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ُل ْرُساألَوَّ َالـدَّ

ُن َدیُّ اَلّدیُن و التَّ



ُن َدیُّ ُل: اَلّدیُن و التَّ ْرُس األَوَّ 1اَلـدَّ
ی دینـدار و  دین  اول:  درس 

بـــــــه دریـــــــای دیـــــــن انـــــــدرون ایـــــــن بـــــــرادر

دفینـــــــی و گنجـــــــی بـــــــود هـــــــر شـــــــهی را

قـــــــرآن اســـــــت دژ ثمیـــــــن محّمـــــــد

قـــــــرآن اســـــــت گنـــــــج و دفیـــــــن محّمـــــــد

»ناصر خســـرو« 
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الّداء: درد، مرضَأْجلََس: نشانید )یُْجِلُس / ِإجالس(؛ امر: َأْجِلْس 

الرُّسوم: آیینأْحَضَر: آورد، حاضر کرد )یُْحِضُر / ِإحضار(؛ امر: َأْحِضْر

ُسدًی: بیهوده و پوچِاْحِمني: از من نگهداری کن )َحمی / َیْحمي(، )نون وقایة +ي(

ِسَوی: به جزَأِعنّي: مرا یاری کن )أعاَن / یُعیُن(، )نون وقایة +ي(

الم: آشتی، صلحَأقِْم َوْجَهَك: روی بیاور )َأقاَم / یُقیُم( السَّ

َالّسیَرة: روش و کردار، سرگذشتِاکَتَشَف: یافت، کشف کرد )َیکتشف / ِاکتشاف(؛ امر: ِاْکتَِشْف

عائِر: مراسمَاْلُنشودة: سروده َالشَّ

راع: کشمکشَاْلِْنِشراح: شادمانی َالصِّ

نَم: بتَأنِْر: روشن کن )َأناَر / یُنیُر / ِإنارة( َالصَّ

َالطِّین: ِگلَأْنَقَذ: نجات داد )یُنِقُذ / ِإنقاذ(؛ امر: َأْنِقْذ

عریضة: پهن، پهناورَبَدؤوا َیَتهاَمسوَن: شروع به پچ پچ کردند )تَهاَمَس / تَهاُمس(؛ امر: تَهاَمْس

الَعَصب: پی، عصبَاْلَبْعث: رستاخیز، قیامت

اْلَعْظم: استخوانَاْلُبنیاُن اْلَمرصوص: ساختمان استوار

َعَقَل: خردورزی کردتَباَر ك: با برکت شدن )َیتَباَر ُك / تَباُر ك(؛ امر: تَباَر ك

َعلََّق: آویخت )یَُعلُِّق / تَعلیق(؛ امر: َعلِّْقالتََّجنُّب: دوری کردن )تََجنََّب / َیتََجنَُّب(؛ امر: تََجنَّْب

َاْلَفْأس: تبرالتَّماثیل: مجسمه ها

ْمَحرََّق: سوزانید )یَُحرُِّق / تَحریق(؛ امر: َحرِّْق ُم / تَْفهیم(؛ امر: َفهِّ َم: فهمانید )یَُفهِّ َفهَّ

القرآن: خواندنَاْلَحضاَرة: تمّدن

َاْلَقرابین: قربانی هاَاْلَحّظ: بخت

ْل ُل / تَْحِمیل(؛ امر: َحمِّ َل: تحمیل کرد )یَُحمِّ قیَل: گفته شد )مجهول قال: گفت(َحمَّ

َاْلَکتِف: )َا ْلِکْتف(: شانهَاْلَحنیف: یکتاپرست، »َالّدیُن الَحنیُف: دین راستین«

ْر ُر / َتْکِسیر(؛ امر: َکسِّ َر: شکست )یَُکسِّ الُمجیب: برآورندهَکسَّ

«: )کاَن / َیکوُن( ـَنَّ : هرگز نباش »ال تَُکْن: نباش + حرف تأکید  الَمْفَسَدة: مایۀ تباهیل تَکوَننَّ

َالنَّْقش: کنده کاری، نگارهلُِیبَیِّنوا: تا آشکار کند )َبیََّن / یَُبیُِّن / تَْبیین(؛ امر: َبیِّْن

ما َیلي: آنچه می آید

المـعجــم
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ُن َدیُّ ُل: اَلّدیُن و التَّ ْرُس األَوَّ 11اَلـدَّ

اَ لُْمتـــراِدُف و الُْمَتضــادُّ

ِاْکتََشَف  َفَقَدَأِعنّي  ساِعدنيأْحَضَر  َأَعّدأْجلََس  َأقاَم

َأْنَقَذ  َأَسَرَأْنَقَذ  َأْخلََصَأِنْر  َأْطِفْئاَْلِنشراح  الَفَرح

قبال  اَلنَّصیباَلتََّجنُّْب  التََقرُّبَا ْلَبْعث  َا ْلِقیامة اء  اَلَْمَرضاَلَْحّظ  اَ ْلِ اَلدَّ

دی  اَ ْلَعَبث لمالسُّ الم  السِّ الم  اَ ْلحربالسَّ لْمالسَّ راع  اَلنِّزاع  اَلسِّ اَلصِّ

فاء حة، الشِّ اء  الصِّ الدَّ

ـُـــْفــَرُد و الَْجــــــْمــُع اَ لْم

عائرَالتَّمثیل: التَّماِثیلاَلُْنشودة: اَْلَناِشید عار: َالشَّ َاْلَحّظ: َاْلُحظوظَالشُّ

راعات راع: الصِّ نَم: َاْلَصنامَالصِّ َاْلَعظْم: َاْلِعظامَاْلَعَصب: الَعصابَالصَّ

َاْلَمْفسَدة: الَمفاِسدَاْلَکتف: َاْلَْکتافَاْلُقربان: الَقرابینَاْلَفأس: َاْلفُؤوس

َالنَّْقش: َالنُّقوش

اَ لَْکـــِلمــاُت الُمـــْرتَـــِبـــَطُة

نَم، َالتَّماِثیلَالَعَصب، َا ْلَعظْم، اللَّحم َاْلِْنِشراح، َاْلُُْنشودة، َا ْلَقصیدةَالِْکتف، َالْفأس، الصَّ

لمثــــل ضـــرب  ا

اَلطُّیوُر َعلی أَشکالِها تََقُع. 

افراد هم سلیقه و هم فکر یک هدف و 

یک جهت دارند.

کبوتر بـا کبوتر بـاز بـا بـاز

کند همجنس با همجنس پرواز
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المفـردات )واژگـان( 

َور؟ )کلمتان زائدتاِن.(: الف أيُّ َکِلمٍة تناِسُب هِذِه الصُّ

َرطَریقَشعائرِشْر كَسّیارة َکسَّ تِْمثالُکَرةُ اْلَقَدم نُقوشَشَجَرة

َنَة: ب   تَْرِجمِ الَکِلماِت الُملَوَّ

الف( ！قالوا َنْعُبُد َأْصناماً )الّشعراء / 71(

.........................  

ب( ！ما کان إبراهیُم یهودّیاً و ال َنْصراِنّیاً و لکن کاَن َحنیفاً ُمْسِلماً )آل عمران / 67(

.........................  

ج  تَْرِجْم هذِه الُمفرداِت ُمستعیناً ِبالُمْعَجمِ:

َبیِّنوا: ....................................... اَلّسیرة: .................................  اَلنُّقوش: .................................. 

اَلَقرابین: ............................... عائر: ...............................  اَلشَّ تَتََجنَّبوَن: ............................... 

د  اُْکتُِب الُمترادفاِت:

ساَعَد  ................................  اء  ...................................   اَلدَّ حاَول  ................................ 

َأْحَضَر  .................................... راع  ...............................   اَلصِّ شاَهد  ............................... 

ه  اُْکتُِب الُمتضاّداِت:

الم  ...............................  اَلسَّ َأِنْر  ............................... 

التََّجنُّب  ............................. ِاْکتََشَف  ...............................  
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ُن َدیُّ ُل: اَلّدیُن و التَّ ْرُس األَوَّ 13اَلـدَّ

)النعام / 6( و  تَْرِجم هِذِه اآلَیَة ِبْالُسلوَبْیِن اْلَمذکوَرْیِن: 

ْهُتِإّني َنوِعیَُّة التَّْرَجَمِة ماواِتَفطََرِللَّذيوَْجِهَيوَجَّ َحنیفاًَو اْلَْرَضالسَّ

.............................................................................................آفرید..............................................................روی کردم...............................َالتَّرَجَمُة الَحرفیَُّة

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................َالتَّرَجَمُة اْلَمألوَفُة

ز  اُْکتُْب َجْمَع أو ُمْفرَد هذه الَکلماِت:

عب: ................................ اَلشَّ اَلُقربان: ...............................  اَْلَکتاف: ............................... 

اَلتَّماثیل: ............................... اَلَفأس: .................................  اَْلَعْصر: .................................... 

ح َعیِِّن اْلَکلَمَة اْلَغریبَة َمْفهوماً في ُکلِّ َمْجموَعٍة:

الف(  الَکْتف  اَلَْفأس  الرِّْجل  الَعْین

زَ  َأَحَضرَ  َهیََّأ ب(   َحَصدَ  َجهَّ

نَم  اَْلَعداوة راع  اَلصَّ ج(    اَلَحرب  اَلصِّ

د(    شاَهدَ  َشَعرَ  َنظَرَ  َرأی

ط ِصْل ُکلَّ عبارٍة بما یُناِسُبُه في الَمْعنَی: )کلمٌة زائدةٌ.(

ج( حَنیف

راع د( اَلصِّ

3( َعَمٌل ُدوَن فائدٍة و لَیَْس لَه نَتیجٌة.

الف( ُسدًی

ب( شعائر 2( َمْجموعٌة ِمَن األَعماِل الَّتي یلتزُِم بها الُمْسلُِم.

1( اَ لَّذي یَْعبُُد اهلَل و یَتُْر ُك األَصناَم.

طـــنـــــز

َفَیْسَأُلُه  َفتاًة  شابٌّ  َیْخُطُب 

واِلُد اْلَفتاِة َعْن ُشْغِلِه، َفَیْخَجل 

اٌم. ابُّ َأْن َیقوَل ِإنَُّه َلحَّ الشَّ

غیاِر  ِقطَع  بائُع  َأنا  َفُیجیُب 

)لوازم یدکی( الِجْسِم!!



1

14

ا لّتـــرجمــه

الف تَْرِجْم َهِذِه اْلِعباراِت:

الف( ل لباَس َأْجَمُل ِمَن اْلعاِفَیِة.

  

ثَنا القرآُن الکریُم َعن سیَرِة اْلَنبیاِء. ب( قَد َحدَّ

  

ج( ُأّمي َهیََّأِت الَغداَء لِلّضیوِف و َأْحَضَرتُْه َعلَی المائَِدِة.

  

. فِّ د( َبَدَأ التَّالمیُذ َیَتهاَمسوَن َبْعَدما َدَخل الُمَعلُِّم في الصَّ

  

َجرةِ. ه ( َعلََّق الَفاّلُح َفْأَسُه َعلی ُغْصِن الشَّ

  

حیحِة: ب  ِاْمَلِ الَفراغاِت ِبالتَّْرَجَمِة الصَّ

راِط الُمْسَتقیمِ. یِن و الصِّ الف( ِإنَّ اهلَل َأْرَسَل الَنبیاَء لِتبییِن الدِّ

 خدا پیامبران را برای ............................... دین و راه مستقیم ............................... .

َر ُزجاَج جارِِه. ب( قََذَف َعليٌّ الِحجارةَ و َکسَّ

 علی سنگ را ............................. و شیشۀ همسایه اش را ............................... .

راع َمَع َأصِدقائِِه. دیُق الَحمیُم َیَتَجنَُّب َعِن الصِّ ج( الصَّ

 دوست ............................. از ............................... با دوستانش ............................... .

د( ِإنَّ النّاَس قََذفوا إبراهیَم { في النّاِر و َأْنَقَذهُ اهلُل منها.

 ............................... مردم ابراهیم { را در آتش ............................... و خداوند او را از آن ............................... .

ِحْیَحة: ج   َعیِِّن التَّْرَجَمَة الصَّ

الف( ！قیَل اْدخِل الَجنَّة قال یا لیَت قومي یعلمون ) یس/ 26(

 گفته می شود در بهشت داخل شوید، گفت ای کاش قوم من می دانستند.

 گفته شد در بهشت داخل شو، گفت ای کاش قوم من بدانند.
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ُن َدیُّ ُل: اَلّدیُن و التَّ ْرُس األَوَّ 15اَلـدَّ

موَن الَقرابیَن لِْلَماِن ِمْن َشرِّ الَصنامِ و اآللَِهِة. ب( اَلنَّاُس کانوا یَُقدِّ

 مردم برای دوری از شّر بت ها و خدایان قربانی می کردند.

