فهرســـــت مطالـــب
رشتـه انسانـی

َا َّ
لـد ْر ُس األ َ َّو ُل

مِ َن َ
األشعا ِر
المَ ْنسوبَةِ إلی
ي}
اإلمام َعل ٍّ
ِ

09

َا َّ
لـد ْر ُس ال ّثانـيُ

َا ْل ُ
وَج ُـه ال ّناف ُ
ِـع و
ْال ْ
وَج ُـه المُ ِضـ ُّر

51

لـد ْر ُس ال ّثال ُ
َا َّ
ِـث

َث ُ
الث ق َِص ٍص َقصی َر ٍة

93

َا َّ
لـد ْر ُس الـ َّرا ِبـعُ

َا َّ
لـد ْر ُس ا ْلخامِ ُس

یاإلهـــي

173

نِظامُ َّ
الطبیعةِ
133

درس اول :از اشعار منسوب به امام علی (ع)

األ َّو ُل :مِ َن َ
لـد ْر ُس َ
َا َّ
اإلمام َعل ٍّي (ع)
األشعا ِر المَ ْنسوبَةِ إلی ِ

1

مال ـــی ک ـــه ز ت ـــو ک ـــس نس ـــتاند ،عل ـــم اس ـــت

حـــرزی کـــه تـــو را بـــه حـــق رســـاند ،علـــم اســـت

جــــــز علــــــم طلــــــب مکــــــن تــــــو انــــــدر عالــــــم

چیــــزی کــــه تــــو را ز غــــم رهانــــد ،علــــم اســــت

«شیخ بهایی»

10

المـعجــم
َأغْ نَی :بینیازتر

1

َ ِ
ِ
ِ
س
َأ ْجلَ َ
س  /إ ْجالس)؛ أ ْجل ْ
س :نشانید (یُ ْجل ُ
ِإکراه :ناپسند داشتن

َأ ْب َص َر :نگاه کرد (یُ ْب ِص ُر ِ /إ ْبصار)؛ امرَ :أ ْب ِص ْر

ب)
َس َّ
ــــ  :دشنام داد َ(ی ُس ُّ
ب ُ
اَلسِّ جن :زندان
ِس َویُ :جز

اَلطِّین ،اَلطِّینَةِ :گل ،سرشت

َأکْفاء :همشأن ،همانند

العافیة :سالمتی

ِا ْن َط َوی :به هم پیچیده شد َ(ینْطَوي ِ /ا ْن ِطواء)؛ امرِ :ا ْنطَ ِو

ا ََلع ّص َارة :آبمیوهگیری

َا ْل َب َدل :جانشین

َا ْل َع َصب :پی ،عصب

َا ْل َبعث :رستاخیز

َا ْل َعظْم :استخوان

قلون :خردورزی میکنید
تَ ْع َ

فوز)
فُ ْز :رستگارشو ( َفازَ ،ی ُ

اَل َّتفاخُر :فخرفروشی کردن

َفهَّ َم :فهمانید (یُ َفه ُِّم  /تَفهیم)؛ امرَ :فه ِّْم

َا ْل ِج ْرم :پیکر

ا َِلق ْی َمة :ارزش ،بها

َا ْل َحدید :آهن

اَللَّ ْحم :گوشت

ل
ح ِّمل  /تَحمیل)؛ امرَ :ح ِّم ْ
َح َّم َل :تحمیل کرد (یُ َ

مایلي :آنچه میآید
َ

َا ْلخیط :نخ ،رشته

الم َد َّونَة :وبالگ
ُ

ا َّلداء :بیماری

رصوص :استوار
َا ْل َم ُ

ذو :صاحب ،دارای

المف َْس َدة :مایۀ تباهی
َ

عم)؛ امرِ :ا ْز َع ْم
َز َع َم َ
ـــ  :گمان کرد َ(ی ْز ُ

َا ْل ُم َو ِّصل :رسانا

َر ْیب :شک

اَلنُّحاس :مس

سار َع :شتاب کرد (یُسا ِر ُع)؛ امر :سا ِر ْع
َ

اَلنَّ َسب :تبار ،ریشه

ِ
تـــراد ُ
ا َ ل ُْم
ف و ال ُْمتَضــادُ

ا َّلداء

َال َْم َرض

ِس َوی

ّإلَ ،غیر

ا َّلداء

الْعافیة

ا ِّ
َلصحَّة
َلشفاء ،ا ِّ

حة
ا ِّ
َلص َ

اَل َّریب

المرصوص
َ

ا ََلیقین

الرصین
الم ْستَح َکمَّ ،
ُ

الزَّعم

الظَّ ّن

َال َْبعث

ِ
یامة
َالْق َ

لـد ْر ُس ْ َ
َا َّ
علۑ }
مام ٍّ
ال َّو ُل :مِ ـنَ ْالَشعا ِر ْالمَ ْنسوبَةِ ِإلی ِاإل ِ
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ــع
ْــردُ و ال َْج
ــــــم ُ
ْمــــف َ
ْ
اَ ل ُ

الب َدل :ا َْلَبدال
َ

َال ِْج ْرم :ا َْل َ ْجرام

َا ْل َخیطَ :ا ْل ُخیوط

َلسجون
ا ِّ
َلس ْجن :ا ُّ

الع َصب :ا َْلَعصاب
َ

َال َْعظْمَ :ال ِْعظام

اَللَّحم :ا َُّللحوم

َالْم ْفس َدةَ :الْم ِ
فاسد
َ َ
َ

ا َْلَب :اآلباء

1

ـــرتَـــ ِب َ
ـــط ُة
ا َل ْ َکـــ ِل
ُ
الم ْ
مــات ُ

َال َْع َصب ،اَللَّ ْحمَ ،ال َْعظْم

الم َو ِّصل
َال َ
ْحدید ،اَلنُّحاسُ ،

المفـردات (واژگـان)
الف

ِ ِ
   تَ ِ
الملَ َّو َنةَ :
رجم ِ الکَلمات ُ

میلة ِلل ِ
إن الْحداد یصنع ِمن الح ِ
ْبیوت.
دید َأبواباً َج ً
الف) َّ َ ّ َ َ ْ َ ُ َ َ
...............................

لض ِ
الس ِ
وق ِلط َْب ِخ طَعاماً لَذیذ ًا ِل ُّ
یوف.
قطع ًة ِم َن اللَّح ِ
م ِم َن ُّ
ب) ِإ ْشتَ َر ْی ُ
ت َ
...............................

َلفض ُة عنصر ِفل ِّز ٌّي مو ِّص ِ
ج) ا َّ
ْحر َارةِ.
ل لل َ
َُ ٌ
ُُْ ٌ
...............................

ناء َمرصوصاً ِللنّ ِ
اس.
د) ا َُلع ّمالُ کانوا َی ْص َ
نعون ِب ً
...............................
ب

ِ
ِ ِ
جمِ:
الم ْع َ
  تَ ْر ِج ْم هذه الکَلمات ال َّتال َیةَ ُم ْس َتعیناً ِب ُ
اَلنُّحاس............................... :

قلون............................... :
تَ ْع َ

اَلطِّین.................................. :

َا لْبعث................................... :

َ

سار َع:
َ

ج

صارة............................... :
ا ََلع ّ

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

ِ ِ
کوری ِ
سلوبی ِ
ن:
تَ ْر ِج ْم هذه اآلیةَ باأل ُ َ
ن ا ْل َم ْذ َ

َز َع َم:

صر..................................... :
َأ ْب َ

َ

ر ْیب...................................... :
اَل َّ

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

(محمد )34 /
ّ

َوعیةُ ال َّت ْر َج َم ِة
ن ّ

َّ
إن

َّ
ذین
ال َ

َک َفروا

َو َص ُّدو ْا َع ْن

بیل ِ
َس ِ
اهلل

ث ُ َّم ماتُوا

َو ُه ْم ُک ّف ٌار

َفل َْن َی ْغ ِف َر

اهلل ل َُهم
ُ

حرفیَّةُ
اَل َّتر َج َمةُ ا ْل َ

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

کسانیکه

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

و بازداشتند از

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

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

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

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

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

اَل َّتر َج َمةُ ا ْل َمألوفَةُ

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

12
د

ح ِح ْال َ
َص ِّ
خطاء في ال َّتر َج َم ِة:
َ

(الج ْمعة)10 /
اهلل کَثِیراً ل ََعلَّکُم تُف ِْل َ
حون ُ
الف) ！و ا ْذک ُُروا َ

1

خداوند را بسیار یاد کردند تا رستگار شوند.

حیح ُة  :
َّرج َم ُة َّ
الص َ
اَلت َ

ِ
رین (الحاقّة)50 /
！و ِإ َّن ُه َل َ
ب) َ
ح ْس َر ٌة َعلَی الکَاف َ

«و شاید همین مایۀ حسرتی برای کافران باشد».

حیح ُة  :
َّرج َم ُة َّ
الص َ
اَلت َ

ِ
سارعوا إلی ُصفوفِ ِهم.
ج) عنْ َدما اشْ َت َّد ا ْل َم َط ُر ،ال َّتالمیذُ َ

هنگامیکه باران شدید میشود ،دانشآموزان به کالسهایشان به سرعت میروند.

حیح ُة  :
َّرج َم ُة َّ
الص َ
اَلت َ

راذل م ِ
َ
ج َت َم ِع.
فاس ٌد لِ ْل ُم ْ
د) ِإ َّن األ َ َ

بیگمان افراد ترسو مایۀ ننگ جامعه خواهند بود.
ه

حیح ُة  :
َّرج َم ُة َّ
الص َ
اَلت َ

ب الم َتضا َّد َأ ِو ا ْلم ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
جمِ:
تراد َ
الم ْع َ
ف ُمس َتعیناً ِب ُ
ُ
تَ ْر ِج ْم هذه العبارات ث َُّم ا ْکتُ ِ ُ

الش ِ
ض ُّ
ل ِّ
الم َر ِ
الزکامِ في ف َْص ِ
تاء.
الف) ُأ ِص ْب ُ
ت ِب َ

َا ل َْم َرض

   

ِ
ِ
ِّ
جح في ْالِمت ِ
حانات.
ب) َظنَّ ا ْل ُم َعل ُم َأ َّن َعل ّیاً ق َْد َن َ َ

   

ظ ََّن

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

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

ج) ！ک ََّل لَو تَعلَم َ ِ
الیقی ِ
(التََّکاثر)5 /
ن ّ
ون ع ْل َم َ
ْ ْ ُ

    

الیقین
َ

ملون (صا ّفات)39 /
ج َز َ
ون ِإ ّل ما کُنتُم تَ ْع َ
！و ما ت ُ ْ
د) َ

    
و

الم َت ْی ِ
ن
َض ِع ا ْل َع َ

ِ
ب
َحس َ
ز

َال َْب ْعث

إِ ّل
َأو

َز َع َم
ِ
یامة
َا لْق َ

َال ُْم ْستَ ْح ِکم
َال َْم َرض

َال ُْمتَ َزل ِزل
حة
ا ِّ
َلص َ

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

اَللَّحم..................................... :

صب................................ :
َا ل َْع َ

َلسجون............................... :
ا ُّ

ا َْلَبدال:

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

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

ِ ِ
الی ِة:
ین ا ْلکَلمات ال ّت َ
َب َ

ِ
الکلمات ال َّتالِ َی ِة:
مع
ب ُمفر َد أو َج َ
اُ ْکتُ ْ

ا َْلَجرام:

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

َا ل َْعظْم.................................... :

ِس َوی
عقلون
تَ
َ

َغ ْیر
رون
تَتَ َف ّک َ

لـد ْر ُس ْ َ
َا َّ
علۑ }
مام ٍّ
ال َّو ُل :مِ ـنَ ْالَشعا ِر ْالمَ ْنسوبَةِ ِإلی ِاإل ِ

13

ال ّتـــرجمــه
الف

ِ
بارات ال ّتالیةَ :
   تَ ْر ِجم ِ ا ْل ِع

ت َم َع ُهم َف َأفو ُز فَوزاً َعظیماً (الن ِّساء)73/
الف) ！یا ل َْیتني ُکنْ ُ

  
جةَ بینَنا و َبینَـکُم َّّ
ب) ！لَنا َأعمالُنا و َلکُم َأعما ُلکُم ال ُح َّ
(الشوری)15/
  

