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آن چه انتظار داریم در پایان این درس بدانید:
 تفاوت فعل های ثالثی مجّرد و ثالثی مزید را بدانید.

 ماضی، مضارع، امر و مصدر باب های »ِافتعال، ِانفعال، تََفعُّل و ِاستفعال« را بدانید و بتوانید آن ها را معنی کنید.
 فاعل و مفعول را در عربی بشناسید.

 فعل لزم و متعّدی را تشخیص دهید.
 تفاوت معنای فعل ثالثی مجّرد و ثالثی مزید

 معانی مشهور باب های »افتعال، انفعال، تفّعل و استفعال«
 بر واژگان و مفاهیم درس سوم مسلط باشید.

فعـلهـا

مثــالمعنی مصدرمضارعماضی
. = مادرلبخند زد.لبخندزدن،تبسمکردنَیْبتَِسُمِاْبتََسَم ِابتسَمِتاألُمُّ
َفتُثیُر َسحاباً. = پسابریرابرمی  انگیزد.برانگیختنیُثیُرأثاَر

احَتَرَقالبیُت. = خانهآتش گرفت.آتشگرفتنَیْحتَِرُقِاْحتََرَق
ِاجَتَمَعُزَمالئيلإلصطفاِفالّصباحّي. = همکالسیهایمبرایصفصبحگاهیجمع شدند.جمعشدنَیجتَِمُعِاجتََمَع
َیحَتِفُلالنّاُسبهذاالیوِمسنوّیاً. = مردمساالنهاینروزراجشن می گیرند.جشنگرفتنَیْحتَِفُلِاْحتََفَل
اهلُلاّلذيأرَسَلالّریاَح. = خداوندکسیاستکهبادهارافرستاد.فرستادنیُرِسُلأرَسَل

بهخدمتگرفتن،استخدامَیستَخِدُمِاستَخَدَم
کردن

الّصیُنأّوُلدولٍةفيالعاَلِماستخَدَمْتنُقودًاورقّیًة. = چیناولینحکومتدرجهاناستکهپول
کاغذیرابه کار برد.

ل تسَترِجعوا. = پس نگیرید.پسگرفتنَیْستَْرِجُعِاْستَْرَجَع
أْسَتْرِحُماهلَل. = ازخداوند رحمت می خواهم.رحمتخواستنَیستَرِحُمِاستَرَحَم
فاستغَفرواِلُذنوِبهم. = برایگناهانشانآمرزش خواستند.آمرزشخواستنَیستغِفُرِاستغَفَر
أناوزمیليِاسَتلَْمناَرسائَل. = منوهمکارمنامههاییرادریافت کردیم.دریافتکردنَیْستَِلُمِاْستَلََم
نحُنَنستِمُعالیالقرآِن. = مابرایقرآنگوش فرا می دهیم.گوشکردن،استماعکردنَیْستَِمُعِاْستََمَع
َنشَتِغُلفيمزرعِتناالکبیرةِ. = درکشتزاربزرگمانکار می کنیم.کارکردنَیْشتَِغُلِاْشتََغَل
تُصبُحاألرُضَمفروشًةباألسماِک. = زمینازماهیهاپوشیدهمی شود.شدنیُْصِبُحَأْصَبَح
اْعَتَذرَنِمنک. = آنهاازتوعذرخواهی کردند.عذرخواستنَیْعتَِذُرِاْعتََذَر ُهنَّ
امَتأَلقلبيمحبًة. = قلبمازمحبتپر شد.ُپرشدنَیْمتَِلیءُِامتأَل

َمنََعالّطبیُبالمریَضعِنالعمِلَفاْمَتنََع. = پزشک،بیمارراازکارمنعکرد،پس)قبولکردو(خودداریکردن،امتناعکردنَیْمتَِنُعِاْمتَنََع
خودداری کرد.

کأّنالّسماءَتُمِطُرأسماکاً. = گویاآسمانماهیانیمی بارد.)باران(باریدنیُْمِطُرَأْمطََر
قَِبلَْتُأّميماأقتََرْحتُها = مادرمآنچهراپیشنهاددادمپذیرفتپیشنهاددادنَیْقتَِرُحِاقْتََرح
َینبعُثضوءٌِمناألسماِکالُمضیئِة. = نوریازماهیهاینورانیفرستاده می شود.فرستادهشدن،مبعوثشدنَینَْبِعُثِاْنَبَعَث

بیدارشدن،متنّبهشدن،َینْتَِبُهِاْنتََبَه
النّاُسنیاٌمفإذاماتواانَتَبهوا. = مردمخوابهستند،وقتیبمیرند،بیدار می شوند.آگاهشدن

کانصدیقيَینتِظُروالَدهُللّرجوِعإلیالبیِت. = دوستمبرایبازگشتبهخانهانتظارپدرشرا می کشید.انتظارکشیدن،منتظرشدنَینتِظُرِانتظََر
ِانَتَشَر الکتاُب. = کتابمنتشر شد.منتشرشدنَینتَِشُرِانتََشَر
ِانفَتَح الباُب. = درباز شد.بازشدن،فتحشدنَینْفَِتُحِاْنفَتََح
ِانقَطعِت الَکهَرباءُ. = برققطع شد.قطعشدنَینَْقِطُعِاْنَقطََع
جاجُة. = شیشهشکسته  شد یا شکست.شکستهشدنَینَکِسُرِانَکَسَر ِاْنَکَسَرْت الزُّ
َفَیبُسطُه فيالّسماءِ. = پسآنرادرآسمانمی گستراند.گستراندنَیْبُسُطَبَسَط
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مثــالفارسیعربی
. = بارشبارانوبرفامریطبیعیاست.پایینآمدن،بارشنُزول إّننُزوَلالَمطِروالّثلِجأمٌرطبیعيٌّ

َکمعدُدالُمرافقیَن؟سّتٌة:والداَيوُأختاَيوأخواَي. = تعدادهمراهانچندنفراست؟ششنفر:پدر و مادرم پدرومادرم،والدینموالداَي
ودوخواهرمودوبرادرم.

اصطالحات
معنیاصطالحمعنیاصطالح
ازطریِق،ازراِه؛َعْبَراإلنترنت:ازطریقاینترنتَعْبربسیارخوبَحَسناً

خوشآمدید،درودبر...؛َمرَحباِبَک:خوشآمدی،درودبرتوَمرَحباِبـ...بهرویچشمَعلیَعیني
درفارسیمرحبابرای»تحسینکردن«بهکارمیرود؛مرحبابهتوـآفرینبرتو.

متـرادفهـا
مترادفمعنیکلمهمترادفمعنیکلمهمترادفمعنیکلمه
َکریهزشتقبیحشاَهَددیدرأَیصاَرشدأصبح
ُمجتهدتالشگرُمجّدَغیمابرَسحابغرفةاتاقحجرة
َینُشُرمیگستراندیبسُطنُزولپایینآمدنسقوطمهرجانجشنحفلة

متضادهـا
متضادمعنیکلمهمتضادمعنیکلمهمتضادمعنیکلمه
استیقَظبیدارشدخوابیدناَمبعیدنزدیکقریبتعاَلبیابروإذَهب
ِاْرتََفَعپایینآمدَنزَلطویلکوتاهقصیرَرَفَعپایینآوردَأْنَزَل
َق َبباورکردَصدَّ َیقُرُبدورمیشودَیبُعُدمسدود)ُمغلق(بازمفتوحَکَذّ
یسارسمتراستیمینراِسبموفقناِجحنزولباالرفتنصعود

مفردوجمعهـا
جمعمعنیمفردجمعمعنیمفردجمعمعنیمفرد
نیامخوابیدهنائمأسماکماهیَسَمکأعاصیرگردبادإعصار
ُوجوهصورتوجهظواهرپدیدهظاهرةبطاقاتکارتبطاقة
أسبابدلیلَسَببأفالمفیلمِفلمثُلوجبرفثَلج
ریاحبادریح

مصدرهـا
مضارعماضیمعنیمصدرمضارعماضیمعنیمصدر
ْحمَیْبَحُثَبَحَثجستوجوکردنالَبْحث َیْرَحُمَرِحَمبخشیدنالرَّ
ْرعَیْبُسُطَبَسَطگستراندنالَبْسط َیْزَرُعَزَرَعکاشتنالزَّ
ْحبَیْبُعُدَبُعَددورشدنالُبْعد َیْسَحُبسَحَبکشیدنالَسّ

َیْفِقُدَفَقَدازدستدادنالِفقدانَیْحُدُثَحَدَثرخدادنالُحدوث
َینِْزُلَنَزَلفرودآمدنالنُّزولَیْحُصُدَحَصَدبرداشتکردنالِحصاد
جوع َیْرِجُعَرَجَعبازگشتنالرُّ

  گزیدة جمالت مفهومـی
ماِء ِرْزقاً. ُل َلکُم ِمَن الَسّ وبرایشماازآسمانرزقیفرودمیآورد.َو یُنَِزّ

ماِء. خداوندکسیاستکهبادهارامیفرستدوابریرابرانگیزد،سپسآنرادرپهنءهآسمانمیگستراند.اُل الَّذي یُْرِسُل الّریاَح َفتُثیُر َسحاباً َفَیْبُسطُُه فِي السَّ
ماِء ماًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمراِت ِرْزقاً َلُكْم. ازآسمانآبیفروفرستاد؛وبهوسیلءهآن،برایشماازمیوههاروزیبرآورد.َو َأْنَزَل ِمَن السَّ

برآنچهمیگویندصبرکنوازآنهادوریگزین.َو اْصبِْر َعلٰی َما َیقولوَن َو اْهُجْرُهْم.
مردمخوابهستند؛پسهنگامیکهبمیرند،بیدارشوند.النّاُس نیاٌم؛ َفإذا ماتُوا اْنَتَبهوا.

پسصبرپیشهکنقطعاًوعدۀخداوندحقاستوازگناهتاستغفارکن.َفاْصبِْر ِإنَّ َوْعَد اِل َحقٌّ َو اْسَتْغِفْر لَِذْنبَِک.
ازرحمتخداوندناامیدنشوید.ل تَیأسوا ِمن روح ال. 
منمیدانمآنچهرانمیدانید.إّني أعلُم ما ل تَعلمون.
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 فعل های ثالثی مجّرد و ثالثی مزید
گروهبزرگیازفعلهادرمفردمذّکرغایِبخوددرماضی،تنهاسهحرفدارندکهبهآنهاسهحرِفاصلییاریشءهفعلگفتهمیشود.در

د«نامیدهمیشود.ماننِد:کتب زبانعربیاینفعلها»ثالثی ُمَجرَّ
گروهدیگریازفعلهاهستندکهمفردمذّکرغایِبآنهادرماضیبیشازسهحرفدارد؛بهعبارتدیگرعالوهبرسهحرفاصلی،حروفدیگری
نیزدارند.درزبانعربیبهاینفعلها»ثالثی مزید«گفتهمیشود.اینفعلهاهشتگروههستندکههرکداموزنخاصخودرادارند؛بههرکدامازاین
گروههایک»باب« گفتهمیشود.باقراردادنریشءهموردنظردرهریکازاینبابها،یعنیبهجای»ف،ع،ل«،فعلیجدیدبامعناییجدیدبهدستمیآید.
درایندرسباچهاربابثالثیمزیدودردرس۴باچهاربابدیگرآشنامیشویم.حفظبودنماضی،مضارع،امرومصدراینفعلهاالزماست

وازآنجاییکهاینفعلهادرقالبهایمشخصیهستندیادگرفتنآنهاآساناست.

صرففعلهایثالثیمزیدبرایاشخاصمختلف،تفاوتیباصرففعلهایثالثیمجّردندارد.
ِاسَتْفَعَل   جمعمذّکرغایب    ِاْسَتْفَعلواَفَعَل   جمعمذّکرغایب    َفَعلوامثـال:

مصدر )اسم باب(امرمضارعماضی
مقایسءه مفهومی
با ثالثی مجّرد

1
َغَفَر = بخشید؛ِاْسِتْفعالِاْستَْفِعْلَیْستَْفِعُلِاْستَْفَعَل

ِاْستَْغَفَر = بخششخواست ِاْسِتْغفار)بخششخواستن(ِاْستَْغِفر)بخششبخواه(َیْستَْغِفُر)بخششمیخواهد(ِاْستَْغَفَر)بخششخواست(

2
َجَمَع = جمعکرد؛ِاْفِتعالِاْفتَِعْلَیْفتَِعُلِاْفتََعَل

ِاْجتََمَع = جمعشد ِاْجِتماع)جمعشدن(ِاْجتَِمع)جمعشو(َیْجتَِمُع)جمعمیکند(ِاْجتََمَع)جمعشد(

3
َفتََح = بازکرد؛ِاْنِفعالِاْنفَِعْلَینَفِعُلِانَفَعَل

ِاْنَفتََح = بازشد ِاْنِفتاح)بازشدن(ِاْنَفِتْح)بازشو(َینَْفِتُح)بازمیشود(ِاْنَفتََح)بازشد(

4
َل ُلتََفعَّ ْلَیتََفعَّ لتََفعَّ َجَمَع = جمعکرد؛تََفعُّ

َع = جمعشد تََجمَّ َع)جمعشد( ُع)جمعمیشود(تََجمَّ ْع)جمعشو(َیتََجمَّ ع)جمعشدن(تََجمَّ تََجمُّ

 فعل های الزم و متعّدی
 فعل: کلمهایاستکهبرانجامکارییاداشتنحالتیدرگذشتهیاحالیاآیندهوبرایشخصخاص)متکلمیامخاطبیاغایب،مفردیامثنّی

یاجمع،مؤّنثیامذّکر(داللتدارد.
 فاعل: انجامدهندۀکاریادارندۀحالتاست؛درواقعکلمهایاستکهفعلرابهآننسبتمیدهیمودرجواب»چهکسی؟«یا»چهچیزی؟«میآید.

 مفعول:اسمیاستکهبرایبعضیازفعلهاکهنیازبهمفعولدارند،معموالً،پسازفاعلمیآیدوفاعل،کاررابرآنانجاممیدهد.
فعل لزم:فعلیکهبرایکاملبودنمعنی،فقطبهفاعلنیازدارد)یعنیبهمفعولنیازندارد(،فعللزماست؛مثالًفعلهایَرَجَعوتَجِلُسدرجمالت

َرَجَع َجواٌد)جوادبرگشت(وتَجِلُس ساِجَدةُ)ساجدهمینشیند(الزمهستند،چونمعنیآنهابافاعل،)جوادوساجده(کاملشدهاست.
فعلی متعّدی:فعلیکهمعنایآنبافاعلکاملنمیشودوبهمفعولنیازدارد،فعلمتعّدیاست؛

مثال:فعلهایأْرَسَلوَیقَطُعدرجمالتَأرَسَل جواٌد ِرساَلًة )جوادنامهایرافرستاد(وَیقَطُع النَّّجاُر اْلَخَشَب)نّجارچوبرامیُبَرد(متعّدیهستند،چون
برایکاملبودنمعنیبهمفعول)ِرساَلًةواْلَخَشَب(نیازدارند.

مامعموالًفعلهایالزمومتعّدیراازرویمعنیتشخیصمیدهیم.شناختناینفعلهاضروریاست.

قواعـد تستی  الگوهای  با  آشنایی 

 
1- ابتداشناسههایانتهایفعلهاراحذفکنید)مثالً»َت«یا»تُم«در َفَعْلَت یا َفَعْلتُم(واگرفعلمضارعاستحرفابتدایفعل)یـ،تـ،أ،نـ( 

رانیزحذفکنید.اگربیشازسهحرفباقیبماند،نشانمیدهدکهفعلثالثیمزیداست.
َیْسَتْفِعْلَن    »ن«و»یـ«راحذفکنید.ِاسَتْفَعْلَت    »َت«راحذفکنید.

2- باکنارگذاشتن3حرفاصلی)ف،ع،ل(درصیغءهمفردمذّکرغایبماضیمیتوانیدتعدادحروفزائددرهربابثالثیمزیدراتشخیص
دهید.دقتکنیددرماضیباب»تفّعل«،حرف»ت«کهدرابتدایفعلماضیاستربطیبهحرفهاییکهفعلمضارعباآنهاآغازمیشود)یـ،
تـ،أ،نـ(نداردوجزءحروفزائداست.بهاینترتیبخواهیددیدکهبابهایِافتعال،ِانفعال،تفعُّلدوحرفزائدوبابِاستفعالسهحرفزائددارد.

