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به شکل روبه رو دّقت کنید: 
فکر می کنید دربارءه چه موضوعی می خواهم حرف بزنم!؟

اگر زبان عربی را مستطیل و زبان فارسی را دایرءه داخلش در نظر بگیریم، به دو نتیجءه مهم می رسیم! اول این که این دو زبان، نقاط مشترکی با 
هم دارند؛ مثالً در هر دو اسم و فعل و حرف داریم، فاعل داریم، مفعول داریم و ...! اّما نتیجءه مهم تر این است که این دو زبان، نقاط اختالفی هم 
های هاشورخورده! اصالً باید هم تفاوت داشته باشند؛ چون اگر تفاوت نداشته باشند، می شوند یک زبان! »مفعولمطلق« یکی از  دارند؛ همان قسمت 
این تفاوت هاست! ما در فارسی خودمان ساختار مفعول مطلق را مثل چیزی که در عربی هست، نداریم! هر چه هست، از طریق ترجمه وارد شده! 
»ساختار مفعول مطلق« یکی از مواردی است که فقط در عربی وجود دارد! پس احتماالً کمی تا قسمتی ابتدا برایتان نامأنوس باشد! به هر حال، 

موضوع این درسمان دربارءه »مفعول مطلق« است! دربارءه مفعول مطلق می خواهیم بدانیم که:
 مفهوم مطلق چیست!   مفعول مطلق چه کاربردی دارد و در عربی چگونه ساخته می شود!

 انواع مفعول مطلق را یاد بگیریم و درست تشخیص بدهیم!  انواع مفعول مطلق را چه طور ترجمه کنیم!
اند! مثالً برای یادگیری مفعول مطلق باید اطاّلعاتمان دربارءه فعل های ثالثی مجّرد و مزید کامل   مباحث زبان ـ هر زبانی ـ مثل یک زنجیره به هم وصل 
باشد، قواعد ترکیب های اضافی و وصفی را بلد باشیم و اِعراب هم تا حدودی سرمان شود! البته نگران این ها نباشید! تا حد ممکن از هر کدام یادآوری خواهم کرد!1

به مثال مقابل دّقت کنید:  یؤثّر الکالم اللّین علی المخاطب تأثیراً!: سخن نرم بر مخاطب بی شک تأثیر می گذارد!
...« به کار رفته!؟  ، بالشّك و  کلمءه »بی شک« در ترجمءه فارسی معادل کدام کلمه در مثال عربی است؟! آیا در عربی کلمات تأکیدی مثل »إنَّ
»تأثیراً«  های  »تأثیراً« در عربی است! ُخب! ویژگی  فارسی معادل  شک« در  به کلمات رنگی(، »بی  توّجه  )با  همان طور که خودتان هم می بینید 
چیست!؟ اول این که مصدر است، دوم این که منصوب است! سؤال مهم تر این است که آیا همءه مصدرها می توانند چنان تأثیری بر جمله بگذارند؟! 

طبیعتاً نه! »تأثیراً« مصدرفعلجملهاست! پس یک بار دیگر ویژگی هایش را بشماریم:  مصدر فعل درون جمله است!  منصوب است.
این مدل کلمات، یک نوع از »مفعول مطلق« هستند! این مدل مفعول مطلق، بر روی انجام فعل جمله تأکید می کند!

تأثیراً بالغاً!: سخن نرم، بر مخاطب بسیار تأثیر می گذارد! حاال یک مثال دیگر: یؤثّر الکالم اللّّین علی المخاطب 
مثالمان کمی فرق کرد! این بار مصدر فعل درون جمله، تنها به کار نرفته! به دنبالش وابسته )در این جا صفت( آمده! ترجمه اش را می بینید!؟ باز 
هم دارد دربارءه فعل جمله صحبت می کند! این بار، نوع فعل را بیان کرده! ویژگی این مدل مفعول مطلق تقریباً مثل قبلی است با کمی تفاوت: 

منصوب است، مصدر فعل درون جمله است و البته بعدش وابسته )صفت یا مضاٌف الیه( می آید!
ها و توضیحات، حتماً یک سری چیزها را فهمیده اید: با توّجه به مثال 

این که کاّلً دو نوع مفعول مطلق داریم،2 هر کدامشان به گونه ای از نظر معنایی بر فعل جمله تأثیر می گذارند و ویژگی های ظاهری خودشان را دارند.

2- که جلوتر اسمشان را خواهیم گفت! 1- خیلی بهتر است که هر کدام از موضوعاتی را که گفتم، از کتاب عربی پایءه خیلی سبز مرور کنید! 
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 مفعول مطلق، مصدر فعلدرونجمله است، منصوب است و تأثیراتمعنایی اش بر جمله خیلی مهم است! همین ابتدا بگویم، مفعول مطلق 
یک نقش )المحّل اإلعرابّي( به حساب می آید!

 در تعریف مفعول مطلق، کلمءه »مصدر« را برجسته کردیم! پس سر و کارمان در این درس با مصدرهاست! یادتان هست که مصدر چی بود!؟
که به زمان تعلّق خاطر داشته باشد! فعل ها از مصدرها ساخته می شوند!« »کلمه ای که معنای انجام کار یا روی  دادن حالتی را می رساند، بدون این 

پس باید مصدرها را خوب بشناسیم و تشخیص دهیم!
مصدرها دو دسته اند:  مزید  مجّرد

مصدرهایمزید: برای راحتی کار، ابتدا دربارءه این مصدرها حرف بزنیم! یک سری فعل داشتیم قبالً، به اسم فعل های ثالثی مزید! همان ها که 
در ریشه شان عالوه بر حروف اصلی، حرف یا حروف زائد هم داشتند! کارمان در مورد پیدا کردن مصدرهای این فعل ها، به نسبت راحت است! چون 

کاّلً هشت باب داشتند که هر باب هم، وزن و آهنگ مخصوص خودش را داشت! در جدول زیر یک بار دیگر آن ها را مرور می کنیم!

َلماضی فَْع َلأَ َلفَعَّ َفعَّ َلتَ َلفاَع َلتَفاَع فَْتَع َلاِ َفَع ْ َلاِن َتْفَع اِْس
ُلمضارع ْفِع ُلیُ َفعِّ ُلیُ عَّ َ ُلیََتف ُلیُفاِع ُلیََتفاَع َتِع ْ ُلیَف َفِع ُلیَْن َتْفِع یَْس
ْفعیلإفْعالمصدر لتَ َفعُّ لَة )فِعال(تَ فْتِعالتَفاُعلُمفاَع ْفعالاِنِْفعالاِ اِْستِ

زنند! یعنی ریتم و وزن مشّخصی ندارند!   مصدرهایمجّرد:مصدر فعل های ثالثی مجّرد قانون و قاعدءه خاّصی ندارند! هر کدام ساز خودشان را می 
ما یک جدول از مهم ترین آن ها برای شما می آوریم! هر چه مصدر در کتاب درسی تان و کنکورهای سال های گذشته هم دیدید، به خاطر بسپاریدشان!

ََتَبماضی َخَلک لََسنَظََرلَِعَبَد الخاَفَدعاتاَبقاَلَذهََبَصبََرهََجَمجَ تَ
ُخُلیَْکُتُبمضارع لَْعُبیَْد َ ْذهَُبیَْصبُِریَْهُجُمیَْجلُِسیَْنظُُری قوُلیَ خاُفیَْدعویَتوُبیَ یَتْلویَ
ًةمصدر َ خواًلکِتاب بًاُد لوسًانَظَراًلَِع جومًاُج اًلَذهابًاَصبْراًهُ ًةقَْو َ تاِلَوًةَخوفًاَدعَوًةتَوب

وقتش رسیده با انواع مفعول مطلق در عربی آشنا شویم!
1-مفعولمطلقتأکیدی:

رود؛ یعنی وابسته )صفت یا مضاٌف الیه( ندارد: مصدری منصوب از فعل جمله که به تنهایی به کار می 
تکلیماً!: خداوند با موسی بی شک سخن گفت! َکلَّم اهللُ موسی 

»تکلیماً« مصدر منصوب فعل جمله، یعنی »کلّم« است و چون تنها به کار رفته، مفعول مطلق تأکیدی محسوب می شود!
حتماً یاد کنید! اُذُکرو اهلل في صعاب الحیاة ذکراً!: در سختی های زندگی، خدا را 

د( است و چون صفت یا مضاٌف الیه نگرفته، مفعول مطلق تأکیدی حساب می شود! »ذکراً« مصدر منصوب فعل جمله، یعنی »اُذُکروا« )ثالثی مجّر
2-مفعولمطلقنوعییابیانی:

مصدری منصوب از فعل جمله که همراهش، صفت یا مضاٌف الیه می آید:

ما باید خداوند را همچون آزادگان بپرستیم!األَحرار!:عبادَة علینا أن نعبد اهللَ
مضاٌف الیهمفعول مطلق نوعی

فاعًا دافع جنودنا عن الوطن عاً!: سربازانمان از وطن جانانه دفاع کردند!ِد ِ رائ
صفتمفعول مطلق نوعی

عیِّن المفعول المطلق للتأکید:
2( أثّر کالم صدیقي علّي تأثیراً ال یوصف! 1( اصبروا علی مّر الحیاة صبراً جمیالً ! 

4( علی الطاّلب أن یجتهدوا في فهم الّدروس اجتهاداً بالغاً!  3( جنودنا هاجم األعداء مهاجمة فانهزموا بسرعة! 
گزینءه )1(: »صبراً« مصدر فعل جمله »اصبروا« است و بعدش صفت »جمیالً« آمده، پس مفعول مطلق نوعی است!/ گزینءه )2(:  گزینههارابررسیکنیم:

»تأثیراً« مصدر فعل جمله »أثّر« است و بعدش صفت »ال یوصف« آمده! »ال یوصف« صفت از نوع جمله )جملءه وصفیه( است، پس مفعول مطلق نوعی حساب می شود!/
گزینءه )3(: »مهاجمة« مصدر فعل جمله »هاجم« است! درست است که بعدش جمله آمده، اّما ارتباطشان با »فـ« قطع شده و نمی تواند صفتش باشد، پس »مهاجمة« مفعول 
مطلق تأکیدی است!/ گزینءه )4(: »اجتهاداً« مصدر فعل »یجتهدوا« است و بعدش صفت »بالغاً« آمده، پس مفعول مطلق نوعی است! بنابراین گزینءه )3( صحیح است!
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تواند به صورت جمله هم بیاید! اصالً یک نوع از صفت همین بود دیگر! جملءه وصفیه!   همان طور که دیدید، صفت مفعول مطلق نوعی می 
 مفعول مطلق به هیچ عنوان »ال« نمی گیرد!