ِ
رس و رسب في ْالِمت ِ
ج) ل َْم َی ْس َت ِم ْع َصدیقي ِإلی َّ
حانات النِّهائی َِّة.
الد ِ َ َ

  
ِ
ْس َد ٌة.
ب َمف َ
د) ال تَغْض ْ
ب؛ َف ِإ َّن ال َغ َض َ
  

ب

ج َم ِ
ل ال َّت ِال َی ِة:
   َکم ْ
رجمةَ ا ْل ُ
ِّل تَ َ

الف) َّ
(الزخرف)10 /
ل َلکُم فِیها ُس ُبال ً لَعلَّکُم تَ ْه َت ُد َ
！الذي َج َع َ
ض َم ْهداً و َج َع َ
ل َلکُم ْال َ ْر َ
ون ّ

  کسی که  ...............................را برای شما بستری  ...............................و در آن برای شما راههایی قرار داد  ...............................شما . ...............................
ن ِم َن اللِّ ِ
يء َأ َح ُّق ِبالسِّ ج ِ
سان.
ب) ال شَ َ َ
    ...............................سزاوارتر از زبان به . ..............................................................
َرت َم َع َصدیقي إلی َم ِدینَ ِة َمشْ َه َد.
ج) َز َع َم ْ
ت ُأ ّمي َأن ّني ساف ُ

  مادرم  ...............................که من  ...............................به شهر مشهد سفر کردم.
ِِ
د) ی ْ ِ
صبح ِطیناً.
َ
راب ِبالماء و یُ ُ
خ َتل ُط ال ُّت ُ

ج

  خاک با آب  ...............................و  ...............................میگردد.
الص ِ
ِا ْن َت ِ
خ ِ
ب ال َّتر َج َمةَ َّ
حةَ :
ح ْی َ
ِ
الف) َّ
اهلل ا ّلذي َخلَ َق السَّ
رض في ِس َّت ِة َأ ّیامٍ (األعراف)54 /
موات و ْال َ َ
！إن َر َّبک ُُم ُ

قطعاً پروردگار شما آن خدایی است که آسمان و زمین را در هفت روز میآفریند.

بیگمان پروردگارتان آن خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید.
ت الطِّ ْفلَةُ و طارت إلی السَّ ِ
ب) ماتَ ِ
حیث ال جو َع و ال ب َ ْر َد و ال ظُ ْل َم.
ماء،
ُ
َ ْ
کودک ُمرد و به سوی آسمان پرواز کرد ،جاییکه هیچ گرسنگی و سرما و ستمی نیست.

کودک ُمرد و به سوی آسمانها پرواز کرد ،جایی که اصال ً گرسنگی و گرما و ظلم نبود.
حاس ِم َن ا ْل َم ِ
خ ِد ُم ُه في ِّ
الصنا َع ِة.
ناجم ِ ث َُّم َی ْس َت ْ
ج) َی ْس َت ْ
خ ِر ُج ُ
الع ّمالُ النُّ َ
کارگران طال را از معدن استخراج میکنند و آن را در صنعت بهکارمیگیرند.
کارگران مس را از معادن استخراج میکنند ،سپس آن را در صنعت بهکارمیبرند.
د) تَنْ َطوِي السَّ ماء في یومِ البع ِ
ث.
َْ َْ
ُ
در روز رستاخیز آسمان بههمپیچیده میشود.
در روز قیامت آسمان دگرگون میشود.

1

14

اعلمــــوا

1

َا ْلحُ ُ
روفالمُ َش َّب ُ
هة ِبالف ِْع ِل:
به جمالت زیر ّ
توجه کنید:
(الف)

		

		 ا ُ
			
هّلل علیمٌ .
ٌ
		
حمید یُسا ِف ُر.
				
العالم.
				
َالسَّ المُ یَسْ َت ِق ُّر في ِ
		
		
		

خدا داناست.
حمید مسافرت میکند.
صلح در جهان استقرار مییابد.

(ب)
ِإنَّ ا َ
		
هّلل علیمٌ .
ً
		
حمیدا یُسا ِف ُر.
َلعَ َّل

همانا خدا داناست.
شاید حمید مسافرت کند.

العالم .ایکاش صلح در جهان استقرار یابد.
َل ْی َت السَّ المَ یَسْ َت ِق ُّر في ِ

				

از لحاظ ظاهری چه تفاوتی بین جمالت ردیف (الف) و (ب) وجود دارد؟
در ردیف (ب) حروف «إنّ َ ،لعَ َّلَ ،ل ْی َ
ت» بر سر چه جمالتی آمدهاند؟ ..............................................................

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

باریکال ،درست گفتین!!

«إنَّ َ ،لعَ َّلَ ،ل ْی َت» بر سر جمالت اسمیه (مبتدا و خبر) آمدهاند و تغییراتی را در آنها
همانطور که در مثالهای باال مشاهده کردید ،حروف ِ
َ
ایجاد کردهاند .به حروفی مانند «إنَّ  ،أنَّ َ ،ک َأنَّ  ،لکِ َّنَ ،لعَ َّل ،ل ْی َت» که بر سر جمالت اسمیه (مبتدا و خبر) آمدهاند« ،حروف مش ّبهة بالفعل»
گفته میشود.
حروف ذکر شده ،هنگامی که بر سر اسم ظاهر (مبتدا) واردشوند ،اعراب آن را منصوب ( َــ ً ،ــ  ،ین) میکنند ،ولی به خبر کاری ندارند و
«اسم حروف مش ّبهة بالفعل» و به خبر «خب ِر حروف مش ّبهة بالفعل» گفته میشود.
آن را تغییر نمیدهند ،در این حالت به مبتدا ِ
 1حروف مش ّبهة بالفعل بر سر جمالت اسمیه (مبتدا و خبر) داخل میشوند:
مبتدا

+

خبر

مشبهة بالفعل
مشبهة بالفعل             +خبر حروف ّ
مشبهة بالفعل  +اسم حروف ّ
حروف ّ

 2اعراب «اسم» و «خبر» حروف مش ّبهة بالفعل:
مثال:
عَ لِمْ ُت َأنَّ َث َ
الث َة ُط ّلب ماجاؤوا إلی ا ْلمَ ْد َرسَ ةِ .

		
		

أن و
اسم ّ
منصوب به فتحه

أن و مرفوع
خبر ّ

إنَّ ّ
ین ِع ْن َد اهللِ اإلسالمُ.
الد َ

إن و
		 اسم ّ
منصوب به فتحه

إن و مرفوع به ضمه
خبر ّ

ـــ  ،ین)
(ـــ ً ،
اعراب اسم :نصب َ

ـــ  ،ان ،ون)
اعراب خبر :رفع ُ
(ـــ ٌ ،

لـد ْر ُس ْ َ
َا َّ
علۑ }
مام ٍّ
ال َّو ُل :مِ ـنَ ْالَشعا ِر ْالمَ ْنسوبَةِ ِإلی ِاإل ِ
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َا ْ َلمْ َثلِة:
الص َ
ِ
عَی ِن َّ
الحروف المش ّبهةِ ِبالف ِْع ِل َو َخ َب ِرها:
اسم
ِّ .1
عراب ِ
حیح في ِإ ِ
َک َأنَّ ا ْلعِلمُ ً
َ
نورا.
لیت مریمَ امْ َرأ ٌة عا ِب َد ٌة.
ِإنَّ اإلنسانُ َضعیف ًا.

 -1إنَّ ا ِإل ْنسانَ َض ٌ
عیفَ -2 .ل ْی َت مریمَ امرأ ٌة عا ِبد ٌةَ -3 .ک َأنَّ العلمَ نو ٌرِ -4 .إنَّ المؤمنین إخوَ ٌة.
همانطور که اشاره کردیم ،اعراب اسم و خبر حروف مشبهة بالفعل به ترتیب منصوب و مرفوع میباشد.

2

 .2عَ ِّین َ َ
ِ
الفعل و َخ َب ِرها:
عراب اسْ ِم
الخ َطأ في ِإ ِ
الحروف المُ َش َّبهةِ ِب ِ
ِ
					
ِإنَّ ّالل َـه َغفو ٌر.

َ
ٌ
صافیة.
کأنَّ ال َبح َر مِ رآ ٌة
اس.
َل ْی َت المَ وَ َّد َة َتسْ َت ِق ُّر ب َ
َین ال ّن ِ

المساج ُد َ
			
األرض.
بیوت ا ِ
إنَّ
هّلل في ِ
ِ
3

ِإنَّ المؤمنونَ إخو ًة.

ّ
		
الل َـه َغفو ٌر.
ِ 1إنَّ

َ 2ک َأنَّ

ا ْل َبح َر

مِ رآ ٌة

َ 4ل ْی َت

ا ْلمَ وَ َّد َة

َتسْ َت ِق ُّر

    حرف       اسم ِإ َّن     خبر ِإ ّن مرفوع	 حرف        اسم َّ
کأن مرفوع
کأن    خبر ّ
		 مشبه بالفعل     منصوب
مشبه بالفعل   منصوب
ّ
ّ

َ
ساجد
ا ْلمَ

 3إنَّ

بیوت ّ
ُ
رض.
الل ِـه في األ َ ِ

إن مرفوع
   حرف         اسم ِإ َّن       خبر ّ
		
مشبه بالفعل   منصوب
ّ

ٌ
صافیة.

لیت     خبر لیت (فعلیه)
حروف         اسم َ
مشبه بالفعل     منصوب
ّ

اس.
ب َ
َین ال ّن ِ

َال َّتمرین:

َ
عَن ْ َ
السْ ئ َِلةِ ال ّتالِ َیةِ ِبدِ َّقةٍ :
أ ِج ْب ِ
یح لِک ِ
ك:».
1.عیِّنِ َّ
َالم َ
الص ِح َ
عبار ِة «إ َِّن َ
سم ُع ک َ
اهلل یَ َ
َلمة «کالم» في َ

اسم ِإنَّ

خبر ِإنَّ

«إن» في ِع ِ
بارة «إ َِّن ا ِ
اس َم و خ ََب َر َّ
یاد ِة:».
یمان َرمْ ُز َّ
الس َ
إل َ
َ 2.عیِّنِ ْ

اسم ِإنَّ َ :رمْ ُز  /خبر ِإنَّ  :اإلیمانَ
اسم إنَّ  :السِّ یاد ِة  /خبر ِإنَّ  :اإلیمانَ

یة َّ
فور» في ْال ِ
الشریف َِةَّ :
حیم :
3.ما هو
！إن َ
ُ
فور َر ٌ
اهلل غَ ٌ
إعراب َک ِل َم ِة «غَ ٌ

ٌ
صفة

اسم ِإنَّ

المل ِ
ک ِل ِ
َ
ْك»:
«أساس -
مات
4.ما هو ت
َرکیب َّ
حیح ل ِ َ
الص ِ
العدل ّ -
ُ
إن ُ -
ُ

ساس العَ ْد َل.
ِإنَّ المُ لكِ َأ ُ
		
ساس ا ْلمُ ْلكِ .
إنَّ العد َل َأ ُ

مفعو ٌل

فاع ٌل

اسم ِإنَّ  :اإلیمانَ  /خبر ِإنَّ َ :رمْ ُز
اسم ِإنَّ  :السِّ یا َد ِة  /خبر ِإنَّ َ :رمْ ُز
خبر ِإنَّ
ِإنَّ
ِإنَّ

ٌ
مضافإلیه

دل المُ لكِ .
ُ
أساس العَ ِ
أساس.
المُ لكِ العد َل ُ

إعراب َک ِلمات ِ
ِ
ْعبارة ال ّت ِ
الیة علی ال َّتوالي:
حدةَ» في ال
5.ما هو
«و َ
ُ
«قاد َرةٌ» و َ
«إ َِّن َوحْ َدتَنا ِ
قاد َر ٌة علی تَحقیقِ َأهْدافِنا».

ٌ
مرفوع
منصوب ،خبر ِإنَّ و
اسمُ ِإنَّ و
ٌ
ٌ
منصوب
مرفوع ،خبر ِإنَّ و
اسمُ ِإنَّ و
ٌ

ٌ
منصوب
مرفوع ،اسم ِإنَّ و
خب ُر ِإنَّ و
ٌ
ٌ
مرفوع
منصوب ،اسم ِإنَّ و
خب ُر ِإنَّ و
ٌ

1

َا َّ
وَج ُه ال ّناف ُِع و ْال ْ
لـد ْر ُس ال َّثانيَ :ا ْل ْ
وَج ُه ْالمُ ِض ُّر
حل تمرینات کتاب درسی
حَ وْ َل ال َّن ِّص (پیرامون متن) :
ب َن ِّص َّ
الد ْر ِس.
راغ َکلِمَ ًة مُ ناسِ َب ًة حَ سَ َ
أَ .ض ْع فِي ْال َف ِ
أ .براساس متن درس در جای خالی کلمهای مناسب قرار بده.

