
کتاب شب امتحان عربی، زبان قرآن )3( دوازدهم انسانی 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( آزمون های طبقه بندی شده: 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( آزمون های طبقه بندی نشده: 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( آزمون های طبقه بندی شده: 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 فصل 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( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 9 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم؛ پس، در این بخش با 4 آزمون نوبت دوم، مشابه آزمون پایان 

سال مواجه خواهید شد. این آزمون ها به ترتیب امتحان های  نهایی خرداد 1400 و 1401 و شهریور 1400 و 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! 

صفحءه صفحءه	 	 	
پاسخ	نامه آزمون	 نوبت	 	

32  3 اول  )طبقه بندی شده(   آزمون شمارءه 1 

33  5 اول  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 2 

34  7 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 3 

35  9 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 4 

36  11 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 5 نهایی خرداد 98 

37  14 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 6 نهایی خرداد 99 

39  17 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 7 نهایی شهریور 99 

41  21 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 8 نهایی دی 1400 

42  24 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 9 نهایی خرداد 1400 

43  26 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 10 نهایی خرداد 1401 

44  28 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 11 نهایی شهریور 1400 

46  30 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 12 نهایی شهریور 1401 

47 درس نامءه توپ برای شب امتحان   

نوبت دومنوبت اولمهارت های زبانی
شهریور و دی

22واژه شناسی

99ترجمه به فارسی

77شناخت و کاربرد قواعد

22درک و فهم

2020جمع
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kheilisabz.comزمان آزمون: 90 دقیقهرشته: ادبیات و علوم انسانیعربی، زبان قرآن )3(

نمرهنوبت اول پايءه دوازدهمرديف

1 . َتْرِجِم الَْکِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ

الف( َفُفْز ِبِعلٍْم َو ال َتْطلُْب ِبِه َبَداًل. 

َع��َص��ْبب( َب�����ْل َت���راُه���م ُخ��ِل��ق��وا ِم����ْن ط��ی��َن��ٍة َو  َع��ْظ��مٍ  َو  لَ��ْح��مٍ  ِس���وی  َه���ْل 

0/5

2 . اُْکُتْب َجْمَع الَْکِلَمِة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ

َص��غ��ی��ر ِج�������ْرٌم  أَنَّ�������َك  َت�����ْزَع�����ُم  األَک���َب���ُرأ  الْ���ع���الَ���ُم  اْن����َط����َوی  ف��ی��ك  َو 

0/25

حیَحَة. 3 ْرَجَمَة الصَّ ِاْنَتِخِب التَّ

 ... ًَة ِللِّٰه َجمیعا الف( ！َو ال َیْحُزْنَك َقْولُُهم إنَّ الِْعزَّ
 1( سخنشان تو را غمگین نمی  کند؛ زيرا همءه ارجمندی را خدا دارد.

 2( گفتارشان تو را نبايد اندوهگین کند؛ زيرا ارجمندی همه برای خداست.

ب( ！إنَّ اللَّٰه ُیِحبُّ الَّذیَن ُیقاتلوَن في سبیِلِه َصّفاً َکأَنَُّهم بنیاٌن َمْرصوٌص
 1( همانا خداوند کسانی را که در راهش گروهی می جنگند دوست می دارد، گويا آن ها ساختمانی استوار هستند.

 2( قطعاً خداوند هر کسی را که در مسیرش گروهی جنگ کرده است دوست می  دارد، انگار آن  ها ساختمان استوار هستند.

0/5

َتْرِجْم هذه الُْجَمَل:4

 ... الف( ！... ال ِعلَْم لَنا إاّل ما َعلَّْمَتنا
ب( ！إّنا َجَعلْناُه ُقرآناً َعربّیاً لََعلَُّکم َتْعِقلون

... لْنا ما ال طاَقَة لَنا به ج( ！... َربَّنا و ال ُتَحمِّ
د( ال َتْجَتِمُع َخْصلَتاِن في المؤمِن: اَلُْبْخُل َو الِْکْذُب

ه ( ！ال إْکراَه في الّدیِن
بیَع َقصیٌر ُهنا. و( لَْیَت َفْصَل الّربیع طویٌل في َبلَِدنا! أِلَنَّ الرَّ

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

1

َعیِِّن اْسَم الْفاِعِل َو اْسَم الَْمْفعوِل َو اْسَم الُْمبالََغة.5

الف( ！إنَّ اللَّٰه ال ُیضیُع أَْجَر الُْمْحِسنیَن
ب( یا رّزاَق ُکلِّ َمْرزوٍق َو یا ماِلَك َیْوِم الّدیِن.

1

6 ü û .حیَحِة َحَسَب الَْحقیَقِة َو الْواِقِع حیَحَة َو َغْیَر الصَّ َعیِِّن الُْجْملََة الصَّ

فاُخُر ِبالنََّسِب َمْحموٌد. ............... الف( التَّ
ب(طاِلُب الِْعلِْم َبْیَن الُْجّهاِل ُیْشِبُه الَْمیَِّت. ...............

0/5

7. اُْکُتْب ُمْفَرَد الَْکِلَمِة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ

ِاْنَفَجَرِت اأْلَرُض في تِلْك الَْقناة ِبمقداٍر ِمَن الّدینامیِت َبلََغ َخْمَسة أطناٍن.

0/25

ْرَجَمِة الْفارسّیِة.8 ِل الَْفراغاِت في التَّ َکمِّ

الف( َیْسَتفیُد الُْمَهْندسوَن ِمَن الّدینامیِت ِلَحْفِر اأْلَْنفاِق َو َشقِّ الَْقَنوات َو إنشاء الطُُّرق.
مهندسان از دينامیت برای کندن ............... و ............... کانال  ها و ............... راه  ها استفاده می  کنند. 

لَِل َو ِبِه َنْسَتعیُن. ب( َنعوُذ ِباللِّٰه ِمْن ُسباِت الَْعْقِل و ُقْبِح الزَّ
از ............... ِخَرد و زشتی ............... به خدا پناه می  بريم و از او ............... .

1/5

َتْرِجْم هِذِه الُْجَمَل. 9

الف( َمْن أَْذَنَب َو ُهو َیْضَحُك، َدَخَل الّناَر َو ُهَو َیْبکي.
ب( َعِمَل أَلِْفِرد َعلَی َتْطویِر تلك الْماّدة ُمِجّداً.

ج( ！... إّنا ال ُنضیُع أْجَر َمْن أْحَسَن َعَماًل

1
1

0/75

دو تا گزینه رو با هم قیاس کن، بعد از پیداکردن اختالف، به صورت 
عبارت توجه کن.

وزن کلمات رو پیدا کن.

عبارت ها ساده اند، پس ترجمه کن تا جواب مشخص بشه!
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kheilisabz.comزمان آزمون: 90 دقیقهرشته: ادبیات و علوم انسانیعربی، زبان قرآن )3(

نمرهنوبت اول پايءه دوازدهمرديف

10 . رفيِّ َو الَْمَحلِّ اْلعرابيِّ ِلما أُشیَر إلَیِه ِبَخطٍّ حلیِل الصَّ حیَح في التَّ َعیِِّن الصَّ

یا أَیَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمئِنَُّة اْرِجعي إلٰی َربِِّك راضیًة َمْرضیًَّة！
الف( اَلُْمْطَمئِنَّة:

 1( اسم � مؤّنث � معرفه � مفرد/ صفت  2( اسم � مفرد � معرفه/ مضاٌف  الیه
ب( ِاْرِجعي:

 1( فعل ماضی � ثالثی مزید � سوم شخص مؤّنث/ فاعل آن »أْنِت«  2( فعل امر � دوم شخص � مفرد � ثالثی مجّرد/ فاعل آن »ي«
ج( راضَیًة:

 1( اسم � نکره � مذّکر � مفرد/ مفعول  2( مفرد � مؤّنث � نکره/ حال

0/75

َضْع في الُْمَرّبِع الَْعَدَد الُْمناِسَب »َکِلَمٌة واِحَدٌة زائَدٌة«.11

راعیََّة َو َتْسَتطیُع أَْن َتْقِفَز ِمْتراً واِحداً. 1( اَلّطین  الف( َحَشَرٌة َتأُکُل الَْمحاصیَل الزِّ
طوَبُة. ی ِبٰذِلَك َو إْن زالَْت َعْنُه الرُّ 2( ِحزاُم اأْلَمانِ  ب( ُتراٌب ُمخَتِلٌط ِبالْماِء، َو َقْد ُیَسمَّ

3( الَْجراَدُة

0/5

َمیِّْز في الِْعبارات الّتالیة: 12

3( الحال 2( المضاف إلیه   1( المفعول المطلق و نوعه  
5( اسم الحرف المشّبهة بالفعل 4( المستثنی 

إذا أَرْدُتم أن َتْنَجحوا في َعَمِلکم َفقوموا به ُمَتَوکِّلین.