ْفعول« و کالً  اسم های مشتق2 نمی توانند مفعول مطلق شوند! ه به اطاّلعات قبلی مان می دانیم که مصدرها، جامدند!1 پس کلمات بر وزن »فاِعل، َم  با توّج

ْجعان!« عیِّن في الفراغ کلمة حّتی تکون المفعول المطلق للنّوع: »هجم أبطالنا علی أراضي األعداء ............... الشُّ
4( ُمهاِجَم 3( الهجومَ  2( هجومَ  1( مهاجمةَ 

 »ُمهاِجم« چون اسم فاعل است، خیلی راحت اوت می شود! )رد گزینءه 4( از طرفی »هجم« فعل ثالثی مجّرد است و »مهاجمة« مصدر ثالثی مزید. 
لَة« است!( پس این گزینه هم می رود پی سرنوشتش! )رد گزینءه 1( و این را هم گفتیم که مفعول مطلق هیچ  )»مهاجمة« مصدر فعل »هاجََم« از باب »ُمفاَع
 وقت »ال« نمی گیرد )رد گزینءه 3(. در این سؤال که واضح است چرا نمی تواند »ال« بگیرد! چون مفعول مطلق مضاف شده و »مضاف« هم »ال« نمی گیرد! ولی 

در حالت کلّی، اگر مفعول مطلق تنها به کار رود و یا صفت بگیرد هم به هیچ عنوان »ال« نمی گیرد! بنابراین فقط گزینءه )2( درست است!

حیح للفراغات إلیجاد المفعول المطلق: عیِّن الصَّ
اً!: عیشًا 2( لیت المسلمین تعایشوا مع بعضهم ............... سلمّی حسن المؤمن إلی عباد اهلل ...............!: محسنًا  1( یُ
4( هذا المحسن ینفق أمواله في سبیل اهلل ...............!: إحسانًا 3( عندما دخلت البیت نظر أبي إلّي ............... عجیباً!: نظراً 

شود: إحساناً. حسناً« اسم فاعل است و نمی توانیم آن را مفعول مطلق حساب کنیم! مصدر فعل »یُحِْسُن« می  بررسیگزینهها: گزینءه )1(: »ُم
شاً« صحیح است! د »عاَش، یَعیُش« است؛ پس »تَعایُ گزینءه )2(: »تعایشوا« فعل ثالثی مزید از باب تفاعل است، در صورتی که »عیشاً« مصدر فعل مجّر

راً« به درستی به کار رفته! گزینءه )3(: فعل ما در جمله »نظر« است که مصدرش »نَظَ
گزینءه )4(: فعل جمله »ینفق« است و باید مصدر این فعل را برای ایجاد ساختار مفعول مطلق به کار ببریم! پس: إنفاقاً صحیح است! بنابراین گزینءه )3( صحیح است!

 نحوءه سؤال پرسیدن دربارءه مفعول مطلق از شما می تواند به صورت های زیر باشد:
ّأکید )الّتأکیدي(!  عیِّن کلمة ترفع الشّك عن فعل الجملة! 1-مفعولمطلقتأکیدی: عیِّن المفعول المطلق للت

و مانند این ها!  عیِّن ما فیه اهتمام و عنایة علی وقوع الفعل فقط! 
و مانندشان! 2-مفعولمطلقنوعی: عیِّن المفعول المطلق للّنوع )الّنوعي(  عیِّن ما یبّین کیفّیة وقوع الفعل 

إذا أراد المتکّلم أن یرفع الشّك عن وقوع الفعل یقول: »یذهب الّطاّلب إلی سفرة علمّیة ...............!«
4( ذهاباً سریعًا 3( ذهابًا  2( ذاهبین  1( مسرورین 

خواهد! »مسرورین« و »ذاهبین« اصالً مصدر نیستند )»مسرورین« حال است!(، گزینءه )4( هم به صورت   از صورت سؤال پیداست که مفعول مطلق تأکیدی را می 
آمده! »ذهاباً« مصدر فعل »یذهب« است که به تنهایی آمده و بیانگر مفعول مطلق تأکیدی است! بنابراین گزینءه )3( صحیح است! ترکیب وصفی )مفعول مطلق نوعی(  

توانیم هر مصدری را مفعول مطلق حساب کنیم؟! قطعاً نه! مصدری را مفعول مطلق حساب می کنیم که:  یک سؤال! آیا می 
زاد تأثیُر اللّغة العربّیة علّي عندما قرأت القرآن!

فاعل
 از جنس فعل جمله باشد!  منصوب باشد!  نقش دیگری در جمله نداشته باشد! 

درست است که »تأثیر« مصدر است، اّما مصدر فعل »زاد« که نیست! از طرفی منصوب هم نیست! تازه فاعل است و خودش نقش گرفته!
 در تست زیر می خواهم تمام توانایی هایتان را در مورد مفعول مطلق محک بزنم! خوب دّقت کنید و بعد به تست جواب دهید!

عیِّن ما فیه کلمة تدّل علی بیان وقوع الفعل:
2( عندما تکلّم المدیر مع التلمیذ المشاغب شاهدنا تأثیراً مفیداً في أخالقه! 1( صبر المؤمن عند المصاعب َکجهاد المجاهد في ساحة المعرکة! 

4( کان النبّي یشاهد لعب األطفال مشاهدة األب الحنون!  جل آمن بالیوم اآلخر خائفاً من عذاب ألیم!  3( یا أیّها الّر
 اول صورت سؤال را بفهمیم! گفته »بیان وقوع الفعل« یعنی مفعول مطلق نوعی! خب برویم گزینه ها را بررسی کنیم: گزینءه )1(: »صبر« مصدر است، اّما به دو دلیل 
که اصالً فعل در جمله نیامده که به عنوان مصدرش به کار رفته باشد! »جهاد« هم مصدر است، ولی باز هم  نمی تواند مفعول مطلق باشد: یکی این که مبتدا شده! دوم این 
به دو دلیل نمی تواند مفعول مطلق شود: مجرور به حرف جّر است و هم این که فعل نیامده که به عنوان مصدرش به کار رفته باشد!/ گزینءه )2(: »تأثیراً« مصدر منصوبی 
که »تأثیراً« مفعول فعل »شاهدنا« شده!/ گزینءه )3(: »خائفاً«  است که ما را به شک می اندازد! اّما و اّما! فعل هم جنسش نیامده که مفعول مطلق حسابش کنیم! و هم این 
تواند مفعول مطلق باشد. »خائفاً« حال است! دقّت کنید که »حال« دربارءه یکی از نقش های جمله، مثل فاعل، مفعول و ... حرف می زند، در صورتی که  اسم فاعل است و نمی 
مفعول مطلق دربارءه فعل با ما حرف می زند!/ گزینءه )4(: »مشاهدة« مصدر فعل »یشاهد« است که مضاٌف الیه )األب( هم گرفته، پس مفعول مطلق نوعی محسوب می شود!

1 و 2- مجبور شدیم از این دو لفظ استفاده کنیم!
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های جمله مثل فاعل، مفعول و ... به ما اطاّلعات می دهد )حالتش را بیان می کند(، اّما مفعول مطلق با ما دربارءه   »حال« دربارءه یکی از نقش 
فعل جمله صحبت می کند!

 مفعول مطلق، مصدری منصوب از جنس فعل جمله است که دربارءه فعل جمله با ما صحبت می کند.
 مصدرها دو دسته اند:  مجّرد  مزید

د قاعده و قانون مشّخصی ندارند و باید هر جا دیدیمشان، به خاطر بسپاریمشان! در عوض، کارمان در مورد مصدرهای  مصدرهای فعل های مجّر
مزید راحت است! هر کدام از این مصدرها، وزن و ریتم به  خصوصی دارند که می توانیم آن ها را تشخیص دهیم )ابواب هشت گانءه ثالثی مزید(.

 دو نوع مفعول مطلق داریم:
1-مفعولمطلقتأکیدی:

رود؛ یعنی به دنبالش صفت یا مضاٌف الیه نداریم: مصدری منصوب از جنس فعل جمله که به تنهایی به کار می 
العاقل یعتبر بتجارب اآلخرین اعتباراً!: عاقل از تجربه های دیگران، بی شک پند می گیرد!

 مفعول مطلق تأکیدی بر وقوع فعل جمله تأکید می کند!
 ممکن است صورت سؤال دربارءه مفعول مطلق تأکیدی به صورت های زیر باشد:

ّأکیدي )للّتأکید(!         ـ عیِّن کلمة ترفع الّشّك عن وقوع الفعل!         ـ عیِّن کلمة لها اهتمام علی وقوع الفعل فقط! ـ عیِّن المفعول المطلق الت
2-مفعولمطلقنوعی:

مصدری منصوب از جنس فعل جمله که به دنبالش صفت یا مضاٌف الیه می آید و دربارءه نوع وقوع فعل با ما صحبت می کند. 
 استقبل الطّالب زمیله استقبال الّصدیق الحنون!: دانش آموز از هم کالسی اش همانند دوست مهربان استقبال کرد!

اُذُکروا اهلل في األیّام الّصعبة ذکراً کثیراً!: خدا را در روزهای سخت بسیار یاد کنید!
 صفت می تواند به صورت جمله )جملءه وصفیه( هم بیاید:

أشکر اهلل علی نعمه شکراً یلیق به!: از خداوند به خاطر نعمت هایش به گونه ای که شایستءه اوست، سپاس گزاری می کنم!
 ممکن است صورت سؤال دربارءه مفعول مطلق به صورت های زیر باشد:

ـ عیِّن المفعول المطلق للّنوع )الّنوعّي(!                   ـ عیِّن کلمة فیها اهتمام علی بیان وقوع الفعل!     ـ عیِّن کلمة تبّین وقوع الفعل!
 مصدری را مفعول مطلق حساب می کنیم که »منصوب و از جنس فعل جمله باشد« و »نقش دیگری نگرفته باشد«!:

که مفعوٌل به فعل »شاهدت« است! شاهدت إحساناً من هذا الّرجل ال یوجد في أّي أحد! »إحساناً« مصدر است، اّما از جنس فعل جمله نیست! ضمن این 

رسیدیم به اصل مطلب! اصالً ما قواعد را یاد می گیریم که به وسیلءه آن درست ترجمه کنیم! فن ترجمه مان در این درس دو بخش است:
ترجمءهمفعولمطلق:

قطعاً« استفاده می کنیم: حتماً،   در ترجمءه مفعولمطلقتأکیدی از کلماتی که بار تأکیدی دارند، مثل »بی شک، 
حتماً )قطعاً، بی شک( طلب آمرزش می کنیم! نحن نستغفر اهلل لذنوبنا استغفاراً!: ما برای گناهانمان از خداوند 

 در ترجمءه مفعولمطلقنوعی:  اگر مضاٌف الیه داشته باشد، از کلمات »مثل، مانند، همانند، چون« کمک می گیریم:
ابتسمت المرأة في وجه الطّفلة ابتسام األُّم الحنون!: زن به صورت کودک همانند مادری مهربان لبخند زد!

