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به نام خداوند بخشندٔه مهربان
مقّدمه

سالم دوستان؛
حدودًا20سالپیشیعنیاواخرسالاّولدبیرستانبهمرحلٔهمهّمانتخابرشتهرسیدیموبهاصرارخانواده،رشتٔهتجربیرا–آنهمفقط
ُپزدادنجلویفامیلوهمسایه-انتخابكردهودراینرشتهمشغولبهتحصیلشدماّماازهماناّولبه بهخاطرپزشکشدنواحتمااًل
درسهایاینرشتهبیعالقهبودملذاباپیشنهادمشاورمدرسه،رشتٔهتحصیلیامراازتجربیبهانسانیتغییردادموشدیدًاموردمالمت
خانوادهقرارگرفتم.بلهمنرشتٔهموردعالقهامراانتخابكردهبودموخانوادهرانیزقانعكردموآنهانیزوقتیدالیلمراشنیدنداینقضیه

راپذیرفتند.زمانگذشتوگذشت.
بهمرحلٔهكنکوررسیدمودراینآزمونشركتنمودهوبهخاطرعالقٔهخاصبهمعّلمخوب،مهربانوبااخالقمجنابآقای»حسین
سلمی«دبیرعربیشهرستانرامسر،رشتٔهادبیاتعربیرابرایتحصیلانتخابكردم.یادمهستروزاّولیكهبرایثبتناممقطعلیسانس
بهدانشگاهسمنانرفتمازدانشجویانسالباالتردرموردقبولیدرآزمونفوقلیسانسپرسیدموموردتمسخرقرارگرفتم.اّمامندرآن
مقطعزمانی،فقطبهفوقلیسانساینرشتهفکرمیکردموباتالشوكوششفراوانبههدفخودآنهمدردانشگاهتهراندستیافتم.در
ایندورانبودكهبیشترباكنکوروكتابهایكنکوریعربیآشناشدهوهمزمانبهتحصیلوتدریسوتألیفمشغولشدم.پسازكسب
اندكیتجربهدراینراستامتوّجهشدمكهاّتفاقًادرسعربیبهیکیازدروسسختعمومیكنکورتبدیلشدهتاجاییكهدانشآموزان،بهقول
خوشانقیِدایندرسرامیزنندوبیخیال25تستعربیكنکورمیشوندویااینکهفقطبهسراغتستهایترجمهمیروندوآنهمبامقایسٔه
گزینههاازشیؤهرّدگزینهكمکمیگیرند.بههمینعّلتبابررسیتمامیكتابهایكنکوركشوروبراساسنیازدانشآموزانكههمزمان
باتحصیلبندهدرمقطعدكترایرشتٔهعربیبودتصمیمگرفتمكتابیجامعومانعتألیفكنمتادرسعربی،سدومانعیبرایدانشآموزان
درقبولیرشتههاییچونپزشکی،دندانپزشکی،داروسازی،مهندسی،وكالت،كارگردانی،مترجمیوخیلیدیگرازرشتههایموردعالقهشان

نباشدوبرایتألیفچنینكتابیچندینسالوقتگذاشتم.
بلهدوستان؛بندهپزشکنشدماّماگوییاینگونهمقّدرشدهبودكهدرراستایدرسعربیكنکورباپزشکیمتخّصصبهنامدكتر»پیمان
بوذری«آشناشومكهدرعینحالكهمتخّصصیفوقالعادهبودهوهستند،اّتفاقًادرتدریسعربیكنکورنیزازبرتریندبیرانكشوربهشمار
میآیند.نکتهبینی،دّقتوظرافتایشانباعثشدهبودكهدردوشغلمهمبهیکیازبهترینهاتبدیلشوند.مابامشورتیکدیگربهاین
نتیجهرسیدیمكهقطعًاخواهیمتوانستمشکلعربیكنکورراحلكنیموبهخودقولدادیموباخدایخودعهدبستیمبهخاطرعلمیكه
دروجودناچیزمانقراردادهاستكمکكنیمتاخیلیهاپزشکشوندوآرزویخودوخانوادٔهخودرامحّققسازندوهرآنچهدرقالبعلمو
تجربهبهدستآوردیمدراینكتاببیاننمودهایمتادانشآموزانچهدرمركزكشوروچهدردورتریننقاطآن،حداقلبرایدرسعربی

نگرانینداشتهباشندواینكارمشترکراتقدیمشماكنیموإنشاءالّلهبااینكارزكاتعلمخویشرادادهباشیم.
برخودواجبمیدانمازتمامیاساتیدگرانقدركهدرطولسالهایتحصیلیدرسهمقطعمختلف،بندهراازعلمخویشبهرهمندساختند
بهویژهآقایاندكتر:محمودخورسندی،مسلمزمانی،شاكرالعامری،ابوالفضلرضایی،رضامیراحمدی)دانشگاهسمنان(،محمدعلیآذرشب،
غالمعباسرضاییودواستادبزرگوفقید:فیروزحریرچیوامیرمحمودانوار)دانشگاهتهران(،علیگنجیانورضاناظمیان)دانشگاهعاّلمه
الّلهفاتحینژاد)مركزدائرةالمعارفبزرگاسالمی(تشّکركنم.ونیزتشّکرویژهازدوستانوهمکارانعزیزجناب طباطبایی(،عنایت
آقایدكترشهابتاجیکازمدّرسینبرترعربیكنکوركشور،دكترمهدیشاهرخاستادیاررشتهعربیدانشگاهمازندرانوآقایدكترامیر
گوهررستمیدبیرعربیمدارسشهرستانرامسركهازمشاورههایاینعزیزاندراینكتاببسیاراستفادهنمودم.وازهمهواجبترتشّکر
خیلیویژهازهمکار،دوستوهمسرعزیزومهربانمسركارخانمدكترزینبنظریبهخاطرهمکاریهایچندسالٔهایشاندرتماممراحل
تألیفاینكتاب؛همبهخاطرنظراتسازندهاشدرتألیفوهمبهخاطرتحّملشدربههمریختگیهاونامرّتببودنمحیطزندگی.ازنظرات
سازندٔهتمامیمعّلمان،مشاوران،دانشجویانودانشآموزانسراسركشوردراینكتاباستفادهنمودهاموبرایهمهاینعزیزانآرزویصّحت

وسالمتیوموّفقیتدارمودستیکایکشانرامیبوسم.
إنشاءالّلهباكتابحاضرگامیكوچکبرایاعتالیعلمودانشوفرهنگواخالقدانشآموزانمملکتموفرزنداناینمرزوبومو

سرزمینمبرداشتهباشمتاچهقبولافتدوچهدرنظرآید.
والّسالمعلیَمناّتبَعالُهدی

علیفیلی
Fili_Ali@yahoo.com
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درود
باصداقتاینچندسطررابهعنوانمقدمهكتاببرایتانمینویسم؛

درطولسالهاتدریسوتألیفزبانعربی،ایمانداشتمكهمیتوانمشاگردانیراتربیتكنمكهعالوهبرموفقیتعلمیوكسبرتبههای
ممتاز،فرهیختگانیباشندمایهمباهاتهمگان،انسانهاییتحصیلكرده،باشخصیتواخالقمداركهجامعهبهوجودآنهاببالد.تالش
میكردمبهدانشآموزانمبیاموزمكهمیتوانیمباكیفیتدرسبخوانیمولیبهیکدیگربیاحترامینکنیم،نتایجدرخشانبدستآوریمولیاز
كمکكردندریغنورزیم،ازروحیهقویبرخوردارباشیمولیمغرورنشویم،اعتمادبهنفسباالداشتهباشیمولیدستازكوششدرجهت
بهترشدنبرنداریموچهسعادتمندمكهازمیانآنها24رتبهتکرقمیوصدهارتبهبرتردیگركشوریداشتم.شاگردانمنمیدانستند
كهاستادشانخودفارغالتحصیلرشتهیپزشکیازدانشگاهتهران،تخصصجراحیعمومیازدانشگاهتهران،فوقتخصصجراحیبرست
ازفرانسه،سهامداربیمارستانوشاغلدرمطبشخصیخوداست،اماعهدبستهبودندكهبهموفقیتهایبیشتروجایگاهباالبرسندچون
آرزویقلبیاستادشانبودكههموارهبرزبانمیآورد.حالدرادامهچنیننگرشی،اینكتابدراختیارشماقرارگرفتهاست.كتابیكهدر
آنافتخارهمکاریبادوستگرانقدرودانشمندمجنابآقایدكترعلیفیلیراداشتم.كتابیكهحاصلدهههاتجربهیآموزشزبانعربی
است،كتابیكهباعشقوعالقهفراوانوبهدورازهیاهوهایتبلیغاتینوشتهشدهاستوكتابیكهشمارادریادگیریاینزبانوپیروزیدر

كنکوربینیازمیكند.
واماخواهشمنایعزیزان؛

ازحاشیههادوریكنیدوهرگزناامیدنشویدوبخوانیدوتالشكنیدوموفقشویدو…
وبمانید،بمانیدتابهكمکهم،همهباهمایرانیسربلندوسرافرازبسازیم.

پایاوماناباشید
پیمانبوذریتابستان1400

تقدیم به کادر درمان

که تداوم نبض حیاتمان به برکت حضور آنهاست.
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در سـه کتاب درسـی عربی دهم، یازدهـم و دوازدهم تقریبًا تمامی مـوارد مهم و کنکوری 
توضیح داده شـده اسـت اّمـا مباحث اصلی این سـه کتـاب در دورة اّول متوّسـطه یعنی 
همیـن بخـش پایه ریـزی شـده اسـت، لـذا پیشـنهاد می کنیـم قبـل از ورود بـه مطالب 
اصلـی )درس دوم عربـی دهـم بـه بعد(، ایـن مبحث را خـوب مطالعه نماییـد و حتی از 
قسـمت »بیشـتر بدانیـم« نیز غافل نشـوید و آن را نیز کامل و با دّقـت بخوانید و اگر به 
مباحث دورة اّول کاماًل مسـّلط هسـتید می توانید از درس دوم عربی دهم شـروع کنید.

پیشـنهاد مؤّلفیـن: بـه نظـر مـا حتمًا قسـمت »بیشـتر بدانیـم« را خـوِب خـوب دقیقًا 
هماننـد سـایر مطالب ایـن کتاب بخوانید چـون برای تسـّلط کافی بـر درس عربی و نیز 

پاسـخ گویی بسـیاری از تسـت ها بـه این قسـمت نیـاز دارید.

مرور قواعد عربی دورة اوّل متوّسطه مرور قواعد عربی دورة اوّل متوّسطه 
)سـال های هفتـم، هشـتم و نهـم()سـال های هفتـم، هشـتم و نهـم(



 انواع کلمه در عربی 
اسم |-  

فعل||- 

 حرف |-  

کلمه در عربی  سه نوع است ||

الف( اسم:  کلمه ای است که برای نامیدن )اشخاص، اشیاء و ...( از آن استفاده می شود،  مانند: الکتاب،  القلم، |-  

المدرسة و ...

ب( فعل:  کلمه ای است که بر انجام دادن کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته، حال و یا آینده داللت دارد؛ ||- 

مانند:  َذَهَب )رفت( ، یذهُب )می رود(، سیذهُب )خواهد رفت( 

ج( حرف:  کلمه ای است که به خودی خود مفهوم مستقل و کاملی ندارد، به عبارت دیگر هر کلمه ای که نه اسم باشد |-  

و نه فعل، حرف محسوب می شود؛ مانند: ِمن )از(، في )در(، إلی )به، به سوی(

معرفی سه نوع کلمه || 

 نشانه های شناخت اسم: 
1- هر کلمه ای که »ال« داشته باشد؛ مانند: المعّلم، التلمیذ، القلم و ... .

( داشته باشد؛ مانند: معّلٌم، تلمیذًا، قلٍم و ... . ـٌ ـٍ ـً 2- هر کلمه ای که تنوین )

3- هر کلمه ای که مضاف1 )اضافه شده( باشد؛ مانند: معّلم المدرسة، کتابه و ... .

4- هر کلمه ای که آخر آن تاء گرد »ة« باشد؛ مانند: مدرسة، تلمیذة و ... .

5- هر کلمه ای که پس از حروف جر )ِمن، إلی، في و ...( بیاید؛ مانند: ِمن المدرسة، إلی البیت و ... .

مذّکر|-  

مؤّنث|-  
اسم از نظر جنس ||

1. مذّکر: اسمی است که بر جنس »نر« داللت دارد؛ مانند: محّمد، محمود، الدیك )خروس(، الّثور )گاو نر(.

2. موّنث: اسمی است که بر جنس »ماّده« داللت دارد؛ مانند: خدیجة، فاطمة، الّدجاجة )مرغ(، البقرة )گاو ماّده(.

b هر اسمی در عربی یا مذّکر است یا موّنث.	

b عالمت اصلی اسم مؤّنث »ة« است؛ مانند: طاِلَبة، تلمیَذة، اّما مذّکر نشانه ندارد؛ مانند: طاِلب، تلمیذ.	

b اسم هایی مانند َجزیَرة و َشَجرة چون عالمت »ة« دارند، مؤّنث به شمار می آیند.	

1. . اگر اسمی به اسمی دیگر اضافه شود، به اسم اّول مضاف و به اسم دوم مضاٌف الیه می گوییم؛ مانند:    معّلم    المدرسة 

درس اّول عربی دهم
یادآورییادآوری

مضاف الیه مضاف



نبض عربی 12

مفرد|-  
مثّنی||- 

 جمع |-  
اسم از نظر عدد )تعداد( ||

1. مفرد: اسمی است که بر یک شخص یا یک چیز داللت می کند؛ مانند: الّتلمیذ، المعّلم، المدرسة و ... .

2. مثّنی: اسمی است که بر دو شخص یا دو چیز داللت می کند و دو عالمت دارد:

الف( »اِن«؛ مانند: طاِلباِن، طاِلَبتاِن، معّلماِن، معّلمتاِن.

ـَ ْیِن«؛ مانند: طاِلَبْیِن، طاِلَبَتْیِن، معّلَمْیِن، معّلَمَتْیِن1. ب( »
3. جمع: اسمی است که بر بیش از دو شخص یا دو چیز داللت می کند و تقسیم می شود به:

الف( »جمع مذّکر سالم«؛ که با افزدون »وَن« یا »یَن« به انتهای اسم مذّکر ساخته می شود؛ مانند: معّلم+ »وَن« یا »یَن« ← معّلموَن، معّلمیَن.

ب( »جمع مؤّنث سالم«؛ که با افزودن »ات« به انتهای اسم مؤّنث )البته پس از حذف »ة«( ساخته می شود؛ مانند: معّلمة+ ات ← معّلمات.
ج( »جمع مکّسر«؛ یعنی »شکسته« که در آن شکل مفرد کلمه تغییر می کند و به عبارتی در هم می شکند؛ مانند: َحدیَقة ← َحداِئق؛ ِمْفتاح 

← َمفاتیح؛ ِطْفل ← أطفال؛ ِعْبَرة ← ِعَبر.

	Ô ،کلمات »أبیات، أصوات، أوقات و أموات« جمع مکّسر هستند نه جمع مؤّنث سالم و مفرد آن ها به ترتیب عبارت است از: »َبیت
َصوت، َوقت، َمیت«

خالصۀ اسم از نظر جنس و عدد

مذّکر ← طاِلب، تلمیذ، معّلم.|-  |-  

مؤنث ← طاِلَبة، تلمیَذة، معّلمة.|-  
از نظر جنس ||

  -|

مفرد ← طاِلب، معّلم، طاِلَبة، معّلَمة.|-  

 -||
»اِن«: طاِلباِن، معّلماِن، طاِلَبتاِن، معّلَمتاِن.|-  

ـَ ْیِن«: طاِلَبْیِن، معّلَمْیِن، طاِلَبَتْیِن، معّلَمَتْیِن.|-   «
مثّنی ||

  -|

»وَن«: طالبوَن، معّلموَن.|-  |-  
»یَن«: طاِلبیَن، معّلمیَن.|-  
مذّکر سالم||

مؤّنث سالم: »ات« ← طالبات، معّلمات.||- 
مکّسر: َجَبل ← ِجبال؛ کتاب ← ُکُتب؛ َمسجد ← مساِجد.|-  
جمع ||

از نظر عدد||

اسم||

اسم اشاره
به اسمی که به وسیلۀ آن به شخص، حیوان و شیء مورد نظر اشاره می کنیم، اسم اشاره گفته می شود و عبارت است از: 

»هذا« اسم اشاره برای مفرد مذّکر
هر دو به معنای »این« برای اشاره به نزدیک )قریب(

»هذه« اسم اشاره برای مفرد مؤّنث

»ذلك« اسم اشاره برای مفرد مذّکر
هر دو به معنای »آن« برای اشاره به دور )بعید(

»تلك« اسم اشاره برای مفرد مؤّنث

»هذان« اسم اشاره برای مثّنای مذّکر
هر دو به معنای »این دو« برای اشاره به نزدیک )قریب(

»هاتان« اسم اشاره برای مثّنای مؤّنث

←←ÁI¹÷¶ ¾M »این ها« برای اشاره به نزدیک )قریب(  »هؤالء« اسم اشاره برای جمع مذّکر و مؤّنث 

»آن ها« برای اشاره به دور )بعید( ÁI¹÷¶ ¾M←←  »ُاولئك« اسم اشاره برای جمع مذّکر و مؤّنث 

به عبارت دیگر »هذا، هذه، هذان، هاتان و هؤالء« اسم اشاره به نزدیک )قریب( و »ذلك، تلك و اولئك« اسم اشاره به دور )بعید( محسوب می شوند.

	Ô:به اسم »ال« داری که پس از اسم اشاره و برای توصیف و توضیح آن می آید »الُمشار إلیه« گفته می شود؛ مانند

هذا المعّلم – ذلك الكتاب – هؤالء الّتالميذ

	Ô:برای اشاره به جمع غير عاقل )غير انسان( از اسم اشارۀ مفرد مؤّنث »هذه« یا »تلك« استفاده می کنیم؛ مانند

   هذه         أشجاٌر       ؛    تلك          بیوٌت

ـَ ْیِن« در پایان اسم ها نشانۀ مثّنای مذّکر و »تاِن« و »َتْیِن« در پایان اسم ها نشانۀ مثّنای مؤّنث هستند. 1. »اِن« و »

جمع مکّسر
غیر عاقل

اسم اشاره
مفرد مؤّنث

جمع مکّسر
غیر عاقل

اسم اشاره
مفرد مؤّنث
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	Ô:نام این عالمت ها را به خاطر بسپارید

(: فتحه ـَ (: کسره) ـِ (: ضّمه) ـُ (: سکون) ـْ (: تنوین) ـٌ ـٍ ـً (

b پس از آشنایی با اسم، حال نوبت شناخت فعل است.	

 نشانه های شناخت فعل
1- هر کلمه ای که آخر آن »َت، ِت، ُت و یا ْت« باشد؛ مانند: َذهبَت، َذهبِت، َذهبُت، َذهبْت.

2- هر کلمه ای که قبل از آن »َقد«، »َس« و یا »سوَف« بیاید؛ مانند: َقد ذَهَب، َسَیذَهُب، سوَف َیذَهُب.

 انواع فعل از نظر زمان
1. ماضی )ماٍض(: فعلی است که بر زمان گذشته داللت دارد؛ مانند: ذهبُت: رفتم.

2. مضارع: فعلی است که بر زمان حال و آینده داللت می کند؛ مانند: أذهُب: می روم.

3. مستقبل )آینده(: فعلی است که بر زمان آینده داللت می کند و با افزودن »َسـ« یا »سوَف« بر سر فعل مضارع ساخته می شود؛ مانند: سأذهُب، 

سوَف أذهُب: خواهم رفت.

b اگر بر سر فعل های ماضی یکی از حروف»أتین« یا به عبارتی دیگر همان »أ، َتـ ، َیـ ، َنـ« بیاید به فعل مضارع تبدیل می شود؛ مانند:	

َذَهَب ← أذَهُب، َتذهُب، َیْذهُب، َنذهُب.

b همان طور که می دانید در دستور زبان فارسی، فعل ها در 6 شکل می آیند:	

3- سوم شخص مفرد 2- دوم شخص مفرد   1- اّول شخص مفرد 

او رفت. تو رفتی.   من رفتم. 

6- سوم شخص جمع 5- دوم شخص جمع   4- اّول شخص جمع 

ایشان )آن ها( رفتند. شما رفتید.   ما رفتیم. 

اّما در عربی، فعل های ماضی و مضارع در 14 شکل )صیغه( می آیند. به همین عّلت ما این 14 صیغه را در ماضی و مضارع به همراه ضمیرهای 

مربوط به هر کدام به ترتیب دستور زبان فارسی در جدولی برای شما می آوریم. در ضمن برای پاسخ گویی به تست های کنکوری باید معادل 

عربی هر کدام از این صیغه ها را نیز بدانید که آن را در ردیف آخر عمودی می آوریم.

معادل عربی اسم صیغه هاترجمهفعل مضارعترجمهفعل ماضیضمیر عربیضمیر فارسی

للمتکّلم وحده )متکّلم وحده(من می رومأْذَهُبمن رفتمذَهْبُتأنامن

تو
للمخاَطب )مفرد مذّکر مخاطب(تو ]یک مرد[ می رویَتْذَهُبتو ]یک مرد[ رفتیَذَهْبَتأنَت

للمخاَطبة )مفرد مؤّنث مخاطب(تو ]یک زن[ می رویَتْذَهبیَنتو ]یک زن[ رفتیَذَهْبِتأنِت

او
للغائب )مفرد مذّکر غایب(او ]یک مرد[ می رودَیْذَهُباو ]یک مرد[ رفتَذَهَبهو

للغائبة )مفرد مؤّنث غایب(او ]یک زن[ می رودَتْذَهُباو ]یک زن[ رفتَذَهَبْتهي

للمتکّلم مع الغیر )متکلم مع الغیر(ما می رویمَنْذَهُبما رفتیمَذَهْبنانحُنما

شما

للمخاطَبْیِن )مثّنی مذّکر مخاطب(شما ]دو مرد[ می رویدَتْذَهباِنشما ]دو مرد[ رفتیدَذَهْبُتماأنتما

للمخاطَبَتْیِن )مثّنی مؤّنث مخاطب(شما ]دو زن[ می رویدَتْذَهباِنشما ]دو زن[ رفتیدَذَهْبُتماأنتما

للمخاَطِبیَن )جمع مذّکر مخاطب(شما ]چند مرد[ می رویدَتْذَهُبوَنشما ]چند مرد[ رفتیدَذَهْبُتمأنتم

للمخاطَبات )جمع مؤّنث مخاطب(شما ]چند زن[ می رویدَتْذَهْبَنشما ]چند زن[ رفتیدَذَهْبُتنَّأنتنَّ

ایشان )آن ها(

للغائَبْیِن )مثّنی مذّکر غایب(آن ها ]دو مرد[ می روندَیْذَهباِنآن ها ]دو مرد[ رفتندَذَهباهما

للغائَبَتْیِن )مثّنی مؤّنث غایب(آن ها ]دو زن[ می روندَتْذَهباِنآن ها ]دو زن[ رفتندَذَهَبتاهما

للغائِبیَن )جمع مذّکر غایب(آن ها ]چند مرد[ می روندَیْذَهُبونآن ها ]چند مرد[ رفتندَذَهُبواهم 

للغائبات )جمع مؤّنث غایب(آن ها ]چند زن[ می روندَیذَهبَنآن ها ]چند زن[ رفتندَذَهْبَنُهنَّ
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فعل نفی: فعل ماضی با »ما« و فعل مضارع با »ال« منفی می شود؛ مانند:

أْذَهُب )می روم( + ال= ال أْذَهُب )نمی روم( َذَهْبُت )رفتم( + ما = ما َذَهْبُت )نرفتم(  

 فعل امر
برای امر کردن یا بیان هر فعلی به صورت دستوری از این فعل استفاده می شود؛ مانند: 

انجام می دهی ←  ِاْفَعْلَتْفَعُل
انجام بده

انجام می دهی ← ِاْفَعِليَتْفَعلیَن

 طریقۀ ساخت فعل امر
1- حذف »ت« از ابتدای فعل مضارع و آوردن یک حرف »ا« به جای آن. )فعل امر از فعل مضارع ساخته می شود.(

«( و یا حذف »نون«؛ به جز »نون« صیغه دوم شخص جمع مؤّنث )للمخاطبات(. ـْ « ← » ـُ 2- ساکن کردن آخر فعل )»

به چند مثال در این زمینه توّجه کنید:

َتْذَهُب    می روی  ← ِاْذَهْب: برو

َتْذَهباِن   می روید ←  ِاْذَهبا: بروید

َتْذَهْبَن    می روید ←  ِاْذَهْبَن: بروید

سؤال: حرکت حرف »الف« در ابتدای فعل امر چگونه تعیین می شود؟

پاسخ:  حرکت حرف »الف« که در ابتدای فعل امر به جای حرف »ت« مضارع می آید، بر اساس حرکِت حرف ماقبِل پایانِی مضارع است؛ اگر 

حرکت حرف ماقبل پایانی مضارع، فتحه یا کسره باشد، حرکت الف ابتدای فعل امر کسره می شود و اگر ضّمه باشد، ضّمه می شود؛ مانند:

َتْجِلُس ← ِاْجِلْس؛  َتْکُتُب ← ُاْکُتْب َتْسَمُع ← ِاْسَمْع؛  

فعل نهی: برای نهی کردن یا بازداشتن از انجام هر فعلی، از فعل نهی استفاده می شود؛ مانند:

انجام می دهی ← ال َتْفَعْل َتْفَعُل 
انجام نده

انجام می دهی ← ال َتْفَعليَتفَعلیَن 

 طریقۀ ساخت فعل نهی
1- آوردن »ال« بر سر فعل مضارع. )فعل نهی نیز از فعل مضارع ساخته می شود.(

«( و یا حذف »نون« به جز »نون« صیغه دوم شخص جمع مؤّنث )للمخاطبات(. ـْ « ← » ـُ 2- ساکن کردن آخر فعل )»

به چند مثال در این زمینه توّجه کنید:

َتْذَهُب    می روی ← ال َتْذَهْب: نرو

َتذَهباِن   می روید ← ال َتْذَهبا: نروید

َتْذَهْبَن    می روید ← ال َتْذَهْبَن: نروید

	Ô:با فعل ماضی ساده آشنا شدیم؛ همان فعلی که نشان دهندۀ کاری است که در گذشته، انجام و تمام شده است؛ مانند

انجام دادند: َفَعلوا نوشتند: َکَتُبوا؛  رفتند: َذَهُبوا؛  

حال بدانیم؛ فعل ماضی استمراری نشان دهندۀ کاری است که در گذشته چند بار تکرار شده است و از ترکیب »کان« + فعل مضارع ساخته 

می شود؛ مانند:

انجام می دادند: کانوا َیفعلوَن می رفتند: کانوا َیذهبوَن؛   می نوشتند: کانوا َیکُتبوَن؛  

	Ô :ماضی نقلی فارسی نیز از ترکیب »قد« + فعل ماضی ساخته می شود؛ مانند

قد کتبُت: نوشته ام. قد ذهَب: رفته است؛  
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 ضمیر
کلمه ای است که جانشین اسم می شود و از تکرار مجّدد آن جلوگیری می کند؛ مانند: هو، هي، أنا، أنَت، أنِت، نحن و...

