




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

   نوشتن کتاب عربی برای دانش آموزان انسانی از دو جهت برایم جذاب بوده و هست.
ــی سرنوشــت  ــه نوع ــوزان انســانی اســت و ب ــم دانش آم ــی درس اختصاصــی و مه ــه؛ عرب    اول اینک
ــت را درک  ــن اهمی ــانی ای ــوزان انس ــر دانش آم ــفانه اکث ــد. ]متأس ــم می زن ــانی را رق ــوز انس دانش آم
نمی کننــد کــه عربــی اختصاصــی بــرای دانش آمــوز انســانی بــه انــدازه ی درســی مانند »زیست شناســی« 

ــاز اســت[. ــت دارد و سرنوشــت س ــی اهمی ــوز تجرب ــرای دانش آم ب
   دوم اینکــه؛ آن قــدری کــه در بــازارِ کتاب هــای آموزشــی، کتــاب عربــی بــرای ریاضــی و تجربی هــا 

وجود دارد، برای انسانی ها منبع خوب و به درد بخور تولید نشده است.  
 ایــن دو موضــوع باعــث شــد تــا بــا انــرژی و توانــی مضاعــف شــروع بــه نــگارش ایــن کتــاب برای 

ــم. ــانی بکن ــوم انس ــات و عل ــته ادبی ــوزان رش دانش آم
ــی  ــی« و »عرب ــی عموم ــی دارد؛ »عرب ــوان عرب ــری دو عن ــور سراس ــانی در کنک ــوز انس   دانش آم
ــس آنچــه  ــل پوشــش داده می شــود، پ ــورد به طــور کام ــاب هــر دو م ــن کت ــه در ای اختصاصــی« ک

ــت. ــانی اس ــی انس ــی و اختصاص ــی عموم ــاب عرب ــت، کت ــش روی شماس پی
ــد و آن هــم  ــه چشــم می آی ــر ب ــک نف ــی، فقــط ی ــد هــر محصول ــز مانن ــاب نی ــد کت ــد تولی   در رون
ــم، هدف هایشــان  را  ــه دســت ه ــی دســت ب ــاب جمع ــف کت ــه در تألی ــف« اســت درحالی ک »مؤل
یکســان می کننــد تــا کتابــی مناســب تولیــد و وارد بــازار شــود. بــر خــود الزم می دانــم کــه از ایــن 
ــه اشــتراک بگــذارم: ــم ب ــا ایــن عزیزان ــی نمــوده و شــادی خــود را ب جمــع و گــروه تشــکر و قدردان

سپاسگزاری:
 جناب آقای یحیی دهقانی: مدیریت محترم انتشارات مبتکران و یکی از پیشکسوتان آموزش و 

نشر ایران
 جناب آقای مهندس هادی عزیززاده: دبیر محترم مجموعه که چهره ایشان در ذهن من لبخند و 

صبر است.
 مهندس بابک نهرینی: دوست عزیز و خوش قلبی که باعث آشنایی من با مجموعة مبتکران بود.

 سرکار خانم هدی معرفت جو: دانش آموز کوشای سابق و دانشجوی حقوق دانشگاه تهران و البته 
همکاری خوب و توانمند که با دقت و دلسوزی در مراحل تولید کتاب همراه من بودند.

 آقای حسین کشتی کار: که همواره صبور و مهربان و باوقار به خواسته های من گوش می دادند و به 
همکارانشان در سایت طراحی و حروف چینی منتقل می کردند.

 صفحه آرا: سرکار خانم سمیرا عاشورلو که هنرمندانه در صفحه آرایی این کتاب تالش کردند.
  سرکار خانم طوبی عینی پور: که زحمت نمونه خوانی کتاب را متحمل شدند.

  گرافیست: بهاره خدامی
  طراح جلد: مینا هرمزی



 همسر عزیزم و دو پسر دلبندم: که شاید به هیچ کس به اندازة آنها مدیون نباشم، چون تألیف، 
زمان بر ترین کار زندگی من بوده و این همان زمانی بود که به آنها تعلق داشت.

 دانش آموزان خوبم: که متعهدانه و با معرفت صبر کردند تا این اثر به سرانجام برسد./ با وجود 
وسواس و دقت فراوانی که در ویرایش این کتاب انجام دادم، حتمًا ایرادهایی خواهد بود که از 
چشمان دقیق و نگاه تیزبین شما دور نمی ماند، پس، از تک تک عزیزان، استادان گرانقدر، مشاوران 
باسواد و دلسوز و دانش آموزان هدفمند خواستارم که بر این حقیر منت نهاده و نظرات و انتقادات 
ارزشمند خود را از طریق آیدی تلگرام به نشانی زیر اعالم نمایند، که من سخت معتقدم نظرات 

شما سازنده و گرانقدر است:
@Arabi Academy   
مهدی ترابی ـ پاییز 98  
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جمله هــای اســمیه بــا آمــدن برخــی از کلمــات، تغییراتــی در ســاختار مبتــدا و خبرشــان ایجــاد 
می شــود کــه ایــن تغییــر فقــط محــدود بــه ظاهــر کلمــات نبــوده و معنــای جملــه اســمیه را نیــز 

ــد. ــر می ده تغیی
اولیــن مــورد از ایــن کلمــات، »افعــال ناقصــه« اســت کــه در آخریــن درس عربــی یازدهــم بــا آن 
آشــنا شــدید  و در ادامــه قــرار اســت در ایــن درس  بــا دو مــورد دیگــر، یعنــی حــروف مشــبهه  

و ال نفــی جنــس آشــنا شــوید.
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درس نامه

در درس 5 عربی دهم با ساختار جملة اسمیه آشنا شدید و دانستید که جملة اسمیه از ترکیب »مبتدا + خبر« تشکیل می شود.  
مبتدا  +  خبر   الکتاُب مفیٌد.  

مرفوع   مرفوع  
در زبان عربی، حروفی وجود دارد که اگر به ابتدای جملة اسمیه اضافه شوند، اعراب و عنوان مبتدا و خبر را تغییر می دهند، این حروف   

که معناهای متفاوتی دارند، »حروف مشبهة بالفعل« نامیده می شوند.

این حروف عبارت اند از:  
: گویی که ـ گویا« / »لکّن: ولی« : که« / »لیت: کاش ـ ای کاش« / »لعّل: شاید« / »َکَانَّ »إّن: همانا، به درستی که« / »أنَّ  

حروف مشبهه طرز عمل مشترکی دارند که این طرز عمل به صورت زیر می باشد:  

       حروف مشبهه
اسم حروف مشبهه + خبر حروف مشبهه مبتدا  +  خبر      

مرفوع     مرفوع          منصوب            مرفوع  

               اِّن         اِّن
انَت علیٌم  انّک علیٌم اهللُ علیٌم  اِّن اهللَ علیٌم.    

یعنی بعد از اضافه شدن حروف مشبهه به ابتدای جملة اسمیه، کماکان جملة اسمیه دارید ولی نقش های آن، »مبتدا ـ خبر« نبوده و »اسم   
ـ خبر« حروف مشبهه می باشد.

 
«: برای بیان تأکید در ابتدای جمله می آید که معموالً به صورت »قطعًا، همانا، به درستی که، بی گمان« ترجمه می شود. 1( »إنَّ  

  »اِّن اهلل الیُضیُع أجر المحسنین.«
بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.  

« در جمله ها ضروری نیست و اگر ترجمه نشود، اشکالی ندارد. تذکر: ترجمة »إنَّ  

نمونه تست:    
فی اّی جواٍب همزة »اّن« خطأ؟  

١ َقد یُکتَب علی لوٍح فی َمتجٍر: أّن األکَل غیُر َمسموٍح ُهنا!  
١ َمن یُقرض الِمسکیَن ماالً فإنَّما یُقرض خالَِقه!  

