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173

ْرُسالّثاِلـُث َالـدَّ

َثالُث ِقَصٍص َقصیَرٍة

ْرُسالّثانـُي َالـدَّ

ْرُساْلخاِمُس َالـدَّ

اَْلَوُجـُه الّناِفـُع و
 اْلَوْجـُه الُمِضـرُّ

یا إلهـــي

فهرســـــت مطالـــب

09

ُل ْرُساألَوَّ َالـدَّ

ِمَن األَشعاِر 
الَمْنسوبَِة إلی 
اإلماِم َعليٍّ {

انسانـی رشتـه 



ُل: ِمَن األَشعاِر الَمْنسوبَِة إلی اإلماِم َعليٍّ )ع( ْرُس األَوَّ 1اَلـدَّ
)ع( علی  امام  به  منسوب  اشعار  از  اول:  درس 

مالـــــی کـــــه ز تـــــو کـــــس نســـــتاند، علـــــم اســـــت

ــــــم ــــــدر عال ــــــو ان ــــــن ت ــــــب مک ــــــم طل ــــــز عل ج

ــــت ــــم اس ــــاند، عل ــــق رس ــــه ح ــــو را ب ــــه ت ــــرزی ک ح

ــــــم اســــــت ــــــد، عل ــــــو را ز غــــــم رهان ــــــزی کــــــه ت چی

»شیخ بهایی« 
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(َأْغنَی:بینیازتر ـ : دشنامداد)َیُسبُّ ـُ َسبَّ ــ

جن: زندانَأْجلََس:نشانید)یُْجِلُس/ِإْجالس(؛َأْجِلْس َالسِّ

ِسَوی:ُجزَأْبَصَر:نگاهکرد)یُْبِصُر/ِإْبصار(؛امر:َأْبِصْر

َالطِّین، َالطِّینَة:ِگل،سرشتِإکراه:ناپسندداشتن

العافیة:سالمتیَأْکفاء:همشأن،همانند

َالَعّصاَرة:آبمیوهگیریِاْنَطَوی:بههمپیچیدهشد)َینْطَوي/ِاْنِطواء(؛امر:ِاْنطَِو

َاْلَعَصب:پی،عصبَاْلَبَدل: جانشین

َاْلَعْظم:استخوانَاْلَبعث: رستاخیز

فُْز:رستگارشو)َفاز،َیفوُز(تَْعقلوَن: خردورزیمیکنید

ْمَالتَّفاُخر: فخرفروشیکردن ُم/تَفهیم(؛امر:َفهِّ َم:فهمانید)یَُفهِّ َفهَّ

َالِقْیَمة:ارزش،بهاَاْلِجْرم:پیکر

َاللَّْحم:گوشتَاْلَحدید: آهن

ْل َل: تحمیلکرد)یَُحمِّل/تَحمیل(؛امر:َحمِّ ماَیلي:آنچهمیآیدَحمَّ

َنة:وبالگَاْلخیط: نخ،رشته الُمَدوَّ

َاْلَمرُصوص:استوارَالّداء:بیماری

الَمْفَسَدة:مایۀتباهیذو: صاحب،دارای

ـ :گمانکرد)َیْزعُم(؛امر:ِاْزَعْم ـَ ل:رساناَزَعَم ـ َاْلُمَوصِّ

َالنُّحاس: مسَرْیب:شک

َالنََّسب: تبار،ریشهساَرَع: شتابکرد)یُسارُِع(؛امر:سارِْع

المـعجــم

اَ لُْمتـــراِدُف و الُْمَتضــاُد

اَْلَمَرض حَّةاَلّداء فاء،اَلصِّ اَلشِّ اَلَیقیناَلّداء یب الظَّّناَلرَّ الزَّعم

إّل،َغیر َحةِسَوی اَلصِّ صیناْلعافیة الُمْستَحَکم،الرَّ اَْلِقیاَمةالَمرصوص اَْلَبعث
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11 ُل: ِمـَن اْلَشعاِر اْلَمْنسوبَِة ِإلی اإِلماِم علۑٍّ {   ْرُس اْلَوَّ اَلـدَّ

ـُـــْفــَرُد و الَْجــــــْمــُع اَ لْم

َاْلَخیط:َاْلُخیوطَاْلِجْرم:َاْلَْجرامالَبَدل:َاْلَبدال

جون ْجن:َالسُّ َاْلَعظْم:َاْلِعظامالَعَصب:َاْلَعصابَالسِّ

َاْلَب:اآلباءَاْلَمْفَسَدة:َاْلَمفاِسدَاللَّحم:َاللُّحوم

اَ لَْکـــِلمــاُت الُمـــْرتَـــِبـــَطُة

ل َاْلَعَصب،َاللَّْحم،َاْلَعظْمَاْلَحدید،َالنُّحاس،الُمَوصِّ

المفـردات )واژگـان( 

َنَة:  تَرِجمِ الَکِلماِت الُملَوَّ الف

اْلَحّداَدَیْصنَُعِمَنالَحدیِدَأبواباًَجمیلًةِللْبیوِت. الف(إنَّ

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

یوِف. وِقِلطَْبِخطَعاماًَلذیذاًِللضُّ ب(ِإْشتََرْیُتقطَعًةِمَناللَّحمِِمَنالسُّ

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

ٌل ِللَْحراَرةِ. ُمَوصِّ ُةُعنُْصٌرِفلزِّيٌّ ج(اَلفضَّ

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

د(اَلُعّماُلکانواَیْصنعوَنِبناًءَمرصوصاًِللنّاِس.

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

تَْرِجْم هذِه الَکلماِت التَّالَِیَة ُمْسَتعیناً ِبالُمْعَجمِ: ب

اَلَعّصارة:............................... تَْعقلوَن:............................... اَلنُّحاس:...............................

َأْبَصَر:..................................... اَلطِّین:.................................. ْلَبعث:................................... َا

ْیب:...................................... اَلرَّ َزَعَم:...................................... ساَرَع:....................................

)محّمد/34( ج تَْرِجْم هِذِه اآلیَة باألُسلوَبیِن اْلَمْذکوَریِن: 

َنوعّیُة التَّْرَجَمِة وْاَعْنَکَفرواالَّذیَنإنَّ ماتُواَسبیِلاهلِلَوَصدُّ اهلُلَلُهمَفلَْنَیْغِفَرَوُهْمُکّفاٌرثُمَّ

..............................................................................................................وبازداشتنداز......................کسانیکه......................َالتَّرَجَمُة اْلَحرفیَُّة

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................َالتَّرَجَمُة اْلَمألوَفُة
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د َصحِِّح اأْلَخطاَء في التَّرَجَمِة:

الف( ！و اذُْکرُوا اهلَل َکثِیراً َلَعلَُّکم تُْفِلحوَن )الُجْمعة/10(

خداوندرابسیاریادکردندتارستگارشوند.

حیَحُة: اَلتَّرَجَمُةالصَّ

ب( ！َو ِإنَُّه َلَحْسَرةٌ َعلَی الَکافِریَن )الحاقّة/50(

»وشایدهمینمایۀحسرتیبرایکافرانباشد.«
حیَحُة: اَلتَّرَجَمُةالصَّ

ج( ِعنَْدما اْشَتدَّ اْلَمَطُر، التَّالمیُذ ساَرعوا إلی ُصفوفِِهم.

هنگامیکهبارانشدیدمیشود،دانشآموزانبهکالسهایشانبهسرعتمیروند.
حیَحُة: اَلتَّرَجَمُةالصَّ

د( ِإنَّ األَراذَل َمفاِسٌد لِْلُمْجَتَمِع.

بیگمانافرادترسومایۀننگجامعهخواهندبود.
حیَحُة: اَلتَّرَجَمُةالصَّ

تَْرِجْم هِذِه الِعباراِت ثُمَّ اْکتُِب الُمَتضادَّ َأِو اْلُمتراِدَف ُمسَتِعیناً ِبالُمْعَجمِ: ه

تاِء. الف( ُأِصْبُت بِالَمَرِض الزُّکامِ في َفْصِل الشِّ

............................... اَْلَمَرض 

ب( َظنَّ اْلُمَعلُِّم َأنَّ َعِلّیاً قَْد َنَجَح في اْلِمتِحاناِت.

..........................................  ظَنَّ 

ج( ！َکالَّ َلْو تَْعلَُموَن ِعْلَم الَیقینِ )الّتَََّّکاثر/5(

..................................... الَیقین 

د( ！َو ما تُْجَزوَن ِإّل ما ُکنتُم تَْعملوَن )صاّفات/39(

............................................. إِّل 

َأو  َبیَن اْلَکِلماِت الّتالَیِة: و  َضِع اْلَعالَمَتْیِن 

َغْیر ِسَوی َاْلُمتََزلِزل َاْلُمْستَْحِکم َزَعمَ َحِسَب

تَتََفّکروَن تَعقلوَن َحة َالصِّ َاْلَمَرض اَْلِقیاَمة َاْلَبْعث

ز  اُْکتُْب ُمفرَد أو َجمَع الکلماِت التَّالَِیِة:

َاللَّحم:..................................... َاْلَجرام:................................

جون:............................... َالسُّ ْلَعَصب:................................ َا

َاْلَعظْم:.................................... َاْلَبدال:.................................
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الّتـــرجمــه

 تَْرِجمِ اْلِعباراِت الّتالیَة: الف

الف( ！یا َلْیتني ُکنُْت َمَعُهم َفَأفوُز َفوزاً َعظیماً )النِّساء/73(


وری/15( َة بینَنا و َبینَـُکم )الّشَّ ب( ！َلنا َأعماُلنا و َلُکم َأعماُلُکم ل ُحجَّ


رِس و َرسَب في اْلِمتِحاناِت النِّهائیَِّة. ج( َلْم َیْسَتِمْع َصدیقي ِإلی الدَّ


د( ل تَْغِضْب؛ َفِإنَّ الَغَضَب َمْفَسَدةٌ.


ْل تَرجَمَة اْلُجَمِل التَّاِلَیِة: َکمِّ ب

الف( ！الَّذي َجَعَل َلُکم اأْلَْرَض َمْهداً و َجَعَل َلُکم فِیها ُسُبالً َلعلَُّکم تَْهَتُدوَن )الزّّخرف/10(

کسیکه...............................رابرایشمابستری...............................ودرآنبرایشماراههاییقرارداد...............................شما................................
جِن ِمَن اللِّساِن. ب( ل َشيَءَ َأَحقُّ ِبالسِّ

...............................سزاوارتراززبانبه...............................................................
ج( َزَعَمْت ُأّمي َأنّني ساَفرُت َمَع َصدیقي إلی َمِدینَِة َمْشَهَد.

