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در سال های گذشته مطالب مهّمی را در مورد قواعد زبان عربی یاد گرفتید. مطالبی که هر کدام به نوبءه خود اهمّیت دارند؛ اّما شاید بتوانیم »اعراب« را 
مهم ترین بخش دستور زبان عربی به حساب بیاوریم؛ این که بدانیم هر کلمه ای با توّجه به نقشش در جمله، عالمت آخرش به چه صورت ظاهر می شود.
وعی که با هم در عربی پایه یاد گرفتیم، مبح  در کنار آن، با جمالت اسمّیه و فعلّیه، اجزای آن ها و اعراب اجزای آن ها هم آشنا شدید. آخرین مو

، لیس« که عالوه بر تأثیر معنایی در عبارت ها، در اعراب کلمات هم تأثیرگذار هستند. »افعال ناقصه« بود! فعل های »کان، صار، أصب
 ن با   م و و جدید آشنا شویم:   در این در می خواهیم در ادامءه فعل های ناقصه، با دو مو

در این در می خواهیم بدانیم که:
 به چه کلماتی »حروف مشّبهة بالفعل« گفته می شود!

 تأثیرات ظاهری و معنایی »حروف مشّبهة بالفعل« بر جمالت چیست!
 با انوا »ان« در زبان عربی آشنا شویم و آن ها را در عبارت ها درست تشخی دهیم!

 »ال«ی نفی جنس چیست!
 تأثیرات ظاهری و معنایی »ال«ی نفی جنس را در عبارت ها بررسی کنیم!

 انوا »ال« در زبان عربی را یاد بگیریم و آن ها را در عبارت ها درست تشخی دهیم!
، لیس«. این ها وارد جملءه اسمّیه می شدند و از لحا اعراب این گونه اثر می گذاشتند:   افعال ناقصه عبارت  بودند از: »کان، صار، أصب

همان مبتدای جملءه اسمّیه که تغییر اعرابی پیدا نمی کند.  اسم افعال ناقصه: مرفو 
خبر جملءه اسمّیه که اعرابش از رفع به نصب تغییر می کند. : منصوب  در صورتی که اسم باشد خبر افعال ناقصه 

: در اسم های معرب عالمت های رفع و نصب 
خبر جملءه اسمیه که اعرابش از رفع به نصب تغییر می خبر جملءه اسمیه که اعرابش از رفع به نصب تغییر می  ه که اعرابش از رفع به نصب تغییر می  : منصوب در صورتی که اسم باشد : منصوبخبر افعال ناقصه  در صورتی که اسم باشد منصوبخبر افعال ناقصه 

: در اسمهای معرب های رفع و نصب 

س م ا   وب د سامم م

ونانر
ینینًن

عادالًالحاکملیس+ لیسعادل الحاکم
خبر فعل ناقصه و منصوباسم فعل ناقصه و مرفوعفعل ناقصهخبر و مرفوعمبتدا و مرفوع

ونالمؤمنون ع عینالمؤمنونصار+ صارمتوا متوا
خبر فعل ناقصه و منصوب به »ي«اسم فعل ناقصه و مرفوع به »واو«فعل ناقصهخبر و مرفوع به »واو«مبتدا و مرفوع به »واو«

 در این جا خیلی خالصه این مبح را دوره می کنیم. برای کسب اطالعات بیشتر به در نامءه در هفتم عربی یازدهم مراجعه کنید!



۸

 اسم های مبنی با گرفتن نقش های مختلف، تغییر ظاهری نخواهند داشت!
میر مستتر« در جمالت آفتابی می شود! میر بارز،   اسم افعال ناقصه به سه صورت »اسم ظاهر، 

» جار + مجرور فعل و شبه جمله   خبر افعال ناقصه هم به سه صورت در جمالت می آید: »اسم ظاهر، جملءه فعلّیه 
حاال با این مقّدمه بهتر است برویم و ببینیم در قواعد این در چه می گذرد!

: حواستان به کلمات، حروف و حرکات رنگی باشد به مثال های زیر و ترجمءه آن  ها دّقت کنید 
عین محبوبون عند الجمیع: بی گمان فروتنان نزد همه، محبوب اند!  إن المتوا

: بدان که بردباری، کلید گشایش است!  اعلم أن الصبر مفتا الفر
ی ساختن همءه مردم، هدفی است که به دست نمی آید! اء جمیع النا غایة ال تدرك: گویی را  کأّن إر

 العبادة عمل حسن ولکّن العلم أفضل منها: عبادت، عملی نیکوست، اّما دانش از آن برتر است!
عداء: ای کاش مسلمانان در برابر دشمنان، مّتحد باشند!  لیت المسلمین مّتحدون أمام ا

ا گزار باشد! نسان شاکر علی أنعم ربّه: امید است که انسان در برابر نعمت های پروردگارش س  لعّل ا
با می گویند. این حروف مانند افعال ناقصه وارد جمالت اسمّیه  م و به حروف »إن، أن، کأّن، لکّن، لیت، لعل« در دستور زبان عربی 
. لطفاً دوباره به تمام مثال های قبلی و اعراب  برعکس افعال ناقصه می شوند؛ با این تفاوت که اسم این حروف منصوب و خبرشان مرفو است 

ت کنید!هة بالفعل دقت کنید!هة بالفعل دقت کنید!کلمات بعد از حروف مشّبهة بالفعل دّقت کنید! هة بالفعل دقکلمات بعد از حروف مشبهة بالفعل دقکلمات بعد از حروف مشب

عيِّن ما ليس فيه من الحروف المشّبهة بالفعل:
ّن ا به علیم  إن أحسنتم فلکم و إن أسأتم فعلیکم! ما تنفقوا من خیر ف  

خطار الکثیرة!  سیقول الکافر في یوم البع یا لیتني کنت تراباً!  ال شّك أّن هذا الطری مملوء با
 در گزینءه  »إن«، در گزینءه  »أّن« و در گزینءه  »لیت« جزء حروف مشّبهة بالفعل اند! دّقت کنید »إن« در گزینءه  حرف شرط است نه 

حرف مشّبهة بالفعل. بنابراین گزینءه  صحی است.

گفتیم که حروف مشّبهة  بالفعل همراه جمالت اسمّیه می آیند. در مورد آن ها باید بدانیم که:
مبتدای جملءه اسمّیه  اسم حروف مشّبهة بالفعل  اسم حروف مشّبهة بالفعل، منصوب است. 

خبر جملءه اسمّیه  خبر حروف مشّبهة بالفعل  خبر حروف مشّبهة بالفعل، مرفو است. 
قادراإن+ إنقادر ا

خبر حرف مشبّهة بالفعل و مرفوع به »ــٌـ«اسم حرف مشبّهة بالفعل و منصوب به »ــَـ«حرف مشبّهة بالفعلخبر و مرفوع به »ــٌـ«مبتدا و مرفوع به »ــُـ«
مجّدانالطالبینلیت+ لیتمجّدانالطالبان

خبر حرف مشبّهة بالفعل و مرفوع به »الف«اسم حرف مشبّهة بالفعل و منصوب به »ي«حرف مشبّهة بالفعلخبر و مرفوع به »الف«مبتدا و مرفوع به »الف«

ة: لما المحّد حي عن إعراب ال عيِّن الصَّ
) لعّل الطاّّلب مجتهدین في قراءة دروسهم! ) ال تجتمع خصلتین في مؤمن: البخل و الکذب! 

!  هؤالء التالمیذ صاروا واثقون بأنفسهم!  کما یقال من قدیم  الزمان إّن الوقایة خیر من العال
: »ال تجتمع: جمع نمی شود، گرد هم نمی آید« فعل الزم است و به فاعل احتیا دارد. عالمت رفع مثّنی »الف« است، پس  ا:گزینءه  ه  رس ب
: »لعّل« جزء حروف مشّبهة بالفعل است. اسمش منصوب و خبرش مرفو است. »مجتهدین« خبر »لعّل« است و باید   ال تجتمع خصلتان .../ گزینءه 
: »إن« جزء حروف مشّبهة بالفعل است.  به صورت مرفو بیاید. عالمت رفع جمع مذّکر سالم، »و« است، پس  لعّل الطاّلب مجتهدون .../ گزینءه 
: »صاروا« جزء افعال ناقصه است.  اسمش منصوب و خبرش مرفو است. »خیر« خبر این حرف است و به درستی به صورت مرفو آمده است./ گزینءه 
میر »و« اسم این فعل و »واثقون« خبرش است. اّما از قبل می دانستیم که خبر افعال ناقصه به صورت منصوب می آید. عالمت نصب جمع مذّکر سالم »ي« 

است؛ پس  صاروا واثقین ... بنابراین گزینءه  صحی است.

با م و  و س  ن
میر مستتر میر بارز   اسم افعال ناقصه سه نو بود:  اسم ظاهر  

میر مستتر« در مورد آن ها منتفی است! میر بارز« و » میر داشته باشند. پس » طبیعتاً حروف مشّبهة بالفعل، فعل نیستند که 

 و  که البته این دو قسمت مخصو عالقه مندان است.



۹

با م و  س
میر مّتصل بیاید. فقط باید حواسمان به موارد زیر باشد: یک اسم مستقل یا  اسم حروف مشّبهة بالفعل فقط می تواند به صورت اسم ظاهر 

ّ الّنا ال یعلمون: ولی بیشتر مردم نمی النا ال یعلمون: ولی بیشتر مردم نمی النا ال یعلمون: ولی بیشتر مردم نمیدانند! اگر اسم آن ها، یک اسم معرب بود، باید عالمت های اعراب را بگیرد: ولکّن أکثر الّنا ال یعلمون: ولی بیشتر مردم نمی دانند! ّهای اعراب را بگیرد: ولکّنهای اعراب را بگیرد: ولکن أکثر أکثر  اگر اسم آنها، یک اسم معرب بود، باید عالمت
« آفتابی شده! »لکّن: حرف مشّبهة بالفعل«، »أکثر: اسم حرف مشّبهة بالفعل و منصوب«، چون »أکثر« اسم معرب است با عالمت اعراب نصب »

ز در یک رستوران بین المللی کار می کنند! إن الطّباخین یشتغالن في مطعم دولّي: دو آش
»إّن: حرف مشبّهة بالفعل«، »طبّاخین: اسم حرف مشبّهة بالفعل و منصوب به »ي««، چون »طبّاخین« اسم معرب است با عالمت نصب مثّنی »ي« ظاهر شده!

 ممکن است اسم آن ها به صورت یک اسم مبنی بیاید، در این صورت شکل ظاهری اسمشان تغییری نمی کند:
ربّکم قد فت لکم باب التوبة لعّلکم تستغفرون: پروردگارتان در توبه را به روی شما باز گذاشته است. امید است که شما طلب آمرزش کنید!

میر »کم« اسم »لعّل« است، اّما چون مبنی است، تغییر قیافه نداده!
إّن هذا القرآن یهدي إلی أفضل السبل: بی گمان این قرآن به بهترین راه ها هدایت می کند.

اسم اشار »هذا«، اسم »إّن« است، اّما چون مبنی است ظاهرش تغییر نکرده!
س است؛ یعنی ممکن است وابسته هایی داشته باشد که   اسم حروف مشبّهة بالفعل مانند فاعل، مبتدا، خبر و اسم و خبر افعال ناقصه فقط و فقط، 
نباید وابسته هایش را جزء خود اسم حروف مشبّهة بالفعل حساب کنیم: لیت جمیع الّنا فهموا قیمة المحبّة: کاش همءه مردم ارزش محبّت را می فهمیدند!

یعنی آن را جزء خود اسم  « مضاف الیه است و وابستءه »جمیع« حساب می شود!  »جمیع« اسم حرف مشّبهة بالفعل است. دّقت کنید که »الّنا
حروف مشّبهة بالفعل به حساب نمی آوریم!

لعّل هؤالء القوم یتعایشون سلمّیاً: امید است این قوم، با یکدیگر مسالمت آمیز همزیستی کنند!
»هؤالء« اسم حرف مشّبهة بالفعل است. دّقت کنید که »القوم« وابستءه »هؤالء« حساب می شود!

عيِّن المبني في المحّل العرابّي لس الحروف المشّبهة   بالفعل:
 الذي یعمل لمصلحة العدو هو العمیل!  کأّن هذا الحیوان یحّد في عیوننا!

سالم!  هؤالء الطاّلب مجتهدون ولکّن أکثرهم رسبوا في امتحان الفیزیاء! الل مبین قبل ا  إّن الّنا کانوا في 
: در این گزینه اصالً خبری از حروف مشّبهة بالفعل نیست! دو اسم مبنی داریم. در این عبارت »اّلذي« و  : گزینءه   م رس ب ار ه  با
 » : درست است که »النا : »کأّن« حرف مشّبهة بالفعل و اسم مبنی »هذا« اسم آن حساب می شود./ گزینءه  »هو« به ترتیب مبتدا و خبرند!/ گزینءه 
: »أکثر« اسم »لکّن« و البته  میر »و« در »کانوا« که اسم فعل ناقصه شده!/ گزینءه  اسم »إّن« شده، اّما معرب است! در این گزینه، یک اسم مبنی داریم. 

میر »و« در »رسبوا« فاعل است! بنابراین گزینءه  صحی است. میر »هم« مضاف  الیه و  معرب است. اسم مبنی »هؤالء« مبتدا، 

با م و 
در مورد خبر و حروف مشّبهة بالفعل، کارمان راحت تر است! خبر آن ها مثل خبر جملءه اسمّیه و خبر افعال ناقصه، سه نو است:

: یعنی اسم مستقلی که دربار جمله، خبری را بیان می کند: ا  س  
لیتك قو أمام مصائب الدهر: کاش تو در برابر سختی های روزگار قوی باشی!

»قوي« خبر »لیت« از نو اسم ظاهر است. در این حالت این اسم، با عالمت های اعرابی رفع سر و کّله اش پیدا می  شود!  ، ا، و
: یعنی یک فعل که نقش خبر حروف مشّبهة بالفعل را می گیرد: ه   

ّلو علی ربّهم في الشدائد: امید است که مؤمنان در سختی ها بر پروردگارشان توّکل کنند! لعّل المؤمنین يتو
»یتوّکلون« خبر »لعّل« از نو جملءه فعلّیه است.

: که ترکیبی از حرف جّر و اسم است: ور اروم 
في + الصّف است. »في الصّف« خبر »لیت« از نو شبه جمله  : کاش دانش آموزان در کال باشند.  ّ لیت الّتالمیذ في الص

اسم ظاهر و فعل، به خبر جار و مجرور اولویت دارد؛ چون معنای جمله غالباً با اسم    قبالً با هم یاد گرفته بودیم که خبر از نو مفرد 
و فعل کامل می شود؛ پس اگر در عبارتی خواستیم خبر را مشّخ کنیم، هم باید به ترجمه توّجه کنیم و هم این که حواسمان باشد اولویت را به 

اسم و فعل بدهیم تا جار و مجرور؛ مثالً: کأّنك مترّدد في اّتخاذ القرار: گویا تو در تصمیم گرفتن مترّدد هستی!
» اسم »کأّن: حرف مشّبهة بالفعل«، »ك: اسم حرف مشّبهة بالفعل«، »مترّدد: خبر حرف مشّبهة بالفعل از نو مفرد 

دّقت کنید »في اّتخاذ« که جار و مجرور است را نمی توانیم خبر بگیریم؛ چون معنای عبارت با »مترّدد« کامل می شود. هم این که طب قانون 
خودمان، اسم به جار و مجرور در خبر شدن اولویت دارد!
 در عربی پایه با مبتدای مؤّخر و خبر مقّدم آشنا شدیم. 

آیات للموقنین!في العالممبتدای مؤّخر یعنی مبتدایی که دیرتر می آید و خبر مقّدم یعنی خبری که زودتر از مبتدا می آید:
مبتدای مؤخّرخبر مقّدم

 و  که البته این دو بخش مخصو عالقه مندان است.   غالباً زمانی که مبتدا نکره و خبر از نو جار و مجرور باشد!
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و به اسم و خبر افعال ناقصه هم کشیده شد: !این مو لیس في قلوب هذه الجماعة أثر من النفا
اسم مؤخّر فعل ناقصهخبر مقّدم فعل ناقصه

و این داستان هم چنان ادامه دارد؛ به این صورت که ممکن است ترتیب اسم و خبر حروف مشّبهة بالفعل هم در عبارت جابه جا شود:
رض آیات للمتذّکرین! إن   في خل السماوات و ا

اسم مؤخّر حرف مشبّهة بالفعلخبر مقّدم حرف مشبّهة بالفعل هة بالفعلم حرف مشبهة بالفعلم حرف مشبهة بالفعل هة بالفعلر حرف مشبهة بالفعلر حرف مشبهة بالفعلخبر مقد ر حرف مشباسم مؤخر حرف مشباسم مؤخ

بر: ط في تعيين ال عيِّن ال
سالم!: مذموم  اعلم أّن السرور في الدنیا ال یبقي دائماً!: في  الدنیا  التفاخر بالنسب مذموم في ا
 هذا الرجل یشتهر با خال الحسنة في المدینة!: یشتهر  لیتکم متمّسکون بالقرآن و العمل به!: متمّسکون

 گفتیم که اگر در عبارتی اسم و فعل بودند، اولویت برای خبر شدن با آن هاست نه جار و مجرور. اگر به ترجمءه گزینءه  هم دّقت کنید، می بینید که 
ماند!« بنابراین گزینءه  صحی است! رن د : »بدان که شادی در دنیا همیشه پا »ال یبقی« از لحا معنایی خبر »أّن« است نه »في الدنیا«! ترجمءه گزینءه 

ّدما: بر م عيِّن ال
و یقول الکافر یا لیتني کنت تراباً  في المدرسة الطاّّلب یطالعون کثیراً!  

سالمّي!  إّن للوالدین حّقاً عظیماً علینا!  کأّن هذه المدینة قد بنیت في بدایة العصر ا
از لحا معنا و قواعد خبر باشد. در این  : »في المدرسة« صرفاً جار و مجروری است که ابتدای عبارت آمده و نمی تواند  ا:گزینءه  ه  رس ب
میر ي: اسم حرف مشّبهة بالفعل«، »کنت: خبر حرف مشّبهة  : »لیت: حرف مشّبهة بالفعل«، » عبارت »الطاّّلب« مبتدا و »یطالعون« خبر است!/ گزینءه 
میر »ت: اسم فعل ناقصه« و »تراباً: خبر فعل ناقصه« همه شان سر جای خودشان آمده اند و تقدیم و تأخیری نداریم!/  بالفعل«، »کنت: فعل ناقصه«، 
: »إّن: حرف مشّبهة بالفعل«، »للوالدین: خبر مقّدم حرف مشّبهة بالفعل از نو جار و مجرور« که جلوتر از اسم آن آمده، »حّقاً: اسم مؤّخر حرف  گزینءه 
: »کأّن: حرف مشّبهة بالفعل«، »هذه: اسم حرف مشّبهة بالفعل«، »قد بنیت: خبر  مشّبهة بالفعل« که دیرتر از خبر آمده! پس خبر مقّدم داریم!/ گزینءه 

حرف مشّبهة بالفعل« که تقدیم و تأخیری نداریم! بنابراین گزینءه  صحی است.

  اگر به ما یک جملءه اسمّیه بدهند و بخواهند آن را با حروف مشّبهة بالفعل بازنویسی کنیم، باید حواسمان باشد که:
+ إن إّن ا سمیع  : ا سمیع  در حقیقت دست به خبر نزنیم  مبتدا را منصوب و خبر را مرفو کنیم 

 اگر اسم مبنی داشتیم و یا خبرمان جملءه فعلّیه و جار و مجرور بود، دست به ظاهرشان نمی زنیم:
+ لیت لیت الطالبة تقرأ دروسها جّیداً الطالبة تقرأ دروسها جّیداً  ة  + إن إن هذه الدنیا عار ة  هذه الدنیا عار

میر مّتصل تبدیل می کنیم: میر منفصل بود، آن را به  + لعّلأنتم اگر مبتدا  مّتقونلعّلکممّتقون 
ضمیر متّصلضمیر منفصل

: یعنی اعراب جمله تغییر نمی کند و البته به آن ها بچسبد: إنما، أنما در جمله مبتدا و خبر خواهیم داشت   اگر بعد از »إّن، أّن« حرف »ما« بیاید 

عبارت دوم فقط از لحا معنایی تغییر می کند که در قسمت فن ترجمه به آن خواهیم پرداخت! + إنما إنما المسلمون إخوة  المسلمون إخوة 
بندگان خدا تنها دانشمندان از خداوند پروا می کنند! : از میان بندگان  إنّما یخشی ا من عباده العلماء  »إنّما« می تواند بر سر فعل هم بیاید: 

لعّل»: حي مع  ر عيِّن الصَّ د الد «أنت أقوياء في شدا
 لعّلکم أقویاء ...............!   لعّل أنتم أقویاء ...............!  لعّل أنتم أقویاًء ...............!  لعّلکم أقویاًء ...............!

. از  رد گزینه های  و  میر مّتصل تبدیل کنیم.  میر منفصل بود، در بازنویسی جمالت با حروف مشّبهة بالفعل آن را به   قرار شد اگر مبتدا 
. بنابراین گزینءه  صحی است. رد گزینءه  طرفی، خبر حروف مشّبهة بالفعل مرفو است نه منصوب 

« گذاشته نشود، ممکن است خوانش های متفاوتی از آن شود؛ مثل: »أن، إّن و ...«. پس بهتر است این   اگر عالمت کلمءه »
و را دقی و عمی بررسی کنیم! مو

  ن
« می تواند به صورت های زیر در جمالت آفتابی شود: کلمءه »ا

ی می آید: ه« است و قبل از فعل مضار و به ندرت فعل ما  «أن«: که در این حالت به معنای »
أحب أن أسافر إلی مشهد تارة أخری: دوست دارم که بار دیگر به مشهد مسافرت کنم!

فعل مضارع

رر ندارد، بلکه در حل سؤاالت کمکتان هم خواهند کرد! « عنوانی است که در کتاب دوازدهم برای نکاتی که کمی فراتر از کتاب درسی اند، در نظر گرفته ایم! خواندنشان نه تنها   »قواعد پال
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« است، در ابتدای عبارت ظاهر می شود و   ب ا  ا به معنای »ب ت و  «إّن«: که در این حالت جزء حروف مشّبهة بالفعل است، ب
في الجسم السلیم: بی گمان عقل سالم در بدن سالم است!السلیمالعقلإن

خبراسم
بعد از آن اسم و خبر می آید: 

 دّقت کنید که »إّن« آغازکنند جمله است!
، دو قسمت عبارت را به هم  هرگز ابتدای جمله نمی آید  «أّن«: که در این حالت هم جزء حروف مشّبهة بالفعل حساب می شود، وسط جمله می آید 

ال شّك أّن الکسالن ال یبل آماله: شّکی نیست که تنبل به آرزوهایش نمی رسد!
اسم            خبر

ه« است و بعدش اسم و خبر خواهیم داشت:  وصل می کند، به معنای »

« است:  «إن«: که در این صورت ادات شرط است، حتماً ابتدای عبارت می آید، بعدش فعل شرط و جواب شرط داریم و به معنای »
الندامة: اگر دشمنی بکارید، پشیمانی درو خواهید کرد.تحصدواالعداوةتزرعواإن

فعل جواب شرطفعل شرط فعل جواب شرطفعل شرط

ا في العبارة التالية «ا السالم ما منع المرأة ا تحضر في المجتمع حي عن قراءة  عيِّن الصَّ
 إن  أنّ  إّن  أن  أّن  إنّ  إن  أن

سالم« آمده، پس قطعاً »إن« شرطیه هم در ابتدای عبارت نداریم. ، بعد از »ان«، اسم »ا رد گزینءه   »أّن« که هیچ  وقت ابتدای عبارت نمی آید 
. دّقت کنید که چون بعد از »ان« دوم فعل مضار داریم، پس قطعاً دومی »أن« ناصبه است! بنابراین گزینءه  صحی است. رد گزینه های  و 

به دو عبارت زیر، ترجمه شان و اعراب »تلمیذ« دّقت کنید:
 لیس تلمیذ في الصّف: دانش آموزی در کال نیست!  ال تلمیذ في الصّف: هیچ دانش آموزی در کال نیست!

یعنی زور »ال« از »لیس« بیشتر است. و البته همان طور که با چشم غیرمسّل هم می توانید ببینید، اعراب کلمءه  عبارت دومی، تأکید بیشتری دارد 
تأکید بیشتری نسبت به اولی پیدا کند و هم چنین اعراب  »تلمیذ« در دو عبارت متفاوت است! کلمه ای که باع شده عبارت دوم، معنای متفاوتی 

کلمءه »تلمیذ« هم تغییر کند، »ال«ی به کار رفته در این عبارت است! به این نو »ال«، »ال«ی نفی جنس می گوییم! پس:
جملءه اسمّیه به کار می رود، تأکید زیادی برای منفی کردن جمله به همراه خود دارد و همان طور که   »ال«ی نفی جنس، برای منفی کردن اسم 

جلوتر خواهیم خواند، اعراب جمله را هم تحت  تأثیر قرار می دهد!