 اگر صفت داشته باشد، صفت را به یک نوعی، در ترجمه لحاظ می کنیم! یعنی خود صفت را در ترجمه می آوریم:
تسجیالً جمیالً !: بازیکن گل را به زیبایی به ثمر رساند! َل الهدف  إّن الاّلعب َسجَّ

 فقط حواستان باشد اگر صفتمان از نوع جمله )جملءه وصفیه( بود، کلماتی مانند »طوری که، به گونه ای که و ...« برای روان شدن ترجمه به دادمان می رسند:
مًا م علماءنا في مجال التکنولوجیاً تقّد دانشمندان ما در زمینءه تکنولوژی به گونه ای پیشرفت کرده اند که همءهبه جمیع الغربّیین!:یعترفقد تقّد

جملءه وصفیهغربی ها به آن اعتراف می کنند!

حیح: عیِّن الصَّ
1( انهزم األعداء في أراضینا انهزاماً فانسحبوا!: دشمنان در سرزمین های ما به گونه ای شکست خوردند که عقب نشینی کردند!

2( إّن القرآن أخبرنا عن ظاهرة الّضیق في الّتنّفس إخباراً عجیباً!: قرآن به ما دربارءه پدیدءه تنگی نفس اخبار عجیبی داده است!
کنم، قلبم کامالً اطمینان می یابد! اً!: زمانی که به پروردگار جهانیان توّکل می  3( عندما أتوّکل علی رّب العالمین یطمئّن قلبي اطمئناناً تاّم

4( أنت تصبر صبراً جمیالً عند المصاعب فلك أجر عظیم!: تو هنگام سختی ها بی شک صبر می کنی، پس از آن توست اجری عظیم!
بررسیگزینهها: گزینءه )1(: »انهزاماً« مفعول مطلق تأکیدی است و »انسحبوا« نمی تواند صفتش باشد، چون ارتباطشان با »فـ« قطع شده، پس باید 

آن را به صورت مفعول مطلق تأکیدی ترجمه کنیم: »دشمنان در سرزمین های ما بی شک شکست خوردند و عقب نشینی کردند!«
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گزینءه )2(: »إخباراً« در این گزینه مفعول مطلق نوعی است، در صورتی که به صورت مفعول ترجمه شده! حواستان باشد! مفعول مطلق را به صورت مفعوٌل به 
)و یا هر نقش دیگری( ترجمه نکنید! مفعول مطلق بسته به نوعش، باید به همان شکل مفعول مطلق ترجمه شود و الغیر: »قرآن دربارءه پدیدءه تنگی نفس 
ًا« آمده و درست هم ترجمه شده!/  به طور عجیبی به ما خبر داده است!«/ گزینءه )3(: »اطمئنانًا« مفعول مطلق نوعی است، چون بعدش صفت »تاّم
گزینءه )4(: »صبراً« مفعول مطلق نوعی است، چون بعدش صفت »جمیالً« آمده، اّما به صورت مفعول مطلق تأکیدی ترجمه شده: »تو در هنگام سختی ها به 

زیبایی صبر می کنی، پس از آن توست اجری عظیم!« بنابراین گزینءه )3( صحیح است!

نکاتترجمءهمتنکتاب:
قبالً با هم یاد گرفتیم که ساختار »ما أفعل« را به صورت تعّجبی ترجمه کنیم:

ما أظلم العبد اّلذي ینکر نعم خالقه!: چه ظالم است بنده ای که نعمت های آفریدگارش را انکار می کند!

یا + لِـ )لَـ( + ضمیر + مِن + اسم در این درس یک ساختار تعّجبی دیگر یاد می گیریم: 
 یا لَُه مِن عمل مخّرب!: چه کار ویران کننده ای!

 یا له من اقتراح سّیئ!: چه پیشنهاد بدی!

أَروني: نشانم دهید »أروا + نون وقایة + ي« 
)أَرٰی، یُري(

ِستِقرار: ثبات و آرامش الْ اَ
اِْستَضاَء: طلب نور کرد )اِْستَضاَء، یَْستَضيُء(

َسِمَدة: کودها ألْ اَ
لََع، یَطَّلُِع( لََع: آگاهی یافت )اِطَّ اِطَّ

نون   + »أَعینوا  کنید  کمکم  أَعینوني: 
وقایة + ي« )أَعاَن، یُعیُن(

اِقَْتدٰی: اقتدا کرد، تبعّیت کرد )اِقَْتدٰی، 
یَقَتدي(

فْراخ: جوجه ها َ ألْ اَ
ْکثار: بسیار گردانیدن، زیاده روی إلْ اَ

َْتفٰی، یَْکَتفي( اِکَتفٰی بِـ  : کفایت کرد )اِک
ُد( َد، یََتَأکَّ َد مِن: از ... مطمئن شد )تََأکَّ تَأکَّ
تَبَِع: پیروی کرد، تعقیب کرد )تَبَِع، یَتْبَُع(

ُق( َق، یََتَحقَّ : تحّقق یافت )تََحقَّ َق تََحقَّ
تََعّدٰی: دست درازی کرد )تََعّدٰی، یََتَعّدي(

َض،  : در معرِض ... قرار گرفت )تََعرَّ َض تََعرَّ
ُض( یََتَعرَّ

: تغذیه کرد )تغّذی، یََتغّذي( تََغّذٰی
ث: آلودگی لَوُّ اَلتَّ
ْقل: کشتزار لَْح اَ

ة: اسیدی لَْحْمضیَّ اَ
لِْحَیل: چاره اندیشی ها اَ

لَْخبیر: کارشناس اَ
لَْخْضراوات: سبزیجات اَ

ِخداع: نیرنگ، فریب
راقََب: مراقبت کرد )راقََب، یُراقُِب(

َربّٰی: پرورش داد )َربّٰی، یَُربّي(
داد: درست، درستی لسَّ اَ

ماح لِـ : اجازه دادن به لسَّ اَ
اَلطُّْعم: غذا، طعام

اَلطِّْمر: لباس کهنه
لْعائِل: فقیر اَ

لِْفئْران: موش ها اَ
لِْفتَْیة: جوانان اَ

لُْقرص: قطعه نان دایره ای شکل اَ
ُر( َقرِّ َر، یُ َر: تصمیم گرفت )قَرَّ قَرَّ

لََجَأ: پناه بُرد )لجأ، یلجأ(
لْکائِنات: موجودات اَ

لَْمأُْدبَة: سفرءه غذای مهمانی اَ
لَْمأْموم: پیرو، مأموم، اقتداکننده اَ

ُفّو: طردشده، رانده شده لَْمْج اَ
لَْمْدُعّو: دعوت شده، فرا خوانده  شده، مدعو اَ

زاِرع: کشاورز لُْم اَ
فَترِس: درنده، حیوان شکارچی لُْم اَ

لَْمکسور: شکسته شده اَ
د: تهدیدکننده لُْمَهدِّ اَ

ظْلََم: چه ستمگر است! ما أَ
لُْمؤلِم: دردآور اَ

هُناَك: آن جا، وجود دارد
ٍب: چه کار ویرانگری! َخرِّ ٍل ُم یا لَُه مِن َعَم

ث: آلودگی ≠ تََنظُّف: پاکیزگیأَعاَن = نََصَر = ساَعَد: کمک کرد لَوُّ زاِرع = فاَّلح = زاِرع: کشاورزتَ ُم
فَتٰی = شاّب: جوانَسداد = َصواب: درست، درستیإْکثار = إفراط: زیاده روی

ُمَتشائِم: بدبین ≠ ُمَتفائِل: خوش بینعائِل = فَقیر: فقیرإْکثار: زیاده روی ≠ تَْفریط: تفریط
ُفّو = مطرود: رانده شدهتَبَِع = اِقَْتدٰی: پیروی کرد َمْج

: جوانطُیور: جمع طائِر: پرنده ة: جمع فَتٰی ْقل: کشتزارفِتَْی ُحقول: جمع حَ
ل: جمع حیلَة: چاره اندیشی طْمار: جمع ِطْمر: لباس کهنهِحَی ران: جمع فَأَْرة: موشأَ ْ فِئ
راخ: جمع فَْرخ: جوجه فْراخ = فِ أَسِمَدة: جمع َسماد: کودأَ
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حیح للفراغات: انتخب الصَّ
بعض  علی  بعضها  یعیش  ُأخری  کائنات  و  حیوان  و  نبات  من  الموجودات  جمیَع  یحکم  االستقرار  نظاماً  اهلل  توازناً!   )1899(    الطّبیعة  أجمل  ما 

فـ   )1900(   الّتوازن و االستقرار فیها. و أّي خلل في نظامها   )1901(   تخریبها و من   )1902(   نظام الطبیعة:
ب أمطاراً   )1903(   !« الهواء الّذي یسّب * »تلّوث 

* »و   )1904(   في استخدام الُمبیدات الزراعّیة و األسمدة الکیمیاویّة!«
* »و إیجاد   )1905(   الصناعّیة و المنزلّیة!«

في للطّبیعة  اإلنسان  ولکْن   )1906(    کامالً  تداخالً  بیئتها  و  الحّیة  الموجودات  بین  متداخلة  روابط  وجود  خالل  من  الطّبیعة  في  وازن  الّت فیتّم 
الّتي تخّرب هذا الّتوازن!    )1907(   ـه 

4( قّرر- 1899 3( خلق  2( حدث  1( وجد 
4( یقّل- 1900 3( یجرّ  2( یتحّقق  1( یشدّ 
4( یعّرض- 1901 3( یُفرز  2( یهّدم  1( یؤّدي إلی 
4( ُمحاوالت- 1902 3( مهّمات  2( مهّددات  1( ظروف 
4( غریزیّة- 1903 3( طبیعّیة  2( کیمیاویّة  1( حمضّیة 
4( اإلقدام- 1904 3( اإِلکثار  2( ااِلستفادة  1( الکثرة 
4( النشاطات- 1905 3( مواّد التجمیل  2( المبیدات  1( النفایات 
4( ما أقبح- 1906 3( ما أحسن  2( ما أسعد  1( ما أظلم 
4( کائنات- 1907 3( سماحات  2( نشاطات  1( نزاعات 
عیِّن الخطأ عّما طلب منك:- 1908