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

٢٣
٤  

۱ پاسخ تست:    
موارد کاربرد »إّن«: نکته  

1- در ابتدای جمله از »إّن« استفاده می شود. 	

2- بعد از نقل قول ها ):( از »إّن« استفاده می شود. 	

3- بعد از اسم های موصول از »إّن« استفاده می شود. 	

4- بعد از »ثُّم ـ حیُث ـ اذ« از »إّن« استفاده می شود. 	

بنابراین در گزینة »1« بعد از »:« باید از »إّن« استفاده شود.  
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«: به معنای »که« است و دو جمله را به هم پیوند می دهد. )یربُط الجملتیِن( 2( »أنَّ  
  قال اَْعَلُم اَنَّ اهلل علی ُکّل شیءٍ قدیر: گفت می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.

« باشد، حداقل 2 جمله وجود دارد. )برای شمارش تعداد جمالت( تذکر: در عبارت هایی که دارای »أنَّ  

نمونه تست:    
أکمل الفراغین:  

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

٢٣
٤ ٣ إنَّ ـ لعلّ  ١ لعّل ـ لیَت  ١ أنَّ ـ لیت   

۱ پاسخ تست:    
« استفاده کنید. در وسط جمله و برای ارتباط دو قسمت از جمله باید از »أنَّ  

ترجمة جمله: »در مسابقه ای بارها شکست خوردم و دانستم که پیروزی در تالش است و با خودم گفتم: ای کاش زمان به عقب بازگردد.«  

«: به معنای »گویی« و »مانند« است و در جمله نشانة »تشبیه« می باشد. 3( »َکَانَّ  
  »َکَانّهن الیاقوُت و المرجاُن.«: آنان همچون یاقوت و مرجان هستند.

نمونه تست:    
َعیّن »التشبیه« فی العبارات التالیه:  

١ »و یَُقوُل الکافُِر یالَیتَنی کنُت ترابًا« ١ کأنَّ الُحَسین ِمصباٌح یُنیُر الّطریَق للَجمیِع!   
 اِنَّ َربّی ذو َفضٍل و لکنَّ أکثر النّاِس ال یَفهموَن!

٢٣
٤ ٣ لََعلَّ َصدیقی فی هذا ااُلسبوع یُسافُِر إلی العِراق!   

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

 
: به معنای »ولی« و برای تکمیل پیام جمله و برطرف کردن ابهام از جملة قبلی و رساندن منظور دقیق و کامل استفاده می شود. 4( لکنَّ  

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

بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.  

5( لیت: به معنی »کاش ـ ای کاش« و بیانگر آرزوست و گاهی به صورت »یا لیت« به کار می رود که در ترجمه تفاوتی با »لیت« ندارد.  
  »و یقول الکافُر یا لیتنی ُکنُت ترابًا«: و کافر می گوید: ای کاش من خاک بودم!

نمونه تست:    
َعیّن ما یدلُّ علی التَمنّی ألمرٍ َغیرُممکن:  

١ فی یوم صیفیٍّ حاّر کأنَّ الّشمس ُکرة ملتهبة فی قلِب الّسماء!  
١ إّن اإلنسان یَرجو الحیاة فی الّدنیا و یَکره الَشیب مع أنّه یَزیده ِوقاراً!  

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

٢٣
٤  

۴ پاسخ تست:   
واژة »تََمنّی« به معنی »آرزو کردن« است و با توجه به معنا و کاربرد »لیت«، گزینة »4« پاسخ صحیح است.  
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: به معنی »شاید« و »امید است« می باشد. 6( لعلَّ  
  »إنّا جعلناه قرآنًا عربیًّا لعّلکم تعقلون«: بی گمان، قرآن را به زبان عربی قرار دادیم، امید است شما بیندیشید.

یکی دیگر از حروفی که می تواند به ابتدای جملة اسمیه اضافه شده و آن را تحت تأثیر قرار دهد، »ال نفی جنس« است.  
طرز عمل »ال نفی جنس« نیز مانند طرز عمل »حروف مشبهه« به صورت زیر است:   

ال نفی جنس    
مبتدا  +  خبر    اسم ال نفی جنس + خبر ال نفی جنس   

مرفوع منصوب    مرفوع    مرفوع 

                ال
  التلمیُذ حاضٌر  ال تلمیَذ حاضٌر.

جمله ای که با ال نفی جنس شروع می شود یک جملة اسمیه به حساب می آید که معنای »منفی« دارد. این جملة اسمیه به صورت »هیچ   
...... نیست« ترجمه می شود و اسمی که بعد از ال نفی جنس می آید به صورت نکره ترجمه می شود.

  ال جهاَد کجهادِ النفس: هیچ مبارزه ای همچون مبارزه با نفس نیست.
                 نکره

         »ال علَم لَنا ااّل ما َعلَّمتَنا«: جز آنچه به ما آموختی، هیچ دانشی نداریم.
                         نکره

1( ال نافیه: برای منفی کردن فعل مضارع، به ابتدای آن اضافه می شود ولی هیچ تغییری در آخر فعل مضارع ایجاد نمی کند.  
  الیذَهُب: نمی رود

2( ال ناهیه: به ابتدای فعل مضارع اضافه می شود و آخر آن را مجزوم می کند )ـُ  ـْ  /  ن  ن به جز دو صیغه ی جمع مؤنث( و به   
صورت دستور منفی ترجمه می شود.

ال اَْذَهْب: نباید بروم التَْذَهْب: نرو     ال یَْذَهْب: نباید برود  
3( ال جواب: در پاسخ به عبارت های پرسشی که با »هل ـ أ« شروع شده باشند، می آید.  

  هل أنَت متکاسٌل؟ ال، أنا نشیٌط و مجتهٌد.
4( ال عطف: بین دو اسم می آید و از نظر معنایی آنها را از هم جدا می کند.  

  جالِْس العلماَء ال الُجّهاَل: با دانشمندان همنشینی کن نه با نادانان.
ـَ « دارد و به  5( ال نفی جنس: در ابتدای جمله می آید و بعد از آن بالفاصله اسمی داریم که بدون أل و تنوین آمده است و فقط »فتحه   

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

نمونه تست:   	
عیّن »ال« یختلف نوعها عن الباقی:  

لیِم! ٢٣ ال لِباَس أجَمل مِن العافیِة َو الَعقل الّسلیم فی الِجسِم السَّ
٤

١ »ال تَُسبُّوا الّذین یَدعوَن مِن دوِن اهللِ َفیَُسبُّوا اهلل«   
 ال بَلیَّة أعظُم مِن الَجهل فی حیاة اإلنساِن!

٢٣
٤  » شُد مِن الَغیِّ ٣ »ال اِکراَه فی الّدیِن َقد تَبیََّن الرُّ  

۱ پاسخ تست:   
  در گزینة »1« : ال باعث مجزوم شدن فعل مضارع شده و ال ناهیه است.

  در گزینة »2« : ال در کنار اسم آمده و ال نفی جنس است.
  در گزینة »3« : ال در کنار اسم آمده و »ال« نفی جنس است.
  در گزینة »4« : »ال« در کنار اسم آمده و ال نفی جنس است.
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نمونه تست:   	
عیّن نوع »ال« فی عبارة »ال تَُسبّوا الناس حتّی ال یَُسبّوکم.«  

 نافیه ـ ناهیه
٢٣
٤ ٣ ناهیه ـ ناهیه  ٢ نافیه ـ نافیه  ١ ناهیه ـ نافیه   

۱ پاسخ تست:   
در ال تسبّوا، حرف ال باعث مجزوم شدن فعل مضارع شده است  ال ناهیه  

در »حتّی ال یَسبّوکم«، »حتّی« حرف ناصبه است و باعث منصوب شدن فعل مضارع می شود و در نتیجه، »ال« نمی تواند تغییری در فعل   
ایجاد کند و مجبور است ال نافیه باشد.