بیشتر بدانیم: ضمیرها دو نوع اند که هر کدام از آنها خود به دو نوع مجّزا تقسیم می شوند. 
منفصل|-  

 مّتصل |-  
انواع ضمایر ||

ضمایر منفصل: ضمایری هستند که قبل از کلمه و به صورت جدا از آن می آیند و دو نوع اند:

مرفوعی|-  

 منصوبی |-  
ضمایر منفصل ||

، أنا، َنحُن«، ضمایر منفصل مرفوعی با  ضمایر منفصل مرفوعی، عبارتند از: »ُهو، هما، هم، هي، هما، هّن، أنَت، أنتما، أنتم، أنِت، أنتما، أنتنَّ

اسم یا فعلی که پس از آن ها می آیند مطابقت می کنند؛ مانند:

عالماِنُهماعالمونهمعالٌمهو

مثّنیمثّنیجمعجمعمفردمفرد

َتذهبونأنتمَیْذَهبوَنُهمَیْذَهُبُهَو

للمخاطبیَنللمخاطبیَنللغائبیَنللغائبیَنللغائبللغائب

َنذهُبَنحنأذهُبأناَتْذهبَنأنتّن

للمتکّلم مع الغیرللمتکّلم مع الغیرللمتکّلم وحدهللمتکّلم وحدهللمخاطباتللمخاطبات

ضمایر منفصل منصوبی، عبارتند از »إّیاه، إّیاهما، إّیاهم، إّیاها، إّیاهما، إّیاهّن، إّیاَك، إّیاکما، إّیاکم، إّیاِك، إّياكما، إّیاکّن، إّیاَي، إّیانا«؛ این ضمایر 

همیشه نقش مفعول دارند.

ضمایر مّتصل: ضمایری هستند که چسبیده به کلمه و پس از آن می آیند و دو نوع اند:
مرفوعی|-  

 منصوبی |-  
ضمایر مّتصل ||

ضمایر مّتصل مرفوعی: ضمایری هستند که به فعل های ماضی، مضارع و امر مّتصل می شوند؛ مانند:

ِاْذَهباَتْذَهباِنَذَهْبُتماللمخاطَبیِن

ِاْذَهُبواَتْذَهُبوَنَذَهْبُتْمللمخاطِبیَن

ِاْذَهِبيَتْذَهِبْیَنَذَهْبِتللمخاطبة

این ضمایر، همان ضمایر بارز در فعل ها می باشند.

نا« ي،ـ  ،ـ  ُکنَّ ِك، ُکما،ـ  ُکم،ـ  ُکما،ـ  َك،ـ  ،ـ  هنَّ هما،ـ  ها،ـ  هم،ـ  هما،ـ  ضمایر مّتصل منصوبی و مجروری: که عبارتند از »ـه،ـ 

ضمایر مّتصل منصوبی و مجروری:

هم به فعل مّتصل می شوند که در این صورت مفعول هستند؛ مانند: َضَرَبه، َیضرُبُهم

هم به اسم مّتصل می شوند که در این صورت مضاف الیه هستند؛ مانند: کتابه، َقلمي

هم به حروف جر مّتصل می شوند که در این صورت مجرور به حرف جّرند؛ مانند: ِبه، َعَلینا، َلنا

	Ô در مبحث قواعد ضمیر، آن چه اهمیت بسیاری دارد مطابقت ضمیر با کلمات موجود در جمله است؛ مثالً  اگر ضمیر »أنا« در جمله

وجود داشته باشد قطعًا فعل نیز باید از صیغۀ اّول شخص مفرد یا همان للمتکّلم وحده باشد. به چند مثال در این زمینه توّجه کنید:

           أنا                  ضربُت      ؛           ُهّن                  َخرْجَن       

          أنَت                 تذهُب       ؛         أنتّن                 َتجِلسَن

سوم شخص جمع

)للغائبات(

سوم شخص جمع

)للغائبات(

اّول شخص مفرد

)للمتکّلم وحده(

اّول شخص مفرد

)للمتکّلم وحده(

دوم شخص جمع

)للمخاطبات(

دوم شخص جمع

)للمخاطبات(

دوم شخص مفرد

)للمخاطب(

دوم شخص مفرد

)للمخاطب(
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	Ô :به کلمه ای که ضمیر آن را توضیح می دهد و به عبارتی دیگر ضمیر به آن بر می گردد، مرجع ضمیر گفته می شود؛ مانند

َلبسْت ُاّمي خاَتمها الّذهبّي في  حفلة میالدي:  مادرم انگشتر طالیی اش را در جشن توّلدم پوشید.

)مرجع ضمیر »ها« کلمه »ُام« است.(

َیبدأ والدي َیوَمه ِبقراءة الصحیفة دائمًا: پدرم، روزش را همیشه با خواندن روزنامه آغاز می کند.

)مرجِع ضمیِر »ـ ه« کلمه »والد« است.(

 کلمات پرسشی )استفهامی(
کلمات پرسشی در ابتدای جمله می آیند و پرسشی را مطرح می کنند که در غالب جدول ذیل تمامی کلمات پرسشی مورد نیاز، با ترجمه و مثال 

و شیوۀ پاسخ گویی برای هر یک گرد آمده است.

شیوۀ پاسخ گوییترجمۀ مثالمثالترجمهکلمه پرسشی

آیاَهل / أ
هل/ أ هذه َشجرُة 

الِعَنب؟
از »َنَعم« یا »ال« استفاده می کنیم.آیا این درخت انگور است؟

َمن هَو؟چه کسی؟َمْن
او چه کسی است؟

)کیست؟(
نام شخص می آید.

نام شیء می آید.این چه چیزی است؟ )چیست؟(ما هذا؟چه چیز؟ما

از »لِ « و نام صاحب آن وسیله استفاده می کنیم.این کیف مال چه کسی است؟ِلَمن هذه الحقیبة؟مال چه کسی؟ِلَمْن

پسر کجاست؟أیَن الَوَلُد؟کجا؟أیَن
از »َفوق، َتحت، أمام، َخلف،  َوراء، َجنب،  ِعند، َحول، 
َبین، في، َعَلی، علی الَیمین، علی الَیسار، ُهنا،  هناك« 

استفاده می کنیم.

تو کجایی هستی؟ِمن أین أنت؟از کجا، اهل کجا؟ِمن أیَن
1- »ِمن« + اسم شهر یا کشور: ِمن مصر

2- اسم شهر یا کشور +  ّي:  مصرّي

عدد می آید.چند کتاب این جاست؟َکم کتابًا هنا؟چند؟َکم

از »ِبـ« + کلمۀ بیانگر حالت استفاده می کنیم: ِبَخیر.حالت چطور است؟کیَف حالك؟ چطور، چگونه؟َکیَف

ماذا في َیِدك؟چه چیز؟ماذا
در دستت چه چیزی است؟ 

)چیست؟(
نام شیء می آید.

چرا خریدی؟لماذا اشَتریت؟برای چه، چرا؟لماذا
: برای این که« استفاده می کنیم؛  از »ِلـ: برای« یا »أِلنَّ

مانند: ِللهدیة.

کی رسیدید؟َمَتی َوَصلُتم؟ِکی، چه وقت؟َمَتی
از »الیوَم، أمِس، َغد، َصباح، َعصر، َلیل، َقبل، َبعد« 

استفاده می کنیم.

	Ô:َمن« انواع مختلفی دارد«

1- »َمن« استفهام: َمن ُیجیُب؟: چه کسی پاسخ می دهد؟

م َمن ال َیعلُم: بیاموز کسی را که نمی داند. 2- »َمن« موصول: َعلِّ

3- »َمن« شرط: َمن َیزرْع َیحصْد: هر کس بکارد درو می کند.

»ما« نیز انواع مختلفی دارد:

1- »ما«ی استفهام: ما ِبَیِدك؟: در دستت چیست؟

2- »ما«ی نفی: ما َذهَب: نرفت.

3- »ما«ی موصول: »له ما في السموات و ما في األرض«: آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست.

4- »ما«ی شرط: ما َتْزَرْع َتحُصْد: هر چیزی را بکاری درو می کنی.
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 اعداد
اعداد عربی همانند فارسی به دو دسته تقسیم می شوند.

1- اعداد اصلی: که در فارسی به این صورت شمرده می شوند:

دوازدهیازدهدهنههشتهفتششپنجچهارسهدویک

و معادل آن ها در عربی عبارت است از:

ِاْثنا َعَشَرَأَحَد َعَشَرَعْشَرةِتْسَعةَثماِنَیةَسْبَعةِسّتةَخْمَسةأرَبَعةَثالَثةِاْثنانواِحد

2- اعداد ترتیبی: که در فارسی به این صورت شمرده می شوند:

ششم )ششمین(پنجم )پنجمین(چهارم )چهارمین(سوم )سومین(دوم )دومین(اّول )اّولین(

دوازدهم )دوازدهمین(یازدهم )یازدهمین(دهم )دهمین(ُنهم )ُنهمین(هشتم )هشتمین(هفتم )هفتمین(

و معادل آن ها در عربی عبارت است از:

الّثاني َعَشَرالحادَي َعَشَرالعاِشرالّتاِسعالّثاِمنالّساِبعالّساِدسالخاِمسالّراِبعالّثالثالّثانياألّولمذّکر

الّثانیة َعَشَرةالحادَیة َعَشَرةالعاِشرةالّتاِسعةالّثاِمنةالّساِبعةالّساِدسةالخاِمسةالّراِبعةالّثالثةالّثانیةااُلولیمؤّنث

	Ô.همان طور که شمارش اعداد اصلی و ترتیبی فارسی برای ما کاری ساده و آسان است شمارش معادل این اعداد به عربی را نیز باید بیاموزیم

 ساعت شماری )ساعت خوانی(
پس از یادگیری اعداد ترتیبی حال نوبت آن است که خواندن ساعت را نیز بیاموزیم و در این قسمت ذکر چند نکته الزامی است:

1- برای ساعت کامل از کلمۀ »تمامًا« استفاده می کنیم؛ مثاًل ساعت »یک« می شود: الواحدة تمامًا.

2- برای ساعت کامل به اضافۀ نیم از کلمۀ »الّنصف« استفاده می کنیم؛ مثاًل ساعت »یک و نیم« می شود: الواحدة و الّنصف.

بع. بع« استفاده می کنیم؛ مثاًل ساعت »یک و ربع« می شود: الواحدة و الرُّ 3- برای ساعت کامل به اضافۀ ربع از کلمۀ »الرُّ

4- برای یک ربع مانده به ساعت کامل از کلمۀ »إاّل« استفاده می کنیم؛ مثاًل ساعت »یک ربع مانده به یک« می شود: الواحدة إاّل ُربعًا.

 وزن و حروف اصلی
بسیاری از کلمه ها در عربی سه حرف اصلی دارند؛ مانند:

»حاِکم، َمحکوم، َحکیم، ِحْکَمة، ُمحاَکَمة، ُحکوَمة، أْحکام« که سه حرف اصلی آن ها »ح ك م« است.

»عاِلم، َمْعلوم، َعلیم، َتْعلیم، أْعَلم، ُعلوم، إْعالم« که سه حرف آن ها »ع ل م« است.

به این سه حرف که در کلمات تکرار شده اند »حروف اصلی« یا »ریشۀ« کلمه می گویند.

	Ô ،با دّقت در هم خانواده های یک کلمه می توان به حروف اصلی آن پی برد؛ اگر با دّقت به کلمه های »ُمجاَلَسة، َمجاِلس، َمجِلس

إجالس، ُجلوس، َجلسة، جلیس« نگاه کنیم پی می بریم که سه حرف »ج ل س« در آن ها مشترک است.

حروف زائد: حروفی که به همراه حروف اصلی می آیند »حروف زائد« نامیده می شود. این حروف معنای جدیدی به کلمه می دهند. حروف اصلی 

کلمه ها به ترتیب با سه حرف »ف ع ل« سنجیده می شوند.

ُمجاَلَسةـةَسـَلـاجـُمـ

ُمفاَعَلةـةَلـَعـافـُمـ

سه حرف اصلی
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وزن کلمات: بیشتر کلمات در زبان عربی وزن دارند؛ مثال:

وزنکلمات

فاِعلناِصر، کاِتب، قاِتل، عاِبد، ظاِلم، عاِرف، ضاِرب

مفعولَمنصور، َمکُتوب، َمقتول، َمعبود، َمظلوم، َمعروف، َمضروب

 ترکیب وصفی )موصوف و صفت(
موصوف، اسمی است که برایش یک یا چند ویژگی می آوریم و این ویژگی صفت نامیده می شود؛ مانند:

الّصناَعُة الجدیدة:   صنعِت  جدید ُمخَتبُر  صغیٌر:        آزمایشگاهی کوچک  

ُطاّلٌب ُمجَتهدون:   دانشجویانی کوشا

 ترکیب اضافی )مضاف و مضاف الیه(
مضاف، اسمی است که به اسم بعد از خودش )یعنی مضاٌف الیه( نسبت داده می شود؛ مانند:

ِصناَعة   الَوَرِق:       صنعِت    کاغذ ُمخَتبُر المدرسِة:     آزمایشگاِه مدرسه  

ُطاّلُب  الجامعِة:     دانشجویاِن دانشگاه

توّجه: در ترجمۀ ترکیب های وصفی اضافی )ترکیبی متشکل از موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه( ابتدا موصوف یا همان مضاف ترجمه 

می شود، پس از آن ترجمۀ صفت و سپس ترجمۀ مضاف الیه می آید؛ مانند:

أخـــــــــــي       األصغر:    برادِر کوچک تِر من.         ُاخـتـــــــــي       الکبیرة:   خواهِر بزرِگ من. 

 نکته های ترجمۀ مقّدماتی
b »هَو« و »هَي« در جمله هایی مانند »َمن هَو المدیرُة« و »من هي المدیرة« »ما هو الُمشکل« و »ما هي المشکلة« ترجمه نمی شود؛ پس ترجمۀ 	

این جمله ها به صورت »مدیر کیست؟« و »مشکل چیست؟« صحیح است.

b اصطالح »َعَلیك ِبـ« به صورت »بر تو الزم است«، »تو باید« ترجمه می شود؛ مانند:	

َعَلیك ِبالُخروج: بر تو الزم است خارج شوی، تو باید خارج شوی.

b فعل ماضی با حرف »ما« منفی می شود: مثال: أَکَل: خورد؛ ما أَکَل: نخورد	

b فعل مضارع بیانگر زمان حال و آینده است و با افزودن »َسـ« یا »سوف« بر سِر آن فقط بر آینده داللت می کند و در ترجمۀ آن از فعل 	

»خواهـ...« استفاده می شود؛ مانند:

أکُتُب: می نویسم؛ سأکتُب، سوَف أکتُب: خواهم نوشت.

b حرف »ما« دو کاربرد دارد: 1- برای منفی کردن فعل ماضی؛ مانند: »ما َسِمْعنا: نشنیدیم«.	

2- »ما« به معنای »چیست؟« مانند: ﴿ما تلك ِبَیمینَك یا موسی﴾: »ای موسی آن چیست در دست راستت؟«

b حرف »ال« فعل مضارع را منفی می کند؛ مانند: أنا ال أکِذُب: من دروغ نمی گویم.	

b فعل در ابتدای جملٔه عربی حتمًا به صورت مفرد به کار می رود و اگر انجام دهندۀ )فاعل( آن، اسم مثّنی یا جمع باشد، آن فعل نيز براساس 	

مطابقت با فاعل به صورت جمع ترجمه می شود؛ مانند: َتعمُل هاتاِن الفاّلحتاِن في المزرعة: این خانم های کشاورز در مزرعه کار می کنند.

صفت موصوف صفت موصوف صفت موصوف صفت موصوف

صفت موصوف صفت موصوف

مضاف الیه مضاف مضاف الیه مضاف مضاف الیه مضاف مضاف الیه مضاف

مضاف الیه مضاف مضاف الیه مضاف

صفت مضاف الیه موصوف )مضاف( صفت مضاف الیه موصوف )مضاف(
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b گاهی کلمۀ »عنَد: نزد« یا »ِلـ ، َلـ : برای« برای مالکیت به کار می رود، مانند: 	

ِعندکم َبیٌت کبیر: خانۀ بزرگی دارید. ِلـُاّمي خاتٌم ِفّضّي: مادرم انگشتر نقره دارد.

َلنا َمکَتبٌة: کتابخانه ای داریم.

b معمواًل وزن »فاِعل« به معنای »انجام دهنده یا دارندۀ حالت« و وزن »َمفعول« به معنای »انجام شده« است؛ مانند:	

حاِمد: ستاینده، َمحمود: ستوده شده، کاِتب: نویسنده، َمکتوب: نوشته شده.

b  کلماتی مانند »اّلذي« و »اّلتي« به معنای »کسی که« هستند و هرگاه پس از اسم دارای »ال« بیایند به معنی »که« خواهند بود و خوِد آن 	

اسم »ال«دار با »ی« ترجمه می شود؛ مانند:

ذهبُت إلی المسجد اّلذي ُقرَب مدِرستنا: به مسجدی که نزدیک مدرسه مان بود رفتم.

b فعل »کاَن« گاهی پیش از فعل مضارع می آید و معادل ماضی استمراری در فارسی می شود؛ مانند: 	

﴿و ما َظَلَمُهم اهّلل و ِلکن کانوا أنُفَسهم َیظِلمون﴾  و خدا به آن ها ستم نکرد، ولی خود به خویشتن ستم می کردند.

برخی موارد دیگر که باید آن ها را در این قسمت بدانیم:

 اسم روزهای هفته به عربی:
جمعهپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

ْبت الثاءااِلْثَنْیناأَلَحدالسَّ الُجُمَعةالَخمیساأَلْرَبعاءالثُّ

 اسم فصل ها به عربی:
زمستانپاییزتابستانبهار

بیع یفالرَّ تاءالَخریفالصَّ الشِّ

 اسم رنگ ها به عربی:
زردسبزقرمزآبیسیاهسفید 

أْصَفرأْخَضرأْحَمرأْزَرقأْسودأْبَیض
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پّسش رای چهاه گزینه یی شناخت ینویع یسدپّسش رای چهاه گزینه یی شناخت ینویع یسد

برای پاسخگویی به تست های این قسمت مبحث اسم از نظر عدد یا همان تعداد )مفرد - مثّنی - جمع( را خوب بخوانید. 	

عّین االسم المفرد: . 1

4( ِذئاب 3( ُذنوب  2( ُذباب  1( أذناب 

عّین االسم المفرد:. 2

4( ُجنود 3( ِجدار  2( ِجبال  1( جیران  

عّین االسم المفرد:. 3

4( أخشاب 3( ُزّوار  2( َحّداد  1( ُحبوب 

عّین االسم المفرد:. 	

4( األصِدقاء 3( اآلراء  2( األحیاء  1( الِحرباء 

عّین االسم المثّنی:. 	

4( َیومان 3( ُعْدوان  2( ِنْسیان  1( َدَوران 

عّین االسم المثّنی:. 	

4( الُفستان 3( الّنعمتان  2( الُخسران  1( الَبنون 

عّین ما فیه الجمع المکّسر:. 	

2( کأّن إرضاء الّناس غایة ال ُتدرك. 1( الُتطعموا الَمساکین مّما ال تأکلون. 

4( أکبر الُحمق اإلغراق في المدح و الّذم. 3( َمن عاَش ِبوجهین ماَت خاِسراً  ال وجَه له. 

عّین ما لیس فیه الجمع المکّسر:. 	

2( أفضل األعمال الکسب من الَحالل. 1( أعَلم الّناس من َجمع ِعلم الّناس إلی علمه. 

4( َکّلم الّناس علی قدر ُعقولهم. 3( أّحب ِعباد اهّلل إلی اهّلل أنَفعهم ِلعباده. 

عّین ما لیس فیه الجمع التکسیر:. 	

2( الِمسك عطرٌ  ُیّتخذ ِمن نوع من الِغزالن. 1( ِاعَلم بأّن خیر اإلخوان أقَدُمهم.  

4( إّنکم مسؤولون حّتی عن الِبقاع و البهائم. 3( ُیعرف المجرمون بسیماهم.  

عّین نوع الجمع یختلف عن الباقي:. 	1

2( یا زَمیالتي إلی أین تذَهبَن؟ 1( إّن الّلغة العربّیة من الّلغات العالمّیة.  

4( یا ُمحیي األموات؛ انُصرنا. 3( إّن الحسَد یأکُل الحسنات.   

عَین نوع الجمع یختلف عن الباقي:. 11

2( ﴿ُقل یا أّیها الکاِفرون ال أعبُد ما َتعبدون﴾ 1( الکتب َبساتین العلماء.  

4( َسّمی بعض المفّسرین سورة الّرحمان بعروس القرآن. 3( ﴿أنزل اهّلل سکینته علی رسوله و علی المؤمنین﴾	

حواستان باشد؛ چهار اسم »أبیات، أصوات، أموات،أوقات« جمع مکّسرند نه جمع موّنث سالم. 	
)هنر 98(. 12 عّین ما فیه جمٌع سالم للمؤنث:  

2( أوقات الدراسة تبدأ من الثامنة صباًحا! 1( أجمل األصوات لصوت القرآن!  

4( تبدأ اإلدارات عملها من الثامنة صباًحا! 3( هذه األبیات تتعّلق بشاعر کبیرٍ 

)زبان 98(. 13 عّین ما لیس فیه جمٌع سالٌم للمؤنث:  

2( َدفعُت له مقداًرا من الّریاالت اّلتي کانت معي! 1( ِمن صفات المؤمنین َبشاشة الوجه! 

4( اّلذین ُیقَتلون في سبیل اهّلل لیسوا من األموات! 3( األرُض کرٌة من الُکرات في الفضاء! 



ع لّوا سرد 21سهد یبر

)تجربی 98(. 	1 عّین ما لیس فیه جمٌع سالم للمؤنث:  

2( لي جّواٌل من أّدق الجّواالت الجدیدة!  1( َلَطمنا العدوَّ أشدَّ الّلطمات!  

4( صوُت تالوة القرآن ِمن أجمل األصوات لنا! 3( لبعض أولیاء اهّلل کرامات کثیرة! 

)ریاضی 98(. 	1 عّین نوع الجمع یختلف عن الباقي:  

2( علینا أن نرحم المساکین!  1( رأیت هؤالء المؤمنین في المسجد!  

4( اّتحاد المسلمین یسّبب تقّدمهم! 3( شاهدت الُطاّلب جالسین في الصّف! 

در این قسمت باید به مطابقت ضمیر با سایر اجزای جمله )اسم، فعل و یا ضمایر دیگر( توّجه کنید. 	

عّین الخطأ:. 	1

4( أنت تعملین 3( ُهنَّ یتوّکلن  2( أنتّن یبادرن  1( أنا فّرطت 

فایات.«. 	1 ن غیر المناسب للفراغ: ».............. جاَرتاِن نظیفتان في حفظ ساحة البیت من النُّ عیِّ

4( َأنتما 3( ُهنَّ  2( نحُن  1( هما 

عّین غیر المناسب للفراغ: ».............. مؤمنتان باهلل و راجیتان منه الغفران!«. 	1

4( أنتما 3( هّن  2( نحن  1( هما 

 عّین الصحیح:. 	1

2( هما تلمیذتان یحاوالن في حفظ دروسهما! 1( هو تلمیذ تحاول في حفظ دروسه! 

4( هم تالمیذ یحاولون في حفظ دروسهم! 3( أنتّن تلمیذات یحاولن في حفظ دروسکّن! 

».............. تالمیذ مجّدون في احترام والدیـ ..............« عّین غیر المناسب للفراغ:. 	2

4( نحن- ما 3( هم- هم  2( أنتم- کم  1( أنتما- کما 

حیح للفراغ: ».............. معّلمان مبتکران .............. قبل الدرس«. 21 ن الصَّ َعیِّ

4( أنتما- تطالعون 3( أنتم- تطالعون  2( أنتما- تطالعان  1( هما- یطالعین 

عّین الضمیر المناسب للفراغات علی حسب الترتیب: ».............. تشکران رّبـ .............. في کّل أمور ..............«. 22

4( کما- هما- کما 3( أنتما- کما- کما  2( هما- کما- هما  1( أنتما- هما- کما 

عّین غیر المناسب للفراغات: ».............. أصدقاء .............. المحّبون و .............. في کّل األحوال!«. 23

4( أنتم- ـه- تساعدونه 3( هم- کم- یساعدونکم  2( أنتم- نا- تساعدوننا  1( نحن- کم- نساعدنا 

عّین الصحیح حسب الضمایر:. 	2

2( هما َجَزعتا في فراق صدیقاتهما. 1( هم طلبتم علماء بالدهم للبحث حول مشکلهم. 