گفتیم که اگر بخواهیم با تأکید زیادی یک جملءه اسمّیه را منفی کنیم، از »ال«ی نفی جنس استفاده می کنیم:
! حاال باید ببینیم که »ال«ی نفی جنس چه تغییرات ظاهری را در جمله به وجود می آورد! وجود ندارد دب: هیچ میراثی همانند ادب نیست  ال میرا کا

: مانند حروف مشّبهة بالفعل  »ال«ی نفی جنس با جملءه اسمّیه همراه می شود، اسم آن منصوب و خبرش مرفو است 
أثقل من الخل الحسن في المیزان: هیچ  چیزی سنگین تر از اخال نیکو در ترازوی اعمال وجود ندارد!شيءال

خبر »ال«ی نفی جنس و مرفوعاسم »ال«ی نفی جنس و منصوب»ال«ی نفی جنس
و نگاه کنیم:  کمی جزئی تر و دقی تر به این مو

نکره و مفتو  در مورد اسم »ال«ی نفی جنس باید بدانیم که:  هیچ  وقت »ال« و یا »تنوین« نمی گیرد و همیشه »فتحه« می گیرد. 
ال فقر کالجهل  ال فقراً کالجهل   ال الفقر کالجهل  

ال علم لنا إاّل ما عّلمتنا   هیچ  وقت از »ال« جدا نمی شود: ال لنا علم إاّل ما عّلمتنا  
 در حقیقت »ال«ی نفی جنس و اسمش مثل یک زنجیر قوی به هم چسبیده اند!

 در مورد خبر »ال«ی نفی جنس هم باید بدانیم که:
:» اگر مفرد باشد، به صورت مرفو می آید جار و مجرور دارد  جملءه فعلّیه شبه جمله   مانند همءه خبرها سه نو »مفرد، فعل 

ال کتاب في مکتبة المدرسة.ال تلمیذ حضر في الصّف.ال لبا أجمل من العافیة.
خبر »ال«ی نفی جنس از نوع جار و مجرورخبر »ال«ی نفی جنس از نوع جملءه فعلیّهخبر »ال«ی نفی جنس از نوع مفرد و مرفوع

 خوب است بدانید که خبر »ال«ی نفی جنس بیشتر وقت ها به صورت جار و مجرور می آید!
در این جا خبر، »موجود« بوده که حذف شده!ال   إله   إاّل ا گاهی اوقات خبر »ال«ی نفی جنس حذف می شود:

اسم »ال«ی نفی جنس

ال فقرال فقر کالجهل  ال فقراً کالجهل  ال الفقرال الفقر کالجهل 
متنا  ما علمتنا  ما عّلمتنا متنا  ال علم لنا إاّل متنا  ما علمتنا  ما عّلمتنا   هیچ وقت از »ال« جدا نمیشود: ال لنا علم إاّل

 در حقیقت »ال«ی نفی جنس و اسمش مثل یک زنجیر قوی به هم چسبیدهاند!
 در مورد خبر »ال«ی نفی جنس هم باید بدانیم که:

:» اگر مفرد باشد، به صورت مرفو میآید جار و مجرور دارد  اگر مفرد باشد، به صورت مرفو میجمله  جار و مجرور دارد  جملءه فعلیه شبهجمله  جملءه فعلیه شبه مانند همءه خبرها سه نو »مفرد، فعل  جملءه فعلّیه شبه مانند همءه خبرها سه نو »مفرد، فعل  ّ مانند همءه خبرها سه نو »مفرد، فعل 
من العافیة. ّفي الصّففي الصّف.ال لبا أجملال لبا أجمل رضرضر المدرسة.المدرسة.ال تلمیذ حضال تلمیذ حضال تلمیذ ح ال کتاب في مکتبة

خبر »ال«ی نفی جنس از نوع جار و مجرورخبر »ال«ی نفی جنس از نوع جار و مجرورّخبر »ال«ی نفی جنس از نوع جملءه فعلیّهخبر »ال«ی نفی جنس از نوع جملءه فعلیهخبر »ال«ی نفی جنس از نوع جملءه فعلیهخبر »ال«ی نفی جنس از نوع مفرد و مرفوع
 خوب است بدانید که خبر »ال«ی نفی جنس بیشتر وقتها به صورت جار و مجرور میآید!

إال   إال   إاّل ا گاهی اوقات خبر »ال«ی نفی جنس حذف میشود: در اینجا خبر، »موجودجا خبر، »موجودجا خبر، »موجود« بوده که حذف شده!ال   إلهال   إله
اسم »ال«ی نفی جنساسم »ال«ی نفی جنس

ل النافية للجنس: حي مع  ر أشّد من الجهل عيِّن الصَّ «الف
 ال الفقر أشد من الجهل!  ال فقر أشد من الجهل!  ال فقر أشد من الجهل!  ال فقراً أشد من الجهل!

، از طرفی اسم »ال«ی نفی جنس نکره و مفتو و خبرش هم مرفو  رد گزینه های  و   اسم »ال«ی نفی جنس باید بدون »ال« و »تنوین« بیاید 
. بنابراین گزینءه  صحی است. رد گزینءه  است 
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سب الترجمة: لمة مناسبة  نند تر ا قناع نيس عيِّن في الفرا  نجی بی نيا ي  ناعة  نی من ال «ل  أ
 کنز  کنز  کنزاً  الکنز

هیچ ... نیست داریم، پس »ال«ی ابتدای جمله از نو نفی جنس است. با توجه به اطالعات قبلی مان می دانیم که   چون در ترجمه تأکید زیاد بر نفی 
. بنابراین گزینءه  صحی است! رد گزینه های  و  ، »ال« و »تنوین« هم نمی گیرد  رد گزینءه  اسم الی نفی جنس منصوب است 

  ن
ن با انوا مختلفی از »ال« در زبان عربی آشنا شدیم. بهتر است همه شان را یک  بار دیگر بررسی کنیم: تا ا

 »ال« در جواب »هل، أ«: این نو »ال« به معنای »نه« است و در جواب »هل، أ« می آید:
ا تو معّلم هستی؟ نه، من دانش آموزم! ؟ ال؛ أنا تلمیذ:   أنت مدّر

: فعل مضار را منفی می کند و البته تغییری هم در ظاهر آن ایجاد نمی کند:   نعلم: می دانیم      ال نعلم: نمی دانیم  »ال«ی نفی فعل مضار

 »ال«ی نهی: فعل نهی از انجام کاری باز می دارد؛ »ال« ی نهی این تغییر معنایی 
من این که آخر فعل را این گونه تغییر می دهد: را در فعل مضار به وجود می آورد، 

  
حذف »ن«

»ن« جمع مؤّن حذف نمی شود.
ال تکتبوا: ننویسید تکتبون: می نویسید 

 »ال«ی نفی جنس: در این در با این نو »ال« آشنا شدیم؛ شرو کنند عبارت است، بعدش یک اسم بدون »ال« و »تنوین«، نکره و فتحه دار 
ست« می دهد: ال خیر في وّد امر متلّون: هیچ خیری در دوستی با فرد دورو نیست! ن  می آید و معنای »

 یک نو »ال«ی دیگر هم هست که معنای »نه« می دهد و بعدش می تواند جار و مجرور یا اسم »ال«دار بیاید:
دب ال بالنسب: شرافت مرد به ادب است نه به نسب! المجد للعلماء ال الجهالء: بزرگواری از آن دانشمندان است نه نادانان!شرف المرء با

اسم »ال«دارجار و مجرور

 یک کلمه ای داریم »أال« که به معنای »آگاه باش، هان« است. دقّت کنید که »أال« خودش یک کلمءه مستقل و »ال« برای خود کلمه است!

ل»: حي عن نو  عيِّن الصَّ
شرار!: نافیة للجنس  یا بناتي ال تظهرن في المجتمع بدون حجاب!: نافیة  جالس الصلحاء في حیاتك ال ا

ی الوالدین!: نافیة للجنس  ال یعلم الغیب في السماوات إاّل ا سبحانه و تعالی!: ناهیة  ال سعادة أعظم من ر
: از سبک و سیا جمله و با توجه به »یا بناتي« مشّخ است که »ال تظهرن« فعل نهی است: »ای دخترانم، بدون حجاب  ا: گزینءه  ه  رس ب

 ال یعلم الغیب في السماوات 

: »ال یعلم: نمی داند« فعل مضار منفی و »ال«ی به کار رفته  : قطعاً بعد از »ال«ی نفی جنس، اسم »ال« دار نمی آید!/ گزینءه  د!«/ گزینءه  ن ا در جامعه 
ست!« از ترجمه پیداست که در عبارت »ال«ی نفی جنس داریم،  ایت پدر و مادر ن ): « سعادتی بزرگ تر از ر در عبارت، از نو »نافیه« است!/ گزینءه 

من این که »سعادة« به عنوان اسم »ال«ی نفی جنس، بدون »ال« و »تنوین« و به صورت نکره آمده است! بنابراین گزینءه  صحی است!

ل النافية للجنس: عيِّن ما فيه 
 ال خوف علی أولیاء ا و ال هم یحزنون!  ال عمل أقب من الخیانة في العالم!

جانب! غوط ا  أال کّل شيء سوی وجه ا هالك!  شعبنا ال یستسلم أمام 
من این که »ال«ی قبل از »هم«  ّمه گرفته؛ پس قطعاً قبلش »ال« ی نفی جنس نیامده!  : »خوف« تنوین  : گزینءه   م رس ب ار ه  با
رد!« این از ترجمه!  دند : »در دنیا   کاری زشت تر از خیانت و هم نمی تواند نفی جنس باشد! »نه ترسی بر ایشان هست و نه ناراحت می شوند.«/ گزینءه 
: گفتیم که »أال« یک کلمءه مستقل و به معنای »آگاه باش«  »عمل« هم به عنوان اسم »ال«ی نفی جنس، به صورت نکره، فتحه دار و بدون تنوین آمده!/ گزینءه 

: »ال یستسلم« فعل نفی و »ال« از نو »ال«ی نفی است! بنابراین گزینءه  صحی است. است!/ گزینءه 

 حروف مشّبهة  بالفعل عبارت اند از: »إن، أن، لکن، لعل، لیت، کأن«
 این حروف با جملءه اسمّیه همراه می شوند و:  اسم آن ها منصوب  و خبرشان مرفو است.

مؤّدبالتلمیذإن+ إنالتلمیذ مؤدب
خبر »إّن« و مرفوعاسم »إّن« و منصوب

 البته در صورتی که اسم و خبرشان، یک اسم معرب باشد، عالمت های اعرابی برای آن ها ظاهر می شود!

 در این قسمت تمام آن چه را که در بخش قواعد خوانده اید، روزنامه وار دوره می کنید!
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میر مّتصل« بیاید! میر متصل« بیاید! اسم حروف مشّبهة  بالفعل فقط می تواند به صورت »اسم ظاهر« یا » میر متصل« بیاید!تواند به صورت »اسم ظاهر« یا » صل« بیاید!تواند به صورت »اسم ظاهر« یا » ّ اسم حروف مشّبهة اسم حروف مشبهة اسم حروف مشبهة بالفعل فقط می
میر مّتصل تبدیل کنیم: میر منفصل باشد، برای این که اسم حروف مشّبهة  بالفعل شود، باید آن را به   وقتی مبتدا 

+ إن إّننا مجّدون نحن مجّدون 
 خبر حروف مشّبهة  بالفعل سه نو است:

: جار و مجرور :  شبه جمله  فعل :  جملءه فعلّیه  اسم  مفرد 
!ساعینلیت الطاّلب من الشیطان!إن العجلةدائماً!یبقیلیت الفرفي قراءة الدرو

خبر از نوع مفرد
)اسم(

خبر از نوع جملءه
فعلیّه )فعل(

خبر از نوع شبه جمله
)جار و مجرور(

!فکرًةلكکأن داستان خبر مقّدم و اسم مؤّخر این جا هم برقرار است: و رائعًة لذاك المو
اسم مؤخّرخبر مقّدم

 دو جدول زیر برایتان از نان شب واجبتر است: دو جدول زیر برایتان از نان شب واجب تر است:

ب سمت م ا   وب د سامم م

ونانر
ینینًن

با م او  ن ه  ب هوتت ت

همگی: إن
مبتدا  اسم حروف مشّبهة بالفعل و منصوب

خبر  خبر حروف مشّبهة بالفعل و مرفو
عالمت های اعرابی فقط در اسم های معرب ظاهر 
می شود. در اسم های مبنی، فعل ها و جار و مجرور، 

عالمت ظاهری اعراب نداریم!

در متون قدیمی: تأکیدی، در متون جدید: غالباً بدون ترجمه
رابط دو قسمت عبارت: کهأن
ولی، اّما، لکنلکن
اهی برای تشبیهکأن گویا، مثل این که 
برای بیان آرزو: کاشلیت
شاید، امید است که، باشد کهلعل

:»  تشخی »ا
 «إن«: ابتدای جمله و بعدش حتماً اسم می آید!  «أن«: وسط عبارت و بعدش حتماً اسم می آید!

مضار می آید!  «إن«: آغازکنند عبارت شرطی و بعدش حتماً فعل می آید!  «أن«: بعدش حتماً فعل 
 اگر »إّن« با »ما« همراه شود، زورش به جملءه اسمّیه نمی رسد؛ پس بعدش مبتدا و خبر خواهیم داشت:

ناجحون!المجّدونإّنما
خبرمبتدا

في عمله المترجم واسع المعلومات!ینجإّنما »إّنما« با فعل هم می آید:
فعل

جملءه اسمّیه با شّدت و تأکید زیاد از »ال«ی نفی جنس کمک می گیریم:  برای منفی کردن اسم 
+ الی نفی جنس ل رجل في البیت: هیچ مردی در خانه نیست! إّن الرجل في البیت 

»رجل« در مثال باال  اسم »ال«ی نفی جنس: نکره و مفتو 
ال صدی أفضل من الکتاب! خبر »ال«ی نفی جنس: اگر اسم باشد: مرفو

خبر »ال«ی نفی جنس

لنجاتك!ال رجاء خبر »ال«ی نفی جنس بیشتر وقت ها به صورت جار و مجرور می آید:
خبر »ال«ی نفی جنس

 گاهی خبر »ال«ی نفی جنس، حذف می شود:
»إله« اسم الی نفی جنس، خبر »موجود« بوده که حذف شده!  ! ال إله إاّل ا : اسم الی نفی جنس، خبر حذف شده!  بأ ، اذهب إلی بیتنا غداً!  ال بأ

 ساختار و ترتیب عبارت در جمله ای که »ال«ی نفی جنس داشته باشد: »ال« + اسم »ال« + خبر »ال«
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 زور »ال«ی نفی جنس از بقیءه ادات نفی مثل »لیس، ما، ال یوجد و ...« بیشتر است؛ یعنی تأکید خیلی زیادی بر نفی دارد!
ال کنز أغنی من القناعة!: هیچ گنجی بی نیازکننده تر از قناعت نیست!  ! وجود ندارد  ترجمءه »ال«ی نفی جنس: هیچ ... نیست 

: خار نمی شوی : ال تخر انوا »ال«:  به معنای »نه« در جواب »هل«: هل تذهب إلی المتحف؟ ال!  نفی فعل مضار
: خار نشو   نفی جنس: ال شيء أثقل في المیزان من الخل الحسن!  نهی: ال تخر

 صرفاً به معنای »نه«: العاقل یعتبر بالتجارب ال الجاهل!
 حواستان به کلمءه مستقل »أال: آگاه باش، هان« باشد! حواستان به کلمءه مستقل »أال: آگاه باش، هان« باشد!

در بخش قواعد سعی داریم شما با خود قواعد آشنایی کامل پیدا کنید؛ هر چند در البه الیش و البته ناگزیر، ترجمه هم یاد می گیرید؛ اّما در قسمت 
»فن ترجمه« به طور مفّصل با نکات ترجمءه هر در آشنا می شوید!

ا« است:  س بهر  : «إن«: در بعضی متون و به خصو متن های قدیمی به معنای »ب با م و  ان م
إّن ا علی کل شيء قدیر: قطعاً خداوند بر هر چیزی تواناست!

 البته در متن های جدید، »إّن« تکیه کالم ابتدای جمالت اسمّیه به حساب می آید و گاهی هم نیاز به ترجمه اش نیست، همان  طور که بعضی 
ی بر چگونگی زندگی انسان تأثیر گذاشته است! ّ التکنولو جیا أثّر علی کیفّیة حیاة البشر: تکنولو تست های کنکور هم به درستی آن را معنا نمی کنند: إ

« را به صورت »زیرا، چرا که، چه« ترجمه کنید لطفاً: َّ  «ف
ّن طلب العلم فریضة: دانش را بجویید هر چند در چین باشد، زیرا دانش اندوزی، واجب دینی است! اطلبوا العلم ولو بالصین ف
 «أّن«: این کلمه به معنای »که« است: کّلنا نعلم أّن العجلة من الشیطان: همءه ما می دانیم که عجله، کار شیطان است!

ا از آن خدا، پیامبرش و مؤمنان است! ا« ترجمه کنید: إنَّما العّزة  و لرسوله و للمؤمنین: ارجمندی، ت ، ت  «إنّما« را به صورت »
ّن الربیع قد أتی: چرا تو خوشحالی؟! زیرا بهار از راه رسیده است. ؟  « ترجمه می کنیم: لماذا أنت فر ّن« را به صورت » « 

 «کأّن«: این کلمه به معنای »گویی، انگار، مثل، همانند« است و گاهی برای تشبیه هم به کار می رود:
سد: آنان مانند شیر هستند! کأنّهم ا کأن السماء تمطر قریباً: انگار به زودی باران می بارد! 

 «لکّن«: این کلمه به معنای »ولی، اّما« است:
رض کثیرة ولکّن أکثر الّنا ال یفهمون: نشانه های خداوند در زمین بسیار است اّما بیشتر مردم نمی فهمند! آیات ا في ا

 «لیت«: برای بیان آرزو به کار می رود، به معنای »کاش، ای کاش« است و گاهی آن را به صورت »یا لیت« هم می بینید:
رض کثیرة و آیات ا في ا

لیت المسلمین عاملون بأحکام القرآن: کاش مسلمانان به احکام قرآن، عمل کننده باشند!
« ترجمه کنیم: ر س  ما د ب ما م  ی را بعد از »لیت« با توّجه به سبک و سیا عبارت می توانیم به شکل های »ما  فعل ما

می خواندم) یا ليتني قرأت دروسي جّیداً: ای کاش در هایم را به خوبی خوانده بودم. 
خوانده بود، می خواند) لي التلمیذ قرأ دروسه جّیداً: کاش دانش آموز در هایش را به خوبی خوانده باشد. 

« ترجمه می کنیم: م  ار  فعل مضار را بعد از »لیت« بیشتر وقت ها به صورت »م
لیت صدیقي یجتنب أعماله القبیحة: کاش دوستم از کارهای زشتش دوری کند!

 «لعّل«: به معنای »شاید، امید است که« است:
لیت صدیقي 

استمعوا إلی القرآن عند قرائته لعّلکم ترحمون: به قرآن هنگام خوانده شدنش گوش فرا دهید، امید است که مورد رحمت قرار گیرید!
« ترجمه می کنیم! م  ار  همان طور که می بینید مانند »لیت«، فعل مضار را بعد از »لعّل« هم به صورت »م

ی استمراری« ی بعید، ما ی التزامی، ما ی: ما پس در ترجمءه فعل ها با »لعّل، لیت« حواستان باشد که:  »لیت + ما
با توّجه به سبک و سیا جمله

برگشته بود، برمی گشت) لیت أبي رجع من السفر: کاش پدرم از سفر برگشته باشد. 
: مضار التزامی«  »لیت، لعّل + مضار

!: امید است که گناهکار به سوی خدا توبه کند! لعّل المذنب یتوب إلی ا لیت السماء تمطر علینا!: کاش آسمان بر ما ببارد! 

ط في الترجمة: عيِّن ال
خرة!: بی گمان قرآن کتابی است که سعادت ما را در دنیا و آخرت تضمین می کند!  إّن القرآن کتاب یضمن سعادتنا في الّدنیا و ا

نسان یعتبر من أخطائه التي ارتکبها!: کاش انسان از اشتباهاتی که مرتکب شده، عبرت گرفته باشد!  لعّل ا
ی بر تمام کارهای انسان سیطره یافته است!  کأّن التکنولوجیا قد سیطرت علی جمیع أمور البشر!: گویا تکنولو

 اعلموا أّن الکمال طلب العلم و العمل به!: بدانید که کمال، طلب دانش و عمل کردن به آن است!
 دّقت کنید که »لعّل« به معنای »شاید، امید است که« می باشد. هم چنین فعل مضار را بعد از »لعّل« به صورت مضار التزامی ترجمه می کنیم:

د!« بنابراین گزینءه  صحی است! ب ه انسان از اشتباهاتی که مرتکب شده،  ست د م »
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ن هم، کم  و بیش متوّجه شدید، در ترجمءه »ال«ی نفی جنس از ساختار »هیچ ... نیست« استفاده می کنیم:  همان طور که تا ا ن  نیست ... نیست ... نیست« استفاده میکنیم:ت ّ و بیش متوّجه شدید، در ترجمءه »ال«ی نفی جنس از ساختار » و بیش متوجه شدید، در ترجمءه »ال«ی نفی جنس از ساختار » و بیش متوّجه شدید، در ترجمءه »ال«ی نفی جنس از ساختار »هیچ ن هم، کم  همانطور که تا ا ن  ت
: هیچ سخنی برنده تر از ح نیست! ّ ال کالم أقطع من الح

 حواستان باشد »لیس: نیست«، »ال یوجد: وجود ندارد« و امثالشان صرفاً معنای نفی را می رسانند، ولی »ال«ی نفی جنس، 
تأکید زیادی بر نفی دارد!

حي في الترجمة: عيِّن الصَّ
 إّن هذه الطالبة لن تتکاسل في أداء الواجبات!: این دانش آموز در انجام تکالیفش تنبلی نکرده است!

!: هیچ کاری مانند زراعت نزد خدا محبوب نیست!  لیس عمل أحّب من الزراعة عند ا
 ال سبیل لنجاة من غر في ارتکاب المعاصي!: هیچ راهی برای نجات کسی که در انجام گناهان غر شده، وجود ندارد!