 مردم برای در امان ماندن از شّر بت ها و خدایان قربانی ها تقدیم می کردند.

ج( ِإنَّ الَحَسَد َیْأُکُل اْلَحَسناِت َکما تَْأُکُل النّاُر الَحَطَب. 

 حسادت مایۀ نابودی نیکی هاست، آن گونه که آتش هیزم ها را می خورد.

 قطعاً حسادت نیکی ها را می خورد، همان گونه که آتش هیزم را می خورد.

د( ！إنَّ اهلَل ل َیْظِلُم النّاَس شیئاً و لکنَّ النّاَس َأْنُفَسهم َیظلمون

 قطعاً خداوند چیزی به مردم ظلم نکرده است، ولی مردم به خودشان ظلم کرده اند.

 قطعاً خداوند هیچ ظلمی به مردم نمی کند، ولی مردم خودشان ظلم می کنند.

قوه و اْنُصروا آلَِهَتُکم ه ( ！قالوا َحرِّ

 گفتند او را آتش بزنید و خدایانتان را یاری کنید.

 گفتند: او را آتش زدند و خدایانتان را یاری نمودند.

د َصحِِّح اْلْخطاَء في التَّرَجَمِة:

الف( ！إنَّ اهلَل ل یَُغیُِّر ما ِبَقْومٍ َحّتی یَُغیِّروا ما ِبأْنُفِسهم )الّرعد / 11(

 همانا خداوند حال قومی را تغییر نداده است تا این که خودشان تغییر کنند.

حیَحُة:  اَلتَّرَجَمُة الصَّ

ب( إنَّ َهؤلِء رجاٌل َیَتَعبَّدون اهلَل و َیْطلُُبون َمْرضاتَه.

 قطعاً این مردان، خدا را پرستیده و در پی رضایت او هستند.

حیَحُة:  اَلتَّرَجَمُة الصَّ

ج( ل َفْقَر َکالَجْهِل و ل میراَث َکاْلَََدِب.

 نه فقری مانند دانایی است و نه میراثی مانند ادب است.

حیَحُة:  اَلتَّرَجَمُة الصَّ

الِة ِمْن َیْومِ الُجُمَعِة َفاْسَعوا ِإلی ذِْکِر اهلِل )الجمعة/ 9( د( ！إذا نودَي لِلصَّ

 هرگاه برای نماز روز جمعه فراخوانده شوید، پس به سوی یاد خدا بشتابید.

حیَحُة:  اَلتَّرَجَمُة الصَّ

ه ( ！َأ َیْحَسُب اْلِنساُن َأْن یُْتَر ك ُسَدًی )القیامة/ 36(

 آیا انسان گمان کرده که بیهوده رها شده است؟

حیَحُة:  اَلتَّرَجَمُة الصَّ
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ُن َدیُّ ُل: اَلّدیُن و التَّ ْرُس اأْلَوَّ 43اَلـدَّ

رَجَمُة:   التَّ
رَجَمِة َو اْلَمْفهوِم: ِن األََصحَّ و األََدّق َفي التَّ      َعیِّ

: یِن َحنیفاً و ال تکونَنَّ ِمَن الُْمشرکیَن 1 ！أَِقْم َوجَْهَك لِلدِّ

  به دین مهربانی روی آور و از مشرکان مباش.   دین اسالم را به پادار و با مشرکان همراه مشو.

  به دین یکتاپرستی روی آور و از مشرکان نباش.   به دین اسالم رو کن و هرگز از مشرکان نباش.

2 »ال یَرَْحُم الُل مَْن ال یَرَْحُم النّاَس«:

  رحم کننده بر مردم، مورد رحمت خداوند نیست.   خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نکند.

  خدا کسی را که به مردم رحم نکند، نمی آمرزد.   هر کس که به مردم رحم نکند، خدا به او رحم نمی کند.

: 3 ！جاِهدوا في َسِبیِلِه لََعلَُّکم تُْفِلحوَن

  کسانی که در راه خدا جهاد کردند، رستگار می شوند.   در راه او جهاد کنید، شاید شما رستگار شوید.

  در راه خدا جهاد کردند، قطعاً رستگار می شوند..   کسانی که در راه خدا جهاد می کنند، شایستۀ رستگاری هستند.

اَرِة اأْلُجَْرِة و انَْکَسَرْت رِجْلي لََعلَّني ال أََقدُر أَْن أَمشَي بُِسهولٍَة.«: 4 »أَنَا تَصاَدمُْت مََع َسیَّ

  من در برخورد با تاکسی آسیب دیدم، شاید نتوانم که به آسانی راه بروم.

   من با تاکسی تصادف کردم و پایم شکست، شاید نتوانم که به آسانی راه بروم.

  پای من در برخورد با تاکسی شکسته است، شاید نتوانم به آسانی راه بروم.

  من با یک تاکسی تصادف کردم و پایم شکست، چه بسا نتوانم به آسانی راه بروم.

حیَح في التَّرَجَمِة: 5 َعیِِّن الصَّ

  کان التَّالمیُذ یَْکتُبوَن أَْسمائَهم في قائمٍة: دانش آموزان اسامی شان را در لیستی نوشتند.

هادَة الَفْخرِیَّةَ في فَْرِع الْکَمبیوتِرِ: من در رشتۀ کامپیوتر مدرک افتخاری گرفتم.    أَنَا أَخْذُت الشَّ

ثَُك: تو مرا آزردی و من با تو صحبت نمی کنم.   أَنَت آَذیْتَني و أنا لَْن أُحَدِّ

کرتي: هر آن چه را که به آن نیاز دارم، در حافظه ام حفظ کردم.   ُکنُت قد حَِفظُْت ُکلَّ ما أَحْتاُج إِلَیِه في ذا

حیَح: 6 َعیِِّن الصَّ

  ！لََعّلي أَبْلُُغ اأْلَسباَب : کاش من به وسایلی دست بیابم.

 : کسانی که ایمان آوردند، از بسیارِی گمان دوری کردند.    ！یا أَیُّها الَّذین آَمنوا اجْتَنِبوا َکثیراً ِمَن الظَّنِّ

  ！یا لَیَت لَنا ِمثُْل ما أُوتَي قارون : شاید مانند آن چه به قارون داده شده، به ما داده شود.

  لََعلَّ اهلَل أْن یَاتي لَنا بَِفتٍْح: شاید خداوند برای ما پیروزی بیاورد.

7 ！یا أَیُّها الّذین آمنوا؛ ُکتب علیکم الّصیاُم کما  ُکتب علی الّذین من قبلکم لعّلکم تّتقون : ای کسانی که ایمان آورده اید؛ ............................ )سراسری  97(

  بر شما روزه را مقّرر کردند و نیز بر کسانی که قبل از شما بوده اند، باشد که از خدا بترسید!

  بر شما روزه را نوشته اند و بر کسانی که پیش از شما بوده اند، باشد که تقوای خدا را پیشه کنید!

  روزه را بر شما واجب کرده اند همانگونه که بر پیشینیان شما واجب کردند، تا شاید پرهیزگار شوید!

  روزه بر شما مقّرر شده همانطور که بر کسانی که قبل از شما بوده اند، مقرر شد تا شاید تقوا پیشه کنید!
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8 »الحیاة تبقی للحقیقة بعد کّل إغراق في المدح و في الّذّم!«:  )سراسری انسانی 94(

  بعد از هر زیاده روی در مدح و ذّم، هیچ حیاتی برای حقیقت باقی نمی ماند!

  هیچ حیاتی وجود ندارد که بعد از مدح و ذّم مبالغه آمیز، حقیقت را نشان دهد!

  هیچ حیاتی، بعد از اغراق در هر گونه مدح و ذّم، برای حقیقت باقی نخواهد ماند!

  بعد از مبالغه ها چه در مدح و چه در ذّم، هیچ حیاتی نمی ماند که حقیقت در آن باشد!

رون«:  )سراسری تجربی 94( 9  »یَضرب الل األمثال للنّاس لعّلهم یتذکَّ

  اهلل مثل هایی برای مردم می زند، شاید پند بگیرند!   اهلل برای مردم مثل ها را می زند، شاید یادآور شوند!

  خداوند مثلی برای مردم زده است، باشد که متنّبه شوند!   خداوند برای مردم مثلی زده است، باشد که عبرت بگیرند!

10  »التُحمِّل شریکك في الحیاة ما ال یُطیُق أبداً، أل نُّه سیخجل منك!«:  )سراسری خارج از کشور 93(

  هیچ گاه نباید چیزی را که شریک زندگی تو طاقتش را ندارد و از آن خجالت می کشد، بر او تحمیل کنی!

  هیچ وقت بر شریک خود در زندگی آن چه را طاقت ندارد، تحمیل مکن، زیرا از تو خجالت خواهد کشید!

گر در زندگیت، چیزی که شریک و همراهت تحّمل ندارد بر او تحمیل کنی، شرمنده می شود!   ا

  هرگز نباید رفیقت را به کاری که تحّمل آن را ندارد و او را شرمنده می سازد، وادار کنی!

)سراسری هنر 92( 11  َعیِِّن الَْخطَأَ: 

  إّن الّذین یطلبون حیاة طّیبة یعیشون بقدرة: آنان که زندگی شرافتمندانه ای می خواهند با قدرت زندگی می کنند. 

  و یتحّملون مشّقاتها و ال ینسون اآلخرین في حیاتهم: و سختی هایش را تحّمل کرده دیگران را در زندگیشان فراموش نمی کنند.

  ولکّنهم ال یتوّقعون من الّناس شیئاً: اّما آن ها از مردم توّقع چیزی نداشته اند. 

  هؤالء هم یُؤمنون بأّن اهلل کفیل لرزق عباده: این ها همان ها هستند که ایمان دارند به این که خداوند روزی بندگانش را عهده دار است.

)سراسری ریاضی 91 با تغییر( 12  َعیِِّن الَْخطَأَ: 

  حین کان المدیر یعطي الجائزَة إلی الّتلمیذ المثالّي قال له: لم یشاهَْد في المدرسة من یشبهك!: مدیر هنگامی که جایزه را به دانش آموز موّفق 
إعطاء می کرد به او گفت: کسی مانند تو در مدرسه دیده نخواهد شد!

هید أُسوة لنفسي أل نّه کان قد تحّمل المصاعب و أصبح عالماً کبیراً!: باید آن شهید را الگویی برای خود قرار دهم، زیرا او    ألجعل ذلك الشَّ
سختی ها را تحمل کرده و دانشمند بزرگی شده بود!

  ال أتذّکر أ  نّي قد واجهت حقائق حیاتي المّرة بقلق و یأس!: به خاطر نمی آورم که با حقایق تلخ زندگی ام با اضطراب و نومیدی مواجه شده باشم!

  التعاشري الّتي تکذب من أجل زخارف الّدنیا أبداً !: هرگز با کسی که به خاطر زر و زیورهای دنیا دروغ می گوید معاشرت مکن!

)سراسری انسانی 91( 13  َعیِِّن الَْخطَأَ: 

  ال یستطیع الباطل أن یصرع الحّق في المیدان أبداً: باطل هرگز نتوانسته است که با حق در میدان درگیر شود.

گر خدا بخواهد.   ألّن الحّق موجود و الباطل زهوق إن شاء اهلل: زیرا حق موجود است و باطل نابود شدنی است ا

  ال یستطیع الفرد الواحد في العصر الواحد أن یهدم بناء الباطل: یک فرد در یک زمان نمی تواند بنای باطل را ویران کند.

  و هدمه إنّما یحصل بواسطة أفراد متعّددین و في عصور متعّددة.: و ویران کردن آن فقط توسط افرادی متعّدد و در زمان هایی متعّدد رخ می دهد.
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ُن َدیُّ ُل: اَلّدیُن و التَّ ْرُس اأْلَوَّ 45اَلـدَّ

حیَح في الَمفهوِم: ！أَ یَحَْسُب اإِلنساُن أَْن یُتَْرَك ُسدًی 14 َعیِِّن الصَّ

 ًو یَحَْسبوَن أَ نَُّهم یُحِْسنوَن ُصنْعا！    ًأَ فَحسبتم أَنّا َخلََقناُه َعبَثا！  

أ یَحَْسُب اإْلِنساُن أَْن لَْن نَْجَمَع ِعظاَمِه！    ُکم ُکنْتم ال تَْعلَمون   ！فَهذا یوُم الْبَْعِث و لَکِنَّ

15 َعیِِّن الَخطَأَ في الَْمفهوِم:

که با نادان شوی یار و برادر گر دانا بود خصم تو بهتر    »َعداوة الْعاقِل َخیٌر من َصداِقِة الْجاِهِل«: ا

  »تََکلَّموا تُْعَرفوا«: کم گوی و گزیده گوی چون ُدر

  »َمْن طَلََب أخاً باِل َعیِْب بَِقَي بال أٍَخ«: گل بی خار خداست.