2( دخان المصانع الّصناعّیة یؤّدي إلی تلّوث الجّو!: مضاّده »تنظّف« 1( لهذا الفالح خضراوات و أشجار کثیرة في مزرعته!: مرادفه »الُمزارع« 
یا قومِ، أعینوني بورع و اجتهاد و عّفة و سداد!: مرادفه »أروا«  )4 3( إّنما أصل الفتی ما قد حصل!: مرادفه »الّشاّب« 

عیِّن الخطأ عّما طلب منك:- 1909
2( أال و إّن إمامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه!: جمع »أطمار« 1( علیك أن تنتخب لنفسك حکیماً تقتدي به في أهّم األُمور!: مرادفه »تتبع« 

داد« واب!: مرادفه »السَّ 4( إّن هذا القرآن یهدیکم إلی الطّریق الّص 3( إّن الّشیطان مطرود من باب اهلل ألنّه کان من العاصین!: مضاّده »مجفّو« 
حیح عّما طلب منك:- 1910 عیِّن الصَّ

اً!: مفرده »فراخ« رق األوسط حّذر البالد عن وقوع حرب عظیمة!: جمعه »ُخبراء« 2( کان المزارع یشاهد نقص عدد أفراخ الطّیور تدریجّی 1( خبیر مسائل الّش
4( قّرر المدیر أن یخّصص جوائز للّناجحین في ااِلمتحانات!: مرادفه »حّدد« 3( اإلکثار في تناول الّزیت یسّبب األمراض القلبّیة!: مرادفه »االستهالك« 

عیِّن الخطأ عّما طلب منك:- 1911
2( ساعد العائل في سبیل اهلل حّتی یضاعف اهلل لك أموالك!: مضاّده »الغنّي« 1( أعوذ باهلل من الّشیطان الّرجیم!: مرادفه »ألجأ« 
4( هذا الفتی یفتخر بنسبه و أصله فال یُقبل في المقابلة!: مضاّده »الّشاّب« 3( إّن لکّل مأموم إماماً یقتدي به!: مرادفه »تابع« 

عیِّن الخطأ لتکمیل الفراغات:- 1912
2( من ............... نظام الطّبیعة یمکن اإلشارة إلی األمطار الحمضّیة!: مهّمات 1( ............... هو الّذي له تخّصص في مهنة أو عمل أو برنامج أو تقنیة!: الخبیر 

4( هذا المزارع ............... مزرعته لکیال تتعّرض محاصیله للتلف!: یراقب 3( یا قومِ! ............... باجتهاد و قّوة و سداد عندما ُأنادیکم!: أعینوني 
حیح لتکمیل الفراغات:- 1913 عیِّن الصَّ

2( هذه صور ............... أتلّذذ عندما أنظر إلیها!: مؤلمة م!: تطّلع  1( اِقرأ الکتب الّتاریخّیة ............... علی تراثنا القّی
ه یمتلك أمواالً کثیرة!: عائل 4( هذا الّرجل ............... ألّن ثاً!: الکیمیاویّة  3( األمطار ............... تحدث عندما یمتأل الجّو تلّو

عیِّن الخطأ لتکمیل الفراغات:- 1914
بًا فیه!: یتحّقق ل تدّخالً مخّر ّ 1( لهذا العالم نظاٌم خاّص ............... الّتوازن فیه إذا لم نتدخ

2( کنت ُأشاهد صوراً من أیّام الحرب! یا لها من صور ...............!: مؤلمة
3( علینا أن نحافظ علی ............... اّلتي نعیش فیها بدّقة بالغة!: البیئة

خص ............... یری الفرصة في کّل صعوبة تحدث له!: المتشائم 4( الّش
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عیِّن الخطأ حسب التوضیحات:- 1915

1( أرض واسعة خضراء تزرع فیها أنواع المحاصیل!: الحقل
2( مواُد کیمیاویّة طبیعّیة لتقویة الّتراب الّضعیف!: المبیدات

3( حیوان صغیر یعیش غالباً تحت األرض ناقل داء الطّاعون و القّط من أعدائه!: الفأرة
ذي یدّل علی فقر صاحبه غالباً!: الطّمر 4( اللّباس العتیق القدیم اّل

ما ظننت أنّك تجیب إلی طعام قوم عائلهم مجفّو و غنّیهم مدعّو!«- 1916 »قد بلغني أّن رجالً من فتیة أهل البصرة قد دعاك إلی مأدبة فأسرعت إلیها؛ 

حیح عن المفردات الّتي تحتها خّط: عیِّن الصَّ

1( مرادفه »وصل«، مرادفه »شباب«، مائدة الّضیافة، مرادفه »حَسبُت«، مرادفه »فقیر«، مرادفه »مطرود«، اّلذي قد َدَعوناُه!
ه »شیوخ«، الّضیافة، مضاّده، »یقنت« مضاّده »غنّي«، اّلذي قد دعانا! 2( مرادفه »بلّغ«، مضاّد

3( مرادفه »أوصل«، مفرده »فتاة«، دار الّضیوف، مرادفه »حاسبت«، مرادفه »ُأسرة«، مرادفه »مستور«، اّلذي قد دعانا!
4( مرادفه »واصل«، مفرده »فتی«، المضیاف، مضاّده »أیقنت«، مرادفه »مأیوس«، مضاّده »مدعو«، اّلذي قد دعوناه!

1917 -:هذا خلق اهلل فأروني ماذا خلق الّذیَن من دونه ！
1( این است خلقت خدا، پس نشان دهید کسانی که به جز اویند، آفرینندءه چه چیزی هستند!

2( این آفرینش اهلل است، پس به من نشان دهید کسانی که غیر از اویند، چه آفریده اند!
3( این ها مخلوقات خداوند هستند، پس نمایان کنید آفرینش کسانی را که غیر از اویند!

4( این خلقت خداوند است، پس به من نشان دهید که چگونه است آفرینش آنانی که غیر از اویند!
ختالل في نظام الطّبیعة!«:- 1918 ما أظلم المواطن الّذي یقوم بنشاطات تؤّدي إلی ااِل «

1( ستمگر است شهروندی که فعالیت هایش منجر به اختالل در نظام طبیعت می گردد!
2( هم وطنی که با پرداختن به کارهایی که منجر به اختالل در نظم طبیعت می شود، بسیار ظالم است!

3( چه ستمگر است شهروندی که به فعالیت هایی می پردازد که منجر به اختالل در نظام طبیعت می شود!
4( ستمگر، آن هم وطنی است که اقدام به کارهایی می کند که سبب اختالل در نظام طبیعت می گردد!

هناك أسرار غامضة کثیرة لعالمنا لن یدرکها إالّ الّذین یعقلون!«:- 1919 «
1( آن جا اسرار پیچیده و بسیاری برای جهان ما هست که فقط آنانی که خرد دارند، آن را درک می کنند!

2( اسرار پیچیدءه فراوانی برای جهان ما وجود دارد که به آن ها پی نخواهند برد، جز کسانی که خردورزی می کنند!
3( آن جا رازهای پیچیدءه بسیاری در جهان ما وجود دارد که آن ها را درک نمی کنند، مگر کسانی که خردورزی خواهند کرد!

4( در جهان ما رازهای پیچیده و فراوانی هست و جز کسانی که تعّقل می نمایند آن ها را درک نخواهند کرد!
ر الّطاّلب أن تبحثوا في اإلنترنت عن مهّددات البیئة و یقوموا بتهیئة قائمة منها!«:- 1920 »قّر

1( دانش آموزان مقّرر کردند که در اینترنت به جست وجوی عوامل تهدیدکنندءه محیط  زیست باشند و از آن ها لیستی را تهیه نمودند!
2( مقّرر شد که دانش آموزان در اینترنت به دنبال تهدیدکننده های محیط  زیست بگردند و از آن ها لیستی را تهیه کنند!

3( دانش آموزان تصمیم گرفتند که در اینترنت به دنبال تهدیدکننده های محیط  زیست بگردند و اقدام به تهیءه لیستی از آن ها کنند!
4( دانش آموزان تصمیم گرفتند در اینترنت شرایط تهدیدکنندءه محیط  زیست را جست وجو کنند تا از آن ها لیستی تهیه شود!

»تربّي األُّمهات الفاضالت أوالدهّن تربیة صالحة حّتی یکونوا نافعین للمجتمع في المستقبل!«:- 1921
1( مادرانی که فاضل اند فرزندانشان را به گونه ای تربیت می کنند تا در آینده برای جامعه مفید باشند!

2( مادران بافضیلت، فرزندانشان را به طور شایسته ای پرورش می دهند تا برای جامعه در آینده سودمند باشند!
3( مادرانی که فاضل ترند، به گونه ای شایسته فرزندانشان را پرورش می دهند تا بتوانند در آینده به جامعه سود برسانند!

4( مادران بافضیلت، فرزندان شایسته ای را تربیت می کنند تا آن ها در آینده برای جامعه، سودمند گردند!
اس مواجهة محترمة و یحترم اآلراء المختلفة أیضاً!«:- 1922 »إّن أحّب عباد اهلل من یواجه النّ

1( بی گمان محبوب ترین بندگان خداوند، کسی است که محترمانه با مردم روبه رو می شود و به عقاید مختلف هم احترام می گذارد!
2( قطعاً بندگانی از خداوند محبوب اند که با احترام با مردم روبه رو می شوند و هم چنین به عقاید مختلفشان احترام می نهند!

3( بی شک بنده ای نزد خداوند محبوب است که با مردم روبه رو می شود، در حالی که محترم است و نیز به عقاید مختلف احترام می گذارد!
4( همانا محبوب ترین بندگان اهلل همان کسی است که با مردم محترمانه روبه رو می شود، در حالی که به عقاید مختلفشان هم احترام می نهد!
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یغفر اهلل ذنوب من یستغفره استغفار التائبین و هو یعاهد أاّل یکّررها مّرة ُأخری!«:- 1923 «
1( اهلل گناه کسی را می بخشد که همانند توبه کنندگان از او طلب آمرزش می کند و قول می دهد که بار دیگر آن ها تکرار نشوند!

2( خداوند گناهان کسی را می آمرزد که از او طلب آمرزش کند، در حالی که مانند توبه کنندگان عهد می نماید که بار دیگر آن ها را تکرار نکند!
3( خداوند گناهان کسی را که همچون توبه کنندگان از او طلب آمرزش می کند، در حالی که عهد می کند که بار دیگر آن ها را تکرار نکند، می آمرزد!

4( اهلل گناهان کسی را که توبه کنان از او طلب آمرزش کند و قول دهد که بار دیگر آن گناهان را تکرار نکند، خواهد آمرزید!
هر مواجهة المتفائلین و یغتنم کّل فرصة في حیاته!«:- 1924 »إّن العاقل من یواجه صعوبات الّد

1( عاقل است آن که خوش بینانه با مشکالت روزگار روبه رو می شود، در حالی که هر فرصتی را در زندگی اش غنیمت می شمارد!
2( عاقل کسی است که همچون خوش بینان با سختی های روزگار روبه رو می شود و در زندگی اش هر فرصتی را مغتنم می شمارد!