الحروب
ُ
داد ِ
ِ
ريب بِه ِذ ِه ال َّ
ت َوسائِ ُل ال ْ َقتْلِ َو ال َّتخْ ِ
ْماد ِة.
ت
الد
 -1بَعْ َد ا ْ
خ ِت ِ
يناميتِ ،ا ْز َ
راع ّ
َ ...............................و َکثُ َر ْ

بعد از اختراع دینامیت ،جنگها افزایش یافت و ابزار جنگی و خرابکاری به وسیلۀ این ما ّده زیاد شد.

المناجم
َ
ِکات الْب ِ
َ -2أقب َل َعلی ِش ِ
يناميت رؤَساء شَ ر ِ
ِ
حةُ.
ِناء َو
الد
راء ّ
َ ...............................و الْق ُّو ُ
ات ال ُْم َس َّل َ
َ
ُ
ُ

رئیسان شرکتهای ساختمانی و معادن و نیروهای مسلح به خرید دینامیت روی آوردند.

وال ِ ُد
ماد ِة «النّیترو ِغ ِ
قام َم ْصنَعاً ل ِ ِصنا َع ِة َّ
لیسرین».
َ -3
کان  ...............................نوبِل َق ْد َأ َ
پدر نوبل کارخانهای برای تولید مادۀ «نیتروگلیسیرین» برپا کرده بود.

ِ
أخیه
ب ب َِمقْ َتلِ . ...............................
 -4بَنی نوبِل ُمخْ َت َبراً َول ِک َّن ُه ان ْ َف َ
ج َر َو ان ْ َه َد َمَ ،و ت ََس َّب َ

نوبل آزمایشگاهی ساخت ،اما آن منفجر شد و ویران شد و سبب کشته شدن برادرش شد.

َسنَ ٍة
ٍ
ح َّد َد ٍة.
فيد ال َْب َشر َّي َة في َم
ن يُ ُ
جاالت ُم َ
 -5ت ُْمنَ ُح جائِ َز ُة نوبِل في ک ُِّل  ...............................إلی َم ْ

جایزۀ نوبل هر ساله به کسی داده میشود که به بشریت در زمینههای (عرصههای) مشخص شده ،سود میرساند.

رین
ِع ْش َ
ِ
ِإنشاء َع َش ِ
رات ال َْمصان ِ ِع َو ال َْمعا ِملِ في َ ...............................د ْولَةً.
قام َأل ِفرِد ب
َ -6
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آلفرد به ساخت دهها کارخانه و کارگاه در بیست کشور اقدام نمود.

ب َن ِّص َّ
الص َ
بَ .ع ِّي ِن َّ
الد ْر ِس.
حيح َو ْال َخ َط َأ حَ سَ َ
ب .درست و نادرست را براساس متن درس مشخّ ص کن.
ح ْف ِر َْالَنفاقِ َو شَ ِّق ال ْ َقنَ ِ
ِ
راع ِّ
وات.
َأثير في ت َْسهيلِ َْالَعمالِ َّ
ُن ِال ْ
خ ِت ِ
الصعْ َب ِة َک َ
 -1ل َْم يَک ْ
الديناميت ت ٌ

اختراع دینامیت در آسان نمودن کارهای دشوار مانند حفر تونلها و شکافتن کانالها تاثیری نداشت.

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

خاف نوبِل َأ ْن ي ْذکُره النّاس بِالس ِ
ك َف َق َْد بَنی ُمؤ ََّس َس َة «جائِ َز ِة نوبِل».
َ -2
وء بَعْ َد َموتِ ِه؛ لِذل ِ َ
ُ
َ َُ
ّ

نوبل ترسید که مردم بعد از مرگش از او به بدی یاد کنند ،بنابراین مؤسسۀ «جایزۀ نوبل» را بنا کرده است..
السنَ ِ
جوائِ ِز نوبِل ِخ َ
ك.
وات ال
الل َّ
ْماضي ِة كانوا ك ُُّل ُهم َأهْال ً لِذل ِ َ
ذين َ
ح َصلوا َعلی َ
 -3ا ََّل َ
َ

کسانیکه در سالهای گذشته جوائز نوبل را کسب کردند ،همگی شایستۀ آن بودند.

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

ْمي َو اب ْ ِتکا ٍر فِي ال ِّتقني َِّة َوجْ ٌه نافِ ٌعَ ،و َوجْ ٌه ُم ِض ٌّر.
 -4لِک ُِّل ا ْ
خ ِت ٍ
راع ِعل ٍّ

هر اختراعی علمی و نوآوریای در ف ّناوری چهرهای سودمند و چهرهای زیانآور دارد.

حديثَ َة سا َع َد ِ
إن ال ُْمخ َتر ِ
ح ِ
َّ -5
ياة.
سهيلِ ُأمو ِر ال ْ َ
عات ال ْ َ
ت ال َْب َش َر ل ِ َت ْ
َ

قطعاً اختراعات جدید ،به انسان در آسانشدن امور زندگی کمک کرد.
ِ
ح ِ
روب.
الد
کان غَ َر ُض نوبِل ِمنِ ا ْ
خ ِت ِ
راع ّ
َ -6
يناميت إشا َع َة ال ْ ُ

هدف نوبل از اختراع دینامیت گسترش جنگها بود.

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

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

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

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

كَ .ع ِّی ِن ْ
ا ِْخ َت ِب ْر َن ْفسَ َ
«الحا َل» فِي ْالجُ مَ ِل ال ّتال َیةِ .
خودت را بیازمای« .حال» را در جملههای زیر مشخّ ص کن.
َ -1و َص َل ال ُْمسافِرانِ إل َی ال َْمطا ِر ُم َتأَ َّخ َريْنِ َو َرکِبا الطّائِ َرةَ.
دو مسافر باتأخیر به فرودگاه رسیدند و سوار هواپیما شدند.

حالُ :متَ َأ َّخ َری ْ ِن

دانشآموز در انجام تکالیفش باخشنودی تالش میکند و مادرش را کمک میکند.

حال :راضی ًة

ج َتهِ ُد الطّال ِ َب ُة في َأ َد ِاء ِ
راضي ًة َو تُسا ِع ُد اُمَّها.
واجباتِها
 -2تَ ْ
َ
وم.
ِّع ال ُْم َتف َِّر َ
 -3يُ َشج ُ
جون َفري َق ُه ُم ال ْفائِ َز َفر َ
ِحين ال َْي َ

تماشا گران امروز تیم برندهشان را باخوشحالی تشویق میکنند.

ِحين
حال :فَر َ

		
دو دانشآموز درسهایشان را با کوشش میخوانند.

ين
حالُ :م ِج َّدتَ ِ

روس ُهما ُم ِج َّدتَينِ .
 -4اَلطّال ِ َبتانِ تَق َْرآنِ ُد َ

يات ْال َکريمَ َةُ ،ثمَّ َع ِّي ِن ْ
ا ِْخ َت ِب ْر َن ْفسَ َ
كَ .ت ْر ِج ِم ْال ِ
«الحا َل».
خودت را بیازمای .آیات کریمه را ترجمه کن ،سپس «حال» را مشخّ ص کن.
َ ...！ -1و ُخ ِل َق ْال
نسان َضعیفاً (اَلن ِّساء)28 :
ُ

		
و انسان ضعیف و ناتوان آفریده شد.

َ ！ -2و ال ت َهِ نواَ 1و ال تَحْ َزنوا َو َأن ُت ُم ْال َ ْعل َْو َن ( ...آل عمران)139 /
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و ُسستی نکنید و ناراحت نباشید حال آنکه شما برترید.

اس ُأ َّم ًة ِ
رین ( ...البقرة )213 /
واح َد ًة َف َب َع َ
ث ُ
َ ！ -3
ین ُم َب ِّش َ
بی َ
کان النّ ُ
اهلل ال َّن ّ

مردم امتی واحد بودند پس خداوند پیامبران را بشارتدهنده فرستاد.

ْس ال ُْمط َْمئِ َّن ُة ار ِجعي إِلی رب ِ
ِّك
راضی ًة مَ ْرض َّی ًة (الفجر  27 /و )28
َ
！ -4یا َأ َّی ُت َها ال َّنف ُ
ْ
َ

ای نفس آرام ،به سوی پروردگارت خشنود و راضی بازگرد.

حالَ :ضعیفاً
حال :أنْتُم األَعْل َْو َن
حالُ :مبَ ِّشرین
اضیةًَ ،مرض َّی ًة
حال :ر َ

ْتون َّ
عون (المائدة )55 /
قیمون َّ
！ -5إنَّما َول ُّیک ُُم ُ
الزکا َة َو ُه ْم را کِ َ
الصالة َو یُؤ َ
َ
آمنُوا َّال َ
اهلل َو َر ُسول ُ ُه َو َّال َ
ذین یُ
ذین َ

سرپرست شما فقط خدا و فرستادهاش و مؤمنانی که (کسانی که ایمان آوردهاند) نماز برپامیدارند و زکات میدهند حال آنکه آنها در رکوع هستند.
عون (جملۀ اسمیه)
حال :ه ُ ْم را کِ َ

ال َّتمارین (تمارین):
َال َّتمرینُ َ
األ ّو ُلِ :ابْحَ ْث في مُ ْعجَ ِم َّ
ِ
وضيحات ال ّتال َيةِ .
رس َعنْ َكلِمَ ةٍ مُ ناسِ بَةٍ لِل َّت
الد ِ
تمرین ّاول :برای توضیحات زیر از واژهنامۀ درس کلمهای مناسب پیدا کن.
حديثَ ِة.
َريق يَخْ َت ُّص بِ ِمهْنَ ٍةَ ،أ ْو ِعل ُْم ِّ
ن في إن ْجا ِز َع َملٍَ ،أ ْو ط ٌ
الصنا َع ِة ال ْ َ
لوب َأ ْو َف ٌ
ُ -1أ ْس ٌ

روش یا هنری در انجام کاری ،یا روشی که به یک شغل ،یا علم صنعت جدید اختصاص مییابد / .ال ِّتقن َّیة :فناوری

ن َع ْر ِض ِه ،ل َ ُه َم ْدخ ٌَل َو َمخْ َر ٌج.
ح َ
َ -2م َم ٌّر تَ ْ
ت ْالَرضِ َأ ْو فِي ال ْ َ
ج َبلِ ،طول ُ ُه َأ ْكثَ ُر ِم ْ

گذرگاهی زیر زمین یا در کوه ،طولش بیشتر از عرضاش (پهنایش) است و ورودی و خروجی دارد / .ال َّنفَق :تونل

ج َبلِ.
وق َس ِ
ِ -3منطَ َق ٌة ُمرتَ ِف َع ٌة َف َ
ن ال ْ َ
طح ْالَرضِ َ ،أ ْص َغ ُر ِم َ

منطقۀ بلندی که باالی سطح زمین ،کوچکتر از کوه است / .ال َّتلّ :تپه

َا َّ
وَج ُه ال ّناف ُِع و ْال ْ
لـد ْر ُس ال َّثانيَ :ا ْل ْ
وَج ُه ْالمُ ِض ُّر
كان َّ
الذهَ ِ
ب َو ال ْ ِف َّض ِة َو ال ُّنحاسِ َو نَحْوِها فِي ْالَرضِ .
 -4مَ ُ

جم :معدن
مکان طال و نقره و مس و مانند آن در زمین است / .اَل َْمنْ َ

َّ
سعی في إنجا ِز َع َم ِل ِهَ ،و ال يَشْ ُع ُر بِال َّت َع ِ
ب.
 -5اَلذي يَ ْ

کسیکه در انجام کارش تالش میکند و احساس خستگی نمیکندُّ / .
الدؤوب :باپشتکار

َ -6و ْز ٌن يُ ِ
عاد ُل َأل َْف كيلوغرامٍ.