داَمُة«: آزموده را آزمودن خطاست. َب حَلَّْت بِِه النَّ َب الُْمَجرَّ   »َمْن جَرَّ

  درک مطلب:
الَِیِة: الَي ُثمَّ أَِجْب َعِن األْسِئَلِة التَّ     ِاْقرأ النَّصَّ التَّ

ِة  عَف و هَِذِه اأْلُمَّ راُع بََیَن فِئاِت الُْمْجَتِمِع یَُسّبُب الَْفَشَل و الضَّ ُة تُْصِبُح قویًّة و ال تَْسَتطیُع األُمَُّم األُْخَری أْن یَهْجموا َعلَیها. فالصِّ حینما تَْجَتمُع األُ مَّ

تَبَْتِعُد َعْن غایاتِها و تُْصِبُح لُقَمًة لَذیذًة أِلعدائِها. فالُْمسلوَن في أَسبانیا أَقاموا دولًة نََشَرِت الِحضاَرَة و َجَعلْت أَسبانیا بَلَداً یأتي إلیه ُزّواُر الَْمعْرفِة ِمن 

قوا هََجَم الَْعدوُّ َعلَیْها َفَخَرج الُْمسلموَن ِمنْها. ُکلِّ جانٍب و لِٰکْن بعَدما تََفرَّ

16 َعیِِّن الَخطَأَ:

ٍة َضِعیَْفةً ِعنَْدما تَْجتَِمُع.   اَ لُْمسلموَن بَنَوا حَضاَرًة في أُوروبّا.   تُصِبُح ُکلُّ أُمَّ

زاُع َسمٌّ ُمْهلٌِك.    إنَّ زّواَر الَْمعرِفَِة یَأْتوَن ِمْن ُکلِّ جانٍب إلی أَسبانیا.   اَلنِّ

17 نُْصِبُح لُقَْمًة أِلَعدائِنا حیَن ...............................

زاِع.   أَْصبَحنا ُمتَّحدیَن في شؤونِنا.    اِبْتََعْدنا َعِن الِخالِف و النِّ

تِنا!    ِعنَْدما نَْجَعُل الماضي ِسراجاً لُِمْستَْقِبلِها.   ِعنَْدما نَترُك َمصالَح أُمَّ

قوا: 18 تََفرَّ

ل«    فعٌل ماٍض، معلوٌم، من باب »تفّعیل«     فعٌل مضارٌع، َمْجهوٌل، ِمْن باِب »تفعُّ

ل«    فعٌل مضارٌع، َمْجهوٌل، ِمْن باِب »تَْفِعیل«    فعٌل ماٍض، َمعلوٌم، ِمْن باِب »تفعُّ

19 اَلُْمْسِلموَن:

  اسٌم، جمُع سالم للمؤنّث، اسُم الَْمفعوِل / فاعٌل و مرفوعٌ   جمُع التَّْکِسیر )مفرُدُه: الُمْسلِم(، معّرٌف بِأَل / خبٌر و مرفوٌع

  اْسٌم، جَمٌع سالم لِلُْمَذّکرِ، اسُم الفاعل / ُمبتدأٌ و مرفوعٌ   اسُم الفاعِل، جمٌع سالٌم للمذّکر / فاعٌل و مرفوٌع

  اَ ْلَقواِعُد:
ن الُمناِسَب في الَجواِب َعِن األسئَلِة الّتالَِیِة:    َعیِّ

20 َعیِِّن الَْحرَْف »ال« یَْختِلُف َعِن الباقي:

اَس. ین یَْدعوَن ِمْن دوِن اهلِل   ال یَْرحَُم اهلُل َمْن ال یَْرحَُم النَّ   ！ال تََسّبوا الذَّ

  ！ال یَحُْزنَْك قولُُهم    ال َرأَی لَِمن ال یُطاُع.
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هُة بِالِْفعِْل: 21 َعیِّْن ما ال یوجُد فیها الْحروُف الُمشبَّ

یَن یُقاتلوَن في َسبیِل اهلِل صّفاً َکأَ نَُّهم بُنیاٌن مَرصوٌص. یِن طَلَُب الِعلْمِ.   إنَّ اهلَل یُِحبُّ  الذَّ   اِعلَموا أَنَّ کماَل الدِّ

  لیَس اهلُل بکاٍف َعبَْده.   لَیَْت اإْلِنْساَن یُْدرُِك ِسرَّ هَذاَ الَجماِل.

ْکَبَر ُمْخَتبرٍ و بَعَْد ُمَحاوالٍت َکِثیرٍة صار فیِه مسؤوالً.« 22 َعیِّْن ما ال یوجُد في هَِذِه الِعبارِة: »هو یَْصنَُع َأ

َهة بِالِْفْعِل   اسم الَْمکان   اسم التَّفضیل   اسم الَْمْفعول   حروف ُمَشبَّ

ِة.« راِسیَّ نَِة الدِّ حیَح َحَسَب الَْمعْنَی: »............................... التَّالمیُذ یُحاولوَن في بدایِة السَّ 23 َعیِِّن الصَّ

»ای کاش دانش آموزان در ابتدای سال تحصیلی تالش کنند.«

  لَیتَ    إِنَّ   أَنَّ   لََعلَّ

ِد: حیحَة لِلَْحرِف الُمَحدَّ 24 َعیِِّن التَّرجمَة الصَّ

»لِٰکنَّ ُهناَك َشباٌب في الَْمْدَرَسِة.«

  گویا    که   اّما   بی گمان

نَِة: حیَح للکلمة الملوَّ 25 ِانَْتَخِب الْخیاَر الصَّ

َفرِ.« »لََعلَُّهم یعودوَن ِمَن السَّ

  بازخواهند گشت    باز می گردند   بازگردند   بازگشتند

)سراسری خارج 95 با تغییر( ِة »ال«:  26 َعیِِّن الَْخطََأَ في نَوعیَّ

ُع الَْخیَْر إاّل ِمْن کّد یَمینِنا و فضل َربّنا! )نافیٌة( م َمَع الجهِل! )ناهیٌة(    ال نَتََوقَّ   هذه ُسنَّة قد جََعلَها اهلُل بأَ نُّه ال تََقدُّ

َم و النَّجاَح! )نافیة(   ال ُمَعلَِّمةَ في ُصفوِف َمْدَرَستِنا! )نافیٌة لِلِْجنِْس(   ال تَطْلُُب األُّمُة الُمتکاِسلَُة التََقدُّ

)سراسری ریاضی 85( 27 َعیِّْن »ال« النَّافیة للِجنِس: 

  اَلْیَوم ال طالِبَةَ في الَْمْدرَسِة!     ال تَطْلَبوا إاّل أَعماَل الَخیرِ!

  أال تَْعلَُم أَنَّ اهلَل علی ُکلِّ شيٍء ُمِحیٌْط!   لَِم تقوُل ما ال تَْعلَُم، أَیُّها اإِلنْساُن!

)سراسری خارج 95( 28 َعیِِّن الَْخطَأَ في نوعّیة »ال«: 

  هذه سّنة قد جعلها اهلل بأ نّه ال تقّدم مع الجهل! )نافیة للجنس(     ال نتوّقع الخیر إاّل من کّد یمیننا و فضل ربّنا! )نافیة( 

  ال تطلب االُّمة المتکاسلة التقّدم و الّنجاح! )ناهیة(   ال ترج الخیر مّمن حّقر نفسه و أهانها! )نافیة( 

)سراسری انسانی 95( 29 َعیِِّن الَْخطَأَ )َعْن عمِل(: 

، فاعملوا به و التتوّکلوا إاّل علی اهلل!   أخذت الطّفلُة تشعُل جمیع العیدان الّتي کانت في العلبة!    إّن ما تعتقدون به لحقٌّ

  عسی الجنديُّ یعوُد إلی وطنه بعد الحضور في ساحة الحرب!   إنّما المؤمنین ینفقون من أموالهم و هم یرون حضور اهلل في کّل حیاتهم!

)سراسری انسانی 92( 30 َعیِّْن »ال« النّافیَة للجنِس: 

  الّذي ال یعمل بجّد لن یری النَّجاح في حیاته!    سّلمت علی صدیقي ال علی جمیع الحاضرین!
  یجب أن نعترف بأنّه ال نفع في مجالسة الجّهال!   إّن أخاه ال یدرس في البیت، بل في المدرسة!



َرُة َمُة و الَمدیَنُة اْلُمَنوَّ ُة اْلُمَکرَّ ْرُس الّثاني: َمکَّ 2اَلـدَّ
درس دوم: مّکـۀ مکّرمـه و مدینـۀ منـّوره

کجاییــد کجاییــد  رفتــه  حــج  بــه  قــوم  ای 

ــــــوار ــــــه دی ــــــوار ب ــــــایه و دی ــــــو همس ــــــوق ت معش

معشـــــــوق همین جاســـــــت بیاییـــــــد بیاییـــــــد

در بادیـــــــه سرگشـــــــته شـــــــما در چـــــــه هواییـــــــد

»مــولـــوی« 
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48)3(

آَلَم: به درد آورد )یُؤِْلُم / إیالم(  

»رِْجلي تُؤلُِمني: پایم درد می کند.«
ْهم: ماهی تیرانداز َسَمَکُة السَّ

َصلََّح: تعمیر کرد )یَُصلُِّح / تَْصِلیح(؛ امر: َصلِّْحَأْطلََق: رها کرد )یُْطِلُق / ِإطالق(؛ امر: َأطِْلْق

عامل: رفتار کرد )یُعاِمُل / ُمعاَملَة(؛ امر: عاِمْلَأْغَرب: عجیب ترین

َاْلغار: غارِاْسَتطاَع: توانست )َیْستَِطْیُع / ِاْسِتطَاعة(؛ امر: ِاْستَِطْع

َاْلغالِب: چیره شده، پیروز، برندهِاْشتاَق: مشتاق شد )َیْشتاُق / ِاْشتیاق(؛ امر: ِاْشتَْق

َاْلَفم: دهانُأّماْه: ای مادرم

الَفرائس: شکارهاَبلََع: بلعید

: پسرکم ة: قلّهُبنَيَّ َاْلِقمَّ

ال تَِهنوا: سست نشوید )َوَهَن، َیِهُن(ُبنَیَّتي: دخترکم

َلَجَأ ِإَلی: به ... پناه ُبرد )َیلْجُأ(تََعبََّد: عبادت کرد )َیتََعبَُّد / تََعبُّد(؛ امر: تََعبَّْد

َالُمَتتالي: پی در پیَالتِّْلفاز: تلویزیون

ُمَصلُِّح الّسیارة: تعمیرکار خودروتََمنّی: آرزو داشت )َیتََمنّی / تََمنِّي(

الموقِف: ایستگاهَاْلَجّرارة: تراکتور

ّیاراِت: تعمیرگاه خودروَاْلِخیام: چادرها َمْوقُِف تَْصِلیِح السَّ

ـ : گذر کرد )َیُمرُّ / مرور(ذائَِقة: چشنده ـُ َمرَّ ـ

َاْلَمْشَهد: صحنهَالرِّْجل: پا

ـ: دیدار کرد )َیزوُر(؛ امر: ُزر ـُ َاْلُمَعطَّل: خراب شدهزاَر ـ

َاْلُهواة: عالقه مندانُزْرُت: دیدار کردم

هم: تیر یؤتوَن: می دهند )آتَی(َالسَّ

المـعجــم

اَ لُْمتـــراِدُف و الُْمَتضــادُّ

َفِاْستَطاَع  قَدَرَأْغَرب  َأْعَجب َالُْمَعطَّل  َالَْمْخروبَاْلغار  اَْلَکْهفعاَمَل  تََصرَّ

ة  َاْلُقلَّةَاْلَفم  َاْلفوهَاْلغالب  َاْلَمغلوبَاْلغاِلب  الفاِئز َاْلُهواة  َاْلُمْشتاقوناَْلِقمَّ

ـُـــْفــَرُد و الَْجــــــْمــُع اَ لْم

َمك: َاْلَْسماكَالرِّْجل: َاْلَْرُجلَاْلَخْیَمة: َاْلِخیام َالسَّ

هم: َاْلَْسهام ة: َاْلِقَممَا ْلفریَسة: َاْلَفراِئسَالسَّ َاْلِقمَّ

َا ْلهاِوي: َاْلُهواةَا ْلَمشهد: َاْلَمشاهدَاْلَموِقف: َاْلَمواِقف
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58)3(

اپسخ  گزینۀ )2(

»ُمطالبین« حال مفرد است، اّما به صورت حال ترجمه نشده است.
ترجمۀ درست: ما در حالی که خواهان یاری الهی از او هستیم، نماز می خوانیم.