نکته اگر قبل از »ال« یکی از حروف عامل )عمل کننده( بیاید، ال حتمًا نافیه است.  
ترجمة این عبارت: »به مردم دشنام ندهید تا به شما دشنام ندهند.«  

نکته نامه

1( إّن و أّن هیچ گاه بالفاصله در کنار فعل نمی آیند، در حالی که »إْن« و »أْن« حتمًا در کنار فعل می آیند.  
2( اسمی که بعد از ال نفی جنس می آید، باید نکره باشد و نباید أل یا تنوین داشته باشد.  

3( اگر بعد از »ال«، فعل یا جارومجرور آمده باشد قطعًا، »ال« نفی جنس نیست.  
4( اسم حروف مشبهه فقط می تواند ضمیری متصل به حروف مشبهه و یا اسم ظاهر باشد.  

اِّن الطالب ناجٌح    اِنّه عالم 
5( خبر حروف مشبهه مانند خبر مبتدا به یکی از سه صورت، مفرد - جمله - شبه جمله می آید. )در درس 5 دهم انواع خبر توضیح داده شد.(  

6( اگر بالفاصله بعد از حروف مشبهه، جارومجرور یا ظرف )عند - تحت - أمام - خلَف ...( مشاهده کردید، به این معنی است که خبر   
حروف مشبهه به صورت »خبر مقدم« می باشد. 

  اِّن فی الصــف  تلمیذاً. 
                       خبر مقدم    اسم مؤخر حروف مشبهه

                    حروف مشبهه

اشتباه شونده ها

« را با »إْن: حرف شرط« و »أْن: حرف ناصبه« اشتباه نگیرید. 1( مراقب باشید »إنَّ ـ أنَّ  
« اشتباه بگیرید. 2( »کان: بود« جزء افعال ناقصه است و نباید آن را با »َکأنَّ  

3( »لیس« جزء افعال ناقصه است و معنی »نیست« می دهدو نباید آن را با »لیت« که جزء حروف مشبهه است اشتباه بگیرید.  
4( اگر حرف جر »لـ« به ضمیر »ُکّن« بچسبد، شبیه حرف »لکّن« می شود که باید حتمًا به ترجمه توجه کنید:  

هُز لکّن کتبًا مفیدًة: من کتاب های مفیدی برای شما آماده خواهم کرد. أنا َسُاجِّ  

کارگاه ترجمه

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

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

   لیت التلمیذ اِبْتَعَدَ عن الکسل  ای کاش دانش آموز از تنبلی دوری می کرد. 
ای کاش دانش آموز از تنبلی دوری کرده بود.    

3( ال نهی در صیغه های غایب و متکلم به همراه »نباید« ترجمه می شود: 	

ال یَْذَهْب: نباید برود.   ال نَْذَهْب: نباید برویم 

1- این نکته در ظاهر در چاپ جدید کتاب های درسی حذف شده ولی مشکلی که وجود دارد این است که مثال های زیادی از این نکته در کتاب درسی به جا مانده که به 

همین دلیل صالح نمی دانم این نکته را ندانید.
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4( جمالت دارای »ال نفی جنس« که به صورت »هیچ ...... نیست« ترجمه می شود را با جمالت دارای »لیس: نیست« اشتباه نگیرید؛ زیرا  	

جمالت دارای »ال نفی جنس« را در زبان عربی، »نفی مطلق« می گویند که باید حتمًا با »هیچ« ترجمه شوند.
  لیس فی المدرسة تلمیٌذ: دانش آموزی در مدرسه نیست.

ال تلمیَذ فی المدرسة: هیچ دانش آموزی در مدرسه نیست.   
5( ترجمة »إّن« ضروری نیست، بنابراین براساس ترجمه نشدن آن نمی توانید گزینه ای را حذف کنید. 	

« و »أّن« جزء حروف مشبهه هستند و با نحوة ترجمة آنها آشنا شدید، این دو حرف اگر به صورت »إنّما« یا »أنّما« باشند، معنی  6( »اِنَّ 	

»فقط« می دهند.
   انّما المؤمنون إخوٌة: فقط مؤمنان )با یکدیگر( برادر هستند.

« به معنی »زیرا - برای اینکه« در پاسخ به عبارت های پرسشی که با »لِما« یا »لماذا« شروع شده باشد، می آید. 7( ترکیب »اِلَنَّ 	

  لماذا ال تذَهُب إلی المدرسِة الیوم؟ أِلنَّ اُِحسُّ بألٍم شدیٍد فی رجلی.
چرا امروز به مدرسه نمی روی؟ زیرا درد شدیدی در پایم حس می کنم.  

یادداشت
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پرسش های چهارگزینها ی تألیفی

واژگان (مترادف-متضاد)

1	 عیِّن غیرالُمناسب حسَب الَحقیقِة و الواقِع:-
٢ النّاس کلُّهم بنوآَدم و آدُم من تُراٍب! ١ النّاس َموتی و أهُل العلِم أحیاء!   

 َقدر کلِّ امرءٍ ما یَملکُه!
٢٣
٤ ٣ ال یَجوز التفاُخُر باألنساِب!    

2	 عیّن ما فیه کلمتاِن متضاّدتان:-
٢ أیّها الفاِخر َجهاًل بالنّسب / إنّما النّاس المٌّ و ألٍب ١ إنّما الَفخر لعقل ثابت / و حیاء و َعفاف و أدب   

 فُفز بعلٍم و ال تطلب به بدالً / فالنّاس َموتی و أهل العلم أحیاء
٢٣
٤ ٣ النّاس من جهِة اآلباء أکفاء / أبوهم آدم و ااُلّم حّواء   

3	 - : َعیِّن الَصحیَح في الُمتَرادِف الَکلِماِت ألَّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ
٢ التَغَضب، َفإِنَّ الَغَضَب َمفَسَدٌة: َمظَلَمة ١ ُکلُّ َطعامٍ الیُذَکُر إِسُم اهللِ َعَلیِه َفإِنَّما ُهَو داٌء: َمَرض   

 ال َکنَز أَغنی مَِن الِقناَعِة: میراَث
٢٣
٤ ٣ َضَرَب لَنَا َمثاًَل َونَِسَي َخْلَقُه َقاَل َمْن یُْحیِي الْعَِظاَم: الِکراَمة   

4	 اِمأل الفراغ حسَب الَمعنی: الَعّصارة ...-
٢ آلٌة تزیُد َعصیر الفاکهة َحالوًة أو َطراوًة! ١ کلُّ فاکهة کثیر الَعصیر!    
 آلٌة إِلستخراج َعصیر الفاکهة أو ُعصاَرتِها!

٢٣
٤ ٣ کلُّ من یأکُل َعصیَر الفاکهة کثیراً!   

5	 َعیِّن الَصحیَح لِلَفراغاِت:-

نْیَا ....... لَنَا مِثَْل َما ....... َقاُروُن« »َقاَل الَِّذیَن ........ الَْحَیاَة الدُّ  

»کسانی که زندگی دنیا را می خواهند گفتند ای کاش مثل آنچه به قارون داده شده برای ما بود.«  
٢ یَطُلبوَن - لََعلَّ - أُوتَِی ١ یُریدوَن - یا لَیَت - أُوتَِی    

 یُریدوَن - لََعلَّ - أَعطَی
٢٣
٤ ٣ أَرادوا - یا لَیَت - أَعطَی    

6	 َعیِّن الَصحیَح لِلَفراغاِت:-

ََّك أَنَْت الَْعلِیُم الَْحِکیُم« »َقالُوا ُسبَْحانََك اَل عِْلَم لَنَا إاِلَّ َما َعلَّْمتَنَا إِن  

»گفتند منزهی تو، ما .......... جز آنچه .............. همانا تو دانای حکیم هستی«  
٢ دانشی نداریم - تو به ما آموختی ١ نادانیم - فراگرفتیم    

 نادانیم - تو به ما آموختی
٢٣
٤ ٣ دانشی نداریم - یاد گرفتیم    

7	 -: َّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ َعیِّن الَصحیَح في َترَجَمِة الَکلِماِت أَل
اَعَة تَُکوُن َقِریبًا: شاید ٢ َو َما یُْدرِیَک لََعلَّ السَّ ي َرسوُل اهللِ: همانا  ١ َکَأنَّها رائَِحُة َجدِّ  
 َوَما َرَمیَْت إِْذ َرَمیَْت َو لَِکنَّ اهللَ َرَمی: همانا

٢٣
٤ ٣ أََولَْم یَْکِف بَِربَِّک أَنَُّه َعَلی ُکلِّ َشْيءٍ َشهِیٌد: زیرا   

۸	 حیَح فِی َترَجَمِة الَکَلماِت الُمَعیََّنِة:- َعیّن الصَّ
الف( أََولَْم یَْکفِهِْم إنّا أَنَْزلْنَا َعَلیَْك الِْکتَاَب یُتَْلی َعَلیْهِْم إِنَّ فِی ذلَِك لََرْحَمًة َوذِْکَری لَِقْومٍ یُْؤمِنُوَن.  