وزنی معادل هزار کیلوگرم است / .الط ّّن :تُن

طلوب مِ ْن َ
َال َّتمرینُ ال ّثاني :ا ِْق َر ِأ ال َّن َّص ال ّتال َي؛ ُثمَّ عَ يَّنْ َت ْرجَ مَ َة ْال َکل ِ
ك.
ِمات ْالحَ مْ راءَِ ،و َعي َِّن ْالمَ
َ
تمرین دوم :متن زیر را بخوان ،سپس ترجمۀ کلمات قرمز و (موارد) خواسته شده از تو را مشخص کن.
ن نَهْ ِج ال َْبالغَ ِة
الراب َِع ُة َو ال ْ ِعشْ َ
رون ِم ْ
اَلْخُ َ
طب ُة ال ْ ِمئَتانِ َو ّ
َ َ
السبْ َع َة بِما تَحْ َ َ ِ
َ ...و ا ِ
ْتَ .و َّ
ن
قالیم َّ
عیر ٍة ،ما َف َعل ُ
هلل ،ل َْو ُأ ْع ُ
صي َ
اهلل في ن َْمل ٍَة َأ ْسل ُُبها ُ
إن ُدن ْیا کُم ِعنْدي َلَهْ َو ُن ِم ْ
طیت ْال َ َ
ج َ
لب شَ َ
ت أفْال کها َعلَی أ ْن أ ْع َ
ن ُس ِ
م يَفْنی َو ل ََّذ ٍة ال تَبْقی؟! ن َعو ُذ بِا ِ
بات ال َْعقْلِ َو ُقبْ ِح َّ
عين.
لي َو لِنَعي ٍ
َو َر َق ٍة في َف ِ
ج َ
م َ
راد ٍة تَق َْض ُمها .ما ل ِ َع ٍّ
هلل ِم ْ
الزلَلِ َو ب ِِه ن َْس َت ُ

خطبۀ دویست و بیست و چهارمِ نهجالبالغه
ِ
پوست جویی را از مورچهای بهزور بگیرم،
به خدا ،اگر سرزمینهای هفتگانه با هر چه زیر آسمانهایشان هست به من داده میشد تا از خدا نافرمانی کنم و
دهان ملخی که آن را میجود ،پستتر است .علی را چه کار با نعمتی که نابود میشود و لذّتی که
انجام نمیدادم؛ و بیگمان دنیایتان نز ِد من از برگی در
ِ

زشتی لغزش به خدا پناه میبریم و از او یاری میجوییم.
رفتن ِخرد و
ِ
نمیماند؟! از به خواب ِ
ک ِل ِ
مات:
راب ه ِذ ِه ال ْ َ
 -1إ ْع ُ

اعراب (نقش) این کلمات:
ٍ
جر
ن َ ْملَة :مجروربهحرف ّ
اَل َْعقْلِ :مضافالیه و مجروربه کسره

ُجل َْب :مفعول و منصوب به فتحه

جَرا َد ٍة :مضافالیه و مجرور

ْت» و صی َغ َت ُه:
 -2ن َْو َع فِعْلِ « َف َعل ُ

نوع فعل «ف ََعل ُْت» و صیغۀ آن:

 -3ن َْو َع فِعْلِ «تَق َْض ُم» و صی َغ َت ُه:

نوع فعل «تَقْضَ ُم» و صیغۀ آن:

ج ْم َعینِ لِل َّتکْسی ِر فِي ال َّن ِّص:
َ -4

دو جمع مکسر در متن:
َ
جهول فِي ال َّن ِّص:
 -5اَل ْ ِفعْ َل ال َْم

فعل مجهول در متن:

ف ََعل ُْت :ماضی ّاول شخص مفرد
تَقْضَ ُم :فعل مضارع
األقالیم« :مفرده :اإلقلیم»  /األفالك« :مفرده :ال َفلَك»
یت :داده میشد (فعل ماضی)
ُأ ْع ِط ُ

َ -6ع َد َد ْال َفْعالِ فِي ال َّن ِّص:

تعداد افعال در متن:
أعصي (مضارع)  /أسل ُُب (مضارع)  /ما ف ََعل ُْت (ماضی منفی)  /تقضَ ُم (مضارع)  /ی َ ْفنَی (مضارع)  /ال تَبقی (مضارع منفی) /
تِ ْس َعةٌُ .أ
ُ
عطیت (ماضی مجهول)  /أن َ
عین (مضارع)
نَعو ُذ (مضارع)  /ن َ ْستَ ُ
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َال َّت ْرجَ مَ ُة
ـح َو َ
َع ِّیـن َ
األ َص َّ
هــوم:
األ َد َّق فِــي ال َّتــرجمَ ةِ أو المَ ْف ِ

2

1

ِالس ِ
ك َفق َْد بَنَی ُمؤ ََّس َس َة «جائِ َز ِة نوبِل»:».
َ
اس ب ُّ
وء بَعْ َد مَوتِ ِه؛ لِذل ِ َ
«خاف نوب ُِل َأ ْن یَ ْذک َُر ُه النّ ُ

نوبل میترسید که مردم بعد از مرگش از وی به بدی یاد کنند ،به همین دلیل مؤسسهای تحت عنوان «جائزه نوبل» ساخت.
نوبل ترسید که مردم بعد از مرگش از او به بدی یاد کنند ،بنابراین مؤسسۀ «جائزۀ نوبل» را بنا کرد.
  نوبل ترسید که مردم بعد از فوتش از او به بدی یاد کنند ،بنابراین تصمیم گرفت مؤسساتی به نام «جائزه نوبل» افتتاح کند.
  نوبل ترسیده بود که مردم بعد از ُمردنش از او به بدی یاد کنند ،برای همین تصمیم گرفت که مؤسسهای به نام «جائزه نوبل» تأسیس کند.
2

ِ
«إن جوائ َز نوبِل تَ َت َع َّل ُق إلی َأشخاصٍ ُم َت َع ِّد ٍ
َّ
جاالت األَدبی َِّة ،الطِّ ِبی َِّة و :». ...
دة في ال َْم

همانا جایزههای نوبل به افراد مختلفی ،در زمینههای ادبی و پزشکی و  ...تعلّق گرفت.
  قطعاً جایزۀ نوبل به افراد بسیاری ،در زمینههای ادبی و پزشکی و  ....تعلّق گرفته است.
  همانا جوایز نوبل به افراد بسیاری ،در زمینههای ادبی و پزشکی و  ....تعلّق میگیرد.
  بیگمان جایزۀ نوبل به اشخاص زیادی ،در زمینۀ ادبی و پزشکی و  ...اختصاص خواهد گرفت.
3

4

ینامیت َّ
إراد ِة ا ِ
إلن ْسانِ :».
َلد
ُ
دون َ
«ا ّ
ماد ٌة ال تَنْف َِج ُر َ

دینامیت ما ّدهای است که با ارادۀ انسان منفجر نمیشود.

  دینامیت ما ّدهای که بدون ارادۀ انسان منفجر نخواهد شد.

دینامیت ما ّدهای که با ارادۀ انسان منفجر میشود.

  دینامیت ما ّدهای است که بدون ارادۀ انسان منفجر نمیشود.

واد و َّ
الطبیعی َِّة و َّ
واه ِر َّ
الظ ِ
الم ِّ
الطا َق ِة:».
«اَل ْ ِف
ح ُ
یزیاء ِعل ٌْم یَبْ َ
ث َعن خَصائِصِ َ
ُ

فیزیک دانشی است که دربارۀ ویژ گیهای مواد و پدیدههای طبیعت و نیرو تحقیق میکند.
  فیزیک دانشی است که دربارۀ ویژگیهای مواد و پدیدههای طبیعی و انرژی جستوجو میکند.
فیزیک علمی است که دربارۀ ویژ گی مواد و پدیدۀ طبیعی و انرژی جستوجو میکند.
  فیزیک علمی است که دربارۀ ویژ گیهای ما ّده و پدیدههای طبیعت و انرژی جستوجو میکند.
5

بجاذبیتها و الطّیور تضحك!»:
«کانت األرض تفخر
ّ

(سراسری ریاضی  92با تغییر)

  زمین به جاذبهاش مباهات کرد ،درحالیکه پرندگان میخندند.

  زمین به جاذبۀ خود مباهات میکرد ،درحالیکه پرندگان میخندیدند.
  زمین به کشش خود افتخار میکند که پرندگان میخندند.
  زمین به قدرت خود افتخار کرد ،هنگامی که پرندگان میخندیدند.
6

ألن من َّ
تحلی بهذه الخصلةَ ،کثُر معاشروه!»:
«أحسن کالمك لیصاحبك النّاس راغبین فیك؛ ّ

(سراسری خارج )90

به نیکی سخن بگو تا مردم با کمالمیل رفیق تو شوند ،از آنجا که هر کس مزیّن به این خصلت شود ،یارانش زیاد میگردند!

  سخن خود را نیکو کن تا مردم با میل با تو مصاحبت کنند ،زیرا هر کس به این خصلت آراسته شود ،معاشران او زیاد میگردند!
نیکو سخن بگو تا مردم به تو متمایل شده رفیق تو گردند ،چه هر کس خود را به این صفت بیاراید ،بر معاشرین خود میافزاید!
  سخن زیبا به زبانآور تا مردم از تو روی نگردانند ،چون هر کس از این خصلت بهرهمند شود ،یارانش را زیاد میکند!

َا َّ
لـد ْر ُس ال َّثانيَ :ا ْل ْ
وَج ُه ال ّناف ُِع و ْال ْ
وَج ُه ْالمُ ِض ُّر

7

89

خروا لعظمتك ساجدین!»:
«إلهي؛ ال تسیطر النّار علی وجوه العباد ال ّذین ّ

(سراسری انسانی )89

  خدایا آتش را بر چهرههای بندگانت که برای عظمت تو سجدهکنان بر زمین افتادهاند ،مسلّط نکن.

2

  پروردگارا ،آتش را بر چهرۀ بندهای که برای عظمت تو سجدهکنان بر زمین افتاده است ،مسلّط مکن!
  پروردگار من ،آتش را بر چهرههای بندگان خود که برای بزرگی او در حال سجدهاند ،مسلّط نمیکند.
  خدایا آتش را بر چهرههای بندگانی که برای عظمت تو سجدهکنان بر زمین افتادهاند ،مسلّط مکن!
8

واجهت هذه المشكلة لم أکن اُفكّر أبداً في أن ّني قادر بأن اُبعدها عن حياتي معتمداً علی نفسي!»:
«لما
ُ
ّ

(سراسری هنر )87

وقتی با اين مشكل مواجه شدم هرگز فكر نمیکردم ،بتوانم آنرا با اعتماد بر خويشتن از زندگیم دور كنم!