مادرم...............................کهمن...............................بهشهرمشهدسفرکردم.
د( َیْخَتِلُط التُّراُب بِالماِءِ و یُصبُح ِطیناً.

خاکباآب...............................و...............................میگردد.
ِحْیَحَة: ج   ِاْنَتِخِب التَّرَجَمَة الصَّ

مواِت و اأْلَرَض في ِستَِّة َأّیامٍ )العراف/54( الف( ！إنَّ َربَُّکُم اهلُل اّلذي َخلََق السَّ
قطعاًپروردگارشماآنخداییاستکهآسمانوزمینرادرهفتروزمیآفریند.
بیگمانپروردگارتانآنخداییاستکهآسمانهاوزمینرادرششروزآفرید.

ماِء، حیُث ل جو َع و ل بَْرَد و ل ظُْلَم.  ب( ماتَِت الطِّْفلَُة و طاَرْت إلی السَّ
کودکُمردوبهسویآسمانپروازکرد،جاییکههیچگرسنگیوسرماوستمینیست.
کودکُمردوبهسویآسمانهاپروازکرد،جاییکهاصالًگرسنگیوگرماوظلمنبود.

ناَعِة.  ج( َیْسَتْخرُِج الُعّماُل النُّحاَس ِمَن اْلَمناِجمِ ثُمَّ َیْسَتْخِدُمُه في الصِّ
کارگرانطالراازمعدناستخراجمیکنندوآنرادرصنعتبهکارمیگیرند.

کارگرانمسراازمعادناستخراجمیکنند،سپسآنرادرصنعتبهکارمیبرند.
ماُء في َیْومِ الَبْعِث.  د( تَنَْطوِي السَّ

درروزرستاخیزآسمانبههمپیچیدهمیشود.
درروزقیامتآسماندگرگونمیشود.
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اعلمــــوا

هُة ِبالِفْعِل: اَْلُحروُف الُمَشبَّ

به جمالت زیر توّجه کنید:

    )الف(

خدا داناست. اهّلُل علیٌم.       

حمید مسافرت می کند. حمیٌد ُیساِفُر.       

صلح در جهان استقرار می یابد. الُم َیْسَتِقرُّ في العالِم.  َالسَّ     

   )ب(

همانا خدا داناست. ِإنَّ اهّلَل علیٌم.     

شاید حمید مسافرت کند. َلَعلَّ حمیدًا ُیساِفُر.     

ای کاش صلح در جهان استقرار یابد. الَم َیْسَتِقرُّ في العالِم.  َلْیَت السَّ     

 از لحاظ ظاهری چه تفاوتی بین جمالت ردیف )الف( و )ب( وجود دارد؟ ..............................................................
، َلْیَت« بر سر چه جمالتی آمده اند؟ ..............................................................  در ردیف )ب( حروف »إّن، َلَعلَّ

باریکال، درست گفتین!!

، َلْیَت« بر سر جمالت اسمیه )مبتدا و خبر( آمده اند و تغییراتی را در آن ها  ، َلَعلَّ همان طور که در مثال های باال مشاهده کردید، حروف »ِإنَّ

، َلْیَت« که بر سر جمالت اسمیه )مبتدا و خبر( آمده اند، »حروف مشّبهة بالفعل«  ، َلَعلَّ ، لِکنَّ ، َکَأنَّ ، أنَّ ایجاد کرده اند. به حروفی مانند »إنَّ

گفته می شود.

ـ ، ین ( می کنند، ولی به خبر کاری ندارند و  ـً ـ ،  ـَ حروف ذکر شده، هنگامی که بر سر اسم ظاهر )مبتدا( وارد  شوند، اعراب آن  را منصوب )

آن را تغییر نمی دهند، در این حالت به مبتدا »اسِم حروف مشّبهة بالفعل« و به خبر »خبِر حروف مشّبهة بالفعل« گفته می شود.

1 حروف مشّبهة بالفعل بر سر جمالت اسمیه )مبتدا و خبر( داخل می شوند:  

                             مبتدا               +                خبر

حروفمشّبّهةبالفعل+اسمحروفمشّبّهةبالفعل+خبرحروفمشّبّهةبالفعل

ـ،ین( ـً ـ،ـ ـَ اعراب اسم: نصب)ـ

ـ،ان،ون( ـٌ ـ،ـ ـُ اعراب خبر:رفع)ـ
2 اعراب »اسم« و »خبر« حروف مشّبهة بالفعل: 

مثال: 

 َعِلْمُت َأنَّ َثالَثَة ُطاّلب ماجاؤوا إلی اْلَمْدَرَسِة.
خبرأّنومرفوع اسمأّنو  

منصوببهفتحه  

 إنَّ الّدیَن ِعْنَد اهّلِل اإلسالُم.
خبرإّنومرفوعبهضمه اسمإّنو  

منصوببهفتحه 
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  َا أْلَْمَثِلة:

2

حیَح في ِإعراِب اسِم الحروِف المشّبهِة ِبالِفْعِل َو َخَبِرها: ِن الصَّ 1. َعیِّ

 ِإنَّ اإلنساُن َضعیفًا.  لیَت مریَم اْمرأٌَة عاِبَدٌة.  َکأَنَّ اْلِعلُم نوراً.  ِإنَّ المؤمنوَن إخوًة.

1- إنَّ اإِلْنساَن َضعیٌف.  2- َلْیَت مریَم امرأٌة عاِبدٌة.  3- َکَأنَّ العلَم نوٌر.   4- ِإنَّ المؤمنین إخَوٌة. 

همان طور که اشاره کردیم، اعراب اسم و خبر حروف مشبهة بالفعل به ترتیب منصوب و مرفوع می باشد.

3

هِة ِبالفعِل و َخَبِرها: ِن الَخَطَأ في ِإعراِب اْسِم الحروِف الُمَشبَّ 2. َعیِّ

 ِإنَّ الّلـَه َغفوٌر.      کَأنَّ الَبحَر ِمرآٌة صافیٌة.

َة َتْسَتِقرُّ َبیَن الّناِس.  إنَّ المساِجُد بیوَت اهّلِل في األرِض.    َلْیَت الَمَودَّ

2 َکَأنَّ         اْلَبحَر         ِمرآٌة          صافیٌة. 1 ِإنَّ         الّلـَه      َغفوٌر.  
خبرکأّنمرفوع حرفاسمکأنَّ خبرِإّنمرفوع حرفاسمِإنَّ

مشّبهبالفعلمنصوب  مشّبهبالفعلمنصوب

َة        َتْسَتِقرُّ          َبیَن الّناِس. 4 َلْیَت         اْلَمَودَّ 3 إنَّ         اْلَمساجَد       بیوُت الّلـِه في األَرِض. 
حروفاسملیَتخبرلیت)فعلیه( خبرإّنمرفوع حرفاسمِإنَّ

مشّبهبالفعلمنصوب  مشّبهبالفعلمنصوب

مرین:   اَلتَّ
ٍة: أَِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة الّتالَِیِة ِبِدقَّ

ِحیَح لَِکلمِة »کالم« في عباَرِة »ِإنَّ اهلَل یَسَمُع َکالمََك.«:	.  عیِِّن الصَّ
  اسم ِإنَّ   خبر ِإنَّ   مفعولٌ   فاعٌل

یاَدِة.«:	.  « في ِعبارِة »ِإنَّ اإِلیماَن َرمُْز السَّ َعیِِّن اْسَم و َخَبَر »إنَّ
: َرْمُز : اإلیماَن / خبر ِإنَّ : اإلیمانَ   اسم ِإنَّ : َرْمُز / خبر ِإنَّ   اسم ِإنَّ
: َرْمُز یاَدِة / خبر ِإنَّ : السِّ : اإلیمانَ   اسم ِإنَّ یادِة / خبر ِإنَّ : السِّ   اسم إنَّ

 .	: ریَفِة: ！إنَّ اهلَل َغفوٌر َرحیٌم ما هو إعراُب َکِلَمِة »َغفوٌر« في اْلیِة الشَّ
  صفةٌ   اسم ِإنَّ   خبر ِإنَّ   مضاٌف إلیه

حیِح لَِکِلماِت »أساُس - العدَل - إّن - الُملِْك«:	.  ما هو تَرکیُب الصَّ
  ِإنَّ الُملِك َأساُس الَعْدَل.    ِإنَّ أساُس الَعدِل الُملِك.
  إنَّ العدَل َأساُس اْلُمْلِك.    ِإنَّ الُملِك العدَل أساُس.

ما هو إعراُب َکِلمات »قاِدَرٌة« و »َوحَدَة« في الْعبارِة الّتالیِة علی التَّوالي: 	. 

»ِإنَّ َوحَْدتَنا قاِدَرٌة علی تَحقیِق أَهْدافِنا.«
  اسُم ِإنَّ و منصوٌب، خبر ِإنَّ و مرفوعٌ   خبُر ِإنَّ و مرفوٌع، اسم ِإنَّ و منصوٌب

  اسُم ِإنَّ و مرفوٌع، خبر ِإنَّ و منصوٌب   خبُر ِإنَّ و منصوٌب، اسم ِإنَّ و مرفوٌع
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اني: اَ ْلَوْجُه الّناِفُع و اْلَوْجُه اْلُمِضرُّ   ْرُس الثَّ اَلـدَّ

حل تمرینات کتاب درسی 

  َحْوَل النَّصِّ )پیرامون متن( :

ْرِس. أ. َضْع ِفي اْلَفراِغ َکِلَمًة ُمناِسَبًة َحَسَب َنصِّ الدَّ

أ. براساس متن درس در جای خالی کلمه ای مناسب قرار بده.

ِة.  1- بَعَْد اْخِتراِع الّدینامیِت، ِازْداَدِت ............................... َو َکثَُرْت َوسائُِل الَْقتِْل َو التَّْخریِب بِهِذِه الْمادَّ
بعدازاختراعدینامیت،جنگهاافزایشیافتوابزارجنگیوخرابکاریبهوسیلۀاینماّدهزیادشد.

2- أَقَبَل َعلی ِشراِء الّدینامیِت ُرَؤساُء َشرِکاِت الِْبناِء َو ............................... َو الُْقّواُت الُْمَسلََّحُة.
رئیسانشرکتهایساختمانیومعادنونیروهایمسلحبهخریددینامیترویآوردند.