عاَدِة َجَعلتَنی. ب( لَیتَنِی َعلِمُت أ مِن أهِل السَّ  
ج( َولََقد َخَلقنَا اإلنساَن مِن ُساللٍَة مِن طیٍن.  

د( َو مَِن الَْفسادِ ِاضاَعُة الّزادِ َو َمْفَسَدُة الَْمعادِ. َو لُِکلِّ اَْمر عاِقَبٌة.   
٢ نازل کردیم، شاید می دانستم، ِگل، تباهی ١ که نازل کردیم، ای کاش می دانستم، ِگل، تباهی   

 نازل کردیم، ای کاش می دانستم، خاک، فساد
٢٣
٤ ٣ که نازل کردیم، می دانستم، خاک، فساد   
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۹	 عیّن غیَرالّصحیح فی المفرد للُجموِع التِّالیة:-
٢ الّلحوم: الّلحم ١ األبدال: البََدل    
 العِظام: األعَظم

٢٣
٤ ٣ األطیان: الّطین    

َعیِّن ُمتضاّد الَکَلماِت الّتالَیِة فی عبارات )الف إلی ج( علی الترتیب:-	1۰
ة حَّ لم، حنیف، الصِّ السِّ  

الُل.  الف( َفإنَّ فِیهِ )القرآن( َشفاًء مِن أکبرِ الّداءِ َو ُهَو الُکفُر َو النِّفاُق َو الَغیُّ َو الضَّ  
ب( َو َمن َکثَُر نِزاُعُه بالَجهِل داَم َعماُه َعِن الحّق.  

ج( ُقل ِسیُروا فِی اأْلَرِض َفانُظُروا َکیَف َکاَن عاقبة الَِّذیَن مِن َقبُْل َکاَن أَْکثَُرُهم ُمْشرِکِیَن.  
٢ ج، الف، ب ١ الف، ب، ج    
 ب، الف، ج

٢٣
٤ ٣ ب، ج، الف    

 عیِّن مجموعة من الکلمات الّتی لَیست فیها َکِلمة غریبٌة مِْن حیث المعنی.-	11
٢ تُراب، طین، َورد، عظم ١ الیاقوت، اَلَمرجان، الّذهب، الفّضة   

 حیاء، َحواء، عفاف، أدب
٢٣
٤ ٣ اَلَمیّت، الُجّهال، العاقِل، اَلْفخر   

فی أّی ِعباَرٍة ال یوجد متضادٍ أَو ُمترادٍف؟-	12
١ اَلَْفْقُر َو الغِنَی ال یَجتمعاِن فی مکاٍن واحٍد.  

٢ َدواؤَک فیَک َو ما تُبِْصُر و داُؤَک مِنَک و ال تَْشُعُر.  
٣ َمْن یَْخَشع هلِل مَِن المستحیل أَن یتکبَّر أَماَم النّاس.  

داِع؟ ین بِالصُّ  أَتَْشُعریَن بَِألٍم فی رِجلِک أم تُحسَّ
٢٣
٤  

ترجمه و تعریب

 عیّن الخطأ:-	13
١ »فهذا یوم البَعِث و لکنَّکم ُکنتُم ال تَعلموَن«: این، روزِ رستاخیز است ولی شما نمی دانستید!  

واهر!: شاید انسان بتواند به فهم ذات برخی پدیده ها برسد! ٢ لعلَّ اإلنساَن یَستطیع أن یصَل إلی َفهم ُکنهِ بَعِض الظِّ  
٣ ال إنساَن یَشعُر بالُحزن فی بدایِة فصِل الّربیع!: انسان در ابتدای فصل بهار، احساس غم نمی کند!  

 کأنَّ أخی ُمترّدد فی اختیار هدیِّة لَمن یُحبُّه!: گویی برادرم در انتخاب هدیه ای برای کسی که دوستش دارد، دو دل است!
٢٣
٤  

 »لیَت طالِباتنا الُمجّدات یُبِصرَن َمظاهِر ُقدرة ربّهنَّ فی العالَم و یُدرِکَن أسرار کلِّ ما فیه!«:-	14
١ ای کاش دانش آموزان تالشگرمان توانایی دیدن نشانه های توانمندی پروردگارشان را در جهان داشته باشند و راز تمام آنها را درک کنند!  
٢ امید است که دانش آموزان کوشا مظاهر قدرت پروردگار جهان را دریابند و رازهای تمام آنچه را که در آن بوده است، درک نمایند!  
٣ شاید دانش آموزان کوشای ما جلوة قدرت پروردگار در جهان را مشاهده کنند و رازهای تمام آنچه را که در آن است، متوجه شوند!  
 کاش دانش آموزان تالشگر ما، مظاهر توانایی پروردگارشان را در جهان ببینند و رازهای تمامی آنچه را که در آن است، بفهمند!

٢٣
٤  

 »قاَل أمیُرالمؤمنیَن علیٌّ )ع(: قیَمُة کّل إمرٍئ ما یُحِسنُه!«: امیر مؤمنان، علی )ع( فرمود: ...........................-	15
١ ارزش کسی که نیکوکاری انجام می دهد، باالتر است!  

٢ ارزش هر انسانی به آن است که آن را به خوبی انجام داده است!  
٣ ارزش هر فردی به آن چیزی است که آن را خوب انجام می دهد!  

 ارزش هر انسانی به چیزی است که آن را بهتر انجام می دهد!
٢٣
٤  
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 »یزعُم بعُض النّاس أنّهم قاموا بواجباتِهم أماَم أوالدِهم، و لَم تتحقَّْق غایَتُهم فی الّتربیة!«-	16
١ بعضی مردم می پندارند که به واجباتشان در مقابل فرزندانشان اقدام نموده اند ولی هدفشان را در تربیت محّقق نکرده اند!  

٢ برخی از مردم گمان می کنند که به تکالیف خویش در برابر فرزندانشان عمل کرده اند و هدفشان در تربیت محّقق نشده است!  
٣ برخی از مردم می پندارند که تکالیف خود را در برابر پسرانشان انجام نداده اند و هدفشان در امر تربیت به وقوع نپیوسته است!  
 از میان مردم، بعضی گمان می کنند که به تکالیف خویش در برابر اوالدشان عمل کرده اند و اهدافشان در تربیت انجام نشده است!