تشخیص فعل مجرد از مزید
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ل، بر معنای فعل   تأثیر باب های اِفْتِعال، اِنْفعال و تََفعُّ

َعلََّم:یادداد    تََعلََّم:یادگرفتَمنََع:منعکرد)بازداشت(    ِاْمَتنََع:منعشد)خودداریکرد(
َکَسَر:شکست)شکاند(    ِاْنَکَسر: شکستهشد.

اگردقتکنیدوقتیفعلبهاینبابهامیرود،مفهوماثرپذیری)مطاوعه(مییابد.اثرپذیرییعنیفعلیکهدراثرانجامفعلدیگریکهازهمانریشءه
فعلیاستپدیدمیآید،برایمثال»یادگرفتن«دراثر»یاددادن«پدیدمیآید،پسدر»یادگرفتن«مفهوماثرپذیری)مطاوعه(وجوددارد.

1701 عیِّن الخطأ في الّترادف:.
الباُبُمغلَق:مفتوح  النّاسنیاٌم:راقدون

شارکتفيمهرجاناألفالم:حفلة فأصَبحتاألرضمفروشةباألسماك:صارت
1711 عیِّن الجملة اّلتي لیس فیها إسم الجمع:.

هذهلیستمتعلقةبالمیاهالمجاورة. اإلعصارریحشدیدةتنتقلمنمکانإلیمکانآَخر.
تتساقطاألسماُكعلیاألرضبعدهذهاألمطارالّشدیدة. حّیرتهذهالظاهرةُالنّاَسسنواٍتطویلًة.

1721 حیح: »الهی قد ................ رجائي، ................ ذنوبي.«. انتخب الصَّ
إنقطََعـإستغِفر قطَعـإغِفر إنقطعـإغفر قَطعـإستغِفر

1731 عیِّن الجملة اّلتي فیها المتضاّد أکَثُر:.
ذلکالمطرحقیقّيولیسفلماًخیالّیاً. الّرجالعلیالیمینوالنّساءعلیالیسار.

إذاملکاألراذلهلکاألفاضل.  أربعةقلیلهاکثیر.
1741 عیِّن الکلمة المناسبة: »احتفاٌل عام بمناسبة جمیلٍة«.

بقعة غیم مطرالّسمك مهرجان
1751 عیِّن الکلمة الغریبة: .

یومّیة مائيّ شهريّ سنويّ
1761 حیح لترجمة الفعل:. عیِّن الصَّ

إنَفتَحالباُب: باز کرد الّطالباُتیتخّرجَن:خارج می شوند 
أصدقائيالیتکلّموَنأبدًا: سخن نگفتند یازمالئيتعلَّموا:یاد بگیرید  

1771 حیح لترجمة الفعل:. عیِّن الصَّ
إذاماتواإنتَبهوا:بیدار شدند منجاء ِبـالحسنِةفلهعشرأمثالها:آمد 

 تَعلَّمواالعلَم:بیاموزید.   تَنقِطُعالشجرةُ:قطع کرد
1781 عیِّن الخطأ عن التّرادف و التضاد:.

نُفایة=ُزبالة/ُمغلَق≠مفتوح  قاَم=َنَهَض/غالیة≠رخیصة
مهرجان=حفلة/نُزول≠صعود  راقدون=نیام/صّدَق≠َکِذَب

1791 عیِّن الخطأ حسَب التوضیحات:.
الِمشِمش:فاکهٌةیأکلهاالنّاُسمجّففًةوغیرُمجّففٍة. الجواز:مانحتاُجبهللّذهاِبإلیبلٍدآَخر.

الُمکّیف:آلٌةکهربائّیٌةنستفیُدمنهادائماً. وبیاُنطریقٍةللقیاِمبعمٍل. اقتراح:إعطاءُحلٍّ
1801 حیح في ترجمة الکلمات:. عیِّن الصَّ

ِفعلیسبباألمراض:دستیابی یعمُلفریٌقفيهذاالمختبرِللّتعرِّ قدتَُحیُِّرنيهذهالظّاهرةالعجیبة:آشکار
بعَدفقداِنسرعِةاإلعصارتَتساقُطاألسماکعلیاألرض:نابودی یُساِفُرالّسائحوَنسنوّیاًإلیإصفهان:ساالنه

1811 عیِّن الخطأ عن المفرد:.
ثلوج:ثلج/احتفال:حفل أعاصیر:أعصار/الَیسار:الّشمال
وجوه:وجه/ُحجرة:ُغرفة  نیام:نائم/مسدود:ُمغلَق

1821 عیِّن ما ل یناسب في تکمیل الفراغات:.
قالالّشرطّيلهم:................:شرفتمونا لّماَوَصَلالمسافروَنإلیقسمإدارة................:الجوازات

وانتِظرواِلـ................:الّتفتیش فاجَعلوا.................فيأیدیکم:المرافقین
1831 حیح عن التّرادف و الّتضاد:. عیِّن الصَّ

ِلماذاَیِئَستهذهالّتلمیذة؟≠َرَجت ماظَنَنَتهذاحقیقّیاً:ماَفِهمَت
الأستفیُدِمنأّيجهاٍزللخالِصمنحرارةِالّصیف:جواِز بعَدنزوِلالّثلِجیُصِبُحالجّوباردًا:َیسیرُ

1841 عیِّن عبارةً لیَس فیها اسُم الجمع:.
زاَناهلُلالّسماءِبأنجمٍجمیلٍة. اهلُلاّلذيیُرِسُلالّریاَحَفتُثیُرسحاباً.

إّنيرأیُتأَحَدعشَرکوکباًوالّشمَسوالقمَرَرأیتهمليساجدیَن. َیزَرُعالجاهُلالعدواَنَفَیْحُصُدالُخسراَن.



دوعت/ دجرت

درس سوم

عـربـــی 
اختصاصی
کتــاب 10

48

1851 حیح لِترجمة األفعال:. عیِّن الصَّ
 تَحُدُثهذهالظّاهرةَُمّرتیِنفيالّسنة:ایجادمیکند َیسَحُباإلعصاُراألسماَکإلیالّسماء:میکَِشد

النّاُسبعدالموِتَینتَِبهون:آگاهمیکنند  التَُحیُِّرهذهالظاهرةُأحدًاِمّماَحَدَث:سرگرداننمیشود
1861 عیِّن الخطأ لِلّتوضیحات حول هذه العبارة: »شاَهدنا غیمًة سوداَء و مطراً شدیداً أمِس و في اللّیِل َعَصَفت ریاٌح شدیدةٌ.«.

جمعَمطَر:أمطار/مفردریاح:ریح مترادفغیم:سحاب/معنی»سوداء«:سیاهومذکره:»أسود« 
مترادفشاهدنا:َرأینا/متضادأمِس:الغد اللّیل:الوقتالممتّدِمنمطلعالّشمسحّتیمغربها/معنیعصَف:وزید

1871 حیح َحَسَب الواقع:. عیِّن الصَّ
ِمهرجاُناألفالِمنوٌعِمنااِلحتفاالِتاّلتيیحتَِفُلالنّاُسِبهفيإیراَنفقط. الّثلُجعلیالِجباِلفيالّشتاءِِمنمصادِرالمیاِهاّلتيتجريفيالّصیِف.

الیوُمالخامُسِمْنأیاماألُسبوِعیوُمالخمیِس. بفصِلالّشتاءِ. البالِدنزوُلالمطِروالّثلِجیختصُّ فيکُلِّ
1881 عیِّن الخطأ في المفهوم:.

إّنالّرأيالیتّمبالکالمبلالمهّمهوالعملوالجّد:بهعملکاربرآیدبهسخندانینیست
مجالسةاألشرارتوجبالّتلف:تاتوانیمیگریزازیاربدیاربدبدتربودازماربد

نجاةاإلنسانفيحفظلسانه:بهشیرینزبانیولطفوخوشیتوانیکهپیلیبهموییکشی
منطلبالُعلیسهراللّیالي:نابردهرنجگنجمیّسرنمیشود

1891 »کان الُمدّرُس یُعلّم تالمیذه دروساً مفیدة.« عیِّن غیر المناسب في الّسؤال:.
متیکانالمدّرسیعلّمالّدروس؟ َمنکانیُعلّمدروساً؟ ماکانیُعلّمالمدّرس؟ ِلَمنکانیُعلّمالمدّرس؟

1901 عیِّن سؤالً نستفیُد في جوابه ِمَن األعداِد: .
مکاٍنتَُصلّي؟ فيأيِّ کمعدُدبالٍدسافرَتإلیها؟ بلٍدسافرَت؟ ِمْنأيِّ هلعندکبطاقًَةواحدةً؟

1911 »النّاُس نیاٌم فإذا ماتوا انتبهوا.« عیِّن المناسب لمفهوم العبارة:.
أهُلالّدنیاَکُرکوٍبیُساُربهموهمنائمون.  إذاماَتاإلنساُنانَقطََعَعملَُه.

ِاعمْللدنیاککأّنَكتعیُشأبدًاواْعملآِلخرِتَكکأّنَكتموُتغدًا.  ترُکالنّیاِممقدمٌةِلاِلنتباِه.
   أجب عن األسئلة َحَسَب هذا العبارة:

»في أحد البالد .........1۹2 ......... الّسماُء أسماکاً َیسّمي النّاُس هذه الظّاهرةَ .........1۹3 ......... و النّاس .........1۹4 ......... هذا الیوم سنوّیاً.«
1921 عیِّن المناسب لتکمیل الفراغ:.

تُمطُر تَسحُب تَری تُشاهدُ
1931 عیِّن الّصحیح:.

األرضالمفروشة مهرجاناألسماك مطرالّسمك نزولالمطر
1941 عیِّن الّصحیح:.

َیْحتفلوَنِبـ َیْحتفلونَ ـ َیْحتفلوَنل َیْحتفلوَنفي

ْیِن الّتالَیْیِن ثُمَّ أِجب َعِن األسئلِة َحسَبهما.   ِاقرأ النَّصَّ
تَیِن َأحیاناً. یاُلِحُظ النّاُس  نَِة َأْو َمرَّ ةً واِحَدةً في السَّ ماِء َشيٌء طَبیعيٌّ في ُجمهوریَِّة اْلهندوراس في َأِمریَکا اْلُوسطٰی. تَحُدُث هذِه الظّاِهَرةُ َمرَّ َمِك ِمَن السَّ »سقوُط السَّ
ةِ ساَعَتیِن َأو َأکَثَر ثُمَّ تُْصبُِح اأْلرُض َمفروَشًة ِباأْلسماِك. حاَوَل اْلُعلَماُء َمعِرَفَة ِسرِّ تِْلَك الظّاِهَرةِ  َغیَمًة َسوداء َعظیَمًة َو َرعداً َو َبرقاً َو ریاحاً قَویًَّة َو َمَطراً َشدیداً لُِمدَّ

و َوَجدوُه َبْعَد إرساِل َفریٍق لِزیاَرةِ المکاِن.«
1951 حیَح َحوَل »ظاهرةِ سقوِط األسماِک من الّسماِء«:. َعّین الصَّ

تَحدُثهذهالظّاهرةثُّمیریالنّاُسریاحاًقوّیًةومطرًاشدیدًا.  فيبعِضالّسنیَنتَحُدُثظاهرةُمطِرالّسمِك.
حاَوَلالُعلماءأنیُشاهدوااألرَضالمفروشَةباألسماِک.  هذهالظّاهرةُتَحدُثفيجمهوریةالهندوراساّلتيتقُعفيأمریکاالُوسطٰی.

1961 کم مّرةً تحُدُث ظاهرةُ مطِر الّسمِك؟.
سنٍة. التحُدُثمّرتیِنفيکلِّ  تحُدُثمّرةًواحدةًفيعاَمیِناثْنیِن.

تحُدُثفيبعِضسنواٍت.  سنٍةمّرتَیِن.  تحُدُثکلَّ
1971 .: عیِّن الخطأ علی حسِب النّصِّ

هذهالظّاهرةِ. َلمیجْدأحٌدسرَّ  ِمنعالماِتبدایِةمطِرالّسمِكایجاُدرعٍدوبرٍقوغیمٍةسوداءَفيالّسماءِ.
تُصِبُحاألرُضمفروشًةباألسماِكَبعَدالساعتَیِن. هذهالظّاهرةِالعجیبِة.  فيالنّهایِةَوَجَدالعلماءُسرَّ

 اقرأ النّص الّتالي ثَُم َأَِجب َعِن األسئلة:
»هناک سمٌك یُسّمی ِبـ »سمِك الِقرش«. هو یمِلُک حاّسَة شمٍّ تُرِشده نحَو قطرةِ دمٍ في أعماِق البحاِر. فیکفي أْن یُذَکر اْسُمه قُرَب أحِد البحاِر لُیَسیِطر الّرعُب 
علی ذلک المکاِن! هذا السمُک القويُّ یخاُف من سمکٍة صغیرٍة اسُمها »سمُک موسی«. حیَن َیقَترُب »سمُک القرِش« ِمن »سمِک موسی« یُخِرُج ماّدةً فیها رائحٌة 

کریهٌة و سمٌّ قاتٌل یُؤَثِّر علی أعصاِب القرِش فیصاُب بالّشلَِل )الَفلَج(.«
1981 )سراسری هنر 84(. حیح:  عیِّن الصَّ

الرائحُةالکریهُةهيالّسبُبالوحیُدلهالِكاألعداءِ.  »سمُكموسی«یُصاُببالّشلِلبعَدرؤیِةعدوِّه.
الیقدُرأْنیتحّرَك! ِمّ سمُكالقرِشبعَدإصابِةالسَّ النّاُسَیخافونبشّدةٍمنَسماِعاسم»سمكموسی«! 
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1991 )سراسری هنر 84(. َة شمٍّ تُرِشُده نحَو قطرةِ دمٍ.«  ماذا نستنبُط من  العبارةِ الّتالیِة؟ »هو َیملُک حاسَّ
َیحُصُلعلیصیِدهولوکانصغیرًاوبعیدًا.  َمکثیرًافیبحُثعنه. یُحّبالدَّ

ِهأقویبقلیٍلمَناإلنسان. حاّسُةشمِّ غذاؤهالّدُموالیتناوُلشیئاًغیَره.
2001 )سراسری هنر 84(. لماذا یخاُف النّاُس من سمِک القرش؟ ألّنه .................... . 

َیخاُفمنسمکٍةصغیرةٍاسُمها»سمُكموسی«! یُؤثُِّرعلیأعصاِبهمفیصابونبالّشلِل!
شيءٍَیراهأماَمه! یقتُلویُخرِّبکَلّ قويٌّ َیمِلُکحاّسًةقوّیًةتُرِشُدهنحَواألسماِک!

2011 )سراسری هنر 84(. مفهوُم النّصِّ حوَل: 
حاّسُةَشّمسمِكالقرِشالقوّیِة.  سمِكموسیورائحِتهالکریهِة.
. بقاءالضعیِفَوعیِشهمعالقويِّ  عظمُةسمِكالقرِشوقُدرِته.

2021 عیِّن الجملة اّلتي فیها »الفعل المزید«:.
َسَیسُقُطالُغْصُنوسأْجِلُسعلیه. ماتَْفَعلواِمنَخیٍرتَِجدوهعنداهلِل.

لْناصعوباِتالحیاةِلنفوَز. تََحمَّ مِسِلزیاَرِتَك. َسأرجُعقبَلغروِبالشَّ
2031 في أّي عبارةٍ عدُد األفعاِل الثُّالثّیة المزیدةِ أکثر ِمن غیرها؟.

ْبُتِمنهذاَوَفِرْحُت. ُزمالئيفيحفلِةمیالديوتََعجَّ ِاشتََرَککُلُّ
یِّئِةوتََوکَّْلَعلَیاهلِل. التَتََکلَّْمعنسّیئاِتاآلخریَنوالتَشتَِرْکفياألعماِلالسَّ

َواْصِبْرَن. واْجتَِنْبَنِمنأعداِئکُنَّ ِاْعتَِمْدَنعلیصدیقاِتکُنَّ
ِاسمعيکالميوالتَلِْبسيهذاالُفستاَنَواْبتَِسمي.

2041 عیِّن الفعل الثالثي المزید بزیادةِ ثالثة حروٍف:.
ندوِق. َسَیْستَِلُمإْخوانينُقوَدهمِمنالصُّ التَتََعلَُّقهذهاألسماُکالجمیلُةبهذهالمیاه.

َسَیْستَْرِجُعالّرجُلاألمیُناألماناِت. للّرجوعإَلْیهّن. هاِتِهنَّ کانِتالبناُتَینْتَِظْرَنُأمَّ
2051 عیِّن حرَف »النون« لیس ِمن الحروف األصلّیة للفعل:.