  همان وقت كه اين مشكل با من برخورد كرد ،گمان نمیکردم توانایی دور ساختن آنرا از زندگی خود داشته باشم!
زمانیکه اين مشكل با من مواجه شد ،گمان نمیبردم بشود آنرا با اعتمادبرنفس خويش از زندگی دور كنم!
  آنگاه كه با اين مشكل برخورد كردم ،هرگز فكر نمیکردم كه من با اعتمادبرنفس قادر بر دور ساختن آن از زندگی باشم!
9

«نادیت صدیقتي و هي غارق ٌة في أفکارها المضطربة :»...
ُ

(سراسری هنر )83

فکرهای پریشانی در ذهنم بود وقتی که دوستم مرا صدا کرد.
  به دوستم ندا دادم وقتیکه او در افکار پریشان خود مشغول شده بود.
ندای دوستم را شنیدم در حالیکه او غرق فکرهای آشفته خویش بود.
  دوستم را درحالیکه در افکار مضطرب خویش غرق بود ،صدا زدم.
10

حیح:
َعیِّنِ َّ
الص َ

ِ
کان غ ََر ُض نوبِلِ ِم ِن اخْتر ِاع ِّ
ح ِ
روب :هدف نوبل از اختراع دینامیت گسترش جنگها بود.
الد
ینامیت ِإشا َع َة ال ُ
ما َ
  تؤَثِّر ْ ِ
ال ْکت ِ
الص ْعبَ ِة :اکتشافات در آسان کردن کارهای سخت مؤثّر خواهند بود.
شافات في تَسهیلِ األَعمالِ َّ
ُ
ُ
فوق َع َد َد البَ َشرِ :همانا تعداد مورچهها در جهان بیش از تعداد انسان است.
   ِإ َّن َع َد َد ال َّن ْملِ في العالَمِ ی َ ُ
  و َرقَ ُة َّ
السالمِ :برگ زیتون نماد جنگ است.
یتون َر ْم ُز َّ
الز ِ
َ
11

المفْهومِ:
َعیِّنِ ا ْل َ
خ َط َأ في َ
المط َْمئِ َّن ُة ار ِجعي إل َی رب ِ
ِّك ِ
راض َی ًة مَ ْر ِض َّی ًة (البقرة  27 /و )28
ْس ُ
！یا َأ َّی ُتها ال َّنف ُ
ْ
َ

ر ِضي ال َْعبْ ُد َع ِن ِ
		
اهلل!
َ َ
		
العبْ ِد!
  ر ِض َي ا ُ
هلل َع ِن َ
َ
12

َّ
ض!
العبْ َد ی َ ْر َضیان ب َ ْعضَ هما َع ْن ب َ ْع ٍ
  إن ا َ
هلل و َ

ک ِلم َة ال َغریبةَ:
َعیِّنِ ال َ

النَ ْشر
13

العبْ ِد فَقَط!
  ر ِض َي ا ُ
هلل َع ِن َ
َ

  ال ّتوزیع

ِ
االنتشار

ال ِخالف

ب لِل ُّْسؤالِ ال َّتال ِ ِ
الم ِ
یة:
َعیِّنِ ال
ْجواب ُ
َ
ناس َ
ح ِدیْثَ ِة؟»
«ماذا یُ َسمَّی ِعل ُْم ِّ
الصنا َع ِة ال ْ َ

اَل َّثقافَة

  اَل َّتط ْویر

اَل ِّتقْن َّیة

اَل َّتحویل

َا َّ
لـد ْر ُس ْالخامِ ُس :یا ِإلهــي
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َال َّت ْرجَ مَ ُة
ـح َو َ
ـن َ
األ َص َّ
هــوم:
األ َد َّق فِــي ال َّتــرجمَ ةِ أو المَ ْف ِ
عَ ِّی ِ

1

ِ
ن ِذ ْک ِر ا ِ
واء!»:
«یا
طالب! ال تَغْف َْل َع ْ
ُ
هلل ف ِإ َّن ذک َْر ُه َد ٌ

ای دانشآموزانم! از یاد خداوند غافل نشوید ،پس همانا ذکر او دواست!
ای دانشآموز! از یاد خدا غافل مشو ،پس همانا یاد او شفاست!

5

  ای دانشآموز من! از یاد خدا غفلت نورز ،زیرا یاد او دواست!
  ای دانشآموز! از یاد خدا هرگز غافل مشو ،پس همانا یاد او شفاست!
2

ْت ُمضْ طَربةٌ؟ َو ا ِ
هلل ال ُمشْ ِک َل لي!»:
«یا ُأمِّي! لِماذا َأن َ

ای مادر! برای چه برای من آنقدر نگرانی؟ به خدا قسم ،من مشکلی ندارم!
  ای مادر من! چرا برای من نگران هستی؟ به خدا سوگند ،هیچ مشکلی مرا تهدید نمیکند!
  ای مادرم! برای چه تو آشفته هستی؟ به خدا قسم ،هیچ مشکلی ندارم!
  ای مادرم! چرا تو نگران هستی؟ به خدا سوگند ،با هیچ مشکلی مواجه نخواهم شد!
3

ن کِثْر ِة َّ
لي! ال تَخَ ْ ِ
اهلل مَعنا!»:
الظالمینِ ِ ،ل َ َّن َ
«یا َع ُّ
فم ْ َ

ای علی! از تعداد بسیار دشمنان نترس ،چون خداوند با ماست!
  ای علی! هرگز از بسیاری ستمگران نترس ،زیرا بیگمان خداوند با ماست!
ای علی! نباید از تعداد زیاد دشمنان بترسی ،چون خداوند با ماست!
  ای علی! از بسیاری ستمگران نترس ،زیرا محققاً خداوند با ماست!
4

ّهم ،قد وهبتني ّ
ألن فضلك یشمل ک ُّل عبادك!»:
کل ما کنت غیر مستأهل لهّ ،
«الل ّ

(سراسری هنر )92

  خدایا ،هرآن چه سزاوار آن نبودم به من عطا کردهای ،زیرا لطف تو همۀ بندگانت را شامل میشود!

  پروردگارم ،آن چه را شایستۀ آن بودم به من دادهای ،چون بخشندگی تو شامل همۀ بندگان است!
  پروردگارا ،به من میدهی همۀ آنچه را شایستۀ آن نیستم ،زیرا فضل تو شامل همۀ بندگانت میشود!
  خداوندا ،به من عطا کن هرچیزی را ،حتی اگر سزاوار آن نباشم ،چون مهربانی تو به همۀ بندگانت رسیده است!
.
أطلب و إذا کنت ناظرا ً فما أقول!» خدایا! ......................
کنت حاضراً فما
« 5إِلهي! إذا َ
ُ

(سراسری انسانی )85

  چون تو حاضری چه جویم و چون تو ناظری چه گویم!

  هرگاه حاضر بودی چیزی نخواستم و هرگاه ناظر بودی هیچ نگفتم!
  وقتی که حاضر و ناظر هستی پس من نه چیزی میخواهم و نه چیزی میگویم!
  در آن زمان که تو حضور داری هیچ نمیخواهم و در آن زمان که تو ناظری هیچ نمیگویم!
6

محبین له!» :ای بندگان خدا!  .......................
«یا
َ
عباد اهلل! التحزنوا فأنتم في أعلی درجة إن کنتم ّ
  غم مخورید ،چه شما اگر دوستدار او باشید در برترین مرتبه هستید!

  غمگین مشوید ،درحالیکه در بهترین مراتب هستید اگر دوستدار وی باشید!
  هرگز غم مخورید ،چه شما اگر او را دوست بدارید ،در باالترین درجات قرار میگیرید!
  هیچگاه غمگین مشوید ،درحالیکه در باالترین مرتبهاید تا زمانی که دوستدار او هستید!

(سراسری تجربی )87
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7

َ
ِ
الدنیویّة!»:
العلم للوصولِ إلی
ّالب ،ال تطلبوا
المناصب ّ
َ
«أیّها الط ُ

(سراسری خارج از کشور )86

ای دانشآموزان ،علم را برای دستیابی به لذّات دنیوی کسب کنید!
  ای دانشآموز ،علم را برای دستیابی به مقامات دنیوی بجوی!
  ای دانشآموزان ،دانش را برای دستیابی به مقامات دنیوی مجویید!

5

  ای دانشآموزان من ،برای رسیدن به مقام دنیوی دانش را بجویید!
8

حیح:
َعیِّنِ َّ
الص َ

ِنسان! ل َ ْن تَقتَر َِب ِم َن ال َْمعاصي! :ای انسان! به گناهان نزدیک مشو!
یا أَیُّها اإل ُ
  ربَّنا! اِنْزِلِ ال ْبَ َر ِ
المؤمنین! :پروردگار ما برکات را بر مؤمنان نازل میکند!
کات َعلَی
َ
رب! اِجْ َعلِ ال َّ
ْحق علی لِساني! :پروردگارا! حق را بر زبان من قرار ده!
ِّ

جاهدون دافَعوا َع ِن
الوطن! :ای رزمندگان! از وطن دفاع کنید!
  اَل ُْم
ِ
َ
9

َعیِّنِ ال ْ َک ِلم َة ال ْ َغریب َة في المفهومِ:

اَ َّلصدر

  اَ ِّلرجل

اَ ُّلل ّب

اَلْفَم

درک مطلب
اِقرأ ال َّن َّص ال َّتال َي ُثمَّ ِأج ْب عَ ن َ
األسْ ئ َِلةِ ال َّتالِـ َیةِ:
الد ِ
َ
ِ
بوسیلة ُّ
ُّ
اهلل ب ِِه و قد َو َع َد بإجاب َ ِت ِه کَما َ
رید
اإلنسان
ب لَکُم (الغافر  ،) 60 /إ َِّن
عاء یُ ُ
عاء ِعباد ٌة َعظیم ٌة َأ َم َرنا ُ
ُ
قال في الْقُرآنِ الْکَریمِ！ :اُدعوني أ ْس َت ِج ْ
الد ُ

الد ِ
الدنیا و ْال ِ
ِ
ِمن ا ِ
عاء .ی َؤث ُّر ُّ
ند ُّ
الحیاة ُّ
عاء في نفسِ المؤمنِ تأثیراً؛
أن
َحقیق أمو ٍر یَ َتمِّناها في
هلل تَعالی ت
َ
یکون مو ِقنا بإجاب ِت ِه ِع َ
ب علیه ْ
َ
الد ُ
خرة و یَ ِج ُ
للد ِ
ِ
ُزول الب ِ
حزنِ و الغَمِّ  ،اَل َّتقر ُب إلی ا ِ
هلل و  ...و ُّ
ِ
ُ
الصدرُِ ،
رکات و . ...
عاء
فران
رفع
من ُهِ :ا
نشراح َّ
البالء ،غُ ُ
فضائل کَثیرةٌُ :
ُ
زوال ال ُ
الذّنوب ،ن ُ َ
ّ
10

یرید ْ ِ
نسان ِمن ِخاللِ ُدعائِ ِه؟
ال
ماذا
ُ
ُ

ِ
		
اآلخرة!
السعا َد َة في
   َّ
		
ان ذُنوب ِِه فَقَط!
  غُفر َ
11

خ َط َأ:
َعیِّنِ ال َ

الد ِ
ِ
بإجابة ُّ
ُرآن ال ْ َکرِیمِ.
هلل قد َو َع َد
عاء في الق ِ
  إن ا َ
ّ
نسان تأثیراً ُسوءاً.
ْس ْال ِ
عاء في نَف ِ
  یؤثِّ ُر ّ
الد ُ

ِ ُ
  تحقیق األُمو ِر ُّ
خر ِوی َِّة!
َ
الدنیویّة و األ َ
لسعا َد َة في ُّ
الدنیا!
  اَ َّ
الد ِ
  نزول البَ َر ِ
فضائل ُّ
ُ
ُ
عاء.
کات ِم ْن

الد ِ
الصد ِر ِم ْن آثا ِر ُّ
عاء.
اح َّ
ُ
  یکون انْشر ُ

یح في َنو ِع َّیةِ ال َکلِمَ ةِ َو المَ حَ ِّل ْ
الصحِ َ
َع ِّی ِن َّ
اإلعرا ِب ِّي:
12

َ
ب:
أ ْس َت ِج ْ

ِف ٌ
ٌ
مزید من باب «اِستِفْعال» 	
مجهول،
مضارع،
عل
ٌ
ثالثي ٌ
ٌّ

ٌ
  فعل
مزید من باب «اِستِفْعال»
معلوم،
مضارع،
ٌ
ثالثي ٌ
ٌّ
ٌ
13

ٌ
مزید من باب «اِ ْستِفعال»
معلوم،
ماض،
فعل
ٍ
ثالثي ٌ
ٌّ
ٌ
ٌ
ٌ
مجر ٌد
مجهول،
ماض،
  فعل
ٍ
ٌّ
ثالثي ّ

ُ
فضائل:

اسم ،جَ ْم ُع ال َّتکسیرِ (مفر ُد ُه :فضیلة) ،نَکِر ٌة 	
   ٌ

اسم المفعولِ ،نَکِر ٌة
ُ
  جمع ال َّتکسیرِ (مفر ُد ُه :فضیلة) ،مذک ٌّرُ ،

عر ٌف ب ِأل
  مفر ٌد ،مؤنّ ٌثُ ،
اسم الفا ِعلُ ،م ّ
عر ٌف ب َِأل
اسم ،مؤنّ ٌثُ ،
   ٌ
اسم الفا ِعلُ ،م ّ

َا َّ
لـد ْر ُس ْالخامِ ُس :یا ِإلهــي
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َا ْل َقواع ُِد:
عَن َ
األسْ ئ َِلةِ ال َّتالِ َیةِ:
عَ ِّی ِن المُ ناسِ َ
ب في الجَ ِ
واب ِ
ت فیه أدا ُة ال ِّن ِ
داء:
ح ِذ َف ْ
بار َة ال ّتي ُ
َ 14عیِّنِ ال ِع َ
َ
َ
اس حاجَةً!
یا أ َّیتُها المؤمنةُ! ال تَسألي ال َّن َ
  یا أَیُّها ُّ
ت في ِ
ؤمنین!
قلب ال ُْم
هداء! هذه ِدماؤکم قَ ْد أَشْ َرقَ ْ
َ
الش ُ
15

َعیِّنِ ال ُْمنادی:

16

المنادی:
َعیِّنِ الخَ طَأَ في ُ

17

حیح في تعیینِ ال ُْمنادی:
َعیِّنِ َّ
الص َ

صادق َو َع َدني و َوفَی ب َِوعْ ِد ِه!
مؤمن
ٌ
ٌ

(سراسری تجربی  84با تغییر)

هلل ،اِ ْرحَ ْمنا!
  یا ا ُ

		
جل ِ ْس هناك!
یا أَ ُ
حمد! ال تَ ْ
		
  یا عال ِ َم األَسرا ِرَ ،ع ِّلمنا!