َو أَْوفوا ِبالَْعْهِد إنَّ الَْعْهَد کاَن َمسئواًل！
َمك َنْوماً َعمیقاً أْکثر ِمْن َسَنٍة. َیناُم هذا السَّ

ُکلُّ شيٍء َیْنُقُص ِباْلْنفاِق إاّل الِْعلَْم.

1/75

َتْیِن. 13 اُْکُتْب في الَْفراِغ الَکِلَمتْیِن الُْمَتراِدَفَتْیِن و الَْکِلَمَتْیِن الُْمَتضادَّ

الَْفسیلَة ـ راَح ـ َرجا ـ الَْغْرس ـ جاَء ـ الَْفریَسة

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

0/5

َعیِِّن الَْکِلَمَة الَْغریَبَة في الَْمْعَنی. 14

ْیخ  الْیاِفع   الطِّفل  الُْمَعّزز  الشَّ

0/25

َتْرِجْم هاَتْیِن الُْجْملََتْیِن. 15

الف( یا صدیقي، ال َتُقْل کالماً إاّل الَْحقَّ أَبداً.
... ب( ！إنَّ اْلْنساَن لَفي ُخْسٍر إاّل الّذیَن آَمنوا َو َعِملوا الّصالحاِت

0/75
1

َزًة أَِو الَْعْوَدِة إلی َقوِمها.16 َخیََّرها رسوُل اللّٰه بین القاَمِة َمَعُه ُمَعزَّ

فرستادءه خدا او را میان ............... همراه او ............... يا ............... به سوی قومش ............... .
1

حیحَة ِللِْعبارات: )َدؤوب � ُطّن � أَْعَتَق � فّظ � رداء( 17 َعیِِّن الَْکِلَمَة الصَّ

1( َجَعلَُه ُحراً َو أخَرَجُه ِمَن الْعبودیَِّة: ...............
َعِب: ............... 2( الّذي َیْسعٰی في إنجاِز َعَمِلِه، َو ال َیْشُعُر ِبالتَّ
3( ِقْطَعٌة ِمن قماٍش َیلَْبُس فوق الَْمالِبِس، کالَْعباَءِة: ...............

4( َوزٌن ُیعاِدُل ألَْف کیلو غرامٍ: ...............

1

18 . َتْرِجِم اأْلْفعاَل الَّتي َتْحَتها َخطٌّ

ب( ِعْنَدما َدَخَل َعليٌّ ⒔ في الَْمْسِجِد أَْجلََسُه النَِّبيُّ ④ ِعْنَده. الف( ِلَنْغِرْس أشجاراً ِلکي َیأُکَل ِمْن ِثمارها اْلَخروَن. 

ِسُع. ج( ُکلُّ ِوعاٍء َیضیُق ِبما ُجِعَل فیه إاّل ِوعاَء الِْعلِْم؛ َفِإنَُّه َیتَّ

1

جمع نمرات موفق باشید   20

من اگر جای شما باشم از نقش )الَمحَّل اإلِعرابي( شروع می کنم.

با دقّت به کلمءه اول عبارات، می تونی واژءه مناسبش رو حدس بزنی.

به حرکات و جایگاه هر نقش در جمله توجه کنید.

اگر متضاد و مترادف ها رو حفظ نیستی، ترجمه کن تا جواب 
رو به دست بیاری.

کلمات هماهنگ، در یک ویژگی با هم یکسان هستند.

به  برای رسیدن  کلمءه اول هر عبارت، مهم ترین بخش  یکی دوتا 
جوابه!

حواستون به نوع فعل، صیغءه فعل و بقیءه ریزه کاری ها باشه.
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نمرهنوبت دوم پايءه دوازدهم ـ نهايی خرداد 1400  رديف

1: َترِجِم الَکلماِت الّتي تحتها خطٌّ

: ب( واَصل ألِْفِرُد َعَملَُه َدؤوباً الف( ُخِلقوا ِمن ُنحاٍس:   
ْیَت َعلی ِنظاِم الّطبیَعِة: د( ِانََّك َتَعدَّ ج( ُثمَّ راَح َنْحَو واِلِدِه:  

1

َعیِِّن الُْمتضادَّ و الُمترادَف:2

ة حَّ لََع ـ اَلصِّ اَلُمزارع ـ اَلّداء ـ راَقَب ـ اَلَفاّلح ـ ِاطَّ

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

0/5

الف( َعیِِّن الَکلَمة الَغریَبة في الَمعنی:3
 اَلِْقشر  اَلَْفظّ  اَلِْجْذع  اَلُْغْصن

ب( اُْکُتب مفرد الکلمة: »هذِه الَمطاِعُم في المدینِة کثیرٌة«:

0/5

َترِجِم الِْعباراِت إلٰی الفارسّیة:4

الِة َو ِمن ُذّرَیتي َربَّنا وَ  َتَقّبْل ُدعاِء الف( ！َربِّ اجَعلني ُمقیَم الصَّ
ب( ！إّنا ال ُنضیُع أجَر َمن أحَسَن َعَماًل

جال َعلَی األفعال أسماُء. ج( وَ  َقدُر ُکلِّ اْمرٍئ ما کاَن ُیحِسُنُه َو ِللرِّ
ْنِب َو ِبَخیَبِة اأْلَمِل ِمْن هذا الُْعنواِن و َبِقَی حزیناً. د( َشَعَر نوبل ِبالذَّ

ْیماَء وَ  أْرَسلَها إلَی َقوِمها ِبإعزاٍز. ه ( أْعَتَق َرسوُل اللُّٰه ④ الشَّ
و( ما شاَهَد أنوِشرواُن في الّطریِق إاّل َعجوزاً َیغِرُس َفسیلََة  َجوٍز.

عبَة في َحفِر األنفاِق. َل أعمالَُه الصَّ ز( َقد اسَتفاَد النساُن ِمَن الّدینامیِت َو َسهَّ
. ح( َهَجَمت البوماُت َعلَی األفراِخ ُهجوماً

داِت ِنظاِم الطَّبیَعة. ناعیَِّة ِمْن ُمَهدِّ ط( إیجاُد النُّفایاِت الصِّ
نیا َسالماً شاماًل ُکلَّ الَْجهاِت.  الدُّ

ِ
ی( یا إلهي! و ِاْمأل

ک( َدواُؤَك فیَك َو ما ُتبصُر.
ل( راَقَب الَخبیُر المزرعَة ُمراَقَبًة شدیدًة.

0/75
0/5

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

َعیِّن نوَع الکلماِت: »1( ِاسم الفاِعل 2( ِاسَم الَمفعول 3( اسم التَّفضیل 4( ِاسم المبالغة«5

نوب!/ َیْوُم الَعدل َعلَی الّظاِلِم أَشدُّ ِمن َیوم الَجور َعلَی الَْمظلوِم« »یا َغّفاَر الذُّ

1

حیحَة:6 رجمَة الصَّ ِانَتِخب التَّ

َجرَتْیِن: الف( اُشاِهُد قاسماً َو ُهَو جاِلٌس َبْیَن الشَّ
 1( قاسم را ديدم، در حالی که میان دو درخت نشسته بود.

 2( قاسم را می بینم، در حالی که میان دو درخت نشسته است.
ب( َتجَتِهُد األُمُّ ِلَتربیَِّة أوالِدها اجتهاداً بالغاً:

 1( مادر برای تربیت فرزندش تالش می کند.
 2( مادر برای تربیت فرزندانش بسیار تالش می کند.