3( عاقل مانند خوش بینان با دشواری های زندگی روبه رو می شود و تمام فرصت ها را در زندگی غنیمت می شمارد!
4( عاقل کسی است که مواجهه اش با مشکالت روزگار همانند خوش بینان است و تمام فرصت ها را در زندگی مغتنم می شمارد!

ة للخطر في البیئة الّتي تعیش فیها!«:- 1925 ثاً تتعّرض به حیاة الکائنات الحّی »قد تنتج المصانع الصناعّیة تلّو
1( گاهی کارخانه های صنعتی آلودگی ای را تولید می کنند که با آن زندگی موجودات زنده در محیط زیستی که در آن زندگی می کنند، در معرض خطر قرار می گیرد!
2( کارخانه هایی صنعتی، آلودگی ای را تولید می کنند که زندگی موجودات زنده را در محیطی که در آن زیست می کنند، در معرض خطر قرار می دهد!
3( کارخانه های صنعت، گاهی آلودگی ای را تولید می نمایند که موجب به خطر افتادن حیات موجودات زنده در محیط زیستی که در آن زندگی می کنند، می گردد!

4( آلودگی ای که توسط کارخانه های صنعتی تولید شده اند، حیات موجودات زنده را در محیط زیستشان به خطر می اندازد!
»یرید األعداء الّتعّدي علی وطننا اإِلسالمّي ولکّن جنودنا المؤمنین لن یسمحوا لهم بهذا األمر سماحاً!«:- 1926

1( دشمنانمان می خواهند به میهن اسالمی دست درازی کنند، ولی سربازان با ایمان ما اجازءه این کار را به ایشان نخواهند داد!
2( دشمنان قصد دارند به میهن اسالمی مان دست درازی نمایند، اّما سربازان ما که مؤمن هستند، اجازءه این کار را به آن ها نمی دهند!
3( دشمنان می خواهند به وطن اسالمی مان هجوم آورند، ولی سربازان ما، با ایمانشان بی شک اجازءه این کار را به آن ها نخواهند داد!

4( دشمنان می خواهند به وطن اسالمی مان دست درازی کنند، اّما سربازان مؤمن ما بی شک به آن ها اجازءه این کار را نخواهند داد!
ی العصر الّذهبّي!«:- 1927 أخذ المسلمون یتقّدمون في مجال الّترجمة في فترة من الّزمان یسّم

1( در برهه ای از زمان که عصر طالیی نامیده می شود، مسلمانان در عرصءه ترجمه شروع به پیشرفت نمودند!
2( مسلمین در دوره ای از زمان موسوم به عصر طالیی، در زمینءه ترجمه پیشرفت بسیاری کردند!

3( مسلمانان در برهه ای از زمان که آن را دورءه طالیی نامیده اند، شروع به پیشرفت در زمینءه ترجمه می نمایند!
4( در دوره ای از زمان که عصر طالیی نام داشت، مسلمانان در عرصءه ترجمه پیشرفت کرده بودند!

عمالً!«:- 1928 اً بأّن اهلل ال یضیع أجر من یُحسن  اعمل عمل من یعتقد اعتقاداً تاّم «
1( کار کسی را انجام بده که اعتقاد کامل دارد که خداوند پاداش کسی را که کار نیکویی انجام دهد، ضایع نمی کند!

2( مانند کسی عمل کن که باور دارد اهلل بی شک اجر کسی که کاری را نیکو انجام دهد، تباه نخواهد کرد!
3( عمل آن کسی را انجام بده که کامالً بر این باور است که خداوند بی شک پاداش کسی را که کار نیکو انجام داده است، ضایع نخواهد کرد!

4( همچون کسی عمل کن که کامالً اعتقاد دارد که اهلل اجر کسی را که کاری را نیکو انجام دهد، تباه نمی کند!
ة الّشدیدة في النّساء!«:- 1929 »اإلکثار في استهالك مواّد الّتجمیل قد یؤّدي إلی المشاکل الجلدیّ

1( زیاده روی در مصرف مواّد آرایشی گاهی منجر به مشکالت پوستی شدیدی در زنان می شود!
2( استفادءه زیاد از مواّد آرایشی، گاهی زنان را دچار مشکالت پوستی شدیدی می کند!

3( زنان با زیاده روی در مصرف مواّد آرایشی دچار مشکالت شدیدی در پوستشان می شوند!
4( زیاده روی در استفاده از مواّد آرایشی، منجر به مشکالت شدیدی در پوست زنان می گردد!

ر احتیاجاً بالغاً!«:- 1930 »ال رجاء بنجاة من لیس له إمام یقتدي به في ُأمور تحتاج إلی الّتفکّ
که پیشوایی نداشته باشد که در کارهایی که به تفّکر بسیار احتیاج دارد، اقتدا نماید! 1( امیدی به نجات ندارد آن 
2( به نجات کسی که پیشوایی نداشت تا در اموری که بسیار به اندیشیدن احتیاج دارد، اقتدا کند، امیدی نبود!

3( هیچ امیدی به نجات کسی که پیشوایی ندارد که به او اقتدا کند در کارهایی که بسیار به تفّکر نیاز دارد، نیست!
4( کسی که پیشوایی ندارد تا در اموری که بی شک به اندیشیدن نیاز دارد، از او تبعّیت نماید، هیچ امیدی به نجاتش ندارد!

عیِّن الخطأ:- 1931
عبة راجیاً!: در لحظات دشوار زندگی، امیدوارانه به پروردگارم پناه می برم! 1( ألجأ إلی ربّي في لحظات الحیاة الّص

2( عندما نتأّکد من خداع العدّو فیجب أن نقوم بحیلة!: وقتی به نیرنگ دشمن تأکید می کنیم، باید به چاره اندیشی بپردازیم!
3( هذا الحیوان یهجم علی عّش الطّیور هجوم المفترسین!: این حیوان همچون درندگان به النءه پرندگان حمله می کند!

ئ قلوبکم!: خدا را بسیار یاد کنید تا دل هایتان آرام شود! ّی تُهدِّ 4( اُذکروا اهلل ذکراً کثیراً حت
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عیِّن الخطأ:- 1932
1( إّنهم قاموا بقطع األشجار في الغابة! یا له من عمل قبیح!: آن ها اقدام به قطع درختان در جنگل کردند! این کار بسیار زشت است!

2( أخذ التِّلمیذ یقرأ دروسه بجّد حّتی یعّوض درجاته الضعیفة في نهایة السنة!: دانش آموز با جّدیّت شروع به خواندن درس هایش کرد تا در پایان سال 
نمرات ضعیفش را جبران کند!

3( هناك بومات کثیرة في هذا المنطقة تتغّذی من فئران الحقل!: جغدهای فراوان در این منطقه هست که از موش های کشتزارها تغذیه می کنند!
4( تظاهر ذلك الطّائر الّذکّي أمام عدّوه بأّن جناحه مکسور فهرب من یده بسرعة!: آن پرندءه باهوش مقابل دشمنش وانمود کرد که بالش شکسته است و 

به سرعت از دست او گریخت!
عیِّن الخطأ:- 1933

1( هذا الحیوان المفترس یتبع فریسته حّتی یصیده في مکان مناسب!: این حیوان درنده شکارش را تعقیب می کند تا در جایی مناسب آن را شکار نماید!
الحین من المهالك إنقاذاً!: خداوند بندگان درستکار را از مهلکه ها نجات می دهد! 2( اهلل ینقذ عباده الّص

ون إلی الحفلة احتراماً جدیراً ألنّهم من کبار القوم!: دعوت شدگان به جشن، به طور شایسته ای مورد احترام قرار گرفتند؛ چه ایشان  3( ُأحترم المدعّو
از بزرگان قوم اند!

4( انظر إلی الدخان المنتج من المصانع یلّوث جّو المدینة تلویثاً بالغاً!: به دود تولیدشده از کارخانه ها که هوای شهر را بسیار آلوده می کند، نگاه کن!
حیح:- 1934 عیِّن الصَّ

ها به زیبایی صبر کنید و بر پروردگارتان توّکل نمایید! 1( اصبروا صبراً جمیالً في الّشدائد و توّکلوا علی ربّکم!: در سختی 
2( من لم یؤّدبه الوالدان صغیراً یوّدبه الزمن!: اگر پدر و مادر، خردسالی را ادب نکنند، زمانه به او ادب می آموزد!

3( یهلك من لیس له حکیم یستضيء بنور علمه في أهّم األُمور!: هر کس خردمندی نداشته باشد تا از نور دانشش در مهم ترین کارها استفاده کند، هالک می شود!
4( العاقل یکتفي بما لدیه من المال اکتفاء ألّن القناعة کنز ال ینتهي!: عاقل به آن چه از مال دارد، کفایت می کند؛ زیرا قناعت، گنجی تمام نشدنی است!

حیح:- 1935 عیِّن الصَّ
1( کان ذلك الّرجل یلعب مع األطفال لعب األب الحنون!: آن مرد همچون پدر مهربان با کودکان بازی می کرد!

2( إّني ُأحاول في حیاتي محاولة اآلملین للحصول علی المعالي!: من به امید به دست آوردن بزرگی ها در زندگی ام تالش می کنم!
3( علیکم أن تستمعوا إلی القرآن استماع الخاشعین!: شما باید به قرآن گوش فرا دهید، در حالی که فروتن هستید!

4( یتلو القارئ آیات من القرآن تالوة تؤثّر علی المستمعین!: قاری آیاتی از قرآن را می خواند که بی شک بر شنوندگان تأ ثیر می گذارد!
)سراسری تجریب 94(- 1936 ها ذوقاً!«:  الّذي صبر علی صعوبات الّدهر فقد ذاق ُحلو الحیاة و مّر «

های روزگار صبر کرده است حتماً شیرینی و تلخی زندگی را چشیده است! 1( کسی که بر سختی 
2( دشواری های زندگی را اگر کسی تحّمل کند ناگزیر از چشیدن تلخی و شیرینی آن هم هست!

3( هر کس بر دشواری های زندگی شکیبایی ورزد به طور قطع تلخی و شیرینی آن را چشیده است!
4( شیرین و تلخ زندگی را کسی چشید که در برابر سختی های روزگار شکیبایی به خرج دهد!

