
ل ْرُس األَوَّ َالدَّ

7 َهِةبِالِْفْعِلَو... َدیُُّن+َمعانِيالُْحروِفالُْمَشبَّ اَلّدیُنَوالتَّ

ْرُس الّثاني َالدَّ

28 َرُة+اَلْحال َمُةَوالَْمدیَنُةالُْمَنوَّ ُةالُْمَکرَّ َمکَّ

ْرُس الّثاِلُث َالدَّ

49 اَلُْکُتُبطَعاُمالِْفْکرِ+ااَِلْستِثناءَوُأسلوُبالَْحْصرِ

ْرُس الّر اِبُع َالدَّ

66 اَلَْفَرْزَدُق+اَلَْمفعوُلالُْمطلَُق

89 پرسش های چهارگزینه ای

105 پاسخ نامٔه تشر یحی

ُ ْ
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قدیم: تقدیم کردن، پیش فرستادن   التَّ
ُم( َم/ مضارع: یَُقدِّ )ماضی: قَدَّ

َم/  م: پیشرفت کردن )ماضی: تََقدَّ َقدُّ  التَّ
ُم( مضارع: یَتََقدَّ

 الَقرابین: قربانی ها
َضی: رضایت، خشنودی  الرِّ

 اإلرضاء: راضی )خشنود( کردن )ماضی: 
أْرَضی/ مضارع: یُرضي(

 َرِضَی: راضی شد )مضارع: یَرضٰی(
َجنُّب: دوری کردن، اجتناب کردن   التَّ

ُب( َب/ مضارع: یََتَجنَّ )ماضی: تََجنَّ
ّر: بدتر، بدترین )اسم تفضیل(، شر،   الشَّ

بدی
اِزداَد/  )ماضی:  شد  زیاد   اِزداَدْت: 

مضارع: یَزداُد/ مصدر: اِزدیاد(
 الُعصور: دوران ها، دوره ها

در  زمان،  گذِر  در  الُعصور:  َمرِّ   علی 
طول دوران ها

نکرده  ترک  نکرد،  ترک  یَتُْرك:   لَم 
است )ماضی: تََرَك/ مضارع: یَتُْرُك(

 أن یُتَْرَك: که رها شود )مضارع التزامی 
مجهول(

نقلی(  )ماضی  است  گفته  قاَل:   قد 
)قاَل: گفت/ مضارع: یَقوُل(

 قیَل: گفته شد )ماضی مجهول(

 یُقاُل: گفته می شود )مضارع مجهول(
 الکریم: گرامی، باارزش

می پندارد  می کند،  گمان   یَحَْسُب: 
)حَِسَب: گمان کرد(

دٰی: پوچ، بیهوده  السُّ
 لِٰذلَِك: برای همین، بنابراین

 أرَسَل: فرستاد )مضارع: یُرِسُل/ مصدر: 
إرسال(

نوا: تا بیان کنند، تا آشکار سازند   لُِیبَیِّ
مصدر:  ُن/  یُبَیِّ مضارع:  َن/  بَیَّ )ماضی: 

تَبْیین(
َث: سخن گفته است )ماضی   قد حَدَّ
ُث/ مصدر: تَحْدیث( نقلی؛ مضارع: یَُحدِّ

 الّسیَرة: روش و کردار، سرگذشت
راع: کشمکش، نزاع، درگیری  الصِّ

 َمَع: با، همراه
 َولَْنْذُکْر: و باید یاد کنیم )ماضی: َذَکَر/ 

مضارع: یَْذُکُر(
 ال یُذکَُر: ذکر نمی شود )مضارع مجهول( 

)َذکََر: ذکر کرد(
 الَخلیل: لقب حضـرت ابـراهیم ⒔، 

دوست صمیمی
یُحاِوُل/  )مضارع:  کرد  تالش   حاَوَل: 

مصدر: ُمحاَولَة(
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 ال یتکَلَُّم: سخن نمی گوید )تَکَلََّم: سخن 
گفت(

بی شک، همانا،  بی گمان،  قطعاً،   إّن: 
به درستی که، به راستی که، در حقیقت 

)ادات تأکید(
: که، این که  أنَّ

 إنَّما: فقط، تنها )ادات حصر(
 یَْقِصُد: قصد دارد )قََصَد: قصد داشت(

 ااِلستهزاء: مسخره کردن
 هُنا، هُناَك: این جا

َق/ مضارع:  قوا: بسوزانید )ماضی: حَرَّ  حَرِّ
ُق( یُحَرِّ

 قََذفوا: انداختند )مضارع: یَْقِذُف(

 اُنُْصروا: یاری کنید )نََصَر: یاری کرد/ 
مضارع: یَْنُصُر(
 الّنار: آتش
 مِنها: از آن