0/5

حیَح:7 َعیِِّن الصَّ

الف( ............... َخصلَتاِن في ُمؤمٍن: الُْبخُل و الِکْذُب. ) ال َیجَتمُع ـ  ال َتْجَتِمعان ـ  ال َتْجَتمُع(
ب( اَلاّلِعبوَن اْلیرانّیوَن ............... ِمَن الُمساَبَقِة ُمبَتِسمیَن. ) رَجعوا ـ  َرَجَع ـ  َرَجْعُتْم(

0/5

حیَحِة:8 رَجَمة الصَّ ل الَفراَغ ِبالتَّ َکمِّ

الف( الُمغول اسَتطاعوا أن َیهُجموا َعلَی الّصیِن.
مغول ها ............... به چین ............... . 

طینٍة ِم���ن  ُخ��ِل��ق��وا  َت���راُه���م  َب���ل  َعَصب؟ب(  و  َع��ظ��ٍم  و  لَ��ح��ٍم  ِس����وٰی  َه���ل 

بلکه آنان را می بینی از گِلی ............... آيا به جز گوشت و ............... و ِپی اند؟

1
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9: َعیِِّن الَمَحلَّ العرابيَّ ِلما َتحَتُه خطٌّ

الف( ！یا ِعبادي الَّذیَن آَمنوا إنَّ أرضي واسَعٌة

َمُك َیْخُرُج ِمن الِغالِف خروجاً َعجیباً. ب( هذا السَّ
ج( ال َشيَء أحَسُن ِمن الَْعفو ِعْنَد الُْقدَرة.

1/75

َمیِّْز أسلوَب الَحصِر:10

1( ！َفَسَجَد الَمالِئَکُة ُکلُُّهم أجَمعوَن إاّل إبلیَس 
نیا إاّل لَِعٌب َو لَهٌو  2( ！َو َما الَحیاُة الدُّ

0/25

َتْرِجم األفعاَل:11

3( قاتِْل األعداَء: 2( لَْن ُتقاتِلوا األصدقاَء:  1( ال ُیقاتِْل َصدیَقُه:  الف( قاَتَل: جنگید 
1/5

ریَن: 3( لَْم ُنْرِسلْ�ُهم إاّل ُمبشِّ 2( ال ُتْرِسْل هذِه الّرسالَة:   : 1( کاَن َقْد أرَسَل الّطعاَم إليَّ ب( أرَسَل: فرستاد 

َمیِّْز في الِعباراِت الّتالیة: 12

4( المنادی 3( الحال  2( المفعول المطلق و نوعه  1( المستثنی و المستثنی منه 

لْنا ما ال طاَقَة لَنا ِبِه ！َربَّنا و ال ُتَحمِّ

َیطیُر الّطائُر َطَیراناً سریعاً.

ِاشَتَغَل الَفاّلحوَن في الَمزَرَعِة َنشیطیَن ِااّل منصوراً.

1/5

ؤوب/ الَبسَمة/ اَلَعوَدة/ اَلَْفأَرة/ اَلُْمؤِلم«13 َعیِّن الکلمة الّصحیَحة ِللعبارات: »اَلَْعجوز/ اَلدَّ

الف( َضِحٌك خفیٌف ِبال َصوٍت.
ب( َحَیواٌن َصغیٌر َیعیُش َتحَت اأْلرِض َینُقُل داَء الّطاعون.

. نِّ ُجُل أِو الَمْرأُة الَکبیَرُة في السِّ ج( الرَّ
َعِب. د( اَلَّذي َیسَعی في إنجاز َعَمِلِه و ال َیشُعُر ِبالتَّ

1

رفي: ال ُتْطِعموا الَمساکیَن ِمّما ال تأکلوَن.14 حیَح في التَّحلیل الصَّ َعیِّن الصَّ

الف( ال ُتطِعموا:
 1( فعل نهي، جمٌع مذّکٌر مخاطٌب، ثالثيٌّ مزیٌد، معلوٌم، ُمعرٌب/ فعٌل و الجملُة فعلیٌة

/ فعٌل و فاعٌل  2( فعل نهي، مفرٌد مذّکٌر مخاطٌب، ثالثيٌّ مجّرٌد، معلوٌم، مبنيٌّ
ب( المساکین:

/ فاعٌل و مرفوٌع  1( اسٌم، جمٌع تکسیٌر، اسُم فاعٍل، َنکرٌة، مبنيٌّ
 2( اسٌم، جمٌع تکسیٌر و مفردُه »مسکین«، ُمعرٌف ِبأل/ مفعوٌل و منصوٌب

0/5

ِاقرأ النُّصوَص ُثمَّ أِجْب عن األسئلِة التالیِة:15

لُه في اُموِر الطَّبیعِة ُیَؤدِّي إلی اْخِتالِل هذا  واُزُن في الطَّبیَعِة ِمْن ِخالِل وجوِد َرواِبَط ُمتداِخلَة َبْیَن الکائناِت الَحیَِّة و بیَئِتها، ولکْن َظلََم النساُن الطَّبیَعَة َو َتَدخُّ »َیِتمُّ التَّ
واُزِن.« التَّ

َهبیَِّة.« هیَرِة َو َمَنَح َثرَوَتُه ِلشراِء الَجواِئِز الذَّ َسَة ِلَمْنِح الَْجواِئِز الشَّ »َبنی ألفرُد مؤسَّ
واُزُن في الطَّبیَعِة؟ الف( ِممَّ َیِتمُّ التَّ

ب( إلی ما ُیَؤّدي َتَدخُُّل النساِن في أموِر الطَّبیعِة؟
َسًة؟ ج( ِلماذا َبنی ألفرُد مؤسَّ

َهبَیِة؟ د( ما َمَنَح ألفرُد ِلشراِء الَجواِئِز الذَّ

1

جمع نمرات موفق باشید   20
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الف( پس به کمک دانشی رستگار شو و برای آن جایگزینی نخواه.- 1
ب( بلکه آن ها را می بینی که از گلی آفریده شده اند/ آیا به جز گوشت و استخوان و پی هستند؟

هم - 2 به  تو  در  بزرگ تر  جهان  آن که  حال  هستی/  کوچکی  چیز  تو  می پنداری  آیا 
پیچیده شده است.

جمع أْجرام )پیکرها(
ِجْرم

( شده، فعل - 3 ـْ الف( گزینءه »2«؛ فعل »ال َیْحُزْن« به این علت که حرف آخرش مجزوم )
نهی است و در ترجمءه فعل نهی غایب از کلمءه »نباید« استفاده می کنیم، ولی در گزینءه )1( 

به صورت مضارع منفی ترجمه شده است.
ب( گزینءه »1«؛ کلمءه »الّذین« به معنای کسانی که در گزینءه )2( نادرست ترجمه شده 
است و فعل »ُیقاتلون« مضارع است، در حالی که در همین گزینه به صورت ماضی نقلی 
ترجمه شده است و این که »بنیاٌن مرصوٌص« ترکیب وصفی و نکره است که در گزینءه )2( 

به صورت معرفه معنا شده است.
الف( »... هیچ دانشی نداریم، جز آن چه به ما آموختی ...«- 4

َعلَّْمَت: فعل ماضی از باب »تفعیل« است.

ب( »همانا ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم، شاید شما بیندیشید.«
لََعلَّ + َتْعِقلون: معادل »مضارع التزامی« است.

ج( »... پروردگارا و آن چه را به آن هیچ نیرویی نداریم به ما تحمیل نکن ...«
ْل: فعل نهی از باب »تفعیل« است. ال ُتَحمِّ

د( دو ویژگی در مؤمن جمع نمی شود: خساست و دروغ.
ال َتْجَتِمُع: فعل مضارع منفی از باب »افتعال« است.

ه( هیچ اجباری در دین نیست. 
و( کاش فصل بهار در کشور ما طوالنی باشد! زیرا این جا بهار کوتاه است.

الف( »قطعاً خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.«- 5
( است. ـِ »اَلُْمْحِسنیَن« در ابتدایش حرف »ُمـ« و حرکت حرف ماقبل آخرش )

 اسم فاعل
ب( ای بسیار روزی دهندءه هر روزی داده شده ای و ای فرمانروای روز قیامت.