ّنه عالمة لجهلك!: آن چه را که می دانی نگو؛ زیرا آن نشانءه نادانی توست!  ال تقل کّل ما تعلم ف
ا: ه  رس ب

: مستقبل منفی«   لن تتکاسل: تنبلی نخواهد کرد. : »لن + مضار گزینءه 
: »لیس« صرفاً به معنای »نیست« و »أحّب: دوست داشتنی تر« اسم تفضیل است  نزد خدا کاری دوست داشتنی تر از زراعت وجود ندارد! گزینءه 

: در این عبارت »ال«ی نفی جنس آمده که درست هم ترجمه شده! گزینءه 
: »کّل« از قلم افتاده، قسمت آخر عبارت هم اشتباه ترجمه شده: »همءه آن چه را که می دانی، نگو؛ زیرا آن نشانه ای برای نادانی توست!«. گزینءه 

أمات، یمیت أمات: میراند 
انطوی،  انطوی: به هم پیچیده شد 

ینطوي
أبصر، یبصر أبصر: نگاه کرد 

البدل: جانشین
برأ، یبر بّرأ: بی گناه شمارد 

: رستاخیز، قیامت البع
: ساختمان استوار البنیان المرصو

عقل، یعقل تعقلون: خردورزی می کنید 
الجرم: پیکر

الحدید: آهن

مذّکر: أحمر حمراء: قرمز، سر 
حمل، یحمل حمل: تحمیل کرد 

أخذ، یأخذ خذوا: بگیرید 
الخیط: نخ

الّداء: بیماری
الّریب: شک

زعم، یزعم زعم: گمان کرد 
سجن: زندان

سوی: جز
الطین، الطینة: گل، سرشت

عّصارة: آبمیوه گیری

العصب: پی، عصب
العظم: استخوان

ان، یکون کونوا: باشید 
اللحم: گوشت

ما یلي: آن چه می آید
مفسدة: مایءه تباهی

موصل: رسانا
: مس النحا

، یسار سار یسارعون: می شتابند 

الداء = بیماری ≠ الشفاء: شفا، سالمتیسار = عجل: شتاب کردالداء = المرض: بیماری

البع = القیامة: رستاخیز أبصر = شاهد = نظر: نگاه کردزعم: گمان کرد ≠ أیقن: یقین پیدا کرد

: شتاب کرد ≠ أجل، أخر: تأخیر کرد شاتم = سب: دشنام دادالّصحة = الشفاء: سالمتی، تندرستیسار

ل = گمراه شد ≠ اهتدی: هدایت شدمرصو = سدید: استوارزعم = حسب: گمان کرد

أعصاب: جمع عصب: پی، عصبلحوم: جمع لحم: گوشتموتی: جمع مّیت: مرده

أحیاء: جمع حّي: زندهأجرام: جمع جرم: پیکرعظام: جمع عظم: استخوان

سجون: جمع سجن: زندانأبدال: جمع بدل: جانشین

 با تأکید خیلی خیلی کم!
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ا ب المناسب للفرا انت
ت  ِل ُ  ّ دة فهل        أن د و ُأّم وا نساب لنّ جميعا من أب وا روا ب ّل امر ما         فال تفت ّ قيمة  م اعلموا أ يا بني 
ياء و عفاف و عل و  ل ثاب و  ر لع نّما الف نت سو الَعظْ و اللَّح و العصب ف ا من        و في البداية ما  ل  َ  ّ اّل إ َب  َّ من ال
ر علی الجهل في يوم         فُيْفل من  َّ ا ل يع ياء إ ل العل أ ّ النا موتی و أ ٍ و ل تطلبوا به        ل وا بعل ب ففو أ

من       نفسه علی الّتعّل و الّتعلي
 ینفقه  یحسنه  یبصره  یوجده 
 تزعمون  تسارعون  تنقذون  تذکرون 
ة   الّزینة  الطّینة  الّنحا  البی
 بدالً  فرحاً  نموذجاً  محاولًة 
 العب  الّدهر  الّداء  البع 
 تعود  عاد  عود  اعتقد 
ف:  ط في الترا عيِّن ال

 یا أیها المسلمون، قولوا قوالً سدیداً!: مرصو  إلی أین تبصر بهذه الّدّقة صدیقي العزیز؟!: تنظر
نا في شيء نبصره و لکّننا ال نشعر!: دواء ) دا : ربّما  إّنا جعلناه قرآناً عربّیاً لعّلکم تعقلون  

 : ُلب من ط عّما  عيِّن ال
بد؟!: مرادفه  »تحسب«  إّن الطبیب منع أّمي عن تناول الّلحم!: جمعه »الّلحوم«  هل تزعم أّن الظلم یدوم إلی ا

مان!: مضاّده »الّداء« عمال الحسنة فال یسبقکم أحد!!: مرادفه »أّجلوا«  نعمتان مجهولتان: الّصّحة و ا ) سارعوا في القیام با
 : لب من ط عّما  عيِّن ال

نسان أ ما کنت سوی لحم و عظم في جرم صغیر؟!: جمعه »أعاظم« ّ بالّسجن من اللّسان!: جمعه »السجون«  أیها ا  ال شيء أح
«  إنهم زعموا أّن االمتحانات قد تأّخرت فما درسوا!: مضاّده »أیقنوا«  إّن یوم القیامة میقاتنا أجمعین!: مرادفه »البع

ثر:  سير أ عيِّن ما فيه جمع الت
فعال أسماء  و قدر کل امر ما کان یحسنه/ و للّرجال علی ا
 ففز بعلم و ال تطلب به بدالً/ فالّنا موتی و أهل العلم أحیاء

عشاب و الّلحوم معاً!  إّن بقایا عظام هذه الحیوانات تدّل علی أنها کانت تتناول ا
سری وجدت في سجون العدّو البعثّي!  أجرام ا

 : ا ّ عيِّن ما ليس فيه المتضا
م حّواء!  ففز بعلم و ال تطلب به بدالً/ فالّنا موتی و أهل العلم أحیاء! باء أکفاء/ أبوهم آدم و ا  الّنا من جهة ا

ك منك و ال تشعر!  إنما الفخر لعقل ثابت/ و حیاء و عفاف و أدب! ك فیك و ما تبصر/ و دا  دوا
 : سب التوضيحا ط  عيِّن ال

 العصب: خیط أبی في الجسم یجري فیه الحّس!  الطّین: یطل علی تراب مختلط بالماء!
 العّصارة: مکان یحف فیه أشیاء قدیمة و أثریّة!  اللحم ماّدة حمراء من جسم الحیوان تصنع منه أطعمة!

 : ا ميل الفرا ط لت عيِّن ال
 اتّقوا یوم ............... الذي ال خلّة فیه و ال شفاعة!: البع  هذا البناء ............... جّداً حی ال تخّربه ظواهر طبیعّیة کالّزلزال!: مرصو

 الّذین یرتکبون أعماالً علی خالف قوانین البالد یدخلون ...............!: الّداء  ............... عنصر فلزّي موصل الحرارة و الکهرباء!: الحدید
 : ا ميل الفرا ط لت عيِّن ال

 إّن الالعب ............... اّلذي دخل الّساحة أّدی دوره جّیداً!: البدل  إّن شرب الّلبن یساعدنا علی امتالك ............... قویّة!: عظام
ّنه ...............!: مفسدة ساور!: الّنحا  اجتنبوا الکذب في حیاتکم دائماً ف  ............... عنصر أغلی من الفّضة یستخدم لصنع ا

 : ا ميل الفرا ط لت عيِّن ال
اً علی نفس أکثر من طاقتها!: ال یحمل  هل تستطیع أن ............... تلك الشجرة الباسقة من بعید؟!: تبصر  إّن ا عادل ف ............... شی
ّمارة بالّسوء!: ال یبّر  ............... إلی الخیرات قبل أن یسبقکم أحد في أداءها!: سارعوا  العاقل ............... نفسه إّنها 

گانی تان را افزایش خواهد داد! گان ما در دوازدهم با Cloze test شرو می شود! به شّدت قدرت وا  سؤاالت وا
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حي  و عيِّن الصَّ نّه بنيا مر ّفا  اتلو في سبيله  ين ي ّ ا يحّب الّ إ
 خداوند، تنها کسانی را دوست دارد که صف  در صف در راهش پیکار می کنند و مانند ساختمانی استوار می باشند!

 ا دوستدار آن هایی است که صف در صف در راهش پیکار کردند؛ گویی که آن ها بنایی محکم بودند!
 بی گمان خداوند کسانی را دوست دارد که صف در صف در راهش پیکار می کنند؛ گویی آن ها بنایی استوار هستند!

 بی شک پروردگار آن هایی را دوست دارد که صف در صف همانند ساختمانی محکم در راه او پیکار می نمایند!
القّية الحسنة  ل ال صا وله الثابتة و جميع ال نا الّصالحين لع ر علما ّ ف «إ

گی های اخالقی نیکو است!  فخر دانشمندان درستکار به خردهای استوار و همءه وی
 قطعاً افتخار دانشمندان درستکارمان به عقل های استوار خود و خصلت های اخالقی خوب است!

گی های اخالقی نیکو است!  مباهات دانشمندان درستکار ما به خردهای استوارشان و همءه وی
 افتخار دانشمندان صال به عقل های راسخ و تمام خصلت های اخال نیکو است!

َ ما مضی يرجع  راستي و أقول في نفسي لي ور من أيّام  ُ ُأبصر  ن »
 عکس هایم از روزهای تحصیلم را نگاه می کردم و با خودم می گفتم: »کاش آن چه گذشته است، باز گردد!«

 عکس های دوران تحصیلم را نگاه کردم و با خودم گفتم: »ای کاش آن چه گذشته است، برمی گشت!«
 عکس هایی از روزهای تحصیلم را نگاه می کنم و به خودم می گویم: »کاش می شد آن چه گذشته است، برگردد!«

 عکس هایم در دوران تحصیل را نگاه می کردم و به خودم می گفتم: »کاش گذشته، برمی گشت!«
 َ درة لعّلنا نُر ي علی أ نعفو عن عدّونا عند ال ا َّد في ال «يُ

 در احادی تأکید کرده اند که در زمان قدرت یافتن از دشمنان درگذریم تا ما را ببخشایند!
 در احادی تأکید می شود که دشمن را به زمان قدرت ببخشاییم و امید داشته باشیم که ما را ببخشایند!

 در احادی تأکید شده است که در زمان قدرتمان از دشمن در گذریم، شاید که ما را مورد رحمت قرار دهند!
 در احادی تأکید می شود که در زمان قدرت از دشمنمان در گذریم، امید است که مورد رحمت قرار گیریم!

لق العال  ر قدرة ا في الطّبيعة و يدر سّر  وا «لي النسا يُبصر 
 چه خوب است که انسان نسبت به نشانه های قدرت خداوند در طبیعت بینا باشد و سّر آفرینش عالم را دریابد!

 امید است که آدمی نشانه های قدرت ا را در طبیعت مشاهده کند و قادر به فهم سّر خل جهان گردد!
 شاید انسان با دیدن پدیده های قدرت خداوند در طبیعت راز خلقت جهان را بفهمد!

 کاش انسان پدیده های قدرت خداوند در طبیعت را ببیند و راز آفرینش جهان را دریابد!
بر ل نهاية له  ير انطو فيه عال أ لق من الطّين و له جرم  ُ ّ اِلنسا الَّ  «إ

 بی گمان انسانی که از گل آفریده شده و پیکری کوچک دارد، در او جهانی بزرگ تر به هم پیچیده شده که هیچ نهایتی ندارد!
 همانا انسانی را که از گل آفریده اند و جسمی کوچک دارد، در او جهانی بزرگ نهفته است که پایانی برای آن وجود ندارد!

 بی تردید این انسانی که آفرینشش از خا بوده و پیکری کوچک دارد، عالمی بزرگ تر را در خود جای داده که هیچ پایانی برای آن وجود ندارد!
 بی شک انسانی را که از خا آفریده اند و به او جسمی کوچک داده اند، عالمی بزرگ در آن به هم پیچیده شده که بی نهایت است!

ل عليه  ر أنع ا المنهمرة الَّتي ُأن ل مّمن ين «ل عبد أ
 هیچ بنده ای ستمکارتر از کسی که نعمت های ریزان ا را که بر او نازل شده، انکار می کند، وجود ندارد!

 ستمکارتر از بنده ای که نعمت های فراوان پروردگارش را که بر او نازل کرده، انکار می کند، کسی وجود ندارد!
 بنده ای که نعمت ریزان خداوند را که بر او نازل شده، انکار کند، از همه ستمکارتر است!

 آن بنده ای که منکر نعمت های فراوان خداوند که بر او نازل می شود است، ستمکار می باشد!
ان تعي قبل مليو سنة في الر  ورا الَّتي  ّ العلماء وجدوا عظام الّدينا «قرأ في موسوعة علمّية أ

 در یک موسوعءه علمی می خواندم که دانشمندان آثاری را از دایناسورهایی که میلیون ها سال پیش در زمین زندگی می کردند، یافته اند!
 در وبگاهی علمی خوانده ام که دانشمندان استخوان دایناسورهایی را که یک میلیون سال در زمین زندگی کرده بودند، پیدا کرده اند!

 در دایرةالمعارفی علمی خواندم که دانشمندان استخوان های دایناسورهایی را که یک میلیون سال پیش در زمین زندگی می کردند، یافته اند!
 در دایرةالمعارف علمی خواندم که دانشمندان بقایای دایناسورهایی را که بیشتر از یک میلیون سال قبل در زمین بودند، پیدا کرده اند!

دة فيه  ريق ل فا ي ل يُضيِّع عمر في  ياته ل ة  ي «لعّل البشر يتعّرف علی 
ایع نگردد!  ای کاش انسان با حقیقت زندگی اش آشنا شود تا عمرش در راهی که فایده ای ندارد، 

 امید است که انسان حقیقت زندگی را بشناسد و عمر خود را در راهی که فایده ای برایش ندارد، تباه نکند!
ایع ننماید!  باشد که بشر با شناختن حقیقت حیاتش عمر خود را در راهی بی فایده، 

ایع نکند!   امید است که انسان با حقیقت زندگی اش آشنا گردد تا عمر خود را در راهی که هیچ فایده ای در آن نیست، 
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اوة  ّ إلی الّش ريق ي بيحة إلی  عماله ال ص يجّر ب ّ ش ير في و «ل 
 در دوستی با کسی که با اعمال زشت خود، تو را به راهی خواهد کشاند که منجر به بدبختی می شود، خیری نمی یابی!
 در دوستی با شخصی که با کارهای زشتش تو را به راهی می کشاند که منجر به بدبختی می شود، هیچ خیری نیست!

 کسی که با کار زشتش تو را به راهی کشانده که منجر به بدبختی می شود، هیچ خیری برای تو ندارد!
 در دوستی با شخصی که به واسطءه اعمال زشتش به راهی کشانده شدی که سبب بدبختی تو شده است، خیری وجود ندارد!

جوم الحيوانا الُمفترسة  وفا من  ان تعي جماعّية  ة بالحيوانا الَّتي  ّ  العظام متعّل »
 گویا این استخوان ها متعّل به حیواناتی است که از تر حملءه حیوانات درنده به طور گروهی زندگی می کردند!

 این استخوان های حیواناتی است که با تر از هجوم حیوانات درنده به شکل گروهی زندگی کرده بودند!
 شاید این استخوان ها به حیواناتی متعّل باشد که چون از هجوم حیوانات درنده تر داشتند، به طور گروهی زندگی می کردند!

 انگار این استخوان متعّل به حیواناتی بوده است که از حملءه حیوانات درنده می ترسیدند و به شکل گروهی زندگی می کردند!
تلفة  رين بدل من أ نجّرب أنفسنا الُمور الم «لنعتبر تجارب ا

 به جای این که دست به تجربءه کارهای مختلف بزنیم، بهتر است که از تجربءه دیگران بهره ببریم!
 بر ماست که با پند گرفتن از تجارب دیگران، خودمان امور مختلف را تجربه نکنیم!

 ما از تجربه های دیگران پند می گیریم تا این که خودمان کارهای مختلف را تجربه کنیم!
 باید از تجربه های دیگران پند بگیریم به جای این که خودمان کارهای مختلف را تجربه کنیم!

ننا  اوية من  ار الّسلبّية فعلينا أ نجتنبها و نسجنها في  ير في الف «ل شيء أضّر من التف
رر دارد؛ پس بر ماست که از آن ها دوری کنیم و آن ها را داخل زندانی در گوشه ای از ذهنمان قرار دهیم!  اندیشیدن به افکار منفی چیزی است که بسیار 

 فکر کردن به افکار ناراحت کننده، بسیار برای ما مضّر است؛ پس بهتر است با زندانی کردنشان در گوشه ای از ذهنمان، از آن ها دوری کنیم!
 هیچ چیزی زیان بارتر از اندیشیدن به افکار منفی وجود ندارد، پس ما باید از آن ها دوری نماییم و آن ها را در گوشه ای از ذهنمان زندانی کنیم!

 چیزی که برای ما زیان بار است، فکر کردن به افکار منفی است؛ پس ما باید از آن ها دور شویم و آن ها را در گوشءه ذهنمان زندانی نماییم!
نّا ترابا  ي في يوم البع يا ليتنا  اب المعا يَن سارعوا في ارت ول الَّ «سي

 آنانی که در ارتکاب گناه زیاده روی کرده اند در روز قیامت خواهند گفت: »ای کاش ما خا می شدیم!«
 کسانی که در انجام گناهان شتاب ورزیده اند، در روز رستاخیز خواهند گفت: »ای کاش، خا بودیم!«

 آنانی که در انجام گناهان شتاب می ورزند، در روز رستاخیز می گویند: »ای کاش ما خا شویم!«
 کسانی که در ارتکاب گناهان زیاده روی می کنند، در روز واپسین می گویند: »کاش ما از جنس خا بودیم!«

قواله إلی ما فيه عصيا ا  يَن يجّرون ب داقة الَّ ير في  «ل 
 در دوستی با کسانی که با گفتارشان به نافرمانی خداوند کشانده می شوی، خیری وجود ندارد!

 دوستی با کسانی که با گفته هایشان تو را به معصیت ا می کشانند، هیچ خیری برای تو نخواهد داشت!
 در دوستی با کسانی که با گفته هایشان تو را به آن چه در آن نافرمانی خداوند هست، می کشانند، هیچ خیری وجود ندارد!
 در دوستی با آنانی که گفته هایشان باع کشیده شدن تو به آن چه در آن نافرمانی از پروردگار هست، خیری نخواهد بود!

ّد في عيوننا  ا التمثال الَّ ُوضع في مر المدينة إنسا يبصرنا و   ّ »
 انگار این مجّسمءه وسط شهر، انسانی است که ما را می بیند و به چشم های ما خیره می شود!

 شاید این مجّسمه ای که در وسط شهر قرار گرفته، انسانی باشد که ما را ببیند و به چشم های ما زل بزند!
 گویا این تندیسی که در مرکز شهر قرار داده شده، انسانی است که ما را می بیند و به چشم های ما خیره شده است!
 این مجّسمه ای که آن را در مرکز شهر قرار داده اند، مانند انسانی بود که ما را می دید و به چشم های ما زل زده بود!

ا    مو ان  ّتی تصلوا إلی ما تريدو ا  ّل ما ل ينفع أبدا  وا  وا بالعلوم النّافعة و اتر «أيُّها الطُّاّلب فو
 در علوم مفید به موّفقّیت برسید و آن چه را به شما نفعی نمی بخشد، رها کنید تا به هر چه می خواهید برسید!

 دانش های سودمند را به دست آورید و هر آن چه را هرگز به شما سود نمی رساند، رها کنید تا به آن چه می خواهید برسید!
 دانش های مفیدی را کسب کنید و هر چیزی که نفعی ندارد رها سازید، امید است به آن چه می خواهید برسید!

 علوم نافع را بیازمایید و همءه چیزهایی را که هرگز به شما سودی نرسانده است، رها کنید شاید به چیزی که می خواهید برسید!
 : ط عيِّن ال

: آسمان را سقفی نگه دارنده قرار دادیم! و جعلنا السماء سقفاً محفوظاً  
ّل عن سبیل ربّه بأسلوب أحسن!: با کسی که از راه پروردگارش گمراه شده، به شیوه ای نیکوتر بح کن!  جادل من 

: به راستی که مؤمنان رستگار شده اند؛ همانان که در نمازشان فروتن اند! قد أفل المؤمنون اّلذین هم في صالتهم خاشعون  
عمال!: نفسم را بی گناه نخواهم شمرد؛ زیرا آن مرا به بدترین کارها دستور می دهد!  ّنها تأمرني إلی أسوأ ا  لن أبّر نفسي ف
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 : ط عيِّن ال
 من یّتبع سنن العالم یصل إلی أهدافه!: هر کس از سّنت های جهان پیروی کند، به هدف هایش می رسد!

 ال قیمة لعلم لم یقترن بالعمل!: علمی که با عمل همراه نشود، ارزشی ندارد!
!: نباید آن چه را که خداوند حالل کرده است، بر خودمان حرام کنیم!  ال نحرم علی أنفسنا ما أحّله ا

!: خداوند به کسی که به مردم رحم نکند، رحم نمی کند!  ال یرحم ا من ال یرحم الّنا
 : ط عيِّن ال

: همانا در آن آیات، نشانه هایی است برای قومی که خرد ورزیده اند! یات لقوم یعقلون إّن في ذلك   
 لعّل الّسعادة تکون في زاویة من غرفتنا فنحن غافلون عنها!: شاید خوشبختی در گوشه ای از اتاقمان باشد و ما از آن غافلیم!
 هل تعرف طریقاً للوصول إلی النجا سوی المحاولة؟!: آیا راهی را برای رسیدن به موّفقّیت، به جز تالش کردن، می شناسی؟!

 قیمة کّل امر ما یحسنه!: ارزش هر انسانی به کاری است که آن را خوب انجام می دهد!
 : ط عيِّن ال

: این روز رستاخیز است، ولی شما نمی دانستید! فهذا یوم البع و لکّنکم کنتم ال تعلمون  
جهرة المتقّدمة تساعدنا علی حّل مشاکلنا الّدراسّیة!: ای کاش این دستگاه های پیشرفته به ما در حّل مشکالت درسی کمک کنند!  لعّل هذه ا

 کأّن والدك کان مترّدداً في شراء تلك الّسّیارة! گویا پدر تو در خریدن این ماشین، مترّدد بود!
 ال تطعموا المساکین مّما ال تأکلون!: از چیزی که نمی خورید، به بیچارگان غذا ندهید!

 : ط عيِّن ال
خود ماست و ما آن را نمی بینیم، نا فینا و نحن ما نبصره،: درمان ما در   دوا

خود ماست و ما آن را احسا نمی کنیم، نا مّنا و نحن ال نشعر به،: و دردمان از   و دا
 أ کنتم تزعمون أنّنا جرم صغیر جّداً،: آیا گمان می کنید که ما پیکری بسیار کوچک هستیم،

کبر!: در حالی که جهان بزرگ تر در ما به هم پیچیده شده است!  و فینا انطوی العالم ا
 : حي عيِّن الصَّ

 ال لبا أجمل من العافیة!: لباسی به زیبایی سالمتی وجود ندارد!
 ال تسّبوا النا فتکتسبوا العداوة بینهم!: به مردم دشنام ندهید که میانشان دشمنی می افتد!

 ال صدی أوفی من الکتاب فاغتنموه!: هیچ دوستی، باوفاتر از کتاب وجود ندارد، پس آن را غنیمت شمارید!
 ال تقولوا کالماً یسّبب العداوة بین أصدقائکم!: سخنی را که باع دشمنی با دوستانتان می شود، نمی گویید!

 : حي عيِّن الصَّ
: کافر می گوید: ای کاش من خا بودم! و یقول الکافر یا لیتني کنت تراباً  

: گفتارشان تو را ناراحت نمی کند، زیرا همءه عّزت نزد خداست! و ال یحزنك قولهم إّن العّزة  جمیعاً  
ّ بالّسجن من الّلسان!: زبان سزاوارترین چیز برای زندانی شدن است!  ال شيء أح

 ال تمیتوا القلوب بکثرة الطعام و الشراب!: با فراوانی غذا و نوشیدنی، قلب ها را نمی میرانید!
 : حي عيِّن الصَّ

ا نمی گزارند! : بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بیشتر مردم س إن ا لذو فضل علی الّنا ولکن أکثر الّنا ال یشکرون  
: آنان یاقوت و مرجان بودند! کأنهن الیاقوت و المرجان  

: بی گمان  ما قرآن را عربی قرار دادیم، امید است متوّجه شوید! إّنا جعلناه قرآناً عربّیاً لعّلکم تعقلون  
من داناترم که خدا بر هر چیزی تواناست! : گفت:  قال أعلم أن ا علی کل شيء قدیر  

حي  عيِّن الصَّ
: آن کتاب، شّکی در آن نیست، هدایتگر پرهیزکاران است! ذلك الکتاب ال ریب فیه هدًی للمّتقین  
: پروردگار ما آن چه که توانایی اش را نداریم، بر ما تحمیل نمی کند! ربّنا ال تحّملنا ما ال طاقة لنا به  

 ال برکة في طعام ال یذکر اسم ا علیه!: در غذایی که اسم خداوند بر آن برده نشود، هیچ برکتی نیست!
: گفتند: ما نمی دانیم؛ قطعاً تو دانای نهان ها هستی!  قالوا ال علم لنا إّنك أنت عاّلم الغیوب  

)سراسری تجریب 94)  ّرو  يضرب ا المثال للنّا لعّله يت
 ا مثل هایی برای مردم می زند، شاید پند بگیرند!  ا برای مردم مثل ها را می زند، شاید یادآور شوند!

 خداوند مثلی برای مردم زده است، باشد که متنّبه شوند!   خداوند برای مردم مثلی زده است، باشد که عبرت بگیرند!
)سراسری انساین 96)  وف عليه  اموا فال  ّ است يَن قالوا ربُّنا ا ث َّ الَّ إ

 قطعاً آنان گفتند پروردگار ما فقط ا است، آن گاه استقامت کردند، پس هیچ ترسی آنان را نیست!
س استقامت پیشه کردند، پس ترسی بر آنان نیست!  قطعاً کسانی که گفتند پروردگار ما ا است، س

 همانا آنان که می گویند قطعاً خدای ما ا است، آن گاه پایداری به خر می دهند، پس آنان را خوفی نیست!
س پایداری می کنند، پس هیچ گونه خوفی بر آنان نیست!  همانا کسانی که می گویند خدای ما ا است، س
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)سراسری ریایض 95)  ياتنا  رين في  و أ نعل أنّه ل أثَر لرأ ا «مفتا الهدوء 
 کلید آرام بودن این است که نظر دیگران در زندگی ما هیچ تأثیری ندارد!

 کلید آرامش، یعنی بدانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد!
 کلید آرامش آن است که بدانیم نظر دیگران هیچ تأثیری در زندگی ما ندارد!