4( أنتّن ُیکرمن مقام ُامهاتکّن. 3( نحن ظلمونا و ما نصرنا أحد هناك. 

َعّین الّصحیح حسب الضمائر:. 	2

ها في یوم الشّدة. 2( هي شکرِت ربَّ 1( نطلب ُمساعدتَك أّیها الّصدیق!  

4( أنتما شکرتما رّبهما عند الّصعوبات. 3( أّیها المؤمن! ال تترك واجباتِك. 

عّین الصحیح حسب الضمایر:. 	2

2( أنا قطرة صغیرة في البحر العظیم. 1( هما َعْطشان في الصحراء.  

4( أنِت تستمع إلی صوت القرآِن. 3( أنتنَّ یکتسبن التجارِب الجدیدة. 

عّین الخطأ حسب الضمائر:. 	2

2( هل أنتم تعلُم أّن الیوم موعُد ذهابکم إلی الّسفر! 1( ساِعدوا أصدقاءکم و ال تترکوهم عند المصائب! 

4( یا صدیقتي؛ هل تشّجعین أوالدك علی تناول الّسمك؟ ال صعوبة حیاتکما بشهامة، أّیتها الطالبتان!  3( تحمَّ
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ن الخطأ:. 	2 َعیِّ

4( نحُن مسؤوالت عن عملنا. 3( أنِت مسؤول عن عملِك.  2( أنتم مسؤولوَن عن عملکم.  1( أنا مسؤولة عن عملي.  

این دو تست به نسبت تست های قبلی، سخت تر هستند و باید برای حّل آنها، نکته های مربوط به مرجع ضمیر و مشارإلیه را خوب بخوانید. 	

)ریاضی 95(. 	2 عّین الّصحیح عن الضمیر حسب مرجعه:  

1( في مدرستنا مدیرة ذکّیة، ُترَجع األموُر کّلها إلیه!

2( کان هذا الّطفل یبکي ألّن ُاّمها لم تکن في جنبه!

3( ِاشتریت أشیاء کثیرة من الّسوق، بعضه اُلّمي، فدفعتها له، ففرحت!

4( قال أحد العلماء: ال نخاف من الموت ألّنه سفر لنا من مکان إلی مکان آخر!

)ریاضی 95(. 	3 عّین ما لم ُیذکر فیه المشار إلیه:  

2( هاتان جزیرتان کبیرتان و هما من عجائب العالم! 1( ذلك المکان تذهب إلیه هؤالء السّیدات للّشراء! 

4( هؤالء المعّلمون مکّرمون و محبوبون في المدارس! 3( ذلك الجبل في تلك القاّرة الّصغیرة له تراب أسود! 

پّسش رای چهاه گزینه یی شناخت ینویع فعلپّسش رای چهاه گزینه یی شناخت ینویع فعل

برای پاسخ گویی به تست های این بخش  باید تسّلط کافی در تشخیص انواع فعل )ماضی، مضارع، مستقبل، امر، نهی، نفی و...( داشته باشید. 	

عّین العبارة اّلتي جاء فیها الفعل الماضي:. 31

4( خیر ااُلمور أوَسُطها. 3( هاتان الطفلتاِن َلعبتا.  2( علیکنَّ بمراعاة بعض ااُلمور.  1( لَدینا طعام کثیر نأکله معًا. 

عّین العبارة اّلتي جاء فیها الماضي للنفي:. 32

2( ما قرَب الطفل من هذه الشجرة. 1( ﴿اهّلل یعلم و أنتم ال تعلمون﴾	 

4( ما هو عنوان هذا الکتاب؟ 3( ال یسمع األغنیاء نداء الضعفاء. 

عّین العبارة اّلتی جاء فیها الماضي للنفي:. 33

2( أأنت َفتحت باب الحدیقة؟ 1( َبدأ بالعمل لکّنه ما کان ُمجّدًا.   

4( أنا ال أحبُّ بیع الُکتب. 3( کم َضیفًا جاء إلی بیتکم؟  

عّین العبارة اّلتي ما جاء فیها الماضي للنفي:. 	3

، أما صعدَت الجبل؟ 4( یا عليُّ 3( رضا اهّلل في رضا الوالدین.  2( ذلك الطالب ما رفَع یده.  1( أنا ما رجعُت إلی بیتي. 

عّین العبارة اّلتي جاء فیها الفعل المضارع:. 	3

2( إّن حوائج الناس إلیکم نعمة من اهّلل. 1( أعَلم الناِس َمن جمع علم الناس إلی علمه. 

4( إّني رأیت أحد عشر کوکبًا. 3( الکالم کالّدواء قلیله ینفع و کثیره قاتل.  

عّین العبارة اّلتي ما جاء فیها الفعل الماضي:. 	3

4( قطعْت شبکة الّصیادین بسرعة. 3( الولُد لبَس مالبسه.  2( أنا بحاجة إلی الّتقاعد.  1( هو اشَتری وسائل َرخیصة. 

عّین العبارة اّلتي جاء فیها الفعل الماضي أکثر:. 	3

2( َمن زرَع العدوان حصَد الُخسران. 1( إذا ملَك األراذل هلَك األفاضل.  

4( نظرت إلی الشبکة فحزَنْت و ذهبْت. 3( المسلُم من سلَم الناس ِمن لسانه و یده. 

عّین العبارة اّلتي فیها المضارع للنفي:. 	3

2( ﴿ما َظلمناهم و لکن َظلموا أنفسهم﴾ 1( ال خیَر في قوٍل إاّل مع الفعل.  

4( ﴿و اهّلل یعلُم و أنتم ال َتعلمون﴾ 3( ﴿إنَّ اهّلل یأمر بالعدل و اإلحسان﴾	
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عّین العبارة اّلتی جاء فیها الفعل المضارع للنهي:. 	3

2( ﴿ال یعَلم من في السماوات و األرض الغیب إاّل اهّلل﴾ 1( ﴿أال إّن وعد اهّلل حّق ولکّن أکثرهم ال َیعلمون﴾	

4( ﴿رّبنا ال َتجعلنا مع القوم الظالمین﴾ 3( ﴿أال إّن أولیاء اهّلل ال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون﴾	

عّین العبارة اّلتي جاء فیها فعل مضارع للنهي:. 		

2( ال تذهب الطالبة إلی المکتبة قبل بدایة الّصّف. 1( ال تضّیع وقتك عند االمتحانات، أّیها التلمیذ! 

4( أّیتها الطالبات! لماذا ال تسألن عن هذه األسئلة الصعبة؟ 3( هما ال یتعباِن من صعوبات الحیاة.  

عّین العبارة اّلتي جاء فیها الفعل المضارع للنهي:. 1	

2( المؤمنات ال یأمرن إاّل بالحّق. 1( ﴿ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا رّبکم﴾ 

4( ال تجعلي نقودك أمام عینیك دائمًا. 3( ال تعمل التلمیذة دروسها في آخر اللیلة. 

ها المسلمون! .............. الحقَّ بالباطل«. 2	 ِاجعل في الفراغ فعاًل مضارعا للنهي: »أیُّ

4( ال َتلِبسوَن 3( ال تلِبُس  2( ال تلِبسا  1( ال َتلِبسوا 

عّین العبارة اّلتي ما جاء فیها الفعل المضارع للنهي:. 3	

2( ال َترقدا تحت الشجر في اللیل. 1( هي َترکْت الّدراسة و ال ُتحّب المدرسة. 

4( ال َتنظروا إلی کثرة صالتهم و صوِمهم. 3( ُانظر إلی ما قاَل و ال تنُظر إلی َمن قاَل. 

ِاجعل في الفراغ فعاًل مضارعا للنهي: ».............. عن عیوب أصدقائَك.«. 		

4( ال تبَحْث 3( ال تبَحُث  2( ال تبَحثیَن  1( ال تبَحثي 

		 .)» عّین الصحیح في الفراغ: ».............. بالفقراء و المظلومین.« )الفعل المضارع للنهي من »ظلمتنَّ

4( ال تظلموَن 3( ال تظلمَن  2( ال تظلم  1( ال تظلموا  

عّین الصحیح:. 		

2( ال تترکي کتابة دروسك! فعل مضارع للنفي 1( ما عصفت الریح علی الغابة: فعل ماٍض للنفي 

4( أّیتها الطالباُت، ال تشربن من هذا الماء!: فعل مضارع للنهي 3( ال تحبس الطفلة الطائر الصغیر!: فعل مضارع للنهي 

عّین الصحیح في النهي:. 		

4( َتشُکروَن ← ال ُاشُکروا 3( َتحَترمیَن ← ال َتحَترمیَن  ْم  مَن ← ال ُتعلِّ 2( ُتعلِّ 1( َتجعلون ← ال َتجعلوا 

عّین الصحیح في النهي:. 		

4( تعَلمَن  ←  ال َتعلمَن 3( تعبدون  ←  ال ُاعبدوا  2( تقدریَن  ←  ال تقدریَن  1( تعزُم  ←  ال ِاعَزْم 

عّین الصحیح في صیغة الفعل:. 		

2( االمتحانات ُیساعد الطاّلب لتعّلم الدروس. 1( ال َتظلْم کما ال تحّب أن ُتظَلم.  

4( ُتعجبني عیٌد یفرُح فیه الفقراء. 3( إّنها َتعّلَم لغات کثیرة منها الفارسیة. 

عّین الخطأ في صیغة الفعل:. 		

2( َتعیُش األسماك في الّنهر و البحر. 1( َحّیرْت هذه الظاهرُة الّناَس.  

4( َتْستطیُع البومة أن ُیدیر رأسها. 3( یأمُرنا القرآن بالوحدة و الّسالم. 

عّین الصحیح علی الترتیب »ال َتصَعْد. أنت ال تقدُر. لقد َجّرحت بدنك«. 1	

2( مضارع للنفي، مضارع للنفي، ماٍض. 1( مضارع للنهي، مضارع للنهي، ماٍض. 

4( مضارع للنفي، مضارع للنهي، مضارع. 3( مضارع للنهي، مضارع للنفي، ماٍض. 

عّین الصحیح في ما ُاشیر إلیه بخّط:. 2	

2( أّیها الطالب ال تضحك بصوٍت عاٍل: فعل مضارع للنفي 1( العلُم سیحُرُسك و أنت تحرس الماَل: فعل مضارع للمستقبل 

4( کشفُت شیئًا جدیدًا في علم الطّب: فعل ماٍض للنفي 3( البنت ال تترك دروسها: فعل مضارع للنهي 
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عّین الصحیح في ما ُاشیر إلیه بخط:. 3	

1( أّیتها الّسیدات أ سمعُتّن صوت أطفالکّن؟: فعل ماض للنفي

2( ﴿ال یعلُم من في الّسماوات و األرض الغیَب إاّل اهّلل﴾: فعل مضارع للنفي

3( ﴿أال إّن وعد اهّلل حّق و لکّن أکثرهم ال َیعلمون﴾: فعل مضارع للنهي

4( ﴿لکم فیها فواکه کثیرة و منها تأکلون﴾: فعل مضارع للمستقبل

عّین الخطأ في ما ُاشیر إلیه بخّط:. 		

1( أنا ذهبُت أمس و أنت سوف تذهُب غدًا: فعل مضارع للمستقبل

2( أجاَب التلمیُذ: نعم أنا أدري: فعل مضارع

3( ُاُخرجي. أنت تقدرین علی الخروج: فعل أمر

4( ﴿رّب إّني ظلمُت نفسي َفاغِفرلي﴾: فعل ماٍض

عالوه بر موارد قبلی، حواستان باشد؛ فعل در ابتدای جمله به صورت مفرد می آید. 	

)زبان 95(. 		 عّین الصحیح في صیغة الفعل:  

2( یستطیعون المقاتلون المقاومة أمام األعداء حّبًا هّلل! 1( في الکائنات أسرار ال نعَلُمها إاّل بعضها! 

4( عندما ُتعاهدین صدیقتك فاعملن بما تعاِهدَن! 3( المعّلمات ُتشّجعن الّتلمیذات لَتَقّدمهّن في العلم! 

عّین الصحیح للفراغ: ».............. الکّفار بالدًا من البالد اإلسالمّیة.«. 		

4( یغصبوَن 3( غصبوا  2( غصب  1( غصبا 

ِانتِخب للفراغ کلمًة مناسبًة: ».............. األوروبیوَن العلم من المسلمین«. 		

4( أَخذَن 3( أَخُذوا  2( أَخذَ  1( أَخَذت 

»درک مطلب« )1(
)تجربی 88( ِاقرأ الّنّص بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب الّنّص:  

المحاکاة )التقلید( إحدی وسائل التعّرف علی أشیاء جدیدة. و لعّل أقدم فکرٍة خطرت ببال اإلنسان عن طریق التقلید هي تلك الفکرة اّلتي 

رًا في أمره! فحینئٍذ رأی طائرین أحدهما یقتل اآلخر ثّم یحفر األرض  خطرت ببال »قابیل« عندما قصد إخفاء جسد أخیه المقتول، لکّنه کان متحیِّ

بمنقاره فیجعله تحت التراب! و للمحاکاة دور کبیر في إنتاج التکنولوجیا الحدیثة؛ ففکرة الطائرة مثاًل جاءت إلی ذهن »عّباس بن فرناس« من 

موالید األندلس في القرن التاسع بتقلید طیران الطیور!

کان سبب تحّیر »قابیل« ............... 		

2( عدم استطاعته علی ُمحاکاة الطیور! 1( قتل أخیه و انتصاره علیه!  

4( مشاهدة قدرة الحیوانات و الشعور بضعفه! 3( عدم علمه بکیفّیة دفن أخیه!  

ماذا تعّلم »قابیل« في نهایة مخاصمة الطائرین؟: تعّلم کیفّیة ............... 		

4( إخفاء النّیات. 3( دفن األموات.  2( المخاصمة و النزاع.  1( حفر البئر. 

عّین الخطأ:. 		

2( للحیوانات قدرات یقدر اإلنسان أن یتعّلم منها! 1( اإلنسان یستفید من الطبیعة لتحسین معیشته! 

4( علی اإلنسان أن ینظر إلی الدنیا و ما فیها بنظر االعتبار! 3( التبادل بین اإلنسان و الطبیعة في المحاکاة أمٌر شائع! 

عّین الصحیح: یدّل النّص علی أّن ............... 1	

2( اإلنسان ال یقدر علی دفن أمواته مثل الحیوانات! 1( الغربیّین قد اخترعوا الطائرة!  

4( اإلنسان له قدرة علی التعّلم، حّتی من الحیوانات! 3( المحاکاة تفسد عقلّیة اإلنسان و قدراته! 



سؤاالت قسمت اّول ترجمه به این گونه است که جمله ای عربی را در صورت سؤال می دهند و شما باید بهترین ترجمه را در گزینه ها 

انتخاب کنید. در این نوع سؤاالت شیؤه رّد گزینٔه نادرست برای پیدا کردن پاسخ صحیح بسیار کارآمد است.

دو سؤال از سؤاالت بخش ترجمه با عبارت »عّین الخطأ« یا »عّین الصحیح« می آیند. این نوع سؤاالت در مقایسه با سؤاالت نوع 
اّول سخت تر هستند، چون باید تک تک گزینه ها به دّقت بررسی شوند.

در برخی سؤاالت نوع »عّین الصحیح« و »عّین الخطأ«، عالمت »!« را تنها در پایان یکی از جمالت می بینید و سایر گزینه ها به 
»،« ختم شده اند. در این گونه سؤاالت، جمالت گزینه ها از نظر معنایی با هم ارتباط دارند و آخرین جمله از نظر معنایی، جمله ای 

است که به »!« ختم شده است.

این سؤال بخش ترجمه همواره یک سؤال تعریب است یعنی در صورت سؤال جمله ای فارسی داده می شود و شما بايد معادل 

صحیح عربی آن را در گزینه ها بیابید.

ـــه اّولیـــن ســـؤاالتی کـــه  وقتـــی در دفرتچـــٔه عمومـــی کنکـــور رسارسی بـــه درس عربـــی کـــه درس دوم دفرتچـــه اســـت می رســـید، ب

برخـــورد می کنیـــد ســـؤاالت مبحـــث ترجمـــه و تعریـــب، شـــامل 10 ســـؤال اســـت کـــه از شـــارٔه 26 تـــا 35 را بـــه خـــود اختصـــاص 

ـــه شـــا می دهنـــد و بایـــد ترجمـــٔه صحیـــح آن  ـــاً 7 ســـؤال اّول، ســـؤاالت ترجمـــه هســـتند یعنـــی عبارتـــی عربـــی ب ـــد. غالب داده ان

ـــمت  ـــه از 4 قس ـــد ک ـــأ« می آی ـــن الخط ـــا »عّی ـــح« ی ـــن الصحی ـــوان »عّی ـــا عن ـــم ب ـــؤال ه ـــد. 2 س ـــخیص دهی ـــا تش را در گزینه ه

ـــی  ـــب می باشـــد یعن ـــه مبحـــث تعری ـــوط ب ـــک ســـؤال هـــم مرب ـــی و ترجمـــٔه فارســـی آن تشـــکیل شـــده اســـت و ی ـــارت عرب عب

ـــرای آشـــنا  ـــد. ب ـــا بیابی ـــد در گزینه ه ـــارت را بای ـــی آن عب ـــادل عرب ـــد و مع ـــی فارســـی را در صـــورت ســـؤال مطـــرح می کنن عبارت

ـــم. ـــح منوده ای ـــح و ترشی ـــم و آن را توضی ـــه ای را آورده ای ـــوع ســـؤاالت ترجمـــه منون ـــا شـــیؤه طرّاحـــی و ن شـــدن ب

  عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة:

)تجربی 1400( روا ما بأنفسهم﴾.   ر ما بقوم حّتی ُیغیِّ ﴿إّن اهّلَل ال ُیغیِّ

1( همانا اهّلل چیزی را که در دل قوم وجود دارد دگرگون نمی کند مگر وقتی که درون خویش را دگرگون کنند!

2( قطعـًا اهّلل در آنچـه در اقـوام وجود دارد تغییر ایجاد نمی کند مگر زمانی که آنچه در دل هایشـان هسـت تغییر کند!

3( همانا خداوند آنچه را در قومی هست تغییر نمی دهد تا این که آنچه را در دل های خود دارند تغییر دهند!

4( قطعـًا خداوند چیزی را که در دل اقوام هسـت دگرگون نمی سـازد مگر این که ابتدا دل های خـود را دگرگون نمایند!

)تجربی 1400( ع اآلخرین علی أن یکونوا واثقین بأنفسهم!«:   »إذا کنَت واثًقا بنفسك فإّنك تستطیع أن ُتشجِّ

1( هرگاه به خود اعتماد کنی، تو می توانی دیگران را به این که از خود مطمئن باشند، تشویق کنی!

2( اگر به خود اعتماد داشته باشی، می توانی دیگران را تشویق کنی به این که به خود اعتماد داشته باشند!

3( زمانی که به خود اطمینان داشته باشی، دیگران را به این که به خود بااعتماد باشند، ترغیب می کنی!

4( اگر از نفس خود مطمئن باشـی، دیگران را ترغیب به این می کنی که به نفس های خودشـان اطمینان داشته باشند!

)زبان 1400( عّین الخطأ:  

1( أمطر اهّلُل مطرًا في بلدنا أمس،: دیروز خدا در شهر ما بارانی باراند،

2( ما کان المطر کثیرًا لَیصیر سیاًل،: باراِن زیادی نبود که سیل بشود،

3( و ال قلیاًل حّتی ال َینبَت ما قد فات،: و نه کم که آنچه از دست رفته بود نروید،

عُم َعلینا!: و با فراوانیش نعمت ها بر ما فزونی یافت! 4( و ِبکثرته ِازدادت النِّ

)خارج از کشور 1400( عّین الصحیح:  

د أنفَسنا عماًل جّیّدًا و سیئًا،: گاهی خودمان به کار خوب یا بدی عادت می کنیم، 1( قد ُنعوِّ

2( و ُیصبح َتغییِرُه کداٍء ال معالجَة له،: و تغییر دادنش گاهی مثل بیماری است که درمان ندارد،

3( و ُنجذُب إلیه ال عن َعزم،: و در حالی که تصمیمی بر آن نداریم به سوی ما کشیده می شود،

4( و نعمله و نحن غافلون عنه!: و آن را انجام می دهیم در حالی که از آن غافل هستیم!

)هنر 1400( »مادر برای تربیت فرزندانش بسیار تالش می کند«. عّین الصحیح:  

نا في تربیة األوالد اجتهادًا! 2( ُتحاول ُامُّ 1( َتجتهد األمُّ لتربیة أوالدها اجتهادًا بالغًا! 

4( ُتحاول هذه األّم في تربیة أوالدها کثیرًا! نا لتربیة أوالدها اجتهادًا کثیرًا!  3( تجتهد ُامُّ

و  ترجمــه  مبحــث  و ســواالت  ترجمــه  مبحــث  ســواالت 
تعریــب کنکــور در یــک نــگاهتعریــب کنکــور در یــک نــگاه



سؤال همیشگی دانش آموزان به خصوص دانش آموزان رشته های ریاضی و تجربی از معّلم های درس عربی این است: چرا باید درس عربی 

بخوانیم؟ و با توّجه به رشتٔه تحصیلی مان و آیندٔه تقریبًا غیر مرتبط با زبان عربی، چه نیازی به این درس داریم؟ پاسخ مؤلّفان و برنامه ریزان 

کتاب های درسی عربی به این سؤاالت پر تکرار:

رويكرد برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی مّلی »پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و كمک به زبان و 

ادبيات فارسی« است و شيوۀ تأليف كتاب های درسی عربی نيز »متن محوری« است. يعنی دانش آموز برای قبولی در درس عربی، چه در سال 

تحصيلی و در پايه های مختلف و چه در كنكور بايد بتواند متون و عبارات عربی را در حّد ساختارهای خوانده شده درست بخواند و معنای 

آنها را بفهمد و ترجمه كند. دوستان عزیز؛ بیاييد واقع بین باشیم. برای گذر از سّد کنکور و قبولی در دانشگاه در هر رشته ای باید حداقل به 25 

تست عربی پاسخ دهید. چه از درس عربی خوشتان بیاید و چه خوشتان نیاید.

بر همين اساس ما در این کتاب تمامی دروس عربی دهم، یازدهم و دوازدهم را تا بدين جا از نظر قواعد به صورت کامل و از نظر ترجمه 

به صورت مختصر تشريح نموده ايم و در پايان تمامی دروس، تست های متناسب با قواعد آن درس را گنجانده ايم.

اّما در اين قسمت، مبحث ترجمه را به صورت مجّزا و مرور مجّدد نكات ترجمۀ عربی دهم، یازدهم و دوازدهم گرد آورده ايم تا بار ديگر بر نكات 

مهم تر و حائز اهميت تر تأكيد كنيم و نيز بتوانيم به صورت مفّصل این مبحث را تشریح کنیم و تست های تركيبی ترجمه را پاسخ گوييم. چون 

همان گونه كه می دانيد بعضی از تست های ترجمه با دانستن يك يا دو نكتۀ ترجمه ای هم حل نخواهند شد و بايد چند نكته را دانست تا اين 

گونه تست ها كه تعدادشان كم هم نيست را پاسخ داد.

بر همين اساس يک بار ديگر نكات مهم ترجمه را- كه درس به درس هم توضيح داديم- مرور می كنيم و پس از آن تست های ترکیبی ترجمه 

را می آوريم، دّقت كنيد كه در بعضی از تست های ترجمه، جمله ای عربی را در صورت سؤال می دهند و شما بايد بهترين ترجمه را در گزينه ها 

انتخاب كنيد. در اين نوع سؤاالت شيوۀ رّد گزينۀ نادرست برای پيدا كردن پاسخ صحيح بسيار كارآمد است. برخی از سؤاالت مبحث ترجمه 

نيز با عبارت »عّين الخطأ« و »عّين الصحيح« می آيند. اين نوع سؤاالت در مقايسه با سؤاالت نوع اّول سخت تر هستند چون بايد تک تک 

گزينه ها به دّقت بررسی  شوند. برخی از تست ها نيز به تعريب اختصاص دارد يعنی در صورت سؤال جمله ای فارسی داده می شود و معادل 

صحيح عربی آن را بايد در گزينه ها بيابيد كه دانستن نكات ترجمه برای پاسخ گويی به اين تست ها كاماًل مورد نياز است. بر همين اساس ما 

دسته بندی سؤاالت ترجمه را در قالب سه مهارت اصلی و يک مهارت تكميلی و سپس مبحث تركيبی، گرد آورده ايم.

ترجمه 



145 رججه 

 مهامت اّول  رججه
همان و انواع فعل

در سؤاالت ترجمه، گاهی اوقات تنها با ترجمۀ فعِل جمله و توّجه به زمان و صيغۀ آن، می توانيد گزينۀ درست را تشخيص دهيد كه در اين 

صورت، ديگر نيازی به صرف وقت در بخش های ديگر جمله نداريد و در كم ترين زمان ممكن می توانيد به پاسخ صحيح دست يابيد با این 

روش بدون فوت وقت به سراغ تست های دیگر بروید و از زمان موجود به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

برای يادآوری افعال ]از نظر زمان[ به موارد زير توّجه كنيد:

ماضی ساده

َكَتَب )نوشت(|-   َذَهب )رفت(  

َم )آموخت، ياد گرفت(|-   َتَعلَّ شاَهد )مشاهده كرد(  

مضارع

َيكُتُب )می نويسد(|-   َيذَهُب )می رود(  

ُم )می آموزد، ياد می گيرد(|-   َيَتعلَّ ُيشاِهُد )مشاهده می كند( 

ماضی نقلی 

از تركيب »َقد«+ فعل ماضی  ساخته می شود؛ مانند:

قد ذهَب )رفته است(|-  

قد شاَهَد )مشاهده كرده است(|-  

ماضی  بعيد

از تركيب : كان+ فعل ماضی« يا »كان+ قد+ فعل ماضی« ساخته می شود؛ مانند:

كاَن َقد َذَهَب )رفته بود(|-   كاَن َذَهَب )رفته بود(  

كان َ َقد شاَهَد )مشاهده كرده بود(|-   كاَن شاَهَد )مشاهده كرده بود( 

ماضی استمراری 

از تركيب »كان« + »فعل مضارع« ساخته می شود؛ مانند:

کان َيذهُب )می رفت(|-  

كان ُيشاهُد )مشاهده می كرد(|-  

	Ô ممكن است بين »كان« و فعل مضارع و يا ماضی فاصله بيفتد كه در صورت تأثيری در ترجمه نخواهد داشت و به همان صورت

ماضی استمراری و بعيد فارسی ترجمه می شوند؛ مانند: كان عليٌّ يذهُب )علی می رفت(

	Ô َقد« + فعل مضارع معنای تقليل می دهد؛ يعنی به صورت »گاهی« ترجمه می شود؛ مانند: َقد يأتي: گاهی می آيد، گاهی اوقات«

می آید، بعضی وقت ها می آید.