سراسری خارج از کشور 94. 5 »کان صوت أُولئك األطفال الّذین یلعبون في انتهاء الّساحة فرحین یصل إلی آذاننا، و نحن أیضاً کنّا مسرورین بفرحهم!«: 

1( آن بچه ها هستند که در حیاط انتهایی باشادی بازی می کنند، و صدایشان به گوش ما می رسد و ما را شاد می کند!

2( صدای آن کودکان که در آخر حیاط باشادی بازی می کنند به گوش ما می رسد، و ما نیز به شادی آن ها شاد هستیم!

3( صدای آن بّچه ها که باشادی در انتهای حیاط بازی می کنند به گوش های ما می رسید، و ما نیز به شادی آن ها شاد بودیم!

4( آن کودکان که در آخر حیاط بازی می کنند صدایشان به گوش های ما می رسید، و ما را با شادی خود شاد کرده بودند!
اپسخ  گزینۀ )3(

در عبارت فوق کلمۀ »فرحین« حال کلمه است که در ترجمۀ آن باید از پیشوند »با« یا پسوند »ان، انه« استفاده شود.
دالیل رّد سایر گزینه ها:

ترکیب »صوت اولئك األطفال« )صدای آن بّچه ها( درست ترجمه نشده است. )رّد گزینه های )1(، )4((
ترکیب اضافی »انتهاء الّساحة« )انتهای حیاط( به صورت ترکیب وصفی )موصوف و صفت( ترجمه شده است که نادرست است و »أیضاً« )همچنین( اصالً 

در عبارت ترجمه نشده است. )رّد گزینۀ )1((
فعل کان یصل )کان + فعل مضارع( باید به صورت ماضی استمراری )می  رسید( و ُکّنا به صورت )بودیم( ترجمه شود و ضمیر »نحن« به صورت مفعول 
به )ما را( ترجمه شده که نادرست است، زیرا مبتدا است و ضمیر »هُم« در »فرحهم« به صورت »خود« ترجمه شده است، که باید به صورت »آن ها« 

ترجمه می شد. )رّد گزینۀ )4((

  جمع بندی کنکور )نکات مربوط به قواعد(
1 حال عالوه بر اسم ظاهر )کلمه( و جملۀ اسمیه به صورت جملۀ فعلیه نیز می آید؛ مانند:

 َرأیُت المعّلَم یبَتِسُم .  معّلم را در حالی که می خندید، دیدم.
حال )فعلیه(  

( است. ـً 2 اعراب حال منصوب )
3 حال از اجزای اصلی جمله نمی باشد؛ و نباید آن را با صفت و خبر کان و مفعول اشتباه گرفت. مانند:

 َجَعْلُتك حاکمًا علی المدینِة.  تو را حاکم شهر قرار دادم.
مفعول دوم  

4 مرجع حال )صاحب حال( در جملۀ حالیه می تواند فاعل یا مفعول یا نائب فاعل و همچنین می تواند ضمیر مستتر باشد؛ مانند: 
 َرَضَعِت الُمُّ ِطْفَلَتها   جاِئَعًة.    مادر به بچه اش شیر داد در حالی که )آن بچه( گرسنه بود.

حال مرجع حال   
)مفعول(  

 أْطَعَمِت الُمُّ ِطْفَلَتها ُمْشِفَقًة علیها.   مادر به بچه اش غذا داد، در حالی که )مادر( نسبت به او مهربان بود.
حال مرجع حال   

)فاعل(  
5 انواع واو:

الف واو حالیه: که بر سر جملۀ حالیه ظاهر می شود.
ب واو عاطفه )عطف(: یک جمله را به یک جمله و یا یک کلمه را به کلمه ای دیگر وصل می کند؛ مانند: 

َم علی معّلِمِه.  علی به مدرسه رفت و به معّلمش سالم کرد.  َذَهَب عليٌّ إلی الَمْدَرَسِة و َسلَّ

ج واو قسم: یکی از حروف جر است و اسم ما بعد خود را مجرور می کند؛ مانند: َو العصِر ... .

 به واو قسم »جاّره« نیز گفته می شود.
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َرُة   َمُة و اْلَمِدیَنُة اْلُمَنوَّ ُة اْلُمَکرَّ اني:َمکَّ ْرُس الثَّ 59اَلـدَّ

سراسری تجربی 97. 	 َعیِِّن »الحاَل«:  
کینة في قلوب الخائفین! 2( نسأل اهلل أن یجعل السَّ 1( جعل اهلل لنا في الّدنیا من کّل الموجودات زوجین! 

4( کان طاّلب مدرستنا في أداء واجباتهم دؤوبین! کز العالم فرحین!  3( اِندفع شباب المسلمین إلی مرا
اپسخ  گزینۀ )3(

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ )1(: »زوجین« مفعول

گزینۀ )2(: »الخائفین« مضاف الیه 
گزینۀ )4(: »دؤوبین« خبر کان

سراسری 97. 	 عّیْن ما لیس فیه الحال:  
2( کانت المدیرة واقفًة أمام المدعّوین في القاعة! 1( إّن األعداء یقفون قرب بلدنا متربّصین! 

4( یصل شبابنا المجّدون إلی المجد و العّزة مغتنمي الفرصة! 3( کنت أنظر إلی المناظر الطبیعّیة مع صدیقاتي متعّجبًة! 
اپسخ  گزینۀ )2(

در تمامی گزینه ها حال وجود دارد جز گزینۀ )2(، در این گزینه »واقفة« خبر »کانت« و منصوب است.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ )4(: حال: مغتنمي گزینۀ )3( حال: متعّجبة  گزینۀ )1(: حال: متربّصین 
توّجه: حال در گزینۀ )4( در واقع به صورت »مغتنمین« بوده است که هنگام اضافۀ شدن به اسم بعد از خود )الفرصة( »ن« آن حذف شده است.

سراسری 97. 	 َعیِّْن صاحَب الحاِل جمع التَّکسیر:  
1( شاهد الّناس أشّعة الّشمس من وراء الجبل متکّونًة من ألوان مختلفة!

2( حصد الفاّلحون محاصیل کثیرة في األراضي الواسعة فرحین!
3( کان األوالد یلعبون في ساحة المدرسة َمسرورین من عملهم!

4( یساعد طاّلُب المدرسة هذا الّتلمیذ متکاسالً في دروسه!
اپسخ  گزینۀ )3(

در این گزینه صاحب حال »األوالد« است که مفرد آن »ولد« می باشد و حال »مسرورین« می باشد.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ )1(: صاحب حال: أشّعة )مفرد( / حال: متکّونًة
گزینۀ )2(: صاحب حال: الفاّلحون )جمع مذکر سالم( / حال: فرحین

گزینۀ )4( صاحب حال: هذا الّتلمیذ )مفرد( / حال: متکاسالً
سراسری انسانی 97. 4 عَیِِّن الَْخطَأَ للَفراِغ إلیجاِد أسلوِب الحاِل: »وصل الموظّفون إلی الّدائرة ...!«  

4( و هم مستعجلون 3( یستعجلون  2( مستعجلین  1( هم مستعجلین 
اپسخ  گزینۀ )1(

گر حال به صورت جملۀ اسمیه واقع شود، حتماً باید قبل از ضمیر »واو حالیه« بیاید که در این گزینه واو نیامده است، بنابراین نادرست است و نیز  ا
»مستعجلین« باید به صورت مرفوع »مستعجلون« بیاید؛ زیرا خبرِ جملۀ اسمّیه است.

سراسری ریاضی 96 با تغییر. 5 حیَح )حول مرجِع الحاِل(:   َعیِِّن الصَّ
1( إنّنا ذهبنا مع األُسرة إلی حفلة عظیمة مسرورین  األُسرة

2( الّتلمیذات لیقرأن الّدروس قبل االمتحانات ساعیات  الّدروس
3( مدح مدیر الّشرکة هذه الموظّفة الئقة و عارفة بأمور الشرکة  مدیر

4( المصّلون اِشترکوا في صالة یوم الجمعة مکّبرین  ضمیر الواو في »اشترکوا«
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60)3(

اپسخ  گزینۀ )4(

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ )1(: صاحب حال: ضمیر »نا« في »ذهبنا« / حال: مسرورین

گزینۀ )2(: صاحب حال: ضمیر )ن( در لیقرأَن / حال: ساعیات
گزینۀ )3(: صاحب حال: هذه الموظّفة / حال: الئقة و عارفة

سراسری زبان 95 با تغییر. 6 حیَح في تعییِن الحاِل:   َعیِِّن الصَّ
2( تراني األُخت مشغولًة بالمطالعة!  األُخت 1( نعتصم بحبل اهلل في طریقه خاضعات!  خاضعات 

4( زرت أباك یوم أمس فرحًة!  أمس کرًة علی عمله!  األصدقاء  3( ساعدُت أحد األصدقاء شا
اپسخ  گزینۀ )1(

بررسی گزینه ها:
گزینۀ )1( حال: خاضعات

 متواضعانه به ریسمان خدا در راه او چنگ می زنیم.
گزینۀ )2( حال: مشغولًة

 خواهر، مرا در حال مطالعه می بیند.
کرًة گزینۀ )3( حال: شا

 به یکی از دوستان کمک کردم، در حالی که به خاطر کارش از او سپاسگزارم.
گزینۀ )4( حال: فرحًة

 دیروز پدرت را با شادمانی دیدم.
سراسری هنر 95 با تغییر. 7 َعیِِّن الَْخطَأَ في تعییِن الحاِل:  

2( قطعت مسافة بعیدة لزیارة والدّي مفتخراً!  مفتخراً 1( تعّلمت من الّدهر أن أعفو الّناس قادراً!  قادراً 
4( یرشدنا معّلمنا إلی الّصراط المستقیم ُمشفقاً!  ُمشفقاً 3( ساعدني أصدقائي في فهم الّدروس مسروراً!  أصدقائي 

اپسخ  گزینۀ )3(

بررسی گزینه ها:
گزینۀ )4(: حال: ُمشفقاً گزینۀ )3(: حال: مسروراً  گزینۀ )2(: حال: مفتخراً  گزینۀ )1(: حال: قادراً 

سراسری خارج از کشور 95 با تغییر. 8 حیَح في تعییِن الحاِل:   َعیِِّن الصَّ
2( یا أیّها الوالدان؛ علِّما أوالدکما مشفَقین علیهم!  الوالدان 1( رأیت أخاك الوحید الّصغیر الیوم ناجحاً!  ناجحاً 

4( اِستقبلُت العائدین من مّکة المکّرمة مشتاقاً لزیارتهم!  العائدین 3( أصدقائي؛ أسرعوا إلی إصالح أعمالکم مجتهدین!  إصالح 
اپسخ  گزینۀ )1(

بررسی گزینه ها:
گزینۀ )1(: ناجحاً: حال

 تنها برادر کوچکت را امروز موّفق دیدم.
گزینۀ )2(: مشفَقین: حال

 ای پدر و مادر؛ فرزندانتان را در حالی که دلسوز آنان هستید، بیاموزید.
گزینۀ )3(: مجتهدین: حال

 ای دوستانم؛ به درست کردن کارهایتان باتالش بشتابید.
گزینۀ )4(: مشتاقاً: حال

 از بازگشتگان مّکه مّکرمه، بااشتیاق به دیدارشان استقبال کردم.



2

َرُة   َمُة و اْلَمِدیَنُة اْلُمَنوَّ ُة اْلُمَکرَّ اني:َمکَّ ْرُس الثَّ 61اَلـدَّ

سراسری تجربی 94. 9 َعیِِّن الحاَل:  

2( عندما نعیش خائفین من الموت. 1( الموت لیس مخوفاً کما یظّن بعض الّناس. 
4( و هذا هو الخوف الحقیقّي الّذي یقتلنا. کل الحیاة.   3( نفقد قدرتنا أمام مشا

اپسخ  گزینۀ )2(

»خائفین« اسم نکره و منصوب و بیانگر حالت فاعل است، اّما در سایر گزینه ها حال وجود ندارد.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ )1( مخوفاً: خبر لیس و منصوب
گزینۀ )3(: قدرَة: مفعول و منصوب به فتحه

گزینۀ )4(: »نا«: مفعول  و منصوب
سراسری انسانی 93. 0	 َعَیِِّن الَْخطَأَ عن نوِع الواو:  

2( یا صاحب الّرحمة و الرضوان!  عطف 1( ！و القلم و ما یسطرون  قسم  
4( و اهلل لن أتکاسل في أعمالي بعد هذا الیوم!  جاّرة 3( نجد في کتب المسلمین آراء و نظریات علمّیة!  جاّرة 

اپسخ  گزینۀ )3(

در این گزینه واو عطف می باشد که دو کلمه را به یکدیگر پیوند داده است.
 به واو قسم »جاّره« نیز گفته می شود.