 کلید آرام بودن آن است که می دانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد!
)سراسری انساین 89)  نه في الحرب المفروضة  نا ل يدافع عن و «ل شاّب 

 جوانی نیست که در جنگ تجاوزگرانه از وطن دفا نکند!  هر جوانی هنگام تحمیل جنگ از وطن خویش دفا می کند!
 هیچ جوانی نیست که در جنگ تحمیلی از وطن خود دفا نکرده باشد!  هیچ جوانی نبود که هنگام تحمیل جنگ تجاوزگرانه از وطن دفا نکرده باشد!

)خارج از کشور 97)  نا  تفي  ّل اللوا ت  ّ تي متر ل ثر من ما َ في عمٍق أ «ل لو
 هیچ رنگی در عم حدود دویست متر نیست، چه همءه رنگ ها همان جا مخفی می شوند!

 هیچ رنگی در عمقی بیش از دویست متر وجود ندارد، زیرا آن جا همءه رنگ ها پنهان می شوند!
 در عم بیش از دویست متر هیچ رنگی نیست، برای این که آن مکان همءه رنگ ها را پنهان می کند!

 در عمقی بیشتر از دویست متر رنگی نیست از آن جا که همءه رنگ هایی که وجود دارند مخفی شده اند!
)سراسری انساین 94)  م  َّ را في المد و في ال ّل إ ة بعد  ي ی للح ياة تب «ل 

 بعد از هر زیاده روی در مد و ذم، هیچ حیاتی برای حقیقت باقی نمی ماند!
 هیچ حیاتی وجود ندارد که بعد از مد و ذم مبالغه آمیز، حقیقت را نشان دهد!

 هیچ حیاتی، بعد از اغرا در هرگونه مد و ذم، برای حقیقت باقی نخواهد ماند!
 بعد از مبالغه ها چه در مد و چه در ذم، هیچ حیاتی نمی ماند که حقیقت در آن باشد!

)سراسری ریایض 92)  ثير  عجاب  مر ب و يرقب ال نّه إنسا شاعر يُدر جمال الّليل و  «الظبي 
 این آهو چون انسانی است شاعر که قدر شب زیبا را دانسته و نظاره گر زیبایی ماه است!

 چه بسا آهو انسانی است شاعر که قدر زیبایی شب را می داند و ماه را با تعّجب بسیار نظاره می کند!
 آهو گویی انسانی شاعر است که زیبایی شب را در می نماید و با شگفتی بسیار ماه را نظاره می کند!

 گویی که این آهو همچون انسان شاعری است که شب زیبا را در می کند و به طوری عجیب نظاره گر ماه است!
)سراسری هنر 92)  يانته  مال  ر ب ط و تظا ا في ال ين للمتلّو و إ أل «ل 

 کسی که چندرنگ است دینی ندارد حّتی اگر به بی نقصی خود تظاهر کند و تو را به اشتباه بیفکند!
 هیچ دینی ندارد آن کس که دورنگ است و به کمال دینداری اش تظاهر کرده و باع اشتباه تو شود!

 انسان دورو هیچ دینی ندارد، اگرچه تو را به اشتباه بیفکند و به کامل بودن دیانتش تظاهر کند!
 آن که دورو است دین ندارد، هرچند ظاهری با دین و بی نق نشان دهد و تو را به خطا اندازد! 

)سراسری زبان 93)  بيرا  ا  رو ُأواجهه ولو  ّل م ن قد تعّلم من أ ل أ علی  «ليتني 
 کاش از تو آموخته بودم که بر هر امر ناپسندی که با آن مواجه می شوم، غمگین نگردم، اگرچه بزرگ باشد!

 شاید از تو آموخته باشم که به خاطر هر آن چه از ناپسندی ها که به من برسد، حّتی اگر بزرگ باشد، ناراحت نباشم!
 کاش محزون نشدن را بر هر امر نامالیمی که با من مواجه می شود از تو یاد می گرفتم، ولو بزرگ باشد!

 شاید غم نخوردن را برای آن ناخوشایندی که به من خواهد رسید با وجود بزرگ بودن، از تو بیاموزم!
)خارج از کشور 87)  رة له و يدر سّر جمالها  ّ نا المس ا ّمل في جميع ال «لي النسا يت

 امید است که آدمی در مورد همءه جهان مسّخرشده برای او بیندیشد و سّر جمال آن ها را دریابد!
 چه خوب است بشر در کّل کائنات که برای او رام شده، تأّمل کند و سّر جمال آن ها را خوب بفهمد!

 کاش انسان در تمام موجودات که برای او مسّخر شده دّقت نماید و راز زیبایی آن ها را در کند!
 ای کاش بشر در تمام مجمو هستی که برای او مطیع گشته فکر کند تا راز زیبایی آن ها را دریابد!

)سراسری ریایض 95)  ط  عيِّن ال
 و ال تحزن بمصیبة قد وصلت إلیك،: و بر مصیبتی که به تو رسیده است، محزون مشو،

 فأنت ال تعلم ماذا قد أخذ ا منه،: زیرا تو نمی دانی که خداوند چه چیزی را از او گرفته است،
،: بر کسی به خاطر نعمتی که خداوند به او داده حسادت نورز،  ال تحسد أحداً علی نعمة أعطاه ا

 فأنت ال تعلم ماذا سیعطیك ا بدلها!: چه، تو نمی دانی پروردگارت چه چیزی را قرار است به تو بدهد!
)سراسری زبان 95)  حي  عيِّن الصَّ

ة طعامه في کّل یوم: کود برای تهیءه غذای روزانه اش مضطرب نیست،  ال طفل یقل لتهی
نّه یؤمن بعطوفة أّمه دائماً: زیرا او همیشه به مادر مهربانش ایمان دارد،  

 لیتني کنت آمنت بربّي مثل ذلك الطّفل: ای کاش من هم مثل آن کود به خدایم ایمان بیاورم،
ة طعام الغد أبداً!: و هرگز برای تهیءه غذای فردا پریشان نمی شدم!  و ما کنت أقل لتهی
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 : ية الشريفة تص تمو ا ه ما ليس في قلوبه و ا أعل بما ي فوا ولو ب ي
 المشرکین  المنافقین  الظالمین  الکاذبین

ط في المفهوم:  عيِّن ال
یة تشّجعنا علی التعّلم! : ا هل یستوي اّلذین یعلمون و اّلذین ال یعلمون  

: اختیار الدین علی کّل مّنا واجب! ال إکراه في الّدین  
ال یکّلف ا نفساً إاّل وسعها  : ربّنا و ال تحّملنا ما ال طاقة لنا به  

 ال عبادة کالتفّکر!: تفّکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة! 
ط في المفهوم:  ُ لُمٍّ و لَْب عيِّن ال ر َجهال بالنََّسْب/ إنَّما النّا ِ «أيُّها الفا

 فخر المرء بعقله و فضله ال بأصله و نسبه!  افتادگی آموز اگر طالب فیضی/ هرگز نخورد آب زمینی که بلند است!
ه شکن باش/ فرزند خصال خویشتن باش! عف عقله!  چون شیر به خود س بائه دلیل علی  نسان ب  فخر ا

ل سو لح و عظ و عصب عيِّن القرب إلی المفهوم:  ينة/  وا من  ل ُ «بل ترا 
ربنا ما خلقت هذا باطالً ذا ماتوا انتبهوا!     الّنا نیام ف

عیفاً نسان  خل ا نس إاّل لیعبدون   ما خلقت الجّن و ا  
حي في المفهوم:  عيِّن الصَّ

 ال لبا أجمل من العافیة!. تن آدمی شریف است به جان آدمیت/ نه همین لبا زیباست نشان آدمیت
 ال خیر في قول إاّل مع الفعل!: اول اندیشه وانگهی گفتار!

! ّن الرحماء یرحمهم الّرحمان!: ال یرحم ا من ال یرحم الّنا  ارحم ترحم ف
 و قدر کّل امر ما کان یحسنه!: أحسن کما تحّب أن یحسن إلیك!

نه عيِّن المناسب للمفهوم:  رامة لنبيٍّ في و «ل 
 از کیسءه خلیفه می بخشد!   مر همسایه غاز می نماید!

 حساب حساب است، کاکا برادر!   تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی!
و:  ْعني مفهوم العبارة  َ بها  ول لصا لمة ت «ُرّب 

ّ بالّسجن من اللّسان!  رّب کالم کالحسام!  الکالم یجّر الکالم!  ال خیر في قول إاّل مع الفعل!  ال شيء أح
ط في المفهوم:  عيِّن ال

اء جمیع الّنا غایة ال تدرك!: زندگی به مراد مردم نتوان کرد!  و قدر کّل امر ما کان یحسنه!: الفعل یخبر عن بانیه!  کأّن إر
لم تقولون ما ال تفعلون  ال کنز أغنی من القناعة!: قناعت توانگر کند مرد را!  ال خیر في قول إاّل مع الفعل!: 

ط في المفهوم:  عيِّن ال
ب! ّم و  صل و النسب!: أیها الفاخر جهالً بالنسب إنما الّنا  دب ال با  شرف المرء بالعلم و ا

حیاء!  الّنا موتی و أهل العلم أحیاء!: الجهل موت ا
 ال کنز أغني من القناعة!: القناعة کنز ال ینفد!

ّن المرء مخبوء تحت لسانه! ّ بالّسجن من الّلسان!: تکّلموا تعرفوا ف  ال شيء أح
)سراسری هنر 95)  ير المناسب للمفهوم  عيِّن 

: زند بی زوال یزدان است!  إّن الحیاة دقائ و ثوان: فرصت غنیمت است نباید از دست داد! کّل شيء هالك إاّل وجهه  
و أنفقوا مّما رزقناهم سّراً و عالنیة أ تأمرون الّنا بالبّر و تنسون أنفسکم  البّر أن تعمل في الّسّر عمل العالنیة:   العالم بال عمل کالّشجر بال ثمر: 

)سراسری تجریب 96)  ير المناسب للمفهوم  عيِّن 
هر بستاند/ نقش ا جاودان ماند! : داد خود، س کّل شيء هالك إاّل وجهه  

، کس نارد از سنگ، سیم!  »من طلب العال سهر الّلیالي!«: نشاید بهی یافت بی رن و بیم/ که بی رن
: چنین گفت رستم به اسفندیار/ که کردار ماند ز ما یادگار! أ تأمرون الّنا بالبّر و تنسون أنفسکم  

اء الّنا غایة ال تدرك!«: خاطری چند اگر از تو شود شاد، بس است/ زندگانی به مراد همه کس نتوان کرد!  »کأّن إر

عيِّن عبارة النفي فيها أشّد: 
 ال یکون کنز أغنی من القناعة!  لیس کنز أغنی من القناعة!  ال کنز أغنی من القناعة!  ال یوجد کنز أغنی من القناعة!
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ل النافية للجنس:  عيِّن ما فيه 
ّن القلوب   هل ترافقني في هذه السفرة العلمّیة  أم ال؟ أال بذکر ا تطم  

!  ال ریب في الکتاب اّلذي نّزل علی النبّي  !  من طلب أخاً بال عیب بقي بال أ
ل النافية للجنس:  عيِّن ما ليس فيه 

خرین دائماً!  ال مشکلة قادرة علی هزیمة الشخ الذي یعتمد علی نفسه!  ال رجاء لنجا من یعتمد علی ا
أال إّن أولیاء ا ال خوف علیهم و ال هم یحزنون  ال أحد ینام بسرعة فکّل الّنا یفّکرون في مشاکلهم قبل النوم!  

ل النافية للجنس:  عيِّن 
 إذا شاء ا أن یضّل شخصاً فال سبیل لهدایته!  اّلذین ال یختلفون في الدین هم المسلمون الحقیقّیون!

ّ ولکّن أکثرهم ال یعلمون!  یجب أن تجعل العلماء نصب عینیك ال الجهالء!  أال إّن وعد ا ح
عيِّن ما فيه من الحروف المشّبهة بالفعل: 

 رّب کالم کالحسام فعلینا أن نتأّمل قبل الکالم!  إّن یوم الفصل میقاتهم أجمعین!
! ل!   ال حول و ال قّوة إاّل با فا راذل هلك ا  إذا ملك ا

عيِّن ما ليس فيه من الحروف المشّبهة بالفعل: 
 کأّن هذه الموجات الصوتّیة ترسل من أعما البحار!  علیك أن تعلم أّن مع العسر یسراً!

وعات رائعة!  ال تقتلوا أنفسکم فا کان بکم رحیماً!  هذا الکتاب صغیر ولکّنه یضّم مو
ل في العبارا التالية:  ط عن نو  عيِّن ال

!: ناهیة  ال شيء أجمل من الصبر عند مواجهة المشاکل!: نافیة للجنس  ال تغتّروا بصالة من یقوم بخدا الّنا
ّن العزة  جمیعاً!: نافیة  ال وّد بیني و بین الشخ المتلّون!: نافیة للجنس  ال یحزنك قولهم ف

سب الترجمة:  لمة مناسبة  عيِّن للفرا 
دم به بينوايا وجو ندار تی برتر ا  ي عبا ساء  دمة الب «ل  أفضل من 

 عبادة  عبادة  العبادة  عبادًة
ّ بالّترتيب:  ط عّما ُأشير إليه ب عيِّن ال

!: نافیة  موصولّیة ) ال ذنب أثقل من انقطا الّرجاء من ا !: جازمة  من الحروف المشبّهة بالفعل  مور بید ا نسان أّن کّل ا ) لیعلم ا
!: من أدوات الشرط  جازمة ) إن یرد أن یکون أقوی الّنا فلیتوّکل علی ا ) ال یستطیع بلو أهدافه من یترّدد في أداء أموره!: نافیة  موصولّیة 

سب اِلعراب  ا  ميل الفرا حي لت عيِّن الصَّ
ّ التفرقة بیننا!: عمیل  لیتك تصب ............... في شؤونك الّدراسّیة!: ناج  إّن ............... العدّو هو اّلذي یحاول لب

اء جمیع الّنا ............... ال تدرك!: غایة اً  کأ ّن إر دب في العالم!: شی النافیة للجنس ............... أغلی من ا  ال 
سب العراب  ا  ميل الفرا حي لت عيِّن الصَّ

 إن ............... یأمر ............... أاّل یسّبوا معبودات المشرکین!: القرآن  المسلمون
 اعلموا أّن هذا الرجل ............... یحاول ............... الخالف بینکم!: عالماً  ب

 إّن للمدّرسین ............... علی ............... فاحترموهم!: حّقاً  الطاّلب
 کأّن هذا الحیوان ............... یعش جمال ...............!: شاعراً  الطبیعة

سب إعراب العبارة  المسلمو مّتحدين أمام العداء  حي للفرا  عيِّن الصَّ
 إّنما  لیس  إنّ  لعّل

 : ا ميل الفرا حي لت عيِّن الصَّ
!: أقب  کأّن ............... تمطر علینا کثیراً الیوم!: الّسماء  ال عمل ............... من الکذب إلی ا

!: أفضل  کان ............... تمطر علینا کثیراً أمس!: الّسماء  علمنا علی مّر السنین أّن الوقایة ............... من العال
ا  ميل الفرا ط لت عيِّن ال

نسان!: أجمل  هذا ............... البع اّلذي ما کنتم تعتقدون به!: یوم  ال لبا ............... من العافیة ل
 إّن ا ............... بما تخفونه في قلوبکم!: عاّلم  إّنما المسلمون ............... فأصلحوا بین أخویکم!: إخوة

وفا:  ل النافية للجنس ليس مح بر  عيِّن 
ّ علی الّنبي  ! جرة!  ال ریب في الکتاب اّلذي نزل بالح یرانّیة منکم ل ، أقبل النقود ا  ال بأ

 ال إله إاّل ا سبحانه!   ال معبود إاّل اّلذي خلقنا من الطینة! 
 ّ إ درة بّدل العبارة مع  سُن من العفو عند ال ل شيَء أ

 إّن العفو عند القدرة حسن!  إّن العفو عند القدرة حسن!  إّن العفو عند القدرة حسناً!  إّن العفو عند القدرة حسناً! 
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ل النافية للجنس  سنة إلی ا بّدل العبارة مع  ة  ّر عبا التف
! !  ال عبادة أحسن من التفّکر إلی ا  ال عبادة أحسن من التفّکر إلی ا
 ! !  ال عبادة أحسن من التفّکر إلی ا  ال عبادًة أحسن من التفّکر إلی ا

تل إعرابه:  بر ي عيِّن ال
نسان! دب في ا خرین!  ال صفة أحسن من ا  إّنما العاقل شخ یعتبر بتجارب ا
یة!  لعّل البنت نادمة من أعمالها القبیحة!   کانت الطالبة مجّدة في دروسها في السنة الما

ا في العبارة التالية بالّترتيب: حي عن قراءة  عيِّن الصَّ
مة ربّما ل تدر  ياتنا  ّل أمر في  لق عبثا فعلينا ا نعل ا ل «ا العال ل ي

 إّن  أن  أنّ  إن  أّن  أن  أّن  إّن  أن  إّن  إن  إّن
 :« ا عن قراءة «ا حي للفرا عيِّن الصَّ

!: أنّ  ............... الحلیم من إذا قدر عفا!: أّن  من أراد ............... یکون أقوی الّنا فلیتوّکل علی ا
 ............... تنفقوا من خیر فلکم عشر أمثالها!: إن  علینا ............... نعلم أّن تبادل المفردات بین الّلغات أمر طبیعّي!: إن

ّية:  تل عن الب ل ي عّين نو 
 ربّي ما عندي معبود سواك فال أتوّکل إاّل علیك!  ال یضّم هذا المعجم إاّل قلیالً من المفردات المعّربة!

لکیال تحزنوا علی ما فاتکم  یبل أهدافه العالیة من یحاول لیالً و نهاراً فال شّك فیه!  
بر و نوعه في العبارة التالية: عيِّن ال

وم يوقنو  يا ل لق الّسماوا و الر  ّ في  «إ
، شبه  جملة  آیات، مفرد  یوقنون، جملة فعلّیة  لقوم، شبه  جملة  في خل

ّدما:  بر م عيِّن ال
 لیتکم تعلمون أّن القراءة المتواصلة تفیدکم جّداً!  في الّصبا الباکر أنا و صدیقاتي ذهبنا إلی تسّل الجبال!

مر أم ال؟!  أصبحنا مسرورین عندما سمعنا خبر نجاحکم في المسابقات!  هل أنت تعلم أّن لي حّقاً في الّتدّخل في هذا ا
لما  سب إعراب ال حي  عيِّن الصَّ

 لعّل الطالبان یحاوالن لمساعدة زمیلهما!  کّلنا ندري جّیداً أّنه لیس الکذب نافع لنا في الحیاة!
 أحد آمالي هو أن أصیر مهندساً زراعّیاً!  إّن طاّلبنا مجتهدین فیمکن أن نتقّدم في أمورنا!

طاء في العبارة:  ّح ال البا  نّه مجهولين  ان قليلة و ل  ْ َ أموالَه و إ و ّ المحسنو يُنِْف «إ
 ینفقون  مجهولون  المحسنین  ینفقون  أموال  المحسنین  قلیلًة  مجهولون  أموال  قلیلًة

 : لعّل تلفة بّدل العبارة مع  ا الر للبح عن العلوم الم ا المسلمو يسافرو إلی أقصی ن »
 لعّل المسلمین یسافرون ...............!  لعّل المسلمون یسافرین ...............!  لعّل المسلمین یسافرین ...............!  لعّل المسلمون یسافرون ...............!

تل نوعه:  بر ي عيِّن ال
حاسیس جّیداً! دب أغلی شيء نکتسبه في الحیاة؟!  کأن هذا الحیوان الجمیل شاعر یفهم ا  أ لیس ا

زمة االقتصادیّة! مور نحن متأّملون في نتائجها!  لم یکن لهم اقترا لحّل ا  للقیام بأهّم ا
ّدما:  بر م عيِّن ال

 إّنه سیصب في المستقبل مدّرساً حاذقاً!  لیتنا کّنا نعرف قیمة أیّام صغرنا جّیداً!
کابر واجب!  إّن الغریب من لیس له حبیب!  علی کّل واحد مّنا احترام ا

ثيرا  روسه  واعد  الطالب يجتهد في قراءة  سب الترجمة و ال ط للفرا  عيِّن ال
 إنّ  لیت  لعّل  أّن

دام الحروف المشّبهة بالفعل:  سب است ا  ط للفرا عيِّن ال
 کّل من یجتهد یعلم ............... النجا لیس مستحیالً!: أنّ  هذا الشيء مفید جّداً ............... ه صغیر!: لکّن

!: لیت  ............... العاقل من ال یجّرب مجّرباً مّرة أخری!: إّن  جنودنا یدافعون عن الوطن بشجاعة ............... هم بنیان مرصو
عيِّن ما ليس فيه فعل يدّل علی الستمرار: 

هالي به افتخاراً کثیراً!  لعّل الطالبات یتقّدمن في شؤونهّن الدراسّیة!  کان في مدینتنا شاّب یفتخر ا
یرانّیون یسافرون إلی البالد العربّیة کثیراً!  لیت أبي رجع من سفرته قبل حفلة میالدي!  کان الشعراء ا

عيِّن ما يدّل علی الرجاء: 
 ارحموا الّنا في حیاتکم لعّلکم ترحمون!  سیقول الکافر في یوم البع یا لیتني کنت تراباً!

 کأن هذا التمثال قد صنع من الذهب و الفّضة!  إنما یتقّدم في أموره من ال ییأ عند مواجهة الصعوبات!
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لما في العبارا الّتالية:  ط عن قراءِة ال عيِّن ال
باء أکفاء!   الطّین تراب مختلط بالماء!  الّنا من جهة ا

 ال جهاد کجهاد النفس، أیها المجاهد!  الّنا أموات و أهل العلم أحیاء!
لما في العبارا الّتالية:  حي عن قراءِة ال عيِّن الصَّ

 مهدي فائز في مسابقة کرة القدم!   لیت الطاّلب ابتعدوا عن التکاسل!
 ال لبا أجمل من العافیة!   لعل السالم یستقر في العالم!