ِ
ُدرسوا!
  یا ُم
َ
جتهدین ال َْم ْد َر َسة؛ ا ُ

یا طالبي العلمِ! اجْتَهدوا في ا ْکت ِ ِ
ساب ال ِعلمِ!
َالب! تَ َو َّک ْل علی ِ
ِ
ْحاالت!
جمیع ال
اهلل في
ِ
  یا ط ُ

العلمِ 	
طالب
ُ

المنادی:
َعیِّنِ َّ
الص َ
حیح في ُ

ِ
المدرسة!
بین
یا طال ِ ِ

بات
  الطّال ِ ُ

  یا ّ
طلب
اإلنسان!
  أَیُّها
ُ

المنادی:
َعیِّنِ الخَ طَأَ في ُ

ُ
المدرسی ِة!
ك
ب واجباتِ َ
ّ
یا ال ِّتلمیذة! أ کتُ ْ
المنادی:
َعیِّنِ َّ
الص َ
حیح في ُ

المسلمةُ!
یا أیُّها ُ
23

24

الد ِ
  یا راف ََع َّ
المؤمنین في اآل ِخ َر ِة!
درجات
رجات! اِ ْرف َْع
َ
َ

الد ِ
َّ
رجات

(سراسری ریاضی  84با تغییر)

  تَالمی ُذ

  طالبات
ُ

ال ِّتلمیذات

ّالب!
یا الط ُ

المؤمنون
َ
مسلمون!
یا أَیُّها
َ

  یا اهلل! ساعدني في ک ُِّل شؤون حیاتي!

		
یا فاطمة! إجلسي هناك!

22

المسلمون! اُط ْلبوا َسبیال ً للوصولِ ِإلی ِّ
الحق!
  یا أَیُّها
َ

المسلمون
َ

ِ
القلوب!»
َراغ ...............................« :تَأَ ّملوا في األَفکا ِر َّالتي تَ َت َس َّر ُب في
َعیِّنِ الخَ طَأَ لِلْف ِ

ال َّتالمیذ

21

(سراسری انسانی  84با تغییر)

َ
حیح لِلف ِ َ
ج ّه َ
ال! »
َعیِّنِ َّ
الص َ
لماء ال ال ُ
َراغ« :أیُّها  !...............................أ ْکرِموا ال ُْع َ

ال َّتالمی ُذ

20

ِ
حاجات ُّ
الدنیا!
قطع ع ّني
ِّ
رب! اِ ْ

ح ًة ُم ِفید ًة!
حتْنا ن َ ِصی َ
  مؤمنة صادقة ن َ َص َ

  مؤمنة اِ ْستَغْ ِفري ربَّك و تُوبي ِإلیه!

19

ك!
  یا
سع في حیاتِ َ
طالب :اِ َ
ُ

(سراسری انسانی )94

کان یصلّي ف ََس َألته ُّ
الدعاء!
مؤمن َ
ٌ

18

(سراسری انسانی خارج از کشور  93با تغییر)

  یا أیُّها الکاتِ ُب!

حیح في إ ِ
المنادی:
َعیِّنِ َّ
الص َ
ِعراب ُ

یا غافرالذّنوب! اغفر ذنوبَنا!
یا أَی ُّتها ال ِّتلمیذُ!

المکتبة!
یا أیُّها الطّالبة! إذهبي إلی َ

جتَ ِهد!
  یا أَیُّها ُم ْ

مع َصدی ِق ِ
ك!
ب َ
أیّها أَخَ ! ال َ
تلع ْ

َّ
التتکلموا!
یا تَالمیذُ!

یا أیُّها ُم َع ِّل ُم!

ِّن ما لیس فیه ُأسلوب ال ِّن ِ
داء:
َعی ْ
َ

ب لي ِعلماً وا ِفراً.
ِّ
رب! ه َ ْ

  فاطم ُة التتکلّمي مع زمیلك.

الص ِّف.
جت من َّ
مریم خ ََر ْ
ُ

ارع.
ب في ّ
الش ِ
ٌّ
علي ال تَ َ
لع ْ

5

آزمون نوبت دوم
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آزمـــــــون نــــــوبت دوم

1

َت ْر ِج ِم ال َکل ِ
ِمات المُ لوَّ َن َة:
البومات ِب َق ْت ِل ا ْل َ
الف) إ ّني َت َخ َّل ُ
کثی ِر فیها............................... .
صت مِ َن
ِ
ب) و امْ َل َّ
شراح ًا............................... .
الص ْد َر ا ْن ِ

0/5

2

ُ
تین:
تین المُ ترادِفتین َو ْال َکلِمَ َت ْی ِن المُ تضا َّد ِ
راغ ْال َکلِمَ ِ
أ ک ُت ْب في ال َف ِ
ُّ
الذر یّة َ /ا َلغني َ /ال َّنسل  /العائِل

0/5

الف)
3

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

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

الغ َ
عَی ِن ْال َکلِمَ َة َ
ریبة في المعنی:
ِّ
الف) ال ُقرص  	

ب) َال ُی ْسر
4

5

ب)

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

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

0/5
َا ُّلطعْ م
َال ّتوفیق

َا ْلفِئران
َا ّ
لحظ

َا َّلطعام
َال َّنصیب

ُ
َ
نتین:
ِمتین المُ َلوَّ ِ
أ ْک ُت ْب مفر َد أو جَ مْ عَ ال َکل ِ
راوات المزرعةِ ............................... .
الف) ِإنَّ الفئرانَ تهجُ م علی َخ ْض ِ

ب) ّ
ِثات.
رور الحاد ِ
اللهمَّ احْ ِم بالدي مِ ن ُش ِ

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

َت ْر ِج ِم الجُ مَ َل ال ّتال َِی َة:
ِلم و ال َت ْط ُل ْب ِب ِه ب ََدال ً
الف) َف ُف ْز ِبع ٍ

أحیاء
اس مَ وتی و أه ُل الع ِْل ِم
َفال ّن ُ
ُ

0/5

5

ب) و بَعْ َد َأ ِن ْ
اخ َت َر َع نوب ُل ّ
ُ
َ
خریب.
أدوات ال َق ْت ِل و ال َّت
روب و َک ُث َر ْت
الد
ینامیتِ ،ا ْزدا َد ِت الحُ ُ
ِ
َ
ت ّ
مسلمین.
یماء أسیر ًة ب َی ِد ا ْل
نین فِي السَّ َنةِ الثامنةِ الهجر ِة و ََقعَ ِ
الش ُ
ِ
ج) َفمَ َّر ِت األیّامُ و في غزو ِة حُ ِ
زارع َأنَّ عَ َد َد أفراخ ُّ
یوم الحَ َظ المُ ُ
یور ین ُق ُص تدریج ّی ًا ،ب ََد َأ المُ ُ
د) َ
بب َذل َِك.
ذات ٍ
زارع ُی َف ِّک ُر في سَ ِ
الط ِ
ه) و َأ ِن ْر عَ ْقلي و َق ْلبي
6

ِب ُ
افعات
لوم ال ّن ِ
الع ِ

َ
ِا ْن َتخِ ِب ال َّترجَ مَ َة َّ
حیحة:
الص
هلل ُّ
نوب ّإل ِّ
الف) «یغ ِف ُر ا ُ
الشركَ باهللِ».
الذ َ

 )1خداوند گناهان را به جز شرک به خدا میبخشد.
 )2خداوند شرک به خدا را هرگز نمیبخشد.
ب) َی َر ی المُ تشائِمُ َّ
رص َة في ُک ِّل ُصعوبَةٍ .
رصةٍ  ،أمّ ا المُ َتفا ِئ ُل َف َیری ال ُف َ
الصعوب ََة في ُک ِّل ُف َ

 )1انسان بدبین گرفتاری را در هر فرصتی خواهددید ،ولی انسان خوشبین فرصت را در همۀ سختیها میبیند.
( )2انسان) بدبین سختی را در هر فرصتی میبیند ،امّا (انسان) خوشبین ،فرصت را در هر سختی میبیند.

0/5
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اِمْ َلْ َف ِ
راغات ال َّترجَ مَ ةِ الفارس َّیةِ :

1/5

وانات ب َْع ِضها عَ لی ب َْع ٍض یُحَ ِّق ُق ِإیجا َد ال َّتوا ُز ِن في َّ
الف) ْعَی ُ
ش الحَ َی ِ
الطبیعةِ .
 ...............................حیوانات بایکدیگر با ایجاد  ...............................در طبیعت مح ّقق میشود.
ب) ！ ُق ْل یا أَیُّها الکافرونَ ال أَ ْع ُب ُد ما َت ْعبُدونَ ( ...الکافرون  1 /و )2

بگو  ...............................نمیپرستم آنچه را که ................................
8

َت ْر ِج ِم ْ َ
الفعا َل المُ َلوَّ َن َة:
ُ
ِراق............................... .
الف) إ ّني سَ وْ َف أسا ِف ُر إلی الع ِ
ب) اِعْ َلموا َأنَّ کما َل ِّ
ب الع ِْل ِم............................... .
ین َط َل ُ
الد ِ
ُ
فالن إلی أمِّ ِهما............................... .
ج) ما ساعَ دا ال ِّط ِ
لمیذان! ال َتجْ لِسا ُ
هنا............................... .
د) یا َأیُّها ال ِّت
ِ

9

نوع َ
عَ یِّنْ َ
فعال ال ّتالیةِ :
األ ِ

1

0/5

الصب ِر و َّ
الف) ！و اسْ َتعینوا ِب َّ
الصال ِة

ب) َ
ِعین ِبهذا العَ مَ ل.
سوف َت ْن َتف َ

(ا ْلحَ صرَ ،ا ْلِستثناء) في ْ َ
األسلوب َ
عَینْ َ
المْ ث َِلةِ ال ّتالیةِ :
نوع
ِّ 10
ِ
الف) ما ُ
درس العربیّةِ .
قرأت ّإل َ

1

ب) َذ َه َب المُ تف ّرجون إلی المَ ْلعَ ِب ّإل عَ ل ّی ًا.
ً
َ
ج) یُعَ ِّلمُ ُک ُّل ّ
واحدا.
اإلنجلیزیة ّإل طالب ًا
الب ُّالل َغ َة
الط ِ
شاهد َ
ُ
فوق ال َّنه ِر ّإل بَیت ًا.
د) ما ُن
الحروف المُ ش َّبهةِ
ِ
ِ
العبارات ال ّتالیةِ ُثمَّ ْاذ ُک ْر ِإعراب َُهما:
بالفعل و َخ َب َرها في
عَی ِن اسْ مَ
ِّ 11
ِ
الف) یا َل ْی َت عَ ل ّی ًا َلمْ ُی َق ِّص ْر في أداءِ واجبات ِِه.

اسم « َل ْی َت»:
ب) شا َر َك ال َّت ُ
لکن محمّ ً
َ
ماشارك فیها.
دا
المیذ في الحَ ْف َلةِ ّ
...............................