سراسری تجربی 93. 		 َعیَِّن ما لیَس فیه الحاُل:  

کمة في طبقاٍت! 2( نشاهد في أعماق البحار الظّلمات مترا 1( قطعت هذه الطّالبة طریقها نحو المدرسة ُمسرعة! 
4( لیس العدّو قادراً علی أن یسیطر علی شعبنا المقاوم! 3( اندفع المجاهدون إلی القتال متوّکلین علی اهلل تعالی! 

اپسخ  گزینۀ )4(

»قادراً« خبر »لیس« و منصوب است.
 دشمن قادر نیست به این که بر مّلت مقاوم ما چیره شود.

بررسی سایر گزینه ها:
1( ُمسرعًة: حال و منصوب

 این دانش آموز راهش را به سوی مدرسه به سرعت پیمود.
کمًة: حال و منصوب 2( مترا

کم هستند، مشاهده می کنیم.  در اعماق دریاها، تاریکی ها را در حالی که در طبقه های مترا
3( متوّکلین: حال و منصوب

 مجاهدان به سوی میدان جنگ در حالی که بر خدای متعال توّکل کرده اند، رهسپار شدند.
سراسری ریاضی 91 با تغییر. 		 حیَح في تعیین الحاِل:   َعیِِّن الصَّ

2( اِستیقظت الطِّفلة من الّنوم قلقة!  قلقة 1( إّن األنبیاء یهدون الّناس ضالّین!  الّناس 
4( ألُساعد إخواني المسلمین مظلومین!  إخواني 3( نبَّهتْه اُّمه نادماً من عمله السّیئ!  نادماً 

اپسخ  گزینۀ )2(

بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ )1(: حال: ضالّین
گزینۀ )3(: حال: نادماً

گزینۀ )4(: حال: مظلومین
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آزمـــون نوبـــت اّول

َنَة:1 َتْرِجِم الَکِلماِت الُملوَّ

ُم«.  َنم الَیَتَکلَّ الف( َبَدَأ القوُم یتهامسوَن: »ِإنَّ الصَّ
...............................  ...............................

ِتِه.  ُد في غار ِحراِء الواقِع في ِقمَّ ب( کاَن النَّبيُّ َیَتَعبَّ
...............................  

0/5

تیِن:2 ُاکُتْب في الَفراِغ الَکِلَمتیِن المتراِدفتین و الَکِلَمتیِن الُمَتضادَّ

ب / َا ْلفائز َقرُّ َجنُّب / َا ْلغالِب / التَّ َالتَّ

ب( ...............................  ............................... الف( ...............................  ............................... 

0/5

ِن الَکِلَمَة الَغریبَة في الَمْعَنی َو المفهوِم:3 َعیِّ

َاللَّحم  اء   َالدَّ َاْلَعْظم   الف( الَعَصب  

َاْلحاِفَلة  َسّیارُة األُجرِة   ة   َاْلِقمَّ ب( َاْلَموِقف  

0/5

نتیِن:4 ْکُتْب مفرَد أَو َجْمَع الَکِلمتیِن الُمَلوَّ ُا

مثیِل. ............................... الف( ِإنَّ إبراهیَم { َجَعَل الَفْأَس علی ِکْتِف التَّ

ب( رأینا َمشاهَد مؤلمًة في الّشارِع. ...............................

0/5

َتْرِجِم اْلُجَمَل الّتالَِیَة:5

َرًة و َظنُّوا َأنَّ إبراهیَم هو الفاِعُل. الف( َو َلّما َرَجَع الّناُس، شاهدوا أصناَمُهم ُمَکسَّ

ب( ！... قیَل اْدُخِل الَجنََّة قاَل یالیَت قومي یعلموَن ِبما َغَفَر لي ربّي ... )ص / 26 و 27(

َرِة. َمِة و اْلَمِدْیَنِة الُمَنوَّ َف َمَع جمیِع أعضاِء األُْسَرِة َو َمَع األقِرباِء ِلزیارِة َمکََّة الُمَکرَّ ج( أَتَمّنی أْن َأَتَشرَّ

الَة و ُیؤتوَن الزَّ کاَة َو ُهم راکعوَن )المائدة / 55( د( ！ِإّنما ولّیُکُم اهلُل و رسوُلُه و الَّذین آَمنوا الَّذیَن ُیقیموَن الصَّ

ّفّ / 4( ًا َکَأنَُّهم ُبنیاٌن مرُصوٌص )الّصَّ ه ( ！ِإنَّ اهلَل ُیِحبُّ الَّذیَن ُیقاتلوَن في سبیلِة َصفَّ

5

حیحَة:6 رَجَمَة الصَّ ِاْنَتِخِب التَّ

َة لِّلِه جمیعًا )یونس / 65( الف( ！و الَیْحَزْنَك قوُلُهم ِإنَّ الِعزَّ

 1( سخنانش تو را ناراحت نمی کند، چون عّزت فقط از آِن خداوندست.

 2( گفتارشان تو را اندوهگین نسازد، زیرا ارجمندی همه از آِن خداست.

ب( َسَمَکُة الّتیالبیا ُتداِفُع َعن ِصغاِرها َو َهَي َتسیُر َمَعها.

 1( ماهی تیالپیا از بّچه هایش دفاع می کند، در حالی که همراهشان حرکت می کند.

 2( ماهی تیالپیا از بّچه هایش دفاع می کند، زمانی که با آن ها حرکت می کند.

0/5
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ِة:7 رَجَمِة الفارسیَّ ِاْمَلْ َفراغاِت التَّ

. راَط الُمستقیَم و الّدیَن الَحقَّ نوا الصِّ الف( ِإنَّ اهلَل أَْرَسَل ِإلیِهم األنبیاَء لُِیَبیِّ

همانا خداوند ............................... را نزد آن ها ............................... تا راه ............................... و دین حق را ............................... .

َة َو اْلَمدینِة ُأحبُّ أْن أزوَر الَعَتباِت الُمَقّدَسَة أیضًا. ب( قاَل اأْلَُب: إضافًة إلی َمکَّ

پدر گفت: ............................... مّکه و مدینه دوست دارم عتبات مقّدس را هم ............................... .

1/5

َنَة:8 َتْرِجِم اأْلَفعاَل الُمَلوَّ

الَة.  ب( یا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ الف( ُیحاوُل الُحّجاُج َأْن یصعدوا الَجَبل.  
...............................  ...............................    

د( الَتْحَسْب َأنَّ اهلَل َخلَق اإِلنساَن َعَبثًا.  ج( َأْنَقَذ اهلُل إبراهیَم { ِمَن الّناِر.  
...............................  ...............................

و( ！الیترُك اهلُل اإلنساَن ُسدًی َمِة.   ُف لزیارِة َمّکَة الُمَکرَّ ه ( لیتني َأَتَشرَّ
...............................    ...............................  

1/5

ِاْنَتِخِب الفعَل المناسَب لِْلَفراِغ:9

اّلُب! ............................... إلی َکالمي. ها الطُّ الف( یا َأیُّ

 َتْسَمعونَ  اْسَمعوا  َسَمعوا

ب( ال ............................... إلی الَمطاِر، ألَنَّ الُحّجاَج قد َذَهبوا.

 ِاْذَهْب  ِاذهَبي  َتْذَهْب

ی اآلن. ج( قاَل َصدیقي لي: ما ............................... الّطائرَة َحتَّ

 َرَکْبنا  َرَکْبُت  َأْرَکُب

0/75

َهَة بالفعِل في الِعبارِة الّتالیِة، ُثمَّ َتْرِجْمها:10 ِن الحروَف اْلُمَشبَّ َعیِّ

الحرَف الُمَشبَّه ِبالفعِل: ............................... الف( َلَعلَّ َصدیقي ُیساِعدني في دروسي.  

  
الحرَف الُمَشبَّه ِبالفعِل: ............................... َسِة.  ُف إلی اْلَعَتباِت اْلُمَقدَّ ب( َلْیَت ُأّمي َتَتَشرَّ

  

1

ِن اْسَم »ال« الّنافیة لِْلِجْنِس ُثمَّ َتْرِجِم اْلُجْمَلَة:11 َعیِّ

اسم »ال« الّنافیة للِجنِس: ............................... ال َثْرَوَة لإلنساِن َکاألََدِب.  

 

1

الیِة ُثمَّ َتْرِجْمُه:12 ِن الحاَل في اأْلَْمِثلِة التَّ َعیِّ

الحال: ............................... ُث َمَع الُمَعّلِم.  رَأیُت َصدیَقتي و هو َیَتَحدَّ

 

1

َنِة:13 ُاذُکِر الَمَحلَّ اإِلعرابيَّ لِْلَکِلماِت الُمَلوَّ

ِة.  ینیَّ ربیِة الدِّ الف( َقَرَأُت کتابًا حوَل التَّ
...............................  ...............................  

ریَن.  اّلُب ِإلی الَمْدَرسِة ُمَتَأخِّ ب( َوَصَل الطُّ
...............................  ...............................  

1
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الي:14 ؤاِل التَّ أَِجْب َعِن السُّ

وِق أَحَد َعَشَر قلمًا و َأْعَطْیُت ثالثًة ِمْنها إلی ُأختي. َکْم قلمًا ِعندي اآلن؟  ِاْشتریُت ِمَن السُّ

0/25

اِئَرِة الَعَدد الُمناِسَب: )کلمتان زائدتان.(15 َضع في الدَّ

1- َالّطین

 الف( عضٌو من أعضاِء اْلجْسِم َیَقُع فوَق الِجْذِع.2- َالُعّش
روف  ب( ُمترادُف األوضاِع و اأْلَْحواِل.3- َالظُّ
ُحِف.4- َاْلکاِتب  ج( َشْخٌص َیْکُتُب مقاالٍت ِفي الصُّ
راِب.5- َاْلَکتف  د( ترکیٌب ِمَن الْماِء و التُّ

 ه ( َیْذَهُب الُحّجاُج ِبَوسیَلِتها إلی َمکََّة.6- غار ِحراء
لت ُأولی آیاِت القرآِن فیه.7- َالّطائرة  و( ُنزِّ
َنم 8- َالصَّ

1/5

الَِي ، ُثمَّ أَِجْب َعِن اأْلَسئَلِة الّتالَِیِة:16 ِاقَرأ النَّصَّ التَّ

ِمَن  َبْعَضها.  َیْعرَف  َأْن  َیْسَتطیُع اإلنساُن  ي  التَّ الَکثیرُة  اأْلَسراُر  اْلَبْحِر  اْخُتِفي في  َقِد  الرائعِة.  ِباأْلَحداِث  الِبحاِر مليٌء  عالُم 

ِة الَّتي َتعیُش في نهِر األمازوَن و في البرازیَل و اْلمکسیَك  َمِویَّ َمکِة الدَّ الموجوداِت الَبْحرّیِة الَعجیَبِة ُیْمِکِن اإلشارُة إلی السَّ

و َتَتغّذی علی الّلحوِم، فأسناُنها الحاّدُة ُتساِعُدها في الَغَلبِة علی َفِرْیَسِتها. ُیْدِرُك اإلنساُن عظمَة اهلِل ِحْیَنما َیْنُظُر في اْلَبحِر 

ِة. َو الموجوداِت الَبْحِریَّ

موّیُة؟  مَکُة الدَّ الف( َأْیَن تعیُش السَّ

َمکة الّدمویة في الَغَلَبِة علی فریَسِتها؟  ب( ماذا ُیساِعُد السَّ

: حیَح و الَخَطَأ َحَسَب النَّصَّ َن الصَّ َعیِّ

موّیُة علی الّلحوِم.  َمکُة الدَّ الف( َتَتغّذی السَّ

ب( ِإنَّ اإلنساَن َیْسَتطیُع َأْن َیعرَف َأْسراَر البحِر جمیعًا. 

1

واَلْیِن الّتاِلَیِن:17 أِجْب َعن السُّ

الف( َأْیَن َیَقُع اْلَمْسِجُد اْلَحراُم؟

ب( أيُّ نبيٍّ َأْنَقَذُه اهلُل ِمَن الّناِر؟

0/5

ِب اْلَکِلماِت و اْکُتْب ُسؤاالً و جوابًا َصحیحًا:18 َرتِّ

رًة / الَمْعَبد / أصناَمُهم الف( الّناس / عندما / إلی / شاهدوا / ما / ُمَکسَّ

سؤال: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ؟

جواب: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  .