ط في المحّل العرابّي:  عيِّن ال
: مفعول و منصوب  اسم ل »إن« و مرفو و ال یحزنك قولهم إّن العّزة له جمیعاً  

: اسم »ال« النافیة للجنس  مجرور بحرف الجّر ذلك الکتاب ال ریب فیه هدًی للمّتقین  
 هل تعلم أّن الدلفین یبکی و یضحك کال أطفال؟!: اسم ل »أّن« و منصوب  مجرور بحرف الجّر

 إّنما الفخر لعقل ثابت!: مبتدأ و مرفو  صفة و مجرور بالتبعّیة
حي في المحّل العرابّي  عيِّن الصَّ

: خبر ل »إّن«  مفعول إّن ا ال یضیع أجر المحسنین  
: خبر ل »لیت«  خبر ل »کنت« و منصوب و یقول الکافر یا لیتني کنت تراباً  

: اسم ل »ال« النافیة للجنس و مرفو  مفعول ال علم لنا إاّل ما عّلمتنا  
عداء!: اسم ل »کأّن« و منصوب  صفة و مرفو بالتبعّیة  کأّن الجنود بنیان مرصو أمام ا

 :« ُ النّا َ ُ ا مَن ل يَر َ ل يَر لما  حي عن نوعّية ال عيِّن الصَّ
»  یرحم: فعل مضار  للغائب  مجّرد ثالثّي  مبنّي للمعلوم/ فعل و فاعله »ا

: لف الجاللة  اسم  مفرد  مذّکر  معرب/ مفعول   به و منصوب  ا
 من: اسم موصول  معرفة  معرب/ مفعول   به

 الّنا  اسم  مذّکر  معرف بأ ل  معرب/ مضاف  إلیه و مجرور
 : حي جاِل علی الَفعاِل َأسماُء عيِّن الصَّ َ يُحِسنُُه/ و لِلرِّ ا ٍ ما  ُّل امِر و َقدُر 

، و الجملة اسمّیة  قدر: اسم  مفرد  مذّکر  مبنّي/ مبتدأ  و مرفو
میر »هو« المستتر، و الجملة فعلّیة  یحسن: فعل مضار  للغائب  مزید ثالثي من باب إفعال  متعد  معرب/ فعل و فاعله 

مفرده: رجل، مذّکر  معّرف بأل  مبنّي/ مجرور بحرف جاّر، و الجاّر و المجرور خبر مقّدم  الرجال: اسم  جمع تکسیر 
مفرده: اسم، مؤّن  نکرة  معرب/ صفة و مجرور  أسماء: اسم  جمع مکّسر 

 : حي َّواء عيِّن الصَّ م َو اْلُّم  َ  ُ ُ ْفاء/ َأبو باء َأ ُ ِمن جهِة ا «النّا
ب، مذّکر  معرف بأل  معرب/ مضاف  إلیه و مجرور مفرده: ا باء: اسم  جمع تکسیر   ا

 أکفاء: اسم  جمع مکّسر  اسم فاعل  نکرة  مبنّي/ خبر و مرفو
ّم: اسم  مفرد مؤّن  معرف بأل  مبنّي/ مبتدأ مؤّخر و منصوب  ا

 حّواء: اسم  مفرد مذّکر  معّرف بالعلمّیة  معرب/ خبر مقّدم و مرفو
ط في العراب و التحليل الصرفي:  و عيِّن ال نّه بنيا مر ّفا  اتلو في سبيله  ين ي ّ ا يحّب الّ إ

: لف الجاللة   اسم  مفرد مذّکر  معرب/ اسم »إّن« و منصوب  ا
 یحّب: للغائب  مزید ثالثي  الزم/ فعل و فاعله »الذین«، و الجملة خبر ل »إن«

میر منفصل للنصب أو للجّر  معرفة  مبني/ اسم »کأن«  هم: 
: اسم  مفرد مذّکر  اسم المفعول/ صفة و مرفو بالتبعّیة للموصوف »بنیان«  مرصو

)اکنون فرهنیگ آموزش 98)  رفا جاء لرفع البهام من الجملة  عيِّن 
سبو القادم! نك درست جّیداً!  یقول المدیر: لعّل معّلمکم یجيء ا  ال عجب أنك نجحت 

 لیت الفر تغتنم لیستفاد منها في الحیاة أکثر!  کأنك مترّدد في عملك ولکّني عازم علی مواصلة العمل!
)اکنون فرهنیگ آموزش 98)  ا  حي للفرا نا   لمتحانا نهاية السنة عيِّن الصَّ َ تالمي ََتَب  علی السّبورة لي »

 المعلّمون  المجتهدین  مستعّدون  المعلّمون  المجتهدین  مستعّدین 
 المعلّمین  المجتهدون  مستعّدین  المعلّمین  المجتهدین  مستعّدون

)اکنون فرهنیگ آموزش 98)  ل النافية للجنس  عيِّن 
خرین!  ال تحّسر علی ما فاتك حّتی دقیقة واحدة!  ال دین لمن یسخر من أخیه أمام ا

!  جاءني أصدقائي في یوم میالدي بالورود ال بالحلویّات! ی الّنا  إن المؤمن ال یکذب من أجل ر

 سؤال »قراءة الکلمات« یعنی به حرکت گذاری کلمه ها دّقت کنید!
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)اکنون فرهنیگ آموزش 98)  اة التشبيه  عيِّن عبارة جاء فيها أ
قال أعلم أّن ا علی کّل شيء قدیر  لیت الطیور تغّرد علی کّل غصن في هذا الیوم!  

برار لفي نعیم و إن الفّجار لفي جحیم إن ا   !  کأن قلوب کّل أعداءنا قطع من الحدید و النحا
)اکنون فرهنیگ آموزش 98)  عيِّن من الحروف المشّبهة بالفعل ما يرب الجملتين ببع 

قال أعلم أّن ا علی کّل شيء قدیر إّنا جعلناه قرآناً عربّیاً لعّلکم تعقلون    
سماك!  قال رجل معّمر: یا لیت الشباب یعود إلینا یوماً!  کأّن السماء بحر توجد فیه أنوا من ا

)اکنون فرهنیگ آموزش 98)  امّيا  عيِّن مضارعا ليس معنا بالفارسّية الت
إّنا جعلناه قرآناً عربّیاً لعلکم تعقلون اء جمیع الّنا غایة ال تدرك!    کأّن إر
و ال یحزنك قولهم إن العّزة  جمیعاً  من یجتهد دائماً حصل علی أهدافه!  

)اکنون فرهنیگ آموزش 98)  ط عن المحّل العرابّي  عيِّن ال
 إن العقالء في البالد ممتازون حّقاً!: خبر »إن«  کأن دار الدنیا هي التي تبقی و ال تترکها!: خبر »کأن«

) لکّن التلمیذات الناجحات ثابتات في الحیاة!: صفة ) لیتني أجتهد طول السنوات الکثیرة من عمري!: اسم »لیت« 
)اکنون فرهنیگ آموزش 98)  يد  ّ عبارة جاء الت في أ

! ملین  إنها تحّملت صعوبات الحیاة فستنج ن ا یحّب ا  ال تکن قانطاً في الحیاة 
 عسی الکتب الموجودة أن تفیدنا في المجاالت المختلفة!  کأّن أصوات الطیور تسمع في هذا الصبا الربیعّي!

)اکنون فرهنیگ آموزش 98)  ل النافية للجنس  عيِّن 
نسان!  الیوم ال طالبة في المدرسة!  ال تطلبوا إاّل أعمال الخیر!  أال تعلم أن ا علی کّل شيء محیط!  لم تقول ما ال تعلم، أیّها ا

)سراسری انساین 92)  ل النافية للجنس  عيِّن 
 ال ینج أحد في الحیاة إاّل من له هّمة عالیة!  اعلم یا ولدي، ال فائدة في علم ال یستفاد منه!
طفال! کرم  ال ید احترام ا  ال تسم للیأ أن یتسّرب في نفسك!  کان الّرسول ا

)خارج از کشور 95 ـ با اندیک تغییر(  ل  ط في نوعّية  عيِّن ال
 هذه سّنة قد جعلها ا بأّنه ال تقّدم مع الجهل!: نافیة للجنس  ال نتوّقع الخیر إاّل من کّد یمیننا و فضل ربّنا!: نافیة

!: ناهیة  ال ترجوا الخیر مّمن حّقر نفسه و أهانها!: نافیة ّمة المتکاسلة التقّدم و الّنجا  ال تطلب ا
)سراسری انساین 91)  ل النافية للجنس  حي عن  عيِّن الصَّ

شجار قرب بیتنا!  ال الکتاب علی المنضدة بعد ذهابنا!  ال عصفور علی قضبان ا
یوفنا في البیت!  عندما ذهبت إلی المکتبة رأیت ال هناك أحد!  هذا الیوم ال 

)سراسری زبان 94)  ين  ط للفرا عها ا في الطبيعة عّين ال «لي    من جميع النّع الّتي يو
 ك ،  تنتفعین  هّن، تنفعن  المسلمات، ینتفعن  المسلمین، ینتفعون

)سراسری هنر 96)  ّدما  بر ليس م عيِّن ال
طالعها! ینا!  لیست علی المنضدة مجّلة   لیس في حیاة الظّالمین ما یر

وعات علمّیة!  لیتني ما کنت عن عباداتي الیومّیة غافلة!  تلوت آیات من القرآن تکون فیها مو

الّنّص األّول

)خارج از کشور 96) لة بما يناسب النّّص  ّ أجب عن الَس اقرأ النّّص الّتالي بدّقة ث
أ تعلم أّن للّتمسا صدیقاً مخلصاً من الطّیور، حی نری بینهما تعامالً عجیباً! فکثیراً ما نشاهد التمسا قد فت فّکیه الواسعین و أقبل 
خر و  الطّائر و دخل في فمه بکّل طمأنینة لیجمع بمنقاره کّل ما عّل بین أسنان ذلك الحیوان من الطّعام! لذا فقد أنس کّل منهما ا

استحکمت بینهما أسباب الّصداقة حّتی أنّك تری الطّائر یدخل فم التمسا و کأّنه یدخل بیته!
ذا شاهد صیداً أو خطراً، أسر إلی إنذار  ، فهو یتبع التماسی في رحالتها لطلب القوت، ف هناك خدمة أخری یقّدمها هذا الطّائر للّتمسا

یجاد صوت یدرك الحیوان معناه، فیسر إلی االبتعاد أو إلی اّتخاذ الحیلة المناسبة الصطیاد  صید طعمته! الّتمسا ب

 : حي عيِّن الصَّ
خر! ، و ال یقترب منه أبداً!  من أسباب الموّدة، الشعور باحتیا الواحد إلی ا  یخشی الطّائر من الّتمسا

 یصّوت الّتمسا صوتاً عند الّشعور بالخطر، فیفّر الطّائر من الخطر!  الفائدة المهّمة للطّائر هي إزالة الجراثیم من فم الّتمسا بعد دخوله فیه!
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ُر الّتمسا في الّسفرا لِـ    م الطّا حي للفرا يال عيِّن الصَّ
! !  أّنه مونسه و رفیقه!  الحصول علی الطّعام!  تنظیف فم الّتمسا  إنذار الّتمسا

ر ف الّتمسا  ل الطّا متی يد
 قبل أکل الطّعمة!  حین یشعر الّتمسا بالخطر!  بعد اصطیاد الطّعمة!  حین أکل الّتمسا طعامه!

ر النّّص:  ا ي  ّ في تو عيِّن ال
 نظیف و نذیر!  مونس و شاهد!  منذر و منظّف!  صدی و مأکول!

لما للعبارة الّتالية:  ط في قراءة ال عيِّن ال
و يدر الحيوا معنا فيسر إلی البتعا  يجا  «ب

 إیجاد  صوت  یدرك  صوت  یدرك  الحیوان   الحیوان  معناه  یسر  یدرك  الحیوان  االبتعاد
)با اندیک تغییر( حي في العراب و الّتحليل الّصرفّي  عيِّن الصَّ

ّدم»:  «ي
 للغائب  مجّرد ثالثي  مبني للمعلوم  معرب/ فعل و فاعله االسم الظاهر »الطائر«

من باب تفّعل  معرب/ فعل و فاعله »هذا«  للغائب  مزید ثالثي 
میر »الهاء«، و الجملة فعلّیة من باب تفعیل  متعد  معرب/ فعل و فاعله   مزید ثالثی 

 فعل مضار  للغائب  متعد  مبني للمعلوم/ فعل و فاعله »هذا«، و الجملة فعلّیة
«عجيبا»: 

 اسم  مفرد مذّکر  اسم مبالغة  معرب/ صفة للموصوف و منصوب بالتبعّیة  مفرد مذّکر  نکرة  معرب/ صفة و منصوب بالتبعّیة للموصوف »تعامالً«
 اسم  نکرة  مبني/ صفة و منصوب بالتبعّیة للموصوف »تعامالً«  اسم  مفرد مؤّن  نکرة  معرب/ مفعول  به و منصوب

الّنّص الّثا

)سراسری هنر 95) لة بما يناسب النّّص:  ّ أجب عن الس اقرأ النّّص التالي بدّقة ث
نسان و بین الطّبیعة! و مّما ال شّك فیه  یفقد العالم کّل یوم واحداً أو أکثر من أنوا الّنبات أو الحیوان، و هذا یعني تقلیل العالقة بین ا

نسان و یواجهه مع کثیر من المصائب! أّن هذا الهجوم و المواجهة یؤثّر علی کیفّیة حیاة ا
نسان، کما یرجع إلی إقدامه علی صید بع أنوا الحیوان لالستفادة منه في البیع و  و من أسباب هذا ا مر هو تخریب الطّبیعة بید ا

ه في حدائ الحیوان أو یجعله في أقفا المنازل. الّشراء، أو نراه یقوم بأسر البع لیعر
خیرة و بعد أن أحّست بع الحکومات   عن طری المؤّسسات و الجمعّیات الشعبّیة و مطالبات الجمهور  أ ّن هناك  فقي الّسنوات ا

جراءات الهّدامة التي کانت نتائجه جّیدة! جراء بع القوانین لمنع شیو هذه ا نساني، قامت ب خطراً یهّدد المجتمع ا

 : حي عيِّن الصَّ
نسان قام بتخریب الطبیعة! ساسّي في انقراض بع الحیوانات هو أّن ا  الّسبب ا

 بع البلدان استطاعت أن تمنع خطر شیو انقراض بع الحیوانات و تخریب الطبیعة!
جراء بع القوانین في مجال الحفا علی الطبیعة!  طلبات الّنا و الجمهور هي السبب الوحید 

شجار و صید الحیوانات! جراء بع القوانین لمنع تخریب الطّبیعة و قطع ا  جمیع الحکومات قامت ب
ّل النّص  طر أساسّي يت  ّ عن أ

نسان!  صید الحیوانات و أکل لحومها!   الغفلة عن أثر الطبیعة علی حیاة ا
ساسّیة لتشدید انقراض الحیوانات و الطبیعة! شجار و النباتات التي تعرض للبیع!  القوانین ا  ا

ي:  المواضيع الَّتي جاء في النّص علی الترتيب 
ة الحیوانات في حدائ الحیوان! جراءات الالزمة، شیو الصید و الشراء و البیع، عر  فقدان ا
جراءات الهّدامة و الخطرة! حسا بالخطر، بع ا نسان و الطبیعة، ا  تقلیل االرتباط بین ا

نسان و الطبیعة، أسباب إیجاد المشکالت، مواجهة الحکومات!  االرتباط بین ا
نسان! نسان و مصائب الطبیعة، الجمعیات الشعبّیة، تخریب الطبیعة بید ا  ا

و الموضو الّ ل ي في النّص  ما 
نسان! تیان ببع المصادی لعاقبة أفعال ا نسان!  ا  نتیجة ما قامت به بع الحکومات مقابل تصّرفات ا

 أسباب صید الحیوانات!   بیان الطر لمنع ما فات!
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لما للعبارة الّتالية ط عن قراءة ال عيِّن ال
وانين   جراء بع ال طرا يهّد المجتمع النساني قام ب نا   ّ وما أ ّس بع الح «بعد أ أ

نساني  قامت  إجراء  خطراً  یهدد  المجتمع  أحست  بع  الحکومات  قامت  إجراء  القوانین  ا
)با اندیک تغییر( حي في العراب و الّتحليل الّصرفّي  عيِّن الصَّ

«يُواجه»: 
میر »هاء« البارز  مضار  للغائب  مزید ثالثي  معرب/ فعل و فاعله 

میر »هو« المستتر  فعل مضار  للغائب  مزید ثالثي  الزم  مبني للمعلوم  معرب/ فاعله 
میر الهاء البارز من باب مفاعلة  متعد  مبني للمجهول/ فعل و نائب فاعله   للغائب  مزید ثالثي 

میر »هو« المستتر، و الجملة فعلیة من باب مفاعلة  متعد  مبني للمعلوم/ فعل و فاعله   مزید ثالثي 
يرة»:  «ال

خیرة: جار و مجرور  مفرد مؤّن  معّرف بأل/ صفة و مجرور بالتبعیّة للموصوف »السنوات«  معّرف بأل  معرب/ مجرور بحرف الجّر؛ في السنوات ا
 اسم  مؤّن  مبني/ صفة أو نعت و مجرور بالتبعّیة لموصوفه  اسم  اسم تفضیل  معرب/ صفة و مجرور بالتبعیة

الّنّص الثالث

)سراسری تجریب 96) لة بما يناسب النّّص:  ّ أجب عن الس اقرأ النّّص الّتالي بدّقة ث
. إّن تاجرنا یتوّقع الّرب في الیوم الّتالي لفت متجره، و موظّفنا و شابّنا  إّن کثیراً مّنا ال ندرك أّن للعمل عمراً البّد أن یقضیه حّتی ینض
خیر في  ع الحجر ا و ... کذلك! فنحن بحاجة في حیاتنا إلی نصیحة ذلك الحکیم اّلذي قال: لو أبنی جبالً ثّم أترك عملي قبل أن أ

قّمته لحسبت نفسي فاشالً! فکیف بنا و نحن نتوّقع تحّق أمور لم نحکم أساسها!
نها إذا لم تکن فالّنبو  ّنها أهمها و الّنبو ال ینفع إاّل معها، ف لقد سألوا أحد الحکماء عن عوامل الّنجا فقال: المثابرة المثابرة المثابرة! ف

یعتبر کدّرة في داخل البحر، ال تصل إلیها ید و ال ینتفع بها إنسان!

سارة  و  ال ِ في النّص  حي للفرا الموضو الّ ل ي عيِّن الصَّ
و  سبب  جبران  تحّق  مو

عيِّن المناسب لمفهوم النّص: 
!  الظّفر بالعجلة یسبب الهزیمة!   فبلو العّز في نیل الفر

 من أراد العال سهالً وقع في سوء!   قد یفعل الجّد ما ال یفعل الکسل!
لو أبنی جبال   المه  ي من  صو الح و م ما 

عمال بأعالها و أسفلها! خیر!  الفعل یخبر عن بانیه!  ا تمامها!  العامل من عمل ا مور ب  ا
 : حي عيِّن الصَّ

 لیس من أسباب الّنجا إاّل المثابرة!  علی الّتاجر أن ال یفّکر بالّرب في عمله!
مور غیر متنبهین إلی تحسینها! عمال یتحّق بالقیام بها کثیراً من دون شعور بالملل!  الّشائع في حیاتنا أنّنا متمّسکون بظواهر ا  نض ا

لما للعبارة الّتالية ط في قراءة ال عيِّن ال
ّ تاجرنا يتوّقع الرب في اليوم التالي لفت متجر  إ

 الیوم  التالي  فت  الیوم  فت  متجر  یتوقع  الرب  الیوم  تاجر  یتوقع  الرب
)با اندیک تغییر( حي في العراب و الّتحليل الّصرفّي  عيِّن الصَّ

نتوّقع: 
«، و الجملة فعلّیة و خبر  متعد  مبني للمعلوم  معرب/ فاعله االسم الظاهر »تحّق

 فعل مضار  متعد  مبني/ فعل و فاعله الضمیر المستتر، و الجملة فعلّیة
میر »نحن« المستتر من باب تفّعل  معرب/ فعل و فاعله   للمتکّلم مع  الغیر  مزید ثالثي 

میر »نحن« المستتر، و الجملة فعلّیة و خبر من باب تفّعل  مبني/ فاعله   مزید ثالثي 
ُّق»:  «تح

 اسم  مفرد مذّکر  نکرة  معرب/ فاعل و مرفو  مفرد مذّکر  نکرة  معرب/ مفعول   به و منصوب لفعل »نتوّقع«
 اسم  مصدر من باب تفعیل  نکرة/ فاعل لفعل »نتوّقع« و مرفو  مصدر من باب »تفّعل«  معرفة  معرب/ مبتدأ مؤّخر و مرفو
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رهیزید از روز رستاخیزی -  : ب   گزینءه 
که در آن نه دوستی و نه شفاعتی هست!

: این ساختمان بسیار استوار است، به گونه ای که پدیده هایی  گزینءه 
طبیعی، مانند زلزله آن را ویران نمی کند!

: کسانی که اعمالی برخالف قوانین کشور مرتکب می شوند  گزینءه 
وا درست: السجن: زندان ، داخل بیماری می شوند!  انجام می دهند
: آهن یک عنصر فلزی رسانای حرارت و الکتریسیته است!  گزینءه 

جانشینی -  : بازیکن جانشین  -   گزینءه 
: نوشیدن شیر در  که وارد میدان شد، نقشش را خوب ایفا کرد./ گزینءه 
: مس فلزی  داشتن استخوان هایی قوی به ما کمک می کند!/ گزینءه 
ساختن دستبندها مورد استفاده  گران تر از نقره است که برای ساخت 
زندگی تان  در   : گزینءه   / الذهب: طال درست:  وا  می گیرد.  قرار 

آن مایءه تباهی است! ؛ زیرا  دوری کنید رهیزید  همواره از درو ب
نمی برد« -  نمی کند،  یحمل: حمل  »ال  گزینه،  این  در    -

نادرست و درست آن »ال یحمل: تحمیل نمی کند« است.
: آیا می توانی آن درخت بلند را از دور ببینی؟   گزینءه 
: عاقل نفسش را بی گناه نمی شمارد؛ زیرا آن  / گزینءه  تبصر: ببینی
 : / گزینءه  : بی گناه نمی شمارد ال یبر بسیار دستوردهنده به بدی است! 
شخصی در انجام  انجام کارهای نیک بشتابید پیش از این که احدی  به 

سارعوا: بشتابید آن بر شما پیشی بگیرد! 
إن ا یحّب الذین: بی شک و بی گمان خداوند کسانی را -    -

/ یقاتلون في سبیله: در راهش پیکار  رد گزینه های  و  دوست  دارد که 
ساختمانی  : گویی آن ها بنایی  / کأنّهم بنیان مرصو رد گزینءه  می کنند 

رد گزینه های  و  = آن ها مانند بنایی استوار هستند  استوار هستند. 
دانشمندان -  مباهات  فخر  الّصالحین:  علمائنا  فخر  إّن    -

میر »نا« ترجمه  رد گزینه های  و  در گزینه های  و   درستکار ما 
 ، رد گزینه های  و  نشده است./ لعقولهم الثابتة: به خردهای استوارشان 
خالقیّة  میر »هم« در این دو گزینه ترجمه نشده است./ جمیع الخصائل ا
 ، ، در گزینءه  رد گزینه های  و  گی های اخالقی نیکو  الحسنة: همءه وی
خالقیّة« که صفت برای  ، »ا »جمیع« در ترجمه لحا نشده و در گزینءه 

« ترجمه شده که نادرست است! »الخصائل« است به صورت »اخال
ان + مضار  معادل -  کنت أبصر: نگاه می کردم    -

/ صوري من أیّام  رد گزینه های  و  ی استمراری در فارسی  ما
/ و  رد سایر گزینه ها دراستي: عکس هایم از روزهای دوران تحصیلم 
رد گزینه های  و   دّقت کنید که  أقول في نفسي: و با خودم می گفتم 
فعل »کنت« بر فعل مضار »أقول« نیز اثر گذاشته است و به همین دلیل 
ی استمراری« ترجمه شده است!/ لیت ما مضی یرجع:  به صورت »ما
. دّقت کنید که  رد گزینه های  و  کاش آن چه گذشته است، بازگردد. 

فعل مضار پس از »لیت« به صورت »مضار التزامی« ترجمه می شود.
رد گزینه های -  یؤکد: تأکید می شود  مضار مجهول    -

رد  / أن نعفو: درگذریم/ ببخشاییم/ عن عدّونا: از دشمنان   و 
، در این گزینه،  رد گزینءه  ، عند القدرة: در زمان قدرت  سایر گزینه ها
شاید مورد  افی است!/ لعلّنا نرحم: امید است  »مان« در »قدرتمان« ا

رد سایر گزینه ها رحمت قرار گیریم. 
/ یبصر: ببیند، -  رد سایر گزینه ها نسان: کاش انسان  لیت ا   -

: پدیده های قدرت خداوند  / ظواهر قدرة ا رد گزینه های  و  مشاهده کند 
رد گزینءه  را/ و یدرك سّر خل العالم: و راز آفرینش جهان را دریابد/ بفهمد. 

: آن را به خوبی -  : آن را انفا می کند/ گزینءه  گزینءه    -
: آن را پدید می آورد : آن را می بیند/ گزینءه  انجام می دهد/ گزینءه 

 - : گزینءه  می پندارید/  می کنید،  گمان   : گزینءه    -
: یاد می کنید : نجات می دهید/ گزینءه  می شتابید/ گزینءه 

 - : : گل، سرشت/ گزینءه  : زینت/ گزینءه  گزینءه    -
: محیط، محیط زیست مس/ گزینءه 

 - : : شادی/ گزینءه  : جانشین/ گزینءه  گزینءه    -
: تالش نمونه/ گزینءه 

 - : : روزگار/ گزینءه  کار بیهوده/ گزینءه   : گزینءه    -
قیامت : رستاخیز  بیماری/ گزینءه 

برگشته -   : گزینءه  است/  کرده  عادت   : گزینءه    -
: اعتقاد داشته است : عادت داده است/ گزینءه  است/ گزینءه 

گزینءه نادرست در مترادف را مشّخ کن.-    -
شفا درد ≠ دواء: دارو  داء: بیماری 

: تبصر =  : استوار/ گزینءه  : سدید = مرصو  گزینءه 
: لعل = ربما: شاید تنظر: می بینی/ گزینءه 

»سارعوا: بشتابید« و »أّجلوا: به تأخیر بیندازید« متضادند.-    -
مترادف »سارعوا«، »عجلوا: بشتابید، عجله کنید« است!

 : : تزعم = تحسب: گمان می کنی/ گزینءه   گزینءه 
: »الصحة: تندرستی ≠  »اللّحم: گوشت« جمعش می شود: »اللحوم«/ گزینءه 

»الّداء: بیماری«
»عظم: استخوان« جمعش می  شود »عظام« نه »أعاظم«!-    -

 : : »السجن: زندان« جمع السجون/ گزینءه   گزینءه 
: »زعموا:  : رستاخیز«/ گزینءه  »القیامة: رستاخیز، قیامت« = »البع

گمان کردند، پنداشتند« = »أیقنوا: یقین کردند«
مفرد -  جمع های مکّسر این گزینه عبارت اند از: »بقایا    -

»اللحوم  العشب«/  مفرد  عشاب  »ا مفرد عظم«/  بقّیة«/ »عظام 
مفرد اللحم« که جمعاً می شود  جمع مکّسر.