ِة »النّیتروِغلیِسرین«. 3- کاَن ............................... نوبِل َقْد أَقاَم مَْصنَعاً لِِصناَعِة مادَّ
پدرنوبلکارخانهایبرایتولیدمادۀ»نیتروگلیسیرین«برپاکردهبود.

َب بَِمقَْتِل ................................ 4- بَنی نوبِل ُمْخَتَبراً َولِکنَُّه انَْفَجَر َو انَْهَدَم، َو تََسبَّ
نوبلآزمایشگاهیساخت،اماآنمنفجرشدوویرانشدوسببکشتهشدنبرادرششد.

َدٍة. ریََّةَ في مَجاالٍت ُمَحدَّ 5- تُْمنَُح جائَِزُة نوبِل في ُکلِّ ............................... إلی مَْن یُفیُد الَْبَشَ
جایزۀنوبلهرسالهبهکسیدادهمیشودکهبهبشریتدرزمینههای)عرصههای(مشخصشده،سودمیرساند.

6- قاَم أَلِفرِد بِإنشاِء َعَشراِت الَْمصانِِع َو الَْمعاِمِل في ............................... َدوْلًَة.
آلفردبهساختدههاکارخانهوکارگاهدربیستکشوراقدامنمود.

ْرِس. حيَح َو اْلَخَطَأ َحَسَب َنصِّ الدَّ ِن الصَّ ب. َعيِّ

ب. درست و نادرست را براساس متن درس مشّخص کن.

َنفاِق َو َشقِّ الَْقنَواِت. ْ عَْبِة َکَحْفرِ اأْلَ َعماِل الصَّ ْ ینامیِت تَأثیٌر في تَْسهیِل اأْلَ 1- لَْم یَُکْن اِلْخِتراِع الدِّ

اختراعدینامیتدرآساننمودنکارهایدشوارمانندحفرتونلهاوشکافتنکانالهاتاثیرینداشت. ...............................

َسَة »جائَِزِة نوبِل«. 2- خاَف نوبِل أَْن یَْذُکَرُه النّاُس بِالّسوِء بَعَْد مَوتِِه؛ لِذلَِك َفَقَْد بَنی ُمَؤسَّ

نوبلترسیدکهمردمبعدازمرگشازاوبهبدییادکنند،بنابراینمؤسسۀ»جایزۀنوبل«رابناکردهاست..  ...............................

نَواِت الْماضَیِة کانوا ُکلُُّهم أَهاْلً لِذلَِك. 3- اَلَّذیَن َحَصلوا َعلی َجوائِزِ نوبِل ِخالَل السَّ

کسانیکهدرسالهایگذشتهجوائزنوبلراکسبکردند،همگیشایستۀآنبودند.  ...............................

. ِة َوجٌْه نافٌِع، َو َوجٌْه ُمِضرٌّ 4- لُِکلِّ اْخِتراٍع ِعلْميٍّ َو ابِْتکاٍر فِي التِّقنیَّ

هراختراعیعلمیونوآوریایدرفّناوریچهرهایسودمندوچهرهایزیانآوردارد.  ...............................

5- إنَّ الُْمخَتَرعاِت الَْحدیثََة ساَعَدِت الَْبَشَر لَِتْسهیِل أُموِر الَْحیاِة.

قطعاًاختراعاتجدید،بهانساندرآسانشدنامورزندگیکمککرد.  ...............................

6- کاَن َغَرُض نوبِل ِمِن اْخِتراِع الّدینامیِت إشاَعَة الُْحروِب.

هدفنوبلازاختراعدینامیتگسترشجنگهابود.  ...............................

الحروُب

الَمناجم

والُِد

أخیِه

َسنٍَة

ِعْشریَن
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ِن »اْلحاَل« ِفي اْلُجَمِل الّتالَیِة.  ِاْخَتِبْر َنْفَسَك. َعیِّ

خودت را بیازمای. »حال« را در جمله های زیر مشّخص کن.

َریِْن َو َرکِبا الطّائَِرَة. 1- َوَصَل الُْمسافِراِن إلَی الَْمطاِر ُمَتأَخَّ
َریِْن حال:ُمتََأخَّ دومسافرباتأخیربهفرودگاهرسیدندوسوارهواپیماشدند.

2- تَْجَتِهُد الطّالَِبُة في أََداِء واِجباتِها راضَیًة َو تُساِعُد اُمَّها.
حال:راضیًة دانشآموزدرانجامتکالیفشباخشنودیتالشمیکندومادرشراکمکمیکند.

ُع الُْمَتَفرِّجوَن َفریَقُهُم الْفائَِز َفرِحیَن الَْیوَم. 3- یَُشجِّ
حال:فَرِحیَن گرانامروزتیمبرندهشانراباخوشحالیتشویقمیکنند. تماشا

تَیِن. 4- اَلطّالَِبتاِن تَقَْرآِن ُدروَسُهما ُمِجدَّ
تَیِن حال:ُمِجدَّ  کوششمیخوانند. دودانشآموزدرسهایشانرابا

ِن »اْلحاَل«. ِاْخَتِبْر َنْفَسَك. َتْرِجِم اْلياِت اْلَکريَمَة، ُثمَّ َعيِّ

 خودت را بیازمای. آیات کریمه را ترجمه کن، سپس »حال« را مشّخص کن.

1- ！... َو ُخِلَق اإْلنساُن َضعیفاً )اَلنِّساء:28(
حال:َضعیفاً  وانسانضعیفوناتوانآفریدهشد.

2- ！َو ال تَِهنوا1 َو ال تَحَْزنوا َو أَنُتُم اأْلَْعلَوَْن ... )آلعمران/139(
حال:أنْتُماألَعْلَْوَن وُسستینکنیدوناراحتنباشیدحالآنکهشمابرترید.

ریَن ... )البقرة/213( ًة واِحَدًة َفَبَعَث اهلُل النَّبّییَن ُمَبشِّ 3- ！کاَن النّاُس أُمَّ
رین حال:ُمبَشِّ مردمامتیواحدبودندپسخداوندپیامبرانرابشارتدهندهفرستاد.

ًة )الفجر/27و28( 4- ！یا أَیَُّتَها النَّْفُس الُْمطَْمئِنَُّة اْرِجعي ِإلی َربِِّك راضَیًة مَرْضیَّ
ًة حال:راضَیًة،َمرضیَّ اینفسآرام،بهسویپروردگارتخشنودوراضیبازگرد.

کِعوَن )المائدة/55( کاَة َو ُهْم را الة َو یُؤْتوَن الزَّ ُکُم اهلُل َو َرُسولُُه  َو الَّذیَن آمَنُوا الَّذیَن یُقیموَن الصَّ 5- ！إنَّما َولیُّ
سرپرستشمافقطخداوفرستادهاشومؤمنانیکه)کسانیکهایمانآوردهاند(نمازبرپامیدارندوزکاتمیدهندحالآنکهآنهادررکوعهستند.

کِعوَن)جملۀاسمیه( حال:هُْمرا

مارین )تمارین(:   التَّ

وضيحاِت الّتالَيِة. رِس َعْن َكِلَمٍة ُمناِسَبٍة لِلتَّ مریُن األَّوُل: ِاْبَحْث في ُمْعَجِم الدَّ اَلتَّ

تمرین اّول: برای توضیحات زیر از واژه نامۀ درس کلمه ای مناسب پیدا کن.

ناَعِة الَْحدیثَِة. 1- أُْسلوٌب أَْو َفٌن في إنْجاِز َعَمٍل، أَْو طَریٌق یَْخَتصُّ بِِمهْنٍَة، أَْو ِعلُْم الصِّ
ة:فناوری روشیاهنریدرانجامکاری،یاروشیکهبهیکشغل،یاعلمصنعتجدیداختصاصمییابد./التِّقنیَّ

ْکثَُر ِمْن َعرِْضِه، لَُه مَْدَخٌل َو مَْخَرٌج. 2- مََمرٌّ تَحَْت اأْلَرِض أَْو فِي الَْجَبِل، طولُُه َأ
َفق:تونل گذرگاهیزیرزمینیادرکوه،طولشبیشترازعرضاش)پهنایش(استوورودیوخروجیدارد. / النَّ

3- ِمنطََقٌة ُمرتَِفَعٌة َفوَق َسطِح اأْلَرِض، أَْصَغُر ِمَن الَْجَبِل.
منطقۀبلندیکهباالیسطحزمین،کوچکترازکوهاست./ التَّل:تّپه
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اني: اَ ْلَوْجُه الّناِفُع و اْلَوْجُه اْلُمِضرُّ   ْرُس الثَّ اَلـدَّ

ِة َو النُّحاِس َو نَحِْوها فِي اأْلَرِض. هَِب َو الِْفضَّ 4- مَکاُن الذَّ
مکانطالونقرهومسومانندآندرزمیناست./ اَلَْمنَْجم:معدن

َعِب. 5- اَلَّذي یَْسعی في إنجاِز َعَمِلِه، َو ال یَْشُعُر بِالتَّ
ؤوب:باپشتکار کسیکهدرانجامکارشتالشمیکندواحساسخستگینمیکند./ الدُّ

6- َوْزٌن یُعاِدُل أَلَْف کیلوغرامٍ.
وزنیمعادلهزارکیلوگرماست./الطّّن:تُن

ِن اْلَمطلوَب ِمْنَك. ْن َتْرَجَمَة اْلَکِلماِت اْلَحْمراِء، َو َعيَّ مریُن الّثاني: ِاْقَرِأ النَّصَّ الّتالَي؛ ُثمَّ َعيَّ اَلتَّ

تمرین دوم: متن زیر را بخوان، سپس ترجمۀ کلمات قرمز و )موارد( خواسته شده از تو را مشخص کن.

اَلُْخطَبُة الِْمئَتاِن َو الّرابَِعُة َو الِْعْشروَن ِمْن نَهِْج الَْبالَغِة

کِها َعلَی أَْن أَْعصَي اهلَل في نَْملٍَة أَْسُلُبها ُجلَب َشعیَرٍة، ما َفَعلُْت. َو إنَّ ُدنْیاُکم ِعنْدي أَلَهَْوُن ِمْن  بَْعَة بِما تَحَْت أَفاْل ... َو اهلِل، لَْو أُْعطیُت اأْلَقالیَم السَّ

لَِل َو بِِه نَْسَتعیُن. ٍة ال تَبْقی؟! نَعوُذ بِاهلِل ِمْن ُسباِت الَْعقِْل َو ُقبِْح الزَّ َوَرَقٍة في َفِم َجراَدٍة تَقَْضُمها. ما لَِعليٍّ َو لِنَعیمٍ یَْفنی َو لَذَّ

خطبۀدویستوبیستوچهارمِنهجالبالغه

گرسرزمینهایهفتگانهباهرچهزیرآسمانهایشانهستبهمندادهمیشدتاازخدانافرمانیکنموپوسِتجوییراازمورچهایبهزوربگیرم، بهخدا،ا
انجامنمیدادم؛وبیگماندنیایتاننزِدمنازبرگیدردهاِنملخیکهآنرامیجود،پستتراست.علیراچهکاربانعمتیکهنابودمیشودولّذتیکه

نمیماند؟!ازبهخوابرفتِنِخردوزشتِیلغزشبهخداپناهمیبریموازاویاریمیجوییم.