»َرّزاق« بر وزن »َفّعال« است  اسم مبالغه
»َمْرزوق« بر وزن »َمْفعول« است  اسم مفعول

»ماِلك« بر وزن »فاِعل« است  اسم فاعل
6 -)( .پسندیده است )الف( فخرفروشی به اصل و نسب )دودمان

)( .خواهان دانش میان افراد نادان به مرده شبیه است )ب
زمین در آن کانال با بیش از پنج تُن دینامیت منفجر شد. - 7

مفرد ُطن )تُن(
أطنان 

الف( مهندسان از دینامیت برای کندن تونل ها و شکافتن کانال ها و ایجادکردن راه ها - 8
استفاده می کنند.

ب( از به خواب رفتن ِخَرد و زشتی لغزش به خدا پناه می بریم و از او یاری می جوییم.
الف( هر کس گناه کند، در حالی که می خندد، وارد آتش می شود در حالی که گریه می کند.- 9

أَْذَنَب: فعل ماضی از باب »إفعال« است./ َیْضَحُك ـ َیْبکي: فعل مضارع است.

ب( آلفرد تالشگرانه، بهینه سازی آن ماده را انجام داد.
ج( »همانا ما پاداش کسی را که نیکوکاری کرده است، تباه نمی کنیم.«

ال ُنضیُع: فعل مضارع منفی است./ أَْحَسَن: فعل ماضی از باب »إفعال« است.

الف( اَلُْمْطَمئِنَّة: گزینءه »1«- 10
چون »ال« دارد اسم است./ »ة« دارد، پس مفرد مؤّنث است./ »ال« دارد معرفه است./ 

چون ویژگی »النَّْفس« را بیان می کند، صفت آن محسوب می شود.

 »النَّْفس« مؤّنث معنوی است )یعنی ظاهر مؤّنث ندارد، اما در معنا مؤّنث است(، 
به همین منظور »اَلُْمْطَمئِّنة« که صفت آن است مؤّنث می باشد.

ب( ِاْرِجعي: گزینءه »2«
از ظاهر فعل مشخص است که اّول آن »الف« اضافه شده است و آخر آن »مجزوم« است، 
بنابراین »فعل امر« است./ با توجه به شناسءه »ي«، دوم شخص مفرد مؤّنث می باشد./ 

فعل »ِاْرِجعي« شناسءه »ي« دارد که فاعلش محسوب می شود.
ج( راضَیًة: گزینءه »2«

چون تنوین دارد، اسم و نکره است./ »ة« دارد، پس مفرد مؤّنث است./ به دلیل این که 
« دارد و هم این که مانند »النَّْفس« مفرد  ـً حالت »النَّْفس« را بیان می کند و هم تنوین »

مؤّنث است »حال« می باشد.
الف( حشره ای که محصول های کشاورزی را می خورد و می تواند یک متر بپرد.- 11

)3(  اَلَْجراَدة: ملخ
ب( خاکی که با آب مخلوط است و گاهی به آن نامیده می شود، اگرچه رطوبت از آن برود.

)1(  اَلّطین: گِل
1( مفعول مطلق: َنوماً )زیرا مصدری نکره و منصوب از فعل جمله است.(- 12

نوع آن: نوعی )زیرا بعد از مفعول مطلق، صفت آمده است.(
2( مضاٌف الیه: کم )زیرا ضمیر کم به یک اسم )َعَمِل( مّتصل شده است.(/ شيٍء )زیرا قبل 

از آن اسمی بدون )ال و تنوین( قرار گرفته است.(
3( حال: ُمَتَوکِّلین )زیرا اسمی نکرءه منصوب و مشتق )اسم فاعل( می باشد و حالت را 

بیان می کند.(
4( مستثنی: الِعلْم )زیرا اسمی است که بعد از إاّل آمده است.(

5( اسم حرف مشبهة بالفعل: الَْعْهد )زیرا بعد از إنَّ قرار گرفته است.(
ب( راح )رفت( ≠ جاء )آمد(- 13 الف( الَْفسیلَة = الَغْرس )نهال( 
 جوان کم سال  کودک  گرامی  پیرمرد- 14

»الُْمَعّزز« صفت است و بقیءه کلمات، اشاره به دوره های مختلف سّنی انسان دارد.
الف( ای دوستم؛ هرگز سخنی جز حق نگو.- 15

ال َتُقْل: فعل نهی است.

ب( »همانا انسان در زیان است، جز کسانی که ایمان آورده اند و کار شایسته انجام دادند.«
آَمنوا: فعل ماضی است./ َعِملوا: فعل ماضی است.

فرستادءه خدا او را میان ماندن همراه او با عّزت یا برگشت به سوی قومش اختیار داد.- 16
1( او را آزاد قرار داد و از بندگی خارجش کرد: أَْعَتَق: آزاد کرد- 17

2( کسی که در تمام کردن کارش تالش می کند و احساس خستگی نمی کند: دؤوب: با پشتکار
3( تکه ای پارچه که روی لباس ها می پوشند، مانند عباء: رداء )روپوش بلند(

4( وزنی معادل هزار کیلوگرم: ُطّن )تُن(
الف( درختانی را باید بکاریم، تا دیگران از میوه هایش بخورند.- 18

ِلـ + َنْغِرُس  ِلَنْغِرْس: فعل امر اّول شخص جمع است.

ِلکي + َیأُکُل  ِلکي یأُکَل: تا بخورد.

ب( هنگامی که علی ⒔ در مسجد وارد شد، پیامبر ④ او را نزد خودش نشاند.
أَْجلََس: فعل ماضی از باب »إفعال« است.

ج( هر ظرفی با آن چه در آن قرار داده شده است، تنگ می شود، جز ظرف دانش؛ زیرا 
با آن فراخ می شود.

ِسُع: فعل مضارع از باب »ِافتعال« است. َیتَّ



42

فضیِل: أقوی )بر وزن »أْفَعل«(- 27 1( اسَم التَّ
2( اْسَم الفاِعِل: العامل )بر وزن »فاعل«(

3( اْسَم المفعول: الموجودات )بر وزن »َمْفعول«(
4( اسَم الَمکان: الَمْصَنع )بر وزن »َمْفعل«(

پاسخ دهنده ـ دوازده ـ فیزیک ـ گِل ـ استخوان ـ ده- 28
نیرو  و  طبیعی  پدیده های  و  مواد  ویژگی های  دربارءه  که  است  دانشی  فیزیک  الف( 

جست وجو می کند. الفیزیاء 
ب( چهل تقسیم بر چهار مساوی است با ده. َعَشرة

نام های نیکوی خداوند  از  پاسخ دهنده همان کسی است که دعا را می پذیرد و آن  ج( 
است. المجیب

د( گِل خاک درهم آمیخته با آب است. الّطین

ب( آلفرد کارش را با پشتکار ادامه داد.- 1 الف( از مس آفریده شد. 
د( تو به نظام طبیعت دست درازی کردی. ج( سپس سمت پدرش رفت. 

کشاورز ـ بیماری ـ مراقبت کرد ـ کشاورز ـ آگاهی یافت ـ سالمتی- 2
ة )سالمتی( حَّ ب( اَلّداء )بیماری( ≠ اَلصِّ الف( اَلُمزارع = اَلَفاّلح )کشاورز( 

الف(  پوست   تندخو   تنه   شاخه- 3
به غیر از کلمءه »الَفّظ« بقیءه گزینه ها به درخت مرتبط هستند.

ب( این رستوران ها در شهر بسیار است.
مفرد َمطعم )رستوران( َمطاِعم 

الف( »پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارندءه نماز قرار بده، پروردگارا دعایم را بپذیر.«- 4
ِاْجَعْل: فعل امر است.

ل« است. َتَقبَّْل: فعل امر از باب »َتَفعُّ

ب( »همانا ما پاداش کسی که کاری را نیکو انجام داده است، تباه نمی کنیم.«
ال ُنضیُع: فعل مضارع منفی است.

ج( و ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد و مردان به 
واسطءه کارها نام هایی )شهرتی( دارند.

کاَن ُیْحِسُن: معادل ماضی استمراری است.

د( نوبل از این عنوان احساس گناه و ناامیدی کرد و ناراحت باقی ماند.
َشَعَر: فعل ماضی است.