)سراسری ریایض 91(- 1937 اّلبة!«:  ًة ال تخدع قلَبه ظواهرها الخ نیا معرفًة حقیقّی »من عرف الّد
2( آن که حقیقت دنیا را شناخته باشد، ظاهر فریبندءه آن فریبش نمی دهد! 1( اگر کسی واقعاً دنیا را بشناسد، ظاهر دلربایش او را فریب نمی دهد! 

4( کسی که دنیا را به طور واقعی بشناسد، ظواهر دلربای آن قلبش را نمی فریبد! 3( آن کسی که دنیا را عمیقاً شناخت، به ظواهر خوش آن دل خوش نمی کند! 
)سراسری انساین 95(- 1938 اً!«:  ة الّتي لیس لها حدٌّ ارتفاعاً مستمّر »قلب المؤمن کحمامة بیضاء یرتفع في سماء المعنویّ

1( قلب مؤمن گویی پرندءه سفید است که او را در آسمان معنی، بی حد و اندازه باال می برد!
2( دل مؤمن چون کبوتری سپید در آسمان معنویّت که حد و مرزی ندارد، پی درپی باال می رود!

3( قلب انسان باایمان، مانند پرنده ای سپید در آسمان بی حد و مرز معنویّت ارتفاع بسیار زیادی می گیرد!
4( دل انسان باایمان گویی کبوتر سفید است که همواره در آسمان معنی که حدی برای آن نیست اوج می گیرد!

)سراسری تجریب 92(- 1939 ال أقدر علی القیام بهذا العمل الخطیر إاّل أن یساعدني والداي مساعدًة مثمرًة!«:  «
1( من قادر به انجام این کار مهم نیستم، مگر این که والدینم به نحوی ثمربخش به من کمک کنند!

2( زمانی به انجام دادن این عمل باارزش اقدام می کنم که از والدینم مساعدتی تأثیرگذار داشته باشم!
رخطر یاری مؤثّری نکنند، نمی توانم آن را به خوبی انجام دهم! 3( اگر پدر و مادر مرا در اقدام به این کار پُ

4( فقط در صورتی می توانم این کار را خوب انجام دهم که پدر و مادرم مرا به گونه ای ثمربخش یاری نمایند!
)سراسری زبان 92(- 1940 ی من ال ینادیه و ال یسأله شیئاً!«:  إنّه معٍط کریم یعطي إعطاًء کامالً حّت «

1( او بزرگوار بخشنده ای است که به آن ها که نمی خوانندش و درخواستی هم از او نمی کنند کامل بخشش می کند!
2( او بخشندءه کریمی است که حّتی به کسی که او را نمی خواند و چیزی از وی نمی خواهد هم به طور کامل می بخشد!

3( او بخشنده ای است که بزرگوارانه و کامل می بخشد حتی به آن که او را نمی خواند و یا چیزی از او درخواست نمی کند!
4( او بخشنده و کریم است حّتی نسبت به آنان که نه صدایش می کنند و نه چیزی از او می خواهند هم بخششی کامل دارد!
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)سراسری زبان 94(- 1941 اً، ألّن محاوالتي کّلها کانت من البدایة في سبیل اهلل!«:  »إّن قلبي مطمئن اطمئناناً تاّم
1( قطعاً دل من از ابتدا اطمینان کامل داشت، چه جمیع تالش های من در طریق اهلل می باشد!

2( قطعاً قلب من اطمینان کامل دارد، زیرا تمام کوشش های من از آغاز برای خدا بوده است!
3( همانا دلم کامالً مطمئن است، زیرا همءه تالش هایم از ابتدا در راه خدا بوده است!

4( همانا قلبم از آغاز کامالً با اطمینان بود، چه کّل کوشش هایم برای اهلل می باشد!
)خارج از کشور 94(- 1942 نا معرفًة حقیقّیة!«:  »یقولون إّن معرفة اهلل أمٌر ُمستحیل، ولکنّنا إن عرفنا أنفسنا فقد عرفنا ربّ

گویند شناخت اهلل کاری غیرممکن است، ولیکن ما اگر خود را بشناسیم، پروردگار خود را حقیقتاً می شناسیم! 1( می 
ای ناممکن است، ولی معرفت به خود، حقیقتاً معرفت به خدا را در پی دارد! 2( می گفتند که شناخت خداوند مسئله 

3( گفته می شود که معرفت اهلل امری محال است، ولی شناخت خدا، ما را به طور حقیقی به شناخت پروردگار رهنمون خواهد کرد!
4( گفته می شود که پی بردن به وجود خداوند امری نشدنی است، ولیکن زمانی که ما به وجود خود پی ببریم، در حقیقت به وجود خدا پی برده ایم!

)سراسری هنر 95(- 1943 ئة تمییزاً صحیحاً!«:  »قد زّود الخالق تعالی اإلنسان بحاّسة معنویّة لُیمّیز بها الحسنة من السّی
1( خدای تعالی در انسان حس معنوی قرار داده تا به وسیلءه آن نیکی را از بدی به درستی جدا کند!

2( خالق متعال انسان را به حسی معنوی مجّهز ساخته تا به وسیلءه آن خوب را از بد تشخیص صحیحی بدهد!
3( قطعاً خداوند، رشد انسان را به احساسی درونی تجهیز کرده تا کار نیک را از کار بد، به آسانی مجّزا کند!

4( قطعاً خداوند تعالی انسان را به کمک احساسی درونی مجّهز نموده تا با آن خوب بودن را از بد بودن، تمییز صحیح بدهد!
)سراسری انساین 93 ـ با تغییر(- 1944 اً ثّم یُعارضها!«:  مور المختلفة حوله إدراکاً تاّم نسان أن یستمع إلی کالم المتکلّم استماعاً کامالً ثّم یجیبه، و أن یدرك األُ »علی اإِل

1( خوب گوش کردن به کالم مخاطب بر انسان واجب است تا بتواند جواب آن را بدهد، و مخالفت کردن باید پس از درک کامل موضوعات مختلف در اطراف انسان باشد.
دادن به سخن متکلّم پس از خوب گوش کردن به اوست، و مخالفت کردن با امور مختلف باید پس از درک کامل موضوعات پیرامون او باشد! 2( جواب 
کردن با موضوعات مختلف باید امور اطراف خود را کامالً درک نماید! 3( انسانی که جواب کالم شنونده را می دهد باید خوب گوش کند، و برای مخالفت 
4( انسان باید به سخن گوینده کامالً گوش دهد، سپس جواب او را بدهد، و امور مختلف پیرامون خود را کامالً درک کند، سپس با آن ها مخالفت نماید!

)سراسری تجریب 89(- 1945 عیِّن الخطأ: 
ماء و هو یشرق علی البحار،: ماه کامل در میان آسمان بود، در حالی که بر دریاها می تابید، 1( کان البدر في وسط السَّ

2( و کان الّزورق یواصل طریقه تحت ضوئه الفضّي،: و زورق راه خود را زیر نور نقره فامش ادامه می داد،
ماء فاختَفی القمر اختفاًء،: ناگهان ابر در آسمان پدیدار شد و ماه به شّدت پنهان گشت، 3( فجأًة ظهرت سحابة في الّس

4( ولکّن معنویّات أهل الّزورق کانت قویّة فواصلوا طریقهم بنور اإلیمان!: اّما روحیءه سرنشینان زورق قوی بود، بنابراین راهشان را با نور ایمان ادامه دادند! 
)سراسری انساین 89 ـ با تغییر(- 1946 عیِّن الخطأ: 

1( أحرص علی مصاحبة أصدقائي المحسنین حرصاً!: حتماً به همنشینی با دوستان نیکوکارم مشتاق هستم!
2( عاش أبونا الشهید في کّل حیاته عیشة العارفین!: پدر شهیدمان در سراسر زندگانی خود عارفانه زیست!

ة حنون تقیم صالة اللّیل إقامًة کثیرًة!: مادربزرگ مهربان من نماز شِب بسیاری را بر پای می داشت! 3( کانت لي جّد
4( اِصبر علی المتاعب ألّن فیها خیراً کثیراً!: در برابر سختی ها شکیبا باش، زیرا در آن ها خیر فراوانی هست!

عیِّن األقرب إلی مفهوم العبارة: »لکّل مأموم إمام یقتدي به و یستضيء بنور علمه!«:- 1947
2( العقل مصلُح کّل أمر! 1( إّن العاقل من یعتبر بتجارب اآلخرین! 

4( أعلم الّناس من جمع علم اآلخرین إلی علمه! 3( هلك من لیس له حکیم یرشده!  
»وجدت الدنیا کَبیت له بابان؛ دخلت من أحدهما و خرجت من اآلخر!«. مفهوم العبارة هو:- 1948

4( الّدهر یومان؛ یوم لك و یوم علیك!  3( ！کّل نفس ذائقة الموت 2( الّدنیا مزرعة اآلخرة!   1( ！کّل نفس بما َکسبت رهینة
عیِّن المناسب للمفهوم:- 1949 دیق بسبب زلّة أو عیب فیه!«  »ال یُترك الّص

2( حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج/ فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست 1( نیک باشی و بدت گوید خلق/ بِه که بد باشی و نیکت بینند 
4( دوست آن دانم که گیرد دست دوست/ در پریشان حالی و درماندگی 3( با بدان کم  نشین که بد مانی/ خو پذیر است نفس انسانی 

عیِّن الخطأ في المفهوم: - 1950
2( الظّاهر عنوان الباطن!: رنگ زردم را ببین، احوال زارم را مپرس! 1( الّشاهد یری ما ال یری الغائب!: از دل برود هر آن که از دیده برفت! 

4( الکالم یجّر الکالم!: حرف، حرف می آورد! 3( الخیر في ما وقع!: هر چه پیش آید، خوش آید! 
عیِّن الخطأ في المفهوم:- 1951

جن من اللّسان!: این جهان زندان و ما زندانیان/ حفره کن زندان و خود را وا رهان! 1( ال شيء أحّق بالّس
ة أو عیب فیه!: من طلب أخاً بال عیب بقي بال أخ! 2( ال یترك الّصدیق بسبب زّل

3( ！فاصبر صبراً جمیالً: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی!
4( ！سیجعل اهلل بعد عسر یسراً: لکّل طَيٍّ نَشٌر!
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)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 1952 حیح:  عیِّن الصَّ نسان للطبیعة في نشاطاته!« الجملة تدّل علی ............... !«  »ما أظلم اإِل
4( التعّجب 3( بیان الحالة  2( التأکید  1( الکثرة 

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 1953 ما أجمل الطبیعة توازناً!« عیِّن األقرب إلی المفهوم:  «
2( ！قل سیروا في األرض فانظروا کیف بدأ الخلق   1( ！و اهلل ملك الّسماوات و األرض

4( ！ما تری في خلق الرحمن من تفاوت   3( ！إنَّ اهلل علی کّل شيء قدیر
)سراسری زبان 94(- 1954 تدّل اآلیة علی ............... :   :ها جامدًة و هي تمّر مّر الّسحاب ！تری الجبال تحسُب

4( عدم الحرکة في الجماد! 3( اِستقامة الجبل!  2( حرکة األرض!  1( جمود الجبال! 
)سراسری تجریب 93(- 1955 عیِّن المناسب للمفهوم:  »کَلِّم النّاَس علی قدر عقولهم!«. 