1- إْعراُب هِذِه الَْکِلماِت: 

اعراب)نقش(اینکلمات:

ُجلَْب:مفعولومنصوببهفتحه نَْملٍَة:مجروربهحرفجرّ

جَراَدٍة:مضافالیهومجرور اَلَْعْقِل:مضافالیهومجروربهکسره

2- نَْوَع فِعِْل »َفَعلُْت« و صیَغَتُه: 

فََعلُْت:ماضیاّولشخصمفرد نوعفعل»فََعلُْت«وصیغۀآن:

3- نَْوَع فِعِْل »تَقَْضُم« و صیَغَتُه: 
تَْقَضُم:فعلمضارع نوعفعل»تَْقَضُم«وصیغۀآن:

 : 4- َجْمَعیِن لِلتَّکْسیرِ فِي النَّصِّ

األقالیم:»مفرده:القلیم«/األفالك:»مفرده:الَفلَك« دوجمعمکسردرمتن:

 : 5- اَلِْفعَْل الَْمجهوَل فِي النَّصِّ

أُعِْطیُت:دادهمیشد)فعلماضی( فعلمجهولدرمتن:

: 6- َعَدَد اأْلَ فْعاِل فِي النَّصِّ
تعدادافعالدرمتن:

 تِْسَعٌة.أُعطیُت)ماضیمجهول(/أنأعَصي)مضارع(/أسلُُب)مضارع(/مافََعلُْت)ماضیمنفی(/تقَضُم)مضارع(/یَْفنَی)مضارع(/التَبقی)مضارعمنفی(/

نَعوُذ)مضارع(/نَْستَعیُن)مضارع(



2

88

ْرَجَمُة  َالتَّ

ــرجَمِة أو الَمْفهــوِم: ـن األََصـحَّ َو األََدقَّ ِفــي التَّ      َعیِّ

َسَة »جائَِزِة نوبِل«.«: وِء بَعَْد مَوتِِه؛ لِذلَِك َفَقْد بَنَی ُمَؤسَّ 1 »خاَف نوبُِل أَْن یَْذُکَرُه النّاُس بِالسُّ

 نوبلمیترسیدکهمردمبعدازمرگشازویبهبدییادکنند،بههمیندلیلمؤسسهایتحتعنوان»جائزهنوبل«ساخت.

نوبلترسیدکهمردمبعدازمرگشازاوبهبدییادکنند،بنابراینمؤسسۀ»جائزۀنوبل«رابناکرد.

نوبلترسیدکهمردمبعدازفوتشازاوبهبدییادکنند،بنابراینتصمیمگرفتمؤسساتیبهنام»جائزهنوبل«افتتاحکند.

نوبلترسیدهبودکهمردمبعدازُمردنشازاوبهبدییادکنند،برایهمینتصمیمگرفتکهمؤسسهایبهنام»جائزهنوبل«تأسیسکند.

ِة و ... .«: ِة، الطِِّبیَّ دٍة في الَْمجاالِت األَدبیَّ 2  »إنَّ جوائَز نوبِل تََتَعلَُّق إلی أَشخاٍص ُمَتَعدِّ

 هماناجایزههاینوبلبهافرادمختلفی،درزمینههایادبیوپزشکیو...تعّلقگرفت.

قطعاًجایزۀنوبلبهافرادبسیاری،درزمینههایادبیوپزشکیو....تعّلقگرفتهاست.

هماناجوایزنوبلبهافرادبسیاری،درزمینههایادبیوپزشکیو....تعّلقمیگیرد.

بیگمانجایزۀنوبلبهاشخاصزیادی،درزمینۀادبیوپزشکیو...اختصاصخواهدگرفت.

ٌة ال تَنَْفِجُر دوَن إراَدِة اإِلنْساِن.«: 3 »اَلّدینامیُت مادَّ

دینامیتماّدهایکهبدونارادۀانسانمنفجرنخواهدشد.  دینامیتماّدهایاستکهباارادۀانسانمنفجرنمیشود.

دینامیتماّدهایاستکهبدونارادۀانسانمنفجرنمیشود. دینامیتماّدهایکهباارادۀانسانمنفجرمیشود.

ِة و الطَّاَقِة.«: 4 »اَلِْفیزیاُء ِعلٌْم یَبَْحُث َعن َخصائِِص الَموادِّ و الظَّواِهرِ الطَّبیعیَّ

 فیزیکدانشیاستکهدربارۀویژگیهایموادوپدیدههایطبیعتونیروتحقیقمیکند.

فیزیکدانشیاستکهدربارۀویژگیهایموادوپدیدههایطبیعیوانرژیجستوجومیکند.

فیزیکعلمیاستکهدربارۀویژگیموادوپدیدۀطبیعیوانرژیجستوجومیکند.

فیزیکعلمیاستکهدربارۀویژگیهایماّدهوپدیدههایطبیعتوانرژیجستوجومیکند.

)سراسریریاضی92باتغییر( 5 »کانت األرض تفخر بجاذبّیتها و الطّیور تضحك!«: 

زمینبهجاذبهاشمباهاتکرد،درحالیکهپرندگانمیخندند.

زمینبهجاذبۀخودمباهاتمیکرد،درحالیکهپرندگانمیخندیدند.

زمینبهکششخودافتخارمیکندکهپرندگانمیخندند.

زمینبهقدرتخودافتخارکرد،هنگامیکهپرندگانمیخندیدند.

)سراسریخارج90( 6 »أحسن کالمك لیصاحبك النّاس راغبین فیك؛ ألّن من تحلَّی بهذه الخصلة، َکثُر معاشروه!«: 

بهنیکیسخنبگوتامردمباکمالمیلرفیقتوشوند،ازآنجاکههرکسمزیّنبهاینخصلتشود،یارانشزیادمیگردند!

سخنخودرانیکوکنتامردمبامیلباتومصاحبتکنند،زیراهرکسبهاینخصلتآراستهشود،معاشراناوزیادمیگردند!

نیکوسخنبگوتامردمبهتومتمایلشدهرفیقتوگردند،چههرکسخودرابهاینصفتبیاراید،برمعاشرینخودمیافزاید!

سخنزیبابهزبانآورتامردمازتوروینگردانند،چونهرکسازاینخصلتبهرهمندشود،یارانشرازیادمیکند!
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اني: اَ ْلَوْجُه الّناِفُع و اْلَوْجُه اْلُمِضرُّ ْرُس الثَّ 89اَلـدَّ

)سراسریانسانی89( 7 »إلهي؛ ال تسیطر النّار علی وجوه العباد الّذین خّروا لعظمتك ساجدین!«: 

خدایاآتشرابرچهرههایبندگانتکهبرایعظمتتوسجدهکنانبرزمینافتادهاند،مسّلطنکن.

پروردگارا،آتشرابرچهرۀبندهایکهبرایعظمتتوسجدهکنانبرزمینافتادهاست،مسّلطمکن!

پروردگارمن،آتشرابرچهرههایبندگانخودکهبرایبزرگیاودرحالسجدهاند،مسّلطنمیکند.

خدایاآتشرابرچهرههایبندگانیکهبرایعظمتتوسجدهکنانبرزمینافتادهاند،مسّلطمکن!

)سراسریهنر87( 8 »لّما واجهُت هذه المشکلة لم أکن اُفّکر أبداً في أنّني قادر بأن اُبعدها عن حیاتي معتمداً علی نفسي!«: 

وقتیبااینمشکلمواجهشدمهرگزفکرنمیکردم،بتوانمآنرابااعتمادبرخویشتناززندگیمدورکنم!

همانوقتکهاینمشکلبامنبرخوردکرد،گماننمیکردمتواناییدورساختنآنرااززندگیخودداشتهباشم!

زمانیکهاینمشکلبامنمواجهشد،گماننمیبردمبشودآنرابااعتمادبرنفسخویشاززندگیدورکنم!

آنگاهکهبااینمشکلبرخوردکردم،هرگزفکرنمیکردمکهمنبااعتمادبرنفسقادربردورساختنآناززندگیباشم!

)سراسریهنر83( 9 »نادیُت صدیقتي و هي غارقٌة في أفکارها المضطربة ...«:��

 فکرهایپریشانیدرذهنمبودوقتیکهدوستممراصداکرد.

بهدوستمندادادموقتیکهاودرافکارپریشانخودمشغولشدهبود.

ندایدوستمراشنیدمدرحالیکهاوغرقفکرهایآشفتهخویشبود.

دوستمرادرحالیکهدرافکارمضطربخویشغرقبود،صدازدم.

حیَح: 10 َعیِِّن الصَّ

ینامیِتإِشاَعةَالُحروِب:هدفنوبلازاختراعدینامیتگسترشجنگهابود.  ماکاَنَغَرُضنوبِِلِمِناْختراِعالدِّ

کتشافاتدرآسانکردنکارهایسختمؤثّرخواهندبود. ْعبَِة:ا ْکتِشافاُتفيتَسهیِلاألَعماِلالصَّ تؤَثُِّرااْلِ

ْمِلفيالعالَمِیَفوُقَعَدَدالبََشرِ:هماناتعدادمورچههادرجهانبیشازتعدادانساناست. َعَدَدالنَّ إِنَّ

المِ:برگزیتوننمادجنگاست. یتوِنَرْمُزالسَّ َوَرقَُةالزَّ

11 َعیِِّن اْلَخَطَأ في الَمْفهوِم: 

ًة )البقرة/27و28( ！یا أَیَُّتها النَّْفُس الُمطَْمئِنَُّة اْرِجعي إلَی َربِِّك راِضَیًة مَرِْضیَّ

َرِضَياهلُلَعِنالَعبِْدفََقط!   َرِضَيالَْعبُْدَعِناهلِل!

اهلَلوالَعبَْدیَْرَضیانبَْعَضهماَعْنبَْعٍض! إنَّ  َرِضَياهلُلَعِنالَعبِْد!