	Ô.لّما« + فعل ماضی به صورت »وقتی كه، هنگامی  كه، زمانی که« ترجمه می شود؛ مانند: لّما َذَهَب: هنگامی كه رفت«

شكل منای افعال
ماضی سادۀ منفی به دو شكل ساخته می شود:

1- از تركيب »ما« + »فعل ماضی« ← ما َذَهب )نرفت، نرفته است(

2- از تركيب »َلم« + »فعل مضارع« ← لم َيْذَهْب )نرفت، نرفته است(

	Ô)َلم« معنای فعل مضارع را به ماضی منفی تبدیل می کند؛ مانند: أْکُتُب: می نویسم )مضارع( ← لم أکُتْب: ننوشتم )ماضی منفی«
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مضارع منفی

از ترکیب »ال« + فعل مضارع ساخته می شود:

ال َيْذهُب )نمی رود(|-  

ال َيذهبوَن )نمی روند(|-  

  -|
ِاْذَهْب  )برو(|-  

ِاْذَهبوا  )برويد(|-   فعل امر مخاطب )امر حاضر( 

 -||
ِليذَهْب )بايد برود(|-  

ِليذَهبوا )بايد بروند(|-  
فعل امر غايب )امر به الم( 

 -||
ال َتْذَهْب )نرو(|-  

ال َتْذَهبوا )نرويد(|-  
فعل نهی مخاطب 

 -||
ال َيْذَهْب )نبايد برود، نرَود(|-  

ال َیذَهُبوا )نباید بروند، َنَرَوند(|-  
فعل نهی غائب 

 -||
ُكِتَب )نوشته شد(|-  

ُيْكَتُب )نوشته می شود(|-  
فعل مجهول 

  -|
أْن تذهَب )كه بروی(|-  

حّتی َيْذهبوا )تا برويد(|-  
فعل مضارع با حروف »أْن، َكي، ِلَكي، ِلـ، حّتی«  

اشكال ديگر فعل  

نكاتی پيرامون مهارت اّول ترجمه

َس- َسوَف- َلن: آمدن »َس« و »َسوَف« قبل از فعل مضارع، معنای فعل مضارع را به آيندۀ )مستقبل( فارسی تبديل می كند؛ مانند: َسأذهُب: 

خواهم رفت- َسوَف َيذهُب: خواهد رفت. و آمدن »َلْن« قبل از فعل مضارع، معنای فعل مضارع را به آيندۀ منفی فارسی تبديل می كند؛ مانند: 

َلن أذهَب: نخواهم رفت- َلن َيذهَب: نخواهد رفت

َمن- ما- إن- إذا: ادواتی از قبيل »َمن« )هركس، هركه(، »ما« )هرچه(، »إْن« )اگر، چنان چه( و »إذا« )هرگاه، اگر( جزء ادوات شرط می باشند. اين 

كلمات بر دو فعل وارد می شوند كه اّولی »فعل شرط« و دومی »جواب شرط« ناميده می شود. وقتی ادوات شرط بر سر جملۀ دارای دو فعل 

ماضی بيايد می توانيم فعل شرط را مضارع التزامی و جواب آن را مضارع اخباری ترجمه كنيم و نيز می توان آن دو فعل ماضی را به همان 

صورت ماضی ساده ترجمه كرد. و هرگاه اين ادوات بر سر دو فعل مضارع بيايد، فعل شرط به صورت مضارع التزامی و جواب آن به صورت 

مضارع اخباری ترجمه  می شود.

هركس برای برادرش چاهی حفر كند        )حفر كرد(  در آن می افتد.      )افتاد(  :    َمن              َحَفَر        بئرًا ألخيه  َوَقَع     فيها 

اگر خدا را ياری كنيد ]خدا نيز[ شما را ياری می كند.  :     إْن               َتْنصروا        اهلل        َيْنُصْرُكم 

فعِل » اشین«
در زبان عربی معمواًل فعل خاّصی  برای مفهوم »داشتن« به كار نمی رود، بنابراين برای بيان اين معنا از كلمۀ »ِعْند« و يا »الم جاّره« استفاده 

می شود؛ مانند:

كان عندي كتاٌب قّيٌم عندي كتاٌب قّيمٌ 

كتاب ارزشمندی داشتم. كتاب ارزشمندی دارم. 

كانت لي مكتبٌة صغيرٌة لي مكتبٌة صغيرةٌ 

كتابخانۀ كوچكی داشتم. كتابخانۀ كوچكی دارم. 

ماضی ساده مضارع اخباری ماضی ساده مضارع التزامی جواب شرط )ماضی( فعل شرط )ماضی( ادات شرط

مضارع اخباری مضارع التزامی جواب شرط )مضارع( فعل شرط )مضارع( ادات شرط
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همان گونه كه مشاهده كرديد برای نشان دادن مالكيت در زبان عربی از »عند« و »الم جاره« استفاده می شود و برای نشان دادن اين مالكيت 

در زمان گذشته »كان« نيز به آن دو مورد اضافه می شود.

	Ô:الم جر )جاّره( غالبًا به صورت »برای، ماِل، از آِن« ترجمه می شود؛ مانند

أرَسَله ِلكسِب الّتجارب

او را برای به دست آوردن تجربه ها فرستاد.

و لـّلِه المشرُق و المغرُب

مشرق و مغرب از آِن خداست.

»َبَلی«
»َعَلی« گاهی اوقات با ضمير يا اسم های مختلف به كار می رود و در صورتی که در ابتدای جمله به کار رود به صورت: »بايد، واجب است، الزم 

است، می بايست« ترجمه می شود؛ مانند:

: بر من الزم است، بر من واجب است، من بايد ... - َعَليَّ

- َعَليك:  بر تو الزم است، بر تو واجب است، تو بايد ...

- علينا: بر ما الزم است، بر ما واجب است، ما بايد ...

- َعَليكم: بر شماست، شما بايد ...

فعل های الزم و متعّدی

فعل الزم: فعلی است كه ترجمۀ آن با فاعل كامل می شود و نياز به بخش ديگری ندارد؛ مانند: 

ذهَب التلميُذ:  دانش آموز رفت.

فعل متعّدی: فعلی است كه ترجمۀ آن با فاعل كامل نمی شود و نياز به بخش ديگری به نام مفعول دارد؛ مانند:

َشرَب التلميُذ الماَء: دانش آموز آب را نوشيد.

در ترجمۀ فعل های الزم و متعّدی به اين نكته توّجه كنيم: فعل های متعّدی، فعل هايی هستند كه به يكی از دو سؤال »چه كسی را؟« يا »چه 

چيزی را؟« پاسخ می دهند و فعل های الزم به هيچ كدام از اين دو سؤال پاسخ نمی دهند؛ مانند:

- جاَء: آمد )چه كسی را آمد؟- چه چيزی را آمد؟( به هيچ يک از دو سؤال پاسخ نمی دهد و الزم است.

- َضَرَب: زد )چه كسی را زد؟( به اين سؤال پاسخ می دهد و متعّدی است.

- َيْنَجُح: موّفق می شود )چه كسی را موّفق می شود؟- چه چيزی را موّفق می شود؟( به هيچ يک از دو سؤال پاسخ نمی دهد و الزم است.

- يكُتُب: می نويسد )چه چيزی را می نويسد؟( به اين سؤال پاسخ می دهد و متعّدی است.

	Ô فعل های متعّدی به مفعول نياز دارند كه نشانۀ آن در زبان فارسی »را« است. پس ترجمۀ فعل های الزم به صورت متعّدی و ترجمۀ

فعل های متعّدی به صورت الزم اشتباه است.

فعل های ثالثی مزید:

ُل: نازل می کند. فعل های باب »إفعال« و »تفعیل« اغلب به صورت متعّدی ترجمه می شوند؛ مانند أْثَبَت: ثابت کرد، ُیَنزِّ

فعل های باب »انفعال« به صورت الزم ترجمه می شوند؛ مانند: ِانهزم: شکست خورد.

فعل های باب »استفعال« اغلب به صورت متعّدی ترجمه می شوند؛ مانند: ِاْسَتْخَرَج: استخراج کرد.

َم:  فعل های باب »افتعال« و »تفّعل« الزم و گاهی متعّدی ترجمه می شوند؛ مانند: ِانَتَصَر: پیروز شد )الزم(؛ ِانَتَخَب: انتخاب کرد )متعّدی( َتَبسَّ

َل: تحّمل کرد )متعّدی( لبخند زد )الزم(؛ َتَحمَّ

	Ô .گاهی اوقات در ترجمٔه فعل های باب »َتفاعل« و »ُمفاعلة« به آوردن »با« نیاز داریم؛ مانند: تعاوَن الّناُس: مردم با هم همکاری کردند

قاَتَل الَبلداِن: دو کشور با هم جنگیدند.
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پرسش هاي چهارگزینه اي مهارت اّول ترجمه: زمان و انواع فعلپرسش هاي چهارگزینه اي مهارت اّول ترجمه: زمان و انواع فعل

تمامـی تسـت های ایـن قسـمت بـا نکاتـی کـه در مهـارت اّول ترجمـه یعنـی ترجمٔه انـواع فعل هـای عربی گفته شـد قابـل پاسـخ گویی اند و هـدف مـا از آوردن  	
تسـت ها بـه ایـن شـکل این اسـت که برای پاسـخ گویی تسـت های ترجمـه ابتدا به سـراغ فعـل بروید تـا مجبور نباشـید تمـام عبـارت را بخوانید مـا بازهم برای 
سـاده تر شـدن کاِر شـما تمامـی ایـن تسـت ها را از آسـان بـه سـخت چیده ایـم تـا بـه شـما ثابت کنیـم کـه اگـر در ابتدا بـه سـراغ ترجمـٔه فعل ها برویـد چقدر 

پاسـخ گویی بـه این تسـت ها سـاده می شـود.

)خارج 94(6 			 »يقولون إّن معرفة اهلل أمٌر ُمستحيل، و لكّننا إن عرفنا أنفسنا فقد عرفنا رّبنا معرفًة حقيقّية!«  

1( می گويند شناخت اهلل كاری غيرممكن است، وليكن ما اگر خود را بشناسيم پروردگار خود را حقيقتًا می شناسيم!

2( می گفتند كه شناخت خداوند مسأله ای ناممكن است، ولی معرفت به خود، حقيقتًا معرفت به خدا را در پی دارد!

3( گفته می شود كه معرفت اهلل امری محال است، ولی شناخت خود، ما را به طور حقيقی به شناخت پروردگار رهنمون خواهد كرد!

4( گفته می شود كه پی بردن به وجود خداوند امری نشدنی است، وليكن زمانی كه ما به وجود خود پی ببريم در حقيقت به وجود خدا پی برده ايم!

)هنر 88(6 4		 »يريد اهلل من عباده أن ال يحّرموا الّنعم اإللهّية علی أنفسهم و ال يضّيعوها!«  

1( پروردگار از بندگان خويش خواسته است كه نعمت های او را بر خود حرام و تباه نكنند!

2( خواستۀ خداوند از بندگان اين است كه موهبت های خدا را بر خودشان حرام و ضايع نكنند!

3( خداوند از بندگان خويش می خواهد كه نعمت های الهی را بر خويش حرام نكنند و آن ها را تباه نسازند!

4( خدا از بنده های خود خواسته است كه نعمت پروردگار را بر نفس خويش تحريم نكنند و آن را ضايع نسازند!

)تجربی 98(6 			 »تستطيع الّدالفيُن أن ُترشدنا إلی مكان سقوط طائرة أو مكان غرق سفينة!«: دلفينها 66666  

1( توانستند ما را به مكان سقوط هواپيماها و غرق كشتيها هدايت كنند!

2( می توانستند ما را به مكان سقوط هواپيما و غرق كشتی، راهنمايی كنند!

3( توانستند ما را به مكان سقوط هواپيماها يا مكان غرق كشتيها هدايت نمايند!

4( می توانند ما را به مكان سقوط يک هواپيما یا مكان غرق يک كشتی، راهنمايی كنند!

)تجربی  96(6 			 »هناك خيٌر في كّل شّدة فإّننا نستطيع أن نعرف بها صديقنا من عدّونا!«  

1( در هر سختی ای خيری وجود دارد، چه ما می توانيم به وسيلۀ آن دوست خود را از دشمن مان بشناسيم!

2( آنجا در هر سختی ای خيری است كه توانسته ايم به وسيلۀ آن دوستان و دشمنان خود را بشناسيم!

3( آنجا در همۀ سختی ها سود و منفعتی برای ما است زيرا شناخت دوست از دشمن را در پی دارد!

4( در هر سختی ای منافعی هست كه شناختن دوست و دشمن مان را به واسطۀ آن به دنبال دارد!

)زبان 96(6 			 »يجب أن نقول لبعض الّناس أنتم اّلذين ال تستطيعون أن تقفوا علی رجلكم، فكيف تستطيعون أن تقفوا علی قولكم!«:  

1( بايد به بعضی مردم بگوييم شما كه نمی توانيد روی پای خود بايستيد، چگونه می توانيد روی سخن خود بايستيد!

2( بايد به برخی انسان ها اين گونه گفت شما توان ايستادن بر روی پای خود را نداريد چطور بر روی حرف خود توان ايستادن داريد!

3( واجب است به برخی از مردم گفته شود شما نتوانستيد بر پای خود بايستيد پس به چه صورت می توانيد بر حرف خود بايستيد!

4( ضروری است به بعضی از انسان ها چنين بگوييم شما كه قادر بر ايستادن روی پا نيستيد، چگونه بر سخن خود قدرت ايستادن داريد!

)ریاضی 98(6 			 »َيتراكم بخاُر الماء في الّسماء و يتشّكل منه الغيُم اّلذي ُيعّد منشأ المطر!«:  

1( بخار آب در آسمان متراكم می شود و از آن ابر تشكيل می گردد كه منشأ باران بشمار می   آيد!

2( اين بخارهای متراكم آسمان هستند كه ابر را تشكيل می دهند و همان منشأ باران بشمار می آيند!

3(  از بخارهای آبی كه در آسمان متراكم شده است ابرها بوجود می آيند و آن يک منشأ برای باران است!

4( بخار آب در آسمان متراكم می شود و سبب بوجود آمدن ابرها در آسمان می گردد كه منشأ باران است!
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)انسانی 98(6 			 »إن اإلنسان اّلذي يجد طعامًا مناسبًا لفكره سُتصبح قدرته للفهم و العمل أكثر!«:  

1( انسانی كه غذای مفيدی را برای انديشۀ خود بيابد نيرويش برای فهم و عمل، بيشتر شده است!

2( انسانی كه غذای مناسبی برای فكر خود می يابد نيرويش برای فهم و عمل، بيشتر خواهد شد!

3( اگر انسان غذای مناسبی را برای  انديشۀ خود بيابد نيرويش برای  فهم و عمل، بيشتر خواهد شد!

4( انسان كسی است كه غذای مفيدی را برای فكر خود يافته و نيرويش برای فهم و عمل، بيشتر شده است!

)خارج 91(6 			 »حزنُت من بعض أعماله اّلتي كانت تسّبب أذی الّناس، و لكّنه لم يهتّم ِبُحزني!«:  

1( از بعضی كارهايش كه سبب آزار مردم می شد ناراحت شدم، اّما او به ناراحتی من توّجهی نكرد!

2( بعضی اعمال او كه مردم آزاری  را در پی داشت مرا ناراحت كرد، ولی او به ناراحتی ام اهميتی نداد!

3( از برخی كارهای وی ناراحت شده بودم زيرا اذيت مردم را در پی داشت، ولی او اهميتی به آن نمی داد!

4( برخی اعمال او كه اذيت مردم را در پی دارد برای من ناراحت كننده بود، وليكن او توّجهی به آن نكرد!

)هنر 88(6 			 »تشعر الطالبات بالسكينة حينما ُيشاهدن نجاحهّن في االمتحانات!«  

1( دانش آموزان وقتی قبولی خود را در امتحانات می بينند احساس آرامش می كنند!

2( هنگامی كه دانش آموزان نتيجۀ امتحانات را ديدند آرامش زيادی به آن ها دست داد!

3( شاگردان آرامش را حس می كنند وقتی از موفقيت خويش در امتحانات مّطلع شوند!

4( وقتی كه شاگردان قبولی خود را در امتحانات ديدند احساس آرامش به آن ها دست داد!

)تجربی 87- با تغییر(6 			 »لأليام الماطرة ظاهرة جميلة تتكّون من األلوان المختلفة تجعل السماء رائعة!«  

1( پديده ای زيبا در روزهای بارانی در آسمان وجود دارد با رنگ هايی متنوع و آسمانی ديدنی و دلربا!

2( روزهای بارانی پديده ای زيبا دارد كه از رنگ های مختلف كه آسمان را زيبا می كند تشكيل می شود!

3( روزهای بارانی پديده ای زيبا از رنگ های متفاوت تشكيل می دهد و آسمان را زيبا می سازد و چشم ربا!

4( پديده ای زيبا برای روزهای بارانی است كه آسمان به سبب آن مطلوب شده و رنگ های مختلفی به وجود می آورد!

)ریاضی 86- با تغییر(6 			 »عندما تذهَب عند والديك و هما قد عاَنيا ظلم الزمان، ُابذل لهما حّبك!«  

1( وقتی نزد پدر و مادرت كه از ظلم زمانه رنج كشيده اند می روی، محّبت خود را نثارشان كن!

2( زندگی پدر و مادرت كه از ظلم زمانه رنج بسيار برده اند، باعث شده كه محّبتت را نثارشان كنی!

3( زمانی كه پيش پدر و مادرت راه می روی در حالی كه ستم زمان آن ها را ضعيف كرده، محبتت را برا ی آن ها بخشش كن!

4( آن گاه كه پيش والدينت رفتی، عشق خويش را برای آن دو كه از جور زمان در رنج هستند ارزانی بدار!

)انسانی  90(6 4		 »ُيحاسب اهلل الخلق علی كثرتهم يوم القيامة ، كما يرزقهم علی كثرتهم في الّدنيا!«  

1( روز قيامت حسابرس همۀ مردم خداوند می باشد، به گونه ای كه در دنيا همۀ آن ها را روزی عطا می كند!

2( روز قيامت خداوند به حسابرسی اكثرّيت خلق می پردازد، همچنان كه اكثريت آن ها را در دنيا روزی عطا می كند!

3( خداوند به حساب مردم در روز قيامت می رسد، هر چند تعدادشان كثير است، چنان كه در دنيا نيز با توّجه به كثرتشان به آن ها روزی 

داده می شود!

4( خداوند مردم را با وجود بسـيار بودن تعداد آن ها، روز قيامت محاسبه می كند، همان طور كه آن ها را با وجود بسيار بودن تعدادشان، 

در دنيا روزی می دهد!

)انسانی  90(6 			 »شعرت بأّن الشيطان ُيقهقه و يسخر مّني عند عصياني رّبي!«  

1( گويی شيطان قهقهه می زد و مرا مسخره می كرد زمانی كه پروردگارم را نافرمانی كردم!

2(  هنگام نافرمانی از پروردگارم احساس كردم كه شيطان قهقهه می زند و مرا مسخره می كند!

3( هرگاه بر پروردگارم عصيان می كنم احساس می كنم مورد تمسخر و قهقهۀ شيطان واقع شده ام!

4( احساس كردم گويی اين قهقهۀ شيطان است كه هنگام عصيان من بر پروردگارم مرا مسخره می كند!
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)هنر 90(6 			 »من الناس من ُيشبه المصباح، ُينّور الطريق لك ثّم يزول نوره شيئًا فشيئًا، فيجعلك مصباحًا إلضاءة طريق اآلخرين!«  

1( از بين مردم برخی به چراغ می مانند، در حالی كه راه را نورانی می كنند و سپس بی نور و خاموش می شوند، آنگاه تو را چراغ راه ديگران می كنند!

2( كدام دسـته از مردم مثل چراغ راه را روشـن می كنند، اّما کم  کم نور خود را از دسـت می دهند، و از تو چراغی می سازند كه راه ديگران 

را روشن كنی!

3( بعضی از مردم شـبيه چراغ هسـتند، راه را برای تو روشـن می كند و کم کم نور آن از بين می رود، آنگاه تو را چراغی برای روشـن كردن 

راه ديگران قرار می دهد!

4( بعضی مردم چون چراغی هستند كه راه را برايت روشن می كنند ولی کم کم نور آنها محو می گردد، و تو در اين هنگام چراغی می شوی 

كه راه ديگران را روشن می كنی!

)هنر 86- با تغییر(6 			 »إّن  اهلل لم يسمح لإلنسان أن يترك الّدنيا بذريعة الوصول إلی اآلخرة!«  

1( مسلمًا خداوند به بشر اجازه نخواهد داد كه دنيا را به بهانۀ دست يابی به جهان ديگر رها كند!

2( خدا به انسان هرگز اجازه نمی دهد كه دنيا را به بهانۀ وصول به جهان آخرت ترک گويد!

3( خدا به انسان ها هرگز اجازه نخواهد داد كه به بهانۀ رسيدن به قيامت از دنيا دست بكشند!

4( قطعًا خداوند به انسان اجازه نداده است كه دنيا را به بهانۀ رسيدن به آخرت ترک كند!

)هنر 89(6 			 »عندما ُترَسل الموجات الصوتّية و تصطدم باألشياء، ترجع إلينا فنسمعها!«  

1( هنگامی كه موج های صوتی را ارسال می كنند تا به اشياء اصابت كنند آن ها باز می گردند تا به سمع ما برسند!

2( در زمان فرستان امواج صوت، آن ها با اشياء برخورد می كنند سپس به سوی ما بر می گردند  و آن ها را می شنويم!

3( هنگامی كه امواج صوتی فرستاده می شوند و با اشياء برخورد می كنند، به سوی ما باز  می گردند و ما آن ها را می شنويم!

4( وقتی ارسال موج های صوتی صورت  می گيرد، به اشيا ء برخورد كرده به سمت ما باز گردانده می شوند و به گوش ما می رسند!

)زبان 98(6 			 »لهذه المحافظة عدٌد كثير من المصانع، كما لها صناعات ُتصَنع بيد اإلنسان و قد كانت معروفٌة منذ القديم!«:  

1( اين استان تعداد بسياری كارخانه دارد، همانطور كه دارای صنايعی است كه بدست انسان ساخته می شود و از قديم معروف بوده است!

2( اين استان دارای  تعدادی زياد كارخانه است، همانطور كه صنايعی دارد كه با دست انسان ساخته شده است و از قديم شناخته شده بود!

3( تعداد بسياری كارخانه برای اين استان است، همانگونه كه دارای صنعتهايی است كه بدست انسان ساخته شده و از زمانهای گذشته 

معروف شده بود!

4( برای اين اسـتان تعدادی بسـيار كارخانه است، همانگونه كه برای آن صنعتهايی است كه با دسـت انسان ساخته می شد و از گذشته 

معروف بوده است!

)تجربی 97(6 			 ﴿يا أّيها اّلذين آمنوا: ُكتب عليكم الصياُم كما ُكتب علی اّلذين من قبلكم لعّلكم تّتقون﴾: ای كسانی كه ايمان آورده ايد؛  

1( بر شما روزه را مقّرر كردند و نيز بر كسانی كه قبل از شما بوده اند، باشد كه از خدا بترسيد!

2( بر شما روزه را نوشته اند و بر كسانی كه پيش از شما بوده اند، باشد كه تقوای خدا پيشه كنيد!

3( روزه را بر شما واجب كرده اند همانگونه كه بر پيشينيان شما واجب كردند، تا شايد پرهيزگار شويد!

4( روزه بر شما مقّرر شده همانطور كه بر كسانی كه قبل از شما بوده اند مقّرر شد، تا شايد تقوا پيشه كنيد!

)تجربی 87(6 			 ير نحو الكمال!«   د في القرآن أّن من واجبنا السعي في سبيل االستفادة الصحيحة من النعم اإللهية للسَّ »يؤكَّ

1( قرآن به ما تأكيد می كند كه از وظايف ما سعی و كوشش در راه های استفاده از موهبت های الهی و تحرک به سمت كمال می باشد!

2( در قرآن تأكيد می شود كه سعی و كوشش در راه استفادۀ صحيح از نعمت های الهی برای حركت به سوی كمال بر ما الزم است!

3( تأكيد قرآن اين است كه بر ما الزم است كه در راه كاربرد صحيح نعمت های الهی و تحرک به سمت رشد و كمال سعی كنيم!

4( در قرآن تأكيد شده است كه از واجبات ما تالش در مسير كاربرد صحيح از نعمت های الهی و حركت به سوی كمال می باشد!
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)زبان 98(6 			 »ُيستخَرج زيٌت خاّص من كبد الحوت و هو ُيسَتعمل في صناعة مواّد الّتجميل!«  

1( از كبد نهنگ روغنی خاص استخراج می شود كه در ساختن مواد آرايشی بكار می رود!