٢٣
٤  

 َعیِّن الَصحیَح لِلتَّعریِب:-	17
»ابراهیم در آتش افکنده شد اما خداوند او را از آن نجات خواهد داد.«  

٢ یُقَذُف إِبراهیُم فِي النّارِ َولِکنَّ اهللَ یَتََجنَّبُه مِنها ١ ُقِذَف إِبراهیُم في النّارِ َولِکنَّ اهللَ َسیُنقُِذُه مِنها   
 ُقِذَف إِبراهیُم في النّارِ إِنَّ اهللَ َسیُنقُِذُه مِنها

٢٣
٤ ٣ َقَذَف إِبراهیَم في النّارِ إِنَّ اهللَ َسیَتََجنَّبُه مِنه   

 َعیِّن الَصحیَح لِلتَّعریِب:-	1۸
»گویی کسانی که در راه خداوند، جهاد می کنند چون ساختمانی استوار هستند.«  

١ َکَأنَّ أَلَّذیَن یُجاِهدَن في َسبیِل اهللِ بُنیاٌن َمرصوٌص  
٢ إِنَّ الاّلتي یُجاِهدَن في َسبیِل اهللِ َکبُنیاٌن َمرصوٌص  

٣ َکَأنَّ أَلَّالتي یُجاِهدَن في َسبیِل اهللِ َکبُنیاٌن َمرصوٌص  
 َکَأنَّ الَّذیَن یُجاِهدوَن في َسبیِل اهللِ َکبُنیاٌد َمرصوٌص

٢٣
٤  

 عیِّن الّصحیح:-	1۹
١ »قاَل أخی: کّل یَومٍ ال یُعَصی اهلل فیهِ فُهو یَوم عیٍد!«: برادرم گفت: هر روزی که در آن نافرمانی خدا را نکند، همان روز، عید است!  

٢ »بعَد اختراع الدینامیت َکثَُرت أدوات الَقتل و اِزداَدت الُحروب!«: پس از اختراع دینامیت، ابزارهای کشتار بسیار شدند و جنگ ها را   
افزایش دادند!

٣ »تألََّم أحد أصدقائی َکثیراً عنَدما َسمَع خبَر َموت أخیهِ اآلَخر!«: یکی از دوستان من بسیار متأثّر شد هنگامی که خبر مرگ آخرین برادر   
خود را شنید!

لمات!«: قطعًا خدا به ما می آموزد که چگونه اشتباهاتمان را تصحیح کرده و از  ح أخطائنا و نخرج مِن الّظّ  »إنَّ اهلل یُعلِّمنا کیف نُصحِّ
٢٣
٤  

تاریکی ها خارج شویم!

 َعیِّن التَّعریب الُمناِسَب لِْلعبارة:-	2۰
»مردم از نظر پدر و مادرشان یکسان هستند با اینکه در رفتارشان کاماًل متفاوتند.«  

١ اَلنّاس یختلفون فی تَصّرفاتهم مع أنّهم متساوون فی نَسبهم.  
٢ اَلنّاس مِن جهِة اآلباء أَکفاُء مع أَنهم مختلفون فی تصّرفاتهم.  
٣ اَلناس أَکفاُء من جهة اآلباء و لکنَّهم مختلفون فی أعمالِهِم.  

 اَلنّاس الّذیَن أَکفاُء مِْن ِجهة اآلباءِ یَختلِفوَن مِن َحیث تَصّرفاتهم.
٢٣
٤  

حیحة؟-	21 جاِل َعَلی اأْلَفعاِل أسماُء« ما هَِی الترجمة الصَّ  »َو َقْدُر ُکلِّ إمرٍئ ما کاَن یُْحِسنُُه / ِو لِلرِّ
١ و هر انسانی ارزشش به کارهای خوبش است و مردان برای کارهایشان اسم هایی دارند.  

٢ انسانی که کارها را درست انجام نمی دهد قدر و منزلتی ندارد.  
٣ و ارزش هر آدمی به کاری است که آن را به خوبی انجام می داده است و هر انسانی با کارش شناخته و نامیده می شود.  

 و قدر و ارزش هر زنی به کاری است که آن را به خوبی انجام می داده است و انسان ها با کارهایشان نام هایی دارند.
٢٣
٤  
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حیَح فِی التَّرَجَمِة:-	22  َعیِّن الصَّ
َدِة«. یِن الَحنیِف و تََجنُِّب ِعباَدِة اآللَِهِة الُمتَعدِّ سوُل یَدُعو النّاَس بِإتِّباِع الدِّ »کاَن إبراهیُم الرَّ  

١ حضرت ابراهیم پیامبری بود که مردم را به پرستش دین خداوند و دوری کردن از پرستش خدایان متعدد دعوت کرد.  
٢ حضرت ابراهیم مردم را به پیروی از دین راستین و دوری از عبادت خدایان متعدد دعوت کرد.  

٣ ابراهیم پیامبر مردم را به پیروی دین راستین و دوری کردن از پرستش خدایان متعدد دعوت می کرد.  
 ابراهیم پیامبر مردم را به پیروی از دین خداوند و دوری کردن از پرستش خدایان متعدد دعوت می کرد.

٢٣
٤  

 »یا أیُّها الرسوُل ال یَحُزنَْك الَّذین یُسارعوَن فی الُکفر«: ای پیامبر! ...-	23
١ از کسانی که در کفر از هم پیشی می گیرند، اندوهگین نشو!  
٢ آنان که در کفر سبقت می گیرند، تو را اندوهگین نمی کنند!  

٣ کسانی که در کفر شتاب می ورزند، تو را غمگین نکنند!  
 کسانی که در مسیر کفر شتاب می کنند، تو را هیچ غمی از آنان نیست!

٢٣
٤  

 »إکتََشَف الُعَلماُء الُخُطوَط َو اللُّغات الَکثیَرَة مِن نُُقوِش بَعِض َمدائِِن إیراَن«.-	24
١ دانشمندان بسیاری از خط ها و زبان ها را از بعضی  از نگاره های شهرهای ایران کشف کردند.  

٢ از نگاره برخی شهرهای ایران بسیاری از خط ها و زبان ها را دانشمندان کشف کردند.  
٣ دانشمندان از بعضی کنده کاری شهرهای ایران خط ها و زبان های بسیاری را کشف کردند.  

 دانشمندان خط ها و زبان های بسیاری را از کنده کاری های بعضی شهرهای ایران کشف کردند.
٢٣
٤  

 َعیِّن الَخطأ فِی التَّرَجَمِة:-	25
لنَا ما ال طاقََة لَنَا بِِه: پروردگارا آنچه را که طاقت تحمل آن را نداریم بر ما تحمیل مکن. ١ َربَّنا َوال تَُحمِّ  

ُر أو یَخَشی: و با او سخنی نرم گویید کاش پند پذیرد یا بترسد. ٢ َفُقوال لَُه َقوالً لَیِّنًا لََعلَُّه یَتََذکَّ  
٣ َوإنَُّه لَُذو ِعلٍم لِما َعلَّمنَاُه َولِکنَّ أکثََر النّاِس ال یَعَلُموَن: و همانا او از آنچه به او آموختیم دارای دانشی بود ولی بیشتر مردم نمی دانند.  

ٌة یا لَیتَنِی ُکنُت َمَعُهم: و اگر از جانب خدا بزرگی ای به شما برسد،   َولَئِن أَصابَُکم َفضٌل مِن اهللِ لَیَُقولَنَّ َکأن لَم تَُکن بَینَُکم َو بَینَُه َمَودَّ
٢٣
٤  

چنانکه گویی میان شما و میان او دوستی ای نبوده است می گوید کاش من با آنان بودم.

 عین الّصحیح:-	26
١ »هل هؤالء الرجال یروَن بَعض الناِس ُخلقوا من فّضة؟!«: آیا این مردان، برخی از مردم را می بینند که از طال آفریده شده اند؟!  

٢ »قاَل قائدنا: کأّن إرضاَء المتّکبرین هدف النَِصُل إلیه!«: رهبرمان گفت: راضی کردن خودخواهان هدفی بود که به آن نمی رسیم!  
٣ »لکّن هؤالء األّمهات ُمدبّرات فی أمورهّن الکثیرة!«: اما این مادران در کارهای فراوانشان دارای تفکر و تدبیر هستند!  