12 َعیِِّن الَکِلمَة الَغریبَة:

الِخالف ااِلنتشار الّتوزیع النَْشر

الِیِة: ؤاِل التَّ 13 َعیِِّن الْجواَب الُمناِسَب لِلْسُّ

ناَعِة الَْحِدیْثَِة؟« ی ِعلُْم الصِّ »ماذا یَُسمَّ

اَلتَّحویل ة اَلتِّْقنیَّ اَلتَّطْویر قافَة اَلثَّ
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ْرُس اْلخاِمُس: یا ِإلهــي   199اَلـدَّ

ْرَجَمُة   اَلتَّ

ــرجَمِة أو الَمْفهــوِم: ـِن األََصـحَّ َو األََدقَّ ِفــي التَّ     َعیِّ

1 »یا طالُب! ال تَغَْفْل َعْن ِذْکرِ اهلِل فِإنَّ ِذْکَرُه َدواٌء!«:

 ایدانشآموزانم!ازیادخداوندغافلنشوید،پسهماناذکراودواست!

ایدانشآموز!ازیادخداغافلمشو،پسهمانایاداوشفاست!

ایدانشآموزمن!ازیادخداغفلتنورز،زیرایاداودواست!

ایدانشآموز!ازیادخداهرگزغافلمشو،پسهمانایاداوشفاست!

2  »یا أُمِّي! لِماذا أَنَْت ُمْضطَربٌة؟ َو اهلِل ال ُمْشِکَل لي!«:

 ایمادر!برایچهبرایمنآنقدرنگرانی؟بهخداقسم،منمشکلیندارم!

ایمادرمن!چرابرایمننگرانهستی؟بهخداسوگند،هیچمشکلیمراتهدیدنمیکند!

ایمادرم!برایچهتوآشفتههستی؟بهخداقسم،هیچمشکلیندارم!

ایمادرم!چراتونگرانهستی؟بهخداسوگند،باهیچمشکلیمواجهنخواهمشد!

! ال تََخْف ِمْن کِثَْرِة الظَّالمیِن، أِلَنَّ اهلَل مَعنا!«: 3 »یا َعليُّ

 ایعلی!ازتعدادبسیاردشمناننترس،چونخداوندباماست!

ایعلی!هرگزازبسیاریستمگراننترس،زیرابیگمانخداوندباماست!

ایعلی!نبایدازتعدادزیاددشمنانبترسی،چونخداوندباماست!

ایعلی!ازبسیاریستمگراننترس،زیرامحققاًخداوندباماست!

)سراسریهنر92( 4 »الّلهّم، قد وهبتني کّل ما کنت غیر مستأهل له، ألّن فضلك یشمل ُکّل عبادك!«: 

خدایا،هرآنچهسزاوارآننبودمبهمنعطاکردهای،زیرالطفتوهمۀبندگانتراشاملمیشود!

پروردگارم،آنچهراشایستۀآنبودمبهمندادهای،چونبخشندگیتوشاملهمۀبندگاناست!

پروردگارا،بهمنمیدهیهمۀآنچهراشایستۀآننیستم،زیرافضلتوشاملهمۀبندگانتمیشود!

گرسزاوارآننباشم،چونمهربانیتوبههمۀبندگانترسیدهاست! خداوندا،بهمنعطاکنهرچیزیرا،حتیا

5 »ِإلهي! إذا کنَت حاضراً فما أطلُب و إذا کنت ناظراً فما أقول!« خدایا! .......................  )سراسریانسانی85(

چونتوحاضریچهجویموچونتوناظریچهگویم!

هرگاهحاضربودیچیزینخواستموهرگاهناظربودیهیچنگفتم!

وقتیکهحاضروناظرهستیپسمننهچیزیمیخواهمونهچیزیمیگویم!

درآنزمانکهتوحضورداریهیچنمیخواهمودرآنزمانکهتوناظریهیچنمیگویم!

6 »یا عباَد اهلل! التحزنوا فأنتم في أعلی درجة إن کنتم محّبین له!«: ای بندگان خدا! .......................   )سراسریتجربی87(

گردوستداراوباشیددربرترینمرتبههستید! غممخورید،چهشماا
گردوستدارویباشید! غمگینمشوید،درحالیکهدربهترینمراتبهستیدا

گراورادوستبدارید،درباالتریندرجاتقرارمیگیرید! هرگزغممخورید،چهشماا

هیچگاهغمگینمشوید،درحالیکهدرباالترینمرتبهایدتازمانیکهدوستداراوهستید!
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)سراسریخارجازکشور86( 7 »أَیّها الطاّلُب، ال تطلبوا العلَم للوصوِل إلی المناصِب الّدنیویّة!«: 

  ایدانشآموزان،علمرابرایدستیابیبهلّذاتدنیویکسبکنید!

ایدانشآموز،علمرابرایدستیابیبهمقاماتدنیویبجوی!

ایدانشآموزان،دانشرابرایدستیابیبهمقاماتدنیویمجویید!

ایدانشآموزانمن،برایرسیدنبهمقامدنیویدانشرابجویید!

حیَح: 8 َعیِِّن الصَّ

 یاأَیُّهااِلنساُن!لَْنتَقتَرَِبِمَنالَْمعاصي!:ایانسان!بهگناهاننزدیکمشو!

ربَّنا!اِنْزِِلالْبََرکاِتَعلَیالمؤمنیَن!:پروردگارمابرکاترابرمؤمناننازلمیکند!

علیلِساني!:پروردگارا!حقرابرزبانمنقرارده! !اِجَْعِلالْحقَّ ربِّ

اَ لُْمجاهدوَندافَعواَعِنالوطِن!:ایرزمندگان!ازوطندفاعکنید!

9 َعیِِّن الَْکِلمَة الَْغریبَة في المفهوِم:

اَلرِّجل  اَللُّبّ  اَلَْفم در  اَلصَّ

   درک مطلب 

الِـَیِة: الَي ُثمَّ أِجْب َعن األَْسِئَلِة التَّ     اِقرأ النَّصَّ التَّ

عاِء یُریُد  عاُء ِعبادٌة َعظیمٌة أَمََرنا اهلُل بِِه و قد َوَعَد بإجابَِتِه َکما قاَل في الُْقرآِن الَْکریِم: ！اُدعوني أَْسَتِجْب لَُکم )الغافر/60(، ِإنَّ اإلنساُن بوسیلِة الدُّ الدُّ

عاُء في نفِس المؤمِن تأثیراً؛  عاِء. یَؤثُّر الدُّ نیا و اْلخرِة و یَِجُب علیه أْن یکوَن موِقنا بإجابِتِه ِعنَد الدُّ ناها في الحیاِة الدُّ ِمن اهلِل تَعالی تَحقیَق أموٍر یََتمِّ

عاِء فضائُل َکثیرٌة: رفُع البالِء، ُغفراُن الّذنوِب، نُزوُل الَبرکاِت و ... . ، اَلتَّقّرُب إلی اهلِل و ... و للدُّ دِر، زواُل الُحزِن و الَغمِّ منُه: ِانشراُح الصَّ

10 ماذا یریُد اإْلِنساُن ِمن ِخالِل ُدعائِِه؟

نیویِّةواألُخَروِیَِّة! تحقیَقاألُمورِالدُّ  عاَدَةفياآلخرِة! السَّ

نیا! عاَدَةفيالدُّ اَلسَّ  ُغفراَنُذنوبِِهفََقط!

11 َعیِِّن الَخَطَأ:

عاِء. نزوُلالبََرکاِتِمْنفضائُلالدُّ عاِءفيالُقرآِنالَْکرِیمِ. إّناهلَلقدَوَعَدبإجابِةالدُّ

عاِء. درِِمْنآثارِالدُّ یکوُنانْشراُحالصَّ یؤثُِّرالّدعاُءفينَْفِساْلنساِنتأثیراًُسوءاً.

: ِة الَکِلَمِة َو الَمَحلِّ اإلْعراِبيِّ ِحیَح في َنوِعیَّ ِن الصَّ   َعیِّ

12 أَْسَتِجْب:

مزیٌدمنباب»اِْستِفعال« فعٌلماٍض،معلوٌم،ثالثيٌّ مزیٌدمنباب»اِستِْفعال« ِفعٌلمضارٌع،مجهوٌل،ثالثيٌّ

مجّرٌد فعٌلماٍض،مجهوٌل،ثالثيٌّ مزیٌدمنباب»اِستِْفعال« فعٌلمضارٌع،معلوٌم،ثالثيٌّ

13 فضائُل:

مفرٌد،مؤنٌّث،اسُمالفاِعل،ُمعّرٌفبِأل اسٌم،جَْمُعالتَّکسیرِ)مفرُدُه:فضیلة(،نَکِرٌة

اسٌم،مؤنٌّث،اسُمالفاِعل،ُمعّرٌفبِأَل جمُعالتَّکسیرِ)مفرُدُه:فضیلة(،مذّکٌر،اسُمالمفعوِل،نَکِرةٌ



5

ْرُس اْلخاِمُس: یا ِإلهــي   201اَلـدَّ

  َا ْلَقواِعُد:

الَِیِة: ِن الُمناِسَب في الَجواِب َعِن األَْسِئَلِة التَّ     َعیِّ

)سراسریانسانیخارجازکشور93باتغییر( 14 َعیِِّن الِعباَرَة الّتي ُحِذَفْت فیه أداُة النِّداِء:�

یاطالُب:اِسَعفيحیاتَِك! اَسحاجَةً!  یاأَیَّتُهاالمؤمنُة!التَسأَليالنَّ

نیا! !اِقطْععّنيحاجاِتالدُّ ربِّ هداُء!هذهِدماؤکمقَْدأَْشَرقَْتفيقلِبالُْمؤمنیَن! یاأَیُّهاالشُّ

)سراسریانسانی94( 15 َعیِِّن الُْمنادی: 

مؤمنةصادقةنََصَحتْنانَِصیَحةًُمِفیدًة! عاء!  مؤمٌنکاَنیصّليفََسأَلتهالدُّ

مؤمٌنصادٌقَوَعَدنيوَوفَیبَِوعِْدِه! مؤمنةاِْستَغِْفريربَّكوتُوبيإِلیه!

)سراسریتجربی84باتغییر( 16 َعیِِّن الَخطَأَ في الُمنادی: 

یااهلُل،اِْرحَْمنا!   یاأَحمُد!التَْجلِْسهناك!