2( روغنی خاص را از كبد نهنگ استخراج می كنند كه در صنعت مواد زيبايی بكار می رود!

3( اين روغن مخصوص را از جگر نهنگ استخراج می كنند كه در ساختن مواد زيبايی كاربرد دارد!

4( كاربرد اين روغن مخصوص كه از جگر نهنگ استخراج می شود در صنعت مواد آرايشی می باشد!

)خارج از کشور 98(6 			 ی في الّلغتين الفارسية و العربية، الكلمات الدخيلة!«   »الُمفردات اّلتي دخلت العربّية من لغات ُاخری، تسمَّ

1( واژگانی را كه از دو زبان فارسی و عربی داخل يكديگر می شوند، در هر دو زبان واژگان دخيل می نامند!

2( مفردانی كه از زبان های ديگر در زبان عربی وارد شده، در دو زبان فارسی و عربی، كلمات دخيل ناميده می شوند!

3( واژگانی را كه در زبان عربی از زبان ديگری داخل می شود، در زبانهای فارسی و عربی مفردات داخل شده می نامند!

4( مفرداتی كه از زبان عربی به زبانهای ديگر وارد می شود، در زبانهای فارسی و عربی مفردات وارد شده ناميده می شود!

)ریاضی 89(6 4		 »إن َيسَتِفْد اإلنسان من العناصر السّكرّية أكثر من الالزم، ُيَصْب باألمراض المختلفة!«  

1( اگر انسان بيش از حد از مواد قندی استفاده كند، به بيماری های مختلف دچار می شود!

2( اگر انسان بيش از حّد نيازش مواد قندی مصرف كند، بيماری های مختلف به او آسيب می رساند!

3( انسان چنان چه از مواد قندی بيشتر از نياز استفاده كند، بيماری های مختلفی به او ضرر می رساند!

4( استفادۀ بيش از حد از مواد قندی برای انسان ضرر دارد و او را به بيماری های مختلف دچار می كند!

)خارج 93(6 			 ل شريكك في الحياة ما ال ُيطيق أبدًا، ألّنه سيخجل منك!«   »ال ُتحمِّ

1( هيچ گاه نبايد چيزی را كه شريك زندگی تو طاقتش را ندارد و از آن خجالت می كشد، بر او تحميل كنی!

2( هيچ وقت بر شريك خود در زندگی آن چه را طاقت ندارد تحميل مكن، زيرا از تو خجالت خواهد كشيد!

3( اگر در زندگيت، چيزی كه شريک و همراهت تحّمل ندارد بر او تحميل كنی، شرمنده می شود!

4( هرگز نبايد رفيقت را به كاری كه تحّمل آن را ندارد و او را شرمنده می سازد، وادار كنی!

)زبان 91(6 			 »ِاحذر مّما يجّرك إلی تبعّية اآلخرين، ألّنها ستسّبب لك األسر و الضالل و الذّلة!«  

1( برحذر باش از آنچه تو را به ديگران وابسته می كند، زيرا اسارت و ضاللت و خواری را برای تو می آورد!

2( مراقب آنچه كه تو را به ديگران وابسته می كند باش، تا برايت قيد و بند اسارت و گمراهی و مذّلت نياورد!

3( از آنچه تو را به سمت وابستگی به ديگران سوق می دهد برحذر باش، زيرا سبب اسارت و گمراهی و ذلت تو خواهد شد!

4( مواظب هر چيزی كه تو را به سوی وابستگی ديگران می كشاند باش، تا در آينده تو را در قيد اسارت و گمراهی و خواری قرار ندهد!

)ریاضی 85(6 			 »لن نسمح للمستكبرين أن يدخلوا في شؤوننا االجتماعّية و السياسّية!«  

1( به استكبارگران اجازه نمی دهيم كه در مسائل اجتماعی و سياسی جامعۀ ما داخل شوند!

2( به مستكبران اجازه نخواهيم داد كه در امور اجتماعی و سياسی ما وارد شوند!

3( اجازۀ دخالت در امور جامعه و در سياست خود را به مستكبران نمی دهيم!

4( سخن مستكبران را داير بر اينكه در كارهای اجتماعی و سياسی ما مداخله كنند نمی شنويم!

)ریاضی 92- با تغییر(6 			 ّنة اإللهّية، أنت أيضًا إن تدركها َتنجح!«   »العاَلم يقوم بالعمل و لن يستطيع أحد أن يفرَّ من هذه السُّ

1( دنيا با كار و فّعاليت اداره می شود، و هيچ كس از اين سّنت خدايی فرار نخواهد كرد، تو نيز چنان چه آن را درک كنی پيروز می شوی!

2( هستی قائم بر كار است و احدی نتوانسته است از اين قانون الهی نجات يابد، و تو نيز اگر دركش كردی پيروز خواهی شد!

3( عالم بر كار برپاست، و هيچ كس نخواهد توانست از اين سّنت الهی رهايی يابد، تو نيز اگر آن را درک كنی رستگار می شوی!

4( جهان بر پايۀ كار استوار است، احدی نمی  تواند از آن رهايی يابد، البته اگر تو آن را بفهمی رستگار خواهی شد!



نبض عربی 152

)خارج 91(6 			 »عندما ال تشعر بخوف في أعماق ضميرك إاّل الخوف من اهلل، عندئٍذ قد توّكلت عليه حّقًا6«:  

1( آن زمان به خدا اعتماد واقعی داری، كه در درونت هيچ ترسی جز ترس از خدا وجود نداشته باشد.

2( هر زمان ترسی جز ترس از خدا در عمق وجودت احساس نشد، پس آن گاه اعتماد تو فقط به خداست.

3( هرگاه در درونت جز از خدا از هيچ كس ترسی نداشته باشی، پس آن زمان است كه حقيقتًا بر خدا توّكل داری.

4( وقتی كه در اعماق وجودت ترسی جز ترس از خدا احساس نمی كنی، در اين زمان است كه حقيقتًا بر خدا توّكل كرده ای.

»قد أنشد هذا الشاعر أبياتًا متعّددة في وصف العلم و العالم ليقرأها في مجلس تكريم العلماء الكبار!«:6 			

1( شاعران بی شماری ابياتی در مورد دانش و دانشمند سروده اند تا در مجالس بزرگداشت علمای بزرگ خوانده شود!

2( بيت های فراوانی را اين شاعر دربارۀ علم و عالم می سرايد تا در مجلسی برای تكريم دانشمندان بزرگ آن ها را بخواند!

3( اين شاعر ابيات متعّددی را در وصف علم و عالم سروده تا آن ها را در مجلس بزرگداشت دانشمندان بزرگ بخواند!

4( در توصيف دانش و دانشمند اين شاعر بيت های زيادی سروده است تا در همايش بزرگ علمای بزرگ خوانده شود!

)تجربی 92(6 			 »قد تعّلمت أن ال أعجل في مالمة أحد بذنب ارتكبه، فلعّل اهلل أراد أن يغفر ذنبه!«  

1( ياد گرفته ام كه در سرزنش كردن كسی به سبب گناهی كه مرتكب شده عجله نكنم، چه شايد خدا بخواهد از گناه او در گذرد!

2( مرا فهمانده اند كه نبايد در عيب جويی از افراد به سبب گناهان آن ها تعجيل كنم، بسا خدا بخواهد از گناه آن ها گذشت كند!

3( فهميده ام كه در عيب گيری از اشخاص به خاطر گناه كردنشان نبايد شتاب داشته باشم، بسا خدا بخواهد آن ها را بيامرزد!

4( به من آموخته اند كه نبايد در سرزنش هيچ فردی به خاطر گناهش عجله كرد، چه شايد آمرزيدۀ خداوند باشد!

)انسانی 90- با تغییر(6 			 »قد يلقي الّشاّب نفَسه بسبب أخطائه في بئر، الخروج منها صعب كثيرًا!«:  

1( آن جوان به خاطر خطاهايش گاهی خويشتن را در چاهی می بيند كه خروج از آن سخت است!

2( آن جوان كه برای اشتباهاتش خود را در چاه می اندازد، بيرون آمدنش از آن خيلی دشوار است!

3( گاهی جوان به خاطر اشتباهاتش خود را در چاهی می اندازد كه خارج شدن از آن بسيار دشوار می باشد!

4( گاهی يک جوان به علت اشتباهاتش خود را در چاهی می بيند كه بيرون آمدن از آن خيلی سخت می باشد!

)ریاضی 96(6 			 »كنت أعرف كاتبًا قد كتب أكثر مقاالته في صحف مدينتنا«  

1( به نويسنده ای معرفی شدم كه اكثر مقاله هايش در روزنامۀ شهرمان به چاپ رسيده است.

2( نويسنده ای را می شناختم كه بيشتر مقاالت خود را در روزنامه های شهرمان نوشته بود.

3( من نويسنده ای را شناختم كه اكثر مقاله های او در روزنامۀ شهر ما به چاپ رسيده بود.

4( با نويسنده ای آشنا شدم كه بيشتر مقاالت خويش را در روزنامه های شهری مان نوشت.

)ریاضی 94(6 4		 »كان آباؤنا يؤّكدون دائمًا أّن طريق الوصول إلی الُعلی هو اإلحسان في حّق الّناس!«:  

1( تأكيد پدران ما هميشه اين بوده است كه طريق دستيابی بر بزرگی، احسان كردن به مردم است!

2( سفارش نياكان ما تأكيد بر اين بوده كه راه حصول به بزرگی ها، خوبی كردن در حّق ناس است!

3( پدران ما همواره تأكيد می كردند كه راه رسيدن به بزرگی، نيكی كردن در حّق مردم است!

4( نياكان ما دائمًا سفارش می كنند كه طريق رسيدن به بزرگی ها، احسان در حّق الّناس است!

)ریاضی 87- با تغییر(6 			 »كان الباحثون المسلمون يهاجرون إلی النقاط البعيدة من األرض الكتشاف أسرار العاَلم«  

1( پژوهشگران اسالمی به مناطق دوردستی از زمين برای كشف راز جهان سفر كرده اند!

2( محّققان مسلمان برای كشف اسرار جهان به نقاط دوردست زمين مهاجرت می كردند!

3( جستجوگران اسالمی به اقصی نقاط زمين برای بدست آوردن رازهای جهان مسافرت كرده بودند!

4( تحقق گران مسلمان بودند كه به مناطق دوردست زمين برای اكتشاف اسرار دنيا مهاجرت نمودند!
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)تجربی 85(6 			 »كان المشركون يظّنون أّنهم يستطيعون أن يقتلوا النبّي، لكّن امرأة مسلمة دافعت عنه دفاعًا رائعًا!«: مشركان 666666666666666  

1( كه فكر می كردند پيامبر را می كشند، ديدند زن مسلمانی حقيقتًا فداكارانه از او دفاع می كند!

2( فقط گمان می كردند می توانند پيامبر را بكشند، ولی زنی مسلمان دفاعی فداكارانه از او كرد!

3( كه قصد داشتند پيامبر را به قتل برسانند، با زنی مسلمان كه از او دفاعی حقيقی كرد، مواجه شدند!

4( تصور می كردند كه می توانند پيامبر را به قتل برسانند، ولی يک زن مسلمان از او دفاع زيبا و جانانه ای كرد!

)تجربی 85- با تغییر(6 			 »كان النبّي )ص( ال يترك التأكيد علی احترام الصغار و األطفال أبدًا«  

1( نبی اكرم )ص( تأكيد بر احترام به كوچک ترها و كودكان را ابدًا رها نكرده بود.

2( پيامبر )ص( تأكيد بر احترام گذاشتن به كودكان و اطفال را هرگز ترک نمی كرد.

3( هرگز رسول اهلل )ص( تأكيد بر محترم شمردن اطفال و كودكان را بی ارزش نمی شمرد.

4( پيامبر اكرم )ص( هيچ گاه تأكيد بر احترام كردن كودكان و فرزندان كوچک تر را وانگذاشت.

 »عندما كّنا نسافر قبل شهرين في مناطق بالدنا الشمالّية، تذّكرنا جّدتنا الحنون اّلتي كانت ُتماشينا قبل سنوات في كّل 6 	4	

)خارج 90- با تغيير( سفر!«  

1( آنگاه كه دو ماه پيش در قسمت شمالی كشور بوديم، به ياد مادر بزرگ مهربانمان افتاديم كه سال های قبل در هر سفری ما را همراهی می كرد!

2( هنگامی كه دو ماه قبل در حال سـفر در نواحی شـمالی كشور بوديم، مادر بزرگ مهربانمان به ياد ما آمد كه سال های قبل در هر سفری 

ما با هم رفيق بوديم!

3( وقتی دو ماه پيش به مناطق شمالی كشورمان مسافرت می كرديم، مادر بزرگ مهربانمان را به خاطر آورديم كه سال ها قبل در هر سفری 

ما را همراهی می كرد!

4( در زمانی پيش از دو ماه، مشغول مسافرت در نواحی شمالی كشور بوديم، به ياد مهربانی های مادربزرگمان افتاديم كه در تمام سفرهای 

سال های قبل چگونه ما را مهربان كرده بود!

)هنر 85(6 	4	 »نجد في بعض اآلثار و الّرسائل العلمّية في العالم نظريات كانت قد ُطرحت ألّول مّرة من جانب العلماء المسلمين«  

1( ما در برخی آثار و نوشته های علمی دنيا به نظراتی برخورد كرده ايم كه اّولين بار از سوی دانشمندان مسلمان مطرح شده است.

2( در بعضی آثار و رساله های علمی در جهان نظريه هایی می يابيم كه برای اّولين بار از جانب دانشمندان مسلمان طرح شده بود.

3( در نشانه ها و رساله های علمی جهان بعضی تئوری ها را می بينيم كه برای بار اّول از طرف علمای مسلمين طرح شد.

4( در آثار و كتب علمی در دنيا ما به برخی نظريات از سوی علمای مسلمان برای بار اّول برخورد می كنيم.

)تجربی 91- با تغییر(6 	4	 ُد اآلخرين و أعتمد علی نفسي و أقف علی  قدمّي!«:   ت علّي أن ال ُأقلِّ »كانت ُاّمي أصرَّ

1( مادر من اصرار داشت كه از ديگران پيروی نكرده فقط بر خويش تكيه كنم و بر پاهای خود بايستم!

2( مادرم بر من فشار می آورد كه از ديگران تبعيت نكرده به خود تكيه كنم و روی پای  خويش بايستم!

3( مادر من پافشاری كرد كه از ديگران پيروی نكنم و اعتماد به نفس داشته باشم و روی پای خود بايستم!

4( مادرم به من اصرار كرده بود كه از ديگران تقليد نكنم و به خود اعتماد كنم و بر روی پاهای خود بايستم!

)هنر 91- با تغییر(6 	4	 »فتحنا مكانًا له في مكاننا و أجلسناه إلی جانبنا و رّحبنا به و كّنا قد تعّجبنا من كّفيه الخشنتين!«:  

1( وقتی كنار ما جايی برای او باز شد پيش ما نشست و ضمن خيرمقدم به او از دستان زبرش متعّجب شديم!

2( در كنار خود جايی باز كرديم تا نزد ما بنشيند و با تعّجب از دستان او كه خشن بود، به او خيرمقدم گفتيم!

3( وقتی برای او نزد خودمان جا باز كنيم كنار ما می نشيند در حالی كه به او خوش آمد می گوييم و از دستان زبر او تعّجب می كنيم!

4( نزد خودمان برای او جا باز كرديم و او را كنار خود نشانديم و به او خوش آمد گفتيم، و ما از دستان خشن او تعّجب كرده بوديم!

)زبان 93(6 	4	 »ليتني كنت قد تعّلمت منك أن ال أحزن علی كّل أمر مكروه ُاواجهه، و لو كان كبيرًا!«:  

1( كاش از تو آموخته بودم كه بر هر امر ناپسندی كه با آن مواجه می شوم غمگين نگردم، اگرچه بزرگ باشد!

2( شايد از تو آموخته باشم كه به خاطر هر آن چه از ناپسندی ها به من برسد حتی اگر بزرگ باشد، ناراحت نباشم!

3( كاش محزون نشدن را بر هر امر ناماليمی كه با من مواجه می شود از تو ياد می گرفتم، ولو بزرگ باشد!

4( شايد غم نخوردن را برای آن ناخوشايندی كه به من خواهد رسيد با وجود بزرگ بودن، از تو بياموزم!
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)انسانی 93(6 	4	 »أثمار فصل الّصيف المفيدة هي الّزهور المتلّونة اّلتي كانت قد صنعت لنا منظرًا رائعًا في فصل الّربيع!«:  

1( ميوه های مفيد فصل تابستان همان شكوفه های رنگارنگی هستند كه در فصل بهار منظرۀ دل انگيزی برای ما ساخته بودند!

2( همان شكوفه های رنگين كه در فصل بهار منظرۀ دل انگيز ايجاد می  كنند در فصل تابستان ميوه های مفيد به بار می آورد!

3( همان شكوفه های رنگارنگی كه منظرۀ فصل بهار را زيبا كرده بودند در فصل تابستان تبديل به ثمرات مفيد شدند!

4( ميوه های مفيد در فصل تابستان شكوفه های رنگارنگ بهاری هستند كه آن منظره های جالب را برايمان می ساختند!

)زبان 98(6 44	 »لّما نقلُت لصديقي الخبَر اّلذي كنت أسمعه دائمًا، قال لي: إّني كنُت قد سمعت هذا الخبر مرارًا قبل هذا!«:  

1( آنگاه كه به دوستم گفتم اين خبر را پيوسته می شنوم، او به من گفت: من همين خبر را بارها پيش از اين شنيده بودم!

2( وقتی خبری را كه دائمًا می شنيدم برای دوستم نقل كردم، به من گفت: من اين خبر را قبل از اين بارها شنيده بودم!

3( هنگامی كه اين خبر را كه مرتبًا می شنيدم برای دوستم گفتم، او به من گفت: من نيز همين خبر را پيش از اين به دفعات شنيده ام!

4( زمانی كه داشتم برای دوستم خبری را كه بارها شنيده بودم نقل می كردم، به من گفت: من هم اين خبر را قبل از اين به دفعات شنيده ام!

)انسانی خارج 98(6 	4	 »ال َيغَتّر بالدنيا أبدًا َمن َيعلم أّنها كسراٍب، َيری فيها ما ال وجوَد له!«:  

1( فريب دنيا را كسی نمی خورد كه دانسته است آن مثل سرابی است كه هرگز در آن چيزی وجود ندارد!

2( كسی هرگز فريب دنيا را نخورده است اگر بداند كه آن مثل سراب است و در آن هيچ چيزی وجود ندارد!

3( كسی كه می داند دنيا چون سرابی است كه در آن آنچه وجود ندارد ديده می شود، فريب دنيا را هرگز نمی خورد!

4( هرگز فريب دنيا را نمی خورد كسی كه می داند كه آن چون سرابی است كه در آن چيزی را می بيند كه اصاًل وجود ندارد!

)ریاضی 84(6 	4	 »إّن اإلسالم ال يقصد أن يمنع المرأة من قبول المسؤوليات االجتماعية!«  

1( قطعًا قصد اسالم اين نيست كه زن از مسئوليت های اجتماعی منع شود!

2( بی شک اسالم قصد ندارد كه زن را از پذيرش مسؤوليت های اجتماعی منع كند!

3( مسلمًا هدف اسالم ممنوعيت زن از قبول مسؤوليت های اجتماعی خود نيست!

4( اسالم يقينًا تصميم نداشته كه هيچ زنی را از پذيرش مسؤوليت اجتماعی باز بدارد!

)زبان 96(6 	4	 »ال يتغّلْب علیك اليأُس عندما تفقد شيئًا جمياًل،  فبعض األحيان يجب أن يرحل الجميل ليأتي األجمل!«:  

1( نا اميد مباش وقتی چيزی زيبا را از دست دادی، چون بايد زيبا برود تا زيباترين بيايد!

2( ناراحتی بر تو چيره نشود هنگام از دست دادن چيز زيبا، چه گاهی زيبا می رود تا زيباتر بيايد!

3( هنگامی كه چيز زيبا را از دست می دهی دچار نااميدی مشو، چو زيبا می رود تا زيباتری بيايد!

4( وقتی چيز زيبايی را از دست می دهی نوميدی بر تو غلبه نكند، زيرا گاهی بايد زيبا برود تا زيباتر بيايد!

)تجربی 85- با تغییر(6 			 ّيئات حّتی نری جمال الحقيقة!«:   »يجب علينا أن ُنطّهر قلوبنا من السَّ

1( بر ماست پاكيزه كردن قلب ها از بدی تا زيبايی حق را نظاره كنيم!

2( ما بايد دلهايمان را از بدی ها پاک كنيم تا زيبايی حقيقت را ببينيم!

3( بر ماست كه دلهايمان از بدی ها پاک شود تا جمال حقيقی را مشاهده كنيم!

4( پاكيزگی قلوب را از امور بد بر ما واجب كرده اند تا شايد زيبايی حقيقت را بنگريم!

)ریاضی 96(6 			 »هناك كثيٌر من األشخاص يتحّملون المشّقات في حياتهم ليكتسبوا المعالي!«:  

1( آنجا بسيارند كسانی كه سختی های زندگی را متحّمل می شوند تا بزرگی هایی برايشان به دست آيد!

2( اينجا هستند افراد بسياری كه مشّقات را در زندگيشان تحّمل كرده، برتری ها را به دست می آورند!

3( بسياری  از اشخاص هستند كه مشّقات را در زندگانيشان تحّمل كرده، برتری ها را كسب نموده اند!

4( بسياری از افراد هستند كه در زندگی خود سختی ها را تحّمل می كنند تا بزرگی هارا به دست آورند!
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)تجربی 96(6 			 روا ما بأنفسهم﴾:   ﴿إنَّ اهلل ال يغّير ما بقوم حّتی يغيِّ

1( بالشك اهلل دگرگون نمی كند هيچ قومی را ااّل اين كه آنچه در دلهای آن قوم است تغیر داده شود!

2( همانا خداوند آنچه را در قومی هست تغیر نمی دهد مگر اين كه آنچه را در درونشان هست، تغیر دهند!

3( قطعًا اهلل چيزی را كه قومی در درون خود دارند تغیر نخواهد داد مگر اين كه ابتدا درون خويش را تغیر دهند!

4( بدون ترديد خداوند دگرگون كنندۀ چيزی كه قومی در نفس خود دارند نيست ااّل اين كه نخست آنچه را در دل دارند دگرگون سازند!

)ریاضی 92(6 			 »يجب أن نسمح ألصدقائنا أن يطرحوا علينا مشاكل حياتهم لعّلنا نستطيع أن نزيلها!«:  

1( واجب است از دوستانمان بخواهيم كه مشكالت زندگی را برای ما بيان كنند شايد بتوانيم آن ها را حل نماييم!

2( بايد به دوستان خود اجازه دهيم مشكالت زندگی خود را با ما مطرح كنند شايد بتوانيم آن ها را برطرف كنيم!

3( ما به دوستان خود اجازه می دهيم كه با مطرح كردن مشكالت زندگی خود با ما، بتوانيم آن ها را از بين ببريم!

4( بر ما واجب است اجازۀ مطرح كردن مشكالت را به دوستان خود بدهيم اميد است كه بتوانيم آن ها را زايل كنيم!

)تجربی 90(6 			 »يجب أن نتمّسك بأهل القرآن، فهم اّلذين ال ُيعارضون الّدين و ال يختلفون فيه! «  

1( تمّسك ما بايد به اهل قرآنی باشد كه دين با آن ها معارضه نمی كند و بر سر آن اختالف ندارند!

2( مستمسك ما بايد ياوران قرآن باشند، همان ها كه با دين مخالفتی نمی كنند و در آن اختالفی ندارند!

3( برماست كه به اهل قرآن تمّسک بجوئيم، چه آن ها هستند كه نه با دين مخالفت می كنند و نه در آن اختالف پيدا می كنند!

4( ما بايد به افراد شايسته در قرآن متوّسل شويم كه نه دين را برای نمايش عرضه می كنند و نه اختالفی را در آن مطرح می كنند!

)تجربی 88- با تغییر(6 			 »يجب أن ال ننسی شجاعة اإلنسان الغيور في المجاالت المختلفة، و علينا أن نحافظ علی ذكراه!«  

1( شجاعت انسان غيور در عرصه های مختلف فراموشمان نشده است، و بر ماست كه ياد وی را حفظ نماييم!

2( نبايد شجاعت انسان غيرتمند را در عرصه های مختلف فراموش كنيم، و بر ماست كه خاطرۀ او را حفظ كنيم!

3( گذشت انسان غيرتمند در زمينه های مختلف هرگز فراموش نخواهد شد، و ياد او حفظ می شود!

4( شجاعت انسان شجاع را در عرصه های مختلف فراموش نمی كنيم، و حفظ خاطرات او واجب است!

)تجربی 96(6 4		 »إن نؤمن بأّن الباطل سيكون زهوقًا، فلن نيأس من سيطرة الّظالمين!«:  

1( اگر ايمان بياوريم كه باطل از بين رفتنی خواهد بود، از مسّلط شدن ظالمان نااميد نخواهيم شد!

2( چنانچه ايمان بياوريم كه باطل نابود شدنی است، از اين كه ظالمان مسّلط شوند نااميد نمی شويم!

3( چنانچه ايمان داشته باشيم كه باطل از بين خواهد رفت، از مسّلط شدن ظالمان نوميد نخواهيم شد!

4( اگر به اين كه باطل از بين رفتنی است، ايمان داشته باشيم، از اين كه ظالمان مسّلط شوند نوميد نمی شويم!

)خارج 87- با تغییر(6 			 »إن تذّوقنا حلو الحياة و مّرها في الّشباب، أصبحنا أكثر صبرًا في الكبر!«  

1( چنانچه شيرينی و تلخی زندگی را در جوانی بچشيم در سالخوردگی صبورتر می شويم!

2( چنانچه در نوجوانی تلخ و شيرين زندگی را می چشيديم صبر ما در سالخوردگی بيشتر می شد!