ّص: متن   النَّ
 کاَن: بود )مضارع: یَکوُن(

 کونوا: باشید )کاَن: بود/ یکوُن: می باشد(
)ماضی  است  نبوده  نبود،  یَُکْن:   لم 

ساده یا نقلی منفی(
)اسم  کوچک ترین  کوچک تر،   األْصغَر: 

تفضیل(
 أو: یا

 واژگان »ِاْعَلموا«

 ال یُضیُع: ضایع )تباه( نمی کند )أضاَع: 
تباه کرد/ مصدر: إضاعَة(

 األجْر: پاداش، مزد
 الُمحِْسنین: نیکوکاران )اسم فاعل(

 أعْلَُم: می دانم )َعلَِم: دانست/ مضارع: 
یَْعلَُم(

 ُکّل شيٍء: هر چیزی
 الَقدیر: توانا

: گویی، مانند، مثل این که، انگار  َکَأنَّ
 الغایَة: هدف

 ال تُْدَرُك: به دست آورده نمی شود، به 
مجهول(  منفی  )مضارع  نمی آید  دست 

)ماضی: أْدَرَك/ مضارع: یُْدرُِك(
 لَذو فَضٍل: قطعاً دارای بخشش

ـ : برای )زمانی که بر سر ضمیر بیاید.(/   لَ
قطعاً، بی گمان )زمانی که بر سر ضمیر نیاید.(

 لَُکم: برای شما
 األکثَر: بیشتر )اسم تفضیل(

 ال یَْشُکروَن: شکر نمی کنند )َشَکَر: شکر 
کرد(
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 عَلَّْمَت: یاد دادی )مضارع: یَُعلُِّم/ مصدر: 
تَعْلیم(

 الَکْنز: گنج
 األغْنَی: بی نیازکننده تر، ثروتمندتر )اسم 

تفضیل(
تفضیل(،  )اسم  بهترین  بهتر،   الَخیر: 

خوبی، خیر
 الَقول: سخن، گفتار
 الِفعل: عمل، کردار

ْفس: جهاد با نفس  ِجهاُد النَّ
 األجَْمل: زیباتر، زیباترین )اسم تفضیل(

 العافیة: تندرستی
 الجاِهل: نادان )اسم فاعل(

 الّسوء: بدی
 األْسَوأ: بدتر، بدترین )اسم تفضیل(

 الَکِذب: دروغ، دروغگویی
پر  یَمَلُ:  کرد/  پر  )َمَلَ:  کن  پُر   اِْملَ أْ: 

می کند(
 الَفراغ: جای خالی

کرد/  معّین  َن:  )َعیَّ معّین کن   َعیِّن: 
ُن/ مصدر: تَْعیین( مضارع: یَُعیِّ

 ما یَلي: آن چه می آید
)ماضی:  ندهید  دشنام  تَُسّبوا:   ال 

) / مضارع: یَُسبُّ َسبَّ
 یَْدعوَن: فرامی خوانند، دعوت می کنند 

)ماضی: َدعا/ مضارع: یَدعو(
 مِن دوِن اهلل: به جای خدا، غیر از خدا

 فََیُسّبوا: زیرا دشنام دهند
 ال یَحُْزْن: غمگین نکند، نباید غمگین 
کرد/  غمگین  )حََزَن:  نهی(  )فعل  کند 

مضارع: یَحُْزُن(
 حَزَِن: غمگین شد )مضارع: یَحَْزُن(

ة: عّزت، ارجمندی  الِعزَّ
 یَْسَتوي: برابر است )ماضی: اِْسَتَوی/ 

مصدر: اِْستِواء(
 ال یَْعلَموَن: نمی دانند )َعلَِم: دانست(

 َربَّنا: پروردگارا، ای پروردگار ما
َل: تحمیل  ْل: تحمیل نکن )حَمَّ  ال تُحَمِّ
مصدر:  می کند/  تحمیل  ُل:  یُحَمِّ کرد/ 