2( إّنکم مسؤولون عن کالمکم بین الّناس! 1( إّن خیر الکالم ما یمکن فهمه للّناس! 
ل قبل أن تبدأ بالکالم أمام الّناس! 4( تأمَّ 3( یجب علیکم أن تحفظوا لسانکم أمام الّناس! 

حیح للفراغ إلیجاد المفعول المطلق للنّوع: »مع األسف قد نغفل عن نعم نمتلکها ...............!«- 1956 عیِّن الصَّ
4( غفلة 3( غفلة شدیدة  2( إغفااًل عجیبًا  1( غافلین  

ما نرید أن نرفع الّشّك من الجملة الّتالیة نضع في الفراغ: »نحن نجاهد ............... للحصول علی المعالي!«- 1957 عند 
4( مجاهدة الّساعین 3( جهاداً  2( اجتهاداً عظیمًا  1( جهداً 

حیح للفراغ لبیان نوع الفعل: »أحسنوا إلی من أساء إلیکم ...............!«- 1958 عیِّن الصَّ
سنًا جمیاًل 4( ُح 3( إحسان المحسنین  2( إحسانًا  1( محسنین 

عیِّن الخطأ للفراغ لبیان نوع الفعل: »أنعم اهلل نِعمه علی اإلنسان ...............!«:- 1959
4( إنعاماً کثیرة 3( إنعام الکرماء  2( أنعماً بالغة  سنًا  1( إنعاماً حَ

حیح للفراغات إلیجاد المفعول المطلق: - 1960 عیِّن الصَّ
ي إلی هدوئهم!: تکلّمًا 2( کلّموا األطفال ............... یؤّد 1( یکرم المحسنون الفقراء في شهر رمضان ...............!: إحسانًا 
حیم ...............!: اطمئانًا 4( تطمئّن قلوبنا بذکر ربّنا الّر 3( احتّل األعداء أراضینا غاصبین ...............!: َغصبًا 

حیح للفراغات إلیجاد المفعول المطلق:- 1961 عیِّن الصَّ
مة فیجب أن نعتبر بها ............... کثیراً!: اعتباراً 2( في حیاة اآلخرین تجارب قّی 1( إّن القرآن یخبرنا عن عجائب البحر ............... عجیباً!: أخباراً 
قك دائماً في حیاته ...............!: صداقًة 4( من عالئم الّصدیق الحقیقي هو أّنه ال یصّد کینة ...............!: کونًا  3( عند قراءة القرآن کنت أشعر بالّس

عیِّن الخطأ للفراغات إلیجاد المفعول المطلق:- 1962
موره ............... کما َخلقه اهلل عاقالً!: تدبّراً 2( اإِلنسان یدبّر ُأ ً!: فتحًا  بَّك فتح لك ............... مبینا 1( إّن َر

4( قرأت هذا الموضوع قبل أیّام في صحیفة ............... عابرة!: قراءة 3( ال تنظر إلی صعاب الّدهر ............... الیائسین!: نظر 
عیِّن ما جاء لرفع الّشّك عن وقوع الفعل:- 1963

2( أال بذکر اهلل تطمئّن قلوبکم اطمئاناً بالغاً! 1( کان الّشیخ یدعو قومه إلی الّصواب دعوة األب الحنون! 
4( إّن اهلل بعث األنبیاء لهدایة الّناس منذرین! 3( ربّت األُّم أوالدها علی أساس القیم األخالقّیة تربیة فهم صاروا صالحین! 

عیِّن ما فیه المفعول المطلق:- 1964
2( إّنا نعبد اّلذي ال معبود غیره! 1( عبادة المسلم الحقیقّي َکعبادة األحرار! 

4( إّنهم یعبدون اهلل عبادة العباد المخلصین! 3( ال تعبدوا إالّ الخالق اّلذي جدیر بالعبادة! 
عیِّن المفعول المطلق للتأکید:- 1965

2( ال شّك أّن مواجهة الحیاة بالتفاؤل من أفضل األمور! باً یسّبب اجتناب المعاصي!  1( نتقّرب إلی اهلل تقّر
4( جاهدوا الّنفس األّمارة جهاداً فهي عدّوکم المبین! 3( علینا أن نعتصم بحبل اهلل جمیعاً و ال نتفّرق! 

عیِّن ما فیه تأکید علی وقوع الفعل:- 1966
2( ابتعد الّرجل کثیر المعاصي عن الذنوب ابتعاداً فصار صالحاً! 1( إّن للوالدین حّقاً عظیماً علی األوالد دائماً! 

4( أنعم اهلل أنعماً علینا إنعاماً ال یُحصی! متحانات یطالعون لیالً و نهاراً!  3( أکثر الّتالمیذ عند ااِل
عیِّن ما لیس فیه »مفعول« مطلق للنّوع:- 1967

2( شبابنا الّشجعان کانوا یهاجمون األعداء مواجهة األُسود! 1( هؤالء الّرجال یخافون ربّهم کالمذنبین! 
4( یعجبني امَرٌؤ یتحلّي بمکارم األخالق إعجاباً بالغاً! 3( أخاف من الکبائر خوفاً یمنعني من ارتکابها! 

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 1968 عیِّن الخطأ إلیجاد المفعول المطلق: »لیت الُحکّام قد عاملوا الرعّیة ...............!« 
4( ُمعامِلین 3( معاملة جّیدة  2( معاملةً  1( معاملة اآلباء 
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)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 1969 عیِّن ما فیه اهتمام و عنایة علی وقوع الفعل فقط: 
2( یغفر اهلل ذنوبکم و من یطع اهلل و رسوله فقد فاز فوزاً عظیماً! لون القرآن ترتیالً یحّرك القلوب!  1( أعرف الطاّلب اّلذین یرّت

ؤمن إلی العالم و الحوادث القاسیة تعطیه صبراً! 4( نظرة الُم 3( وقف الالعبون بعد لعبهم قرب جدار الملعب وقوفاً لیستریحوا! 
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 1970 عیِّن المصدر جاء لرفع الشّك عن وقوع الفعل: 

2( إن غّیرت نفسك تشاهد تغییراً في العالم! 1( إنَّ المعلّم یربّي هؤالء الیتامی تربیة األب الحنون! 
4( یا أیّها العلماء ال تجادلوا الجاهل مجادلة طویلة! 3( إن تساعدوني مساعدة ُأواصل طریقي دون تعب! 

وفقاً للترجمة و القواعد(:- 1971 حیح عن العبارة ) عیِّن الصَّ هم خوف المذنب و یتکّلمون مع النّاس صادقین!«  »وجدت هؤالِء الرجال یخافون ربّ
1( إنَّهم رجال مذنبون ولکّنهم صادقون في أقوالهم!

2( إّنهم یصدقون في کالمهم مع الّناس ألنّهم من المذنبین!
دق جاٍر علی ألسنتهم! 3( ربَّما ال یکون لهؤالِء الّرجال ذنب ولکّنهم یّتقون ربّهم کالمذنبین و الّص

4( هم رجال یخافون ربّهم بسبب ذنوبهم ولکّن الّناس یصدقون في الکالم معهم!
حیح في قراءة الکلمات:- 1972 عیِّن الصَّ یتحّقق التوازن في الطّبیعة بنظام یحکمها فنشاطات البشر المضّرة تؤّدي إلی اختاللها!«.  «

ِة 4( یَحُْکُم ـ الُمِضرَّ َشِر  ُق ـ الْبَ 3( یَُتَحقَّ اللِ  2( نَشاطاُت ـ اْختِ ظاٍم  ِ واُزَن ـ ن 1( التَّ
عیِّن الخطأ في قراءة الکلمات المحّددة:- 1973

ح أن یراقب األمر مراقبًة شدیدة! 2( إّن الخبیَر اقترح علی الفاّل 1( قّرر المزارُع الّسماَح للبومات بدخول مزرعته! 
4( ال تترکوا أصدقاَءکم بسبب زّلٍة  أو عیب فیهم! ض الطّبیعَة للخطر!  3( باإلکثاِر في استخدام األسمدة الکیمیاویَُّة تتعّر

عیِّن الخطأ عن قراءة الکلمات المحّددة:- 1974
لویثاً! ُة تلّوث جّو المدن الکبیرة تَ ناعّی المصانع الصِّ  )2 إماماً یستضيء بنور علمه!  1( إّن لکّل مأمومٍ 

نا لذنوبِنا في شهر رمضان استغفاَر المذنبین! 4( إّنا نستغفر ربّ طُعِمه بقرصین!  3( قد اکتفی إماَمکم من 
حیح في قراءة الکلمات المعّینة:- 1975 عیِّن الصَّ

یت علی نظامِ الطّبیعة تعّدَي الظّالموَن! 2( یا رجل، إنَّك بعملك تعّد ٌة!  1( تلّوث الهواء سبٌب لنزوِل أمطار حمِضّی
ٌة بّینة تثبت لنا وجوَد خالق حکیمٍ للعالم! 4( هناك أدّل 3( یُحکی أّن مزارٌع کانت له مزرعًة کبیرة فیها أشجاٌر کثیرة! 