3( اگر حالوت و مرارت زندگی را در ميان جوانان چشيده باشيم صبر ما در ميان پيران بيشتر می شود!

4( اگر در نوجوانی حالوت و تلخی زندگی را به خود می چشانديم به هنگام پيری بيشتر صبر می كرديم!

)انسانی 96(6 			 ا، ولكّنه يحاول أن يكتسب مكانة العلماء و األدباء في المجتمع!«:   »إّنه و إن كان ُاّميًّ

1( هراينه او بی سواد است، ولی تالش وی كسب مقام دانشمندان و ادبا در جامعه است!

2( قطعًا وی درس ناخوانده است، اما تالش او برای كسب جايگاه عالمان و ادبا در جامعه بود!

3( همانا وی هر چند بی سواد است، اما تالشش به دست آوردن منزلت علما و اديبان در جامعه است!

4( بی شک او هر چند درس ناخوانده بود، ولی سعی می كرد جايگاه دانشمندان و ادبا را در جامعه به دست آورد!



نبض عربی 156

)خارج 87(6 			 ها ليست دائمّية!«   تي وهبها اهلل لك و ال تضّيعها و ال تغتّر بها ألنَّ »استفد من النعم الَّ

1( هميشه از نعمت ها بهره ببر زيرا آن ها را خدا به تو عطا كرده ولی به خاطر آن ها مغرور مشو زيرا هميشگی نيستند!

2( از نعمت هايی كه خدا به تو عطا كرده است استفاده كن و آن ها را ضايع مكن و به آن ها مغرور مشو زيرا دائمی نيستند!

3( از نعمت های خدا كه به تو عطا شده استفاده كن ولی نه آن ها را ضايع كن و نه به داشتن آن ها مغرور شو كه فناپذير هستند!

4( از همـۀ نعمت هايـی كه خدا به تو داده بهره مند شـو، در اين صورت آن ها را تباه نمی كنی و به آن ها مغرور هم نمی شـوی زيرا همگی 

رفتنی هستند.

)زبان 88(6 			 »ال تتركوا شيئًا من أمر دينكم إلصالح دنياكم، فإّن اهلل يفتح عليكم ما هو أضّر منه!«  

1( نبايد دين را به خاطر اصالح دنيای خود ترک كرد، زيرا باب آن چه كه از آن ضرر بخش تر است بر شما باز می شود!

2( آن چه از امور دينی است برای اصالح دنياتان نبايد رها شود، زيرا خداوند چيزی را بر شما می گشايد كه از آن زيانبارتر است!

3( چيزی از امر دينتان را به خاطر اصالح دنيای خود ترک مكنيد،  كه خدا آن چه را كه ضررش از آن بيشتر است بر شما می گشايد!

4( امری از امور دينتان را به خاطر امور دنيا رها مكنيد، زيرا چيزهايی به شما روی می آورند كه زيان آن ها بيشتر است!

)ریاضی 90(6 			 »من يعمل لغير اهلل، يرّد اهلُل ُاموره إلی من عمل له!«  

1( آن كس كه برای غير خدا كار كند، نتيجۀ كارش را نيز به او واگذار می كند!

2( كسانی كه برای غير خدا كاری انجام دهند، خداوند امورشان را به همان ها واگذار می كند!

3( اگر كسی كاری برای غير خدا انجام دهد، خداوند هم كار وی را به عهدۀ او می گذارد!

4( هركس برای غير خدا كار كند، خداوند امور او را به همان كسی كه برای او كار كرده برمی گرداند!

)هنر 92(6 			 َد الّناس أن يعملوا الحسنات ال َيشّقون علی أنفسهم عبثًا!«   »إذا َتَعوَّ

1( هرگاه عادت مردم بر كارهای نيک باشد بيهوده بر نفس خود سخت نمی گيرند!

2( هرگاه مردم عادت كنند كه كارهای نيك بكنند بيهوده خود را به مشّقت نمی اندازند!

3( هنگامی كه مردم به كارهای نيک عادت كنند سختی را بی جهت به خود راه نخواهند داد!

4( هنگامی كه كار نيک كردن عادت مردم شود مشّقت بی جهت را بر خود تحميل نمی كنند!

)هنر 89(6 			 »إذا َظَنْنَت أّنك تستطيع أن تحصل علی رضی الناس، فأنت مخطئ شديدًا!«  

1( هرگاه خيال كنی كه مردم می توانند تو را راضی نگه دارند چه قدر در اشتباه هستی!

2( اگر گمان كنی كه می توانی رضايت مردم را به دست آوری، بسيار در خطا هستی!

3( وقتی گمان كردی كه تو قادر به راضی كردن مردم هستی بسيار به اشتباه افتاده ای!

4( اگر فكر می كنی كه تو توانايی آن را داری كه مردم را از خود راضی كنی بسيار خطا می كنی!

)خارج از کشور 96(6 			 »المؤمن إذا يعد اآلخرين وعدًة يعتبر نفَسه مسؤواًل في العمل بها!«  

1( مؤمن هر وقت به ديگران وعده ای می دهد خود را در انجام آن مسؤول به شمار می آورد!

2( آنگاه كه مؤمن به ديگران وعده داد وعده دادنی، خود را برای انجام آن مسؤول می داند!

3( انسان مؤمن فقط وقتی به ديگران وعده می دهد كه در عمل كردن به آن مسؤول به شمار بيايد!

4( هرگاه انسان مؤمنی وعده ای به ديگران داد حتمًا خود را در عمل كردن به آن مسؤول می داند!

)انسانی 98(6 			 »لي اآلن مكتبة كبيرة، و ما كان لي قبل هذا أكثر من مائة كتاب!«:  

1( فعاًل كتابخانه ای بزرگ دارم، ولی پيش از اين فقط يكصد كتاب داشتم!

2( كتابخانۀ من در حال حاضر بزرگ است، ولی قباًل بيش از صد كتاب نداشت!

3( اكنون كتابخانۀ بزرگی دارم، و حال اينكه قبل از اين بيش از يكصد كتاب نداشتم!

4( كتابخانه ای در حال حاضر دارم كه بزرگ است، اما پيش از اين بيشتر از صد كتاب نداشت!



متن عربی که در گام اّول باید آن را ترجمه کنید. )که غالبًا بین 5 تا 7 خط است.( کلمات متن غالبًا در سطح کتاب درسی اند اّما 

اگر کلمه ای خارج از کتاب بود، مترادف، متضاد یا راهنمایی ای در مورد آن درون پرانتز داده می شود. کلماتی که زیر آن ها خط 

کشیده شده است مربوط به سؤاالت تجزیه و ترکیب هستند.

چهار سؤال پس از متن، مربوط به مفهوم متن هستند و در برخی از آن ها با عباراتی چون»عّین الصحیح«، »عّین الخطأ« و... 

درک ما را از متن مورد سنجش قرار می دهند.

در این متن ها، 4 سؤال پس از هر متن، مربوط به درک و استنباط از مفهوم متن و 3 سؤال بعدی مربوط به تجزیه و ترکیب )قواعد( است که این 

3 سؤال معمواًل در حّد اطالعات کتاب های درسی است. اّما وظیفٔه ما در این کتاب برای تسهیل موارد تجزیه و ترکیب این است که آنچه در این 

سؤاالت مورد پرسش واقع می شود را برای شما تشریح کنیم پس در این قسمت به توضیح در مورد تجزیه و ترکیب می پردازیم.

ـــه  ـــؤاالت بالفاصل ـــن س ـــه ای ـــؤال، ک ـــی و 7 س ـــن عرب ـــک م ـــت از ی ـــارت اس ـــور رسارسی عب ـــی در کنک ـــب عرب ـــث درک مطل مبح

پـــس از آن مـــن واقـــع شـــده اســـت. ایـــن 7 ســـؤال در دفرتچـــٔه عمومـــی کنکـــور رسارسی ســـؤاالت 36 تـــا 42 را بـــه خـــود اختصـــاص 

ـــه  ـــرای شـــا ب ـــه ب ـــن صفح ـــوید، آن را در ای ـــنا ش ـــن بخـــش آش ـــیؤه طرّاحـــی و شـــکل ســـؤاالت ای ـــا ش ـــه ب ـــرای این ک ـــد. ب داده ان

ـــم: ـــح می منایی ـــال ترشی ـــک مث ـــیلٔه ی وس

)تجربی 1400( ص الّتالي ثّم أجب عن األسئله بما یناسب النّص:     إقرأ النَّ

رة بشکل أساسّي في  َتعتمد الملیاراُت من الّناس في جمیع أنحاء العالم، خاّصًة في أفقر دول العالم، علی الُمحیطات و الِبحار فإّنها مؤثِّ

ایجاد ُفَرص العمل و کذلك الحصول علی الغذاء و االحتیاجات الیومّیة. إّن البالد الُمجاِورة لهذه الّنعمة الُکبری َتسَتفید ِمنها بأشکاٍل 

ّواح  عم الِغذائّیة و َغیِرها فهي فرصٌة َذهبّیٌة ِلجذب السُّ ها؛ فإّنها إضافًة إلی أّنها َمصادُر من النَّ ُمختِلفٍة في مجال َتنمیِة اقتصادها و نموِّ

قل البحري أصبَح اآلَن أحَد ُطرق االّتصال األساسّیة  ذ. و األمُر الجدیر بالّذکر هو ّأّن النَّ ج و التلذُّ و الُمسافرین من جمیع بالِد العالم للتفرُّ

بین البالد، فلذلك ُیَعدُّ من َعوامل َتنشیط ااِلقتصاد. و أخیرًا ما َتِجب ُمراعاُتها هي أّن البحار َلیست مکانًا للّنفایات فإّن َعدَم رعایِة 

ُب هالکَة اإلنسان ِبیده! هذا األمِر ُیسبِّ

عّین ما لیست من فوائد البحار:

2( هي أماکن لنفایة المصانع. قل.   مات للنَّ 1( إیجاد منظَّ

4( شواطئها أماکن لالستراحة. 3( تأسیس الّشرکات الِغذائیة.  

العنوان المناسب للنص هو ..........

4( الّنقل البحري فایات في البحار  3( أثر النَّ 2( أهمّیة البحار  1( مصادر البحار الِغذائیة 

»أصبح«

1( فعل ماٍض ـ للغائب ـ من األفعال الناقصة بمعنی »صار« ـ حرفه الزائد: الهمزة

2( فعل ماٍض ـ من األفعال الناقصة بمعنی »کان« وزنه »أفعل« و مصدره »إفعال«

ـ  له حروف ثالثة أصلیة و حرف واحد زائد، مصدره »إصباح« 3( ماٍض ـ للمفرد المذّکر الغائب 

ـ  له حرف واحد زائد 4( ماٍض ـ للفمرد المذّکر الغائب ـ علی وزن »أفعل« و وزن مصدره: إفعال 

»أفقر«:

1( مفرد مذّکر ـ اسم تفضیل ـ مجرور بحرف الجر؛ في أفقر: جار و مجرور

2( اسم ـ اسم تفضیل )جمعه علی وزن »أفاعل«( ـ فعله: »َفقر« و مصدره: »َفْقر«

ـ  اسم تفضیل )بمعني »ترین« و هو مضاف( ـ مجرور بحرف الجّر »في« 3( مفرد مذّکر 

4( اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم تفضیل )مؤنثه علی وزن »أفعلة« و جمعه علی وزن »أفاعل«(

سه سؤال از مبحث تجزیه و ترکیب طّراحی شده است و از شما می خواهد کلماتی را که در متن، زیر آن ها خط کشیده شده 

است، تجزیه و ترکیب کنید.

ســــؤاالت مبـحـــث درک ســــؤاالت مبـحـــث درک 
نگاه یک  در  کنکور  نگاهمطلب  یک  در  کنکور  مطلب 



تجزیه:

تجزیه به معنای تشریح کلمه است و ما باید در مرحلٔه اّول توانایی تشخیص کلمات عربی )اسم، فعل، حرف( را از یکدیگر داشته باشیم، پس 

بر اساس نوع کلمه مواردی را برای تجزیه در نظر می گیریم:

تجزیٔه فعل: در تجزیٔه فعل، چند مورد را در نظر می گیریم:

1ـ نوع فعل )ماضی، مضارع، امر(

2ـ صیغٔه فعل )للمتکّلم، للمخاطب، للغائب و...(

در این سه سال اخیر )یعنی؛ کنکور 98، 99 و 1400 تمامی رشته ها( که طّراحی سؤاالت کنکور به روش جدید و بر اساس تغییر رویکرد ¿	

و کتاب های درسی صورت پذیرفته است معمواًل فعل های صیغه های للغائب )مفرد مذّکر غائب( و للغائبة )مفرد مؤّنث غائب( مورد 

تجزیه و ترکیب واقع شده اند و فقط دو مورد فعل از صیغٔه للمتکّلم مع الغیر و للجمع المذّکر الغائب در کنار این دو صیغٔه پرتکرار مورد 

تجزیه و ترکیب قرار گرفته اند که این خبر خوشی برای شما دانش آموزان است و کار را برایتان خیلی آسان می کند.

3ـ مجّرد ثالثی یا مزید ثالثی )مزید من باب: ِافتعال، انفعال، تفعیل، تفّعل و...(

در این قسمت باید فعل های ماضی، مضارع و مصادر هر هشت باب ثالثی مزید را کاماًل حرکت به حرکت به یاد داشته باشید که ¿	

باید به درس های سوم و چهارم عربی دهم مراجعه کنید.

4ـ معلوم یا مجهول )مثال: َکَتَب: معلوم، ُکِتَب: مجهول(

برای تشخیص فعل معلوم از مجهول باید به این نکتٔه مهم توّجه کنیم که در ترجمٔه فعل مجهول معمواًل از مشتقات فعل »شدن« ¿	

استفاده می کنیم؛ مانند: َذَکَر: ذکر کرد )معلوم( ُذِکَر: ذکر شد )مجهول(؛/ ُترِسُل: ارسال می کند )معلوم( ُترَسُل: ارسال می شود )مجهول(؛ 

/ ُتشاِهُد: مشاهده می کند )معلوم( ُتشاَهُد: مشاهده می شود )مجهول(؛ / َتْضِرُب: می زند )معلوم( ُتْضَرُب: زده می شود )مجهول(

به عنوان مثال این فعل ها را تجزیه می کنیم:

َکَتَبْت )نوشت(: فعل ماٍض1، للغائبة، مجّرد ثالثی، معلوم.

َیْشَتِغُل )کار می کند(: فعل مضارع، للغائب، مزید ثالثي من باب افتعال، معلوم.

ُاْکُتْب )بنویس(: فعل امر، للمخاطب، مجّرد ثالثي، معلوم2.

در تجزیٔه افعال دّقت کنید که هر فعل سه حرف اصلی دارد چه ثالثی مجّرد باشد و چه ثالثی مزید و اگر ثالثی مزید باشد؛ یک، دو ¿	

و یا سه حرف زائد نیز دارد که در درس های سوم و چهارم عربی دهم با آنها آشنا شدیم. پس در تجزیٔه افعال اگر با عبارت »له ثالثة 

حروف أصلیة و حرفان زائدان« روبرو شدید خواهشًا نترسید و غش نکنید بلکه خونسردی خودتان را حفظ کنید چون ترجمٔه این 

عبارت به ظاهر سخت، می شود: »سه حرف اصلی و دو حرف زائد دارد«. و همان طور که می دانید تمام افعال روی کرهٔ زمین سه حرف 

اصلی دارند پس چیز جدیدی نیست و فقط براساس جدول درس سوم و چهارم عربی دهم، تعداد حروف زائد را تشخیص دهید. 

در ضمن »ماّدته« نیز یعنی همان سه حرف اصلی )ریشٔه( فعل.

1. فعل ماٍض: فعل ماضی

2. فعل امر مجهول ندارد.

درک مطلب



241بلطم کرد

تجزیٔه اسم: در تجزیٔه اسم، چند مورد را در نظر می گیریم:

1ـ عدد یا همان تعداد )مفرد، مثّنی، جمع »انواع جمع: مذّکر سالم، مؤّنث سالم، مکّسر«(

2ـ جنس )مذّکر، مؤّنث(

3_ نوع اسم از نظر: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم مبالغه، اسم مکان.

4ـ نکره یا معرفه )و انواع معرفه: معّرفه به »ال«، معرفه به اسم َعَلم(

به عنوان مثال این اسم ها را تجزیه می کنیم:

الّطاِلب: اسم مفرد، مذّکر، اسم فاعل، معّرف ِبأل1.

الُمجتِهداِن: اسم مثّنی، مذّکر، اسم فاعل، معّرف ِبأل.

ُمسروَرًة: اسم مفرد، مؤّنث، اسم مفعول، نکرة.

ااِلمِتحان: مصدر2 من باب افتعال، مذّکر، معّرف ِبأل.

َزینب: اسم مفرد، مؤّنث، معّرف بالعلمّیة3.

یادتان باشد، هنگامی که به مرحلٔه تجزیٔه کلمات عربی برسید و بتوانید کلمات مختلف را تجزیه کنید یعنی عربی را خوب یاد گرفته اید و تقریبًا 

بر آن مسّلط شده اید.

ترکید:
این مبحث صرفًا به نقش کلمات در جمله می پردازد و الزم است که در این بخش، نقش هایی همچون: فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، صفت، 

مضاف الیه، مجرور به حرف جر و نیز جملٔه فعلیه و اسمیه را از هم تشخیص دهیم. برای یادآوری و آموختن مجّدد و یادگیری کامل این 

نقش های ساده به چند نکته توّجه کنید:

1ـ جملٔه فعلیه با فعل آغاز می شود، پس از فعل، فاعل می آید که انجام دهندٔه کار است و پس از فاعل در صورت نیاز مفعول می آید و کار بر 

آن انجام می شود. به مثال ها توّجه کنید:

       َجَلَس           التلمیُذ         ؛        َیکتُب          التلمیُذ    الّتمریَن

2ـ جملٔه اسمیه با اسم آغاز می شود و از دو بخش مبتدا و خبر تشکیل می شود؛ مبتدا در ابتدای جمله می آید و خبر، دربارٔه مبتدا خبری می دهد؛ 

به مثال ها توّجه کنید:

         اهّللُ                        عالٌم             ؛           اهّللُ                             َیغفُر         الّذنوَب

3ـ صفت، اسمی است که اسم قبل از خود )موصوف( را توصیف می کند و مضاف الیه اسمی است که اسم قبل از خود )مضاف( به آن اضافه 

می شود؛ به مثال ها توّجه کنید:

الصناعُة     الجدیدُة     ؛   ُمختبٌر     صغیٌر     ؛     صناعُة     الورِق      ؛     ُمختبُر       المدرسِة

4ـ به حروف »ِمن، في، إلی، َعَلی، ِبـ، ِلـ، َعن، َکـ« حروف جر می گویند. این حروف بر اسم وارد می شوند و به ترکیب حرف جر و اسم مجرور 

پس از آن، جار و مجرور گفته می شود، به مثال ها توّجه کنید:
سالمُة العیِش في           المداراِة       ؛       الّنجاُة في           الّصدِق4

1. معّرف ِبأل: معرفه به »ال«.

2. مصدر همان اسم است.

3. معّرف بالعلمّیة: معرفه به اسم َعَلم.

4. به »المداراة« و »الّصدق« در این دو مثال »مجرور به حرف جر« هم گفته می شود.

مفعول فاعل فعل )جملٔه فعلیه( فاعل فعل )جملٔه فعلیه(

مفعول خبر مبتدا )جملٔه اسمیه( خبر مبتدا )جملٔه اسمیه(

مضاف الیه مضاف مضاف الیه مضاف صفت موصوف صفت موصوف

اسم مجرور

جار و مجرور

حرف جر اسم مجرور

جار و مجرور

حرف جر
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5- در ترکیب فعل ها با عبارت »فعل و مع فاعله جملة فعلیة« زیاد روبرو می شوید که ترجمه اش می شود »این کلمه فعل است و با فاعل خود، 

جملٔه فعلیه اند« و واجب است بدانید: هر فعلی، فاعل دارد و با فاعل پس از خود، تشکیل جملٔه فعلیه می دهد. پس همٔه فعل ها با فاعِل خود 

جملٔه فعلیه محسوب می شوند و مطلب خاص و جدیدی نیست و فقط این عبارت در حالت عادی، کمی سخت به نظر می رسد.

اسم ها اگر »ال« داشته باشند یا مضاف واقع شوند نمی توانند تنوین بگیرند پس ترکیباتی همچون: »الکتاٌب« و »الکتاب التلمیذ« ¿	

اشتباه و صحیح آن ها به صورت »کتاٌب« یا »الکتاُب« و »کتاب التلمیذ« است.

اگرچه در کتاب های درسی تأکید شده است که فقط تشخیص نقش کلمات، مهم است و دانستن اعراب ضرورتی ندارد اّما به نظر ¿	

ما این از آن دسته حرف هایی است که در گروه حرف های »بشنوید و باور نکنید« جای می گیرد. ان شاءاهّلل که همین طور است اّما اگر 

خدای نکرده این قضیه یادشان رفت، ضرر ندارد که بدانید:

ـ«، »اِن« یا »ون« می آید. ـٌ ـ«، »ـ ـُ 1ـ فاعل همیشه مرفوع است. یعنی همیشه با »ـ

ـ«، »ین« می آید. ـً ـ«، »ـ ـَ 2ـ مفعول همیشه منصوب است. یعنی همیشه با »ـ

3ـ مبتدا و خبر همانند فاعل همیشه مرفوعند.

ـ« یا »ین« می آید. ـٍ ــ، »ـ ـِ 4ـ مضاف الیه همیشه مجرور است. یعنی همیشه با »ـ

5ـ صفت، تابع حرکت موصوف است. یعنی هر حرکتی که موصوف داشت، صفت هم همان حرکت را می گیرد.

حال که با مبحث درک مطلب )چهار سؤال مفهومی آن و سه سؤال تجزیه و ترکیب مربوط به آن( آشنا شدید، در این قسمت برای تسّلط 

بیش تر شما دانش آموزان عزیز 60 درک مطلب از ده سال اخیر با هفت سؤال مربوط به هر کدام از آن ها یعنی 4 سؤال مفهومی و 3 سؤال 

تجزیه و ترکیب را مورد بررسی قرار می دهیم و یادتان باشد که شما با تسّلط بر این مبحث است که می توانید عربی را 100 بزنید. چون 

دانش آموزان معمواًل در این قسمت آن هم در 4 سؤال مفهومی پس از متن مشکل دارند. پس سؤاالت و پاسخ های تشریحی این قسمت را 

به دّقت چندین بار بخوانید و با مطالعٔه کامل این بخش به هیچ کتاب دیگری در این زمینه نیاز ندارید.

60 متن درک مطلب از جدید به قدیم براساس رشته های ریاضی، تجربی، انسانی، هنر، زبان و خارج از کشور چیده شده اند و درک شما از 

متن ها را براساس جدیدترین نکات روز کنکور مورد سنجش قرار می دهند.

مضاف
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ریاضی 99

ِاقرأ الّنص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّص:

ُیعدُّ )ُیعتبر( صیُد األسماك من أکثر المهن اّلتي یشتغل بها اإلنساُن لیدیر عیَشه خاّصًة في المناطق الساحلّیة أو المناطق الُمحاطة بالُبَحیرات و 

ل لحوُم األسماك واحدة من أهمِّ مصادر الغذاء اّلتي َیستفید منه اإلنساُن في العالم. کما کانت األسماك َمصدرًا غذائیًا ُمِهّمًا  األنهار، بحیث ُتشکِّ

قوش الحجرّیة القدیمة لعصر الفراعنة اّلتي تدلُّ علی صیدهم األسماك و طریقة قیامهم  لإلنسان في العصور القدیمة، و قد ُوجدت الکثیُر من النُّ

به َتغّذیِهم علیها، إضافة إلی هذا لم یجد اإلنساُن صعوبة في الحصول علیها!

لت مهنُة َصید األسماك إلی ریاضٍة َمحبوبة َلدی العدید من الّناس حیُث َیبلُغ َمن ُیمارسوَنها َحوالي َمالییَن من الّناس. فهناك بعُض الّناِس  تحوَّ

دت  حیَن یذهبون إلی المناطق اّلتي ُتوجد فیها هذه اإلمکانّیُة َیشتغلون بالّصید لکّنه بوسائط بسیطٍة؛ و تحّولت ُطرُق الّصید علی مّر الّزمان و َتعدَّ

الطرُق الُمستخدمة في َصید األسماك!

عّین الّصحیح: الّنقوُش الحجرّیة القدیمة تدّل علی أّن 555555555 1515

مها من أجدادنا! 2( صید األسماك کان مهنٌة حدیثة ال نتعلَّ ون أن یرفعوا مشکلة جوعهم!  1( الناس کانوا یتمنَّ

4( مصدرًا غذائّیًا وحیدًا و مهّمًا من القدیم کان لحم األسماك! اًل في کیفّیة صید األسماك!  3( مرور الزمان قد سّبب تحوُّ

عّین الخطأ: لماذا کان صید األسماك من أهّم المهن من قدیم الزمان لإلنسان؟5 	151

2( ألّنهم کانوا یملؤون ساعاِت فراغهم باالشتغال بهذا العمل! 1( ألّن السمك کان ثروًة طبیعیة َیجدها الّناُس في الطبیعة! 

4( ألّن صید األسماك ال یسدُّ جوَعه فقط بل ُیساعده علی إدارة حیاته! 3( ألّنه کان سهاًل لإلنسان أن َیحصل علیه لیرفع حوائَجه به! 

عّین الخطأ: مضی الزماُن و َعلم الّناُس 5555555 	151

2( کیفّیَة استخدام صید األسماك کریاضة! ل المختلفة لصید األسماك!  1( السبُّ

4( أّن لحم األسماك هو في کّل مکاٍن أفضل مصدٍر لغذائهم! 3( کیف یشتغلون بالّصید بالوسائط البسیطة! 