َبِقَی: فعل ماضی است.

ه ( فرستادءه خدا ④ شیما را آزاد کرد و او را با عزت نزد قومش فرستاد.
أْعَتَق: فعل ماضی از باب »إْفعال« است.

أْرَسَل: فعل ماضی از باب »إفعال« است.

و( انوشیروان در راه فقط پیرمردی را دید که نهال گردویی می کاشت.
شاَهَد: فعل ماضی از باب »مفاَعلَة« است.

َیْغِرُس: فعل مضارع است و چون در عبارت نقش صفت از نوع جملءه وصفیه دارد به کمک 

فعل قبلی به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود.
این عبارت اسلوب حصر می باشد و به همین خاطر به صورت مثبت ترجمه شده است.

ز( انسان از دینامیت استفاده کرده است و کارهای سختش را در کندن تونل ها آسان کرده است.
َقْد اسَتفاَد: معادل ماضی نقلی است.

َل: فعل ماضی است. به این علت که به فعل قبلی عطف شده باید به صورت ماضی  َسهَّ

نقلی ترجمه شود.
ح( جغدها به جوجه ها بدون شک حمله کردند.

َهَجَمْت: فعل ماضی است.

هجوماً: مفعول مطلق تأکیدی است.

ط( ایجاد زباله های صنعتی از تهدیدکنندگان طبیعت است.
ی( ای خدای من! دنیا را از صلحی فراگیر در همءه جهت ها پر کن.

ِاْمأل: فعل امر است.

ک( داروی تو در توست و نمی بینی.

ما ُتْبِصُر: فعل مضارع منفی است.

ل( کارشناس از مزرعه به شدت مراقبت کرد.
راَقَب: فعل ماضی از باب »ُمفاَعلَة« است.

ُمراَقَبة: مفعول مطلق نوعی است.

نوب. )ای بسیار آمرزندءه گناهان(- 5 یا َغّفار الذُّ

اسم مبالغه
َیوُم الَعْدِل َعلَی الّظاِلم   أَشدُّ ِمن َیوم الَجور َعلَی الَْمظلوم. 

اسم 
فاعل

اسم 
تفضیل

اسم مفعول

)روز عدالت برای ستمکار سخت تر از روز بی انصافی برای ستمدیده است.(
1( اسم الفاِعل: الّظالم )بر وزن فاِعل از ثالثی مجّرد(

2( اسم الَمفعول: الَمظلوم )بر وزن مفعول از ثالثی مجّرد(
3( اسم الّتفضیل: أَشّد )بر وزن أْفَعل )أَفّل((

4( اسم الُمبالغة: َغّفار )بر وزن َفّعال(
الف( گزینءه »2«؛ فعل مضارع »اُشاهُد« در گزینءه )1( به صورت ماضی ترجمه شده است.- 6

ب( گزینءه »2«؛ کلمءه »اوالد« جمع مکّسر »ولد« است که در گزینءه )1( به صورت مفرد 
ترجمه شده و در همین گزینه کلمءه »بالغاً« که صفت برای مفعول مطلق عبارت است، 

ترجمه نشده است.
الف( دو ویژگی در مؤمن جمع نمی شود: خسیس بودن و دروغگویی. - 7

 ال َتْجَتِمُع
فاعل جمله »َخْصلَتان« مثّنای مؤّنث است، ولی باید یادمان باشد که فعل ماضی و مضارع 
در ابتدای جمله به صورت مفرد به کار می رود، بنابراین ما به فعل مفرد مؤّنث نیاز داریم 

که »ال َتْجَتِمُع« درست است.
ب( بازیکنان ایرانی با لبخند از مسابقه بازگشتند. 

 َرَجعوا 
»َرَجْعتم: برگشتید« با معنای جمله هماهنگ نیست و »َرَجَع: برگشت« نیز مفرد است و 
با »الاّلعبون« هماهنگ نیست. بنابراین »َرَجعوا« فعل مناسب برای این عبارت محسوب 

می شود.
الف( مغول ها توانستند به چین حمله کنند.- 8

ب( بلکه آنان را می بینی از گِلی آفریده شدند، آیا به جز گوشت و استخوان و پِی اند؟
9 -الف( ！یا ِعبادي الَّذیَن آمنوا إنَّ أرضي واِسَعٌة

خبر حروف مشبهة بالفعلمنادا
)ای بندگان من که ایمان آورده اید، همانا زمین من گسترده است.(

ِعباد: اسم بعد از حرف ندای »یا« منادا می باشد.

إنَّ از حروف مشّبهة بالفعل است، »أرض« اسم آن و »واِسَعٌة« خبرش محسوب می شود.

مُك َیْخُرُج ِمن الِغالِف ُخروجاً عجیباً.  ب( هذا السَّ
صفتمبتدا

)این ماهی از پوشش شگفت انگیز خارج می شود.(
جمله با اسم اشارءه »هذا« شروع شده، بنابراین »هذا« مبتدا است.

کلمءه »َعجیباً« از هر لحاظ شبیه اسم قبل از خودش است، بنابراین صفت آن محسوب می شود.
ج( ال َشيَء أحَسُن ِمن الَْعفِو ِعْنَد الُْقدَرة.

مضاٌف  الیهجار و مجروراسم الی نفی جنس
)هیچ چیزی نیکوتر از بخشش هنگام قدرت نیست.(

همیشه بعد از »ال«ی نفی جنس اسمی می آید که »الـ« و تنوین ندارد و همیشه مفتوح )  َ ( است.
»ِمن« از حروف جر است و با اسم بعد از خودش »الَعْفو« جار و مجرور می باشد.

است،  تنوین  و  ال  بدون  اسمی  که  قبلش  کلمءه  به  توجه  با  و  شده  مجرور  »الُقْدَرِة« 
»مضاٌف الیه« می باشد.

اسلوب - 10 بنابراین جمله  از »إاّل« مثبت است،  گزینءه »2«؛ در گزینءه )1( جملءه قبل 
و هم مستثنی منه  است  منفی  »إاّل«  قبل  )2( هم جملءه  گزینءه  در  ولی  است.  استثناء 

محذوف است، بنابراین اسلوب حصر می باشد.
الف( 1( با دوستش نباید بجنگد. )ال ُیقاتِْل: فعل نهی سوم شخص است.(- 11

2( با دوستان نخواهید جنگید. )لَْن ُتقاتِلوا: فعل مستقبل منفی است.(



43

3( با دشمنان بجنگ. )قاتِْل: فعل امر است.(
ب( 1( غذا را نزد من فرستاده بود. )کاَن َقْد أرَسَل: معادل ماضی بعید است.(

2( این نامه را نفرست. )ال ُتْرِسْل: فعل نهی دوم شخص است.(
3( آن ها را به جز بشارت دهندگان نفرستادیم. = آن ها را فقط بشارت دهندگان فرستادیم 

)لَْم ُنْرِسْل: معادل ماضی منفی ساده و نقلی است.(
12 -َربَّنا و ال ُتَحّملْنا ما ال طاَقَة لَنا ِبِه！

منادا
)پروردگارا، آن چه را که هیچ طاقتی بر آن نداریم بر ما تحمیل نکن.(

َیطیُر الّطائُر َطَیراناً سریعاً. )پرنده به سرعت پرواز می کند.(

مفعول مطلق نوعی

ِاشَتَغَل الَفاّلحوَن في الَمزَرعة َنشیطیَن ِااّل منصوراً.