إْنَکَسَرْتهذهالّزجاجُةبیدالطِّفل. رائحُةاألزهاِرتَنْتَِشُرفيساحِةالدار.
َینَعُمناَربُّناهذهالنَِّعَمالکثیرةَ. تَنتَِخُبُمَعلَِّمتُناأْربَعمقاالٍتِمنبینهذهالمقاالِت.

2061 عیِّن ِعبارةً فیها فعٌل مزیٌد واحٌد فقط:.
َسنَْستَرِجُعأننشتريهذهالمالبَسالَجمیلَة. أتَعجَُّبِمنشجاَعِتَكأِلنََّكتَنْتَِصُرفيالِقتاِل.
ثاِنَعنأمٍرَخطیٍرونحُنَننْتَِظُر. هماَیتََحدَّ الَمحاصیِل. کثیرًاوَجَمْعَنکلَّ ِاْجتَهَدِتالَفاّلحاُتفيمزارِعِهنَّ

2071 عیِّن الخطأ في صیاغة األمر:.
ِاْستَْغِفْر تَْستَْغِفْرَن  إْعتَِذروا تَْعتَِذروَن  جی تََخرَّ جیَن  تَتََخرَّ تَقتَِربان   ِاقتَِربا

2081 حیح:. عیِّن الصَّ
فعلاألمر،ِمنبابإستفعال إْستَْرَجعوا  ل فعلالنهيمنبابتََفعُّ التَْبتَِسْم 
الفعلالمضارع،ِمنبابتََفعُّل تََعلَّموا  فعلاألمرِمنبابإفتعال إْنتَِظري 

2091 عیِّن الخطأ:.
فاطمُةإْعتََذرْت. ُهماتََعلَّما. یابنتي،إْستَِمْع. نحُنَنْستَْغِفُر.

2101 عیِّن الخطأ:.
ِاْنِتخاب المصدُرِمنِاْنتَِخْب  ِاْستَْخِدمْ األمُرِمنتَْستَْخِدُم 
التَنْتَِشُر   النَّهُيِمنتَنْتَِشُرُ َسَینَْهِدمُ الُمْستَْقَبلِمنِاْنَهَدَم 

2111 َضْع في الفراِغ فِعالً مناسباً: »ما َوَجدُت أبي و ...................... َمَع ُأّمي في هذا الموضوع أْمِس.«.
تََکلََّمْت َسأتََکلَّمُ أتََکلَّمُ تََکلَّْمُت

2121 عیِّن ما َیختِلُف في الباب:.
کانمدیُرالمدرسِةَیستَِمُعإلیَک.  کانمدیرالمدرسِةینتَِظُرَك.

کانمدیُرالمدرسِةَینتَِشُرهذاالخبر. کانمدیُرالمدرسِةَیْستَعمُلهذااألسلوَبِلتعلیِمنا.
2131 عیِّن الخطأ في إستخدامِ األفعال:.

تَْعتَِرُضُاختيعلیُأستاِذهانتیجَةِامتحانها. األطباءَُیستعِملوَنهذاالدواءِلألمراض.
أْحتَِرُمأبيوُأّميفيجمیعاألحواِل. التَْقتَِربامنالسّیارات،یاأصدقائي.

2141 عیِّن عبارةً جاء فیها مصدٌر ِمن مزید ثالثي:.
أصدقائي. ِمهَرجاُنالکتاِبِاْحِتفاٌلیُِحُبوَنهکُلُّ جمیَعاألسماِکالُمنْتَشرةِعلیاألرضبنوٍعواحٍد. َوَجْدُتأنَّ

ماء. أناُأشاِهُدُسقوَطاألحجاِرِمَنالسَّ . ماءِشيءٌطبیعیٌّ نُزوَلالَمطَِرِمَنالسَّ إنَّ
2151 عیِّن ما فیه الفعل الثالثّی المزید من باب »افتعال«:.

سُةزمیلَتيفصاَرْتتلمیذةًِمثالّیًة. َشجََّعتالُمَدرِّ  التْیَأسواِمنروِحاهلِل.
َیْمتَِلیءُقلبيُحّباًِلَرّبيبعَدهذهالحوادِث. الّصیادونَستَرواُحْفَرةًفيالغابِة.
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2161 عیِّن الفعل الالزم:.
هذاالطائرَینْقُرجذَعالشجرةِبِمنْقاره. َیْستَِطیُعالّتمساُحأْکَلطعاٍمأکبَرِمنِفِمه.

تَْرتَِبُطحیاتُناوالماءمعاً. یُساِعُدناهذاالحیواُنالصغیرعلیتَْهِیئِةالطعام.
2171 عیِّن عبارةً تشمل علی الفعِل المتعّدّي:.

ِاشتََرْیناهذهاألشیاءَِلَحْفلَِةمیالدأخي.  َیتَکاَمُلشرفُنابکثرةالتواضع.
الَینِزُلالثَّلُجعلیالجباِلفقط. دیدةُإلیمکاٍنبعیٍد. ِانتَقلَِتالّریُحالشَّ

2181 عیِّن الفعل اّلذی َیحتاج إلی المفعول:.
تَْجِلسون تَنْمو َیْقطَعُ َرَجعَ

2191 عیِّن الجملة اّلتي فیها فعٌل یحتاُج إلی المفعول لتکمیل معناه:.
أَخواَيَیتََکلَّماِنبالَعَربیَِّةَجیِّدًا. قُْلِللُمراِفقیَن:اْجَعلوافيأیدیکُمواذَهبواإلیتلَكالغرَفِة.

َمْتُأّميأِلخيالصغیروَفِرَح. تََبسَّ الَیجوُزاإلصراُرعلیِنقاِطالِخالِف.
2201 عیِّن الفعل اّلذي ل َیحتاج إلی المفعول:.

دائد. غیرةُوتَْبتَِسُمفيالشَّ التَْیَأُسِبنْتيالصَّ ماِاْستَْرَجَعهؤالءالُعّماُلاألماناِتِمنْکُْم.
نحنظَلَْمناهذاالطائَرفعلینابُمساَعَدِته. ْمِعِبَسَبِبَمَرٍضَاصاَبُهاّیاَمالطُّفوَلة.ِ أخيثَقیُلالسَّ

2211 َضع في الفراِغ فعالً ُمناسباً: »اإلیرانّیون ................ بالنّوروِز َاّوَل یومٍ ِمن اّیامِ الّسنِة الَشمسّیِة.«.
َسَیْحتَِفُل َیْحتَِفلْنَ ِاْحتََفلَ کانوایحتفلون

2221 حیح للفعل في هذه الجملة: »کان المسافراِن یرکباِن السّیاَرةَ و هما راضیان.«. عیِّن الصَّ
علیالمخاطََبْیِن َیُدلُّ علیالمستقبل َیُدلُّ یعادلالماضياإلستمراريّ مزیٌد فعٌلثالثيٌّ

2231 عیِّن الخطأ في الکلمات في هذه العبارةِ: »کان أبي أّوَل َمن ِاْشَتری آَلَة ِطباَعٍة و َوَضَع هذِه البِضاَعَة في الَمْطَبَعِة.« .
االسمالمؤنث/الصفة ِطباَعة  المزیُدِمنبابافتعال الفعلالماضي/الثالثيُّ ِاْشتری 

اسُماإلشارةِ/مفعول هذِه  ُد/الفعلالمتعّدي الُمَجرَّ الفعُلالثالثيُّ   َوَضَعَ
2241 حیح في تعیین نوعّیة الکلمات: »ما تََعَرَف األفرقُة علی سّر ظاهرة تتساقُط فیها األسماُک علی األرض«:. عیِّن الصَّ

تتساقُط:الفعل،المضارع،المفرد،المؤنث،مصدره»سقوط« ف:الفعل،المضارع،المفرد،المؤنث،مصدره»الّتعرُّف«  تََعرَّ
األسماك:االسم،الجمعالمکّسر،مفرده»الّسمك« األفرقة:االسم،الجمعالمکّسر،المؤنث

2251 عیِّن عبارة ما جاء فیها الفعل المتعدّي:.
أحّباللّغَةالعربّیة. قدَینزُلالّثلُجعلیالجبال. اغسلواوجوَهکم. أنتمظلمتمأنفَسکم.

2261 عیِّن ما لیس فیه فعٌل له حروف زائدة:.
التقتلواأخاکموقولواأکلهالّذئب. یتناَوُلالنّاُساألسماَکاّلتيتتساقُطعلیاألرِض.

الّتلمیذاُتَیشتَغلَنبمطالعةدروسهّن. هلَیستویاّلذینیعلمونواّلذینالیعلمون.
2271 عیِّن الخطأ في المصادر:.

تکاثََر:تَکاثُر ه َه:تَوجُّ تََوجَّ انَفتََح:افتتاح استَرَجَع:استرجاع
2281 عیِّن ما فیه یختلف األفعال في بابها:.

صّیادوالّسمكیستخدموَنالّسفَنالحدیثة.  استَِمعوابکالموالَدیکم.
ابتَِسميبالحیاةدائماً.  استَلَمناالّرسالةعبَراإلنترنِت.

2291 في أّي أجابة کّل األفعال مصادرها علی وزٍن واحٍد؟.
استَخَدمُت،التستکِبروا،َسنتعاون اشتََغلتم،َینتِظُر،اْنَهَدمَ ُس،تََدبَّري تََحّیَر،َنتَقدَّ تَناَزَع،یُجاِهُد،أتَفاَهمُ

2301 انتخب الجملة اّلتي لکّل أفعالها حرفان زائدان:.
اجتَِنبواالمعاصَيوتََزّینوابالمکارم. ُأطلبواالعلموتََفّکروافيالخلِق.

تَواَضعواِلَمنَیعلُمکثیرًا. نجتَهُدکثیرًاحّتیَننَجَحفياالمتحان.

مراحل پاسخگویی به سؤال های ترجمه را به یاد داشته باشید:

1ـیافتنمواردکلیدی/ 2ـرّدگزینههابراساسمواردکلیدی)حداقل2گزینه(/ 3ـمقایسءهگزینههایباقیماندهباصورتسؤال

ترجمــه هــای تک عبارتــــی:
عیِّن األَصحَّ و األََدقَّ في التَّرَجَمِة:

2311 َوِر الخیالّیِة ألّنها تَُحیُِّرَك.. َحَسناً َفال تَنظُْر إلی هِذِه الصُّ
خوباست،پسبهاینتصویرهایخیالینگاهنمیکنیوگیجنمیشوی.

بسیارخوب،پسبهاینهانگاهنکنکهتصویرهایخیالیتوراگیجنکنند.
چهخوب،پسنبایدبهاینتصویرخیالینگاهکنیوگیجشوی.

بسیارخوب،پسبهاینتصاویرخیالینگاهنکنبرایاینکهآنهاتوراگیجمیکنند.
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2431 المسلموَن أخذوا من األممِ المختلفة أحسَن علومها و حاَولوا للتّعرف علی ما یحدُث فی الّطبیعة..
مسلمانانازطریقملتهایگوناگون،علومبهتررابرگرفتندوبرایرسیدنبهآنچهدرطبیعترخمیدهد،تالشکردند.

مسلمانانازمللمختلفبهترینعلومآنهارابرگرفتندوباتالشبهآنچهدرطبیعترویمیدهد،آگاهشدند.
مسلمانانازملتهایگوناگونبهتریندانشهایشانراگرفتندوبرایشناختنآنچهدرطبیعترخمیدهد،تالشکردند.

ملتهایمختلفیازمسلمانانبهترینعلومراگرفتندوبرایآگاهیبررخدادهایطبیعیکوشیدند.
2441 کان الّتالمیُذ ینتظروَن ُمَدّرسهم ولکنّه ما استطاَع أن َیفَتَح باَب الصفِّ الُمغلََق..

دانشآموزانانتظارمعلمشانرامیکشیدندولیاونتوانستدِربستءهکالسرابگشاید.
دانشآموزاندرانتظارمعلمخودبودندولینتوانستنددِربستهشدۀکالسرابازکنند.

دانشآموزانمنتظرمعلمانخودبودندولیقادرنبودندکهدِرکالسراکهبستهشدهبگشایند.
دانشآموزانمنتظرمعلمبودندامااونمیتوانستدِرکالسبستهرابازکند.

2451 أنا أستشیُر ُزمالئي في األمور الّدراسّیة و أجتهُد کثیراً و الَن جاهٌز لالمتحانات..
منبادوستانمدرکارهایتحصیلیمشورتمیکردموبسیارمیکوشیدمواکنونآمادۀامتحاناتهستم.

منوهمکالسیهایمدرموردامورتحصیلیباهممشورتمیکنیموبسیارمیکوشیمواکنونآمادۀامتحانهستیم.
منباهمکالسیخودمدرکارهایدرسیمشورتمیکنموتالشمیکنمواکنونآمادۀامتحانم.

منباهمکالسیهایخوددرکارهایتحصیلیمشورتمیکنموبسیارمیکوشمواکنونآمادۀامتحاناتهستم.
2461 مِس الُبخار.. له أشعُة الشَّ إّن سبَب تشکیل الّسحاب في السماء تَصاُعُد الماِء في الجّو بعد أن تُحوِّ

همانادلیلتشکیلابردرآسمان،باالرفتنآبهادرهواستبعدازتبدیلشدنآنهابهبخاربااشعءهخورشید.
همانادلیلتشکیلابردرآسمان،باالرفتنآبدرهواستبعدازاینکهنورخورشیدآنرابهبخارتبدیلکند.

دلیلتشکیلابردرآسمانهاایناستکهآبدرهواباالمیرودبعدازاینکهبانورخورشیدبهبخارتبدیلشود.
قطعاًعلتتشکیلابرهادرآسمانایناستکهبعدازاینکهنورخورشیدآبرابهبخارتبدیلکنددرآسمانباالمیرود.

2471 في الّسنة الماضیة تََخّرَجت أختي ِمن الجامعة و احتفلَت أّمي بهذه المناسبة..
سالگذشتهبرادرمازدانشگاهفارغالتحصیلشدومادرمبهاینمناسبتجشنگرفتهبود.

خواهرمدرسالقبلازدانشگاهخارجمیشودومادرمبهاینمناسبتجشنمیگیرد.
سالگذشتهخواهرمازدانشگاهشفارغالتحصیلشدومادربهاینمناسبتجشنگرفت.
درسالگذشتهخواهرمازدانشگاهدانشآموختهشدومادرمبهاینمناسبتجشنگرفت.

ترجمــه هــای چــند عبارتــــی:
2481 حیح:. عیِّن الصَّ

تلَكالظّاهرة:دانشمندان از شناخت راز این پدیده ناامید می شوند. َیئَسالُعلماءُِمنمعرفِةسرِّ
واحٍدمنّابطاقتُهِبیده: هر یک از ما بلیتش در دستش است. کلُّ

فًة:زردآلو میوه ای است که مردم آن را خشک می خورند. الِمشمُشفاکهٌةکانالنّاُسیأکُلهاُمجفَّ
عندمایفقُداإلعصاُرسرَعتهتتساقُطاألسماُكعلیاألرِض: وقتی گردباد سرعتش را از دست می دهد ماهی را پی درپی روی زمین می اندازد.

2491 حیح:. عیِّن الصَّ
هلماحّیرتْكمشاهدةُعیوناألرِض؟:آیاازدیدنچشمههایزمینحیراننشدی؟

لّماننظُُرإلیالّشجرةالباسقةنقولکیفَنَمْتِمنحّبة؟:وقتیبهدرختبلندمینگریممیگوییمچگونهازدانهایرویید؟
تَتََزّیُناألشجاُرباألوراقالُملّونةفيالخریف:درختانبابرگهایرنگارنگدرپاییزآراستهشدند.

األسماكاّلتيتتساقُطعلیاألرضلیسْتمتعلّقةبالمیاهالمجاورة:ماهیانیکهبرزمینمیافتادندمتعلقبهاقیانوسهایمجاورنبودند.
2501 عیِّن الخطأ:.

َنذکُراهللکثیرًاألّنهَیذکُُرنا:خدارابسیاریادمیکنیم،زیرامارایادمیکند.
ُبشعُبإیرانالّضیوَف:ملتایرانبهمهمانخوشامدمیگوید. یَُرحِّ

مااْنَقطََعرجائيمناهلِلوالأیأُسمنه:امیدمازخداقطعنشدوازاوناامیدنمیشوم.
التُصّدْقماتسمُعمنالکاذِب:آنچهازدروغگومیشنویباورنکن.