		
«لکن»............................... :
اسم
َّ

1

خبر « َل ْی َت»:

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

«لکن»:
خبر
َّ

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

 12عی ِّن اسمَ ال ال ّنافیةِ
للجنس و َخ َب َر ُه ُثمَّ ْاذ ُک ْر ِإعراب َُهما:
ِ
！ال إکرا َه في ّ
ین
الد ِ

		
اسمَ «ال»............................... :

0/5
خب َر «ال»:

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

عَی ِن المفعو َل ْالمُ ْط َل َق و ُ
نوعَه في الجُ مَ ِل ال ّتالیةِ ُثمَّ َت ْر ِجمْ :
ِّ 13
ِعتمادا ً
ً
َ
المطلق و نوعَ ُه............................... :
المفعو َل
کثیرا.
الف) اِعْ َتمَ َد َأبي عَ ل َّي ا
  

لماء أسرا َر ا ْل َبحْ ِر ا ْکتِشاف ًا.
ب) ا ْک َت َش َف ِ
ت ا ْل ُع ُ
  

َ
المطلق و نوعَ ُه:
المفعو َل

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

1

آزمون نوبت دوم
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الیة ِب َّ
األسالیب ال َّت َ
دقةٍ :
َ 14ت ْر ِجم
َ
جح ُک ُّل ُّ
الف) َی ْن ُ
ِمتحانات ال ّنهائیّةِ ّإل المتکاسِ َل.
الب في اال
ِ
الط ِ
  

1

الص ِّف ّإل المُ ّ
ب) ما َت َک َّلمَ في َّ
علمُ .
  

الص َ
 15ا ْن َت َخ ِب الخیا َر َّ
حیح:
رص َة.
الف) یا َأیُّها ِ ! ...............................ا ْغ َتن ِِم ال ُف َ

ب) یا  ...............................المسلمین! ِا ّتحدوا.

0/5
ّ
الب
الط ُ
أیّتها

الط ُ
ّ
البة
َأیُّها

الص َ
عَی ِن َّ
الحال:
حیح في
ِّ 16
ِ

0/5

رأیت طِ فالً في َّ
الف) ُ
ارع ................................
الش ِ
ت ّ
المعل ُ
مة َّ
الص َّف ................................
ب) َد َخ َل ِ

الباکي

باکی ًا

ضاحکة

ّ
الضاحکة

ُ 17أ ُ
ذکر المَ حَ َّل اإلعراب َّي ل ِْل َک ِ
لمات المُ َلوَّ َنةِ :

1

ازدیادا ً
ً
کبیرا.
فئران الحَ ْق ِل
الف) اِزدا َد عَ د ُد ِ
............................... ...............................

ً
َ
جوز.
عجوزا ی َْغ ِر ُس
ب) شا َه َد ِکسری أنوشروانُ یوم ًا ّفلح ًا
فسیلة ٍ
...............................  ...............................

َ
َ
حیحة و غی َر َّ
الجمل َة َّ
ب الحقیقةِ و الواق ِِع:
الص
 18عَ ِّی ِن
الصحیحةِ حَ سَ َ
		
تین عا َد ًة.
الف) ُت ْثمِ ُر َشجَ َر ُة الجَ ِ
وز بَعْ َد سَ َن ِ

1/5

		
الج ْل ِد و العَ ْظ ِم.
الج ْس ِم َب ْی َن ِ
ب) َا َّللحمُ قِسْ مٌ مِ َن ِ
ً
ِظام َّ
ج) ُتعَ ُّد ال ُّن ُ
		
الطبیعةِ .
الصناع َّی ُة َت
فایات ِّ
هدیدا ِلن ِ

		
واجب علی ُک ِّل َف ْر ٍد مِ ّنا.
شجار
ٌ
د) َا ْلِهتمامُ ِب َغ ْر ِس األ َ ِ
		
نجاز عَ مَ ل ِِه.
ه) إنَّ المتکاس َل َیسْ عَ ی في ِإ ِ
		
و) کانَ ال َّنب ُّي ﷺ یُحِ ُّب األَطفا َل.
َ 19ر ِّت ِب ْال َکل ِ
ِمات َو ْاک ُت ْب سُ ؤاال ً و جواب ًا َصحیح ًا:
الف) اب َن ُه  /مَ ْن َ /ق َّبل  /البدایةِ  /الوال ُِد  /في

سؤال ............................................................................................................................................................................................................................................................ :؟
جواب. ............................................................................................................................................................................................................................................................ :
زار ُع  /ما  /في ُ /ی َربِّي  /مَ ْز َرعَ ت ِِه ُّ /
البومات
الطیو َر  /کان  /و /
ِ
ب) المُ ِ
سؤال ............................................................................................................................................................................................................................................................ :؟
جواب. ............................................................................................................................................................................................................................................................ :
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درس 1

پاسخنامه تشریحی کافه سؤال

1

الف) زندان

ب) فکر کنید ،خردورزی کنید

2
3

ْب = َش ّك
الف) َری َ
بص َر
الف) َأ َ

ب) ُ
العقالء ¹

4

الف) َا ْلمَ َرض

5

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

14

الجُ هالء

ب) َالمَ َرض
ب) َالعِظام

15

این ویژگیهای ستوده زینت بدهد.
ب) علم را بخواه (بیاموز) زیرا اهل علم زندگانند (زندهاند) و هرگز نخواهند
مُ رد.
ج) همانا خداوند واال مرتبه انسان را از گِل آفرید.
د) ارزش هر انسانی به اعمال نیکوی اوست.
6

الف) 2

7

الف) طاقت آن را نداریم  -بر ما تحمیل مکن (مق ّرر مَ دار)
ب) هیچ  -بینیازتر (بینیاز کنندهتر)  -نیست

8

ب) 1

ج) 2

2

پاسخنامه تشریحی گزینۀ چند

گزینۀ (« ،)2اآلباء» پدران [ر ّد گزینههای ( )1و ( ])3و «أبوهم» پدرشان
[ر ّد گزینۀ (])4
«إنَّ » یعنی قطع ًا ،همانا ،بیگمان [ر ّد گزینۀ (« ،])1لم یُوَ ِّرثوا»
گزینۀ (ِ ،)3

3
4

گزینۀ (« ،)2أل ّنهم» در عبارت بهمعنای (زیرا) است.

الف) کان ،زیرا از افعال ناقصه بهشمار میرود ،اما بقیۀ گزینهها حروف
مش ّبهةبالفعل هستند.
ب) العَ جَ َب ،الیی که بر سر «عَ جَ َب» آمده است ،الی نفی جنس بهشمار

6

گزینۀ ( ،)2زیرا «ال» بر سر اسم آمده است و آن را مفتوح کرده است ،بنابراین
الی نفی جنس میباشد و در ترجمۀ آن باید از لفظ «هیچ  ...نیست»

میآید که بر سر اسم آمده است ،اما «ال» در سایر گزینهها بر سر فعل آمده

استفاده کرد.

الف) کمک میکنند.

7

گزینۀ ()2
دالیل ر ّد سایر گزینهها:
« )1اکتسِ بوا» جمع مذکر مخاطب است ،بنابراین باید بهصورت «کسب
کنید» ترجمه شود.
« )3عَ َّلم َتنا» مفرد مذکر مخاطب است و باید بهصورت «به ما آموختی»
ترجمه شود.
« )4آمنوا» فعل ماضی است و باید بهصورت «ایمان آوردید» ترجمه شود.

8

گزینۀ ( ،)4سایر گزینهها به فضیلت علم و دانشمند پرداخته اما گزینۀ

9

( )4به تفاوت کسانیکه میدانند و کسانیکه نمیدانند اشاره کرده است.
گزینۀ (َ ،)3ا ْل ِجرم :پیکر ،موجود

ب) ترک نکنی.

الء و منصوب بالفتحة  /خبر ِ«إنّ » :امتحانٌ
الف) اسم «إنَّ » و اعراب آن :ال َب َ

ترجمۀ متن :اهم ّیت دانش و بهدست آوردن آن ،در زندگی انسان بر هیچکس
پوشیده نیست؛ زیرا آن نوری است که تاریکی جهل و نادانی را روشن میکند
و آن اصل همۀ چیز است .علم انسان را از فساد رها میکند و گویا آن کلیدی
است که عقلها را از وهمها (شکها) و بندها آزاد میسازد .و آن انسان را
وادار به اندیشیدن (تأمّل کردن) دربارۀ قدرت خداوند میکند .دانش بسیار
بافضیلتتر از مال (دارایی) است ،زیرا آن باقی میماند امّا مال (ثروت) از بین
میرود (نابود میشود) .خواستن (طلب) علم راهی بهسوی بهشت بهشمار
میآید و خداوند واالمرتبه درجۀ اهالی دانش را در دنیا و آخرتشان باال میبرد.

ٌ
بین
حجاب و
الف) اسم «ال» و اعراب آن:
َ
مفتوح  /خبر «ال» و اعرابشَ :
هّلل و مرفوع (محالً)
ا ِ
ٌ
مفتوح  /خبر «ال» و اعرابش :في اإلسالم
ب) اسم «ال» و اعراب آنَ :ض َر َر و
و (محالً ) مرفوع
مفتوح  /خبر «ال» و اعرابش :في ّ
ٌ
الدنیا
ج) اسم «ال» و اعراب آن :سَ عا َد َة و
و (محالً ) مرفوع

12

الف) بأد ِبهِ و عِ فافِهِ .

ب) ِبأعمالِهِ الحَ َس َنةِ .

5

و مرفوع
ب) اسم َ
«لیت» و اعراب آن« :ی» و (محالً ) منصوب  /خبر «لیت» و
أقاومُ و (محالً ) مرفوع
اعرابشِ :
ج) اسم َ«أنَّ » و اعراب آن :ا َ
منصوب بالفتحة  /خبر «أنَّ » و اعرابش:
هلل و
ٌ
ٌ
محیط و (محالً) مرفوع
«لکن» و اعراب آنّ :
«لکن» و اعراب آن :یجحدون
الظالمین  /خبر ّ
د) اسم ّ
11

ج) نادرست

د) درست

به ارث نبردهاند [ر ّد گزینههای ( )4و (])2
گزینۀ (( ،)4ترا ُهم :تری  +هم) آنها را میبینی [ر ّد گزینههای ( )1و
(ّ ،])2
الطین :گِل [ر ِّد گزینۀ (])3

ج) اعتماد بکنند (زیرا قبل از آن «لیت» آمده است).
د) هرگز نخواهد دید (زیرا قبل از آن « َل ْن» آمده است که از ادات ناصبه
بهشمار میآید).
10

الف) درست

ب) نادرست

درس 1
1

أکفا ٌء :خب ٌر و مرفوع

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

است و «الی نهی» محسوب میشود.
9

ٌ
 13الف) ُ
اهلل :مبتدأ و
مرفوع بالضمّ ةِ
الفاسقینٌ :
صفة و منصوب به «ی»
َ
ٌ
ب) اآلباءِ :مضافإلیه و مجرور بالکسرة

يء (اسم ال و مفتوح)
الف) َش َ
ب) َأنَّ (وسط جمله میآید).
ج) المدی َر (اسم َ
«لیت » منصوب است).
«لکن» مرفوع است).
د) غافلونَ (خبر َّ

10

گزینۀ ()3
ترجمۀ گزینهها:
گزینۀ ( :)1خداوند مرتبۀ اهالی دانش را فقط در آخرت باال میبرد.
گزینۀ(:)2دانشازبینمیرودامامال(دارایی)باقیمیماند(.نابودنمیشود)

پــاسخنــامۀتشــریحـــی

11

12

گزینۀ ( :)3همانا علم رها کنندۀ (نجاتدهندۀ) انسان از فساد است.
گزینۀ ( :)4طلب دانش راهی به سوی بهشت بهشمار نمیآید.
گزینۀ ()2
گزینۀ ()3
دالیل ر ّد سایر گزینهها:
مُ َت ٍّ
عد
 )1الز ٌم
مبتدأٌ
خب ٌر
ٌ
ماض
مضارع
فِع ٌل
 )2فِع ٌل ٍ
مجهو ٌل
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(جالستین) است که باید بهصورت مرفوع (جالِستان)
بیاید و نیز خبر آن
ِ
بیاید.
گزینۀ ()2
دالیل ر ّد سایر گزینهها:
 )1اسم «ال» باید مفتوح (عاصمَ ) باشد.
 )3در این گزینه هم اسم «ال» به صورت مرفوع (عَ مَ ُل) آمده است که باید
بهصورت مفتوح (عَ مَ َل) آورده میشد.

