءه می آید و آن را شرطیه می کند و فعل 
ـْ ، ن( می کند و  ( شرط و جواب شرط را مجزوم 
معنای فعل شرط را به مضارع التزامی تبدیل می کند.

کهحرف ناصبهأْن
 همراه فعل مضارع می آید و آن را منصوب

ـَ ، ن( می کند و معنای آن را به مضارع التزامی  (
تبدیل می کند.

« برای بیان »مشابهت« است. هر وقت َکأَنَّ را در جمله ای دیدید آن را  «: »َکأَنَّ  »َکأَنَّ
»گویی« و »مانند« ترجمه کنید.

َکأَنَّ إرضاَء َجمیِع الّناِس غاَیٌة ال ُتْدَرُك: گویی خشنود ساختن همءه مردم، هدفی است که 

به دست نمی آید.
«: به معنای »ولی« و »اّما« می باشد و برای تکمیل یا رفع ابهام جملءه قبل می آید.  »لِکنَّ

إنَّ اللَّٰه ال َیْظِلُم الّناَس َشْیئاً َولِٰکنَّ الّناَس أَْنُفَسُهْم َیْظِلموَن！ 
خداوند هیچ به مردم ستم نمی کند ولی این مردم اند که به خویشتن ستم می کنند. )یونُس/ 44(
« را با »لِٰکْن« اشتباه نگیریم. »لِٰکْن« آخرش ساکن است و معنایش هم   »لِٰکنَّ

« یکی است، ولی حرف مشبهة بالفعل نیست بلکه حرف عطف است. تقریباً با »لِٰکنَّ
 »لَْیَت«: به شکل »یا لَْیَت« هم می آید و به معنای »کاش« و »ای کاش« است.

！یا لَْیَتنا أَطْعنا اللَّٰه: ای کاش ما خدا را اطاعت می کردیم )کرده بودیم(. )االحزاب/ 66(
 هرگاه »لَْیَت« به ضمیر متصل »ي« وصل شود، بین این دو »نون وقایه« می آید 

و به شکل »لَْیَتني« می نویسیم )لَْیَتـ + »ن« وقایه + ي = لَْیَتني(.
 ！یا لَْیَتني ُکْنُت ُتراباً: ای کاش من خاک بودم. )النبأ/ 40(

«: به معنای »شاید« و »امید است« ترجمه می شود.  »لََعلَّ
 ！لََعلَّ الّساَعَة َتکوُن َقریباً: شاید قیامت نزدیک باشد. )االحزاب/ 63( 

 »لََعلَّ  شاید، امید است« را با »لَیت  ای کاش« اشتباه نگیرید؛ خیلی از بچه ها 
این دو را جابه جا می گیرند.
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