2511 عیِّن الخطأ:.
ِاْنتََقلَْتهذهالکتُبِمنهذهالُحْجَرةِِالیمکاٍنآَخَر: این کتاب ها را از این اتاق به مکان دیگر انتقال داد.

إْشتَریوالديَجّواالًجدیدًالي:پدرم تلفن همراه جدیدی برایم خرید.
تَْقطَعیَنالَخَشبوتُرِسلینَهِللنَّّجاِر: چوب را می بُری و آن را برای نّجار می فرستی.

ْرقلبي:به راستی که من از تو آمرزش طلب می کنم، پس قلبم را نورانی کن. إّنيَأْستَْغِفُرَکَفنَوِّ
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آن چه انتظار داریم در پایان این درس بدانید:
 اسلوب شرط را در زبان عربی بشناسید و ارکان اصلی آن را تشخیص دهید و تأثیر ادوات شرط برمعنای جمله را بدانید.

 بتوانید »من« و »ما«ی شرط را در جمله ها تشخیص دهید.
یادگیری این موارد به شما یاری می دهد تا بتوانید یک متن عربی را به خوبی بفهمید و ترجمه کنید.

فعـلهـا
مثــالمعنی مصدرمضارعماضی

پدیدآوردن،بهوجودآوردنیُْحِدُثأحَدَث
الّطائُرالطنّانیُحِدُث طنیناًِبسبِبُسرَعِةَحرکِةَجناَحْیِه. = مرغمگس،بهدلیِلسرعتحرکتبالهایش،

صدایی به وجود می آورد.
التمساُحَیستریُح علیالّشاطیء. = تمساح،کنارساحل استراحت می کند.آسودن،استراحتکردنَیستَریُحِاستَراَح
یُعِجُبني حاِرُسالَمرَمیفریَقالّسعادةِ. = دروازهبانتیمسعادتمراشگفت زده می کند.بهشگفتآوردنیُعِجُبأعَجَب
علیناأننذهَبقبَلأْن تمتلیَء الَملَعَبُةِمنالُمتفّرجیَن. = مابایدبرویم،قبلازاینکهورزشگاهازتماشاچیان پر شود.پرشدنَیمتَِلیءامتأل
أتذکَُّر ذلک. = آنرابه یاد می آورم.به یادآوردنَیتَذکَُّرتََذکََّر
الفریقانتعاَدل. = دوگروه برابر شدند.برابرشدنَیتَعاَدُلتعاَدَل

اندیشیدنَیتَفکَُّرتفکََّر
تََفکَّروا فيالخلِقو ل تََفّکروا فيالخالِق. = درآفرینشخدابیندیشیدودرموردآفریننده نیندیشید. )حرفت

برایآسانیتلّفظحذفشدهاست.(
َمْنَیَتَوّکْلعلیاهلِلفهوَحْسُبُه. = هرکسبرخدا توکل کند،اوبرایشکافیاست.توکلکردنَیتَوکَُّلتََوکََّل
یُثبُِّتاهلُلأقداَمکُم. = خداوندگامهایتانرا استوار می سازد.استوارکردنیَُثِبُّتثََبَّت
ماُلأقداَمَمنَیسیُرعلیها. = شنهاپاهایکسیراکهبررویآنراهبرود می سوزاند.سوزاندنیْحُرُقَحَرَق تَْحُرُق الرِّ
ّیاُدَیصیُد طَیرًا. = شکارچیپرندهایراشکار می کند.شکارکردنَیصیُدصاَد الصَّ

پروازکردنَیطیُرطاَر
وماِمنداّبٍةفياألرِضوالطائٍر یطیُر ِبجناَحیِهإاّلُأمٌمأْمثاُلکم. = هیچجنبندهایدرزمیننیستونههیچ

پرندهایکهبادوبالش پرواز کند،مگرآنکهگروههاییمثلشماباشند.
السمُکالطائریقِفُز ِمنالماءبحرکٍةمنَذْیلهالقوّي. = ماهیپرندهبایکحرکتدادندمنیرومندشازآببیرون می پرد.پریدنَیقِفُزقََفَز

َینُْقُرَنَقَر
نوکزدن،)معنیامروزی:(

کلیککردن
َنّقاُر الَخَشبینُقُرِجذَعالشجرةِبمنقارِه. = دارکوبتنهدرخترابامنقارش نوک می زند.

أتدري لماذا؟ = آیا می دانیچرا؟دانستنَیدريَدری
سُیسجُِّل هدفاً. = ُگلیراثبتخواهد کرد.ثبتکردنیَُسجُِّلَسجََّل

اسـمهـا
مثــالفارسیعربی
الّطائُرالطنّانیطیُرإلیاألعلیو األسفِل. = مرغمگسبهباالو پایینمیپرد.پایینتر،پایینترینَأْسَفل
رأْیُتحیواناًیمشيعلی بطنه. = حیوانیرادیدمکهروی شکمش راهمیرفت.درون،شکمَبطن
ماقُِبَلَهَدُفَفریِقنابسبِب تََسلٍُّل. = گلتیممابهدلیلآفساید پذیرفتهنشد.آفسایدتََسلُّل
َنّقاُرالخشِبَینُقُرِجذَعالّشجرةِِبمنقاره. = دارکوب تنه درخترابامنقارشنوکمیزند.تنهِجذع
طاَرْتجرادةٌ فيالبستان. = ملخیدرباغپروازکرد.ملخَجراَدة

بالَجناح
الّطائُرالطنّانیُحِدُثطنیناًبسببسرعةحرکة َجناَحْیِه. = مرغمگس،بهدلیِلسرعتحرکت دوبالش، صداییبهوجود

میآورد.  َجناَحیه = جناَحیِن)دوبال(+ه
یُعِجُبنيحاِرُس المرمیِلفریِقالّسعادةِ. = ازدروازه بان تیمسعادتخوشممیآید.دروازهبانحارس المرمی

الَحَکُم ماقَِبَلالهدَف. = داورگلرانپذیرفت.داورَحَکم
یَُعّدُ الحوُت األزرُقأکبَرالکائناِتالحّیِةفيالعاَلِم. = نهنگآبیبزرگترینموجودزندهدرجهانبهشمارمیرود.نهنگحوت
تََضُع الحّیُة َذَنَبهافيالّرمِل. = مار ُدمشرادرشنقرارمیدهد.مارَحیَّة
غیَر. = سرعتبه مغزکوچکپرندهضررنمیرساند.مغزِدماغ ِدماَغالّطیِرالصَّ الّسرعُةالتُضرُّ

األرِض = کرم خاکیکِرمدود،دوَدة دودةُ
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مصدرهـا
مضارعماضیمعنیمصدرمضارعماضیمعنیمصدر
فیرَیأکُُلأَکَلخوردناألْکل َیصِفُرَصَفَرسوتزدنالصَّ
َیطیُرطاَرپروازکردنالطَّْیر/الطََّیرانَیبکیَبکیگریستنالُبکاء
َیْقِدُرقََدَرتوانستنالُقْدَرةَیحُرُقَحَرَقسوزاندنالَحْرق
َیْقِفُرقََفَزجهیدنالَقفزةَیحُصُدَحَصَددروکردنالَحصاد
َیُمدُّمدَّادامهدادنالَمّدَیحُصُلَحَصَلبهدستآوردنالُحصول
َوران َینُْقُرَنَقَرنوکزدنالنَّقرَیدوُرداَرچرخیدنالدَّ
َیِقُفَوقََفتوقفکردنالُوقوفَیدریدریدانستنالِدرایة
قوط َیْهُرُبَهَرَبفرارکردنالُهروبَیسُقُطَسَقَطافتادنالسُّ
ید َیصیُدصاَدشکارکردنالصَّ

  گزیدة جمالت مفهومـی
هرکسقبلازسخنبیندیشد،ازاشتباهدرامانمیماند.َمن یُفکِّْر قبَل الکالمِ َیسلَْم ِمَن الخطأ.

هرکسقبلازسخناندیشید)بیندیشد(،اشتباهشکمشد)میشود(.َمن فکََّر قبَل الکالمِ قَلَّ خطؤُه.
هرکسدرخردسالیاشپرسید)بپرسد(دربزرگسالیاشپاسخگفت)میگوید(.من سَأَل في ِصغِرِه أجاَب في کَِبِرِه.

اگرخوبیکردید)کنید(بهخودتانخوبیکردید)میکنید(.إن أحَسنتُم أحسنتُم أِلنفِسکم.

هرچهازخوبیانجامدهید،خداآنرامیداند.و ما تفعلوا ِمن خیٍر َیعلَْمُه اُل.
اگرخدارایاریکنید،شمارایاریمیکندوگامهایتانرامحکممیگرداند.إن تَنُصروا اَل ینُصْرکم و یَُثبِّْت أقداَمکم.

موا ألنفِسکم ِمْن خیٍر تَجدوُه عنَد اِل. آنچهازخوبیرابرایخودتانازپیشبفرستید،آنرانزدخدامییابید.و ما تُقدِّ
اگرخوبیبکاری،شادیدرومیکنی.إْن تزرْع خیراً تَحُصْد ُسروراً.

هرچهازکارهاینیکانجامدادی)دهی(آنرااندوختهایبرایآخرتتیافتی)مییابی(.ما فعلَت ِمن الخیراِت وَجْدتَها ذخیرةً ِلخرتَِک.
اگرصبرکردی)کنی(،درزندگیاتبهموفقیتدستیافتی)مییابی(.إْن صَبرَت حَصلَت علی النّجاِح في حیاتَِک.

هرکسبسیاربکوشدبههدفشمیرسد.من یُحاوْل کثیراً َیِصْل إلی هدفِِه.
اگرپروایخداراداشتهباشید،برایشمانیرویتشخیصحقوباطلقرارمیدهد.إن تتقوا اَل یجعْل لکم فُرقاناً.
هرکسبرخداتوکلکند،اوبرایشکافیست.من َیَتوّکْل َعلَی اِل فهو َحْسُبُه.

درآفرینشبیندیشیدودرموردآفرینندهنیندیشید.تَفَکّروا في الخلِق و ل تفّکروا في الخالِق.

ما ِمن داّبٍة في األرِض و ل طائٍر یطیُر ِبجناَحْیه إّل ُأَمٌم أمثاُلکم.
هیچجنبندهایدرزمیننیستونههیچپرندهایکهبابالهایشپروازکند،مگرآنکهآنها

گروههاییچونشمایند.

  شناخت اسلوب شرط و ارکان آن
ساختــار شرطـــی چـیـست؟

ساختارشرطیدرهرزبانیوجوددارد.اینساختاربهطورکلیچنیناست:کلمءهشرط)ادواتشرط(+جملءهشرط+جملءهنتیجءهشرط.معنیکلیساختار
شرطیایناستکهاتفاقافتادنجملءهنتیجهشرطدرِگرِواتفاقافتادنجملءهشرطاست.

کلمءهشرطمعموالًیکیازاینچندمعنیرادارد:اگر،هرکس،هرچه...
جملءهشرطوجملهنتیجهشرطهمهرکدامیکجملءهکاملهستند.

ارکان جملة شرطی:
درجملءهشرطیدرزبانعربیسهرکناصلیوجوددارد:ادواتشرط،فعلشرطوجوابشرط

معروفترینادواتشرطدرزبانعربیعبارتانداز:
إْن)اگر(،َمْن)هرکس(،ما)هرچه(،...

»إذا«بهمعنای»هرگاه،اگر«نیزمعنایشرطداردودراینصورتعموماًبرسرفعلماضیمیآید.دربینادواتشرط»إْن«حرفوبقیهاسمهستند.
هرکدامازاینکلمههایشرطمیتوانندبرسرعبارتیبیایندکهدوفعل)یابهعبارتبهتردوجملءهپشتسرهم(دارد.بهفعلاولدرعربی»فعلشرط«و

بهفعلدوم»جوابشرط«گفتهمیشود.فعلشرطوجوابشرطمیتوانندماضییامضارعباشد.

مثال: َمْن یَُفکِّْر قَْبَل اْلَکالمِ َیْسلَْم ِمَن الَخطأ غالباً.
)هرکسقبلازحرفزدنفکرکندغالباًازاشتباهدرامانمیماند.(دراینجمله»َمْن«أداتشرط»یَُفکِّر«فعل

شرط،و»َیْسلَْم«جوابشرطاست.دراینجملهفعلشرطوجوابشرطهردومضارعهستند.

مثال: إْن فکَّرَت قَبَل الَکالمِ، قَلَّ َخَطؤَُک.
 » )اگرقبلازحرفزدنفکرکنی،اشتباهتکممیشود.(دراینجمله»إْن«أداتشرط،»َفکَّْرَت«فعلشرط،و»قَلَّ

جوابشرطاست.دراینجملهفعلشرطوجوابشرطهردوماضیهستند.
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جوابشرطممکناستیکجملءهاسمیهباشد.

َو َمن َیَتَوکَّْل َعلی اِل َفُهَو َحْسُبُه.)هرکسبهخداوندتوکلکند،خداونداوراکافياست.(دراینجمله:
 »َمْن«    أداتشرط/ »َیَتَوکَّْل«    فعلشرط/ »ُهَو َحسَبهُ«    جوابشرط

دراینجملهفعلشرطمضارعوجوابشرطاسمیه،یکجملهاست./ اگربهاینجملهدقتکنیدمتوجهمیشویدکهوقتیجوابشرط،یکجملهاسمیهباشد،بعدازحرف)َفـ(قرارمیگیرد.

تشخیص جمالت شرطــی )اسلوب شرط(:
کافیاستابتدایکیازچهارکلمءهإْن، َمْن، ما، إذا راپیداکنید.

اگربعدازهریکازاینکلمههادوجمله)یادوفعل(وجودداشت،فعلاول،فعِلشرطوفعلدوم)یاجملهکهبعدازفعلاولآمدهاست(جوابشرطاست.
اگربعدازهریکازچهارکلمه،فقطیکفعلیایکجملهبود،آنجملهشرطینیست.

گاهیدرجمله،بعدازفعلشرطبیشازیکفعلمیبینید.دراینصورتبهمعنیجملهتوجهکنیدودقتکنیدکهکدامفعلدرجوابقسمت
، َاو، َام(بهمعنی:)و،سپس،یا،یا(بیایدنمیتواندجوابشرطباشد. اّولجملهمیآید.بهعالوهاگرفعلیبعدازحروِف)و، ثُمَّ

  تشخیص »من« و »ما«ی شرط:
دردروسقبلبا»من«و»ما«یپرسشی)استفهام(بهمعنی »چهکسی«و»چهچیزی«آشناشدهایدوهمچنینگاهی»من«و»ما«رابهمعنی»کسیکه«،»چیزیکه«در
جملههادیدهایدو»ما«ینافیهرانیزکهموجبمنفیشدنمعنایفعلمیشود،میشناسیدبنابراینالزماستدقتکنیدکهآنهارابا»من«و»ما«یشرطاشتباهنگیرید.
درواقع،بایدتوجهکنیدکهآیابعداز»من«و»ما«درجمله،فعلوجوابشرطوجوددارد؟یعنیبالفاصلهبعدازآنها،یکفعلودرادامءهجمله،یکفعل

دیگرویایکجملءهاسمیهکهدرجوابقسمتاولجملهآمدهاستپیدامیکنید؟دراینصورت»من«و»ما«ازادواتشرطهستند.

قواعـد تستی  الگوهای  با  آشنایی 

،إنَّ وَأْن«رابا»إْن«اشتباهنگیریدزیرااینحروفمعانیوکاربردهای  1-ادواتشرطرادرجملهتشخیصدهید.)ِان، َمن، ما، إذا(ودقتکنیدکه»أنَّ
دیگریدارندکهبعدًامیخوانیم./ 2-برایتشخیصفعل شرط،کافياستفعلیراکهبالفاصلهبعدازادواتشرطمیآید،انتخابکنید./ 3-برای
، َاو، َام«نباشد(ویاحرف»َفـ«پیداکنید.دراینصورت تشخیصجواب شرط،درادامءهجملهیایکفعلدیگرپیداکنید)دقتکنیدکهبعداز»و، ثُمَّ

جملءهبعداز»فـ«جوابشرطاست.۴-اگرفعلیاجوابشرط،مضارعباشدظاهرآندرانتهایفعلمانندفعلهایامرتغییرمیکند.
إْن تزرْع في الدنیا تحصْد في الخرة = إْن تزرعوا في الدنیا تحصدوا في الخرة    بهساکنشدنحروفآخرویاحذفنونازآخرفعلهاتوجهکنید.مثـال:

 عیِّن الخطأ عن الکلمات اّلتي اُشیر الیها بخطِّ في الجملة التالیة: »َمْن َیَتَوکَّْل َعلَی اِل َو َیتَّق اَل َفُهو َحْسُبُه.«
َیتََوکَّْل:الفعلالمضارعالثالثيالمزید  َمن:اسمِمنأدواتالّشرِط

َیّتِق:الفعلالمضارع،جوابالّشرط َحْسُب:خبر
»من«دراینجملهازاداوِتشرطاستزیرابالفاصلهپسازآنفعلشرط)یتوّکْل(وادامءهجملهنیزجوابشرطوجوددارد.ولیجوابشرطدراینعبارت،
«واقعشده)دراینجمله»هو«مبتدا/ »حسُب«خبر/ ه:مضافالیهاست.(فعل»َیّتق«بعدازحرف»و«آمدهونمیتواندجوابشرط ـَ جملءهاسمیهایاستکهبعداز»ف

باشد)هرکسبهخداوندتوکلکندوتقوایخداراپیشهکند،   خداونداورا)برایاو(کافیاست.(،پسگزینءه سومپاسخاست.