مستثنیحالمستثنی منه
)کشاورزان به جز منصور در مزرعه با نشاط کار کردند.(

الُمستثنی: منصوراً )اسمی که بعد از إاّل بیاید مستثنی است.(/ المستثنی  منه: الَفاّلحوَن 

)منصوراً که مستثنی است از الَفاّلحوَن جدا می شود.(
نوعی  نوعه:  است.(/  )َیطیُر(  جمله  فعل  از  منصوب  )مصدر  َطَیراناً  الُمْطلق:  الّمفعول 

)مفعول مطلق )َطَیراناً( دارای صفت است، بنابراین نوعی است.(
را  )الفالحون(  ذوالحال خود  و حالت  است  و منصوب  نکره  )مشتق،  َنشیطیَن  الحال: 

توضیح می دهد.(
الُمنادٰی: َرّب )حرف ندا »یا« از ابتدای َربَّنا حذف شده است.(

پیر ـ با پشتکار ـ لبخند ـ بازگشت ـ موش ـ دردآور- 13
الف( خنده ای آرام، بدون صدا. الَبْسَمة: لبخند

ب( حیوان کوچکی که زیر زمین زندگی می کند، بیماری طاعون را منتقل می کند: الَفأرة: موش
ج( مرد یا زن بزرگ در سن. الَعجوز: پیر

ؤوب: با پشتکار د( کسی که در انجام کارش تالش می کند و احساس خستگی نمی کند. الدَّ
ال ُتْطعموا الَمساکیَن ِمّما ال َتأکلوَن. - 14

نیازمندان را از آن چه نمی خورید غذا ندهید.
الف( ال ُتْطِعموا: گزینءه »1«

موارد نادرست در گزینءه )2(: مفرد مذّکر مخاطب ـ  ثالثی مجّرد ـ مبنی
ب( الَمساکین: گزینءه »2« 

موارد نادرست در گزینءه )1(: اسم فاعل ـ نکره ـ مبنی ـ فاعل و مرفوع
 »تعادل در طبیعت از طریق وجود روابط درهم آمیخته میان موجودات - 15

زنده و محیط زیست آن ها کامل می شود، ولی انسان نسبت به طبیعت و دخالتش در 
کارهای طبیعت که منجر به اختالل این تعادل می شود، ستم کرده است.«

خریدن  برای  را  ثروتش  و  ساخت  مشهور  جایزه های  دادن  برای  مؤسسه ای  »آلفرد 
جایزه های طالیی داد.«

الف( تعادل در طبیعت از چه چیزی کامل می شود؟
واُزُن في الطَّبیَعِة ِمْن ِخالِل وجوِد َروابَط ُمَتداِخلَة َبْیَن الکائناِت الَحیَِّة و بیَئِتها. َیِتمُّ التَّ

تعادل در طبیعت از طریق وجود روابط درهم آمیخته میان موجودات زنده و محیط زیست 
آن ها کامل می شود.

ب( دخالت انسان در کارهای طبیعت به چه منجر می شود؟
به اختالل تعادل در امور طبیعت منجر می شود. یَُؤدِّی إلی اْخِتالِل التَّواُزِن في اُموِر الطَّبیَعِة. 

هیَرِة. َسَة ِلَمْنِح الَْجواِئِز الشَّ َبَنی ألفرُد مؤسَّ ج( آلفرد چرا مؤسسه ای ساخت؟ 
آلفرد مؤسسه ای برای دادن جایزه های مشهور ساخت.

د( آلفرد برای خریدن جایزه های طالیی چه چیزی داد؟
ثروتش را بخشید. َمَنَح ِثرَوَتُه. 

الف( آیا به جز گوشت و استخوان و پی است؟- 1
ب( رئیس های شرکت های ساختمانی به خریدن دینامیت روی آوردند.

ج( شیما پیامبر را در حال کوچکی در آغوش می گرفت.
د( موش های کشتزار به سبزیجات حمله کردند.

پناه برد ـ پنهان می کند ـ باالرفتن ـ پنهان می کند ـ پایین آمدن ـ باال- 2
الف( َیْسُتُر = َیْکُتُم )پنهان می کند(

ب( ُصعود )باالرفتن( ≠ ُنزول )پایین آمدن(
در بقیءه گزینه ها به دورءه سنی اشاره شده است و کلمءه »الِوعاء« متفاوت است.- 3

 جوان کم سال  جوان  نوجوان 
 پیر  شیشه

جمع ِصْبیان )کودکان(- 4 َصبّي 

در کشور سوئد کودکی متولد شد.
الف( »اگر تندخو و سنگدل بودی، بی گمان از اطرافت پراکنده می شدند.«- 5

ب( »از رحمت خدا جز قوم کافر ناامید نمی شوند.« )از رحمت خدا تنها قوم کافر ناامید می شوند.(
ال َیْیأُس: فعل مضارع منفی است./ چون این عبارت اسلوب حصر است، هر دو ترجمءه 

باال درست است.
ج( »ای انسان چه چیز تو را نسبت به پروردگار کریمت )بزرگوارت( فریب داد؟«

َك: فعل ماضی از باب »تفعیل« است. َغرَّ

د( آلفرد، کار بهینه سازی دینامیت را با پشتکار ادامه داد.
واَصَل: فعل ماضی از باب »َتفاُعل« است.

ه ( انسان در فعالیت هایش به طبیعت بدون شک ستم کرد.
َظلََم: فعل ماضی است و »ُظلْماً« مصدر منصوب از فعل جمله است. )مفعول مطلق تأکیدی(

و( هیچ چیزی زیباتر از بخشش، هنگام توانایی نیست.
ز( ای خدای من! سینه را از شادمانی و دهانم را با لبخندها پُر )لبریز( کن.

ِاْمأَل: فعل امر است.

ح( علمی را به دست آور و برای آن جانشینی مخواه، زیرا صاحبان علم )دارندگان علم( زنده اند. 
ال َتْطلُْب: فعل نهی است. ُفْز: فعل امر است.  

ط( کشاورز مالحظه کرد که تعداد جوجه های پرندگان به تدریج کم می شود.
َیْنُقُص: فعل مضارع است. الَحَظ: فعل ماضی از باب »مفاعلة« است. 

ی( همانا خفاش تنها حیوان پستانداری است که قادر به پرواز کردن است.
ک( پدر دخترش را نبوسید و پیامبر ④ به او گفت: چرا بین کودکانت فرق می گذاری؟

َقبََّل: فعل ماضی از باب »تفعیل« است.

ُق: فعل مضارع از باب »تفعیل« است. ُتَفرِّ

ل( اگر کشتن جغدها ادامه یابد، کشاورز مشکالتی را در محیط زیست به گونه ای دردآور 
خواهد دید.

: فعل ماضی از باب »استفعال« است. إْسَتَمرَّ

سیشاِهُد: فعل مستقبل از باب »مفاعلة« است.

1( اسَم الفاِعل: الخاِلقین )از ثالثی مجرد بر وزن »فاِعل«(- 6
2( اسَم التَّفضیل: أْحَسن )بر وزن »أْفَعل«(

3( اسَم الَمفعول: الَمحصول )از ثالثی مجرد بر وزن »مفعول«(
4( اسم المبالغة: أّمارة )بر وزن »َفّعالَة«(

！إنَّ النَّفس ل أّمارة بالّسوء ـ یا أْحـَسـَن    الخالقین 
اسم فاعلاسم تفضیلاسم مبالغه

الَجرادة َحَشرُة تأُکُل الَمحصول.

اسم مفعول
« مضارع منفی است که در گزینءه )2( نادرست ترجمه - 7 الف( گزینءه »1«؛ فعل »ال ُتِحبُّ

التزامی مجهول می باشد که در همین گزینه به صورت  شده و فعل »أن ُیقاَل« مضارع 
معلوم ترجمه شده است.

ب( گزینءه »2«؛ کلمءه »المسجد« معرفه است که در گزینءه )1( به صورت نکره معنا شده و فعل 
»کاَن یَُفقِّهوَن« که ماضی استمراری است در همین گزینه به صورت مضارع ترجمه شده است.

الف( »این روز قیامت است و شما نمی دانستید.«  ال َتْعلمون- 8
با توجه به فعل »ُکْنُتم« که دوم شخص جمع مذّکر است، فعل »ال یعلمون: سوم شخص 

جمع مذّکر« و فعل »ال َتْعلَْمَن: دوم شخص جمع مؤّنث« حذف می شوند.
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به مثال  های زیر توّجه کنید:
:إنَّ اللَّٰه لَذو َفْضٍل َعلَی الّناِس و لِٰکنَّ أکَثَر الّناِس ال َیْشکرون！ 

بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاس گزاری نمی کنند. )َالَْبَقرة/ 243(
بیِع طویٌل في َبلَِدنا:  لَْیَت َفْصَل الرَّ
کاش فصل بهار در شهر ما طوالنی باشد.