مفرد الفعل«/ »أسماء  فعال  مفرد الرجل«/ »ا : »الرجال  گزینءه 
مفرد اسم«   تا

مفرد حّي«   تا مفرد میت، میت«/ »أحیاء  : »موتی  گزینءه 
سیر«/ »سجون  مفرد ا سری  مفرد جرم«/ »ا : »أجرام  گزینءه 

مفرد سجن«   تا

صورت تست از ما گزینه ای را خواسته است که در آن دو کلمءه -     -
متضاّد هم وجود نداشته باشد. در گزینءه  هیچ دو کلمءه متضاّدی وجود ندارد!

: »موتی: مردگان« ≠  : أب ≠ أّم/ گزینءه   گزینءه 
»داء: بیماری« : »دواء: دارو، درمان« ≠ »أحیاء: زندگان«/ گزینءه 

صورت تست گزینه ای را از ما می خواهد که براسا -    -
یحات نادرست است. تو

: عصب، پی: رشته ای سفید در جسم است که در   گزینءه 
: گل: بر خاکی که با آب  !/ گزینءه  جریان می یابد آن حس جریان دارد 
: آبمیوه گیری: مکانی  آمیخته است، اطال می شود./ گزینءه  مخلوط 
 : وا صحی است که در آن اشیای قدیمی و باستانی نگه داری می شود. 
: گوشت ماده ای قرمز از جسم حیوان است که  / گزینءه  متحف: موزه

از آن غذا ساخته می شود.



۱۰۴

 / رد سایر گزینه ها متعلّقة بالحیوانات التي: متعّل به حیواناتی است که 
 / رد سایر گزینه ها / خوفاً: از تر  رد گزینءه  کانت تعیش: زندگی می کردند 

من هجوم الحیوانات المفترسة: از هجوم حملءه حیوانات درنده.
: باید پند بگیریم -  الم امر + نعتبر = ل  لنعتبر    -

 ، رد گزینءه  از تجربه های دیگران  خرین:  / تجارب ا رد سایر گزینه ها
، »تجارب« مفرد ترجمه شده که نادرست است!/ بدالً من  در گزینءه 
/ نجّرب أنفسنا: خودمان تجربه  رد گزینه های  و  أن: به جای این که 

رد گزینه های  و  کنیم 
رد سایر -  از  زیان بارتر  من: هیچ  چیزی  ّر  أ ال شيء    -

... نیست/ وجود ندارد«  ، در ترجمءه الی نفی جنس از »هیچ  گزینه ها
فکار السلبّیة: اندیشیدن به افکار منفی  استفاده می کنیم./ التفکیر في ا
/ فعلینا أن نجتنبها: پس ما باید/ پس بر ماست که از آن ها  رد گزینءه 
، در گزینءه  »پس بهتر است«  رد گزینه های  و  دوری نماییم/ کنیم 
و در گزینءه  »دور شویم  فعل الزم« نادرست هستند./ و نسجنها: و آن ها 
/ في زاویة من ذهننا:  رد گزینه های  و  را زندانی کنیم/ زندانی نماییم 
، در گزینءه  »زاویة« را که نکره است  رد گزینءه  در گوشه ای از ذهنمان 

وشه  ترجمه کرده که نادرست است! به صورت معرفه 
گفت -  خواهند   ... که  آنانی  که/  کسانی  الّذین:  سیقول    -

رد سایر  / سارعوا: شتاب ورزیدند/ شتاب ورزیده اند  رد گزینه های  و 
: در روز قیامت/  / في یوم البع رد گزینءه  / المعاصي: گناهان  گزینه ها
رد سایر گزینه ها / یا لیتنا کّنا تراباً: ای کاش، خا بودیم.  رد گزینءه  رستاخیز 

ال خیر في صداقة اّلذین ...: در دوستی با کسانی که ... -    -
، اّوالً: در  رد سایر گزینه ها هیچ خیری نیست/ هیچ خیری وجود ندارد. 
ترجمءه الی نفی جنس حتماً باید از لف »هیچ ... نیست/ وجود ندارد« 
افی است و »هیچ ... نخواهد  استفاده کنیم، ثانیاً: در گزینءه  »برای تو« ا
داشت« نادرست است!/ یجّرونك بأقوالهم: با گفته هایشان/ با گفتارشان 
، در گزینءه  فعل  رد گزینه های  و   / می کشند تو را می کشانند 
»یجّرون« به صورت »مضار مجهول« و در گزینءه  به صورت »مصدر« 
: به آن چه در آن  ترجمه شده که نادرست است!/ إلی ما فیه عصیان ا
افی است! ، در گزینءه  »از« ا رد گزینه های  و  نافرمانی خداوند هست. 

کأّن هذا الّتمثال الّذي: گویا/ انگار این مجّسمه ای که/ -    -
ع في مرکز المدینة: در مرکز شهر  / و رد سایر گزینه ها تندیسی که 
ع«  ، دّقت کنید که فعل »و رد سایر گزینه ها است  قرار داده شده 
ی معلوم« ترجمه شود!/  ی مجهول است و نباید به صورت »ما ما
، در گزینءه   رد گزینه های  و  إنسان یبصرنا: انسانی است که ما را می بیند 
ی  فعل »یبصر« به صورت »مضار التزامی« و در گزینءه  به صورت »ما
استمراری« ترجمه شده که نادرست است!/ و حد في عیوننا: و به 

رد سایر گزینه ها چشم های ما خیره شده است/ زل زده است 
دست -  به  را  سودمند  دانش های  الّنافعة:  بالعلوم  فوزوا    -

« یعنی »به دست آورد،  ، فعل »فاز ب رد سایر گزینه ها آورید/ کسب کنید 
کسب کرد«، در گزینءه  »به موفّقّیت برسید«، در گزینءه  »دانش های 
مفیدی  به صورت نکره«، و در گزینءه  »بیازمایید« نادرست ترجمه شده 
رد گزینءه  در  است!/ و اترکوا کّل ما: و هر آن چه را/ همءه آن چه را ... رها کنید. 
این گزینه »همءه چیزهایی را« نادرست است!/ ال ینفعکم أ بداً: هرگز به شما 
، در گزینءه  »أبداً: هرگز« در ترجمه  رد سایر گزینه ها سود نمی رساند 
، در این دو  رد گزینه های  و  لحا نشده است!/ حّتی تصلوا: تا برسید 
گزینه »حّتی: تا، تا این که« که از ادوات ناصبءه فعل مضار است به غلط 

»امید است« و »شاید« ترجمه شده است!

 - ، رد سایر گزینه ها نسان الذي: بی گمان، انسانی که  إّن ا   -
افی است. ، »این« ا ، »را« و در گزینءه  در گزینه های  و 

/ و له جرم صغیر:  رد سایر گزینه ها خل من الطّین: از گل آفریده شده 
/ انطوی فیه عالم أکبر: در او جهانی  رد گزینءه  و پیکری کوچک دارد 
/ ال نهایة له: هیچ نهایتی  رد سایر گزینه ها بزرگ تر به هم پیچیده شده 

رد گزینءه  ندارد/ برای آن نیست. 
ال عبد أظلم مّمن: هیچ بنده ای ستمکارتر از کسی که -    -

/ ینکر أنعم ا المنهمرة: نعمت های ریزان خدا را انکار  رد سایر گزینه ها
است  / التي أنزلت علیه: که بر او نازل شده  رد سایر گزینه ها می کند 
رد گزینه های  و  توّجه کنید که فعل »أنزلت« مجهول است و نباید 

به صورت معلوم ترجمه شود!
علمی -  دایرةالمعارفی  در  علمّیة:  موسوعة  في  قرأت   

 / رد گزینه های  و  خواندم/ در یک دایرةالمعارف علمی خواندم 
سایر  رد  که  دایناسورهایی  استخوان های  اّلتي:  الّدیناصورات  عظام 
، در  رد گزینه های  و  / کانت تعیش: زندگی می کردند  گزینه ها
ی بعید ترجمه شده و در گزینءه   گزینءه  این فعل به صورت ما
»بودند« ترجمه شده که نادرست است!/ قبل ملیون سنة: یک میلیون 
جمع و در  ، در گزینءه  »میلیون ها«  رد گزینه های  و  سال پیش 

، عدم ترجمءه »قبل: پیش« از موارد نادرست است! گزینءه 
لعل البشر: امید است که انسان، باشد که انسان -    -

/ یتعّرف علی حقیقة حیاته: با حقیقت زندگی اش آشنا گردد/  رد گزینءه 
فعل مضار پس از »لعل« به صورت مضار التزامی  آشنا شود  
میر »ه« در »حیاته«  ، در گزینءه   رد گزینه های  و  ترجمه می شود! 
ترجمه نشده است؛ در گزینءه  فعل »یتعّرف«، به صورت مصدر ترجمه 
: تا عمر خود را در راهی  شده که دقی نیست! لکي ال یضیع عمره في طری
ایع نکند  مضار التزامی  لکي ال یضیع: تا  ایع نکند   که ... 
، در گزینءه  فعل  رد گزینه های  و  : راهی  نکره  منفی/ طری
ایع نگردد ترجمه  ذرای »ال یضیع« به اشتباه به صورت الزم  متعّدی 
شده؛ در گزینءه  »لکي« که معنای »تا ...« دارد به اشتباه »و« ترجمه شده 
»ال«، الی نفی جنس  است! ال فائدة فیه: هیچ فایده ای در آن نیست.  
، در گزینءه   رد سایر گزینه ها است،  در ترجمه: »هیچ ... نیست«! 
»هیچ ... نیست« در ترجمه لحا نشده و »ندارد« نادرست است؛ در گزینءه  
»برایش« نادرست است و »هیچ ... نیست« نیز مانند گزینءه  در ترجمه لحا 

نشده؛ در گزینءه  نیز »بی فایده« نادرست است!
: در دوستی با شخصی که ............... -  ال خیر في وّد شخ   -

، در ترجمءه الی نفی جنس حتماً  رد سایر گزینه ها هیچ خیری نیست 
دقّت کنید که از لف »هیچ« استفاده شده باشد!/ یجّرك بأعماله القبیحة: با 
، در  رد سایر گزینه ها کارهای زشتش تو را ............... می  کشد/ می کشاند 
، فعل به صورت مستقبل، و در گزینه های  و  به صورت  گزینءه 
: به راهی/ یؤّدي  ی نقلی ترجمه شده که نادرست است!/ إلی طری ما
، دقّت کنید که فعل  رد گزینءه  إلی الّشقاوة: که منجر به بدبختی می شود 
« را توصیف می کند، »جملءه وصفّیه« است و در  »یؤّدي« که اسم نکر »طری

ترجمءه آن از لف »که« در آغاز جملءه وصفّیه استفاده می کنیم!
، در گزینءه  -  رد گزینه های  و  کأن: گویا، گویی، انگار    -

»کأن« ترجمه نشده، و در گزینءه  به نادرستی »شاید« ترجمه شده 
، در گزینءه   رد گزینه های  و  است!/ هذه العظام: این استخوان ها 
»العظام« اشتباه ترجمه شده است و در گزینءه  به صورت مفرد!/ 
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 / رد گزینه های  و  س استقامت پیشه کردند/ استقامت کردند  ثّم استقاموا: س
رد سایر گزینه ها دقّت کنید که چون  فال خوف علیهم: پس ترسی بر آنان نیست 
ّمه گرفته است، نمی تواند الی نفی جنس باشد و در  اسم پس از »ال« « تنوین 

ترجمه اش نباید از لف »هیچ« استفاده شود.
مفتا الهدوء: کلید آرامش، آرام بودن/ هو أن نعلم: آن -   

ترجمهاش نباید از لف »هیچ« استفاده شود.
مفتا الهدوء: کلید آرامش، آرام- 

خرین: نظر دیگران هیچ  / ال أ ثر لرأي ا رد سایر گزینه ها است که بدانیم 
الی نفی جنس رد گزینه های  و   تأثیری ندارد. 

 - ، »ال شاب: هیچ جوانی نیست«، »ال« نفی جنس رد سایر گزینه ها   -
، »وطنه: وطن خود«،  رد گزینه های  و  »لم یدافع: نکرده باشد«؛ 
ه: جنگ تحمیلی«: ترکیب وصفی  ، »الحرب المفرو رد گزینه های  و 

رد سایر گزینه ها
 - ، نفی جنس؛ رد گزینءه  »ال لون: هیچ رنگی نیست«،    -

، »تختفي: پنهان می شود«:  رد گزینءه  ّن: زیرا«  « ، رد گزینءه  »أکثر: بیشتر« 
رد سایر گزینه ها ، »هناك: آن جا«،  رد گزینه های  و  مضار و الزم 

رد سایر -  »ال حیاة تبقی: هیچ حیاتی باقی نمی ماند«    -
، قسمت آخر  رد گزینه های  و  ، »للحقیقة: برای حقیقت«  گزینه ها

عبارت هم فقط در گزینءه  صحی ترجمه شده است!
، »یدرك -  رد سایر گزینه ها »الظبّي کأنّه: آهو، گویی«،    -

، »یرقب القمر  رد سایر گزینه ها جمال اللیل: زیبایی شب را در می نماید« 
رد سایر گزینه ها عجاب کثیر: ماه را با شگفتی بسیار نظاره می کند«  ب

ندارد«، -  دینی  دورو هیچ  انسان  للمتلّون:  دین  »ال    -
 ، رد گزینه های  و  ، »و إن: هر چند، اگرچه«  الی نفی جنس؛ رد سایر گزینه ها
جای دو قسمت آخر عبارت در سایر گزینه ها عوض شده، »تظاهر بکمال 

رد سایر گزینه ها دیانته: به کامل بودن دیانتش تظاهر کند« 
، »کنت قد تعلّمت: آموخته -  رد گزینه های  و  »لیت: کاش«،    -

، »أن ال أحزن: که ناراحت نشوم«  رد سایر گزینه ها ی بعید  بودم«: ما
، »أواجهه: با آن مواجه می شوم«  فعل مضار منصوب منفی؛ رد سایر گزینه ها

رد گزینه های  و  ، »ولو: اگرچه«  فعل متکلّم وحده، رد سایر گزینه ها
رد سایر -  افی است  »ای« در گزینءه  ا »لیت: کاش«،    -

، »یتأّمل« در گزینءه  دقی ترجمه نشده، »جمیع الکائنات:  گزینه ها
، »یدرك: بفهمد، دریابد، در کند«  رد گزینه های  و  همءه موجودات« 

افی است. »خوب« در گزینءه  ا
: خداوند-  سیعطیك: به تو خواهد داد/ بدلها: به جای آن/ ا   -

 »چه، تو نمی دانی که خداوند به جای آن چه چیزی به تو 
خواهد داد.«

 البته کامالً مشّخ است ترتیب عبارت ها در سؤال، اشتباه آمده 
است. ما دست به صورت سؤال کنکور نزدیم.

 - « : ترجمءه صحی و بررسی سایر گزینه ها: گزینءه   
: »زیرا او  رو نگران نمی شود!«/ گزینءه  د برای تهیءه  در
 / افی عطوفة أّم: ترکیب ا مادر ایمان دارد!«  بان همیشه به م
 «! د ب ورد  ا  ار ورد ا من مانند آن کود به پ « : گزینءه 

ی بعید ی: ما ان + ما
زبان هایشان چیزی را -  -   »با دهان هایشان 

می گویند که در دل هایشان نیست و خدا به آن چه پنهان می کنند داناتر است.«
آیءه شریفه ............... را توصیف می کند.

 : : ستمگران/ گزینءه  : منافقان/ گزینءه  : مشرکان/ گزینءه  گزینءه 
دروغگویان

در این گزینه، اسم مفعول »محفوظاً: نگه داشته شده« -   
نگه دارنده ترجمه شده است! به اشتباه به صورت اسم فاعل 

ترجمءه درست آیه: »آسمان را سقفی نگه داشته شده قرار دادیم.«
-   »علمی که با عمل همراه نشده است، هیچ - 

ارزشی ندارد!«
در ترجمءه »الی نفی جنس« حتماً باید از »هیچ ... نیست« استفاده کنیم!

-   همانا/ بی شک در آن، نشانه هایی است - 
برای قومی که خردورزی می کنند.

-   »شاید/ امید است که این دستگاه های - 
ای کاش   پیشرفته در حّل مشکالت درسی مان به ما کمک کنند!« 

شاید/ امید است/ مشکالت درسی  مشکالت درسی مان
-   »آیا گمان می کردید که ما پیکری بسیار - 

ی استمراری : ما کان + مضار کوچک هستیم!« 
: هیچ لباسی زیباتر -  ترجمءه درست سایر گزینه ها: گزینءه    -

: به مردم دشنام ندهید  / گزینءه  »ال«  نفی جنس از تندرستی نیست! 
 : / گزینءه  »ال«  نافیه که میان آن ها دشمنی به دست می آورید! 

»ال«  ناهیه سخنی را نگویید که باع دشمنی میان دوستانتان شود! 
: گفتارشان نباید -  ترجمءه درست سایر گزینه ها: گزینءه    -

 / ال یحزن: فعل نهی تو را ناراحت کند؛ زیرا ارجمندی، همه از آن خداست. 
زندانی شدن نیست!  : هیچ چیزی سزاوارتر از زبان به زندان  گزینءه 
: با فراوانی غذا و نوشیدنی، قلب ها را  / گزینءه  ال  نفی جنس

ال  ناهیه نمیرانید! 
: آنان مانند -  ترجمءه درست سایر گزینه ها: گزینءه    -

 : گزینءه   / مرجان اند. و  یاقوت  آنان  گویی   = مرجان اند.  و  یاقوت 
بی گمان/ بی شک ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم، امید است خردورزی 
أعلم  : گفت: می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.  کنید./ گزینءه 

: می دانم مضار للمتکلّم وحده
هیچ -  شّکی    : گزینءه     -

در ترجمءه الی نفی جنس از لف »هیچ ............... نیست« استفاده  شّکی 
»هدًی« یک اسم نکره است  / هدایتگر  هدایتی برای  می کنیم!
 : / گزینءه  و »اسم فاعل« نیست تا معنای »هدایتگر« داشته باشد!
حالت ندایی و خطابی  پروردگار ما  پروردگارا، ای پروردگار ما 
/ توانایی اش را نداریم  توانایی اش  منادا باید در ترجمه لحا شود!
ترجمءه »ال«ی نفی جنس به درستی در ترجمه  توانش را هیچ نداریم. 
/ تحمیل نمی کند  لحا نشده است: »هیچ ............... نیست = هیچ نداریم!
: ما  / در گزینءه  ال در »ال تحّملنا«، الی نهی است.  تحمیل نکن 
به ترجمءه الی نفی جنس  نمی دانیم  هیچ دانشی نداریم  
»عاّلم« بر وزن »فّعال«  / دانای ...  بسیار دانای ...  باید دّقت کرد!

اسم مبالغه است و در ترجمءه آن از لف »بسیار« استفاده می شود!
 - ، رد گزینه های  و  »یضرب: می زند«: فعل مضار    -

، »یتذّکرون: یادآور  رد سایر گزینه ها مثال: مثل ها«: جمع و معرفه  »ا
رد سایر گزینه ها شوند« 

رد سایر -  إن الذین قالوا: قطعاً/ همانا کسانی که گفتند   
، در گزینءه  »الذین« را »آنان« ترجمه کرده که نادرست است و در  گزینه ها
می گویند ترجمه کرده  گزینه های  و  »قالوا: گفتند« را به صورت مضار 
/ رد گزینه های  و  : پروردگار ما ا است  که این هم نادرست است!/ ربنا ا
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است -  کاری  به  انسانی  ارزش هر   : گزینءه  ترجمءه  است -   کاری  به  انسانی  ارزش هر   : گزینءه  ترجمءه 
از  ار  انجام می دهد./ ترجمءه عبارت مقابل: کردار  که آن را خوب 

انجام دهند خود خبر می دهد.  بی ارتباط
ی ساختن همءه مردم هدفی است  : گویی را  گزینءه 
: هیچ گنجی  ./ گزینءه  به دست آورده نمی شود که به دست نمی آید 
: هیچ خیری در گفتاری  بی نیازکننده تر از قناعت نیست./ گزینءه 
نیست، مگر این که همراه با کردار شود./ ترجمءه آیءه مقابل: »چرا آن چه را 

که انجام نمی دهید، می گویید.«
به دانش و -  انسان  : »شرافت  -   گزینءه 

ادب است نه به اصل و نسب«: »ای که نابخردانه افتخارکننده به دودمان 
 : گزینءه  پدر هستند.«/  یک  و  مادر  از یک  فقط  مردم  هستی/ 
.«: »نادانی  زندگان اند مردگان اند و دانشمندان زنده اند  »مردم مرده اند 
: »هیچ گنجی بی نیازکننده تر از قناعت  مرگ زندگان است.«/ گزینءه 
: »هیچ  نیست.«: »قناعت، گنجی است که تمام نمی شود.«/ گزینءه 
زندانی کردن نیست.«: »سخن بگویید تا  چیزی سزاوارتر از زبان به زندان 

شناخته شوید؛ زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است.«
عبارت اول گزینءه  به کم سخن گفتن و سکوت اشاره دارد، ولی عبارت 

دوم می گوید: برای این که شناخته شوید، باید سخن بگویید.
: »نیکی آن است که در نهان همچون -  ترجمءه گزینءه   

آشکار عمل کنی.«  این عبارت به عدم ریاکاری و یکسان بودن عمل 
در ظاهر و باطن اشاره دارد، در حالی که آیءه مقابل آن »و از آن چه روزی شان 
کردیم، در نهان و آشکار انفا کردند.« بر انفا اموال در نهان و آشکار داللت دارد.

پا  : »هر چیزی از بین می رود، جز ذات   گزینءه 
 : : بی شک، زندگی دقای و ثانیه هایی است./ گزینءه  او.«/ گزینءه 
»دانشمند بدون عمل همانند درخت بدون میوه است.«: »آیا مردم را به 

نیکی فرمان می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟!«
: »آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید -  ترجمءه گزینءه    -

و خودتان را فراموش می کنید؟!« مفهوم بیت روبه رو: باقی ماندن اثر عمل و 
کردار انسان در این جهان پس از مرگ وی  بی ارتباط

پا او«  : »هر چیزی از بین می رود، مگر ذات   گزینءه 
: هر کس بزرگی  مفهوم بیت: جاودانگی خداوند  دارای ارتباط./ گزینءه 
بخواهد، شب ها بیدار می ماند: مفهوم بیت: برای رسیدن به بزرگی باید رن دید 
و زحمت کشید. به قول سعدی: نابرده رن گن میّسر نمی شود/ مزد آن گرفت 
: »گویی  / گزینءه  هم مفهوم جان برادر که کار کرد!  دارای ارتباط 
ی ساختن مردم هدفی است که به دست نمی آید.« مفهوم بیت: هیچ گاه  را
هم مفهوم ی نگاه داشت!  دارای ارتباط  نمی توان همه را از خود را

صورت تست از ما عبارتی را خواسته که در آن »نفی« -    -
شدیدتر و بیشتر باشد! و همان طور که می دانیم، در الی نفی جنس، نفی 

از همه شدیدتر و بیشتر است!
: »ال«  نافیه »گنجی بی نیازکننده تر از قناعت نمی باشد.«/  گزینءه 
: »لیس«  منفی کنند جمالت اسمّیه »گنجی بی نیازکننده تر  گزینءه 
»هیچ گنجی  نفی جنس  »ال«    : گزینءه  نیست.«/  قناعت  از 
: »ال«  نافیه »گنجی  بی نیازکننده تر از قناعت نیست.«/ گزینءه 

بی نیازکننده تر از قناعت وجود ندارد.«
: »هیچ شّکی در کتابی که بر پیامبر -  ترجمءه گزینءه    -

نازل شده است، نیست!«
»أال: هان، آگاه باشید« یعنی  در گزینءه  هیچ نوعی از »ال« استفاده نشده است. 
»آگاه ساختن، هشیار کردن« در گزینءه  »ال: نه« در جواب »هل« آمده و در 

« گرفته، »ال« نمی تواند نفی جنس باشد. « تنوین کسره » گزینءه  چون »أ

با توجّه به مفهوم آیه کامالً مشّخ است که کسانی که حرف دل و زبانشان 
یکی نیست، مناف و دورو هستند!

گزینءه نادرست را در مفهوم مشّخ کن.-    -

: »آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟«:   گزینءه 
: »هیچ اجباری در دین  این آیه ما را به یادگیری تشوی می کند./ گزینءه 
: »پروردگارا؛  نیست.«: انتخاب دین بر هر یک از ما واجب است!/ گزینءه 
آن چه توانش را هیچ نداریم بر ما تحمیل نکن.«: »خداوند هیچ  کس را جز به 
: »هیچ عبادتی مانند اندیشیدن  انداز توانش تکلیف نمی کند.«/ گزینءه 

نیست!«: »یک ساعت اندیشیدن بهتر از هفتاد سال عبادت است!«
با توجه به ترجمءه گزینه ها، کامالً مشّخ است که گزینءه  نادرست است.