تَحْمیل(
 الطّاقَة: توانایی

 ال یَرحَُم: رحم نمی کند )َرِحَم: رحم کرد(
 واژگان »التمارین«

)ادات پرسش(، هیچ   أّي: کدام، چه 
)در جمالت منفی(، هر

 تُناِسُب: مناسب است )ناَسَب: مناسب 
بود/ مضارع: یُناِسُب/ مصدر: ُمناَسبَة(
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 أْدَرَك = حََصَل علی )به دست آورد( ااِلهتمام = الِعنایَة = ااِللتفات )توّجه(

عائِر = الَمناِسك )مراسم( الَفْضل = الَعطاء )بخشش(الشَّ

َجنُّب = ااِلجتناب )دوری کردن( جََعَل = َوَضَع )قرار داد(التَّ

ة )تندرستی(حَِسَب = ظَنَّ )گمان کرد( حَّ العافیة = الصِّ

َدی = الباطل، الَعبَث )بیهوده، پوچ( الطّاقَة = ااِلْستِطاَعة )توانایی(السُّ

ذات = الّصاِحب )دارا(أْرَسَل = بََعَث )فرستاد(

َن = أظَْهَر )آشکار کرد( الَخفّي = الَمستور )پوشیده(بَیَّ

بیل، الطَّریق )راه( راط = السَّ الّدار = البَیت )خانه(الصِّ

َث = َکلََّم، تََکلََّم )سخن گفت( أم = أو )یا(حَدَّ

زاع )کشمکش( راع = النِّ ِسوٰی = إاّل )به جز(الصِّ

َعوات = األَدِعَیة )دعاها(حاَوَل = اِجَْتَهَد )تالش کرد( الدَّ
ااِلنِشراح = الَفَرح )شادمانی(لَّما = ِعنَدما = حیَنما )هنگامی که(

شاهََد = َرأَی )دید(
کرد،  )حفظ  حَِفَظ  حََرَس،   = حَمٰی 

نگه داری کرد(

خریَّة )مسخره کردن( الباِلد = الُمُدن )شهرها(ااِلستِهزاء = السُّ

ید )شکار(نََصَر = ساَعَد = أعاَن )کمک کرد( الَفریَسة = الصَّ

الُعّش = الُوْکَنة )النه(قََذَف = ألَْقی )انداخت(
بَغَْتًة = فَْجَأًة )ناگهان( اإلرضاء = اإلقناع )راضی )قانع( کردن( 
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معنی مفردجمعمفرد
چهره، روالوجوهالَوجْه
ملتالُشعوبالَشْعب
راه، روشالطّرق، الطّرائقالطّریقة
تمدنالَحضاراتالَحضارة
قوشالّنقش نگاره، کنده کاریالنُّ
سومالّرسم نقاشیالرُّ
ماثیلالّتمثال مجسمه، تندیسالتَّ
خداااللَهةاإلله

قربانیالقرابینالُقربان
دوران، دورهالُعصورالَعْصر
َنم بتالصنامالصَّ
جشناالعیادالعید

شهرالُمُدنالمدینة
تبرالفؤوسالَفأْس
معبد، عبادتگاهالمعابدالَمْعبَد
شانه، دوشاالکتافاکتف
ّص متنالنُّصوصالنَّ
پاداش، مزداالُجوراالجر

دوستاالصِدقاءالّصدیق
کشور، شهرالبالدالبَلَد

بیل بلالسَّ راهالسُّ
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خاطره، یادالّذکَریاتالّذکري
یاداالذکارالّذکر
پژوهش، تحقیقاالبحاثالبحث

！أِقْم َوجَْهَك لِلّدیِن َحنیفاً: با یکتاپرستی به دین روی بیاور.
از  ل َشعَب ِمن ُشعوب اْلَرِض إّل و کاَن له دیٌن و طریقٌة لِلعبادة: هیچ ملّتی 
ملّت های زمین نیست، مگر این که دینی و روشی برای عبادت داشته است.
تَُدلُّ علی أنّه فِطريٌّ في ُوجوِدِه: داللت می کند بر این که آن )دینداری( در 

وجود او فطری است.
！َأ یَحَْسُب اْلنساُن أن یُتَرَك ُسدًی: آیا انسان گمان می کند که بیهوده 

رها می شود؟
أقواِمِهم  مََع  ِصراِعهم  و  النبیاء ⒒  سیَرِة  عن  الکریُم  القرآُن  ثَنا  َحدَّ َقد  َو 
با  قرآن کریم در مورد سرگذشت پیامبران و کشمکش آن ها  الکافِرین: 

قوم های کافرشان با ما سخن گفته است.
ظَنّوا أّن إبراهیم ⒔ هو الفاِعل: گمان کردند که ابراهیم ⒔ کنندءه کار است.