، لََعلَّ حروف ُمَشبَّهة ِبالِفعل می گوییم. ، لَْیَت، لِٰکنَّ ، َکأَنَّ ، أَنَّ به حروفی مانند: إنَّ
 این حروف بر سر جملءه اسمیه )مبتدا و خبر( می آیند و اعراب مبتدا را 
ـً ، ... ( می کند و خبرِ  ـَ ،  تغییر می دهند، یعنی مبتدای جمله را اسم خود و منصوب )

ـٌ ، ... ( می نماید. ـُ ،  جمله را خبر خود قرار داده و مرفوع )
به مثال زیر و تغییر حرکات کلمات توّجه کنید:

امید است پیروزی نزدیک باشد.قریٌب:النَّصَرلََعلَّ
اسم لَعَلَّ

و منصوب
خبر لَعَلَّ

و مرفوع

ٌدالُْمشَترَي َکأَنَّ عازٌم علی َبْیِعها.في ِشراِء الِْبضاَعِة و لِٰکنَّ الْباِئَعُمَتَردِّ

اسم َکَأّن
و منصوب

خبر َکَأّن
و مرفوع

 اسم لکِنَّ
  و منصوب

خبر لکّن
و مرفوع

گویا مشتری در خرید کاال دو دل است، ولی فروشنده در فروش آن مصّمم است.
 می دانیم که اگر اسم یا خبر حروف مشبهة بالفعل مبنی باشند حرکت آن ها 

تغییری نخواهد کرد.

ّف/ 4(！َکأَنَُّهم بنیاٌن َمْرصوٌص : گویی آن ها ساختمانی استوارند. )الصَّ
اسم
َکَأّن 

خبر َکَأّن
و مرفوع

 اگر خبر حروف مشّبهة ِبالفعل، جمله )فعل( یا شبه جمله )جار و مجرور( باشد، 
حرکت آن ها تغییر نمی کند.

لَُکْم طالُوَت َمِلًکا )َالَْبَقَرة/ 247(َقد َبَعَث اللَّٰه ！إنَّ
اسم إّن
و منصوب

خبر إّن

»َقد بََعَث« اگرچه خبر إنَّ می باشد، ولی چون جمله )فعل( است، حرکت آن تغییر نکرده است.

َة ！إنَّ َجمیعاً )النِّساء/ 139(للِّٰه الِعزَّ

اسم إنَّ
و منصوب

خبر إّن

آن  است، حرکت  و مجرور(  )جار  ولی چون شبه جمله  إّن می باشد،  اگرچه خبر  »للِّٰه« 
تغییر نکرده است.

آشنایی با معانی حروف ُمشبّهة بالِفعل بسیار مهم است، پس به مثال ها و نکات زیر  توجّه کنید.
«: به معنای »قطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان« است؛ به عبارت دیگر، جملءه   »إنَّ

پس از خود را تأکید می کند.
در متن ها و جمله هایی که مربوط به دوران جدید است می توانیم »إّن« را ترجمه نکنیم.

إنَّ هذا الّسمك یعیش فی إفریقا: این ماهی در آفریقا زندگی می کند.

»إّن« گاهی معنای »زیرا« هم دارد.
ال یَْحُزنَك قولُهم إنَّ العّزة لِلّه: سخن آن ها نباید تو را غمگین کند، زیرا عزت برای خداوند است.

 ！إنَّ اللَّٰه یُِحبُّ الُْمحِسنیَن : همانا خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. )َالَْبَقَرة/ 195(
 إنَّ غالباً در اول جمله می آید.

 هرگاه إنَّ به ضمیر »نا« متصل شود، به صورت »إّنا« و »إنَّنا« می نویسیم.
 ！إنّا أَْعَطیناَك الَْکوثر : به درستی که ما به تو کوثر )خیر فراوان( عطا کردیم. )الکوَثر/ 1(
 هرگاه إنَّ به ضمیر »ي« متصل شود، می توانیم بین این دو »نون وقایه« بیاوریم 

و به شکل »إنَّني« بنویسیم. )إّن + نـ + ي = إّنني(
« متصل شود، )إنَّما( معنای تنها و فقط )اُسلوب حصر( می دهد.  اگر حرف »ما« به »إنَّ

 إّنما الَفْخُر ِلَعْقٍل ثابٍت: افتخار تنها به خردی استوار است.
 »أَّن«: به معنای »که« است.

« بین دو جمله می آید و آن دو را به هم پیوند می دهد. دوستان خوبم! معموالً »أَنَّ
 أَ َتزُعُم أَنََّك ِجْرٌم صغیٌر: آیا گمان می کنی که تو موجود کوچکی هستی؟

را »گویی«،  را در جمله ای دیدید، آن   » »تشبیه« است و هرگاه »َکأَنَّ برای   :»  »َکأَنَّ
»مانند« و »مثل این که« ترجمه کنید.

 َکأنَّ ِإرضاَء َجمیِع الّناِس غاَیٌة ال ُتْدَرك:
گویی خشنود ساختن همءه مردم، هدفی است که به دست آورده نمی شود.

ابهامِ جملءه قبل از  «: به معنای »ولی« و »اّما« می باشد و برای برطرف کردن   »لِٰکنَّ
خودش یا تکمیل آن به کار می رود.

: َفٰهذا َیوُم الَْبْعِث و لِٰکنَّکم ُکنُتم ال َتْعلَموَن！ 
و اکنون روز رستاخیز است، ولی شما نمی دانستید. )الّروم/ 56(

 »لَْیَت«: به شکل »یا لَْیَت« هم می آید و به معنای »کاش« و »ای کاش« است.
 لَْیَت َصدیقي َیْنَجُح في اإلمتحان: ای کاش دوستم در امتحان موفق شود.

 هرگاه »لَْیَت« به ضمیر »ي« متصل شود، بین این دو »نون وقایه« می آید و آن 
را به شکل »لَیَتني« می نویسیم. )لَْیَت + »نـ« وقایه + ي = لَیَتني(

 ！یا لَْیَتني ُکْنُت ُتراباً : ای کاش من خاک بودم. )النََّبأ/ 40(
«: را به معنای »شاید« و »امید است« ترجمه می کنیم.  »لََعلَّ

حتماً تا حاال متوّجه شدید که ترجمءه انواع فعل در کتاب شما بسیار مورد تأکید است. بنابراین 
االن می خواهیم ببینیم که »لَیَْت« و »لََعلَّ« در ترجمءه فعل چه تغییری ایجاد می کنند.

 »لَْیَت« در جایی استفاده می شود که احتمال اتفاق افتادن آن فعل بسیار ضعیف 
: ای کاش خاک بودم.« یا محال است. مثالً »لیتنی ُکنُت تراباً

« در جایی می آید که احتمال اتفاق افتادن آن وجود دارد. ولی »لََعلَّ
لََعلَّ الّناَس َیَتفّکرون: ای کاش مردم بیندیشند.

: إّنا َجَعلْناُه ُقرآناً َعَربّیاً لََعلَّکم َتْعِقلوَن！ 
ْخُرف/ 3( بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم، امید است شما خردورزی کنید. )َالزُّ

« باشد و بعد از آن فعل مضارع بیاید )لَْیَت یا لََعلَّ +   اگر جمله ای دارای »لَْیَت« و »لََعلَّ
+ شناسه(  بن مضارع   + )بـ  التزامی  به صورت مضارع  را  فعل مضارع  آن  فعل مضارع(، 

ترجمه می کنیم.
)لَْیَت یا لََعلَّ + فعل مضارع = مضارع التزامی(

َتْهَتدوَن : ！َءاَتْیَنا مُوَسی الِْکتاَب و الُْفْرقاَن لََعلَُّکْم 
  مضارع

به موسی کتاب و فرقان دادیم شاید هدایت شوید. )َالَْبَقرة/ 53(
مضارع التزامی
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 » همان طور که در مثال می بینید، فعل »َتْهَتدون« مضارع است، ولی چون قبلش »لََعلَّ
آمده به صورت مضارع التزامی ترجمه می کنیم.