یاُمجتهدیَنالَْمْدَرَسِة؛اُدُرسوا!  یاعالَِماألَسرارِ،َعلِّمنا!

)سراسریانسانی84باتغییر( حیَح في تعییِن الُْمنادی:�� 17 َعیِِّن الصَّ

المسلموَن ! یاأَیُّهاالمسلموَن!اُطْلبواَسبیالًللوصوِلإِلیالحقِّ العلمِ ْکتِساِبالِعلمِ!  یاطالبيالعلمِ!اجْتَهدوافيا

رجاِت الدَّ رجاِت!اِْرفَْعدرجاَتالمؤمنیَنفياآلِخَرِة! یارافََعالدَّ طالبُ ْلعلیاهلِلفيجمیِعالْحاالِت! یاطَالُب!تََوکَّ

)سراسریریاضی84باتغییر( ْکرِموا الُْعلماَء ال الُجّهاَل!«  حیَح لِلَفراِغ: »أَیُّها ...............................! َأ 18 َعیِِّن الصَّ

طالباُت تاَلمیذُ الطّالِباتُ  التَّالمیذُ

ُب في القلوِب!« 19 َعیِِّن الَخطَأَ لِلَْفراِغ: »............................... تَأَّملوا في األَفکاِر الَّتي تََتَسرَّ

المؤمنوَن التِّلمیذات یاطاّلب  التَّالمیذ

حیَح في الُمنادی: 20 َعیِِّن الصَّ

یاأَیُّهامسلموَن! یاالطّالُب! أَیُّهاالنساُن!  یاطالِبیِنالمدرسِة!

21 َعیِِّن الَخطَأَ في الُمنادی:

شؤونحیاتي! یااهلل!ساعدنيفيُکلِّ   یافاطمة!إجلسيهناك!

یاغافرالّذنوب!اغفرذنوبَنا! کتُْبواجباتَِكالمدرسّیِة! یاالتِّلمیذة!ُأ

حیَح في الُمنادی: 22 َعیِِّن الصَّ

یاأیُّهاُمَعلُِّم! یاأَیتُّهاالتِّلمیُذ! یاأیُّهاالکاتُِب!  یاأیُّهاالُمسلمُة!

حیَح في ِإعراِب الُمنادی: 23 َعیِِّن الصَّ

یاأَیُّهاُمْجتَِهد!  یاأیُّهاالطّالبة!إذهبيإلیالَمکتبة!

یاتاَلمیُذ!التتکلَّموا! أیّهاأََخ!التلَعْبمَعَصدیِقِك!

24 َعیِّْن ما لیَس فیه أُسلوب النِّداِء:

التَلَعْبفيالّشارِع. عليٌّ . فِّ مریُمَخَرجْتمنالصَّ فاطمُةالتتکّلميمعزمیلك. !هَْبليِعلماًواِفراً.  ربِّ
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آزمـــــــون نــــــوبت دوم

َنَة:	 َتْرِجِم الَکِلماِت الُملوَّ

الف( إّني َتَخلَّصُت ِمَن البوماِت ِبَقْتِل اْلَکثیِر فیها. ...............................

ْدَر اْنِشراحًا. ............................... ب( و اْمَل الصَّ

0/5

تیِن:	 ُأکُتْب في الَفراِغ اْلَکِلَمتیِن الُمتراِدفتین َو اْلَکِلَمَتْیِن الُمتضادَّ

رّیة / َالَغني / َالنَّسل / العاِئل الذُّ

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

0/5

ِن اْلَکِلَمَة الَغریبَة في المعنی:	 َعیِّ

عام  َالطَّ َاْلِفئران   ْعم   َالطُّ الف( الُقرص   

َالنَّصیب  َالحّظ   َالّتوفیق   ب( َالُیْسر  

0/5

نتیِن:	 ْکُتْب مفرَد أَو َجْمَع الَکِلمتیِن الُمَلوَّ ُأ

الف( ِإنَّ الفئراَن تهُجم علی َخْضراواِت المزرعِة. ...............................

ب( الّلهمَّ اْحِم بالدي ِمن ُشروِر الحاِدثاِت. ...............................

0/5

َتْرِجِم الُجَمَل الّتاِلَیَة:	

الف( َفُفْز ِبِعلٍم و ال َتْطُلْب ِبِه َبَدالً           َفالّناُس َموتی و أهُل الِعْلِم أحیاُء

خریِب. ب( و َبْعَد َأِن اْخَتَرَع نوبُل الّدینامیَت، ِاْزداَدِت الُحروُب و َکُثَرْت أدواُت الَقْتِل و التَّ

َنِة الثامنِة الهجرِة َوَقَعِت الّشیماُء أسیرًة بَیِد اْلمسلمیِن. ِت األَّیاُم و في غزوِة ُحنیِن ِفي السَّ ج( َفَمرَّ

ُر في َسبِب َذِلَك. یوِر ینُقُص تدریجّیًا، َبَدَأ الُمزارُع ُیَفکِّ د( ذاَت یوٍم الَحَظ الُمزارُع َأنَّ َعَدَد أفراخ الطُّ

ِبالُعلوِم الّنافعاِت ه ( و َأِنْر َعْقلي و َقْلبي 

5

حیحَة:	 رَجَمَة الصَّ ِاْنَتِخِب التَّ

رَك باهلِل.« نوَب إاّل الشِّ الف( »یغِفُر اهلُل الذُّ

 1( خداوند گناهان را به جز شرک به خدا می بخشد.

 2( خداوند شرک به خدا را هرگز نمی بخشد.

عوبََة في ُکلِّ ُفرَصٍة، أّما الُمَتفاِئُل َفَیری الُفرَصَة في ُکلِّ ُصعوبٍَة. ب( َیَری الُمتشاِئُم الصَّ

 1( انسان بدبین گرفتاری را در هر فرصتی خواهددید، ولی انسان خوش بین فرصت را در همۀ سختی ها می بیند.

 2( )انسان( بدبین سختی را در هر فرصتی می بیند، اّما )انسان( خوش بین، فرصت را در هر سختی می بیند.

0/5
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ِة:	 رَجَمِة الفارسیَّ ِاْمَلْ َفراغاِت التَّ

بیعِة. واُزِن في الطَّ ُق ِإیجاَد التَّ الف( َعْیُش الَحَیواناِت بَْعِضها َعلی بَْعٍض ُیَحقِّ

............................... حیوانات بایکدیگر با ایجاد ............................... در طبیعت محّقق می شود.

ها الکافروَن ال أَْعُبُد ما َتْعُبدوَن ... )الکافرون/1و2( ب( ！ُقْل یا أَیُّ

بگو ............................... نمی پرستم آن چه را که ................................

1/5

َنَة:	 َتْرِجِم اأْلَفعاَل الُمَلوَّ

الف( إّني َسْوَف ُأساِفُر إلی الِعراِق.  ...............................

یِن َطَلُب الِعْلِم.  ............................... ب( ِاْعَلموا َأنَّ کماَل الدِّ

ِهما.  ............................... ج( ما ساَعدا الطِّفالِن إلی ُأمِّ

لمیذاِن! ال َتْجِلسا ُهنا. ............................... ها التِّ د( یا َأیُّ

1

ْن نوَع اأَلفعاِل الّتالیِة:9 َعیِّ

الِة بِر و الصَّ الف( ！و اْسَتعینوا ِبالصَّ

ب( سوَف َتْنَتِفعیَن ِبهذا الَعَمل.

0/5

ْن نوَع األسلوِب )َا ْلَحصر، َا اْلِستثناء( في اأْلَْمِثَلِة الّتالیِة:0	 َعیِّ

الف( ما قرأُت إاّل درَس العربّیِة.

ب( َذَهَب الُمتفّرجون إلی الَمْلَعِب إاّل َعلّیًا.

َغَة اإلنجلیزیَة إاّل طالبًا واحدًا. ُم ُکلُّ الّطالِب اللُّ ج( ُیَعلِّ

د( ما ُنشاهُد فوَق النَّهِر إاّل َبیتًا.

1

هِة بالفعِل و َخَبَرها في العباراِت الّتالیِة ُثمَّ اْذُکْر ِإعرابَُهما:		 ِن اْسَم الحروِف الُمشبَّ َعیِّ

ْر في أداِء واجباِتِه. الف( یا َلْیَت َعلّیًا َلمْ ُیَقصِّ

خبر »َلْیَت«: ............................... اسم »َلْیَت«: ...............................  

المیُذ في الَحْفَلِة لکّن محّمدًا ماشارَك فیها. ب( شاَرَك التَّ

............................... :» خبر »لکنَّ   ............................... :» اسم »لکنَّ

1

عّیِن اسَم ال الّنافیِة للجنِس و َخَبَرُه ُثمَّ اْذُکْر ِإعرابَُهما:		

ال إکراَه في الّدیِن！

خبَر »ال«: ............................... اسَم »ال«: ...............................  

0/5

ِن المفعوَل اْلُمْطَلَق و نوَعُه في الُجَمِل الّتالیِة ُثمَّ َتْرِجْم:		 َعیِّ

المفعوَل المطلَق و نوَعُه: ............................... الف( ِاْعَتَمَد َأبي َعليَّ ِاعتمادًا کثیرًا. 



المفعوَل المطلَق و نوَعُه: ............................... ب( اْکَتَشَفِت اْلُعلماُء أسراَر اْلَبْحِر اْکِتشافًا. 



1
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ٍة:		 الیَة ِبدقَّ َتْرِجم األسالیَب التَّ

الِب في ااِلمتحاناِت الّنهائّیِة إاّل المتکاِسَل. الف( َیْنجُح ُکلُّ الطُّ



فِّ إاّل الُمعّلُم. َم في الصَّ ب( ما َتَکلَّ



1

حیَح:		 اْنَتَخِب الخیاَر الصَّ

ها ............................... ! ِاْغَتِنِم الُفرَصَة.  الّطالُب  الّطالبُة الف( یا َأیُّ

ها ب( یا ............................... المسلمین! ِاّتحدوا.  أّیتها  َأیُّ

0/5

حیَح في الحاِل:		 ِن الصَّ َعیِّ

ارِع ................................  الباکي  باکیًا الف( رأیُت ِطفالً في الشَّ

فَّ ................................  ضاحکة  الّضاحکة ب( َدَخَلِت المعّلمُة الصَّ

0/5

َنِة:		 ُأذُکر الَمَحلَّ اإلعرابيَّ لِْلَکلماِت الُمَلوَّ

الف( ِازداَد َعدُد فئراِن الَحْقِل ازدیادًا کبیرًا.