تشخیـص فعل شرط و جواب شرط

 1- بعداز»من«یا»ما«بایدیکفعلداشتهباشیددرغیراینصورتادواتشرطنیستند./ 2-درادامءهجمله،وجودیکفعلدیگرویایکجمله
بعداز»فـ«ضروریاست./ 3-توجهبهمعنیجملهضروریاست.)توجهکنیدکهگاهیبهخصوصزمانیکهفعلوجوابشرطماضیباشددرظاهر

جملهبهنظرمیرسدکهجملهدارایاسلوبشرطاستولیاگربهمعنایآندقتکنیدچنیننیست.(
َمن دخل في بیتي َأمِس کاَن صدیقي =کسیکهدیروزواردخانهامشددوستمبود.مثـال: 

 عیِّن »َمن« لیسْت ِمن أدوات الّشرط:
َمنَیذَهُبإلیالنّهائيمرةًثانیة َمنیُسجِّْلهدفاًَیذَهْبإلیالنّهائيّ
َخطَؤُُه َمنَفکََّرقبلالکالِمقَلَّ َمنَیتََفکَّْرفيخلقاهلِلیُشاِهْدقدرةَاهللِ

سؤالگزینهایرامیخواهدکهدرآن،»َمْن«ازادواتشرطنباشد.میدانیم»َمْن«وقتیازادواتشرطاستکهبعدازآنیکفعلویکجواببیایدوجمله
بتواندمعنیشرطیداشتهباشد.اینشرایطفقطدرگزینءه2وجودندارد.»َمْن«دراینجملهاسمپرسشیاست.معنی گزینه: »چهکسیبرایباردومبهفینالمیرود؟«
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه 1: »هرکسگلبزند،بهفینالمیرود.«دراینگزینه،»َمْن«ازادواتشرط،یَُسجِّلفعلشرطوَیْذَهْبجوابشرطاست.گزینءه 3:»هرکس
درآفرینشخداوندتفّکرکند،قدرتخداوندرامیبیند.«دراینگزینه،»َمْن«ازادواتشرط،َیَتَفکَّْرفعلشرطویُشاِهْدجوابشرطاست.گزینءه 4:»هرکسقبلاز
جوابشرطاست،پسگزینءه دومپاسخاست. حرفزدنفکرکرد)فکرکند(،خطایشکمشد)کممیشود(.«دراینگزینه،»َمْن«ازادواتشرط،َفکََّرفعلشرطوقَلَّ

تشخیـص »من« و »ما«ی شرط
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قرارگرفتن»إن«،»َمْن«،»ما«برسرجملءهعربیموجبتغییراتیدرمعنایجملهمیشود.اینکلماتراادواتشرطمینامیم.ادواتشرطمعموالًبرسرجملهای

میآیندکهدوفعلدارد.بهفعلاول»فعلشرط«وبهفعلدوم»جوابشرط«گفتهمیشود.
دراینصورتبهمواردزیردرترجمءهجملهتوجهکنید:

معنایاینکلماترابدانید:
إْن =اگرما =هرچهَمن =هرکس

اگرفعلوجوابشرطمضارعباشد،فعلاولمعادلمضارعالتزامیوفعلدوممعادلمضارعاخبارییاآیندهترجمهمیشود.
اگرفعلهایپسازادواتشرطماضیباشندهممیتوانیدفعلشرطرامضارعالتزامیوجوابشرطرامضارعاخباریترجمهکنید.)البتهترجمهاینفعلها

بهصورتماضیهمجایزاست.
هرکسبسیارتالشکندبههدفشمیرسد. َمن حاَوَل کثیراً، َوَصَل ِاَلی َهَدفِه.  

کلمءه»إذا«بهمعنی»هرگاه،اگر«نیزمانندمواردفوقمعنایشرطداردوبههمینصورتترجمهمیشود.

هرگاه)اگر(بسیارتالشکنیبههدفتمیرسی. مثال: ِإذا حاَوْلَت کثیراً، َوَصْلَت إلی َهَدفَِک.  

8441 عیِّن الجملة اّلتي فیها المترادف و المتضاد معاً:.
الغداةنهایةالنّهاروبدایةظالماللّیل. متوالعوِقُباألحمقبمثلالّسکوتعنه. الأسخطالّشیطانبمثلالصَّ

تضُعالحّیةَذیلَهافيالّرملوتقفثّمیجلسطیٌرعلیَذَنِبها.  إنتزرْعخیراًتحُصْدُسروراً.
8451 عیِّن الخطأ في التّرادف و التضاّد:.

≠ینفُع/أذیال:أذناب َیُضرُّ َخلْف:َوراء/َخلْف≠إمام مال الیسار≠الیمین/الیسار:الشِّ یدري:یعلم/انطالق≠توقُّف
8461 حیح في الجمع:. عیِّن الصَّ

َسنَة:أسنان/عین:عیون ِجْذع:ُجذوع/ِسّن:سنین زعنفة:زعانیف/فم:أفواه دودة:دیدان/حّیة:حّیات
8471 عیِّن الجملة اّلتي فیها إسم الجمع أکثر:.

عندماتحرقالّرمالأقداممنیسیرعلیهاتضعذنبهافيالّرمل. یُقّدرالعلماءأنواعالکائناتفيبحارالعالمبالمالیین.
َمنغلبتشهوتهعقلَهفهوشّرمنالبهائم. لهطریقٌةغریبٌةفيتنظیفأسنانهوَنقربقایاالّطعام.

8481 عیِّن الخطأ فیما أشیَر إلیه بخٍط:.
أریُدالُفستاَنالّرخیص:ُمتضاّده.»غالي« لهذهالّشجرةِبذوٌرتحتويعلیمقدارزیوٍت.ُمترادفه:»َحّب« 

قبُرکوروشیجذُبُسّیاحاًمنُدولالعاَلمِ:مفرده»سائح«،مفرده»دولة« یستخدُمالُمزارُعاألشجاَر.مفرده»زارع«ومترادفه»الفاّلح« 
8491 حیح:. عیِّن الصَّ

یُعّدالحوتاألزرقأکبرالکائناتالحّیة:زنده مواألنفسکمتجدوهعنداهلل:تقدیم کنید  وماتُقدِّ
زعانفهالکبیرة:بال ها   یُحِدُثطنیناًبسببسرعةحرکةجناحیه:اتفاق می افتد تَُمدُّ

8501 عیِّن الخطأ حسَب التوضیحات:.
الّطائرالّطنان:أصغرطائریُحدثطنیناًبسببسرعةحرکةجناحیه. الّزقزاق:طائٌریُساعدالّتمساحفيتنظیفأسنانه.

الَحَکم:هواّلذيیحکمفيمباراةکرةالقدمفقط. المظلّة:أداةلحفظاإلنسانأمامأشعةالّشمسأونزولالمطروالّثلج.
8511 عیِّن الجملة اّلتي فیها المتضاّد أکثر:.

ِبإلیالفضاِئِلواالبتعاِدعنالّرذائل. یُرشُداآلباءُأوالَدهمبالّتقرُّ
الغداةُبدایةالنّهاِرونهایةظالِماللّیِل.

ماِلوإلیاألماِموإلیالَخلِف. یطیُرإلیاألعلیواألسفِل،إلیالیمیِنوإلیالشِّ
شبمبهرویتوروزستودیدهامبهتوروشن/وإنهجرتسواءٌعشّیتيوغداتي.

8521 حیح في التّرادف و التضاد:. عیِّن الصَّ
الَذَنب:اإلثم/ابتدأ≠انتهی مال/الِعداة≠العشّیة الیسار:الشِّ الفالة:الّصحراء/َسَکَت≠تکلَّمَ جناح:َزعنََفة/یسار≠یمین

8531 حیح لتکمیل الفراغ:. انتخب الصَّ
هَو..................طائٍرعلیاألرِض:صغیُر هذاالّطائُر..................طنّاناًألّنهیُحِدُثطنیناًبسببحرکةجناَحیه:َسّمی

َمنیُفکِّرقبَلالکالِم..................ِمنالَخطَِأ:َیسلَْم َب..................َحلَّتبهالنّدامة:الُمجرِّب َمنَجَرّ
8541 .: عیِّن الخطأ فیما ُأشیَر إلیه بخطٍّ

یختلُفالّسعُرحسَبالنّوعّیات.جمعه:»أسعار«/مترادفه:»ِقیمة«
علیناأنالنرفَعأصواتنا فوَقصوِتَمننتکلّممعه:مفرده:»صوت«/متضاّده:»خلف«

ذلکَمتجُرزمیليلهسراویلأفضُل.مترادفه:»دّکان«/مفرده:»سروال«
 الّسوار العتیق.جمعه:»أساور«/متضاّده:»بدیع«
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8701 عیِّن العبارة اّلتي ل تُناِسُب َمَع العبارة اّلتي أماَمها:.
إنَصَبرَتَحَصلَتعلیالنّجاِحفيحیاتک:گرصبرکنی/زغورهحلواسازی

رّبناوالتُحّملناماالطاقةلنا:الیُکلّفاهلُلنفساًإاّلوسعها
حسبياهللونعمالوکیل:تکیهبرخنجروسپاهمکن/جزبهایزدبهکسپناهمکن

فمنعفاوأصلَحفأجرهعلیاهلل:خدارابرآنبندهبخشایشاست/کهخلقاززبانشدرآسایشاست
8711 عیِّن عبارة تَُدلُّ علی منزلِة الّتعلیم..

َمنَعلَّمنيعلماًفَقدَصّیرنيعبداً. الکتُببساتیُنالعلماء. اُطلبواالعلمِمنالمهدإلیاللّحِد. ماتفعلواِمنخیٍرَیعلمُهاهلُل.
8721 هل تَشعُر جّدتََک بألمٍ في رأسها و تأکل أدویتها؟ عیِّن الجواب غیر المناسب..

ال،التشعُربألمٍولکنتأکلاألدویة.  ال،الأشعُربألمٍوالأکلها.
نعم،تشعربألموتأکلاألدویة. نعم،أفّکُرأّنفيرأسهاألموعلیهاأنتأکلها.

  أجب عن األسئلة حسب هذه العبارة:
»یعیُش نوٌع من الحّیات في الفالة، في منتصف النّهار عندما .........873......... الّرمال أقدام َمن .........874......... علیها .........875......... َذَنَبها في الّرمل 

لِصید الحیوانات فإذا وقَف طیٌر علیها تصیده.«
8731 حیح لتکمیل الفراغ:. عیِّن الصَّ

تَحُرُق تَنُقرُ تَقذفُ تُشاهدُ
8741 عیِّن ما ل یُناسب لتکمیل الفراغ؟:.

َیذَهُب مُ یَُقدِّ َیمشي َیسیرُ
8751 حیح:. انتخب الصَّ

تََضُع تَدفعُ تَدري تَقفُ

 ِاقرأ النَِّص الّتالي ثُمَّ أِجب َعِن األسئلِة:
»َمْن َیَتَفکَّْر في َخْلِق اِل، یُشاِهْد قُْدَرةَ اِل؛ أِلنَّ َعجائَِب َکثیرةً ُوِجَدْت في الَمخلوقاِت. إنَّ ُمشاَهَدةَ هذه الَمخلوقاِت و الَتَفکَُّر فیها ِمَن المواِعِظ القرآنّیِة. نْقَرُأ في 
القرآِن الَکریمِ آیاٍت کثیرةً تتشاَبُه هذا الَمضموَن: )أَفال َینظُروَن إلی اإلِبِل َکیَف ُخِلَقْت( َولکْن َعلینا أن َنَتَفکََّر في الَخلِق و ل في الخالِِق. أِلنَّ اإلنساَن لَیسَتطیُع 

أْن َیَتَفکََّر في اِل و هو قاِدٌر أْن َیعِرَفُه َعبَر ُمشاَهَدةِ آیاتِِه َفَقط.«
8761 .: حیَح حسَب النِّصّ عیِّن الصَّ

إنلمتَنْظُرواإلیاإلبِلالتقدرواعلیالّتفکُِّر. أحُدطرِقمعرفِةاهلِلمعرفُةمخلوقاِته.
ماُوِجَدْتعجائُبکثیرةٌفيالعاَلمِ. إّنمانستطیُعأننتفکََّربُمشاهدةِقدرةِاهلِل.

8771 عیِّن ما ل یُناِسُب عِن الّتفّکر:.
اإلنساُنالیقِدُرَعلَیالّتفکُِّرفيمخلوقاِتاهلِل. نُشاهُدقدرةَاهلِلِفيالّطبیعةبالّتفکُِّرفیها.
َنجُدفيالقرآِنکثیراًمناآلیاِتحوَلالّتفکُِّر. المواعُظالقرآنّیُةتَدعوناإَلیالتَّفکُِّر.

8781 عیِّن الخطَأ:.
فُناقدرةَاهللفيالَخلِق. الَمْوجوداُتکُلُّهاتَُعرِّ مخلوقاُتاهللفيالّطبیعِةآیٌةمنآیاِتاهلل.
القرآُنَیِعظُناأننتفّکَرفيمخلوقاِتاهلِل. التفکُُّرفيالخالِقیُرشُدناإلیمعرفِةالمخلوِق.

 ِاقرأ النَِّص الّتالي ثُمَّ أِجب َعِن األسئلِة:
َس الُوکسجیِن الـُمذاِب في الماِء َکما تَفَعُل األسماُک، فیقوُم ِبُصنِع مکاٍن کرويٍّ  ِسِه! فهو ل یستطیُع تنفُّ »عنکبوُت الماِء ِمن أعجِب الکائناِت الَحَیِّة في َعملیَِّة تَنفُّ
طِح حّتی َیحِمَل حباباِت  من المواِدّ اّلتي تَبنی بها العناکُب بیَتها، حیُث ل َینُْفُذ منه الماُء. ثمَّ یَُثبِّتُه بیَن األغصاِن المائّیِة بمهارةٍ و سرعٍة، بعد ذلک َیصَعُد إلی السَّ
ُر الَعملَیُّة ِمئاِت المّراِت حّتی َیمتلَئ َبیتُه بالهواِء، فَیدُخُل فیه ِبطریَقٍة عجیبٍة و سرعٍة فائِقٍة. ثّم یُغلَُق  الهواِء هاِبطاً بها بسرعٍة، َفَیَضُعها في شبکتِِه، و هکذا تََتکَرّ

ر العملیَُّة ثانیًة!« البیُت علیه و َیعیُش بالهدوِء و الراحِة إلی أن َینتهی الُوکسجیُن فَتَتکَرّ
8791 )سراسری تجریب 90(. حیَح:  عیِّن الَصّ

هذاالنّوُعمَنالعنکبوِتالیقِدُرأنیعیَشدائماًخارَجالماءِ! العناکُبتَْبنيبیوتَهابُمساعدةِبعضهابعضاً!
أنتتنّفَساالُوکسجیَنالُمذاَبفيالماءِ! مثُلالعناکِبـ التقدُراألسماُکـ اّلتيتَستعملُهاهذهالعناکُبِلبناءِالَبْیِتَیختلُفبعُضهاعنبعٍض! الموادُّ

8801 )سراسری تجریب 90(. ما هي فائدةُ ُحباباِت الهواء؟ 
ِس. فیهامایُساعُدالعنکبوَتعلیالتَّنفُّ فیهااالُوکسجیُنالمذاُب. طِح. بهاَیصَعُدالعنکبوُتإلیالسَّ بهاَینِزُلالعنکبوُتإلیبَیِته.