 یا لَیَت َقومي َیْعلَموَن: ای کاش قوم من بدانند.
مضارع التزامی

 اگر جمله ای دارای »لَیَْت« و »لََعلَّ« باشد و پس از آن ها فعل ماضی بیاید )لَیَْت یا لََعلَّ +
فعل ماضی( آن فعل ماضی را می توانیم به صورت ماضی استمراری )می + ماضی ساده( یا 

ماضی بعید )بن ماضی + ه + بود + شناسه( ترجمه کنیم.
عن الَْکَسِل.ِاْبَتَعَد لَْیَت ناِصراً

ماضی
ماضی استمراری: کاش ناصر از تنبلی دوری می کرد. 

ماضی بعید: کاش ناصر از تنبلی دوری کرده بود. 
لَْیَتنا شاَهْدنا جمیَع ُمُدِن ِبالدي.

ماضی استمراری: کاش همءه شهرهای کشورم را می دیدیم. 
ماضی بعید: کاش همءه شهرهای کشورم را دیده بودیم. 

به مثال های زیر توّجه کنید:
 ال ِلباَس أَْجَمُل ِمَن العافَیِة: هیچ لباسی زیباتر از سالمتی نیست.

َفّکِر: هیچ عبادتی همانند اندیشیدن نیست.  ال ِعباَدَة ِمثُل التَّ
در مثال های باال »ال«ی نفی جنس و معنای آن ها را می بینید.

»ال«ی نفی جنس بر سر جملءه اسمیه می آید و حرکت مبتدا و خبر را تغییر می دهد؛ 
ـَ( می کند و خبر جمله را خبر خود می کند  یعنی مبتدای جمله را اسم خود و مفتوح )

و مرفوع می نماید.
به چند مثال زیر و تغییرات حرکات کلمات توّجه کنید:

ِمَن الَْجهِل: هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست.أََشدَُّفْقَر ال
   اسم »ال«ی
   نفی جنس

خبر »ال«ی نفی
جنس و مرفوع

النَّفِس: هیچ پیکاری مانند پیکار با نفس نیست.َکِجهاِدِجهاَد ال
اسم »ال«ی
نفی جنس

خبر »ال«ی نفی
جنس و مرفوع

ـَ( است.  اسم بعد از »ال«ی نفی جنس، همیشه مفتوح )
 اسمِ پس از »ال«ی نفی جنس، همیشه بدون »الـ« و »تنوین« است.

ِمن الَقناَعِة: هیچ گنجی بی نیازکننده تر از قناعت نیست.أَغَنیال َکنَز 
اسم »ال«ی نفی 
جنس، نکره و مفتوح

خبر »ال«ی
نفی جنس

 گاهی خبر »ال«ی نفی جنس حذف می شود. این موضوع را باید از معنای جمله 
و حرکات کلمات فهمید.

إاّل اللُّٰه: هیچ خدایی جز الّلٰه نیست.]موجوٌد [ ال إلَه
  خبر »ال«ی نفی جنس و محذوف

 خوب است بدانید که خبر الی نفی جنس در بسیاری از جمله ها به صورت 
»جار و مجرور« می آید.

 ال خیَر فی قوٍل إاّل َمَع الِفْعِل: هیچ خیری در گفتاری نیست، مگر با کار )همراه باشد(.
خبر الی نفی جنس، جار و مجرور

 انواع »ال«
تاکنون با انواع مختلفی از حرف »ال« و معانی آن آشنا شده اید.

 »ال« به معنای »نه«: متضاد »َنَعم« است و در پاسخ »هل« و »أ« )آیا( می آید.
 َهْل الطاِلُب الُمتکاِسُل ناِجٌح؟ ال

آیا دانش آموز تنبل موفق است؟ خیر )نه(
 »ال«ی نهی: بر سر فعل مضارع می آید و آخر آن را تغییر می دهد )مجزوم می کند(. 
با فعل نهی دوم  شخص )مخاطب( آشنا هستیم )ال َتْکُتْب = ننویس، ال َتُسبُّوا = دشنام 
و  اول و سوم شخص )غایب  از فعل های مضارع  اّما »ال«ی نهی می تواند قبل  ندهید(، 

متکّلم( هم بیاید که در این صورت معادِل معناِی فارسی مضارع التزامی منفی )نباید( 
است )ال َنْذَهْب = نباید برویم، ال َیْحُزْنَك = نباید تو را غمگین کند(.

 »ال« ی نفی مضارع: بر سر فعل مضارع می آید، ظاهر فعل را تغییر نمی دهد و معنای 
آن را منفی می کند.

 ال َیْرَحُم: رحم نمی کند / ال ُیْذَکُر: یاد نمی شود
 »ال«ی نفی جنس: در ابتدای درس نامه، عملکرد و معنای آن  را نوشتیم.

ُخب! برویم سراغ اصل ماجرا که ترجمءه »ال«ی نفی جنس است.
»ال«ی نفی جنس را به معنای »هیچ ... نیست« »هیچ ... وجود ندارد« ترجمه می کنیم.

 ال میراَث َکاألَدِب: هیچ میراثی مانند ادب نیست.
 ال َفْقَر َکالَْجهِل: هیچ فقری مانند نادانی نیست.

َشَعَر: دانست ـ احساس کرد أَْبَصَر: نگاه کرد 

فاَز ـ َیفوُز ـ ُفْز: رستگار شد ـ رستگار می شود ـ رستگار شو

ِاْنَطوٰی ـ َیْنَطوي: به هم پیچیده شد ـ به هم پیچیده می شود

َزَعَم: گمان کرد

أَْکفاء: هم مرتبه، همتا اْمِرٍئ: انسان 

اَلْحدید: آهن اَلِْجْرم: پیکر 

َهب: طال اَلذَّ اَلنُّحاس: مس 

اَللَّْحم: گوشت الّطینة، الّطین: گِل، سرشت 

اَلّداء: بیماری اَلَْعْظم: استخوان 

اَلِْفّضة: نقره الَبَدل: جانشین 

اَلَْعَصب: پی، عصب ِسوٰی: جز 

قیَمُة ُکّل اْمِرُئ ما یُْحِسنُُه: ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد.

ال َتْشُعُر: نمی دانی، احساس نمی کنی ما ُتْبِصُر: نمی بینی 

أ َتْزُعُم أَّنك ِجْرٌم َصغیٌر: آیا گمان می کنی که تو پیکر ناچیزی هستی؟

فیَك اْنَطَوی: در تو، درهم پیچیده است.

جاِل َعلَی اأْلفعاِل أسماُء: برای مردان براساس انجام کارها ارزش )و نامی( است. ِللرِّ

َفُفْز ِبِعلٍْم: با دانشی رستگار شو. )با دانش موفق شو(

أَیَُّها الْفاِخُر َجْهاًل بالنََّسب!: ای جاهالنه افتخارکننده به دودمان!

ٍة: آیا آنان را می بینی که از نقره آفریده شده اند؟ هل َتراُهم ُخِلقوا ِمن ِفضَّ

َهْل ِسوٰی لَْحٍم و َعْظٍم و َعَصْب: آیا به جز گوشت و استخوان و پی  هستند؟

إّنما الَفْخُر ِلَعْقٍل ثاِبٍت: افتخار، تنها به خردی استوار است.

ُکْنُتم ال َتْعلَمون: نمی دانستید ُیْشِبُه الَمیَِّت: شبیه به مرده است. 

الَْعّصاَرة: آبمیوه گیری ّف: ردیف  الصَّ

ال سوَء أَْسَوأُ ِمَن الِْکْذِب: هیچ بدی بدتر از دروغ نیست.

ال َیحُزْنَك َقولُُهم: گفتارشان نباید تو را اندوهگین سازد.

ال إکراَه في الّدین: هیچ اجباری در دین نیست.

اَلَْخیط: نخ ال ُتْطِعموا: نخورانید 

ساَرَع: شتافت ال َتُسبُّوا: دشنام ندهید 

ال َتْغَضْب: خشمگین مشو ال َیْرَحُم: رحم نمی کند 

أَْسرٰی ِبـ : حرکت داد

أَْعلَُم بما َیْکُتمون: به آن چه پنهان می کنند، داناتر است.

اَلُْبنیاُن الَْمرصوص: ساختمان استوار الَْبْعث: رستاخیز 

ما َیلي: آن چه می آید د: دودل، تردیدکننده  الُمَتَردِّ
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