ترجمءه بیت سؤال: »ای که نابخردانه افتخارکننده به -    -
/ مردم فقط از یک مادر و  = به دودمان افتخار می کنی دودمان هستی 
یک پدر هستند!« مفهوم این بیت این است که انسان نباید به آبا و اجداد 

خود افتخار و تکیه کند، بلکه باید به عقل و دانش خویش اتّکا کند.
و اشاره دارند،  ،  و  هر کدام به نوعی به این مو گزینه های 
ولی گزینءه  به فروتنی اشاره می کند که مناسبتی با مفهوم بیت ندارد!

تّکه گلی -  از  را می بینی که  آنان  »بلکه  بیت:  ترجمءه    -
آفریده شده اند/ آیا جز گوشت و استخوان و پی هستند؟«

: مردم خواب اند و وقتی می میرند، بیدار می شوند!/   گزینءه 
: »جن و  : »پروردگارا! این را به باطل نیافریدی.«/ گزینءه  گزینءه 
جّنیان و انسان را نیافریدم، مگر برای این که مرا عبادت کنند.«/  انس 

: »انسان ناتوان آفریده شده است.« گزینءه 
گزینءه  نزدیک ترین گزینه از نظر مفهوم به صورت سؤال است!

: هیچ لباسی زیباتر از تندرستی -  -   گزینءه 
نیست! مفهوم بیت فارسی: ارزش و شرافت انسان به جان و عقل و دانش 
: هیچ  اوست نه جامه هایی که بر تن می کند!  بی ارتباط/ گزینءه 
خیری در یک گفتار نیست، مگر این که همراه کردار شود. مفهوم عبارت 
س سخن بگوید!  بی ارتباط/  مقابل : انسان اول باید اندیشه کند، س
: رحم کن تا مورد رحمت قرار گیری؛ زیرا خداوند رحمان به  گزینءه 
رحم کنندگان رحم می کند. ترجمءه عبارت مقابل: خداوند به کسی که به 

مردم رحم نمی کند، رحم نمی کند.  دارای ارتباط 
: ارزش هر انسان به کاری است که آن را خوب انجام می دهد. گزینءه 

ترجمءه عبارت مقابل: نیکی کن، همان گونه که دوست داری به تو نیکی 
شود.  بی ارتباط

: »هیچ پیامبری در وطن -  رب المثل ترجمءه عبارت    -
خود بزرگی و ار ندارد.«

با توّجه به مفهوم هر چهار گزینه در می یابیم که فقط گزینءه  با عبارت 
صورت تست هم مفهوم است. 

مفهوم گزینه های  و  روشن است، اّما مفهوم گزینءه  این است 
و فراوانی و گوارایی آب هستی، قدر  که: تویی که در کنار رودخانءه فرات 

آب را نمی دانی و فقط کسی قدر آن را می داند که از آن محروم باشد!
به -  : چه بسا سخنی که  رب  المثل ترجمءه عبارت    -

صاحب سخن می گوید: مرا رها کن. صاحب خود 
زندانی شدن  : هیچ چیزی سزاوارتر از زبان به زندان   گزینءه 
بّرنده  و  تیز  مانند شمشیر  بسا سخنی که  : چه  نیست!/ گزینءه 
: هیچ خیری در  : حرف، حرف می آورد./ گزینءه  است./ گزینءه 

گفتاری نیست، مگر این که با کردار همراه شود.
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»مّتحدین« خبر لیس و منصوب به »یاء« است. هر دوی این کلمات جمع 
مذّکر سالم هستند که رفعشان با »واو« و نصبشان با »یاء« می باشد!

: »إنّما« از ادوات حصر به شمار می رود که  ّ: »إنّما« از ادوات حصر به شمار می: »إنما« از ادوات حصر به شمار می: »إنّما« از ادوات حصر به شمار میرود که  گزینءه   گزینءه 
جملءه پس از آن می تواند اسمّیه و یا فعلّیه باشد. در این عبارت »إنّما« بر 
سر جملءه اسمّیه وارد شده است، ولی تفاوتش با »إّن« در این است که پس 
مرفو به کار می رود. بنابراین »مّتحدین«  مرفو + خبر  از »إنّما«، مبتدا 
که منصوب است نادرست می باشد!/ در گزینه های  و  که هر دو از 
حروف مشبّهة بالفعل هستند، اسمشان باید منصوب و خبرشان مرفو 

باشد که در این عبارت برعکس آمده است!
در این گزینه، »کأن« از حروف مشبّهة بالفعل است -    -

که اسمش باید منصوب و خبرش مرفو باشد. »الّسماء«: اسم »کأن« و 
منصوب، و جملءه فعلّیءه »تمطر« خبرش است!

: »عمل« اسم الی نفی جنس است و خبرش   گزینءه 
: »الّسماء« اسم  / گزینءه  أقب باید مرفو باشد! أقب  أقب
: »أن«  کان است که باید مرفو باشد! الّسماء  الّسماء/ گزینءه 
از حروف مشبّهة بالفعل است. »الوقایة« اسم آن است و »أفضل« خبر آن 

است که باید مرفو باشد! أفضل  أفضل
 - » در این گزینه، »ال«، الی نفی جنس است، پس »لبا   -

« باشد، ولی خبرش باید مرفو باشد که به اشتباه به صورت  باید »لبا
منصوب آمده است! أجمل  أجمل

 »برای انسان هیچ لباسی زیباتر از تندرستی نیست!«
در این عبارت، »ریب« اسم الی نفی جنس، و »في -    -

الکتاب« خبر الی نفی جنس از نو شبه جمله است!
فیه   « اسم الی نفی جنس است، ولی  : »بأ  گزینءه 
: »إله« اسم  خبر الی نفی جنس از نو شبه جمله محذوف است!/ گزینءه 
 : موجود محذوف است!/ گزینءه  الی نفی جنس است، ولی خبرش 

أحد محذوف است! »معبود« اسم الی نفی جنس است، ولی خبرش 
گی این گروه -  »إن« از حروف مشبّهة بالفعل است و وی   -

از نظر اعرابی این است که اسمشان »منصوب« و خبرشان به صورت 
« می آید! در این عبارت »العفو« اسم إن و منصوب، و »حسن« خبر  »مرفو

آن و مرفو است!
: العفو   : العفو  العفو/ گزینءه   گزینءه 

: حسناً  حسن العفو/ حسناً  حسن/ گزینءه 
بدون تنوین -  پس از الی نفی جنس یک اسم فتحه دار    -

گی فقط در گزینءه  آمده است! می آید و خبرش باید مرفو باشد و این وی
گفتیم که اسم پس از  : عبادة  عبادة   گزینءه 
: عبادًة  عبادة  / گزینءه  الی نفی جنس همواره فتحه دار است!
: أحسن  / گزینءه  اسم الی نفی جنس هیچ گاه تنوین نمی گیرد!

خبر الی نفی جنس باید مرفو باشد!  أحسن 
در این گزینه، کان از افعال ناقصه است. »الطالبة« اسم -    -

آن و مرفو و »مجّدًة« خبر آن و منصوب است.
: »إنّما« از ادوات حصر است که پس از آن اگر   گزینءه 
جملءه اسمّیه ای بیاید، مبتدا و خبر خواهیم داشت. در این عبارت، »العاقل« 
: ال، الی نفی جنس  « و مرفو است!/ گزینءه  مبتدا و خبر »شخ
 : است، پس »صفة« اسم آن و »أحسن« خبر آن و مرفو است!/ گزینءه 
»لعّل« از حروف مشبّهة بالفعل است، بنابراین »البنت« اسم آن و »نادمة« 

خبر آن است که مرفو می آید!

در این گزینه چون پس از »ال« اسم فتحه داری به کار -    -
نرفته است، بنابراین الی نفی جنس هم به شمار نمی رود.

در سایر گزینه ها به ترتیب: »ال رجاء«، »ال مشکلة« و »ال أحد«، الی نفی 
جنس هستند!

در این گزینه »ال« در »ال سبیل ...« الی نفی جنس است!-    -
»ال یختلفون: اختالف ندارند« : نافیه  نو »ال« در سایر گزینه ها: گزینءه 

: نافیه  / گزینءه  »... ال الجهالء: ... نه نادانان« : به معنای »نه«   گزینءه 
»ال یعلمون: نمی دانند«

»إّن« از حروف مشبّهة بالفعل است. دقّت کنید در گزینءه  -    -
»رّب« حرف جّر، و »أن« جزء حروف ناصبه است و در گزینءه  »ال« از نو »نفی 

جنس« است.
دّقت کنید که »کان« را که از افعال ناقصه است نباید با -    -

»کأّن« که از حروف مشبّهة بالفعل است، اشتباه بگیرید. در سایر گزینه ها 
به ترتیب: »کأّن«، »أّن« و »لکّن« از حروف مشبّهة بالفعل اند.

در این گزینه، »ال« در »ال یحزنك« از نو »ناهیه« است -    -
. در سایر  ساکن شده است نه نافیه!؛ زیرا آخر فعل را تغییر داده است 

گزینه ها نو »ال« ی ذکر شده کامالً درست است!
: »ال« ناهیه است؛ زیرا باع حذف نون »ن« از   گزینءه 
: »ال« نفی جنس است؛ زیرا  فعل »تغتّرون« شده است!/ گزینءه  و 
من این که در ترجمءه آن از  اسم پس از آن نه »ال« دارد و نه »تنوین«، 

»هیچ ... نیست« استفاده می شود.
با توجّه به ترجمءه عبارت، متوجّه می شویم که  »ال« الی -    -

نفی جنس است؛ زیرا در ترجمه اش از »هیچ ... نیست/ وجود ندارد« استفاده 
گی های اسم پس از الی نفی جنس  شده است و همان طور که می دانیم از وی
این است که این اسم، نه »ال« می گیرد و نه »تنوین« و همواره فتحه دار است؛ 
یعنی »ال«ی نفی جنس + اسم  دار، بنابراین گزینءه  صحی است!

»ال« در این عبارت، الی نفی جنس است نه نافیه/ و -   
»من: از« حرف جّر است نه اسم موصول!

 هیچ گناهی سنگین تر از قطع امید از خدا وجود ندارد!
: »عمیل«  »عمیل« -  -   گزینءه 

 : / گزینءه  ! اسم حروف مشبّهة بالفعل »منصوب« است و خبرش مرفو
« از افعال ناقصه است که اسمش مرفو و  »تصب «  ناجحاً  »ناج
میر مستتر »هو«   » خبرش منصوب است. در این عبارت، اسم »تصب
مناً: »لیت« از   / « خبر آن است که باید منصوب باشد! است و »ناج
میر بارز »ك« و  حروف مشبّهة بالفعل است که در این عبارت، اسمش 
اسم  اً  شيء  : شی « است!/ گزینءه  خبرش جملءه فعلیءه »تصب

الی نفی جنس همواره بدون »تنوین« و »ال« به کار می روند!
در این گزینه »حّقاً« اسم مؤخر »إن« و منصوب است و -    -

»الطاّلب« پس از حرف جّر »علی« آمده و مجرور است.
اسم »إن« منصوب  : »القرآن«  »القرآن«   گزینءه 
فعل  فرمان می دهد«  »یأمر:  »المسلمین«  »المسلمون«    / است.
متعّدی است و به مفعول نیاز دارد، مفعول همواره »منصوب« است. می دانیم 
 / « است نه »و«. که جمع های مذّکر سالم عالمت نصبشان حرف »ی
 / « است! »عالم« خبر »أّن« و »مرفو : »عالماً«  »عالم«  گزینءه 

« است! »شاعر« خبر »کأّن« و »مرفو : »شاعراً«  »شاعر«  گزینءه 
»لیس« از افعال ناقصه است که اسمش مرفو و خبرش -    -

منصوب است! در این عبارت »المسلمون« اسم لیس و مرفو به »واو« و 
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میر »هم« اسم »لکّن« است و »مجهولین« خبر آن است و می دانیم که خبر 
حروف مشبّهة بالفعل مرفو است و چون »مجهولین« جمع مذّکر است، 

مجهولین  مجهولون و نشان داده می شود.  عالمت رفعش با واو 
یسافرون ...المسلمونکان + - 

خبر کان )بدون تغییر(اسم کان و مرفوع به »واو«
  -

یسافرون ...المسلمینلعّل + 
» خبر لعّل )بدون تغییر(اسم لعّل و منصوب به »یا

اسم حروف مشبّهة بالفعل  مانند لعّل  منصوب و خبرشان مرفو است، 
اّما اگر خبر از نو جملءه فعلّیه باشد، به ظاهر فعل اصالً کاری نداریم و آن 

را تغییر نمی دهیم!!!
: »أغلی« خبر »لیس« از نو -  -   گزینءه 

مفرد  : »شاعر« خبر »کأّن« از نو  یک اسم است./ گزینءه  مفرد 
یک  : »متأّملون« خبر »نحن« از نو مفرد  یک اسم است./ گزینءه 
مناً »للقیام« با توّجه به معنای عبارت نمی تواند خبر از نو  اسم است. 
 : نحن را کامل نمی کند./ گزینءه  »شبه جمله« باشد؛ زیرا معنای مبتدا 
»لم یکن = ما کان« بنابراین »یکن« نیز از افعال ناقصه است که فقط کمی 
شکل و شمایل ظاهری اش تغییر کرده است. »لهم« که بعد از »لم یکن« 

« اسم مؤّخر می باشد! آمده، »خبر مقّدم« از نو شبه جمله و »اقترا
در این گزینه »الغریب« اسم »إّن« و »من« خبر آن است.-    -

تا این جا هیچ تقدیم و تأخیر؛ یعنی »مقّدم شدن« و »مؤّخر شدن« ر نداده 
است./ »له« خبر مقّدم »لیس« از نو شبه جمله و »حبیب« اسم مؤّخر 

در این قسمت از جمله، تقدیم و تأخیر ر داده است! »لیس« است. 
« خبر  ه« اسم »إّن«، و جملءه فعلّیءه »سیصب « :  گزینءه 
: »نا« اسم »لیت« و »کّنا نعرف« خبر »لیت« از نو  آن است!/ گزینءه 
مناً خود همین جملءه فعلّیه از »کان + اسم + خبر«  جملءه فعلّیه است./ 
میر »نا« اسم »کان« و »نعرف« خبر »کان« از  تشکیل شده است؛ یعنی: 
: »احترام« مبتدا، و »واجب« خبر آن  نو جملءه فعلّیه است!!!/ گزینءه 
من »علی کّل« فقط جار و مجرور است نه »خبر مقّدم«؛ زیرا  است. در 

معنای مبتدا را کامل نمی کند!!!
حرف »أّن« به هیچ  وجه ابتدای جمله نمی آید. کاربرد -   

این حرف، وسط جمله و برای ربط دادن دو قسمت از آن است.
: »إن« به معنای »قطعاً« در ابتدای جمله سر   گزینءه 
و کله اش پیدا می شود: »بی شک دانش آموز در خواندن در هایش بسیار 
: »لیت: کاش« برای بیان آرزو به کار می رود.  تالش می کند.«/ گزینءه 
 : »کاش دانش آموز در خواندن در هایش بسیار تالش کند.«/ گزینءه 
»لعّل: امید است که، باشد که« برای بیان امید به کار می رود: »امید است 

که دانش آموز در خواندن در هایش بسیار تالش کند.«
: هر کس تالش -  ا: گزینءه  ه  رس هوب ت   -

أّن: برای ربط دو قسمت  ه موفقّیت، غیرممکن نیست.  می کند، می داند 
ما آن  : این شیء بسیار نورانی است،  / گزینءه  از عبارت به کار می رود.
 : / گزینءه  »لکّن« غالباً برای رفع ابهام به کار می رود. کوچک است. 
ا آن ها بنایی استوارند.  سربازان، با شجاعت از میهن دفا می کنند؛ 
در این عبارت باید از »کأن: گویا« استفاده شود. »کأن«: غالباً برای تشبیه 
ا عاقل کسی است که آزموده شده ای   : ب / گزینءه  به کار می رود.
»إن« بار تأکیدی به همراه دارد. البته در  را برای بار دوم نمی آزماید. 
بسیاری از جمالت عربی معاصر، این کلمه صرفاً تکیه کالم ابتدای جمله 

است و به صورت تأکیدی ترجمه نمی شود.

+ لعّل
حذف کان

در آغاز جمله »ان« آمده و پس از آن یک اسم، پس -   
نمی تواند »إن« که از ادوات شرط است و پس از آن فعل به کار می رود، به 
مناً همان طور که می دانیم »أّن« هیچ گاه در آغاز کالم به کار  کار رود. 
به عنوان »رابط« یا »حلقءه  نمی رود و همواره وسط جمله به کار می رود 
مناً »إن« و »أن« هیچ گاه قبل   . رد گزینه های  و  ارتباطی«  

رد گزینه های  و  از فعل به کار نمی روند.  
این را نیز باید بدانیم که »إن« شرطّیه معموالً در آغاز کالم می آید نه وسط 

رد گزینءه  آن  
إن العالم لم یخل عبثاً فعلینا أن نعلم أن لکل أمر في حیاتنا حکمة؛ ربما ال تدرك!

در این گزینه »إن« از ادوات شرط است و فعل شرط را -    -
مجزوم کرده است که عالمت جزم آن حذف »ن« از آخر فعل مضار است.
: بعد از »أّن« بالفاصله فعل به کار نمی رود.   گزینءه  
به کار  آغاز جمله  : »أّن« هیچ گاه در  / گزینءه  »أن«  »أن«
: »إن« که از ادوات شرط است،  / گزینءه  »أن«  »إن« نمی رود. 

»إن«  أن در وسط جمله به کار نمی رود. 
»ال أتوّکل: توّکل -  : »ال«  نافیه  -   گزینءه 

 : /گزینءه  »ال یضم: در بر نمی گیرد« : »ال«  نافیه  / گزینءه  نمی کنم«
 : / گزینءه  »ال شك فیه: در آن هیچ شّکی نیست« »ال«  نفی جنس 

»لکیال تحزنوا = لکي + ال + تحزنوا: تا اندوهگین نشوید« »ال«  نافیه 
و -  منصوب  اسمش  بالفعل،  مشبّهة  حروف  از  »إن«    -

خبرش مرفو است. توّجه داشته باشید که جار و مجرور هیچ گاه نمی تواند 
به عنوان اسم حروف مشبّهة بالفعل به کار رود.

« خبر مقّدم »إّن« و »آیات« اسم مؤّخر آن است. در این عبارت، »في خل
»أّن« از حروف مشبّهة بالفعل است، اسمش منصوب و -    -

خبرش مرفو است. در این عبارت، پس از »أّن« »لي: ل + ي« آمده است 
و همان طور که می دانیم جار و مجرور نمی تواند اسم حروف مشبّهة بالفعل 
باشد. بنابراین با توّجه به معنای عبارت: »لي« خبر مقّدم »أّن« و »حّقاً« 

اسم مؤّخر »أّن« است که منصوب می باشد.
میر »کم« اسم »لیت« و »تعلمون« خبر   :  گزینءه 
»لیت« از نو جملءه فعلّیه است./ »القراءة« اسم »أّن« و »تفید ...« خبر آن 
: »أنا« مبتدا و »ذهبنا« خبر از نو  از نو جملءه فعلّیه است./ گزینءه 
« فقط جار و مجرور است و نمی تواند  مناً »في الّصبا جملءه فعلّیه است. 
« از افعال ناقصه  : »أصب در این عبارت »خبر مقّدم« باشد!/ گزینءه 
میر »نا«  است، اسمش مرفو و خبرش منصوب است. در این عبارت 

ی است! « و منصوب به یاء  « و »مسرورین« خبر »أصب اسم »أصب
: »الطّالبان«  الطّالبین: -  -   گزینءه 

ی  اسم »لعّل« منصوب است و اسم های مثّنی، عالمت نصبشان حرف یاء 
»الکذب« اسم لیس و مرفو است  : »نافع«  »نافعاً«  / گزینءه  است!
: »مجتهدین«  / گزینءه  و »نافع« خبر آن است که باید منصوب باشد!
»طاّلب« اسم »إّن« و منصوب است و خبرش باید   »مجتهدون« 
مرفو باشد و چون »مجتهدین« جمع مذّکر سالم و خبر »إّن« است باید با 

و به کار رود؛ زیرا عالمت رفع در جمع مذّکر سالم، حرف واو است. واو 
»المحسنون« که جمع مذّکر سالم است، در این عبارت، -    -

اسم »إّن« و منصوب است، در نتیجه باید به »المحسنین« تغییر یابد. 
/ »کانت« از افعال ناقصه است. در این  المحسنون  المحسنین
قلیلة  میر مستتر »هي« و خبرش »قلیلة« است.  عبارت اسم »کانت« 

 قلیلًة »لکّن« از حروف مشبّهة بالفعل است.
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: »أّن: که« برای ربط دادن دو -  -  -  گزینءه 
 : ن: زیرا« برای بیان علّت به کار می رود./ گزینءه  قسمت از عبارت و »
: »لیت: کاش«  »لعّل: امید است که« برای بیان امید به کار می رود./ گزینءه 
: »کأن« به معنای  برای بیان آرزو و نیز حسرت به کار می رود./ گزینءه 
»گویا، انگار« است و »ولکن: اّما« برای رفع ابهام از عبارت قبلی به کار می رود.

است، -  »واو«  به  مرفو  و  »کتب«  فاعل  »المعلّمون«    -
»تالمیذ« اسم »لیت« و منصوب است؛ جای خالی دوم میزبان صفت 
المجتهدین  باشد  باید منصوب  از آن  تبعیت  به  »تالمیذ« است، پس 
»منصوب به »یاء« و در جای خالی سوم باید خبر »لیت« بیاید که مرفو 

»مستعّدون« مرفو به »واو« است 
بعد از »ال«ی نفی جنس اسم می آید نه فعل و جار و -    -

مجرور. »ال« در »ال تحّسر: حسرت نخور« از نو نهی، در »ال یکذب: درو 
نمی گوید« از نو نفی و در گزینءه  صرفاً به معنای »نه« است. در گزینءه  
»ال«ی به کاررفته از نو نفی جنس است، چون بعدش یک اسم نکر 
 : فتحه دار به کار رفته و »ال« هم معنای »هیچ« می دهد. ترجمءه گزینه های  و 
: کسی که دوستش را در برابر دیگران مسخره کند،  دینی  گزینءه 

: در روز توّلدم دوستانم گل آوردند نه شیرینی. ندارد./ گزینءه 
از بین حروف مشبّهة بالفعل، »کأّن« برای بیان تشبیه -    -

به کار می رود. »لیت: کاش« برای بیان آرزو، »أّن: که« برای ربط دادن دو 
قسمت از عبارت به یکدیگر و »إّن: قطعاً« برای تأکید به کار می روند.

آواز  شاخه ای  هر  روی  پرنده ها  امروز  ا   : گزینءه   
ه خداوند بر هر چیزی تواناست./  : گفت می دانم  بخوانند./ گزینءه 
ا دل های همءه دشمنانمان قطعه هایی از آهن و مس است.   : گزینءه 
ا نیکان در نعمت   : / گزینءه  مانند قطعه هایی از آهن و مس است.

ا بدکاران در آتش اند. و 
و -  تأکید  برای  قطعاً«  »إن:   : -   گزینءه 

 : »لعّل: امید است که، باشد که« برای بیان امید به کار می رود./ گزینءه 
 : »أن: که« برای ربط دادن دو قسمت از عبارت به کار می رود./ گزینءه 
: »لیت:  »کأن: گویا، انگار« غالباً برای بیان تشبیه به کار می رود./ گزینءه 

کاش« برای بیان آرزو و حسرت به کار می رود.
ی کردن همءه -  : گویا را ا: گزینءه  ه  رس هوب ت   -

»ال تدرك« صفت اسم نکر »غایة«  مردم، هدفی است که به دست نمی آید. 
: ما آن را قرآنی  عربی  / گزینءه  است و به صورت اخباری ترجمه شده!
فعل مضار بعد از »لعّل« به صورت التزامی  قرار دادیم، باشد که اندیشه نمایید. 
: سخن آن ها نباید تو را ناراحت کند؛ زیرا تمام  / گزینءه  ترجمه می شود.
فعل های نهی غایب و متکلّم به صورت »نباید +  ارجمندی از آن خداوند است. 
: هر کس همیشه تالش کند، به  / گزینءه  مضار التزامی« ترجمه می شود.