ما  خدایان  با  را  )کار(  این  تو  آیا   :إبراهیُم یا  بِآلَِهِتنا  هذا  َفَعلَْت  َأنَت  ！َأ 
کردی ای ابراهیم؟

َفأَجابَُهم: لَِم تَْسألونَني؟!: پس به آن ها جواب داد: چرا از من می پرسید؟!
إنّما یَقِْصُد إبراهیُم اْلِستهزاَء بِأصناِمنا: ابراهیم فقط قصد دارد بت های ما 

را مسخره کند.
َفَقَذفوه في النّار، َفأنَْقَذُه اهللُ ِمنها: پس او را در آتش انداختند و خدا او را 

از آن نجات داد.
！کَأَنَُّهنَّ الیاقوُت و المرجاُن: آنان مانند یاقوت و مرجان اند.



از جملءه  قبل  پرکاربردی هستند که  حروف   

اسمّیه )مبتدا و خبر( می آیند. این حروف عبارت اند از:
» ، لَیَْت، لَعلَّ ، لٰکِنَّ ، َکَأنَّ ، أنَّ »إنَّ

هر یک از این حروف معنای خاّصی دارند و معنی جمله را تغییر می دهند.
: برای تأکید کّل جمله می آید و به معنای »قطعاً، همانا، به درستی  إنَّ  

که، بی گمان« است.
！إنَّ اهللَ ال یُضیُع أجَْر الُمحِْسنیَن: بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را 

تباه نمی کند.

« در عربی خیلی پرکاربرد است و لزوماً همیشه ترجمه نمی شود؛  »إنَّ
در آیه و حدیث البته باید ترجمه شود، مثل آیءه فوق.

َل َعلی اهلِل.: از دالیل موفقیت من،   إنَّ مِن أَسباِب نَجاحي التوکُّ
)» توّکل بر خدا است. )عدم ترجمءه »إنَّ

: به معنای »که« است و دو جمله را به هم پیوند می دهد. أنَّ  
 ！قاَل أعْلَُم أنَّ اهللَ علی ُکلِّ شيٍء قدیٌر: گفت می دانم که خدا 

بر هر چیزی تواناست.
به  که   ) )أِلنَّ شود  همراه  خود  از  قبل  »لِـ«  جّر  حرف  با  می تواند   » »أنَّ

معنای »زیرا، برای این که« است و در جواب »لِماذا، لَِم: چرا« می آید.
 لِماذا ما سافَْرَت بالطّائَِرة؟ ـ أِلَنَّ بِطاقََة الطّائَِرِة غالیٌة.
چرا با هواپیما سفر نکردی؟ ـ زیرا بلیت هواپیما گران است.
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 انواع دیگر »ل«:
 »ال« به معنی »نه« در پاسخ به »هَل« و »أ«

 أ أنَت مِن بجنورد؟ ـ ال، أنا مِن بیرجند.
آیا تو اهل بجنورد هستی؟ ـ نه، من اهل بیرجندم.

 »ال«ی نفی مضارع )نافیة(
 ال یَْذهَُب: نمی رود/ ال تأُکلوَن: نمی خورید

این نوع »ال« در آخر فعل مضارع تغییری ایجاد نمی کند.
 »ال«ی نهی )ناهیة( که قبل از فعل مضارع می آید، اما فرقش با »نافیة« 
این است که در آخر فعل مضارع تغییر ایجاد می کند. این تغییر به صورت 
ـْ( یا حذف »ن« در صیغه هایی که دارای »ن« است، خود را نشان  سکون )
می دهد ]به جز صیغه های جمع مؤنّث که »ن« از آخرشان حذف نمی شود[.
نروید/ تَْذهَبُوا:  ال  نرو/  تَْذهَْب:  ال  برود/  نباید  یَْذهَْب:  ال   

ال تَْذهَبَْن: نروید/ ال أَذهَْب: نباید بروم
این »ال«ی نهی بر سر صیغه های غایب و متکّلم به معنای »نباید« است.

 اسم پس از »ال«ی نفی جنس، نه »ال« می گیرد و نه تنوین.

کنار هم قرارگرفتن دو اسم، یک ترکیب وصفی یا اضافی را تشکیل می دهد. 
در ترکیب وصفی، اگر صفت »ال« داشته باشد، موصوف نیز »ال« می گیرد. 