ْلفاِز ب( َجَلَس / األُْسَرة / َأْیَن / أماَم / أعضاُء / التِّ

سؤال: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ؟

جواب: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  .

1/5



 



الُِث: اَْلـُکُتُب َطعـاُم اْلِفْکــِر ْرُس الثَّ 3اَلدَّ
درس سوم: کتاب ها غذای فکراند

ــــــــــس ــــــــــازرد ک ــــــــــه از وی نی ــــــــــی ک حریف

ــــــن ــــــه ُب ــــــی ب ــــــه خوب ــــــخن را ب ــــــاند س رس

بســـــــی آزمـــــــودم، کتـــــــاب اســـــــت و بـــــــس

ــخن ــ ــ ــازد سـ ــ ــ ــاز سـ ــ ــ ــم اهلل آغـ ــ ــ ــه بسـ ــ ــ بـ

»فخرالدین عراقـــی« 
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َالُعّش: النهَأضاَف: افزود )یُِضیُف / ِإضاَفة( 

َاْلِعنایة: توّجه، دقّتَأعالم: پرچم ها

(َأْغنی: بی نیاز گردانید )یُْغني / إغناء( َغضَّ َعینَُه: چشم برهم نهاد )َیُغضُّ

َغال: گران شد )َیْغلُو(َأْغناهُ َعنُه: او را از آن بی نیاز کرد

فاَض: لبریز شدَاْلَمَتع: لّذت بخش تر

َاْلِفراخ: جوجهَاْلَُمم: اّمت ها

َاْلقاسي: سخت و دشوارَاْلُوصاف: ویژگی ها، خصوصیات

َاْلقید: بندَالتَّعاُرف: آشنایی

ْد ُد(؛ امر: َحدِّ َد / یَُحدِّ قَیِّدوا: به بند بکشید )قَیََّد / یَُقیُِّد / تَْقیید(؛ امر: قَیِّْدَالتَّْحدید: محدودکردن )َحدَّ

َاْلُکّتاب: نویسندگانتُْرِسُل: می فرستد، ارسال می کند )َأْرَسَل / ِإرسال(؛ امر: َأرِسْل

َاْلُمرِعب: ترسناکَالتََّصرُّف: دخل و تصّرف کردن

ْح ح(؛ امر: تََصفَّ ُح / تََصفُّ َح: ورق زد، سریع مطالعه کرد )َیتََصفَّ اْلَمجاالت: زمینه هاتََصفَّ

َاْلَمحارِم: کارهای حرامَالتَّقدیر: قدردانی

َاْلَمزایا: مزیت هاَالّثاَنویَّة: دبیرستان

َاْلَمصادر: منابعَاْلَجدیر: شایسته

َاْلُمَفکِّر: اندیشمندَاْلِحرباء: آفتاب پرست

َاْلِمقیاس: معیارَاْلَخشیة: پروا

: چه بسا ـ : پرورش یافتُربَّ ـَ َنَشَأ ـ

َالنَّشاط: فعالّیتَرُخَص: ارزان شد

َاْلواثِق: مطمئنَسِهَر: بیدار ماند

ّیاح: گردشگران ُهناَك: وجود دارد، آن جاَالسُّ

َحفّي: روزنامه نگار َالصَّ
َض / تَخفیض(؛  ُض: پایین می آورد، تخفیف می دهد )َخفَّ یَُخفِّ

امر: َخفِّْض

یُقاُل: گفته می شود »مجهوِل َیقوُل«َالظُّروف: شرایط

یُواِصُل: ادامه می دهد )واَصَل(؛ امر: واِصْلالعباَءة: چادر

المـعجــم
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الُِث: اَْلُکُتُب َطعاُم اْلِفْکِر ْرُس الثَّ 87اَلـدَّ

اَ لُْمتـــراِدُف و الُْمَتضــاُد

َرُخَص  َغالَاْلَجدیر  اَْلَْهلاَ ْلَْعالم  اَلّرایات

رایطَسِهَر  ناَم َاْلِعنایة  اَ اْلِهتماماَلظُّروف  اَلشَّ

ْعبفاَض  َفِرَغ لاَْلقاسي  اَلصَّ َاْلُمْرِعب  َاْلُمَهوِّ

اَ ْلواِثق  اَ ْلُمْطَمِئناَ ْلِمقیاس  اَ ْلِمْعیارَاْلمصاِدر  اَلْمناِبع

یواِصُل  َیْستَِمرُّیَُخفُِّض  یَُقلُِّلُهناَك  ُهنا

ـُـــْفــَرُد و الَْجــــــْمــُع اَ لْم

ّیاحَا ْلَْوْصف: َاْلُوصافَاْلُّمة: َاْلَُممَا ْلَعلَم: َاْلَْعالم ائح: َالسُّ َالسَّ

َا ْلْقید: َا ْلْْقیودَا ْلِْْفراخ: َاْلَفراخَا ْلُْعّش: َاْلْعشاشَالظَّرف: َالظُّروف

َا ْلَمزیَّة: َا ْلَمزایاَا ْلَمْحَرم: َا ْلَمحاِرمَا ْلَمجال: الَمجاالتَا ْلکاِتب: َا ْلُکّتاب

َالطَّعام: َا ْلَطِْعَمةَالنَّشاط: َالنَّشاطاتَا ْلِمقیاس: َا ْلَمقاییسَا ْلَْمْصَدر: َا ْلَمصاِدر

اَ لَْکـــِلمــاُت الُْمـــْرتَـــِبـــَطُة

راسة، َدَرَسالُعّش، الِفراخ، الُمْفتَرِس، الِفرار ح، الَمْدَرَسُة الثَّانوّیُة، الُکّتاب، اَ ْلمکتََبة، ِقراَءة، الدِّ ّیاح، اآلثاُر الّتاریخّیُة، الّزیارةاَْلِکتاب، اَلتََّصفُّ َالسُّ

لمثــــل ضـــرب  ا

اَلَْمرُْء ِبَخلِْیلِِه. 

تو اّول بگو با کیان زیستی

پس آنگه بگویم که تو کیستی؟
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المفـردات )واژگـان( 

الف  تَْرِجْم هذه الَکِلماِت ُمْسَتعیناً ِباْلُمْعَجمِ:

واِصلي: ....................................... اَلنَّشاط: .........................................  یُْرِسالِن: ....................................... 

اَْلَْفراخ: ...................................... َیِفْیُض: ...........................................  اَْلَجدیر: ......................................... 

تَْهتّموَن: ..................................... ْضَت: .......................................  َخفَّ یُقاُل: ............................................... 

حیحَة لِْلُمْفَرداِت الّتالیِة: ب  ِاْنَتِخِب التَّْرَجَمَة الصَّ

ُدِإضافةیُغنيَالّتعاُرفَسِهراَالّثانویة نَُحدِّ

چه بسادبیرستان شایستهمحدود می کنیم بیدار ماندندآشنایی بی نیاز می گرداندافزودن

ج  اُْکتُْب ُمتراِدَف و ُمَتضادَّ اْلَکلماِت التَّالیِة:

ناَم  ................................................ َرُخَص  .........................................   اَْلِعنایة  ......................................... 

واَصَل  ......................................... ُهنا  ...............................................   الواِثق  ......................................... 

د  اُْکتُْب مفرَد َأْو َجْمَع َهِذِه اْلَکِلماِت:

اَ ْلَعلَم: ......................................... ّیاح: .........................................   السُّ اَْلُقیود: ......................................... 

اَ ْلَُمم: ......................................... اَ ْلکاِتب: .........................................   اَ ْلَمجاالت: ......................................... 

)هود / 56( ه  تَْرِجْم هِذِه اآلَیَة ِباْلُْسلوَبْیِن اْلَمْذکوَرْیِن:�

لُْت ِإّني َنوعّیُة التَّْرَجَمِة ِبناِصَیِتهاهو آِخٌذإاّلدا بٍَّةما ِمنرّبي و ربِّـکمعلی اهلِلتَوَکَّ

موی پیشانی اش........................................جنبنده....................................................................................................َالتَّرَجَمُة اْلَحرفیَُّة

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................َالتَّْرَجَمُة اْلَمْألوَفُة

ِل اْلِعباراِت التَّالَِیَة:  و  َکمِّ

عبِة.   النَّشاط  الظّروف الف( یعیُش بعُض النّاِس في .............................. و الوضاِع الصَّ

ب( َیِجُب علینا أْن َنتََجنََّب .............................. حّتی َنْقتَِرَب ِمَن اهلِل.  اْلَمحارم  الَمجاالت

یاح ج( یُساِفُر .............................. إلی بلدنا لزیارةِ العتباِت المقّدسِة.   الُکّتاب  السُّ
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الُِث: اَْلُکُتُب َطعاُم اْلِفْکِر ْرُس الثَّ 89اَلـدَّ

ا لّتـــرجمــه

الف   تَرِجْم َهِذِه العباراِت:

الف( َنْکَتِسُب ِمْن خالِل قراءِة الُکتُِب التَّجارَِب اْلَعِدْیَدةَ ِلَنَّ فِیها تَجارُِب الَُممِ.

  

ب( یُشاَهُد في حیاِة الَعّقاِد النَّشاُط علی َرْغمِ ظُروفِِه القاِسَیِة.

  

تَنا َعلَی اْلَفْهمِ و الَعَمِل یکوُن کتاباً مفیداً. ج( إنَّ الِکتاَب الَّذي َیِزیُد َمْعرَِفَتنا في الَحیاِة و قوَّ

  

ّیاِح الَّذیَن کانوا َیْأتوَن إلی ِمْصَر. د( تََعلََّم اْلَعّقاُد اإِلْنجلیزّیَة ِمَن السُّ

  

ْل تَْرَجَمَة اْلُجَمِل التَّالَِیِة: ب  َکمِّ

الف( یُقاُل ِإّنَه قََرَأ آالَف الُکتُِب َو ُهَو ِمْن َأَهمِّ الُکّتاِب.

 ............................... که همانا او ............................... خواند و او از ............................................. است.

ُحُه قارِئُه و یُؤَثُِّر في نفِسِه تَْأثیراً َعِمیقاً. ب( و ُربَّ کِتاٍب َیَتَصفَّ

 و ............................. کتابی که آن را خواننده اش ............................... و در خود آن عمیقاً ............................... .

نین. ج( ُکلُّ ِإنساٍن َیْحِصُل التَّجارَب الَکثِیَرةَ علي َمرِّ السِّ

 هر انسانی ............................... ، ............................... در ............................... به دست می آورد.

ٰی ِمنُْه. د( إنَّ تَْحدیَد الِکتاِب موضوٌع هاٌم ِلَنَّ فِْکَر اإِلْنساِن َیَتَغذَّ

 همانا ............................... کتاب موضوعی مهم است؛ زیرا ............................... انسان از آن ............................... .

حیَحَة: ج   ِاْنَتِخِب التَّْرَجَمَة الصَّ

الف( َنْقَرُأ في َحیاِة اْلَشخاِص اْلَمْشهورةِ آراَء ثاَلثیَن کاتباً.

 از طریق نظرات سی نویسنده، زندگی افراد معروف را می خوانیم.
 دربارۀ زندگی افراد معروف، دیدگاه های سی نویسنده را می خوانیم.

ب( التُشبُِه أوصاُف الُکّتاِب َبْعَضُهم َعلی َبْعٍض.

 توصیف های نویسندگان شبیه یکدیگر نیست.
 خصوصیات نویسندگان هرگز شبیه یکدیگر نمی باشد.

ج( ِإنَّ اْلُکتَُب اْلُمفیَدةَ جدیرةٌ ِباْلِعناَیِة َو التَّقدیِر.

 شاید کتاب های مفید شایستۀ توّجه و قدردانی باشند.

 بی گمان کتاب های مفید، شایستۀ توّجه و قدردانی هستند.
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اعلمــــوا

أُسلوُب االِْسِتْثناء:

به عبارت های زیر توّجه کنید:

من همۀ درس هایم به جز زبان عربی را خواندم.

غَة الَعربّیَة. َأنا َقَرأُت ُکلَّ دروسي ِإّل اللُّ

او همۀ دوستانش را به غیر از محّمد به مهمانی دعوت می کند.