 »لَیت تالمیذنا یَدرسون طول السنة بدقَّة!«: ای کاش دانش آموزان در طول سال با دقت درس بخوانند!
٢٣
٤  

حیَح فِی التَّعریِب:-	27  َعیِّن الصَّ
»یکی از آموزه های قرآن این است که به مردم یادآوری کند خداوند دنیا را بیهوده و پوچ نیافریده است«.  

نیا َسَدًی. ُر النّاَس ما َخَلَق اهللُ هِذهِ الدُّ ١ واِحٌد مِن تَعلیِم القرآِن هَذا أن یَتََذکَّ  
نیا ُسَدًی. ُر النّاَس ال َخَلَق اهللُ هِذهِ الدُّ ٢ أَحٌد مِن تَعالیِم القرآِن هَذا یَتََذکَّ  

نیَا ُسَدًی.  َر النّاَس ما َخَلَق اهللُ هذهِ الدُّ ٣ واحٌد مِن تَعالیِم القرآِن هَذا أن یَتََذکَّ  
نیَا َسَدًی. َر النّاَس ال َخَلَق اهللُ هِذهِ الدُّ  أحٌد مِن تَعلیِم الُقرآِن هَذا أن یَتََذکَّ

٢٣
٤  

 »کّلنا َفهِمنا أَنَّ الفخر لعقوٍل ثابتٍة ال للجهالء و الغافِلیَن!«:-	2۸
١ همه فهمیدیم که افتخار به عقل ها، محکم است نه به نادانان و غافالن!  

٢ همة ما فهمیده ایم که فخر برای عقل های استوار است نه برای نادانان و غافالن!  
٣ همه دانستیم که فخرفروشی برای عقل ثابت و نه برای نادانان و غافالن است!  

 همة ما می فهمیم که افتخار کردن برای عقل های سالم و نه برای نادان و غافل است!
٢٣
٤  
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حیَح فِی التَّعریِب:-	2۹ َعیِّن الصَّ
١ هیچ قومی از اقوام زمین نبوده است مگر اینکه دینی و راهی برای عبادت داشته است: ال َقوَم مِن أقوامِ األرِض إاّل َو کاَن لَُه دیٌن   

َو َطریَقٌة لِلِعباَدِة.
٢ هر غذایی که بر آن نام خداوند یاد نشود پس همانا آن بیماری است و برکتی در آن نیست: ُکلُّ َطعامٍ ال یَذُکُر إسُم اهللِ َعَلیِه، َفإنَّما   

ُهَو داٌء َو ال بَرَکٌة فِیِه.
٣ بنده به حقیقت ایمان نمی رسد تا زبان خویش نگاه دارد: لن یَبَلُغ الَعبُد الَحقیَقَة االیماِن َحتّی یَحزَن مِن لِسانِِه.  

جِن مِن اللِّساِن.  هیچ چیزی سزاوارتر از زبان به زندان شدن نیست: ال َشیُء أَحقُّ بِالسِّ
٢٣
٤  

حیَح فِی التَّعریِب:-	3۰  َعیِّن الصَّ
»ستاره شناس وسایل خود را حاضر و شروع به دیدن ستارگان در شب کرد«.  

ُم َوسائَِلُه َو رأَی النُّجوَم فِی الَلّیِل. ١ َحَضَر الُمنَجِّ  
ُم َوسائَِلُه َو یَبَدأُ بُِرؤیَِة النُُّجومِ فِی الَّلیِل.  ٢ أحَضَر الُمنَجِّ  

ُم َوسائَِلُه َو بََدأَ بِیََری النُّجوَم فِی اللَّیِل. ٣ َحَضَر الُمنَجِّ  
ُم َوسایَِلُه َو بََدأَ بُِرؤیَِة النُّجومِ فِی اللَّیِل.  أحَضَر الُمنَجِّ

٢٣
٤  

 َعیّن ما لَیَس فِیهِ َخطاٌء فِی َترَجَمِة الَکَلماِت الُمَعیََّنِة:-	31
َل َمن أسَلَم َوال تَکونَنَّ مِن الُمشِرکیَن: مأمور کردم، قطعًا باشد، هرگز نباش ١ ُقل إنّی أُمِرُت أن أکوَن أوَّ  

َجَرِة أن یا ُموَسی إنِّی أنَا اهللُ َربُّ العالَمیَن: به آن رسید، ندا دادیم،  ٢ َفَلّما أتاها نُودَِی مِن َشِطِئ الوادِ األیَمِن فِی البُقَعِة الُمباَرَکِة مِن الشَّ  
جایگاه مبارک

٣ قاَل َربِّ إنِّی َوَهَن الَعظُم مِنّی َواشتََعَل الّرأُس َشیبًا َولَم أُکن بُِدعائَِک َربِّ َشقیًّا: بزرگی، شعله ور شده است، نبوده ام  
 یا أیَُّها النّاُس إن ُکنتُم فِی َریبٍ مَِن البَعِث َفإنّا َخلقناُکم مِن تُراٍب... : اگر هستید، شک، رستاخیز

٢٣
٤  

ل الفراغاِت فِی التَّرَجَمِة:-	32 َکمِّ
الف( أیَُّها الفاِخُر َجهاًل بِالنََّسب/ إنَّما النّاُس أِلُمٍ َو أِلب: ای که... افتخارکننده به دودمان هستی، مردم تنها از یك مادر و یك پدراند.  

ٍة/ أم َحدیٍد أم نُحاٍس أم َذَهب: آیا آنان را... که از نقره، آهن، مس یا طال آفریده شده اند. ب( َهل تَراُهم ُخلُِقوا مِن ِفضَّ  
ج( إنََّما الَفخُر لَِعقٍل ثابٍت/ َو َحیاءٍ َو عفاٍف و أَدب: افتخار تنها به... شرم، پاکدامنی و ادب است.  
٢ نابخردانه، ندیدی، استواری عقل ١ بی خرد، ندیدی، استواری عقل   
 نابخردانه، می بینی، عقلی استوار

٢٣
٤ ٣ نادان، می بینند، عقلی استوار   

 إنتَخب الترجمة الصحیحة »الَشْعَب مِن ُشعوب االرض ااّل و کان له دیٌن و طریقٌة للعبادة «-	33
١ هیچ ملتی از ملت های زمین نیست مگر اینکه دینی و راهی برای عبادت داشته باشد.  

٢ نیست ملتی از ملت های دنیا مگر آنکه برای آن یک دین و عبادتی باشد.  
٣ قطعا هر ملتی از ملت های زمین برایشان دین و راه عبادت وجود دارد.  

 هیچ مّلتی از ملت های زمین نیست جز اینکه برایش دین و عبادتی باشد.
٢٣
٤  

 إنتَخب الترجمة الصحیحة »اآلثار القدیمّیة التی إکتََشفها االنساُن تُؤّکُد إهتمام االنسان بالدین و تدّل علی أنّه فطرّی فی وجوده.«-	34
١ آثار قدیمی که توسط انسان کشف شده است تاکید بر توجه به دین و داللت بر فطری بودن آن دارد.  

٢ آثار قدیمی که انسان آنها را کشف کرده ، توجه انسان به دین را تاکید می کند و داللت برآن دارد که دین در وجودش فطری است.  
٣ آثار قدیمی که انسان کشف کرده ، توجه انسان به دین را نشان می دهد و داللت برآن دارد که دین در وجودش فطری است.  

 انسان ها آثار قدیمی را کشف کردند که این موضوع اهتمام آنها به دین و فطری بودن آن را نشان می دهد.
٢٣
٤  
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 عیِّن الّصحیح:-	35
١ »ال لباَس أجَمل من العافیة!«: هیچ لباسی هم چون سالمتی زیبا نیست!  