 الوردُة الَجمیلة: گل زیبا
پس ترکیب »أهُْل الَحّق« و »أهُْل الباِطل« نمی تواند ترکیب وصفی باشد، 

بلکه ترکیب اضافی است و »الحّق« و »الباِطل« نقش مضاٌف الیه دارند.
پرسش های چهارگزینه ای شمارٔه 1 تا 12 را در انتهای کتاب مالحظه بفرمایید.

27 ـ اــنــد  َهِة ِبنلِْفْعِل َو ...   دـ ُن + َعنِاي الُْحروِف الُْمَشبَّ َدیُّ ل: َالّدیُن َو التَّ ـُ اْلَوَّ ـْ َالدَّ
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  عیِّن األصّح و األدّق في الترجمة من أو إلی العربّیة. )5 ـ 1(

»اُصیبت الشعوب المختلفة في دینهم بالخرافات علی مَرِّ العصور، ولکّن - 1
)سراسری خارج انسانی( األنبیاء بّینوا لهم الّدین الحّق!« 

1( در گذر زمان دین مّلت های مختلف به خرافه هایی آمیخته شد، اما پیامبران 
آن ها دین حق را برایشان بیان کردند!

2( ملل مختلفی دین هایشان به خرافه هایی در طول زمان ها آمیخته گردید، 
ولیکن بیان دین حق، توسط پیامبران بود!

3( با گذشت عصرها، مّلت های مختلف در دین خود دچار خرافات شدند، اما 
پیامبران دین حق را برای آن ها روشن کردند!

4( مّلت های مختلفی در دین خود، با گذر زمان دچار خرافه گردیدند، ولی 
پیامبران دین حق را برایشان آشکار می کردند! 

ض قّلة استعداده - 2 »لیت الطّلب یعرفون أّن الطّالب المجتهد یقدر أن یُعوِّ
)سراسری خارج انسانی( باالجتهاد!«  

1( شاید دانشجویان بدانند که دانشجوی کوشا می تواند کم بودن استعدادش 
را با تالش جبران نماید!

2( ای کاش دانش آموزان بدانند که دانش آموز کوشا می تواند کمی استعدادش 
را با تالش جبران کند!

3( شاید دانش آموزان بفهمند که دانش آموز تالشگر توانایی دارد که کم بودن 
استعداد را با تالش جبران نماید!

4( ای کاش دانشجویان می فهمیدند که دانشجویی تالشگر توانمند است که 
کمی استعدادش را با تالش جبران کند! 
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 اُصیبْت: دچار شد؛ فعل ماضی مجهول است و برای نایب - 1
 فاعل جمع، به صورت جمع ترجمه می شود.  دچار شدند )گردیدند( 

)رد گزینه های 1 و 2(
الشعوب المختلفة: مّلت های مختلف؛ ترکیب وصفی معرفه است. 

)رد گزینه های 2 و 4(
في دینِهم: در دین خود )رد گزینه های 1 و 2(

الخرافات: خرافات، خرافه ها؛ جمع و معرفه است. )رد سایر گزینه ها(
األنبیاء: پیامبران؛ بدون مضاٌف الیه است. )رد گزینءه 1(

نوا: بیان )آشکار، روشن( کردند؛ فعل ماضی ساده است. )رد گزینه های 2 و 4( بَیَّ
 لَیَْت: ای کاش )رد گزینه های 1 و 3(- 2

یعرفون: بدانند؛ فعل مضارع پس از »لیت« به صورت مضارع التزامی ترجمه 
می شود. )رد گزینه های 3 و 4(

استعداده: استعدادش )رد گزینءه 3(
 ال شيء أحَْسُن: هیچ چیزی بهتر نیست؛ »ال«ی نفی جنس - 3

به کار رفته است. )رد سایر گزینه ها(
َعنا: برای این که ما را تشویق کند. )رد سایر گزینه ها( لُیشجِّ

 »ال«ی نفی جنس قبل از جملءه اسمّیه می آید و کّل جمله را 
منفی می کند نه فقط یک قسمت از آن را.

)( .ال شيء أحسُن: هیچ چیزی بهتر نیست
)( .هیچ چیزی نیست

من - 4 کاش  رأی��ُت:  لیتني   :)1( گزینءه    
می دیدم/ دیده بودم ]لیت +  فعل ماضی  ماضی استمراری یا ماضی 
بعید[ گزینءه )2(: لعّل ... قد نزل: شاید نازل شده است ]قد +  ماضی  
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