8811 )سراسری تجریب 90(. لماذا َیِجُب علی العنکبوِت أن َیهبَِط ِبُسرَعٍة بعَد َمجیئِِه إلی سطِح الماِء؟ 
لبناءِبیِتهبسرعٍة! حّتیالیزوَلحباُبالهواء! حّتیالیموَت! لُفقداِنالهواءَِعلٰیسطِحالماءِ!

8821 )سراسری تجریب 90(. لماذا َیجُب َعلَی الَعنکبوِت أن َیبنَي بیَته بصورةٍ لینفُذ منه الماُء؟ 
ِس! حّتیالَیدُخَلفیهالهواءُالمناسُبللتَّنُفّ ألّنالماءََیهدُمَبیتَهویقلَُعه! َرِبناءَبیِتهثانیًة! حّتیالیُجبَرأنیُکِرّ َس! ألّنهحینئٍذالَیقِدُرأنَیتنَفّ
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8831 رط؟. ايُّ عبارةٍ تَشتمُل علی اُسلوِب الشَّ
إنشکوُتإلیالطَّیِرنُحَنفيالُوَکناِت. ماقََسَماهلُلللعباِدشیئاًأفضَلمنالعقِل.

إّنيأعلُمماالتعلموَن. الُمغلَُقُهَومالیَسمفتوحاًبلمسدوداً.
8841 عیِِّن العبارةَ اّلتی لیسْت شرطّیًة:.

إذاَفِتَحالباُبطاَرالّطائُر. وجدَترائحَةالُودِّإنَشمْمَتُرفاتي.
َمنِاجتََهَدفيحیاِتِهَنَجَح. ماَرأینافيهذهالحیاةُِحّباًِبالمالمة.

8851 عیِّن العبارة اّلتي یُمکن أن یوجَد فیها معنی المضارع:.
َمنِاجتَهَدفيَمعاِشأهلهَدَخَلفيرضواِناهلِل. لمتَنَْجْحألّنهاَلْمتَنظْرفيعواقبعملها.

ْرَنفيُمساعدةالمساکین. النّساءُماقَصَّ تََزیََّنهذاالعاِلُمباالخالِقالحسنِة.
8861 عیِّن جواب الشرط جملًة اسمّیًة:.

إذاقاَلأحٌدکالماًغیرمنطقّیَفاعلمواأنَّهجاهٌل. َمنرأَیمنکمأحداًیدعوإلیالّتفرقِةفهوعمیُلالعدّو.
َمنساءَُخلُْقُهَعّذَبنفَسُه. َمنقَرأالقرآَنفاستمعوالهوأنصتوا.

8871 عیِّن جواب الشرط جملًة اسمّیًة:.
َمنجاءبالحسنِةَفلَُهعشُرأمثالها. إذاقّدرَتعلیعدّوَکفاْجعِلالعفَوعنهشکراًللقدرةِعلیه.

ماَفَعلَْتِمنالخیراِتوجدتَهاذخیرةًاِلخرِتَک. إنتدُخْلَبیتََکَفَسلِّْمعلیأهِلَک.
8881 حیح في األفعال في هذه العبارِة علی الّترتیِب: »إن تنصروا اَل َینُصْرکُم و یَُثبِّْت أقداَمکُْم«. عیِّن الصَّ

الفعلالمضارعالمزیدالثالثي جوابالشرطـ فعلالشرطـ الفعلالمزیدالثالثي جوابالشرطـ المضارعالثالثیالمزیدـ
جوابالشرط الفعلالمضارعالمفردالمذکرللغائبـ المضارعالمجردالّثالثيـ فعلالشرط-الفعلالمضارعالُمجّردالثالثّي-جوابالّشرط

8891 في أّي عبارةٍ یختلُف جواب الشرط عن الباقي:.
َمُعحوَلها. إذاَوقََعنظُرالّدالفیِنعلیسمکِةالقرِشتَتَجَّ إذاَوقََفطیٌرعلیَذَنِبالحّیِةتَصیدهُ.

إذاَسأَلَکعباديعنّیَفإّنيقَریٌب.  إذاَملََکاألراذُلَهلََکاألفاِضُل.
8901 عیِّن الخطأ في الکلماِت الُمَعیَّنَِة علی الترتیب: »إذا أصاَبها شٌي قاطٌع و قََسمها إلی نصَفْیِن َفإنَّ هَذْیِن النصَفْیِن سینموان«.

اسماإلشارةللمثنی المضافإلیهـ الفعلالماضيـ االسملإلشارة الصفةـ فعلالشرطـ
اسماإلشارةللمذکر المعربـ اسماإلشارة)الجملِةاالسمّیُةهیجواُبالشرط( الفعلالمزیدالثالثيـ المرفوعـ  فعلالّشرطـ

8911 عیِّن الخطأ في جواب الّشرط:.
َمنَیزَرْعالعدواَنفُهوخاسٌرفياآلخرة. َمنِاجتنَبعنالّذنوِبفهوفائٌزفيالحیاةِ.

َرَفهوخیٌرله. منیتجنِّبالشَّ  َمنساتََرعیبَکهوَعدوَُّک
8921 عیِّن فعَل الّشرِط وجواَبه علی التَّرتیب: »ِاْن رأیَت هذا الرجَل العالَِم و َعَرفَتُه تَْعلَْم أّنه عالٌم یُِحبُّه الناُس..

أّنهعالٌم)جملهاسمّیه( رأیَتـ یُِحبُّ َعَرْفَتـ َعَرْفَت رأیَتـ تَْعلَمْ رأْیَتـ
8931 عیِّن کلمة »ما« تختلف عن الباقي:.

ماهوأصغُرطائٍرعلیاألرِض. ِبمایطیُرالّسنجاُبحیَنَیقِفُزمنشجرةٍإلیشجرةٍ.
هفيالضیافِة. ماَسألالّطفُلُأَمّ  ماتفعلواِمنخیٍرَیْعلَْمُهاهلُل.

8941 عیِّن »َمن« لیست شرطّیة:.
فيمنتصِفالنّهارتحِرُقالّرماُلأقداَمَمنیسیُرعلیهاِمنشّدةالَحّر. َبالُمَجرَّبَحلّتبهالنّدامة. َمنَجرَّ

َمنیتوکَّْلعلیاهلِلفهوَحسُبُه. َمنیُحاِولکثیراًَیِصْلإلیأهدافه.
8951 عیِّن »َمن« الّشرطیة:.

َمنَغِصَبعلیَکفلمیُقْلفیکَشّراًفاتِّخذهُصدیقاً. عنسبیله. َربََّکُهَوأعلَُمبَمْنَضلَّ إنَّ
شبَّهاهلُلکالَمَمنیرَفُعصوتَهدوندلیٍلمنطقّيبصوتالحمار. خیُرإخواِنکمَمْنأهدیإلیکمعیوبکم.

8961 رطیة:. عیِّن »ما« الشَّ
ماِمنداّبةفياألرِضوالطائٍریطیُربجناحیهإاّلُأَمٌمأمثالکم.  ِلَمتقولوَنماالتفعلوَن.

أخِبرواأصدقاءَکمبماشاَهْدتُمفيالّریِف.  ماتَْسألتَِجْد.
8971 عیِّن عبارةً تختلف عن الباقي:.

ماهومسؤولتنظیفالُغَرف. مک. ماُهَوسبُبتشکیلظاهرةِمطرالسَّ
ماتَزَرْعفيالّدنیاتحُصْدفياالخرة.  ماالمقصوُدمنالمرافقالعاّمة.

8981 عیِّن »َمن« َیختلُف عن المحّل اإلعرابّي:.
ِلَمْنتْشتريهذهاألدویة؟ أنظُْرإلیماقاَلوالتنظُْرإلیَمْنقاَل.

الأعتِمُدعلیَمنَیکِذُبکثیراً. َمْنذااّلذيأوَجَداللّیَلفيالطبیعِة.
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8991 عیِّن الخطأ في کلمِة »من«:.
بیَنَمْنُمباراةکرةالقدم:ِمْنأدواتالشرطمضافٌالیه

المبنّي الطالبُةالمسؤولُةهَياّلتيتنَصُحَمنیرميالنّفایاِتفيغیرمکانهابکالٍمطّیٍب:المفعولـ
المبتدأ َمنطَلََبالعلمِفيالّصغِرَوَصَلإلیالنّجاحفيالکبر:ِمنأدواتالشرطـ
المفعول َمنیُحاِفُظعلیالّصالةِفيوقتها:لیَسِمنأدواتالشرطـ اهلَلیُِحبُّ ِانَّ

9001 )سراسری 85 با تغییر در صورت سوال(. عیِّن ما فیه َاداةُ الشرِط: 
یُساِعْدناَمنیرانافيهذهالحالة. َمنعملصالحاًجزاهاهللخیراً. التُعاشرَمْنیریالسّیئاتوالینکرها. َمْنأجابعنهذاالسؤال.

9011 )سراسری ریایض 82 با تغییر(. عیِّن العبارة اّلتي یُمکن َان یکوَن لها معنی المضارع: 
لمیُشاهْداإلنساُننتیجَةظلمالَجباِبرة!  تَزّیَنالطالبباالخالقالحسنة.

لمتَنَجْحاّلتيَلمتَنظرفيعواقبعملها. إْنقرأتالّدروسبدقّةِاْنتََفْعَتبها!
9021 عیِّن الجملة الّشرطّیة:.

ماشاهدُتأرفعِمنشأنالعلماءعنداهلل. مانوعالحیواناّلذيتَْسُقُطأسنانُهدائماً.
مانطلُبمنکمهوتسلیُمهم. ماتکتبوافيدفترکممنالمسائلالعلمّیةفهومفیدلکم.

9031 عیِّن »َمن« یختلف عن الباقي:.
رفيأداءواجباتهَینَجح. َمنالیُقصِّ  َمنَیکنفيطاعةاهللَیُفْز.

َمنشاَهَدظاهرةمطِرالّسمکفيالّسماءتََعجَّبکثیراً. منطََرَقالبابَیفتحلهَمنَخلَفالباِب.
9041 عیِّن »ما« الّشرطّیة:.

َمنیمدحإنساناًبغیرمافیهفالتنتِظرمنهخیراً. مااستطاعالعدّوأنیُحّقَقأهدافه.
ماتَسأْلمنالعلومتَْزَدْدمعلوماتک.  مارأیَتُهناک.

9051 عیِّن الخطأ في جواب الّشرط:.
َفَمنیعملِمنالّصالحاتوهومؤمٌنفالکفراَنلَسعیه:هومؤمن

َمنَیعمْلسوءاًأویظلمنفسهثّمیستغفراهللَیجداهللغفوراًرحیماً:یجد
َمنیُواصلأعمالهالحسنةوالَیحُزْنمنأقوالاآلخریَنیُْعِطِهاهللأجره:یعط

إنیقعالّشکفيقلبَکفداِفععننفسَک:جملهدافع...
9061 حیح في الّتوضیحات: َمن َکَسَر إنساناً أو اْسَتْهَزَأ أو عاَب ما فیه مثلُه فعلیه جبرانُه.. عیِّن الصَّ

َکَسَر:فعلالّشرط/عاَب:جوابالّشرط َمن:اسماالستفهام/إنساناً:مفعول
ما:مفعول/َفَعلْیهجبرانه:جوابالّشرط َمن:اسماالستفهام/استهزیء:جوابالّشرط

9071 عیِّن المناسب لتکمیل الفراغات: ».................. َزرعتم السّیئة َحَصدتم الّشّر و .................. ینَس ال في أموره ل َیَتقّدم فیها و .................. تطُلْب من ال .
تَجدُه حتماً«

أن،ما،َمن إذا،ما،َمن إن،َمن،ما َمن،َمن،ما
9081 عیِّن عبارة »ما« یختلف عن الباقي:.

ماأظُّنأّنصدیقيتَذّکرنيبعدسنواٍت. ماتُشاهدفيهذهالحیاةفهومخلوُقاهلل.
ماتَصنَعمنخیٍرتجْدثوابه. قُل:ماتُخفوافيصدورکمأوتُبدوهیعلمهاهلل.

9091 عیِّن »َمن« لیس الّشرطّیة:.
َفَمنَیعَملمثقالذّرةخیراًَیَره. َمنَیکذبدائماوالَیصدقَمنیُجالسهفالتقترْبمنه.
ْبنفسهَینتفعبالعقل. َمنیُهذِّ َمنیُطعاهللورسولهیُدخلهجنّاٍتتجريِمنتحتهااألنهاُر.

مراحل پاسخگویی به سؤال های ترجمه را به یاد داشته باشید:

1ـیافتنمواردکلیدی/ 2ـرّدگزینههابراساسمواردکلیدی)حداقل2گزینه(/ 3ـمقایسءهگزینههایباقیماندهباصورتسؤال

ترجمــه هــای تک عبارتــــی:
عیِّن األَصحَّ و األََدقَّ في الّترَجَمِة لأِلَسئلة الّتالیِة:

9101 »إن تَناَوْلَت طَعاَمَک تَْقِدْر أن تَسْتِریَح علی الّشاِطیء.«.
چنانچهغذایشرابخوردمیتواندبهساحلروانهبشود. اگرغذامیخوردیمیتوانستیدراینساحلاستراحتکنی.
هرگاهبتوانیغذایترابخوریدرساحلآرامشمییابی. اگرغذایترابخوریمیتوانیدرساحلاستراحتکنی.

9111 »إنَّ هَذیِن النّصَفین ینمواِن لِیکون کُلُّ واحٍد ِمنهما دودةً کاملًة.«.
ایندونیمهرشدمیکنندتاهریکازآنهاکرمکاملیباشد. همانااینهادونیمهاندکهرشدمیکنندوهریککرمکاملیمیشود.
اینهادونیمهاندکهرشدکردهتاهریککرمکاملیشوند. ایندونیمهرشدمیکنندتاهریککامالًکرمدیگریشوند.
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9241 ُألَِّف في هذه الّسنة أکثر ِمن مأتَي کتاٍب و لِهذه الکتب آراء بدیعة في میادین العلوم و الفنون کاَن یُْطَرُح بعُضها ألّول مّرة..
امسالبیشازدویستکتابنگاشتهشدواینکتابهاداراینظریاتجدیدیدرزمینههایدانشهاوهنرهاستبعضیازآنهابرایاولینبارمطرحمیشد.

دراینسالبالغبریکصدکتابنوشتهشدواینکتابهادرموردعلموهنرنظریاتجدیدیدارندکهبعضیشانبرایباراولمطرحمیگردید.
بالغبردویستکتابامسالنوشتهشدوهمهکتابهاداراینظریاتشگفتیدرزمینههایعلوموهنرهادارندوبرخیازآنهایکبارمطرحشدهبودند.

دراینسالهابیشازدویستکتابنوشتندوبرایکتابهانظریاتیدرزمینهدانشهاوهنرهاستوبرخیازآنهابرایاولینبارمطرحمیشد.
9251 َمت بیوُت النّاس و أسواقُهم ثّم َصنَع األهالي بیوتاً ِمن جدیٍد أو َصلّحوا البیوت المخّربة.. َحَدَث في الّسنة الماضیة زلزاٌل و ُهدِّ

درسالگذشتهزلزلهایرخدادوخانههایمردموبازارهایشانویرانشدسپساهالیدوبارهخانههاییراساختندیاخانههایخرابراتعمیرکردند.
زلزلهایسالهایقبلپیشآمدوخانههایمردموبازارهایشانخرابشدسپسمردمدوبارهخانههایشانراساختندیاخانههایویرانرادرستکردند.
درسالگذشتهزلزلهایرویدادوخانههایمردموبازارهایشانراویرانکردسپساهالیخانههارابرایباردومساختندیاخانهخرابراتعمیرکردند.

سالپیشزلزلهایپدیدآمدوخانههایمردموبازارشانراویرانکردبعداهالیمجدداًخانههاییرامیسازندیاخانههایویرانشدهرادرستمیکنند.
9261 إن تَنظُروا إلی الکائنات حولکم بدقّة تُدرکوا أّن اَل َخلَقهم لستفادة البشِر َفَتَفّکروا في الَخلق و ل تَفّکروا في الخالِق..

اگربهموجوداتپیرامونخودنگاهکنیدمیفهمیدکهپروردگاربرایاستفادهانسانآفریدهاستبنابرایندرموردخلقتفکرکنیدودرموردخالقفکرنکنید.

اگربهدقتموجوداتپیرامونخودراببینیدمتوجهمیشدیدکهآنهابرایاستفادهانسانآفریدهشدهاندپسدرموردآفریدگارمیاندیشیدیدودرموردخالقنمیاندیشید.