یافِة إّل ُمحّمدًا. هو َیدُعو ُکلَّ َأصدقاِئِه ِإلی الضِّ

 در مثال های بال )فارسی و عربی( کدامیک از کلمات از حکم ماقبل خود جدا شده اند؟  

 کدام کلمه در مثال های عربی آورده شده معادل قید »به جز«، »مگر«، »به غیر« و »جز این که« است؟  

دًا« در مثال  عربی و کلمات »زبان عربی« و »محّمد« در زبان فارسی از چه کلماتی جدا شده اند؟   کلمات »الّلغة الَعَربَیَة« و »ُمَحمَّ

به نمونه های فارسی و عربی بال که در آن ها حکمی صادر شده و سپس کسی یا چیزی از آن حکم خارج شده است »اسلوب استثناء« 

می گویند. در دو مثال بال به ترتیب کلمات »الّلغة العربّیة« و »محّمدًا« از حکم ماقبل خود یعنی به ترتیب از »ُکّل دروسي« و »ُکّل أصدقاِئِه« 

جدا شده اند که بدین ترتیب به هر دو آن ها )الّلغة العربّیة، محّمدًا( »مستثنی« یعنی »جدا شده از کلمه ماقبل« گفته می شود.

و به کلماتی همانند »ُکّل دروسي« و »کّل أصدقاِئِه« که مستثنی از آن جدا شده است، »مستثنی منه« می گویند و به کلماتی مانند »إّل« 

به معنای »به جز، مگر و ...« »ادات استثناء« گفته می شود.

ارکان اسلوب استثناء:

بنابراین با توّجه به توضیحات گفته شده، اسلوب استثناء دارای سه رکن است:

3 مستثنی 2 ادات استثناء  1 مستثنی منه 

1( مستثنی منه )جدا شده از آن(: اسمی است که مستثنی از آن جدا می شود و قبل از »ادات استثناء« می آید؛ مانند:

 هاَجَر األَصحاُب إّل علّیًا {.

         مستثنی منه

2( ادات استثناء: کلماتی که به وسیلۀ آن ها حکم استثناء در جمله جاری می شود؛ مانند »إّل«که از مهم ترین ادوات استثناء می باشد؛ مانند:

المیُذ إّل محّمدًا.  جاَء التَّ

       ادات استثناء

3( مستثنی )جدا شده(: اسمی است که از حکم کّلی )حکم قبل از »إّل«( خارج می شود و بعد از »ادات استثناء« می آید، مانند:

فِّ إّل محّمدًا. مالُء في الصَّ  َحَضَر الزُّ

                                مستثنی
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 اسلوب استثناء:

صادر شدن حکمی در آن و خارج شدن کسی یا چیزی از آن حکم؛ مانند: 

الباُت إّل الّطاِلَبَتیِن.  َحَضَرِت الطَّ

أرکان اسلوب استثناء:

اسلوب استثناء دارای سه رکن است:

1 مستثنی منه: )جدا شده از آن(: اسمی است که: الف( مستثنی از آن جدا می شود. ب( قبل از ادات استثنا می آید.مانند:

 شاهدُت األَطفاَل إّل ُمَحّمدًا.

      مستثنی منه

2 ادات استثناء: »إّل«

3 مستثنی: )جدا شده از حکم قبل( اسمی است که: 

الف( از حکم قبل از خود خارج می شود. 

ب( بعد از »ادات استثناء« می آید؛ مانند:

 ساَفَر القوُم إّل عّلیًا.

                       مستثنی

  َا ْلَْمِثَلة:

1

ِن اْلُمْسَتثنی منه في العبارِة الّتالیِة: 1. َعیِّ

»هاَجَر اْلَصحاُب ِإَلی الَمدینِة ِإاّل َعلّیًا.«

 األصحابُ  علّیاً  المدینة  هاجََر

همانطور که گفتیم مستثنی منه کلمه ای است که قبل از »إّل« می آید و مستثنی از آن جدا می شود، بنابراین پاسخ درست گزینۀ )1( است.
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الَیِة: 2. ما ُهو اْلُمْسَتثنی في الجملِة التَّ

ی ُکلُّ َشْخٍص واِجَبُه ِإاّل اْلُمتکاِسَل.« »أَدَّ

 َشخصٍ  واِجبَ  الُمتکاِسل  ُکلُّ

زیرا مستثنی کلمه ای است که بعد از »إّل« می آید و از حکم کّلی )حکم قبل از »إّل«( خارج می شود.

مرین:   اَلتَّ

َعیِِّن الَخطَأ في تعییِن أرکاِن أسلوِب ااِلستثناِء:	. 

دًا( المیُذ ِإّل ُمَحّمدًا: )الُمستثنی: ُمَحمَّ  َذَهَب التَّ

 ُأِحبُّ ُکلَّ دروسي إّل الّتاریَخ: )أداة اِلستثناء: إّل(

عاَم ِإّل َعلّیًا: )المستثنی منه: األطفاُل( َکَل اأْلَْطفاُل الطَّ  َأ

ُهم َأْجمعوَن ِإّل ِإبلیَس: )المستثنی: المالِئَکُة(  ！َفَسَجَد اْلَمالِئَکُة ُکلُّ

ترجمۀ اسلوب استثناء:

جمالتی را که در آن ها اسلوب استثنا آمده است را می توان به دو روش ترجمه کرد:

1 ابتدا جملۀ قبل از ادات استثناء را ترجمه می کنیم و پس از آن معادل فارسی ادات استثناء را می آوریم و سپس مستثنی را قرار 

می دهیم؛ مانند:

 هاَجَر األصحاب إّل علّیًا{.

         مستثنی منه  مستثنی

  یاران مهاجرت کردند به جز علی {.

       مستثنی منه    مستثنی

2 ابتدا ادات استثناء و مستثنی را ترجمه می کنیم، سپس با کلمه »بقّیه« یا »تمام« جملۀ قبل از ادات استثناء )مستثنی منه( را می آوریم؛ مانند:

 هاَجَر األصحاب إّل علّیًا{.

         مستثنی منه  مستثنی

  به جز علی { بقّیه یاران هجرت کردند.

     مستثنی   مستثنی منه

 معادل »إّل« در فارسی قیدهایی مانند »جز، به جز، جز این که، به غیر و ...« است.



3

الُِث: اَْلُکُتُب َطعاُم اْلِفْکِر ْرُس الثَّ 93اَلـدَّ

 ترجمۀ اسلوب استثناء:

1 ترجمۀ مستثنی منه + ادات استثناء + مستثنی

)جمله بعد از ادات استثناء(       )جمله قبل از ادات استثناء( 

2 ترجمۀ ادات استثناء + مستثنی + )بقّیه، تمام( + مستثنی منه

                          )جمله بعد از ادات استثناء(       )جمله قبل از از ادات استثناء(

 »إّل«: »جز، به جز، جز این که، به غیر و ... .«

ُأسلوُب الَحْصِر:

به مثال های زیر توّجه کنید:

ما َعليٌّ إّل شاِعٌر. علی فقط شاعر است.    

ٌد إّل ِشعرًا. ما حَفَظ ُمَحمَّ محّمد فقط شعر حفظ کرد.    

حال با توّجه به جمالت بال به سؤالت زیر پاسخ دهید:

 در جمالت فوق )فارسی و عربی( به ترتیب »علی« و »محّمد« به چه چیزی منحصر شده اند؟ 

 چه لفظی باعث این اختصاص شده است؟ 

 آیا در جمالت بال حکمی برای شخصی اثبات یا نفی شده است؟ 

احسنت!!

در جمالت بال به دلیل وجود لفظ »إّل« در عربی و »فقط« در فارسی به ترتیب »علی« و »محّمد« به »شاعر بودن« و »حافظ شعر« منحصر 

شده اند؛ به عبارتی دیگر »علی« منحصر به صفت دیگری مانند »نّقاش بودن« و ... نشده است بلکه فقط شاعر است و »محّمد« نیز 

فقط شعر را حفظ کرده است نه هیچ مطلب دیگری. و از سویی دیگر حکمی برای شخصی معّین مانند )علی، محّمد( نفی یا اثبات شده 

است؛ به عبارتی دیگر »حکم شاعر بودن علی« را اثبات و دیگر صفات را از وی سلب کرده ایم.

به این گونه اسلوب در زبان عربی »اسلوب حصر« گفته می شود.

 اسلوب حصر در زبان فارسی با آمدن الفاظی مانند »فقط، تنها« به وجود می  آید و در زبان عربی با لفظ »ِإّل«.

 »حصر« یعنی اختصاص دادن چیزی به کسی یا موضوعی.

شرایط ایجاد اسلوب حصر:

ترکیب )ادات نفی )ما، لیس( + ِإّل( برای اسلوب اختصاص و حصر می آید، به عبارتی دیگر، زمانی اسلوب حصر در جمله دیده می شود؛که:

1 قبل از آن جملۀ منفی آمده باشد.

2 مستثنی منه ذکر نشده باشد.
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مانند:

 َلْیَس الُمْفِلُح ِإّل َعلّیًا.  فقط علی رستگار است.

    ادات نفی

  )جمله منفی(

در جملۀ فوق، قبل از »إّل« ادات نفی )لیس( آمده است، بنابراین جملۀ »منفی« است و از طرفی دیگر مستثنی منه در این عبارت ذکر 

نشده است، در نتیجه »إّل« برای اسلوب حصر آمده است، یعنی »رستگار بودن« که یک صفت است فقط به »علی« اختصاص پیدا 

کرده است و تنها در او حصر شده است.

 اسلوب حصر:

1 در زبان فارسی و عربی »اسلوب حصر« وجود دارد.

2 »حصر« یعنی اختصاص دادِن چیزی به کسی یا موضوعی؛ مانند:

ٌد إّل ُرسوٌل )آل عمران / 144(   ！ما ُمَحمَّ

 »محّمد ملسو هيلع هللا ىلص فقط فرستادۀ خداوندست.«

3 شرایط ایجاد اسلوب حصر:

ب( ذکر نشدن مستثنی منه در جمله. الف( آمدن جملۀ منفی پیش از »إّل«. 

ترجمۀ اسلوب حصر:

به دو شیوه می توان اسلوب حصر را ترجمه کرد:

1 مثبت و مؤکَّد )با تأکید(؛ مانند:

.  فقط علی قبول شد.  ما َنَجَح إّل َعليٌّ
  فعل مثبت

2 کسی / هیچ کس + جز + فعل منفی؛ مانند:

.  ما َنَجَح إّل عليٌّ

 کسی جز علی قبول نشد. 
   فعل منفی

 ترجمۀ اسلوب حصر:

1 مثبت و مؤکَّد

2 کسی / هیچ کس + جز + فعل منفی
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  َا ْلَْمِثَلة:

3

حیَح في َتعییِن نوِع السلوب َو َتْرَجَمِتِه: ِن الصَّ 1. َعیِّ

و ما هذه الحیاُة الّدنیا إاّل لهٌو و لعٌب！

 َاْلَحصر، و زندگی این دنیا بازی و سرگرمی است.

 اِلستثناء، و زندگی این دنیا فقط بازی و سرگرمی است.

 َاْلَحصر، و زندگی این دنیا فقط بازی و سرگرمی است.

 اِلستثناء، و زندگی این دنیا بازی و سرگرمی است.

در عبارت فوق اسلوب حصر وجود دارد، زیرا قبل از »إّل« جمله به صورت منفی آمده است و مستثنی منه در آن محذوف است و 

به دو گونه می توان آن را ترجمه کرد: 1- مثبت و با لفظ »فقط«، 2- منفی.

1

ْن ُأسلوَب الحصِر: 2. َعیِّ

ی ُکلُّ َشْخٍص واِجَبُه ِإاّل اْلُمتکاِسَل.« »أَدَّ  

 ما تناوَل عليٌّ إّل طعامًا.   ساَفَر ُکلُّ أصدقائي إلی مشَهد إّل علّیًا.

لمیذتیِن. لمیذاُت إلی الّساحِة إّل التِّ  قرأنا دروَسنا إّل الّتاریَخ.   َذَهبِت التِّ

در این گزینه قبل از إّل جمله به صورت منفی آمده است و مستثنی منه در آن محذوف است، بنابراین در آن اسلوب حصر وجود دارد.

مرین:   اَلتَّ

ؤالْیِن الّتالیَیِن: أَِجْب َعِن السُّ

حیَح في العبارِة الّتالیِة:	.  َعیِِّن الصَّ

ُر إاّل أولوا األلباِب.« »و ما یََتَذکَّ

 اِلستثناء، و خردمندان پند می پذیرند.  َاْلَحصر، و فقط خردمندان پند می پذیرند.

 اِلستثناء، و فقط خردمندان پند می پذیرند.  َاْلَحصر، و خردمندان پند می پذیرند.

َعیِّْن أُسلوَب الحصرِ:	. 

 رأینا في ساحِة المدرسة المعّلماِت إّل معّلمتین.  ما حفظنا إّل قصیدتین.