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

ب( شاَهَد ِکسری أنوشرواُن یومًا فاّلحًا عجوزًا َیْغِرُس فسیلَة جوٍز.

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

1

حیحِة َحَسَب الحقیقِة و الواِقِع:		 حیحَة و غیَر الصَّ ِن الجمَلَة الصَّ َعیِّ

الف( ُتْثِمُر َشَجَرُة الَجوِز َبْعَد َسَنتیِن عاَدًة.  

ب( َاللَّحُم ِقْسٌم ِمَن الِجْسِم َبْیَن الِجْلِد و الَعْظِم.  

بیعِة.   ُة َتهدیدًا ِلِنظاِم الطَّ ناعیَّ ج( ُتَعدُّ النُّفایاُت الصِّ

د( َااْلِهتماُم ِبَغْرِس األَشجاِر واجٌب علی ُکلِّ َفْرٍد ِمّنا.  

ه ( إنَّ المتکاسَل َیْسَعی في ِإنجاِز َعَمِلِه.  

و( کاَن النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُیِحبُّ األَطفاَل.  

1/5

ِب اْلَکِلماِت َو اْکُتْب ُسؤاالً و جوابًا َصحیحًا:9	 َرتِّ

الف( ابَنُه / َمْن / َقبَّل / البدایِة / الواِلُد / في

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

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

یوَر / کان / و / البوماِت ب( الُمزاِرُع / ما / في / ُیَربِّي / َمْزَرَعِتِه / الطُّ

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

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

1/5
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پاسخ نامه تشریحی کافه سؤال درس 1

ب( فکر کنید، خردورزی کنید 1 الف( زندان   

ب( الُعقالء ¹ الُجهالء 2 الف( َرْیَب = َشكّ 

ب( َالَمَرض 3 الف( َأبَصرَ 

ب( َالِعظام 4 الف( َاْلَمَرض 

5  الف( افتخار کردن به ادب و عفاف و تقواست و انسان باید خودش را به 

این ویژگی های ستوده زینت بدهد.

ب( علم را بخواه )بیاموز( زیرا اهل علم زندگانند )زنده اند( و هرگز نخواهند 

ُمرد.

ج( همانا خداوند واال مرتبه انسان را از ِگل آفرید.

د( ارزش هر انسانی به اعمال نیکوی اوست.

ج( 2 ب( 1  6 الف( 2 

7 الف( طاقت آن را نداریم - بر ما تحمیل مکن )مقّرر َمدار(

ب( هیچ - بی نیازتر )بی نیاز کننده تر( - نیست

8  الف( کان، زیرا از افعال ناقصه به شمار می رود، اما بقیۀ گزینه ها حروف 

مشّبهة بالفعل هستند.

ب( الَعَجَب، الیی که بر سر »َعَجَب« آمده است، الی نفی جنس به شمار 

می آید که بر سر اسم آمده است، اما »ال« در سایر گزینه ها بر سر فعل آمده 

است و »الی نهی« محسوب می شود.

ب( ترک نکنی. 9 الف( کمک می کنند. 

ج( اعتماد بکنند )زیرا قبل از آن »لیت« آمده است.(

د( هرگز نخواهد دید )زیرا قبل از آن »َلْن« آمده است که از ادات ناصبه 

به شمار می آید.(

« و اعراب آن: الَبالَء و منصوب بالفتحة / خبر »ِإّن«: امتحاٌن  10  الف( اسم »إنَّ

و مرفوع

ب( اسم »لیَت« و اعراب آن: »ی« و )محالً ( منصوب / خبر »لیت« و 

اعرابش: أقاِوُم و )محالً  ( مرفوع

« و اعرابش:  « و اعراب آن: اهّلَل و منصوٌب بالفتحة / خبر »أنَّ ج( اسم »أَنَّ

محیٌط و )محالً( مرفوع

د( اسم »لکّن« و اعراب آن: الّظالمین / خبر »لکّن« و اعراب آن: یجحدون

11  الف( اسم »ال« و اعراب آن: حجاَب و مفتوٌح / خبر »ال« و اعرابش: بیَن 

اهّلِل و مرفوع )محالً (   

ب( اسم »ال« و اعراب آن: َضَرَر و مفتوٌح / خبر »ال« و اعرابش: في اإلسالم 

و )محالً ( مرفوع

ج( اسم »ال« و اعراب آن: َسعاَدَة و مفتوٌح / خبر »ال« و اعرابش: في الّدنیا 

و )محالً ( مرفوع

12 الف( َشيَء )اسم ال و مفتوح(

ب( أَنَّ )وسط جمله می آید.(

ج( المدیَر )اسم »لیَت«  منصوب است.(

« مرفوع است.( د( غافلوَن )خبر »لکنَّ

13 الف( اهّلُل: مبتدأ و مرفوٌع بالضّمِة

الفاسقیَن: صفٌة و منصوب به »ی«

أکفاٌء: خبٌر و مرفوع ب( اآلباِء: مضاٌف إلیه و مجرور بالکسرة 

ب( نادرست 14 الف( درست 

د( درست ج( نادرست 

ب( ِبأعماِلِه الَحَسَنِة. 15 الف( بأدِبِه و ِعفاِفِه. 

پاسخ نامه تشریحی گزینۀ چند درس 1

1  گزینۀ )2(، »اآلباء« پدران ]رّد گزینه های )1( و )3([ و »أبوهم« پدرشان 

]رّد گزینۀ )4([

ثوا«  « یعنی قطعًا، همانا، بی گمان ]رّد گزینۀ )1([، »لم ُیَورِّ 2  گزینۀ )3(، »ِإنَّ

به ارث نبرده اند ]رّد گزینه های )4( و )2([

3 گزینۀ )4(، )تراُهم: تری + هم( آن ها را می بینی ]رّد گزینه های )1( و 

)2([، الّطین: ِگل ]ردِّ گزینۀ )3([

4 گزینۀ )2(، »ألّنهم« در عبارت به معنای )زیرا( است.

5 گزینۀ )3(، لیت + فعل ماضی: ماضی استمراری

6 گزینۀ )2(، زیرا »ال« بر سر اسم آمده است و آن را مفتوح کرده است، بنابراین 

الی نفی جنس می باشد و در ترجمۀ آن باید از لفظ »هیچ ... نیست« 

استفاده کرد.

7 گزینۀ )2(

دالیل رّد سایر گزینه ها:

1( »اکتِسبوا« جمع مذکر مخاطب است، بنابراین باید به صورت »کسب 

کنید« ترجمه شود.

3( »َعلَّمَتنا« مفرد مذکر مخاطب است و باید به صورت »به ما آموختی« 

ترجمه شود.

4( »آمنوا« فعل ماضی است و باید به صورت »ایمان آوردید« ترجمه شود.

8 گزینۀ )4(، سایر گزینه ها به فضیلت علم و دانشمند پرداخته اما گزینۀ 

)4( به تفاوت کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند اشاره کرده است.

9 گزینۀ )3(، َاْلِجرم: پیکر، موجود

ترجمۀ متن: اهمّیت دانش و به دست آوردن آن، در زندگی انسان بر هیچ کس 

پوشیده نیست؛ زیرا آن نوری است که تاریکی جهل و نادانی را روشن می کند 

و آن اصل همۀ چیز است. علم انسان را از فساد رها می کند و گویا آن کلیدی  

است که عقل ها را از وهم ها )شک ها( و بندها آزاد می سازد. و آن انسان را 

وادار به اندیشیدن )تأّمل کردن( دربارۀ قدرت خداوند می کند. دانش بسیار 

بافضیلت تر از مال )دارایی( است، زیرا آن باقی می ماند اّما مال )ثروت( از بین 

می رود )نابود می شود(. خواستن )طلب( علم راهی به سوی بهشت به شمار 

می آید و خداوند واالمرتبه درجۀ اهالی دانش را در دنیا و آخرتشان باال می برد.

10 گزینۀ )3(

ترجمۀ گزینه ها:

گزینۀ )1(: خداوند مرتبۀ اهالی دانش را فقط در آخرت باال می برد.

گزینۀ )2(: دانش از بین می رود اما مال )دارایی( باقی می ماند. )نابود نمی شود(
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گزینۀ )3(: همانا علم رها کنندۀ )نجات دهندۀ( انسان از فساد است.

گزینۀ )4(: طلب دانش راهی به سوی بهشت به شمار نمی آید.

11 گزینۀ )2(

12 گزینۀ )3(

دالیل رّد سایر گزینه ها:

1( الزٌم  ُمَتعدٍّ

مبتدأٌ  خبٌر

2( ِفعٌل ماٍض  ِفعٌل مضارٌع

مجهوٌل  معلوٌم

ِفعٌل و فاعُلُه »اإلنسان«  خبٌر و مرفوٌع

4( الزم  ُمَتعدٍّ

ِفعٌل و فاِعُلُه »اإلنسان«  خبٌر و مرفوٌع

13 گزینۀ )3(

دالیل رّد سایر گزینه ها:

1( َنِکرٌة  معرٌَّف بأل

خبر »لکّن« و مرفوع بالضّمة  اسم »لکّن« و منصوٌب بالفتحة

2( مؤّنٌث  ُمذّکٌر

4( مؤّنٌث  ُمذّکٌر

معرفٌة بالعلمّیِة  معرٌَّف بأل

خبر »لکّن« و مرفوع بالضّمة  اسم »لکّن« و منصوٌب بالفتحة

14 گزینۀ )2(

دالیل رّد سایر گزینه ها:

و  شود  »الطاّلَب«  منصوب  باید  و  است   » » إنَّ اسم  »الطاّلب«   :)1( گزینۀ 

»ناجحیَن« خبر آن و باید مرفوع »ناجحون« باشد. 

« و باید به صورت مرفوع )سمیٌع و  گزینۀ )3(: »سمیعًا و علیمًا« خبر »أَنَّ

علیٌم( آورده شوند.

گزینۀ )4(: »اهّلل« اسم »إّن« است و باید به صورت منصوب »اهّلَل« بیاید.

15 گزینۀ )3(، چون »العلماُء« اسم »لیت« است و باید منصوب )العلماَء( بیاید 

و »متفّکرین« به عنوان خبر »لیت« است و باید به صورت مرفوع )متفّکرون( 

آورده شود.

16 گزینۀ )2(

دالیل رّد  سایر گزینه ها:

1( »الکتاَب« اسم الی نفی جنس است و باید بدون »ال« بیاید.

3( »عاش« فعل می باشد و بعد از الی نفی جنس فقط باید اسم بیاید 

نه فعل.