اگربادقتبهموجوداتاطرافخودبنگریدمتوجهمیشویدکهخداوندآنهارابرایاستفادهانسانخلقکردپسدرموردخالقفکرکنیدودرموردآفرینشنیندیشید.

اگربهموجوداتپیرامونخودتانبادقتبنگریدمیفهمیدکهخداوندآنهارابرایاستفادهبشرآفریدپسدرآفرینشبیندیشیدودرموردآفریدگارنیندیشید.

ترجمــه هــای چــند عبارتــــی:
9271 حیح:. عیِّن الصَّ

تَعاَدَلالفریقاِنقبلاُسبوَعْیِن:دوتیم پیش از دو هفته با یکدیگر مسابقه دادند.
إْنجاءهذاالُمهاجُمیَُسجِّْلهدفاً:اگر این مهاجم بیاید یک گل می زند.

منذهَبإلیالَملَْعِبتُْمِکْنلُهُمشاَهَدةُالُمباراةِ:چه کسی به ورزشگاه رفته بود تا دیدن مسابقات برایش ممکن شود؟
ةًثانیًة:شما دو تا قوی هستید پس برای بار دوم مساوی می شوید. کاِلکماقَوّیاِن،َفتَعاَدْلتُماَمرَّ

9281 )انساین، 85(. حیح:  عیِّن الصَّ
إْنکنتمفيالصراطالمستقیمَیْهِدکماهللفيحیاتکم:اگر به راه مستقیم باشید خداوند در زندگی تان شما را هدایت می کند!

ِمنأینأعرفماذاقصدک!:از کجا بدانم که منظور تو چه خواهد بود!
التأّملفيالقرآنیغّیراُسلوَبنافيالحیاة:با دقت کردن در قرآن روش ما در زندگی دگرگون می شود. إنَّ

کُْنصادقاًوالتخلفوعدکفتتخلّصمنالخطایا:در وعده ات صادق بودی و تخلف نمی کردی در نتیجه از خطاها رهایی خواهی یافت!
9291 حیح:. عیِّن الصَّ

أعلُمأّنَمنلیسلهصدیٌقهوغریٌب:میدانیمکههرکسدوستینداردغریباست.
الّصدیُقالّصدوُقوالوفّییُِعینُناعلیالبّرواإلحسان:دوستصمیمیوباوفامارابرنیکیوخوبییاریمیدهد.

َفعلیناأنَنّتخَذآالفصدیٍقألّناأللَفقلیٌل:مابایدهزاراندوستبگیریمزیراهزار)تا(کماست.
َفتِّشواعنهؤالءاألصدقاءوآِثروهمعلیأنفسکم:ایندوستانرابجوییدوبرخودتانترجیحدهید.

9301 َعّین الخطأ: .
الحوُتأکَبرالکائناِتالحّیةفیالعاَلم:نهنگ را بزرگ ترین موجود در جهان به شمار می آورند. یُعدُّ

ُرالعلماءُأنواَعالکائناِتفيبحاِرالعاَلمِبالمالئیَن:دانشمندان انواع موجودات را در دریاهای دنیا، میلیون ها برآورد می کنند. یُقدِّ
َمنسأَلفیصغرهأجاَبفیکِبَره:هر کس در خردسالی اش بپرسد در بزرگ سالی اش پاسخ می دهد

إّنهیُحِدُثطنیناًبسبِبسرعةحرکةجناحیه:به دلیل سرعت حرکت بال هایش صدایی پدید می آورد.
9311 عیِّن الخطأ:.

أناأِجبُتدعوةمنهوأکرممنّی:منبهدعوتکسیکهازمنگرامیتراست،پاسخدادم.
إنتَنُْصروااهللینُصرکمویَُثبِّتأقداَمکم:اگرخدارایاریکنیدیاریتانمیکندوگامهایتانرااستوارمیگرداند.

َمنتََرکالَحسَدزاَدتمحّبتُهعندالنّاس:هرکسحسادتراترککندمحبتشرانزدمردمزیادمیکند.
َمالطُّالبالُمجّدیَنفیدراساتهمالعلمّیة:پیشرفتدانشآموزانتالشگردرپژوهشهایعلمیشانمراشگفتزدهمیکند. یُحّیُرنیتَقُدّ
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تا 847  823 ال  از سـؤ

8231 سؤال،گزینهایرامیخواهدکهدرآن،اسمفاعلواسممکانبهصورت. 4
همزمانوجودنداشتهباشد.درگزینءه۴،اسممکان)معاِبدکهجمعَمْعبَد(وجوددارد،ولیاسم
فاعلوجودندارد.معنی جمله: »درهندمعبدهایمشهورییافتشد.«/ بررسی سایر گزینه ها:  
1.»کارگرانوکارمنداندرروزجمعهدرمنازلاستراحتمیکنند.«الُعّمال جمععاِملاست
کهاسمفاعلاستوالمنازِل همجمعَمنِزل استکهاسممکاناست.«:2. مابرایزیارت
زایرانمرقدامامرضا)7(آمادهایم.«جاهزون جمعجاِهز استکهاسمفاعلاستوَمرقَد 
هماسممکاناست.«3.مسلمانانمسجدهاییرادربیشترسرزمینهابنامیکنند.«الُمسِلمون 

جمُع الُمسِلماستکهاسمفاعلاستوَمساِجد همجمعَمْسِجداستکهاسممکاناست.
8241 سؤال،اشتباهدربارۀکلماتجملهرامیخواهد.اشتباهدرگزینءه2است.. 2

ون مضارعازبابتفعیلاستنهبابتفّعل.معنی جمله: »محققانتأکیدمیکنندکهاین یؤَُکدِّ
حیواناتمیتوانندبااستفادهازصداهاییمعّینحرفبزنند.«

8251 فعل. نادرست: گزینه های  بررسی  فعل/  صیغءه و معنی مواردکلیدی:  1
َهَجَرتْني)َهَجَرْت +نـ+ي(ماضیبرایمفردمؤنّثغایباست.چونفاعلاینفعل
َصدیقاتي،بهمعنیدوستانماست،بایددرفارسیبرایسومشخصجمعترجمهشود.
ضمیر»ي«کههمراهبانونوقایهآمدهاستهمبایدترجمهشود.بهاینترتیب،َهَجَرتني 
صدیقاتيیعنی»دوستانممراترککردند«اینمعنیفقطدرگزینءه۱وجوددارد.عالوهبر
این،درسایرگزینههااشکاالتدیگریهمهست.»برخالفآنچهدشمنانممیخواهند«و
»مهاجرتنمیکنی«درگزینءه2،ترجمءهکلیجملهبرایسومشخصمفرددرگزینءه2و

»ماننددشمنانم«و»نبایدمراترککنی«درگزینءه۴غلطهستند.
8261 2 موارد کلیدی:معنیصدیق وصدوق،ترجمءهضمیرها/ بررسی گزینه های .

نادرست: الّصدوقاسممبالغهاستومعنیآن»راستگو«است.معنیصدیقراهمکه
میدانیم:»دوست«.الصدیق الّصدوق یعنی»دوسِتراستگو«اینمعنیفقطدرگزینءه2 
هست.عالوهبراین،ضمیر»َک«کهبهفعلَنَصَحَک متصلاستبایدترجمهشدهباشد؛
َنَصَحَکیعنی»تورانصیحتکرد«البتهدراینجملهمیتوانیمآنرابهصورت»تورا

نصیحتمیکند«هممعنیکنیم؛اینمعنیهمفقطدرگزینءه2وجوددارد.
8271 2 موارد کلیدی: معنیاصطالح،معنیفعلأَشَحَن،زمانفعل/ بررسی .

گزینه های نادرست:اصطالحأنَت علََی الَحقِّ یعنی»حقباتوست«یا»حقداری«.بنابراین
گزینههای۱و3نادرستاند.بامقایسءهدوگزینءهدیگرداریم:»بایدتلفنهمراهمراشارژ
کنم«)گزینءه2(و»واجببودتلفنمراپاسخدهم«)گزینءه۴(.اوالًأنأشَحَنیعنی»کهشارژ
کنم«وثانیاًزمانجملهمضارعالتزامیاستنهماضی،پسگزینءهصحیحگزینءه2است.

8281 3 نکات کلیدی:مفردوجمع،معنیوصیغءهفعل./ بررسی گزینه های .
نادرست: طالباًمفردبهکاررفتهاست؛یعنی»دانشآموز«.کهدرهمءهگزینههابهصورت
مفردترجمهشدهاست.فعلإحتَرِم امربرایمفردمذکرمخاطباست؛یعنی»احترام
لمُّ یعنی»یادمیگیرد«نه»میداند«،پس بگذار«.)ردگزینءه۴(فعلَیَتَعلَُّم ومصدرآن،التعََّ
لمُّ بهمعنییادگیریاستکهدرگزینءه۴یاددادنترجمه گزینءه۱و2همغلطاستوالتعََّ

شدهاست.تنهاگزینءهباقیماندهگزینءه3است.
8291 کلمءه . نادرست:  گزینه های  بررسی  مفعول/  اسم معنی کلیدی:  نکات   2

ممزوَجًةاسممفعولاستومعنیآن»درآمیخته«است.اینکلمهفقطدرگزینءه2درست
معنیشدهاست.دقتکنید.»آمیختگی«درگزینءه۴درفارسیمصدراستنهصفت،ولی

ممزوَجًة صفتاستوبایدبهصورتصفتمعنیشود.
8301 4 نکات کلیدی: مفردوجمع،معنیفعل،نقشفاعلومفعول/ بررسی گزینه های .

نادرست:درجملءهَهَجَرني اَحبَّتيبایددقتکنیمکهاوالًَهَجَریعنی»ترککرد«ضمیر»ي«که
همراهبانونوقایهآمدهاستمفعولآناست.َأِحبَّة همجمعاستوضمیر»ي«مضافالیهآن
است؛یعنی»دوستانم«یا»یارانم«.اینکلمهفاعلفعلَهَجَرني است.بهاینترتیبمعنیاینجمله
چنیناست:»دوستانممراترککردند.«اینمعنیفقطدرگزینءه۴وجوددارد.عالوهبراین،نُْحُت 
یعنی»شیونکردم«)ردگزینءه۱(و»َشکَوُت إلی«یعنی)به...شکایتبردم()ردگزینههای۱و3(

8311 2 نکات کلیدی:معنیوزمانفعل،جارومجرور،ترجمءهفاعلومفعول./ .
بررسی گزینه های نادرست: یمضی فعلمضارعاستبهمعنی»میگذرد«پسگزینههای۱و3 
غلطهستند.همچنین،أری فعلمضارعاستبهمعنی»میبینم«)ردگزینءه۱(. في ُبعِدَک 
یعنی»دردوریتو«.أری في بُعِدَک عذاباً شدیداًیعنی»دردوریتوعذابشدیدیمیبینم
«.اینمعنیفقطدرگزینءه2وجوددارد.عالوهبراین،ل تأتی مضارعمنفیاست،یعنی

»نمیآیی«)ردگزینههای۱و۴(،پستنهاگزینءهبدونغلطگزینءه2است.
8321 4 نکات کلیدی:معنیاصطالحی»لَخیر في«،دقتبهصفت،معنیکلمات،.

نقشفاعلومفعول/ بررسی گزینه های نادرست: لَخیر فيیعنی»هیچخیرینیستدر...«یا
»خیرینیستدر...«.اینمعنیفقطدرگزینههای2و۴وجوددارد.عالوهبراین:ُمصاَدقَة 
یعنی»دوستیکردن«.اینکلمهمصدراستونبایدبهصورتفعلترجمهشود،پسگزینءه
۱همغلطاستومعناییبهجز»دوستی«برایآننادرستاست)ردگزینههای2و3(. 
اب بهصورت»ناداِندروغگو«معنیشدهکهغلطاست همچنیندرگزینءه2 األحمِق و الکَذّ
ودرنهایتاینکهیَُبَعِّد انَِک َعن أصِدقائِکَ یعنی»توراازدوستانتدورمیکنند«اینمعنی

فقطدرگزینءه۴هست.میبینیمکهفقطگزینءه۴بیغلطاست.

8331 2 نکات کلیدی:اشارهواسمبعدازآن،زمانفعل،زمانفعل،مفردوجمع،.
معرفهونکره،ضمیر/ بررسی گزینه های نادرست: هذا الشاعر یعنی»اینشاعر«)رّدگزینءه۱(؛قد 
أنشد ماضینقلیاست،یعنی»سرودهاست«)رّدگزینههای۱و3(؛مجلسمفردومعرفهاست
وصفتیندارد)رّدگزینههای۱و3و۴(؛لِیقرأها یعنی»تاآنهارابخواند«کهضمیر»آنها«
درآنبه»ابیات«برمیگرددکهجمعاست)ردگزینههای۱و3و۴(.بهاینترتیب،تنها

گزینءهبیغلطگزینءه2است.
8341 2 نکات کلیدی: نوعوزمانفعل،مفردوجمع/ بررسی گزینه های نادرست: .

ل یُجرُِّبفعلمضارعمنفیاست،یعنی»نمیآزماید«.ل یندُم هممضارعمنفیاستو
معنیآن»پشیماننمیشود«است،پسگزینءه۱کهآنهاراماضینقلیترجمهکرده
استنادرستاست.همچنینکلمه ُمَجرَّب مفرداست،یعنی»آزموده«یا»تجربهشده«؛پس
»تجربهشدهها«درگزینءه۱،»باتجربهها«درگزینءه3و»تجربهها«درگزینءه۴غلطاند.به

اینترتیب،تنهاگزینءهبیغلطگزینءه2است.
8351 2 نکات کلیدی: زمانفعل کاَن یذهبوَن:میرفتند)ماضیاستمراری(/أکثر .

المناطق: بیشترمناطق/ بررسی سایر گزینه ها: 1. أکثر المناطق: بیشترمناطق/کاَن یذهبوَن: 
میرفتند)ماضیاستمراری(3. کاَن یذهبوَن: میرفتند)ماضیاستمراری(4. کاَن یذهبوَن: 

میرفتند)ماضیاستمراری(
8361 1 نکات کلیدی: زمانفعل،ترکیباضافیووصفیوضمیر،ما َسَمَحت: .

اجازهنداد/أّم صدیقي: مادردوستم/لولدها الّصغیر:بهفرزندکوچکش/الّزقاق: کوچه/کانت 
تَخاُف: میترسید/ بررسی سایرگزینه ها: 2. أّم صدیقي: مادردوستم/ما َسَمَحت: اجازهنداد
)ماضی(/أسرار: جمعاست3. الّزقاِق: کوچه/کانت تَخاُف:میترسید)ماضیاستمراری(4. 

لولدها الّصغیر:بهفرزندکوچکش/الّزقاِق: کوچه
8371 4 نکات کلیدی: زمانفعل،ترکیباضافیوجملءهشرطی،إحدٰي الطرُّقیکی.

ازراههای/قیل: گفتهشد/ بررسی گزینه های نادرست: 1. قیل: گفتهشد)فعلمجهول(2. معرفة 
اإلنسان بنفسه: شناختانسانازخودش/قیل:گفتهشد)فعلمجهولماضیاست(3. إحدٰي 
ق یکیازراههای/من عرف نفسه: هرکسخودرا)نفس»مفعول«است(درجملههایشرطی الطرُّ
کهدارایفعلماضیهستند،جایزاستفعلماضیرابهصورتماضییامضارعترجمهکرد.

8381 1 نکات کلیدی: اسماشاره،زمانفعل:معلومومجهولهؤلء التلّمیذات: .
ایندانشآموزان/سوف َیْشعرَن: احساسخواهندکرد./ بررسی گزینه های نادرست: 2. هؤلء 
التلّمیذات: ایندانشآموزان)اگراسمبعدازاسماشاره»الـ«داشتهباشد،اسماشارهبه
صورتمفردترجمهمیشود(3. یشاهدن:ببینند،میبینند)فعلمعلوماستنهمجهول(/
ضمیر»هّن«درامتحاناتهّن ترجمهنشدهاست4. هؤلء الّتلمیذات:ایندانشآموزان/
یشاهدن:ببینند،میبینند)فعلمعلوماستنهمجهول(/سوف َیشعرَن:احساسخواهندکرد.