ُاذکر ما لم یأت في النّص:5 	151

2( هناك طرٌق کثیرة للصّید َیعرفها الناس کّلها من القدیم! روا ُاسلوب عملهم علی مّر الزمان!  1( الصّیادون غیَّ

4( لم یکن یستفید الناس من الوسائط الّثقیلة و الحدیثة للصید! 3( َبعُض الّناس َیملؤون ساعات فراغهم بالقیام بصید السمك! 

عّین الصحیح في االعراب و التحلیل الصرفي

»یشتغل«:5 	151

1( مضارع ـ للغائب ـ حروفه األصلیة ثالثة ، و مصدره »اشتغال«/ فعل و فاعله »اإلنسان«

2( فعل مضارع ـ للغائب ـ له ثالثة حروف أصلیة و حرفان زائدان )مزید ثالثي(/ فعل و فاعله محذوف

3( مضارع ـ ماّدته أو حروفه األصلیة »ش، غ، ل« و مصدره علی وزن »انفعال«/ فعل و فاعله »اإلنسان«

4( فعل مضارع ـ حروفه األصلیة ثالثة، و له ثالثة حروف زائدة/ فعل و فاعله »اإلنسان« و الجملة فعلیة

15.	 5:» »ُتشّکلِّ

1( فعل مضارع ـ للمفرد ـ المؤّنث الغائب )أي للغائبة(/ فعل و فاعله »لحوم« و الجملة فعلیة

ل« علی وزن تفّعل/ فاعله »لحوم« 2( مضارع ـ للغائبة ـ ماضیه »َتشّکل« و مصدره »َتشکُّ

3( مضارع ـ للمخاطب ـ حروفه األصلّیة »ش ك ل« و مصدره »تشکیل« علی وزن »تفعیل«/ مع فاعله جملٌة فعلیة

4( فعل مضارع ـ للمؤّنث ـ له ثالثة حروف أصلّیة و حرف واحد زائد )= مزید ثالثي(/ فاعله »األسماك« و الجملة فعلیة

»مصادر«:5 15.1

1( اسم ـ جمع مکّسر أو تکسیر )مفرده »مصدر« مذکر(/ مضاف إلیه، و المضاف: »أهّم«

2( جمع مکّسر ـ اسم مکان )فعله »صدر« و مصدره »تصدیر«(/ مضاف، و المضاف إلیه: »الغذاء«

3( جمع تکسیر ـ اسم مکان )علی وزن »َمفعل« من فعل ثالثي(/ مضاف الیه، و المضاف: »الغذاء«

4( اسم ـ جمع مکّسر )مفرده »مصدر« مذکر( ـ اسم مفعول )مأخوذ من فعل »صدر«(/ مضاف إلیه و مضاف
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حركت گذامی
در این مبحث که در واقع ترکیبی از مبحث تشکیل )حرکت گذاری(،تجزیه )شناخت و تشریح کلمات( و ترکیب )نقش کلمات( می باشد، نیاز 

است که با اشراف کامل به مبحث تجزیه ابتدا از نحؤه حرکت گذاری خود کلمات )غیر از حرف آخر( اطمینان حاصل کرده سپس کلمات را از 

نظر حرکِت حرِف آخر مورد بررسی قرار دهیم.

موارد مهم حرکت گذاری کلمات در غیر حرف آخر:

ـ« دارند؛ مانند: َیذهب، َیجلس، َیبتعد و... اّما در سه باب »إفعال، تفعیل و مفاعلة«، حروف  ـَ 	ـ حروف مضارع فعل های معلوم، معمواًل فتحه »ـ

ـ« می گیرند؛ مانند: ـُ مضارع ضّمه »ـ

باب إفعال← ُیکرم، ُیحسن، ُیخرج و... باب تفعیل← ُیکّرم، ُیعّلم، ُینّزل و... باب مفاعلة← ُیجاهد، ُیدافع، ُیهاجم و...

	Ô.به حروف »أ ـ ت ـ ی ـ ن« که در ابتدای فعل های مضارع می آیند، حروف مضارع گفته می شود

	ـ تشخیص فعل های مجهول از معلوم چه در ماضی و چه در مضارع از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ به مثال ها توّجه کنید.

ُیْنِزُل: معلوم )مضارع( ← ُیْنَزُل: مجهول )مضارع( َأْنَزَل: معلوم )ماضی( ← ُأْنِزَل: مجهول )ماضی( 

ُل: مجهول )مضارع( ُل: معلوم )مضارع( ← ُیَنزَّ ُیَنزِّ َل: مجهول )ماضی(  َل: معلوم )ماضی( ← ُنزِّ َنزَّ

	ـ مشابهت بین فعل های امر و ماضی و صیغه های للمتکّلم وحده از فعل مضارع در باب »إفعال« و »تفعیل« در حالت معلوم و مجهول و نیز 

اسم تفضیل می تواند باعث اشتباه شود؛ به مثال ها توّجه کنید:

َأْکَرَم ← گرامی داشت )فعل ماضی معلوم باب افعال(؛ ُاْکِرَم ← گرامی داشته شد )ماضی مجهول باب افعال(

← گرامی  دار )امر باب افعال( َأْکِرْم 

ُأْکِرُم ← گرامی می دارم )مضارع معلوم باب افعال(؛ ُاْکَرم: گرامی داشته می شوم )مضارع مجهول باب افعال(

َأْکَرَم ِمن ← گرامی تر از، بزرگ تر از )اسم تفضیل(

ُم ← گرامی داشته می شوم )مضارع مجهول باب تفعیل( ُم ← گرامی می دارم )مضارع معلوم باب تفعیل(؛ ُاَکرَّ ُاَکرِّ

	Ô نکته ای که در حرکت گذاری حروف کلمه )غیر از حرف آخر( دارای اهمیت بسیار است و تست های جدید پس از تغییر کتاب های

درسی، بیش تر از قبل به آن می پردازند؛ توّجه به اصل کلمه است که در این زمینه توّجه شما را به چند نکته جلب می کنیم:

م و... ...« می آید؛ مانند: کاِتب، ناِصر، ُمسِلم، ُمَعلِّ ـِ 1. اسم فاعل یا بر وزن »فاِعل« و یا بر وزن »ُمـ...

س، ُمنتَظر و... ...« می آید؛ مانند: َمسرور، َمکتوب، ُمرَسل، ُمقدَّ ـَ 2. اسم مفعول یا بر وزن »َمفعول« و یا بر وزن »ُمـ...

3. اسم مبالغه بر وزن »َفّعال« و »َفَعاَلة« می آید؛ مانند: َغّفار، َرّزاق، َعّلَمة، أّماَرة و...

.. اسم تفضیل بر وزن »َأْفَعل« می آید؛ مانند: أکْرَم، أْعَلم، أْحَسن و...

5. اسم مکان بر وزن های »َمْفَعل« و »َمْفِعل« و »َمْفَعَلة« می آید؛ مانند: َمْکَتب، َمْسِجد، َمْدَرَسة و...

ضبط حرکات کلمات
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6. توّجه ویژه به وزن های هشت باب ثلثی مزید؛ به عنوان مثال باب »ِافتعال« در ماضی بر وزن »ِاْفَتَعَل«، در مضارع بر وزن »َیْفَتِعُل« 

و در امر بر وزن »ِاْفَتِعْل« می آید و یک حرکت اشتباه می تواند دلیل اشتباه بودن گزینه ای باشد. یعنی مواردی مانند: ِاْجَتِهَد، َیْجَتَهُد و  

ِاْجَتَهْد فقط با تغییر یک حرکت اشتباه هستند. پس تمامی این وزن های فعل های ثلثی مزید را به دّقت یاد بگیرید. توصیٔه اکید ما 

برای یادگیری حرکت گذاری وزن های ثلثی مزید و مصادر آن ها به این خاطر است که دانش آموزان در سه سال اخیر توانسته اند به 

تعداد بسیار زیادی از این تست ها با دانستن حرکت گذاری دقیق این موارد پاسخ دهند. به عنوان نمونه جملٔه: »علی کّل الّناس أن 

َیَتعاَیشوا مع بعضهم َتعاُیشًا ِسلمّیًا« که اّتفاقًا جملٔه کتاب درسی است در سه سال اخیر، . بار در تست های مختلف کنکور سراسری 

تکرار شده است. یا کلمٔه »امتحان« که مصدر باب »ِافِتعال« است و دقیقًا باید بر وزن همین کلمه به صورت »ِامِتحان« بیاید به اشتباه 

به صورت »ِامَتحان« آمده و سه بار هم تکرار شده است. پس توصیه های ما را جّدی بگیرید.

موام  مهر حركت گذامی كلجات  م حرف آخر:
ـ« دارد؛ مانند: ذهَب، نّزَل، أکرَم، ِابتعَد، ِاستخرَج و... ـَ 1. فعل ماضی در صیغٔه للغائب آخرش فتحه »ـ

ـ« دارد؛ مانند: أذهُب، َنذهُب، َیذهُب، َتذهُب. ـُ 2. فعل مضارع در صیغه هایی که به »ن« ختم نمی شود آخرش ضّمه »ـ

3. اگر حروفی مانند »أْن، َلن، َکي، حّتی« و »ِلـ« به معنای »تا، تا این که« بر فعل مضارع در صیغه هایی که به »ن« ختم نمی شود وارد شوند آخر 

آن فعل، فتحه می گیرد؛ مانند: أْن تذهَبـ  َلن تذهَب و...

4. اگر حروفی مانند »َلم«، »ال« نهی و »ِلـ« به معنای »باید« بر فعل مضارع در صیغه هایی که به »ن« ختم نمی شود وارد شوند آخر آن فعل، 

عالمت سکون می آید؛ مانند: لم یذهْب، ال تذهْب، ِلیذهْب.

5. اگر حروف شرط مانند »َمن، ما، إْن و إذا« بر دو فعل مضارع در صیغه هایی که به »ن« ختم نمی شود وارد شوند آخر هر دو فعل عالمت 

سکون می آید؛ مانند:

َمن یفّکْر قبل الکالم یسلْم من الخطأ

	Ô ،ـ« است؛ مانند: یذهبَن، یجلسَن ـَ حرکت »ن« در صیغه هایی که فعل مضارع به »ن« ختم می شود همیشه و در همٔه حاالت فتحه »ـ

ینصرَن، أن یفتحَن، لن یرسلَن، لم یکذبَن و...

نکته تکمیلی: برای قسمت حرکت گذاری بیشتر به اصل کلمات توّجه کنید؛ همان حرکت گذاری اسم فاعل و اسم مفعول و فعل های ثالثی مزید 

که در قالب »توّجه« در همین بخش توضیح داده شد.
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پرسش های چهار گزینه ای حرکت گذاریپرسش های چهار گزینه ای حرکت گذاری

بـرای پاسـخ گویی بـه تسـت های ایـن قسـمت به نـکات مربوط بـه حرکت گـذاری کلمـات به ویـژه کلماتـی چون: ماضـی، مضـارع و مصـدر ثالثی هـای مزید و  	
نیـز اسـم فاعـل و اسـم مفعـول توّجـه کنیـد. خوبی این تسـت ها این اسـت که در این سـه سـالی که کنکـور جدید برگزار شـده اسـت، فقـط گزینٔه اشـتباه )عّین 

الخطـأ( را خواسـته اسـت؛ یعنی شـما با تشـخیص یـک حرکت گذاری اشـتباه بـه پاسـخ صحیح دسـت می یابید.

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

2( َخِجَل الّطاِلُب و َنِدَم علی ُسلوِکه. ُم.   ُس الُمَعلِّ م، َعندَما ُیَدرَّ 1(ال َتَتَکلَّ

ه َزمیُلَك الُمشاِغُب. 4( َسوَف َیَتَنبَّ ِمه.  3( َکَتَب الّطاِلُب اإلنشاَء و أعطاُه ِلُمَعلِّ

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 4			

2( هذا اْبني َیکاُد َیکوُن شاِعرًا َعظیمًا. ْمُه الُقرآَن.   1( قاَل اإلماُم ِلواِلِدِه: َعلِّ

َدًة. 4( قاَل الَفَرْزَدُق: أنا أْعِرِفُه َمعِرَفًة َجیِّ 3( خاَف َهشاٌم ِمْن أْن َیْعِرَفُه أْهُل الّشاِم. 

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

2( َصَنْعُت ِوعاًء َجمیاًل ِمن َخَشِب َشَجَرِة الَجوِز. 1( َنَجَحِت الّطاِلباُت في االمِتحان.  

ّماناِت. ّفاحاِت و الرُّ 4( َذَهْبنا إلی الُبستاِن و أَکْلنا التُّ 3( الُعّماُل الُمْجَتَهدوَن َیشَتِغلوَن في الَمْصَنِع. 

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

شاَط علی َرغِم ُظروِفِه القاِسَیِة. 2( ال ُنشاِهُد في ِحیاِتِه إاّل النَّ 1( الِکتاُب الُمفیُد هو اّلذي َیزیُد َمعِرَفَتَك في الَحیاِة. 

ُر في َنْفِسه. ُحُه قاِرُئُه َفُیَؤثَّ 4( ُربَّ ِکتاٍب َیَتَصفَّ 3( ما اسَتطاَعْت ُاْسَرُتُه أْن ُترِسَلُه إلی القاِهَرِة. 

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

َة. 2( ُتِحبُّ أْن َتأُکَل الَفراِئَس الَحیَّ َمَکِة.  1( ُهواُة أسماِك الّزیَنِة ُمعِجبوَن ِبهِذِه السَّ

4( َتْبَلُع ِصغاَرها َعنَد الَخَطِر ُثمَّ ُتْخِرُجها َبعَد َزواِل الَخَطِر. 3( َسَمَکُة الّتیالبیا ِمن أْغَرِب األسماِك ُتداِفُع عَن ِصغاِرها. 

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

ُر خیاَم الُحّجاِج في ِمنی و َعَرفاٍت. 2( َأَتَذکِّ 1( ُیشاِهُد أعضاُء اأُلْسَرِة الُحّجاَج في الَمطاِر. 

ِة َجَبِل الّنوِر. ُد في غاِر ِحراء الواقع في ِقمَّ بيُّ )ص( َیَتَعبَّ 4( کاَن النَّ ًة ُاْخری!   3( یا َلیَتني أْذَهُب َمرَّ

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

2( َیْطُلبوَن ِمنُه أْن َیْحُکَم و ُیدیَر ُشؤوَنُهم. ُبوَن ِبِه في َمسیِره.  1( کاَن الّناُس ُیَرحَّ

ُه َعلی َنجاِحِه في ُفْتوحاِتِه. 4( َشَکَر َربَّ 3( َحَکَمُهم ِبالَعداَلِة و أْصَلَح الفاِسدیَن ِمنُهم. 

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

یِل ِلُعبوِر الّشاِرِع و ال َتلَبْس أْسَود. 2( ِالَبْس َقمیصًا أبَیَض في اللَّ َمِل.  ْخِر و الجاِهُل َیْبِنیه َعلی الرَّ 1( العاِقُل َیبني َبیَته َعلی الصَّ

4( َقبُر کوُرش َیْجِذُب ُسّیاحًا ِمن ُدَوِل العاَلِم. ٌة ِبالُقرِب ِمن َذْنِبها َتْحَتِوي َزیتًا خاّصًا.  ٌة َطِبیعیَّ ِة ُغدَّ 3( ِللَبطَّ

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

ِبِهم. ِم الّناِس و ُمَؤدَّ ُبها أَحقُّ ِباإلجالِل ِمن ُمَعلِّ فِس و ُمَؤدَّ ُم النَّ 2( ُمَعلِّ ِر.  1( الِحْکَمُة َتْعُمُر في َقلِب الُمَتواِضِع ال في َقلِب الُمَتَکبِّ

4( إنَّ اهلَل َأَمَرني ِبُمداراِة الّناِس َکما َأَمَرني ِبإقاَمِة الَفراِئِض.  . عاٌت ِمنُهم حاِفٌظ الّشیرازيُّ عراِء إالیرانّیَن ُمَلمَّ 3( ِلَکثیٍر ِمَن الشُّ

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

. َة ُمنُذ الَعصِر الجاِهليِّ َغَة الَعَربیَّ ُة َدَخَلِت اللُّ 2( الُمفَرداُت الفاِرسیَّ ّیادوَن اإلفریقّیوَن إلی مکاِن اخَتفاِءِه.  1( َیْذَهُب الصَّ

4( َعَلیُکم ِبَمکاِرِم األخالِق َفإنَّ َرّبي َبَعَثني ِبها. ْمني ما َیْنَفُعني.  ْمَتني و َعلِّ 3( الّلُهمَّ اْنَفْعِني ِبما َعلَّ
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عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

ْعنا َفریَقنا الفاِئَز في ِنهاَیِة الُمساَبَقِة. 2( َشجَّ ة.  الفیَن ُتَؤّدي َحَرکاٍت َجماعیَّ 1( رأیُت الدَّ

ٌة َیْعَمُل فیها َکثیٌر ِمَن الّناِس. ٌة أو اقِتصادیَّ َسٌة ِتجاریَّ ِرَکُة ُمَؤسَّ 4( الشَّ اّلُب َمْدِرَسَتُهم َفصاَرِت الَمْدِرَسُة َنظیَفًة.  َف الطُّ 3( َنظَّ

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 4			

2( َلیسْت ُدموُع َعیني هذي َلنا الَعالَمة. 1( إّني رأُیت َدْهرًا ِمن َهْجِرِك القیاَمة. 

ْت ِبه الّنداَمة. ب َحلَّ َب الُمَجرِّ 4( َمْن َجرَّ الَمة.  3( في ُبعِدها َعذاٌب في ُقرِبها السَّ

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

2( في الَفَلواِت ال َتعیُش َنباتاٌت َکثیرٌة. 1( الّراَسُب هو اّلذي ما َنَجَح في االمِتحاناِت. 

4( أخي قاِنٌع َیرَضی ِبَطعاٍم َقلیٍل. َش َحقاِئَب الُمساِفریَن.  رطيُّ َفتَّ 3( الشُّ

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

2( إذا َمَلَك األراِذُل َهَلَك األفاِضُل. 1( سوَرُة الَبَقَرِة أْکَبُر سوَرٍة في الُقرآن. 

َم َمکاِرَم األخالِق. َتمَّ ما ُبِعْثُت أِلُ 4( إنَّ 3( أْفَضُل األعماِل الَکْسُب ِمن الَحالِل. 

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

یِن. ُد اْهِتماَم اإلنساِن ِبالدِّ 2( اآلثاُر الَقدیَمُة ُتَؤکِّ 1( کاَن الَهَدُف ِمن َتقدیِم الَقرابیِن ِلآلِلَهة َکْسَب ِرضاها. 

راَط الُمسَتقیَم. نوا الصِّ 4( أْرَسَل اهلُل األنبیاَء ِلُیَبیَّ 3( حاَوَل إبراهیُم)ع( أْن ُیْنِقَذ َقوَمُه ِمن ِعباَدِة األْصناِم. 

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

َنَم الَکبیَر. َر َجمیَع األْصناِم في الَمْعَبِد إاّل الصَّ 2( َکسَّ َثنا الُقرآُن الَکریُم َعن ِسیَرِة األنِبیاِء.  1( َقد َحدِّ

4( َفَقذُفوُه في الّناِر َفَأْنَقَذُه اهلُل ِمْنها. ُم.  َنَم ال َیَتَکلَّ 3( َبَدَأ الُقوُم َیَتهاَمسوَن: إنَّ الصَّ

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

2( ال ِلباَس َأْجِمُل ِمن العاِفَیِة. 1( ال َفقَر َکالَجْهِل و ال ِمیراَث َکاألَدِب. 

4( ال ُتْطِعُموا الَمساِکیَن ِمّما ال َتأُکُلوَن. 3( ال َتْغَضْب فإنَّ الَغَضَب َمْفَسَدة. 

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

2( ِاْشَتِغَل َمْنصوٌر في الَمْزَرَعِة َنِشیطًا. َف َمَع َجِمیِع أعضاء ااُلْسَرِة.  ی أْن َأَتَشرَّ 1( أنا أَتَمنَّ

ُجوَن َفریَقُهم الفاِئُز َمسُروریَن. ُع الُمَتَفرِّ 4( ُیَشجِّ 3( َتْجَتِهُد الّطاِلَبُة في أداِء واِجباِتها راِضَیًة. 

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

ریَن و َرِکبا الّطاِئَرِة. 2( َوَصَل الُمساِفراِن إلی الَمطاِر ُمَتَأخِّ ه َرُجٌل صاِدٌق و َصّباٌر و ُمْحَتَرٌم.  1( إنَّ

4( شاِهَد جماَعًة ِمن الُمساِفریَن واِقفیَن أماَم الَمسِجِد. اَرِة.  3( جاَء َصِدیُقُه و َجرَّ َسّیاَرَتُهم ِبالَجرَّ

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

2( ِعنَد ُوُقوِع الَمصاِئِب َتْذَهُب الَعداَوُة َسِریَعًة.  . 1( َعَلینا أْن ال َنْذُکَر ُعُیوَب اآلَخریَن ِبَکالٍم َخِفيٍّ

واِء َقلیُلُه َیْنَفُع و َکثیُرُه قاِتٌل. 4( الَکالُم َکالدَّ 3( َیْحَتَفُل الّناُس في الُهندوراس ِبهذا الَیوِم. 

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

2( أْقَوی الّناِس َمن انَتِصَر علی َغَضِبه َسْهاًل. 1( الِعلُم َخیٌر ِمن الماِل الِعلُم َیْحُرُسَك و أْنَت َتْحُرُس الماَل. 

ِة في ُصَوٍر َکثیَرٍة. ِة اإلسالمیَّ ی اّتحاُد ااُلمَّ 4( َیَتَجلَّ واُصِل َبیَن الّناِس.  3( الغیبُة ِمن َأَهمِّ أسباِب َقطِع التَّ

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 4			

َنَة. 2( الَغّواصوَن في أعماِق الُمحیِط شاَهُدوا الَمصاِبیَح الُمَلوَّ ُس هو ُمحاِوَلٌة َقبیَحٌة ِلَکْشِف أسراِر الّناِس.  َجسُّ 1( التَّ

4( َمْن َأْذَهَب و هو َیْضَحُك َدَخَل الّناَر و هو َیْبِکي. 3( إنَّ َأَحبَّ ِعباِد اهلِل إلی اهلِل أْنَفُعُهم ِلِعباِده. 
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عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

2( ال َیْشُکُر اهلَل َمْن ال َیْشُکُر الّناَس. 1( َلُکلِّ ِفکٍر َطعاٌم َکما َتوَجُد أْطِعَمٌة َلُکلِّ ِجسٍم. 

ْن ُخْلِقي. ْنَت َخْلِقي َفَحسِّ 4( الّلُهمَّ َکما َحسَّ 3( الّناُس نیاٌم َفإذا ماُتوا اْنَتِبهوا.  

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

ه إذا َکُثَر غال. 2( ُکلُّ َشيٍء َیْرُخُص إذا َکُثَر إاّل األَدَب فإنَّ ِس الکیمیاِء.  اّلُب َیْسَتِمُعوَن إلی َکالِم ُمَدرِّ 1( کاَن الطُّ

جاهاٍت ُمْخَتِلَفٍة. 4( َتْسَتِطیُع الِحرباُء أْن ُتدیَر َعْیَنیها في اتِّ 3( َمرَقُد اإلماِم الّثاِمِن في َمدیَنِة َمْشَهد في َمحاِفَظِة ُخراسان. 

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 				

ها ما َغِرَقْت. ِفیَنُة انَکَسَرْت َقلیاًل و لِکنَّ 2( السَّ ة ِلُمعاِلَجِة الَمرَضی.  بیَّ 1( َنْسَتفیُد ِمن األعشاِب الطِّ

4( علی الّطاِلِب االجِتناُب َعن َکالٍم فیه إساَءٌة ِلألَدِب. ها ُتْطِلُق َقَطراِت الماِء ُمَتتالَیًة ِمن َفِمها.  3( إنَّ

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 	4		

یِن َطَلُب الِعلِم و الَعَمُل ِبِه. ها الّناُس ِاْعَلموا أنَّ َکماَل الدِّ 2( أیُّ 1( َیْنَتِظُر الواِلداِن أْسَفَل الَجَبِل و َیْسَتْقِبالِن ِفراَخهما. 

فِط َشَجَرٌة َیْسَتْخِدُمها الُمزاَرعوَن َکسیاٍج. 4( َشَجَرُة النَّ عوِب الَکثیَرِة.  ُة َمجموَعٌة ِمن الشُّ 3( الِبالُد اإلسالِمیَّ

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 	4		

2( َجماُل الِعْلِم َنْشُرُه و َثَمَرُته الْعَمُل ِبه. 1( ما َقَسَم اهلُل ِللِعباِد َشیئًا أْفَضَل ِمن الَعْقِل. 

4( عاِلٌم ُیْنَتَفُع ِبِعْلِمه َخیٌر ِمن ألِف عاِبٍد. 3( ذَهَب الّناُس جاِنبًا َفاْسَتِلَمُه اْسِتالمًا َسهاًل. 

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:6 	4		

لِم. وحیِد و ُمحاَرَبِة الظُّ 2( َیْدُعو الّناَس إلی التَّ دًا.  1( کاَن ذوالَقرَنیِن َمِلکًا عاِداًل ُمَوحِّ

4( َنْرجو ِمنك إغالَق هذا الَمضیِق ِبَسدٍّ َعظیٍم. 3( هؤالِء الَقوِم ِاغَتِنُموا الُفرَصَة ِمن ُوُصوله. 

)ریاضی 99(6 	4		 عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:  

2( عاِلٌم ُینَتَفع ِبعلِمِه َخیٌر ِمن أْلِف عاِبد! 1( َثمرة الِعلِم إخالص الَعَمل!  