٢ »لیَت فریَق إیران الَقوّی یَنجح فی هذه المباراة!«: ای کاش تیم قدرتمند ایران در این مسابقات موفق شود!  
٣ »یَنقِطع رجائی عن کلِّ من بحاَجة إلی ربّی!«: امیدم از هر کسی که به پروردگارم نیازمند است، قطع می شود!  

 »أحَسنوا إلی کّل َمن یطلُب الُمساَعدة؛ فإنّه من میزات المؤمن!«: به هرکه کمک می خواهد، نیکی کنید؛ چه آن از ویژگی های مؤمن است!
٢٣
٤  

إنتَخب الترجمة الصحیحة »إِنَّ اهللَ یُِحبُّ الَِّذیَن یَُقاتُِلوَن فِی َسبِیلِهِ َصفًّا َکَأنَُّهْم بُنْیَاٌن َمْرُصوٌص«-	36
١ در حقیقت، خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف، چنانکه گویی بنایی محکم و استوارهستند ، جهاد می کنند.  

٢ در حقیقت، خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف، چنانکه گویی بنایی محکم و استوارهستند ، جهاد می کردند  
٣ در حقیقت، خدا دوست دار کسانی است که در راه او صف در صف، چنانکه گویی بنایی محکم و استوارهستند ، جهاد می کنند.  

 در حقیقت، خدا دوست دارد کسانی را که در راه او پی در پی ، چنانکه گویی بنایی محکم و استوارهستند ، جهاد می کنند.
٢٣
٤  

37	  إنتَخب الترجمة الصحیحة »إِنَّ اهللَ لَُذو َفْضٍل َعَلی النَّاِس َولَِکنَّ أَْکثََر النَّاِس ال یَْشُکُروَن«-
١ قطعا خداوند نسبت به مردم  فضل و بخشش داشت ولی بیشتر مردم سپاسگزار نبودند.  

٢ خداوند نسبت به مردم  فضل و بخشش دارد ولی بیشتر مردم سپاسگزار نیستند.  
٣ قطعا خداوند نسبت به مردم  فضل و بخشش خواهد داشت ولی بیشتر مردم سپاسگزار نیستند.  

 قطعا خداوند نسبت به مردم  فضل و بخشش دارد ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کردند.
٢٣
٤  

 إنتَخب الترجمة الصحیحة »َوال تَُسبُّوا الَِّذیَن یَْدُعوَن مِْن ُدوِن اهللِ َفیَُسبُّوا اهللَ...«-	3۸
١ وکسانی را که به غیر خدا دعوت کردند ، دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام دهند.  

٢ وکسانی را که به غیر خدا فرا می خوانند ، دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام خواهند داد.  
٣ وکسانی را که به غیر خدا فرا می خوانند ، دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام دهند.  

 وکسانی را که به غیر خدا فرا می خواندند ، دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام دهند.
٢٣
٤  

عیّن الصحیح فی تعریب هذه العبارة: » هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست«-	3۹
٢ لیَس فقٌر مثل الجهل و لیَس میراٌث مثل االدب ١ الفقَر کالجاهِل و ال میراَث کاالَدب   

 ال فقَر کالَجهِل و المیراَث َکاالَدب
٢٣
٤ ٣ الالفقَر مثُل الجهِل و ال المیراَث کاالدب   

 عیّن الصحیح فی تعریب هذه العبارة: » گویی خشنود ساختن همه مردم هدفی است که به دست نمی آید.«-	4۰
٢ کاّن إرضاَء جمیع الناس غایٌة ال تُدَرک. ١ لیَت إرضاء جمیع الناس هدٌف ال تُدَرک.   
 لعّل إرضاء کّل الناس هدٌف ال یُدَرک.

٢٣
٤ ٣ إّن إرضاء کّل الناس غایة ال یُدَرک.   

 عیّن الصحیح فی الترجمة: -	41
١ لیَت َصدیقی یَنَجُح فی المسابقة: کاش دوستم در مسابقه پیروز باشد.  

٢ لَیتَنی أشاِهُد جمیع ُمدن بالدی: کاش همه شهر های کشورم را می دیدم.  
٣ لیَت ناصرا إبتَعَد عن الکسل: کاش ناصر از تنبلی دوری می کرد.  

 لعّل حمیدا یُسافر: شاید حمید مسافرت کرده باشد.
٢٣
٤  

 عیّن الخطأ فی الترجمة:-	42
١ الخیَر فی قوٍل اال مع الفعل: خیری نیست مگر اینکه کالم با عمل باشد.  

٢ ال جهاَد َکجهاد النفس: هیچ جهادی مانند جهاد با نفس نیست.  
٣ ال لباَس أجمل من العافیة: هیچ لباسی زیبا تر از عافیت نیست.  

 ال فقَر کالجهِل و المیراَث کاالدب: هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست.
٢٣
٤  
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 »دواؤَک فیَك و ما تُبِصُر / و داؤَک مِنك و ال تَشعُر« عیّن األقَرب من الَمفهوم:-	43
٢ َو نَشتَکی دهَرنا و الّذنب لیَس لَه! ١ الَجهُل داٌء بال َدواء و الُحمق ُحفرة بال ُعمق!   
 البَعید عن العیِن بَعیٌد َعن القلِب!

٢٣
٤ ٣ إنَّ داَءکم الّذنوب و دواءُکم االستِغفار!   

 عیّن األقَرب مِن المفهوم: »چون شیر به خود سپه شکن باش / فرزند خصال خویشتن باش«-	44
٢ دواؤک فیک و ما تُبصر / و داؤک منَک و ال تَشعر! ١ »یقولوَن بأفواههم ما لَیَس فی قلوبهم«   

 قیمُة کّل امرٍی ما یُحِسنُه!
٢٣
٤ ٣ أیّها الفاِخر جهاًل بالنّسب / إنّما الناُس أِلّم و أَلب!   

 »ال َفقَر أشدُّ من الَجهل!«: عیِّن األنَسب للَمفهوم:-	45
٢ إنَّ الجهل أعَظم داء لالنساِن! ١ النّاس َموتی و أهُل العلِم أحیاء!   

 االعجاُب بالنَّفس من عالماِت الَجهل!
٢٣
٤ ٣ کلُّ الشرور َمصدرها الَجهُل!   

 عیّن الصحیح فی مفهوم هذه االبیات:-	46
إنـمـــا النــــاُس اِلمٍ و ألب ایّها الفاخر جهاًل بـالنّسب   
أم حــدیٍد أم نُحـاٍس أم َذَهب هل تَراهم ُخلِقوا من فّضة   
هل سـوی لَحٍم وعظٍم و َعصب بَل تَراهم ُخلقوا مِن طـینة   
وحیـــاءِ و عــــفاٍف و أدب إنما الفخُر لِعـقل ثابــتٍ   

٢ الفرق بین الجاهل و العاقل ١ کیفیة خلقة االنسان    
 انما الشرف بالعقل ال بالمال

٢٣
٤ ٣ أهّمیّة العقل و العفاف و االدب   

درك مطلب

إِقَرأِ النَّصَّ ثُمَّ أَِجب َعِن اأَلسَئَلِة:

اأُلخَری  اأَلجناِس  الَمعدِن أو  أَِو  الَخَشِب  أَو  الَحَجرِ  مَِن  تِمثاٌل  نُم  الصَّ الَبَشِرَیِّة.  الُمجتََمعاِت  أَکثَرِ  َقد کانَت في  »ِعباَدُة اأَلصنامِ 
النّاُس یعبدون  الباِلدِ  الَوهِم و لِکن في بَعِض  الَحیواِن أَو مَِن  یَعبُُده اإلِنساُن. هذه اأَلصناُم تُمِکُن أَن تَُکوَن بِصوَرِة اإلِنساِن أَو 
رِک و مِن ُجمَلتِها کاَن  میِه »آنیمیسم«. َعوامٌِل ُمخَتَلِفٌة تُحَسُب ِلقاَمِة ُوجوهِ النّاِس لِلشِّ ًة فِي الَطبیَعِة نُسَّ أَشجاراً أَو َحیَواناٍت خاَصّ
َع  إِهتِماَم اإلِنساِن بُِمحاکاِة الخالِِق بِصوَرِة اأَلشیاءِ ألَّتي کاَن یَراها مِثَل اإلِنساِن و الَحیَواناِت و النَّباتات. هَکذا نَقِدُر أَن نَُقوَل أَنَّ تَنَوُّ