فعل شرط به صورت التزامی ترجمه می شود. هدف هایش می رسد. 
»کأن: حرف مشبّهة بالفعل«، »دار« اسم حروف مشبّهة بالفعل -    -

و »هي« خبر حروف مشبّهة بالفعل است. »الدنیا« مضاف  الیه »دار« است!
ن: زیرا« برای بیان علّت به -  « : -   گزینءه 

: »عسی«  : »إن: قطعاً« تأکید به همراه دارد./ گزینءه  کار رفته!/ گزینءه 
: »کأن« به  برای بیان »احتمال، شک« و این ها به کار می رود./ گزینءه 
معنای »گویا، انگار« است و گاهی برای بیان تشبیه هم به کار می رود.

بعد از »ال«ی نفی جنس، اسم نکر فتحه دار می آید. -    -
. در سایر گزینه ها »ال« با  طالبة فقط در گزینءه  بعد از »ال« اسم آمده 
ال تطلبوا: طلب نکنید، ال تعلم: نمی دانی، ال تعلم:  فعل مضار همراه شده 

، اولی  »ال«ی نهی و دوتای بعدی »ال«ی نفی. نمی دانی

: امید است -  : »لعّل + مضار -   گزینءه 
که، باشد که، مضار التزامی« لعّل یتقّدمن: امید است که پیشرفت کنند./ 
: »یفتخر« صفت اسم نکر »شاّب« است و چون فعل قبلش در  گزینءه 
ی استمراری ترجمه  ، »یفتخر« به صورت ما ان ی است  عبارت، ما
دند.»/   ارم می شود: »در شهر ما جوانی بود که اهالی بسیار به او 
ی استمراری، بعید«  »لیت  ی: کاش + ما : »لیت + ما گزینءه 
ی استمراری«  : ما : »کان + مضار رجع: کاش برمی گشت«/ گزینءه 

 »کان یسافرون: سفر می کردند.«
: »لعّل: امید است که، باشد -    گزینءه 

ی استمراری، بعید«  »لیت  ی: کاش  ما گزینءه  ما
: »کان  رجع: کاش برمیگشت«/ گزینءه 

 »کان یسافرون: سفر میکردند.«
 گزینءه - 

که« برای بیان امید به کار می رود: »در زندگی تان مردم را ببخشایید، امید 
: »کافر در روز رستاخیز  است که مورد بخشش قرار گیرید.«/ گزینءه 
خواهد گفت: ای کاش من خا بودم.« »لیت« برای بیان آرزو و حسرت 
: »کأن: گویا، انگار« است و برای تشبیه هم به  به کار می رود./ گزینءه 
 : کار می رود: گویا این تندیس از طال و نقره ساخته شده است./ گزینءه 
»إنما: فقط« برای بیان حصر و اختصا به کار می رود: »فقط کسی در 

کارهایش موف می شود که هنگام رویارویی با مشکالت ناامید نشود.«
با عالمت کسره  -  باید  باء« مضاف الیه است و  »ا   -

بیاید که به اشتباه مفتو  شده است!
: »في« حرف جّر است و -  -   گزینءه 

اسم پس از خودش را مجرور می کند  »مسابقة»
/ ثانیاً:  : اّوالً: اسم الی نفی جنس با فتحه می آید  لبا گزینءه 

خبر الی نفی جنس مرفو است  أجمل
: »السالم« به عنوان اسم »لعّل« باید منصوب باشد »السالم« گزینءه 

در این آیءه شریفه، »قول« فاعل و مرفو برای فعل نهی -    -
»ال یحزن« است، و »العّزة« هم اسم »إّن« است و باید منصوب باشد!

در این عبارت، »الجنود« اسم »کأّن« و منصوب است؛ -    -
»کأّن« از حروف مشبّهة بالفعل است! و »بنیان« خبر »کأّن« و مرفو 
« هم که صفت برای »بنیان« است باید به تبعّیت از اعراب  است. »مرصو

بنیان مرفو باشد! موصوف خود 
: »المحسنین« مضاف  إلیه است نه مفعول؛   گزینءه 
میر »ی« در »لیتني«   : افه شده است!/ گزینءه  زیرا »أجر« به آن ا
 : نون وقایه + ي« اسم »لیت« است نه خبر آن!/ گزینءه  »لیت + ن 

! »علم« اسم الی نفی جنس و منصوب است نه مرفو
منصوب -  و  مفعول به   : گزینءه     -

 : : معرب  مبنی/ گزینءه  / گزینءه  ا  فاعل و مرفو 
مضاف  الیه و مجرور  مفعول به و منصوب

 - : -   مبني  معرب/ گزینءه 
: مؤّن  مذّکر/ صفة و مجرور   مبني  معرب/ گزینءه 

مبتدا مؤّخر و مرفو
: اسم فاعل  اسم فاعل -  -   گزینءه 

 / جزء هیچ  یک از کلمات مبنی نیست! نیست!/ مبني  معرب 
: مبني  معرب/ مبتدا مؤّخر و منصوب  مبتدأ و  گزینءه 
»حّواء« نام همسر حضرت آدم   : مذّکر  مؤّن  / گزینءه  مرفو

/ خبر مقّدم  خبر  بود!
میر -  الزم  متعد/ فاعله »اّلذین«  فاعله    -

هو »المستتر«
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تا جایی که پرنده را می بینی  مستحکم شده است تا این که 
که در دهان تمسا وارد می شود، گویی وارد خانءه خود می شود!

ارائه  تمسا  به  پرنده  این  که  دارد  وجود  دیگری  خدمت 
برای  تمسا ها  آن ها  در سفرهای  پرنده  آن  او  می کند؛ 
یا  شکار  اگر  و  می رود  تمسا  دنبال  به  غذا  جست وجوی 
آن حیوان معنایش  با ایجاد صدایی که  خطری را ببیند، 
او در  را می فهمد، برای هشدار دادن به تمسا می شتابد و 
دور شدن یا اّتخاذ حیلءه مناسب برای شکار طعمه اش می شتابد!

گزینءه درست را مشّخ کن.-    -
: پرنده از تمسا می ترسد و هرگز به او نزدیک   گزینءه 
: از دالیل دوستی، احسا احتیا یکی به دیگری  نمی شود!/ گزینءه 
: تمسا هنگام احسا خطر صدایی ایجاد می کند  است!/ گزینءه 
: فاید مهم پرنده از بین بردن  و پرنده از خطر می گریزد!/ گزینءه 

میکروب ها از دهان تمسا پس از واردشدنش در آن است!
براسا متن، احسا احتیا پرنده و تمسا به یکدیگر از دالیل دوستی 

و همزیستی مسالمت آمیز میان آن ها است!
کن. -  مشّخ  خالی  جای  برای  را  درست  گزینءه    -

»پرنده در سفرها برای ............... تمسا را همراهی می کند.«
: این که او مونس و رفی وی  / گزینءه  : هشدار دادن به تمسا گزینءه 

: پا کردن دهان تمسا : به دست آوردن غذا/ گزینءه  است./ گزینءه 
براسا متن، علت اصلی همراهی پرنده با تمسا به دست آوردن غذا 

ذکر شده است!
چه زمانی پرنده وارد دهان تمسا می شود؟-    -

تمسا  که  هنگامی   : گزینءه  از خوردن طعمه!/  پیش   : گزینءه 
: هنگامی  : پس از شکار طعمه!/ گزینءه  احسا خطر کند!/ گزینءه 

که تمسا غذای خود را خورد!
براسا متن، هنگامی پرنده وارد دهان تمسا می شود که تمسا شکار 

و طعمءه خود را خورده باشد!
گزینءه درست تر را مشّخ کن.-  « متن،  در وصف »پرند   -

 : : مونس و بیننده/ گزینءه  : تمیز و هشداردهنده/ گزینءه  گزینءه 
: دوست و خورده شده هشداردهنده و تمیزکننده/ گزینءه 

گی برجستءه پرنده که از متن دریافت می شود، »هشداردهنده و  دو وی
تمیزکننده« است!

گزینءه درست را در تجزیه و ترکیب مشّخ کن. حرکت گذاری-    -
یجاد صوت یدرك الحیوان معناه فیسر إلی االبتعاد...!« کامل عبارت: »ب

ل و مرفوع فا
در این عبارت، »الحیوان« فاعل فعل »یدرك« است؛ بنابراین باید مرفو 

الحیوان  الحیوان باشد نه منصوب 
: مجّرد ثالثي  مزید -  -   گزینءه 

 : / فاعله ... »الطّائر«  فاعله »هذا«/ گزینءه  من باب تفعیل ثالثي 
»یقّدم« بر وزن »یفّعل« از باب تفعیل  من باب تفّعل  من باب تفعیل 

میر الهاء  فاعله »هذا« : فاعله  / گزینءه  است!
: اسم مبالغه  اسم -  -   گزینءه 

: مبني  معرب  مبالغه نیست/ موصوف  صفة/ گزینءه 
: مؤّن  مذّکر/  / گزینءه  اسمی که تنوین می پذیرد، معرب است!

مفعول به و منصوب  صفة و للموصوف

، »ال« نفی جنس است و »فائدة« اسم آن -  در گزینءه    -
مناً »ال« در »ال یستفاد« نافیه است. است. 

موّف نمی شود : »ال«  نافیه   گزینءه 
از معنای عبارت می فهمیم که این »ال«،  : »ال«  ناهیه  گزینءه 

ناهیه است.
معنای عبارت: به نومیدی اجازه نده که در جانت نفوذ کند!

 : : رها نمی کند«  »کان ال ید »ال ید : »ال«  نافیه  گزینءه 
رها نمی کرد«

»ال« در این عبارت، الی ناهیه است نه نافیه؛ زیرا باع -    -
+ الی نهی  حذف نون شده است. ترجون  تغییر در آخر فعل مضار 

ال ترجوا: امید نداشته باشید.
 : : »ال« در »ال تقدم«  نفی جنس/ گزینءه   گزینءه 
: »ال« در »ال تطلب«   »ال« در »ال نتوّقع«  نافیه/ گزینءه 
البته در این عبارت با توّجه به معنای عبارت، ناهیه از نافیه تشخی  ناهیه 
داده می شود!  اّمت تنبل نباید پیشرفت و موفقّیت بخواهد!

قبالً هم گفتیم که اسمی که پس از الی نفی جنس می آید، -    -
میری متّصل می شود و نه آن  نه »ال« می گیرد، نه تنوین می پذیرد و نه به 
اسم از الی نفی جنس فاصله می گیرد!!! بنابراین فقط گزینءه  صحی است!
: بعد از »ال« اسمی »ال«دار آمده که نادرست   گزینءه 
: »أحد« که اسم الی نفی جنس است، از »الی نفی  است!/ گزینءه 
 : جنس« فاصله گرفته و میان آن ها »هناك« جدایی انداخته است!/ گزینءه 
میر »نا« مّتصل شده که نادرست است! یوف به  اسم الی نفی جنس 

میر »هّن« که از صیغءه »للغائبات« است، -  با توّجه به    -
باید فعل از همین صیغه »ینفعن« به کار رود نه از صیغءه للمخاطبات 
! در هر چهار گزینه، جای خالی اول، اسم »لیت« و جای خالی  تنفعن

دوم خبر »لیت« است!
لیتني = »لیت« + -  میر »ي« اسم »لیت«  در این گزینه،    -

میر »ي« و جملءه فعلیءه »ما کنت ...« خبر آن است که  نون وقایه +  ن 
مقّدم شدن و مؤّخر شدن ر نداده است! در ادامءه  هیچ تقدیم و تأخیری 
میر بارز »ت« در کنت، اسم آن و »غافلًة« خبر آن است که در  جمله: 

مقّدم و مؤّخر شدن ر نداده است! این جا نیز هیچ جابه جایی 
: »ما« اسم مؤخر »لیس«، »في حیاة« خبر   گزینءه 
: »مجلّة« اسم مؤّخر »لیست« و  مقّدم »لیس« از نو شبه جمله!/ گزینءه 
وعات«  : »مو »علی المنضدة« خبر مقّدم آن از نو شبه جمله!/ گزینءه 

اسم مؤّخر »تکون«، »فیها« خبر مقّدم آن از نو شبه جمله!

س به سؤاالت با آن چه با متن  متن زیر را با دّقت بخوان، س
هماهنگی دارد، پاسخ بده.

میان پرندگان یک دوست بااخال  آیا می دانی که تمسا از 
می بینیم!  را  عجیبی  تعامل  دو  آن  میان  که  گونه ای  به  دارد، 
اغلب اوقات تمسا را می بینیم که دو فک عری خود را باز 
با کمال آرامش وارد دهان او شده  کرده و پرنده جلو آمده و 
است تا با منقارش هر آن چه را که میان دندان های آن حیوان 
بنابراین هر یک از  از غذا گیر کرده را جمع کند! بدین ترتیب 
آن دو با دیگری انس و الفت گرفته و میان آن ها روابط دوستی 

س به سؤاالت با آنچه با متن  س به سؤاالت با آنمتن زیر را با دّقت بخوان، س س به سؤاالت با آنمتن زیر را با دقت بخوان، س ت بخوان، س
هماهنگی دارد، پاسخ بده.

میان پرندگان یک دوست بااخال  آیا میدانی که تمسا از 
میبینیم!  را  عجیبی  تعامل  دو  آن  میان  که  گونهای  به  دارد، 
اغلب اوقات تمسا را میبینیم که دو فک عری خود را باز 
با کمال آرامش وارد دهان او شده  کرده و پرنده جلو آمده و 
است تا با منقارش هر آنچه را که میان دندانهای آن حیوان 
بنابراین هر یک از  از غذا گیر کرده را جمع کند! بدینترتیب 
آن دو با دیگری انس و الفت گرفته و میان آنها روابط دوستی 

م� اّول
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وعی که هرگز در متن به آن اشاره نشده است »بیان راه ها برای  مو
جلوگیری از آن چه از دست رفته است.« می باشد!

حرکت گذاری کامل عبارت: »بعد أن أحست بع الحکومات -   

وعی که هرگز در متن به آن اشاره نشده است »بیان راهها برای  مو
جلوگیری از آنچه از دست رفته است.« میباشد!

کوماتحکوماتحکوماتکوماتکوماتکومات- ح الح ال ع بع بعع تستست سحسح دعدعد أن أ حرکتگذاری کامل عبارت: »بعگذاری کامل عبارت: »بعگذاری کامل عبارت: »ب
جراء بع القوانین!« نساني قامت ب أن هناك خطراً یهدد المجتمع ا

افه شده  « ا در این عبارت، »إجراء« که مجرور به حرف جّر است به »بع
افه شده است؛ پس »القوانین« مضاف الیه  « نیز به »القوانین« ا و »بع
که  کنید  دقت  القوانین  القوانین   باشد!  مجرور  باید  و  است 

»القوانین« جمع مکّسر است نه جمع مذّکر سالم!
البارز -  »هاء«  میر   : گزینءه    

 : : الزم  متعد/ گزینءه  میر »هو« المستتر/ گزینءه   
میر الهاء البارز  فاعله  مبني للمجهول  مبني للمعلوم  نائب فاعله 

میر »هو« المستتر
: مجرور بحرف الجّر  -    گزینءه 

خیرة: صفة أو نعت و مجرور بالتبعّیة: للمنعوت »السنوات«/ في السنوات ا
: مبني  / گزینءه  افی است! ا : زائدة  خیرة ا جار و مجرور  

: اسم تفضیل  اسم تفضیل نیست!   معرب / گزینءه 

م� سوم

بسیاری از ما در نمی کنیم که کار عمری دارد که به ناچار 
فروشند ما  در  . تاجر ما  برسد باید بگذرد تا پخته شود 
روز بعد از باز کردن مغازه اش انتظار سود دارد و کارمند ما و 
! ما در زندگی مان به نصیحت آن  اند جوان ما و ... همین گونه 
س کارم را پیش  حکیمی که گفت: »اگر کوهی بنا کنم، س
قطعاً  از این که سنگ آخر را در قّلءه آن بگذارم، رها کنم 
خودم را شکست خورده می پندارم!« نیاز داریم. پس ما چگونه 
انتظار تحّق اموری را داریم که اساسش را محکم نکرده ایم!
او گفت:  از یکی از حکیمان دربار عوامل موفّقّیت پرسیدند، 
عوامل  آن مهم ترین آن ها  پایداری! زیرا  پایداری،  پایداری، 
پایداری  است و نبو سودی نمی رساند، مگر همراه آن، زیرا اگر 
هیچ  نبو همچون مرواریدی در داخل دریاست که  نباشد، 

هیچ انسانی از آن بهره نمی برد! دستی به آن نمی رسد و 

وعی -  گزینءه درست را برای جای خالی مشّخ کن.: »مو  
که در متن نیامده است ... زیان است.«

و : مو / گزینءه  : تحّق : جبران/ گزینءه  : علّت/ گزینءه  گزینءه 
وعی که در متن به آن اشاره نشده است، »جبران خسارت« است. تنها مو

گزینءه مناسب مفهوم متن را مشّخ کن.-   
: ... رسیدن  : پیروزی با عجله موجب شکست می شود!/ گزینءه  گزینءه 
: هر کس بزرگی را  به عّزت در دستیابی به فرصت هاست!/ گزینءه 
: گاهی جّدیّت  فساد و تباهی می افتد!/ گزینءه  آسان بخواهد، در بدی 

و تالش کاری را انجام می دهد که تنبلی انجام نمی دهد!
در سطر اول متن و بخش های دیگر آن به عجله  نداشتن و صبر و پایداری 

اشاره شده است!
منظور حکیم از سخنش »اگر کوهی بنا کنم ...« چیست؟-   

 : گزینءه  است!/  آن ها  تمام کردن  به  منوط  کارها   : گزینءه 
: کار از  کار آخر را انجام دهد!/ گزینءه  عمل کننده کسی است که 

م� دوم

بیشتر از گونه های گیاه یا حیوان  جهان هر روزه یک یا چند 
را از دست می دهد و این یعنی کاهش ارتباط میان انسان و 
جمله اموری که هیچ شکی در آن نیست، این  طبیعت! از 
است که این هجوم و رویارویی بر کیفّیت زندگی انسان اثر 

می گذارد و او را با بسیاری از مشکالت روبه رو می کند!
انسان  به دست  ، خراب کردن طبیعت  و مو این  از دالیل 
این امر به اقدام انسان به شکار برخی  است، به گونه ای که 
و  خرید  در  آن  از  استفاده کردن  برای  حیوان  گونه های  از 
فروش باز می گردد؛ یا می بینیم که او به اسیر کردن برخی 
به  وحش ها  با   در  را  آن ها  تا  می کند  اقدام  حیوانات  از 
ها را در قفس های خانه ها قرار دهد. نمایش بگذارد یا آن 
طری  از  دولت ها   برخی  این که  از  پس  اخیر،  سال های  در 
احسا  مؤّسسات و نهادهای مردمی و خواسته های تود مردم  
کردند خطری وجود دارد که جامعءه انسانی را تهدید می کند، به 
اجرای برخی قوانین برای جلوگیری از روا این اقدامات ویرانگر 

ثمراتش خوب بوده است!  پرداختند که نتایجش 

گزینءه درست را مشّخ کن.-    -
: علّت اصلی انقراض برخی حیوانات این است که   گزینءه 
: برخی کشورها  انسان به تخریب طبیعت اقدام کرده است!/ گزینءه 
طبیعت  تخریب  و  حیوانات  برخی  انقراض  روا  خطر  مانع  توانستند 
: خواسته های مردم و تود مردم تنها دلیل اجرای  شوند!/ گزینءه 
: همءه  برخی قوانین در زمینءه حفاظت از محیط زیست است!/ گزینءه 
دولت ها به اجرای برخی قوانین برای جلوگیری از تخریب طبیعت و بریدن 

درختان و شکار حیوانات اقدام کردند!
با توّجه به پاراگراف آخر متن، برخی از کشورها و دولت ها به اجرای برخی 
از قوانین به منظور رفع شیو انقراض بعضی از حیوانات و خراب کردن 

طبیعت پرداختند که نتای آن خوب بوده است!
متن دربار کدام خطر اساسی صحبت می کند؟-   

طبیعت پرداختند که نتای آن خوب بوده است!
 -

وشت  : شکار حیوانات و خوردن گوشت هایشان   گزینءه 
 : : غفلت از اثر گذاشتن طبیعت بر زندگی انسان!/ گزینءه  !/ گزینءه  آن ها
: قوانین  ه می شوند!/ گزینءه   درختان و گیاهانی که برای فروش عر

اساسی برای شّدت یافتن انقراض حیوانات و طبیعت!
و تأثیر طبیعت بر  براسا متن، خطر اساسی »غفلت ورزیدن از مو

زندگی انسان است!«
وعاتی که به ترتیب در متن آمده است، عبارت اند از:-  مو   -

: عدم اقدامات الزم، روا شکار و خرید و فروش، نمایش حیوانات  گزینءه 
: کاهش ارتباط میان انسان و طبیعت، احسا  در با  وحش ها!/ گزینءه 
: ارتباط میان انسان  !/ گزینءه  خطر، برخی اقدامات ویرانگر و خطرنا
: انسان  و طبیعت، دالیل ایجاد مشکالت، رویارویی دولت ها!/ گزینءه 
و مشکالت طبیعت، نهادهای مردمی، تخریب طبیعت به دست انسان!
وعاتی که به ترتیب در متن آمده است، عبارت اند از: »ارتباط میان  مو

انسان و طبیعت، عوامل ایجاد مشکالت، رویارویی دولت ها«
وعی که در متن نیامده است، چیست؟-  مو   -

: نتیجءه چیزی که برخی دولت ها مقابل رفتارهای انسان به آن  گزینءه 
: آوردن برخی مصدا ها برای عاقبت کارهای  اقدام کرده اند!/ گزینءه 
: بیان راه ها برای  : دالیل شکار حیوانات!/ گزینءه  انسان!/ گزینءه 

جلوگیری از آن چه از دست رفته است!
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وابسته به  : کارها  سازنده و ایجادکنند خود خبر می دهد!/ گزینءه 
ابتدا و انتهای آن ها است! باال و پایین 

براسا متن، منظور حکیم از عبارت »اگر کوهی بنا کنم، ...............« این 
است که »کارها را به طور کامل انجام دهم و آن ها را به پایان برسانم.«

گزینءه درست را مشّخ کن.-  ّگزینءه درست را مشّخ کن.گزینءه درست را مشخ کن.گزینءه درست را مشخ کن. 
تاجر   : گزینءه  است!/  موّفقّیت  دالیل  از  پایداری  فقط   : گزینءه 
و  : پختگی  فروشنده نباید در کارش به سود فکر کند!/ گزینءه 
ماللت  رسیدن کارها با پرداختن زیاد به آن ها بدون احسا دلزدگی 
ما به ظواهر  : در زندگی ما رای است که  به وقو می پیوندد!/ گزینءه 

امور چنگ می زنیم، حال آن که به بهبود آن ها توّجه نداریم.
حرکت گذاری کامل عبارت: -   

»إن تاجرنا یتوقع الرب في الیوم الّتالي لفت متجره!« (متجر  متجر
مضاٌف الیه و مجرور

« مضاف است و مضاف »تنوین« نمی گیرد! »فت
الظّاهر -  االسم  فاعله   : گزینءه    

: مبني   میر »نحن« المستتر/ گزینءه  «  فاعله  »تحّق
معرب  همگی   ، مؤّن جمع  صیغءه  دو  به جز   ، مضار فعل های  معرب 

: مبني  معرب / گزینءه  هستند.
: فاعل و مرفو  -    گزینءه 

: تفعیل  تفّعل، فاعل لفعل »نتوّقع« و  مفعول و منصوب/ گزینءه 
: معرفة   مرفو  مفعول به لفعل »نتوّقع« و منصوب/ گزینءه 

نکرة/ مبتدا مؤّخر و مرفو  مفعول به و منصوب
 ا ن  ا  ا ا  ب ر اس م

زاده شد در سال  میالدی پسری باهوش که ............... آلفرد نوبل. 
او از زمان کودکی  اش ............... به ماّد »نیتروگلیسرین« و کار کرد بر 

بهینه سازی آن تا ............... از انفجارش.
بنابراین ساخت آزمایشگاهی کوچک تا ............... در آن تجربه هایش را، 
اّما متأسفانه آن مکان منفجر شد و ویران شد بر سر برادر کوچک ترش و 
او را کشت. این حادثه ............... اراده اش را و به کارش ادامه داد ............... 
برای موّفقّیت. بنابراین آن اتّفا افتاد! او ماّد دینامیتی را که فقط با اراده 
خواست انسان منفجر می شد، اخترا کرد. پس از اخترا آن ............... به 
سای شرکت های ساختمان سازی، معادن و دینامیت در همءه  خرید آن ر

! سترش یافت نقاط جهان منتشر شد 
 في جمیع أنحاء العالم: در سراسر جهان 
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