 غسلُت األلبسَة إّل ثوبًا واحدًا.   ُأِحبُّ جمیَع الفواکهِة إّل ُتّفاحًا.
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پاسخ نامه تشریحی کافه سؤال درس�1

ب(�مراسم �الف(�پچ�پچ���� 1

ب(�ُانصروا�=�ُیساعدوکم �الف(�عداوة�≠�صداقة� 2

ج(�األکتاف عب� ب(�الشَّ ماثیل� �الف(�التَّ 3

ب(�الَحَظ �الف(�الرَّسم� 4

از� برخی� که� کردند� کشف� را� دارویی� اخیر� سال�های� در� پزشکان� ��الف(� 5

بیماری�های�دشوار�را�بهبود�می�بخشد.�

ب(�تیم�اّول�فرصتی�ندارد�که�خودش�را�از�خسارت�)زیان(�نجات�دهد.�

ناگهان�دستش� ببرد،� تبرش� با� را� ج(�هنگامی�که�می�خواست�چوب�ها�

زخمی�شد.�

د(�هنگامی�که�دو�سربار�جنایتکار�را�برای�محاکمه�شدن�آوردند،�مردم�شروع�

به�پچ�پچ�کردند.�

�الف(�2،�»لم«�بر�سر�فعل�مضارع�آمده�است�و�باید�به�صورت�ماضی�نقلِی� 6

منفی�ترجمه�شود.

ب(�2

ب(�دشنام�ندهید. �الف(�کاش،�ببوسد.� 7

ب(�هیچ�مردی �الف(�نباید�بگیرند.� 8

د(�می�نوشتید ج(�موّفق�می�شود.�

و(�نوشته�بود ه�(�قبول�نخواهد�شد�

ز�(�باید�بدانند

ب(�ُیْنِشدوَن �الف(�ال�َیحُزْنكَ� 9

ج(�َیْلَعْبَن

�الف(�أْصَبَح�)از�افعال�ناقصه�می�باشد.( 10

ب(�أَزداُد�)فعل�مضارع�است�اّما�سایر�افعال،�فعل�ماضی�هستند.(

َر ج(�َکسَّ

:�اّما،�ولی ب(�َلِکنَّ :�که� ��الف(�َأنَّ 11

:�شاید ج(�َلَعلَّ
ب(�الّتدیُن:�مبتدأٌ �الف(�َوْجَه:�مفعولٌ� 12

د(�نا:�مفعول� ج(�لتبیین:�جار�و�مجرور��

األنبیاء:�مضاف�إلیه الکریم:�صفة�

و(�أَصناَم:�مفعول� ه�(َفأْسًا:�مفعول�

ج(�درست ب(�نادرست� �الف(�درست� 13

و(�نادرست ه�(�نادرست� د(�نادرست�

ب(�3 �الف(��2 14

د(�4 ج(���1

�الف(�»ای�کاش�من،�ُفالنی�را�)به�عنوان(�دوست�نمی�گرفتم.« 15

ب(�هیچ�میراثی�مثل�ادب�نیست.�

ج(�شاید�تو�راضی�شوی.

د(�گویی�آن�سرهای�شیاطین�است.�

پاسخ نامه تشریحی گزینۀ چند درس�1

��گزینۀ�)3(،�»حنیف«�به�معنای�»دین�یکتاپرستی«�است.� 1

��گزینۀ�)2(� 2

�گزینۀ�)2( 3

�گزینۀ�)2( 4

�گزینۀ�)2( 5

�گزینۀ�)4( 6

�گزینۀ�)4(،�»ُکِتَب«�فعل�مجهول�است�و�تنها�گزینۀ�)4(�مجهول�است.� 7

تّتقون:�تقوا�پیشه�کنید.�

�گزینۀ�)1(،�کّل�إغراق:�هر�زیاده�روی 8

�گزینۀ�)2(،�لعّل�+�فعل�مضارع�=�مضارع�التزامی 9

لعّل�یتذّکرون:�یادآور�شوند.�

�گزینۀ�)2(،�ألّن:�زیرا 10

�گزینۀ�)3(،�الیتوّقعون:�مضارع�است�)توقع�ندارند( 11

�گزینۀ�)1(� 12

المثالّي:�الگو،�نمونه

لم�ُیشاهد:�ماضی�نقلی�منفی�)مشاهده�نشده�است.(

َمن�یشبهك:�کسی�که�شبیه�تو�باشد.

ترجمۀ درست: مدیر�هنگامی�که�جایزه�را�به�دانش�آموز�نمونه�اعطاء�کرد�به�

او�گفت:�کسی�که�شبیه�تو�باشد�در�مدرسه�مشاهده�نشده�است.

�گزینۀ�)1(،�ال�یستطیع:�نمی�تواند� 13

�گزینۀ�)1(� 14

�گزینۀ�)2(� 15

ترجمۀ متن:�هنگامی�که�اّمت�گرد�هم�می�آید�قوی�می�شوند�و�اّمت�های�

دیگر�جرأت�ندارند�که�به�آن�ها�حمله�کنند�پس�درگیری�میان�گروه�های�

جامعه�باعث�شکست�و�ضعف�می�شود�و�این�اّمت�از�اهداف�خویش�دور�

می�شود�و�لقمۀ�لذیذی�برای�دشمنان�خود�می�شود.�پس�مسلمانان�در�

اسپانیا�دولتی�را�برپا�کردند�)که(�تمّدن�را�گسترش�داد�و�اسپانیا�را�سرزمینی�

قرار�داد�که�مشتاقان�معرفت�از�هر�طرف�به�سوی�آن�می�آمدند�ولی�پس�

از�این�که�پراکنده�و�متفّرق�شدند،�دشمن�به�آنها�حمله�کرد�و�مسلمانان�از�

آن�خارج�شدند.

�گزینۀ�)2(� 16

�گزینۀ�)3( 17

�گزینۀ�)3( 18

�گزینۀ�)4( 19

�گزینۀ�)4(،�»ال«�در�این�گزینه�برخالف�سایر�گزینه�ها�بر�سر�اسم�آمده� 20

است،�بنابراین�ال�نفی�جنس�است.�
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بررسی سایر گزینه ها: 

1(�»ال«�در�این�گزینه�»نهی«�است.�

2(�»ال«�در�این�گزینه�الی�نفی�می�باشد�که�بر�سر�فعل�مضارع�آمده�است�و�

انتهای�فعل�را�تغییر�نداده�است.�

3(�»ال«�در�این�گزینه�الی�نهی�است�که�بر�سر�فعل�مضارع�آمده�است�و�

انتهای�فعل�را�تغییر�داده��است.�

�گزینۀ�)3(،�در�این�گزینه�یکی�از�افعال�ناقصه�)َلْیَس(�آمده�است.� 21

�گزینۀ�)4( 22

�23گزینۀ�)1(،�َلْیَت�به�معنای�»ای�کاش«�است.�

�گزینۀ�)3( 24

�25گزینۀ�)3(

�26گزینۀ�)1(،�در�این�گزینه،�»ال«�بر�سر�اسم�آمده�است،�بنابراین�»الی�نفی�

جنس«�می�باشد.�

�27گزینۀ�)1(،�در�این�گزینه�»ال«�بر�سر�اسم�آمده�است،�بنابراین�»ال�نفی�

جنس«�می�باشد.�

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ�)2(:�»ال«�در�این�گزینه�الی�نهی�است�که�بر�سر�فعل�مضارع�آمده�

است�و�پایان�آن�را�تغییر�داده�است.�

گزینۀ�)3(:�»ال«�در�این�گزینه�الی�نفی�است�که�بر�سر�فعل�مضارع�آمده�و�

انتهای�آن�را�هیچ�گونه�تغییری�نداده�است.�

گزینۀ�)4(:�»ال«�در�این�گزینه�همانند�گزینۀ�)3(�الی�نفی�است�و�انتهای�

فعل�مضارع�را�تغییری�نداده�است.�

�28گزینۀ�)4(،�»الترج«�در�حقیقت�»ال�ترجو«�بوده�است�که�به�دلیل�الی�

نهی�»واو«�آن�حذف�شده�است.�

�از�کسی�که�نفسش�را�کوچک�کرد�و�به�آن�نفس�اهانت�کرد،�

امید�خیر�نداشته�باش.

�گزینۀ�)4(،�إّنما�)إّن�+�مای�کاّفه(�هم�بر�سر�جملۀ�اسمیه�و�فعلیه�می�آید� 29

و�در�این�گزینه�بر�سر�اسم�آمده�است�و�چون�کلمۀ�بعد�از�آن�نقش�مبتدا�

را�دارد�اعراب�آن�باید�مرفوع�)المؤمنون(�شود.

�گزینۀ�)3(،�)ال�َنَفَع(:�ال�نفی�جنس�بر�سر�اسم�آمده�است.� 30

توّجه:�به�الی�نفی�جنس�»ناسخ«�گفته�می�شود.

پاسخ نامه تشریحی کافه سؤال درس�2

�الف(�چادرها 1

ب(�آرزو�داشت

�الف(�ِاْشَتْقُت�=�َیْرَغُب 2

ب(�أَْسَفل�≠ أعلی

�الف(�األَ�َلم 3

ة ب(�الِقمَّ

کری ج(�الذِّ

می�کنیم«� »آرزو� معنای� به� گزینه�ها� سایر� اّما� )می�ترسم(،� َأخاف� الف(� � 4

می�باشد.

ب(�َنَشطوا�)فّعال�شدند،�با�نشاط�شدند(،�سایر�گزینه�ها�به�ترتیب�به�معنای�

)عاجز�شدند،�ضعیف�شدند،�ناتوان�شدند(�می�باشد.

�الف(�نوح�به�تنهایی�کشتی�بزرگی�بر�روی�زمینی�خالی�ساخته�بود. 5

ب(�مسلمانان�خدمات�بزرگی�به�بشریت�ارائه�دادند.�)تقدیم�کردند.(

ج(�پادشاه�بعد�از�مرگ�برادرش�مشتاقانه�زمام�فرمانروایی�را�)به�دست(�

گرفت.

د(�با�راننده�برخورد�کردم�و�از�او�با�التماس�خواستم�که�مرا�با�خود�ببرد.

ه�(�تّمدن�اسالمی�برخالف�تمّدن�های�دیگر،�مرکز�علم�و�ایمان�بود.

ج(�2 ب(��1 �الف(��1 6

ب(�در�جست�و�جوی �الف(�چاپلوسانه� 7

ج(�در�حالی�که�تو�دانش�آموز�باهوش�و�فّعالی�هستی.

�الف(�»عاَملوا«�جمع�مذکر�است،�اّما�سایر�گزینه�ها�»مثنی«�هستند. 8

»افتعال«� باب� از� موارد� سایر� اّما� است،� »انفعال«� باب� از� »انفتاح«� ب(�

هستند.

ب(�در�حالی�که�او�می�گریست �الف(�فرمانبردارانه� 9

د(�در�حالی�که�آنان�توّکل�می�کنند ج(�دوستدار�

�الف(�َأْنُتم�َتعلموَن:�در�حالی�که�می�دانید. 10

ب(�أَنُتم�تتلوَن�الکتاَب:�در�حالی�که�کتاب�)تورات�و�انجیل(�می�خوانید.

ج(�أَْنُتم�تنظروَن:�در�حالی�که�نظاره�می�کنید.

ب(�درست �الف(�نادرست� 11

د(�نادرست ج(�درست�

�الف(�و�هر�کس�مظلومانه�کشته�شود،�برای�سرپرست�او�قدرتی�را�قرار� 12

می�دهیم.

حال:�مظلومًا�)کلمه(

ب(�پس�طوفان�آن�ها�را�در�حالی�که�ستمکار�بودند،�فرا�گرفت.�

حال:�و�هم�ظالمون�)جملۀ�اسمیه(

ج(�پس�ترسان�از�آن�جا�خارج�شد.�حال:�خائفًا�)کلمه(

د(�شب�ها�و�روزها�را�در�حالی�که�در�امان�هستید�در�آن�سیر�کنید.

حال:�آمنین�)کلمه(

ج(�1 ب(��3 �الف(��2 13

ب(�بَأَدٍب�و�اْحتراٍم �الف(�في�الموقِف� 14

ج(�باأْلَغصاِن�و�اأْلوراِق

�الف(�ِلماذا�َتْفُرُغ�َبّطارّیة�الَجّواِل؟ 15

َلٌة. َنَّها�ُمَعطَّ أِل

َئَة؟ ب(�َمتی�تأکلیَن�الُحبوَب�الُمَهدِّ

َقْبَل�النَّْوِم.

ج(�أَیَن�أُقیَمْت�ُمباریات�ُکرِة�الَقَدِم�َسَنة��2018م؟

في�روسیا.
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