الُموجوداِت في العالَِم کاَن یَُسبُِّب اإلِنساَن أَن یَعتَبَِر اأَلرباَب الُمَخَتَلَفَة لَها.«

 َعیِّن الَصحیَح َحَسَب النَِّص:-	47
ً بوِب أَبَدا ٢ النَباتاُت ما کانَت مَِن الرُّ ١ اأَلصناُم یُمِکُن أَن تَکوَن َطبیعیًَّة أَِو َمصنوَعةً   

 النَُّص یَبَحُث َعِن الُمشِرکیَن في بََلٍد خاٍصّ
٢٣
٤ ٣ قَلیَلٌة مَِن النّاِس کانوا یَعبُدوَن اأَلصناَم في الماضی   

َعیِّن الَخطَأ َحَسَب النَِّص:-	4۸
٢ أَحیانًا اإلِنساُن یَستَعیُن مَِن قَُوِة َوهِمِه لِِصناَعِة اأَلصنامِ ١ لأَِلصنام اأَلنواُع و اأَلجناُس الُمختَلَِفةُ   

 اأَلشیاُء الَمرئِیَُّة کانَت أََحَد َمصادَِر اإلِلهامِ لَِصناَعِة اأَلصنامِ
٢٣
٤ ٣ آنیمیسم ُهَو ِعباَدُة اأَلصنامِ أَلَّتي یَصنَُعها اإلِنسانُ   

نُم تِمثاٌل مَِن الَحَجرِ أَو الَخَشِب أَِو الَمعدِن أُو اأَلجناِس اأُلخَری یَعبُُده اإلِنساُن« یَرِجُع إِلَی:-	4۹ الَضمیُر »ه« فِي ُجمَلِة » الصَّ
٢ تِمثاٌل نَُم   ١ الصَّ  

 اأُلخَری
٢٣
٤ ٣ الَحَجِر    
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إقرأ النَّصِّ التالی بِِدقٍَّة ثُمَّ أِجب عن األسئلة:

نَُم تِمثاٌل مِن الَحَجرِ أو الَخَشِب أو الَمعَدِن أو َغیرِهِ الِّذی یُبنَی بِِشکِل اإلنساِن أو الَحیواِن أو ُصَورٍ ِخیالیٍَّة َو َحِقیِقیٍَّة لِِعباَدِة. کاَن ِعباَدُة  الصَّ
نَِم رائجًا فِی ُکلِّ األَمِم تَقریبًا. َولِکنَّ بَعَض األَمِم َکاإلیرانِییَّن ماکاَن یَعبُُد األصناَم أبَداً. فِی سّنة الیونانیّیَن کاَن یَعبُُد بَعُضُهم  آلِهًا  الصَّ
ِجسمیًّا َو بَعُض اآلِخرِ یَعبُُد آلِهَا روحیًّا. األصناُم الَمشُهوُر عِنَدُهم کاَن زئُوَس َو هراَء َو آتِنا َو هِرکوَل. َو کاَن عِنَد الّرومیّین الجوبیتُِر 

ی.   َو الِونُوُس َو الدیانا و عِنَد األعراِب کاَن الاّلَت َو الَمناَت َو الُعزَّ

5۰	-:  َعیِّن الُعنواَن الُمناِسَب لِلنَّصِّ
٢ ِعباَدُة األصنامِ عنَد األَمِم الُمختلفِة ١ األصناُم الَمشُهوُر ِعنَد األَمِم الُمختلفةِ   

 ُسنَُة الیونایّیَن فِی ِعباَدِة األصنام
٢٣
٤ ٣ َذمُّ ِعباَدِة األصنامِ    

51	-:  َعیِّن الَخطأ َحَسَب النَّصِّ
٢ کاَن یَعبُُد الیونانیّوَن آلِهًا جسِمیًّا َو روحیًّا أیضًا. ١ کاَن یَعبُُد اإلیرانِیُّوَن األصناَم َقبَل ُورودِ اإلسالمِ فِی ایراَن.   

 کاَن یَعبُُد األعراُب األصناَم َقبَل ُظُهورِ نَبِیِّ اإلسالمِ.
٢٣
٤ ٣ کاَن ِهرکوُل َو زئوُس مِن األصنامِ الَمعروِف فِی یوناَن.   

52	-:  َکم حرفًا مِن ُحروف مشبهة بِالفعِل ُوِجَد فِی النَّصِّ
٢ ثالثة ١ اثنان    
 صفر

٢٣
٤ ٣ واحد    

حیَح فِی نوعّیة أو َمَحلِّ إعرابِیِّ الَکَلماِت الُمَعیََّنِة:-	53  َعیِّن الصَّ
یونانیِّیَن، کاَن، رومیِیَّن  

٢ صفت، فعل ناقصه، مجرور به حرف جر ١ مضاف الیه، فعل ناقصه، مضاف الیه   
 صفت، خبر، مجرور به حرف جر

٢٣
٤ ٣ مضاف الیه، حروف مشبهة بالفعل، مضاف الیه   

قواعد

 عیّن الصحیح: -	54
)فی أحد االعیاد و لّما َخَرَج قومه مِن مدینتهم ، بقی وحیدا، فحمَل فأسا و کّسَر جمیع االصنام فی المعبد (  

٢ قومه : فاعل / وحیدا : مفعول ١ أحد : المجرور بحرف الجر /  االعیاد: المضاف الیه   
 االصنام: المضاف الیه / االعیاد: صفة

٢٣
٤ ٣ فأسا: فاعل / االصنام: المضاف الیه   

 عیّن الخطأ:-	55
)بََدأ القوُم یَتهاَمسونَ : إّن الصنَم ال یَتَکّلم، إنما یَقُصُد إبراهیُم االستهزاء بأصنامنا وهنا )قالوا حّرقوه وانصروا آلَِهتکم( َفَقذفوه فی   

منها ( اهلل  فانقَذه  النار 
٢ بأصنامِ: الجاروالمجرور / آلهة: مفعول و منصوب ١ إبراهیم: فاعل و مرفوع / االستهزاء : مفعول و منصوب   

 ابراهیُم: فاعل و مرفوع / باصنامِ: الجار و المجرور
٢٣
٤ ٣ اهلل: مفعول و منصوب / آلهة: فاعل و مرفوع   

56	-: َّتي أُشیَر إِلَیها بَِخطٍّ عیِّن الَخَطَأ في محّل اعرابّی و نوعّیِة الَکلِماِت أَل
الُِحوَن: اسم، جمع مکسر، مذکر / فاعل ْکِر أَنَّ اأْلَْرَض یَِرثَُها ِعبَادَِي الصَّ بُورِ مِْن بَْعِد الذِّ ١ َو لََقْد َکتَبْنَا فِي الزَّ  

ل / خبر ُر اللَّیَْل َوالنََّهاَر: فعل، مضارع، مفرد مذکر غائب، معلوم، مزید ثالثی از باب تفعُّ ٢ َو اهللُ یَُقدِّ  
٣ َوإَِذا قِیَل لَُهُم اتَّبُِعوا َما أَنَْزَل اهللُ: فعل، ماضی، مذکر، غائب، مجهول، مجرد ثالثی / فعل و نائب فاعله ضمیر هو  

 َربَّنَا لَِم َکتَبَْت َعَلیْنَا الْقِتَاَل: اسم، مفرد، مذکر، مصدر باب مفاعلة / مفعول به
٢٣
٤  