8391 2 نکات کلیدی: زمانفعل،ضمیر،مفردوجمعما أنشد:نسرایید)ماضی.
ساده(/قرأها: آنراخواند)ضمیر»ها«مفعولاست(/ بررسی گزینه های نادرست: 1. ما أنشد: 
نسرایید)ماضیسادهاستنهاستمراری(/قرأها:آنراخواند)ضمیر»ها«مفعولاست(/لفظ
»هم«زائداست3. الملوک:پادشاهان/أنشد:سرود؛قرأ:خواند)ماضیاند(کهبهصورتمضارع

اخباریمعنیشدهاست.4. علممفرداست/قرأها:آنراخواند)ضمیر»ها«مفعولاست(
8401 گزینه های . بررسی  ضمیر/  ترجمءه فعل، زمان و نوع کلیدی: نکات   3

نادرست:درگزینءه۱،فعلیُصنَع مجهولاستوباید»درستمیشود«معنیشود؛پس
»درستمیکند«باعثنادرستیاینگزینهاست.درگزینءه2،فعلَمضیماضیاست،یعنی
»گذشت«.پس»میگذرد«باعثنادرستیاینگزینهاست.درگزینءه۴،ضمیر»ه«درلسانه 

ترجمهنشداست.پستنهاگزینهایکهغلطنداردگزینءه3است.
8411 1 نکات کلیدی: زمانفعل،ضمیر1. ل تقَترْب ِمن األعمال الّسیئة و ابَتعْد عن .

الُمنَکر:بهکارهایبدنزدیکنشووازکارزشتدورشو./ بررسی گزینه های نادرست: 2. ل 
تحصلُوَن: دستنمییابید3. ذنوبي:گناهانم4. الحیاة:زندگی)ضمیرندارد(

8421 1  نکتءهکلیدی: معنیاسممبالغه/ بررسی گزینءه نادرست: نظَاََّرة اسمیک.
وسیلهاست،نظاَّرة یعنی»عینک«بنابراینگزینءه۱خطادارد.ترجمءه درست عبارت:»آیااین

عینکرارویصندلیرهامیکنی؟«
8431 2 تََعلّمنا:آموختیم،یادگرفتیم.

پاسـخ نامه درس 3 عربــی یازدهـم

8441 4 ذیل)ُدم(=َذَنب/ یقُف)میایستد(≠ یجلُس)مینشیند(/ بررسی سایر .
مت)سکوتکردن(=الّسکوت؛متضادوجودندارد.2. اللّیل)شب(≠ النّهار/  گزینه ها: 1. الصَّ
بدایة)آغاز(≠ نهایة؛مترادفوجودندارد.3. تزرع)میکارد(≠ تحُصد؛مترادفوجودندارد.

8451 3 خلف)پشت(=وراء/ خلف ≠ إمام)پیشوا(؛خلفباأماممتضاداست.
نهباإمام.

8461 1 بررسی سایر گزینه ها: 2.جمعزعنفة)بالءهماهی(زعانِفاستنهزعانیف .
3.جمعِسّن)دندان(أسناناستنهسنین. 4.جمعَسنَة)سال(سنیناستنهأسنان.

8471 1 العلماء)دانشمندان(،أنواع)انواع(،الکائنات)موجودات(،بحار)دریاها(،.
أسنان   .3 )پاها( أقدام )شنها(، الّرمال  .2 گزینه ها:  سایر  در  جمع ها  )میلیونها( المالیین

)دندانها(،بقایا)بقایا(4. البهائم)چهارپایان(
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8481 3 ُمزارع)کشاورز(مفرداست..
8491 2 بررسی سایر گزینه ها: 1. تُقّدموا:ازپیشبفرستید2. زعانف:بالهها3. .

یحدُث:پدیدمیآورد
8501 داور)الَحکم(کسیاستفقطدرفوتبالداوریمیکند؛لفظ»فقط«. 4

تمساحدر به پرندهایاستکه )الّزقزاق(: باران مرغ معنی سایر گزینه ها:  اشتباهاست.
تمیزکردندندانهایشکمکمیکند.مرغمگس)الّطائر الّطنان(:کوچکترینپرندهایکه
بهدلیلسرعتحرکتبالهایشصداییتولیدمیکند.چتر)المظلّة(:وسیلهایاستبرای

محافظتازانساندربرابراشعءهخورشیدیابارشبارانوبرف.
8511 اینگزینهسهجفتاسممتضادداردولیسایرگزینههادوجفت.األعلی . 3

مال)چپ(؛األمام)روبهرو(≠ الَخلف اسم های متضاد در  )باالتر(≠ األسفل؛الیمین)راست(≠ الشِّ
سایر گزینه ها: 1. الّتقرُّب)نزدیکشدن(≠ البتعاد)دورشدن(؛الفضائل)خوبیها(≠ الّرذائل 2. 

بدایة)آغاز(≠ نهایة؛اللّیِل)شب(≠ النّهارِ 4.شب≠روز؛عشّیتي)شامگاه(≠ غداتي
8521 2 بررسی سایر گزینه ها: 1. جناح)بال(وَزعنََفة)باله(مترادفنیستند.3. .

الغداة)صبحگاه(≠ العشّیة 4. الَذَنب)ُدم(=الَذیل؛اینکلمهراباَذْنب)گناه(=إثماشتباهنگیرید.
8531 هرکسقبلازسخنگفتنفکرکند)کرد(ازخطادرامانمیماند. 4

)ماْند(./ بررسی سایر گزینه ها: 1.اینپرندهطنّان نامیده  شده)ُسّميفعلمجهول(زیرابه
دلیلحرکتبالهایشصداییایجادمیکند.)َسّمی:نامید(2.اوکوچک ترین)أصغر،اسم
تفضیل(پرندهرویزمیناست.)صغیر:کوچک(3.هرکسآزموده ای)ُمجرَّب،اسممفعول(

رابیازمایدپشیمانیبهاورویمیآورد.)مجرِّب:آزماینده(
8541 2 فوق)باالی(≠ تحت.
8551 4 أن ینتهی:کهبهپایانبرسد،کهتمامشود.
8561 1 أنکر)زشتتر،زشتترین(:أقَبح.
8571 دراینگزینه،غداً)فردا(بالْم یرجْع)بازنگشت(کهماضیمنفیاستمتناسب. 1

نیست.ترجمءه سایر گزینه ها: 1.کسیکهمیخواهدقویتریِنمردمباشدبایدبه خداوند توکل کند 
)فلیتوّکل(. 2.بهتریِنبرادرانشماکسیاستکهعیبهایتانرابهشماهدیه کند)أهدی(. 3.سنجاب

پرندهوقتیازدرختیبهدرختدیگرمیجهدبالیءه خاصی)غشاٍء خاّصٍ(پروازمیکند.
8581 2 تدری)میدانی(باتعلممترادفاستنهباتعمل)انجاممیدهی(..
8591 4 َحسب:کافی،بس.
8601 3 مّرات:اسمجمعاستامادراینعبارتمتضادنداریم./ بررسی سایر .

گزینه ها: 1. سنتیمتراٍتاسمجمع/ األعلیواألسفِلمتضاد2. بقایااسمجمع/ یدخلویخرج 
متضاد4. أنفسجمع/ أحسنتموأسأتممتضاد

8611 2 بررسی سایر گزینه ها: 1. امتألْت:پرشد3. ل أدری:نمیفهمم4. یُعِجبَک .
خوشتمیآید،تورابهتعجبوامیدارد

8621 3 بررسی سایر گزینه ها: 1. الفرقان:نیرویتشخیصحقازباطل2. الّسوار .
العتیق:دستبندکهنه4. کمشکاة :مانندچراغدانی

8631 2 بررسی سایر گزینه ها: 1. القاطع:ُبّرنده،تیز3. دراینعبارت۴اسمجمع.
است)علماء،أنواع،حشرات،مالیین( 4. دماغ:مغز

8641 3 قفزة:پرش.
8651 2 الحّیة: حیواٌن یمشي علی بطنه.)مارحیوانیکهرویشکمشراهمیرود(.

األجنحة: عضوین یطیر الّطائر بهما.)بالها:دوعضوکهپرندهباآنهامیپرد(الّتجمع و الّدوران 
حوَل َشيٍء:جمعشدنوحرکتپیرامونچیزی./ صدیٌق یُنقُذک ِمن مصیبة الجهِل:دوستیکه

توراازمصیبتنادانینجاتمیدهد.
8661 سنجابپوستمخصوصیداردکهآنرامیگشایدوقتیمیَپَرد.ترجمءه . 1

سایر گزینه ها با واژه نادرست: 2. هرکسقبلازسخنبیندیشدخطاهایشزیاد می شود.)واژءه 
درست: قّل:کممیشود(3. حرکتدوبالدربعضیپرندگانتعجبرادراز می کند.)واژءه 
درست: تُثیر:برمیانگیزد(4. داوربهدلیلمسابقهُگلراقبولنکرد.)واژءه درست: تسلّل:آفساید(

8671 سؤال،گزینهایرامیخواهدکهباسایرگزینههامتفاوتاست.تحلیل: . 4
بهترجمءهگزینههادقتکنید.1.»آنچهدردنیامیکاریددرآخرتبرداشتمیکنید.«این
جملهدربارۀ»نتیجءهکارهادرآخرت«است.2. »دنیامزرعءهآخرتاست«.اینجملههم
دربارۀ»نتیجءهکارهادرآخرت«است.3.»آنچهازخوبیبرایخودتانازپیشبفرستید،
نزدخداوندمییابید.«اینجملههمدربارۀ»نتیجءهکارهادرآخرت«است.4. »آنچهاز
خوبیانجاممیدهیدخداوندآنرامیداند.«اینجملهدربارۀعلمخداونداست.بهاین

ترتیبجملهایکهمفهومآنباسایرجمالتمتفاوتاستگزینءه۴است.
8681 اینسؤال،گزینهایرامیخواهدکهبامفهومجملءهفارسیبیشترین. 2

قرابتراداشتهباشد.تحلیل: مفهومجمله»بازگشتخوبیبهانسان«است.باتوجهبهمعنای
گزینءه2)اگرخوبیکردید)کنید(بهخودتانخوبیکردید)کردهاید((،اینگزینهبیشترین

قرابتمعناییرادارد.

8691 سؤال،گزینهایرامیخواهدکهبهترینپاسخبرایسؤالآنگزینه»هر. 3
دوتیمقویهستند«باشد.تحلیل: باتوجهبهکلمههایپرسشی،»آیا«)هل(درگزینءه۱،
»چرا«)لماذا(درگزینءه2،»کدام«)أّي(درگزینءه3،و»چگونه«)َکیَف(درگزینءه۴،اینجمله

فقطمیتوانددرپاسخبهسؤال»کدام«بیاید،پسگزینءه3صحیحاست.
8701 هرکسکهببخشدواصالحکندپاداششبرخداونداست.کهبا. 4

بیتروبهروهماهنگیمفهومیندارد.ترجمءه سایر گزینه ها: 1.  اگرصبرکنیدرزندگیاتبه
موفقیتمیرسی. 2.پرودگاراآنچهراتوانندارمبرمنتحمیلنکن.)خداوندبرکسیجز

بهاندازهتوانشتکلیفنمیکند(3. خداوندمراکافیاستچهخوبوکیلیاست.
8711 هرکسبهمنحرفیبیاموزدمرابندهخویشساختهاست.مورد. 4

سوال،عبارتیاستکهدرمورد»یاددادن«است.ترجمءه سایر گزینه ها: 1. آنچهازخوبی
انجامدهیدخداوندآنرامیداند.2.دانشرازگهوارهتاگوربجویید.3. کتابهابوستان

دانشمنداناست.
8721 آیامادربزرگتودرسرشاحساسدردمیکندوداروهایشرا. 1

میخورد.پاسخ نادرست: نه،احساسدردنمیکنموآنهارانمیخورم.)درجملهپاسخ،
فعلنبایدبهصورت»متکلم«بیاید(ترجمءهسایرگزینهها: 2.نه،احساسدردنمیکندولی
داروهارامیخورد.3. بله،فکرمیکنمَسردردداردوبایدآنهارابخورد.4. بله،احساس

دردمیکندوداروهارامیخورد.
  معنی عبارت:نوعیازمارهادربیابانزندگیمیکند،درنیمهروزهنگامیکهشنها
گامهایکسیراکهرویآنها)راهمیرود،حرکتمیکند،میرود(می سوزاند. 
برایشکارحیواناتُدمشرادرشنقرار می دهدپسآنگاهکهپرندهایرویآن

میایستدآنراشکارمیکند.
8731 4 تحرق:میسوزاند)ترجمءه سایر واژه ها: تشاهد:میبیند؛تقذف:پرتاب.

میکند؛ تَنُْقُر:نوکمیزند(
8741 ُم:بهمعنای»ازپیشبفرستد«ترجمءه سایر واژه ها: تسیر:حرکت. 3 یَُقدِّ

میکند؛تمشی:راهمیرود؛تذهب:میرود(
8751 4 تضع:قرارمیدهد)ترجمءه سایر گزینه ها: تقف:میایستد؛تدري:میداند؛.

تدفع:میپردازد،دورمیکند(

 معنی متن:»کسیکهدرآفرینشخداوندتفکرکند،قدرتخداوندرامشاهده
اینمخلوقاتو یافتشده.بیشکدیدن میکند؛زیراعجایببسیاریدرمخلوقات
فکرکردندربارۀآنهاازتوصیههایقرآنیاست.درقرآنآیاتبسیاریماننداینمضمون
رامیخوانیمکه:)آیابهشترنمینگرندکهچگونهآفریدهشد؟(،ولیبرماواجباستکهدر
آفرینشتفکرکنیمنهدرآفریننده؛زیراانساننمیتوانددرخداوندتفکرکندوفقطمیتواند

ازطریقمشاهدۀنشانههایخداونداورابشناسد.«
8761 1 سؤال:براساسمتن،صحیحراتعیینکن:1.»یکیازراههایشناخت.

خداوندشناختمخلوقاتاوست.«اینجملهدرواقعمفهومکلیمتناست.2. »اگربهشتر
نگاهنکنیدنمیتوانیدفکرکنید.«چنینمطلبیدرمتنوجودندارد.3.»فقطمیتوانیمبا
مشاهدۀقدرتخداوندتفکرکنیم.«درمتنچنینانحصاریوجودندارد.4. »عجایبزیادی

دردنیاپیدانشده.«متندقیقاًبرعکساینمطلبرابیانمیکند.گزینءه۱صحیحاست.
8771 2 سؤال:آنچهدربارۀتفکردرستنیستراتعیینکن:1. »باتفکر،قدرت.

خداونددرطبیعترامشاهدهمیکنیم.«براساسمتن،اینمطلبدرستاست.2. »انسان
نمیتوانددرمخلوقاتتفکرکند.«چنینمطلبیدرمتنوجودندارد؛درواقعمتندرست
برعکساینمفهومرامیرساند.3.»توصیههایقرآنیمارابهتفکرفرامیخوانند.«این
مطلبدرمتنوجوددارد.4. »درقرآنآیاتبسیاریرادربارۀتفکرمییابیم.«اینمطلب

همدرمتنوجوددارد.بنابراینگزینءهموردنظرسؤالگزینءه2است.
8781 3 سؤال: نادرست را تعیین کن: 1.»آفریدگانخداونددرطبیعتنشانهای.

»همءه .2 است. درست و دارد وجود متن در مطلب این هستند.« خداوند نشانههای از
موجوداتماراباقدرتخداونددرآفرینشآشنامیکنند.«اینمطلبهمدرمتنوجود
داردودرستاست.3.»تفکردرآفرینندهمارابهتفکردرآفریدهراهنماییمیکند.«این
مطلبدقیقاًبرعکسمتناست.بنابرایندرستنیست.4.»قرآنبهماتوصیهمیکندکه
درمخلوقاتخداوندتفکرکنیم.«اینمطلبدرمتنوجودداردودرستاست،پسگزینءه

موردنظرسؤالگزینءه3است.

 معنی متن:»عنکبوتآبیازشگفتانگیزترینموجوداتزندهدرعملیاتتنفسش
است.اونمیتواندمانندماهیهابااکسیژنمحلولدرآبتنفسکند،پسبهساختفضایی
کرویباموادیکهعنکبوتهاخانههایشانراباآنمیسازندمیپردازدتاجاییکهآب
درآننفوذنکند.سپسآنرادربینشاخههای]گیاهان[آبیبامهارتوسرعتثابت
نگهمیدارد.بعدازآنبهسطحآبباالمیرودتاحبابهایهوارابرداشتهوبهسرعت
باآنپایینمیآیدوآنرادرتورشقرارمیدهدوچنینعملیاتیصدهابارتکرارمیشود
تاخانهاشازهواپرشود،وبهروشیشگفتوسرعتزیادواردآنمیشود.سپسخانه
براوبستهمیشودوباآرامشوراحتیزندگیمیکندتااینکهاکسیژنبهپایانرسدو

عملیاتدوبارهتکرارمیشود.«