مُ ّ
ذک ٌر
مع َّر ٌف بأل

«لکن» و مرفوع بالضمّ ة
خبر ّ
گزینۀ ()2
دالیل ر ّد سایر گزینهها:
ّ
ّ
«الطل َب» شود و
«الطلب» اسم « إنَّ » است و باید منصوب
گزینۀ (:)1
منصوب بالفتحة
«لکن» و
ٌ
اسم ّ

گزینۀ (« :)4اهلل» اسم «إنّ » است و باید بهصورت منصوب «اهللَ» بیاید.
«العلماء» اسم «لیت» است و باید منصوب
گزینۀ ( ،)3چون
(العلماء) بیاید
ُ
َ
ّ
ّ
(متفکرون)
«متفکرین» به عنوان خبر «لیت» است و باید بهصورت مرفوع
و
آورده شود.
گزینۀ ()2
دالیل ر ّدسایر گزینهها:
«الکتاب» اسم الی نفی جنس است و باید بدون «ال» بیاید.
)1
َ
« )3عاش» فعل میباشد و بعد از الی نفی جنس فقط باید اسم بیاید
نه فعل.

17

ین)
« :)4األختان» اسم «إنّ » و مثنی است و باید به صورت منصوب (األخ َت ِ

«لکن» و
منصوب بالفتحة
ٌ
اسم ّ

علیمٌ) آورده شوند.
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« )4ال» در «ال أستسلمُ » همانند گزینۀ ( ،)1الی نفی است.
گزینۀ ()2
دالیل ر ّدسایر گزینهها:
ُ
َ
(المساجد)
ساجد» اسم «إنّ » میباشد و باید بهصورت منصوب
« :)1المَ
ُ
َ
(بیوت) بیاید.
«بیوت» و باید بهصورت مرفوع
آورده شود و همچنین خبر آن
« :)3عل ٌّي» اسم «إنّ » است و باید بهصورت منصوب (عل ّی ًا) بیاید و نیز خبر
آن «ینجح» میباشد.

19

«ناجحین» خبر آن و باید مرفوع «ناجحون» باشد.
َ
َ
ً
ً
گزینۀ (« :)3سمیعا و علیما» خبر «أنَّ » و باید بهصورت مرفوع (سمیعٌ و

15

18

ٌ
خب ٌر و
مرفوع

«لکن» و مرفوع بالضمّ ة
خبر ّ
مُ ّ
 )2مؤ ّن ٌث
ذک ٌر

14

کرده است.

ٌ
مرفوع
خب ٌر و

گزینۀ ()3
دالیل ر ّد سایر گزینهها:
مع َّر ٌف بأل
َ )1نکِ ر ٌة

 )4مؤ ّن ٌث
ٌ
معرفة بالعلمیّةِ

« )2ال» در «ال ُتحاسدوا» ،الی نهی میباشد ،چون انتهای فعل را مجزوم

معلو ٌم

فِع ٌل و ُ
فاعل ُه «اإلنسان»
مُ َت ٍّ
عد
 )4الزم
فِع ٌل و فاعِ ُل ُه «اإلنسان»
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(طالب)
«طالب» اسم الی نفی جنس است و باید بهصورت مفتوح
)4
ُ
َ
بیاید.
گزینۀ ()3
دالیل ر ّدسایر گزینهها:
« )1ال» در «ال یَعْ مَ ُل» ،الی نفی میباشد ،چون بر سر فعل مضارع آمده
است و انتهای آن را تغییر نداده است.

20

21

« )4هذان» اسم «ال» است که بهصورت مرفوع آمده است ،در صورتیکه
باید بهصورت مفتوح ( َهذی َْن) بیاید.
گزینۀ ()2
دالیل ر ّد سایر گزینهها:
َ « )1لعَ َّل» باید بهصورت (شاید) ترجمه میشد.
« )3ي» به معنای «من» در «لیتني» معنا نشده است.
ُ « )4ت ْذ َه ُب» بهمعنای (از بین میبرد) باید ترجمه شود.
گزینۀ ( ،)2در این گزینه «ان»«َ ،أنَّ » و از حروف مش ّبهة بالفعل است ،اما در

سایر گزینهها «إن» ناصبه آمده است که بر سر فعل مضارع وارد میشود.
 22گزینۀ (« ،)4اهلل» اسم «إنَّ » است و باید به صورت منصوب بیاید.
 23گزینۀ ()3
دالیل ر ّد سایر گزینهها:
« )1یدافعون»« :خبر «إنَّ »
« )2قامت» :خبر «إنّ »
« )3یستطیع» :خبر «لیت»
 24گزینۀ ( ،)4در این گزینه «ال» الی نفی است ،زیرا بر سر فعل مضارع
(أری) آمده است و آن را منفی کرده است ،در صورتیکه ال نفی جنس
فقط بر سر اسم میآید.
 25گزینۀ ()2
لطیف ًا :خبر کان
مصباح :خبر کأنَّ
ّ
المعلمُ  :اسم لیس
أک َل :اسم ِإنَّ
 26گزینۀ ( ،)3همانطور که اشاره کردیم؛ بر سر جملۀ اسمیه (مبتدا و خبر)
و فعلیه میآید ،و اعراب کلمۀ «الجند ُّي» نباید مرفوع باشد ،بلکه باید
بهصورت «الجند َّي» بیاید ،زیرا اسم است.
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 27گزینۀ ()2
 28گزینۀ ( ،)1اسم لیت :األغنیاء
 29گزینۀ ( ،)4در این گزینه ال نفی جنس است که بر سر اسم آمده است و
«ال» در سایر گزینهها بهترتیب «ال نفی»« ،ال نهی» ،و «ال نهی» میباشد.
به الی نفی جنس و الی نهی «عامل» میگویند.

 30گزینۀ ( ،)1چون بر سر اسم آمده است ،اما «ال» در سایر گزینهها بر سر
فعل آمده است.
 31گزینۀ ( ،)2چون «ال» فقط در این گزینه بر سر اسم آمده است ،امّا در دو
گزینۀ ( )3و ( )4بر سر فعل آمده است و «ال» در گزینۀ ( ،)1الی نفی و به
معنای «نه» است که به همراه «أ» استفهامی آمده است.
 32گزینۀ ( ،)2زیرا بر سر اسم آمده است ،اما در گزینۀ ( )3و (« )4ال» بر سر فعل
آمده است و در گزینۀ ( )1اسم و خبر الی نفی جنس جابهجا شدهاند که
درست نیست( ،خبر «ال» بههیچوجه نباید بر اسم آن مقدم شود).

درس 2
1

2

3
4

5

6

7
8

9
10
11

پاسخنامه تشریحی کافه سؤال

الف) امید ،آرزو
َ
عین
الف) یَسْ َتمِ ُّد = یَسْ ت ُ
الف) األَمَ َل
الف) المَ جال

ب) به  ...روی آورد.
ب) مُ ِض ّر  ¹نافِع
ب) األ َ ْهل
ب) ُرموز

الف) پدر آلفرد کارخانهای برای ساختن ما ّدۀ «نیتروگلیسیرین» مایع
سریعاالنفجار تأسیسکرد.
ب) همانا دینامیت بدون ارادۀ انسان منفجر نمیشود و آن را در کندن
(حفر کردن) تونلها و ساختن راهها به کار میبرند.
ج) هنگامیکه برادر آلفرد مُ رد ،تیتری بر ّ
ضد او در یکی از روزنامههای
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 دهها کارخانه ثروت بسیار زیادی را بهدست آورد
تا اینکه از ثروتمندترین ثروتمندان جهان شد.
ج) 2
ب) 1
الف) 2
الف) جگرش ـ مواد آرایشی ـ صید (شکار) میشود
ب) پستتر  -ملخی است  -میجَ وَ د (با دندان میشکند)
الف) َ
«وافقوا» فعل «ماضی» است ،امّا سایر افعال «امر» هستند.
ب) ْ
«اش َت َّد» از باب «افتعال» میباشد ،امّا سایر گزینهها از باب «انفعال»
هستند.
ب) کمک میخواهیم.
الف) بهزور میگیرم.
د) ضعیف میکند.
ج) تشویق میکند.
ج ،در این مثال «هو ُت َن ِّظ ُف» قید حالت (حال) میباشد که باید به صورت
«ماضی استمراری» معنا شود.
غیراٌ :
الف) َص ً
منصوب بالفتحةِ  /ه:
تجار َب :مفعو ٌل و
صفة و
ٌ
ٌ
منصوب ِ /
ٌ
مضافالیه و مجرو ٌر بالکسرة.
ب) َ
ٌ
مرفوع
الفاعل و
نائب
ممل َکة :مجرو ٌر بالحرف الج ّر َ /صب ٌّيُ :
ِ
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13
14
15

ِبین ،چون حال میباشد و اعراب آن منصوب است.
الف) مُ طال َ
ب) مُ ْس ِرعَ ًة (حال و منصوب)
ستعجلین (حال و منصوب به «ی») ،و چون صاحبحال (المسافرون)
ج) مُ
َ
جمع مذکر است ،باید به صورت جمع مذکر بیاید تا با آن مطابقت نماید.
د) ّ
تین (حال و منصوب به «ی»)
الط ِ
البتان ،مسرو َر ِ
ب) درست
الف) نادرست
د) درست
ج) نادرست
َ
َّ
ِخراج الذ َه ِب و الحَ دید علی األ ْر ِض؟ َا ْلمَ ْنجَ م.
الف) ما ُن َسمّ ي مکانَ اسْ ت ِ
ُ
ُ
مور الحیاةِ؟ َنعَ م.
ِکتشافات الجدید ُة ال َب َش َر ِل َت
ب) َه ْل ساعَ َد ِت اال
سهیل أ ِ
ِ
الف) أل ِف ِرد نو ِبل.
ب) ال.
َ
َ
ج) َأ ْن َشأ أ ْلفر ُد عَ َش َ
رات المصان ِِع و المَ عامِ ِل.
د) ِل َ َّن ُه ی ُ
اس ِبالسّ وءِ بَعْ َد موتِهِ .
َخاف َأنْ ی َْذ ُک َر ُه ال ّن ُ

درس 2

پاسخنامه تشریحی گزینۀ چند

 1گزینۀ ( ،)2خاف :ترسید  /بنی :ساخت
تتعلقّ :
 2گزینۀ (ّ ،)3
تعلق میگیرد  /المجاالت :زمینهها
 3گزینۀ ( ،)4دون :بدون  /ال تنفجر :منفجر نمیشود
 4گزینۀ ( ،)2خصائص :ویژگیها ّ /
الظواهر ّ
الطبیع ّیة :پدیدههای طبیعی
 5گزینۀ ( ،)2در عبارت جملۀ اسمیۀ حالیه (در حالیکه پرندگان میخندیدند)
آمده است که معادل آن به عربی ّ
«الطیور تضحك» میشود.
 6گزینۀ (« ،)2راغبین» حال مفرد و منصوب به «ی» است و باید با پیشوند
«با» یا پسوند «انه» ترجمه گردد.
 7گزینۀ ( ،)4در جمله کلمۀ (سجدهکنان) حال مفرد است و باید معادل آن
کلمهای را بیاوریم که از نظر عدد و جنس با صاحبحال خود مطابقت
کامل داشته باشد.
ً
 8گزینۀ ( ،)1در عبارت
«معتمدا» حال مفرد است و باید به صورت حال
مفرد یعنی با پیشوند «با» یا پسوند «ان ،انه» ترجمه شود.
 9گزینۀ ( ،)4عبارت «هي ٌ
غارقة» جملۀ حالیۀ اسمیه میباشد که در ترجمۀ آن
باید از لفظ «درحالیکه» یا «در حالت» و «که» استفاده شود.
 10گزینۀ ()3
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1ما کان :نبود
گزینۀ (ِّ :)2
تؤثر :تأثیر میگذارد
گزینۀ ( :)4السّ الم :صلح ،آرامش
 11گزینۀ ()2
 12گزینۀ ( ،)4الخِ الف :اختالف ،ا ّما سایر گزینه بایکدیگر مراعاتالنظیر هستند.
نشر :پخش کردن  /توزیع :پخش کردن  /انتشار :منتشر کردن
 13گزینۀ ()3
ترجمۀ متن :توماس آلفا ادیسون دانشمند آمریکایی در والیت اوهایو آمریکا
متولّد شد و در والیت نیوجرسی درگذشت و در کودکیاش از مشکالت
شنوایی که به دلیل بیماری وراثتی در خانوادهاش بود ،رنج میبرد ،و این
بیماری در زندگی و رفتار او تأثیر گذاشت .ادیسون وارد مدرسه شد درحالیکه