4( »طالُب« اسم الی نفی جنس است و باید به صورت مفتوح )طالَب( 

بیاید.

17 گزینۀ )3(

دالیل رّد  سایر گزینه ها:

1( »ال« در »ال َیْعَمُل«، الی نفی می باشد، چون بر سر فعل مضارع آمده 

است و انتهای آن را تغییر نداده است.

2( »ال« در »الُتحاسدوا«، الی نهی می باشد، چون انتهای فعل را مجزوم 

کرده است.

4( »ال« در »ال أستسلُم« همانند گزینۀ )1(، الی نفی است.

18 گزینۀ )2(

دالیل رّد  سایر گزینه ها:

1(: »الَمساجُد« اسم »إّن« می باشد و باید به صورت منصوب )المساجَد( 

آورده شود و همچنین خبر آن »بیوَت« و باید به صورت مرفوع )بیوُت( بیاید.

« اسم »إّن« است و باید به صورت منصوب )علّیًا( بیاید و نیز خبر  3(: »عليٌّ

آن »ینجح« می باشد.

4(: »األختان« اسم »إّن« و مثنی است و باید به صورت منصوب )األخَتیِن( 

بیاید و نیز خبر آن )جالستیِن( است که باید به صورت مرفوع )جاِلستان( 

بیاید.

19 گزینۀ )2(

دالیل رّد سایر گزینه ها:

1( اسم »ال« باید مفتوح )عاصَم( باشد.

3( در این گزینه هم اسم »ال« به صورت مرفوع )َعَمُل( آمده است که باید 

به صورت مفتوح )َعَمَل( آورده می شد.

4( »هذان« اسم »ال« است که به صورت مرفوع آمده است، در صورتی که 

باید به صورت مفتوح )َهذْیَن( بیاید.

20 گزینۀ )2(

دالیل رّد سایر گزینه ها:

« باید به صورت )شاید( ترجمه می شد. 1( »َلَعلَّ

3( »ي« به معنای »من« در »لیتني« معنا نشده است.

4( »ُتْذَهُب« به معنای )از بین می برد( باید ترجمه شود.

« و از حروف مشّبهة بالفعل است، اما در  21 گزینۀ )2(، در این گزینه »ان«، »أَنَّ

سایر گزینه ها »إن« ناصبه آمده است که بر سر فعل مضارع وارد می شود.

« است و باید به صورت منصوب بیاید. 22 گزینۀ )4(، »اهّلل« اسم »إنَّ

23 گزینۀ )3(

دالیل رّد سایر گزینه ها:

» 1( »یدافعون«: »خبر »إنَّ

2( »قامت«: خبر »إّن«

3( »یستطیع«: خبر »لیت«

24 گزینۀ )4(، در این گزینه »ال« الی نفی است، زیرا بر سر فعل مضارع 

)أری( آمده است و آن را منفی کرده است، در صورتی که ال نفی جنس 

فقط بر سر اسم می آید.

25 گزینۀ )2(

مصباح: خبر کأنَّ لطیفًا: خبر کان 

المعّلُم: اسم لیس أکَل: اسم ِإنَّ 

26 گزینۀ )3(، همان طور که اشاره کردیم؛ بر سر جملۀ اسمیه )مبتدا و خبر( 

« نباید مرفوع باشد، بلکه باید  و فعلیه می آید، و اعراب کلمۀ »الجنديُّ

« بیاید، زیرا اسم است. به صورت »الجنديَّ
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27 گزینۀ )2(

28 گزینۀ )1(، اسم لیت: األغنیاء

29 گزینۀ )4(، در این گزینه ال نفی جنس است که بر سر اسم آمده است و 

»ال« در سایر گزینه ها به ترتیب »ال نفی«، »ال نهی«، و »ال نهی« می باشد.

  به الی نفی جنس و الی نهی »عامل« می گویند.
30 گزینۀ )1(، چون بر سر اسم آمده است، اما »ال« در سایر گزینه ها بر سر 

فعل آمده است.

31 گزینۀ )2(، چون »ال« فقط در این گزینه بر سر اسم آمده است، اّما در دو 

گزینۀ )3( و )4( بر سر فعل آمده است و »ال« در گزینۀ )1(، الی نفی و به 

معنای »نه« است که به  همراه »أ« استفهامی آمده است.

32 گزینۀ )2(، زیرا بر سر اسم آمده است، اما در گزینۀ )3( و )4( »ال« بر سر فعل 

آمده است و در گزینۀ )1( اسم و خبر الی نفی جنس جابه جا شده اند که 

درست نیست، )خبر »ال« به هیچ وجه نباید بر اسم آن مقدم شود.(

پاسخ نامه تشریحی کافه سؤال درس 2

ب( به ... روی آورد. 1 الف( امید، آرزو   

ب( ُمِضّر ¹ ناِفع 2 الف( َیْسَتِمدُّ = َیْسَتعینُ 

ب( األَْهل 3 الف( األََملَ 

ب( ُرموز 4 الف( الَمجال 

ماّدۀ »نیتروگلیسیرین« مایع  برای ساختن  کارخانه ای  آلفرد  پدر  5  الف( 

سریع االنفجار تأسیس کرد.

ب( همانا دینامیت بدون ارادۀ انسان منفجر نمی شود و آن را در کندن 

)حفر کردن( تونل ها و ساختن راه ها به کار می برند.

ج( هنگامی که برادر آلفرد ُمرد، تیتری بر ضّد او در یکی از روزنامه های 

فرانسوی منتشر شد.

د( هدف از اختراع دینامیت کمک کردن به انسان در زمینۀ آبادانی )آباد 

کردن( و ساختن بود.

ه ( برادرم به دلیل ساختن ده ها کارخانه ثروت بسیار زیادی را به دست آورد 

تا این که از ثروتمندترین ثروتمندان جهان شد.

ج( 2 ب( 1  6 الف( 2 

ـ  مواد آرایشی ـ صید )شکار( می شود 7 الف( جگرش 

ب( پست تر - ملخی است - می َجَود )با دندان می شکند(

8  الف( »واَفقوا« فعل »ماضی« است، اّما سایر افعال »امر« هستند.

« از باب »افتعال« می باشد، اّما سایر گزینه ها از باب »انفعال«  ب( »اْشَتدَّ

هستند.

ب( کمک می خواهیم. 9 الف( به زور می گیرم. 

د( ضعیف می کند. ج( تشویق می کند. 

ُف« قید حالت )حال( می باشد که باید به صورت  10  ج، در این مثال »هو ُتَنظِّ

»ماضی استمراری« معنا شود.

11  الف( َصغیرًا: صفٌة و منصوٌب / تجاِرَب: مفعولٌ  و منصوٌب بالفتحِة / ه: 

مضاٌف الیه و مجروٌر بالکسرة.

: نائُب الفاعِل و مرفوٌع ب( ممَلَکة: مجروٌر بالحرف الجّر / َصبيٌّ

12 الف( ُمطاِلبیَن، چون حال می باشد و اعراب آن منصوب است.

ب( ُمْسِرَعًة )حال و منصوب(

ج( ُمستعجلیَن )حال و منصوب به »ی«(، و چون صاحب حال )المسافرون( 

جمع مذکر است، باید به صورت جمع مذکر بیاید تا با آن مطابقت نماید.

د( الّطالبتاِن، مسروَرتیِن )حال و منصوب به »ی«(

ب( درست 13 الف( نادرست 

د( درست ج( نادرست 

َهِب و الَحدید علی األَْرِض؟ َاْلَمْنَجم. 14 الف( ما ُنَسّمي مکاَن اْسِتخراِج الذَّ

ب( َهْل ساَعَدِت ااِلکتشافاُت الجدیدةُ  الَبَشَر ِلَتسهیِل أُموِر الحیاِة؟ َنَعم.

15 الف( ألِفِرد نوِبل.

ب( ال.

ج( أَْنَشأَ أَْلفرُد َعَشراَت المصاِنِع و الَمعاِمِل.

د( أِلَ نَُّه َیخاُف أَْن َیْذُکَرُه الّناُس ِبالّسوِء َبْعَد موِتِه.

پاسخ نامه تشریحی گزینۀ چند درس 2

1  گزینۀ )2(، خاف: ترسید / بنی: ساخت

2  گزینۀ )3(، تتعّلق: تعّلق می گیرد / المجاالت: زمینه ها

3 گزینۀ )4(، دون: بدون / ال تنفجر: منفجر نمی شود

4 گزینۀ )2(، خصائص: ویژگی ها / الّظواهر الّطبیعّیة: پدیده های طبیعی

5 گزینۀ )2(، در عبارت جملۀ اسمیۀ حالیه )در حالی که پرندگان می خندیدند( 

آمده است که معادل آن به عربی »الّطیور تضحك« می شود.

6 گزینۀ )2(، »راغبین« حال مفرد و منصوب به »ی« است و باید با پیشوند 

»با« یا پسوند »انه« ترجمه گردد.

7 گزینۀ )4(، در جمله کلمۀ )سجده کنان( حال مفرد است و باید معادل آن 

کلمه ای را بیاوریم که از نظر عدد و جنس با صاحب حال خود مطابقت 

کامل داشته باشد.

8 گزینۀ )1(، در عبارت »معتمدًا« حال مفرد است و باید به صورت حال 

مفرد یعنی با پیشوند »با« یا پسوند »ان، انه« ترجمه شود.

9  گزینۀ )4(، عبارت »هي غارقٌة« جملۀ حالیۀ اسمیه می باشد که در ترجمۀ آن 

باید از لفظ »درحالی که« یا »در حالت« و »که« استفاده شود.

10 گزینۀ )3(

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ )1(: ما کان: نبود

ر: تأثیر می گذارد گزینۀ )2(: تؤثِّ

گزینۀ )4(: الّسالم: صلح، آرامش

11 گزینۀ )2(

12 گزینۀ )4(، الِخالف: اختالف، اّما سایر گزینه بایکدیگر مراعات النظیر هستند. 

نشر: پخش کردن / توزیع: پخش کردن / انتشار: منتشر کردن

13 گزینۀ )3(

ترجمۀ متن: توماس آلفا ادیسون دانشمند آمریکایی در والیت اوهایو آمریکا 

متولّد شد و در والیت نیوجرسی درگذشت و در کودکی اش از مشکالت 

شنوایی که به دلیل بیماری وراثتی در خانواده اش بود، رنج می برد، و این 

بیماری در زندگی و رفتار او تأثیر گذاشت. ادیسون وارد مدرسه شد درحالی که 
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