َجرُة الخاَنقُة َشجرٌة َتنمو فی َبعِض الغابات ااُلسُتوائّیة! 4( الشَّ لم!  الفین َدورًا ُمهّمًا فی الَحرِب و السِّ 3( ُتؤّدی الدَّ

)تجربی 99(6 	4		 عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:  

ُر الَحیوانات حّتی َتبَتِعَد َعِن الَخطر! ّرافِة َصوت ُیحذِّ 2( للزَّ یدلّیِة فی ِنهایِة َمَمرِّ الُمسَتوَصف!  1( ِاسَتِلم األدویة فی الصَّ

4( َعلی ُکلَّ الّناِس أْن َیَتعاَیشوا َمَع َبعِضهم َتعاُیشًا ِسلمّیًا! م دُروِسهم!  3( إنَّ االمَتحانات َتساعُد ُطاّلَب الَمداِرِس ِلَتعلُّ

)انسانی 99(6 	4		 عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:  

2( ال َیستطیع الَکّذاُب أْن ُیخفي ِکذَبه أو ُینِکَره! ّم!  1( أکبر الحمِق اإلغراُق فی الَمدِح و الذَّ

لم و الُعدوان! دیق َمن کاَن ناهیًا َعِن الظُّ 4( الصَّ مین!  بون َمحتِرمون ِعنَد الُمعلِّ الب الُمؤدِّ 3( الطُّ

)هنر 99(6 44		 عّين الخطأ في ضبط حرکات الحروف:  

2( الَشَجرُة الخاِنقُة َتْنمو في َبعِض الغاباِت االستوائّیه! 1( َشرُّ الّناس َمن ال َیعَتِقد األمانة و ال َیجَتِنُب الخیانة! 

هَر ِمن َهجِر حبیبِه کالقیاَمة! 4( َیری حاِفظ الدَّ 3( َعلی ُکلِّ الّناس أْن َیَتعاِیشوا َتعاَیشًا ِسلمّیًا! 

)زبان 99(6 	4		 عَین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:  

2( َلیَس َشیٌء أثَقَل فی المیزاِن من الُخُلق الَحَسن! 1( عاَلٌم ُینَتَفع ِبعلمِه َخیر ِمن ألف عاَبد! 

لم! الفین َدورًا ُمهّمًا فی الَحرِب و السِّ ي الدَّ 4( ُتؤدِّ 2( َعلی ُکلِّ الّناس أْن َیتعاَیشوا َتعاُیشًا ِسلمّیًا! 

)خارج 99(6 	4		 عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:  

2( الِعَنب الَبرازیليُّ َشجرة َتخَتِلف َعن باقي أشجار العاَلِم! 1( أْتقی الّناِس َمن قاَل الَحّق في ما َلُه و ما َعَلیِه! 

عات، ِمنِهم حافٌظ الّشیرازّي! عراء اإلیرانّیَن ُمَلمِّ 4( َلکثیٍر ِمن الشُّ ع األسماك!  الفین ُتساِعُد اإلنسان علی ِاکِتشاِف أماِکِن َتجمُّ 3( الدَّ
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)ریاضی 98(6 	4		 عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:  

ْمني ما َینَفُعني! مَتني و َعلِّ 2( الّلُهمَّ انَفْعني ِبما َعلَّ 1( َعَلیُکم ِبمکاِرِم األخالِق فإنَّ َرّبي َبَعثني ِبها! 

َح َسّیارَتُهم! یاراِت لکي ُیصلَّ ح السَّ َصَل ِبَصدیقِه ُمَصلَّ 4( ِاتَّ 3( ُکْن صاِدقًا َمَع َنفِسَك و َمَع اآلَخریَن في الحیاِة! 

)تجربی 98(6 				 عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:  

2( حاَوَل الُعَلماُء َمعِرَفَة ِسرِّ ِتلَك الّظاِهرِة العجیبِة! 1( َتجَتَهُد ااُلمُّ ِلَتربیِة أوالِدها ِاجَتهادًا بالغًا! 

4( َشجرٌة َیسَتخِدُمها الُمزاِرعوَن کسیاٍج َحوَل الَمزاِرِع! نیَن!  3( أِلنَّ الُکُتَب َتجاِرُب ااُلَمِم َعلی َمرِّ آالِف السِّ

)انسانی 98(6 				 عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:  

! 2( ِلکلِّ ِاختراٍع ِعلميِّ و ِابتکاٍر َوجٌه ناِفٌع و َوجٌه ُمِضرٌّ 1( َیبلُغ الّصاِدُق ِبِصدِقِه ما ال َیبُلُغُه الکاِذُب ِباحتیاِلِه! 

4( َعلی ُکلِّ الّناِس أْن َیَتعاِیشوا َمَع َبعِضِهم َتعاَیشًا ِسلمّیًا! بیعِة ِمن ِخالِل ُوجوِد َروابِط ُمَتداِخلٍة!  واُزُن في الطَّ 3( َیتمُّ التَّ

)هنر 98(6 				 عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:   

دًا َیرُسْب في ااِلمَتحاِن! رِس َجیِّ 2( َمْن ال َیسَتَمع إلی الدَّ حاِس!  1( َأَمرُهم ذو الَقرَنیِن ِبأْن َیأتوا ِبالَحدیِد و النُّ

ُر خیاَم الُحّجاِج في ِمَنی و َعرفاٍت و َرْمَي الَجَمراِت! 4( أَتذکَّ َق إبراهیُم)ع( الَفأَس َعلی َکِتِف َأصَغِر األصناِم!  3( َعلَّ

)زبان 98(6 				 عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:   

2( الَکأُس ُزجاجٌة ُیشَرُب فیها الماُء أو الّشاُي أو الَقهوُة! رًة!  1( َلّما َرَجَع الّناُس شاِهدوا أصناَمُهم ُمکسِّ

َصلوا ِبااُلستاِذ! َر أرَبعُة ُطاّلٍب أْن َیغیبوا َعِن ااِلمِتحاِن فاتَّ 4( َقرَّ 3( ِازداَدْت هذه الُخرافاُت في أدیاِن الّناِس َعلی َمرِّ الُعصوِر! 

)خارج از کشور 98(6 				 عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:  

سَتیِن! َك هاَتیِن الَمدیَنَتیِن الُمقدَّ 2( حیَن ُزرُت أنا و ُامُّ تي ُترِضُع ِصغاَرها!  بونِة الَّ 1( ُهَو ِمَن الَحَیواناِت اللَّ

ِم«! 4( ُاِحبُّ أْن أکتَب إنشاًء َتحَت ُعنواِن »في َمحَضِر الُمعلِّ 3( َکیَف کاَنْت أخالُق الّطاَلِب اّلذي کاَن َیلَتَفُت إلی الَوراء! 

)انسانی خارج 98(6 				 عّين الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:  

ُة َتهدیدًا ِلِنظاِم الطبیعِة! ناعیَّ فایاُت الصِّ 2( ُتَعدُّ النُّ جرِة ِبِمنقاِره!  1( َنّقاُر الَخَشِب طائٌر َینقُر ِجذَع الشَّ

ٍف في العاَلم! 4( سوُقها الَمشهوُر بأّنه أکبُر سوٍق ُمسقَّ َنِة الِعشرین ِمن ُعمِره کاَن عاَماًل َبسیطًا!  3( في السَّ



مبحث واژگان دایرٔه بسیار گسترده ای دارد که بهترین راه تسّلط و احاطه بر این دایرٔه گسترده، یادگیری معانی واژگان است. اگرچه تعداد واژگان عربی بسیار زیاد  	
است و یادگیری و به خاطر سپردن آن ها کار ساده ای نیست؛ اّما دّقت داشته باشید که با تسّلط بر آن می توان به سؤاالت بسیاری پاسخ داد؛ سؤاالتی مانند: معانی 
واژگان، کلمات متناسب یا غیرمتناسب با یکدیگر، مترادف و متضاد، حسب الحقیقة و الواقع و حّتی سؤاالت ترجمه و درک مطلب و قواعد. همان طور که مّطلع هستید 
اگر ترجمٔه واژگان را ندانیم تقریبًا به هیچ سؤالی نمی توانیم پاسخ صحیح دهیم بنابراین یادگیری واژگان حداقل در حّد کتاب درسی نیاز واجب همٔه دانش آموزان 
عزیز است و می توان گفت برای پاسخ گویی به سؤاالت عربی کنکور از ناِن شب هم واجب تر است. پس واژگان انتهایی کتاب های عربی دهم، یازدهم و دوازدهم را 
حتمًا مطالعه کرده و به خاطر بسپارید. اّما کمکی که از دست ما در این قسمت برای شما برمی آید این است که در دو بخش مجّزا ابتدا تمامی مترادف و متضادهای 
کتاب های درسی عربی هفتم تا دوازدهم را به صورت الفبایی برای شما گردآوری کنیم تا حداقل در پاسخ به این گونه سؤاالت مشکلی نداشته باشید، پس از آن 

تست های متناسب با مترادف و متضاد را می آوریم.
سپس تمامی کلمات متناسب با توضیحات یا به عبارتی دیگری حسب الحقیقة و الواقع را از کتاب های عربی  هفتم تا دوازدهم استخراج کرده ایم و آن ها را به همراه 
تست های متناسب برای شما از آسان به سخت گرد آورده ایم تا ان شاءالّله سؤاالت این قسمت را نیز به آسانی پاسخ دهید. در پایان کتاب نیز تمامی لغات کتاب های 

درسی عربی آمده است. قبل از پاسخ گویی تست های این قسمت ابتدا آن لغات را بخوانید و مسّلط شوید.

میرا ف
األب = الواِلد

إبِتداء = ِبداَیة

ْنب اإلْثم = الذَّ

أَتی = جاَء

َر َل = أخَّ أجَّ

ِاْجَعْل = َضْع

أْحَسنت = باَرك اهلل فیك

اإلداَمة = االستمرار

أراَد = شاَء

أْرَشَد = َدلَّ = َهَدی

ِاسَتطاَع = َقِدَر

إشارات = َعالمات

أصَبَح = صاَر

أْطَیب = أْفَضَل = أْحَسن = َخیر

أعاَن = َنَصَر = ساَعَد

ااُلّم = الواِلدة

ِانَتَخَب = ِاختاَر

َش َبَحَث = َفتَّ

الُبستان = الَحدیقة

الَبساتین = الحدائق

هل الَبسیط = السَّ

َبَعَث = أْرَسَل

َبغَتًة = َفْجَأًة

َبَنی = َصَنَع

الُبنیان = الِبناء

ًة تاَرًة = َمرَّ

عجیل = االحترام التَّ

َتناَوَل = أَکَل

َه = ِاْنَتَبَه َتَنبَّ

الجاِهز = الحاِضر

الُجلوس = الُقعود

الَجمال = الُحْسن

الُحجَرة = الُغرَفة

الَحزین = الَمحزون

الَحفَلة = الِمهَرجان

الَحیاة = الَعیش

َخلف = َوراء

الّدار = البیت = الَمنزل

َدنا = َقُرَب

َزَرَع = َغَرَس

لح لم = الصُّ الم = السِّ السَّ

الّسوء = الُقبح

الّشاِطیء = الّساِحل

شاَهَد = رأی = َنظَر

حراء = الَفالة الصَّ

زاع راع = النِّ الصِّ

الّضیاء = الّنور

الّطاِلب = الّتلمیذ

َنة العام = السَّ

الَعداَوة = الُعدوان

َعَسی = ُرّبما

ِعنَدما = َلّما

عام الِغذاء = الطَّ

حاب الَغیم = السَّ

رور الَفَرح = السُّ

الَفِرح = الَمسرور

َفرَّ = َهَرَب

ْعب القاسي = الصَّ

القاَعة = الّصاَلة

قاَم = َنهَض

َکَتَم = َسَتَر

باس الِکساء = اللِّ

َم َث = َتَکلَّ َم = َحدَّ َکلَّ

الَمْتَجر = الّسوق

واژگان )لغت(
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الُمِجّد = الُمجَتهد

َمخُبوء = َخِفّي = َمْخِفي

الَمرَقد = الَمقَبرة

الُمزاِرع = الّزارع = الَفاّلح

عوبات الَمشاکل = الصُّ

الَمعرَکة = الَحرب = الِقتال

الَمقال = الَقول = الَکالم

ِمن فضلك = َرجاًء

غل الِمْهَنة = الشُّ

ناَم = َرقَد

باَلة فاَیة = الزُّ النُّ

الواِثق = الُمطمئن = المتأّکد

الَوَجع = األَلم

الُوّد = الُحّب

قوی الَوَرع = التَّ

َوَضَع = َجَعَل

الَوْکَنة = الُعّش = الَوْکر

الَینبوع = الَعین

میضا 
األْبَیض ≠ األْسَود

ة ≠ الُعداة األِحبَّ

اإلحسان ≠ اإلساَءة

هور االخِتفاء ≠ الظُّ

األراِذل ≠ األفاِضل

األعداء ≠ األصِدقاء

اإلعطاء ≠ األْخذ

ِاقَترَب ≠ ِابَتعَد

أَقّل ≠ أکَثر

األماَنة ≠ الخیاَنة

أْمس ≠ َغد

األموات ≠ األحیاء

أْنَزَل ≠ َرَفَع

ل ≠ اآلِخر األوَّ

الباِطن ≠ الّظاِهر

هایة الِبداَیة ≠ النَّ

الَبسیط ≠ الّصْعب

َبُعَد ≠ َقُرَب

ُبْعد ≠ ُقْرب

َبُعَد ≠ َدنا

الَبعید ≠ القریب

َبَکی ≠ َضِحَك

َتحت ≠ َفوق

َتعال ≠ ِاْذَهْب

َتعیُش ≠ َتموُت

َتکَرُه ≠ ُتِحبُّ

الجاِهل ≠ العاِلم

الجاِلس ≠ الواِقف

الُجلوس ≠ القیام

الَجماعة ≠ الوحدة

الَجمال ≠ الُقبح

الَجمیل ≠ الَقبیح

الَجهل ≠ الِعلم

الحاّر ≠ الباِرد

لح الَحرب ≠ الصُّ

الُحْسن ≠ الُقْبح

َئة یِّ الَحَسَنة ≠ السَّ

الَحّق ≠ الباِطل

الخاِسر ≠ الفائز

الَخفّي ≠ الّظاِهر

ّر الَخیر ≠ الشَّ

َدَفَع ≠ ِاسَتَلَم

نیا ≠ اآلخرة الدُّ

َذَهَب ≠ جاَء

َذَهَب ≠ َرَجَع

َرُخَص ≠ َغال

َرَسَب ≠ َنَجَح

الّراِسب ≠ الّناِجح

زائد ≠ ناِقص

الّسائل ≠ الجاِمد

َسَتَر ≠ َجَهَرِبـ

قاَوة عاَدة ≠ الشَّ السَّ

َم  َسَکَت ≠ َتَکلَّ

لم ≠ الَحرب السِّ

َسِهَر ≠ ناَم

َسِهَر ≠ َرقَد

ْعب ْهل ≠ الصَّ السَّ

ْهل ≠ القاِسي السَّ

ُعوَبة هوَلة ≠ الصُّ السُّ

الّسوء ≠ الُحْسن

راء ≠ الَبیع الشِّ

باح ≠ الَمساء الصَّ

یل باح ≠ اللَّ الصَّ

َصدَق ≠ َکذَب

ْدق ≠ الِکْذب الصِّ

دق ≠ االحتیال الصِّ

داَقة ≠ الَعداَوة الصَّ

داَقة ≠ الُعدوان الصَّ

الّصاِدق ≠ الکاِذب

زوِل عود ≠ النُّ الصُّ

الّصغیر ≠ الکبیر

غار ≠ الِکبار الصِّ

َغر ≠ الِکَبر الصِّ

َضّر ≠ َنفع

الم الَضوء ≠ الظَّ

الم الّضیاء ≠ الظَّ

َسَع ضاَق ≠ ِاتَّ

ویل ≠ الَقصیر الطَّ

الّظلمات ≠ الّنور

العاِقل ≠ الجاِهل

العاِقل ≠ الَمجنون

خیص الغالي ≠ الرَّ

ة الَغداة ≠ الَعِشیَّ

الفاِسد ≠ الّصالح

َفِرَح ≠ َحِزَن 

الَفِرح ≠ الَحِزین

الَفقیر ≠ الَغنّي

الُفقراء ≠ األغنیاء

القاِدم ≠ الماضي

َقِبَل ≠ َرَفَض

لح الِقتال ≠ الصُّ

َقلَّ ≠ َکُثَر

ة ≠ الَکْثَرة الِقلَّ

الَقلیل ≠ الَکثیر

ُقْم ≠ ِاْجِلْس

القیام ≠ الُقعود

َکَتَم ≠ َجَهَر ِبـ

َلك ≠ علیك

َلها ≠ علیها

ْین ≠ الُخُشونة اللِّ

ن ≠ الَخِشن یِّ اللَّ

الّلیل ≠ الّنهار

َمَدَح ≠ َذمَّ

ّم  الَمْدح ≠ الذَّ

الَمسرور ≠ الَحزین

الَمسموح ≠ الَممنوع

الَموت ≠ الحیاة

الَمْیت ≠ الَحّي

لم زاع ≠ السِّ النِّ

َیْصُدُق ≠ ِیْکِذُب

ِسُع َیضیُق ≠ َیتَّ

ُد ُب ≠ ُیَبعِّ ُیَقرِّ

الَیمین ≠ الَیسار

َینَفُع ≠ َیُضرُّ
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پرسش های چهار گزینه ای مترادف و متضادپرسش های چهار گزینه ای مترادف و متضاد

ابتدا مترادف و متضادهای همین کتاب را بخوانید سـپس به سـراغ این تسـت ها بیایید و با دانسـتن آنها، پاسـخ گویی به این تسـت ها کاری بسـیار ساده خواهد شد. 	

َعّین ما فیه المتضاد:9 	.76

2( تفّکر ساعة خیٌر من عبادِة سبعین سنًة. 1( زینُة الباطن خیٌر من زینة الّظاهر. 

4( إّن العلم حیاُة القلوب و نور األبصار. 3( الغریُب من لیس له حبیٌب.  

عّین ما فیه المتضاد:9 ..76

4( العلُم أفضُل من العبادة. 3( من کتَم علمًا فکأّنه جاِهل.  2( ﴿هو اّلذي خلَق الّلیل و الّنهار﴾  1( ﴿ضرَب لنا مثاًل و نسَي َخْلَقه﴾ 

عّین ما فیه المتضاد:9 	.76

2( الِعلم في الّصغر کالّنقش في الَحجر. 1( ﴿هو اّلذي خلَق الّسماوات و األرض﴾ 

4( ﴿و َجعلنا من الماء کّل شيء حّي﴾ 3( الخیُر کثیٌر و فاعله قلیٌل.  

عّین ما فیه المتضاد:9 76.6

وء. 2( الوحدُة خیٌر من َجلیس السُّ سان سالمُة اإلنسان.   1( سکوُت اللِّ

4( إنَّ ُحسن العهِد من اإلیماِن. 3( المؤمن قلیل الکالم کثیر العمل. 

عّین ما فیه المتضاد:9 		76

ّن إثم و ال تجّسسوا و ال َیغتب بعضکم بعضًا﴾ 2( ﴿إّن بعض الظَّ 1( ﴿و أنزَل من الّسماء ماًء فأَخرَج به من الّثمراِت رزقًا لکم﴾ 

4( إن اهّلل أمرني بمداراة الّناس کما أَمرني بإقامة الفرائض. 3( ﴿اهّلل ولي اّلذین آمنوا ُیخرجهم من الّظلمات إلی الّنور﴾ 

)خارج از کشور 98(9 7	76 عّین ما فیه الّتضاد:  

2( الّشمس و القمر کوکبان في السّماء! 1( القیام و القعود من أعمال الصالة! 

4( ممنوع علی المسلم األکُل و الّشرب في شهر رمضان! 3( ینزل الّثلج و المطر من السماء في فصل الشتاء! 

)هنر 98(9 		76 عّین ما فیه المتضاّد:  

راعة! 1( هذه القریة قرب المدینة و یعمل أکثر الّناس فیها بالّزٖ

2( الیوم ِاشترت ااُلّم لباسًا رخیصًا لولدها بمناسبة یوم میالده!

3( في بدایة األمر لم ُیشاهد تقّدمًا في عمله و لکّنه في الّنهایة نجح!

4( صارت هذه الّطالبُة ناجحًة و أصبح والدها مسرورین و أعطیاها جائزة!

عّین ما فیه المتضاد:9 		76

2( ِنعمتان مجهولتاِن الّصّحة و األمان. جر بال ثمٍر.   1( العاِلم بال عمٍل کالشَّ

هر َیومان یوم َلك و یوم َعلیك. 4( الدَّ 3( رأیاِن خیٌر من رأي واحد.  

عّین ما فیه المتضاد:9 		76

1( أّیها الّناس اعَلموا أّن کمال الّدین طلب العلم و العمل به.

2( علیکم بالّصبر فإّن الّصبر من اإلیمان کالّرأس من الجسد.

3( ِاعمْل لُدنیاك کأّنك تعیُش أبدًا و اعَمل آلخرتك کأّنك تموت َغدًا.

4( أحّب األعمال إلی اهّلل بعَد الفرائض إدخال الّسرور علی المسلم.

عّین ما لیس فیه من المتضاد:9 		76

2( إذا ملَك األراذُل هلَك األفاضُل. 1( المؤمُن قلیُل الکالِم کثیُر العمِل. 

4( َعداوة العاِقل خیٌر من صداقة الجاهل. 3( َمن زرَع الُعدواَن حصَد الُخسراَن. 
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)انسانی 98(6 4			 عّین ما لیس فیه من المتضاد:  

2( إّن األحمق إن أراد أن َینفع أحدًا فهو یضّره! 1( من یبدأ بضرب و شتم اآلخرین فهو األظلم! 

4( األْلف من األصدقاء قلیٌل و الواحد من األعداء کثیر! 3( الکّذاب ُیبّعد علینا القریب و ُیقّرب علینا البعید! 

)تجربی 98(6 				 عّین ما لیس فیه من المتضاد:  

2( الّشمس و القمر ُکرتان من الکرات السماویة! 1( کّل یوم یحتوي علی لیل و نهار! 

4( إّن اهلل ُیخرج المؤمنین من الظّلمات إلی الّنور! 3( القیام و القعود من أعمال الّصالة! 

عّین ما فیه المترادف:6 				

2( ُحسن الُخُلق نصُف الّدین. 1( أفَضل الّناِس أنَفُعهم للّناس.  

4( رأینا ُدخانًا من بعید و شاَهْدناکم. ر َقصیٌر.   3( ِلسان الُمقصِّ

)زبان 98(6 				 عّین ما فیه المترادف:  

2( بعد أن نزل الماء من الّسماء أصبحت األرض مخضّرة! 1( ازدادت المفردات العربّیة في الفارسّیة بعد ظهور اإلسالم! 

4( أصبح المؤمنون بنعمة رّبهم إخوانًا! 3( دارنا في هذا الّشارع و لکّن بیت زمیلي في شارع آخر! 

عّین ما فیه المترادف:6 				

2( أدُب المرء خیٌر ِمن َذَهبِه. 1( رضا اهلل في رضا الوالدین.  

4( فجأًة ظهر سحاٌب و صرَخ الولُد بغتًة: المطر. 3( قیمة اإلنسان بالعلم و اإلیمان. 



كلجات میناسب تا غيرمیناسب عا  وضيحات
این قسمت بر اساس تغییر کتاب های درسی، به عنوان یک مبحث جدید در این کتاب و انصافًا در زمان چاپ این کتاب، در کتاب های مشابه انتشارات دیگر قرار  	

گرفته است به این عّلت که ما نخواستیم از همین یک تست هم غافل شویم و ساعت ها و شاید روزها برای این مبحث فکر کردیم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که 
برای این مبحث نیز درسنامه ای تدوین شود و به حال خود رها نشود. نتیجٔه شور و مشورت ما برای این قسمت: به عّلت نیاز شما دانش آموزان عزیز، 160 عبارت 
از کتاب های درسی عربی هفتم تا دوازدهم که دقیقًا مربوط به همین قسمت است گردآوری شود تا با مطالعٔه آن ها به سؤاالت این بخش، سریع تر پاسخ دهید. پس 

ابتدا این 160 مورد را مطالعه کنید سپس به سراغ پرسش های چهار گزینه ای این قسمت بروید.

	6 ُاّم األب ⇐الَجّدة
    مادِر پدر  ⇐  مادربزرگ

	6 َمکان األشجار ⇐الَحدیقة
   مکان درختان     ⇐     باغ

	6 عدد أّیام ااُلسبوع ⇐ َسبعة
   تعداد روزهای هفته  ⇐  هفت ]روز[

َهب 	6 قیمته غالیة جّدًا    ⇐    الذَّ
   قیمت آن واقعًا گران است   ⇐   طال

ساء و الَبنات ⇐ الُفستان 	6 ِمن َمالبس النِّ
   از لباس های خانم ها و دختران   ⇐   پیراهن زنانه

شيء لحفظ صّحة األسنان ⇐ الُفرشاة
  وسیله ای برای حفظ سالمت دندان  مسواک

	6 مجموعٌة من الُمُدن ⇐ الُمحاَفَظة
    تعدادی از شهرها        ⇐       استان

بیع ⇐ األزهار 	6 سبب جمال الرَّ
   عّلت زیبایی بهار       ⇐       ُگل ها

باح ⇐ الَفطور 	6 َطعام الصَّ
      غذای صبح    ⇐     صبحانه

		6 بیت الطائر ⇐ الُعّش
       خانٔه پرنده   ⇐     النه

مة اأُلمم الُمّتحدة ⇐ العربّیة ة في ُمَنظَّ 		6 ُلغة عاَلمیَّ
     زبانی جهانی در سازمان ملل مّتحد     ⇐      ]زبان[ عربی

بیع َنة ⇐ الرَّ 		6 فصل األزهار و ِبدایة ُفصول السَّ
       فصل گل ها و شروع فصل های سال     ⇐      بهار

		6 کتاٌب َیشرُح َمعاني الكلمات     ⇐    الُمعَجم
   كتابی كه معانی کلمات را شرح می دهد ⇐ فرهنگ لغت

 حسب الحقیقة 
و الواقع
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