!«. عیِّن الخطأ في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي:- 1976 أنعم اهلل علینا أنعماً إنعاماً ال یَُعّد «
/ فعل و مع  فاعله جملة فعلّیة 1( أنعم: فعل ماٍض ـ للغائب ـ مزید ثالثي ـ متعدٍّ

2( اهلل: لفظ الجاللة ـ معّرف بالعلمّیة/ فاعل و مرفوع
3( أنعماً: اسم ـ مصدر ـ نکرة/ مفعول مطلق و منصوب

4( ال یُعّد: فعل مضارع ـ للغائب ـ مبني للمجهول/ فعل و نائب  فاعله ضمیر مستتر و الجملة وصفّیة
عیِّن الخطأ في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي:- 1977

/ فعل و فاعله ضمیر مستتر، و الجملة خبر 1( تلك المرأة الّشجاعة قاتلت العدّو الغاصب بشجاعة!: فعل ماٍض ـ للغائبة ـ مزید ثالثي )بزیادة حرف واحد( ـ متعدٍّ
ث ـ مصدر )من المزید الثاّلثي( ـ معرب/ مفعول مطلق للّنوع و منصوب 2( کان أبطالنا یهاجمون األعداء مهاجمة باسلة!: اسم ـ مفرد مؤّن

ة سواٌء تضحك أم تبکي!: اسم ـ اسم مفعول )من المزید الثاّلثي( ـ نکرة ـ معرب/ خبر و مرفوع 3( الحیاة ُمستمرَّ
4( انطلق المقاتلون نحو ساحات القتال انطالقاً!: مفرد مذّکر ـ مصدر ـ معّرف بأل/ مفعول مطلق و منصوب

عیِّن الخطأ في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي:- 1978 م کثیرة إنعاماً ال یَُعّد!«  نُْع »أنَعَم اهلل علینا بأَ
: فعل ماٍض ـ للغائب ـ مزید ثالثي )من باب إفعال( ـ مبني/ فعل و مع  فاعله جملة فعلّیة 1( أنَْعَم

2( اهلل: لفظ الجاللة ـ معّرف بالعلمّیة ـ معرب/ فاعل و مرفوع بالضّمة
3( إنعاماً: اسم ـ مفرد مذّکر ـ مصدر ـ نکرة/ مفعوٌل   به و منصوب

4( ال یَُعّد: فعل مضارع ـ للغائب ـ مبني للمجهول ـ معرب/ فعل و نائب  فاعله ضمیر مستتر و الجملة وصفّیة
)سراسری ریایض 97(- 1979 عیِّن ما لیس فیه تأکید للفعل: 

2( فاذُکر ربَّك مع الکون ذکراً، ه تسبیحاً،   1( الَکون یُسّبح ربّ
4( و اذکر بجوارحك ذکراً حّتی تجد األمن و الّراحة! 3( و احذر أن تکون الطّیوُر و األسماك أکثر منك تسبیحاً، 

)سراسری هنر 94(- 1980 عیِّن المناسب لبیان نوع الفعل:  »طالبوا العلم في بالدنا تقّدموا في جمیع المجاالت ...............« 
ماً لم یکن له نظیر! 4( تقّد 3( متقّدمین مجتهدین!  اً!  اً و خلقّی 2( عملّی ماً!  1( تقّد

)سراسری هنر 96(- 1981 عیِّن المفعول المطلق: 
2( سأعود عند أبي معتذراً و أنا لم أعتذر منه حّتی اآلن! 1( لماذا تنظر إلّي نظراً مملوًء بالتعّجب هکذا! 

ا تعلّمت منك درساً جدیداً لن أنساه أبداً! 4( الیوم ُولدت من جدید لّم 3( کنت خائفاً من حرارة الّشمس الشدیدة في هذا الیوم الحاّر! 
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)سراسری هنر 91(- 1982 عیِّن المفعول المطلق: 
2( أحِسن إلی اآلخرین کما أحسنوا إلیك محسنین! حسناً!  1( أحسنُت إلی والديَّ المجتهدیِن ُم
4( إّن أحسن المؤمنین إیماناً یعیش و یموت مؤمناً! 3( إّنا أحسّنا إلی المساکین إحسان الخالصین! 

)سراسری ریایض 93 ـ با تغییر(- 1983 عیِّن المفعول المطلق: 
2( ال تقلق أبداً؛ إّن اّلذي خلقك من عدم یحفظك من المخاطر! 1( ُأطیعك یا إلهي و أشهد بربوبّیتك مقّراً بأّنك إلهي و ربّي! 

4( هناك نظرة خاّصة لإِلنسان الصابر إلی العالَم، تفیده! 3( حینما أعتمد علی اآلخرین لن ُأبادر مبادرًة تُنجیني من الخطرات! 
)سراسری تجریب 94(- 1984 عیِّن التأکید للفعل: 

لمیذات في حفظ الدروس تنافساً عجیباً! 2( تنافست التِّ لمیذات في الدروس!  1( ما شاهدُت تنافساً کتنافس هؤالِء التِّ
4( قد أنعم اهلل علی البشر إنعاماً وافراً لعلّه یستقیم! 3( قد أنعم اهلل علی اإلنسان إنعاماً و لو کان کفوراً! 

)سراسری زبان 95(- 1985 عیِّن ما فیه اهتمام و عنایة علی »تأ کید الفعل« فقط: 
2( ساعدني أحد األصدقاء مساعدة أشکر علیها طول حیاتي! سرعًة!  1( تسیر قافلة اللّیل و الّنهار من دون توّقف ُم

عان ولدهما علی التحلّي باألخالق الحسنة تشجیعاً! 4( کان الوالدان یشّج 3( وقف الحاضرون في وسط الّساحة مستعّدین إلکرام المدعّوین! 
)سراسری هنر 97(- 1986 عیِّن ما فیه تأکید للفعل: 

ّی تُصبح ُأسوًة! 2( ِعد وعدًة تقدر أن تقوم بها جّیداً حت 1( وثقت بصدیقي ثقًة أعتمد علیها طول حیاتي! 
4( ال عمل کالمثابرة، فاجتهد اِجتهاداً یوصلك إلی أهدافك! عاً!  3( إن أعددَت نفَسك للفشل فال تتوقَّع االنتصار توّق

)خارج از کشور 88 ـ با تغییر(- 1987 ِّن المفعول المطلق للنّوع:  عی
2( وقف الّتالمیذ بعد لعبهم قرب الجدار وقوفاً لیستریحوا! 1( أحدثت هذه المشکلة القلق في قلوبنا مّرة ُأخری! 

4( الّتالمیذ المجّدون یساعدون أصدقاءهم في الّدروس مساعدة! 3( استقبل الّتالمیذ زمیلهم المثالّي استقبال الّصدیق الحنون! 
)سراسری زبان 97(- 1988 عیِّن التأ کید لوقوع الفعل: 

2( حاول هذا التلمیذ في دروسه لیالً و نهاراً حّتی یکتسب درجات عالیة فیها! حسن إلی الفقراء إحساناً و قد تجّرعت نفُسه فقراً کثیراً في حیاته!  1( إنّه یُ
4( بدأت األّم تنظر إلی لعب أطفالها بدقّة و کانت البهجة و الّسرور علی وجهها! 3( یفتح اهلل للمؤمنین فتحاً مبیناً حتّی یصمدوا أمام المشکالت برؤوس مرفوعة! 

)سراسری هنر 92 ـ با تغییر(- 1989 عیِّن ما لیس فیه المفعول المطلق: 
2( أشکر للوالدین علی تعبهما من أجل راحتنا في الحیاة شکراً! 1( أطعم اهلل عباده من کّل ما خلق لهم مشفقاً علیهم! 

ة حصوالً لم یحصل علیه في القرون الماضیة! 4( قد حصل العلم علی حقائق مهّم 3( یُحسن المؤمن إلی اآلخریَن إحسان من یعلم عاقبة عمل الخیر! 
)سراسری هنر 93 ـ با تغییر(- 1990 عیِّن ما لیس فیه المفعول المطلق: 

1( لو عرفَت خالقك معرفة حقیقّیة، آمنت به إیمان المؤمنین!
دیق المناسب تفّکراً عمیقاً! 2( علیك أن تتفّکر في انتخاب الّص

3( إّن هذا المصّور قد صّور مناظر جمیلة، منها جبال تجري فیها العیون!
4( کلّما سعیُت أن أشکر نعم اهلل الکثیرة وجدت نفسي عاجزاً من أن أشکره شکراً یلیق به!

الّنّص األّول

)سراسری تجریب 95( اقرأ النّّص الّتالي بدّقة، ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّّص: 
ة علی الطّیران للمسافات القریبة و البعیدة. کثیراً ما نری  تتناول الفراشة غذاءها من عصارة األزهار بواسطة خرطوم طویل و دقیق. للفراش قابلّی
الفراشات أثناء حلول الظاّلم و هي تتحّرك نحو الّنور، و الّسبب هو أّن جسم الفراشة یحتاج دائماً إلی المحافظة علی درجة معّینة من الحرارة!
لقد وهب اهلل هذا الحیوان وسیلة للّدفاع عن الّنفس؛ فإّن األلوان المختلفة علی جناحها من أحسن الوسائل الدفاعّیة لدی الفراشة، کما 
أّن لجناح الفراش فائدة أخری، فهو یستعمل الجناح کوسیلة للتعّرف بین الفراشات أثناء عملّیة الّتکاثر! إّن بعض أنواع الفراش یعیش 

علی شکل تجّمعات کبیرة حیث تقوم بحوائج بقائها بصورة جماعّیة!

حیح: »من میزات الفراشة ............... .«- 1991 عیِّن الصَّ
2( وجود األلوان المختلفة في خرطومها! 1( ترجیح الّنور علی الظاّلم!  

4( سرعة الطّیران و کثرته للفواصل القریبة فقط! 3( الهروب من الحّر!  
أین تجد الفراشة  ما تتناوله؟- 1992

4( في أراضي کثیرة المیاه و األنهار! 3( في حدائق کثیرة األوراق!  2( في مناطق ذات حرارة قلیلة!  1( في أماکن فیها الورد! 
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أي موضوع لم یأت في النّّص؟- 1993
4( طریق الدفاع عن الّنفس! 3( ما تحتاج للحیاة!  2( ما یهّدد الفراشة في الحیاة!  1( توالد الفراشة! 

ماذا نستنتج من النّّص؟- 1994
غلب لزوماً! 4( الضعیف ال یُ 3( الطّیور تحّب الطیران نحو الّنور!  2( ید اهلل مع الجماعة!  1( للّصغیر و الکبیر خلقة واحدة! 

عیِّن الخطأ في قراءة الکلمات للعبارة الّتالیة:
»لقد وهب اهلل هذا الحیوان وسیلة للدفاع عن النّفس، فإّن األلوان المختلفة من أحسن الوسائل الدفاعّیة!«:- 1995

َفَة ـ أحسُن 4( األلواَن ـ الُمخَتل ةِ  فاعیَّ سائِل ـ الدِّ 3( َوهََب ـ الَو سائلِ  ْفِس ـ الَو فاِع ـ النَّ 2( الدِّ َفةَ  فاِع ـ الُمخَتلِ 1( اهللُ ـ الدِّ
)با اندیک تغییر( حیح في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي:  عیِّن الصَّ

»تتناول«:- 1996
فاعله جملٌة فعلّیة 1( فعل مضارع ـ الزم ـ مبني للمعلوم ـ معرب/ فعٌل و مع  

2( مزید ثالثي ـ متعدٍّ ـ مبني للمعلوم ـ معرب/ فعل و مع  فاعله جملٌة فعلّیة و خبر مقّدم
/ فعل و فاعله »الفراشة« 3( مضارع ـ للغائبة ـ مزید ثالثي )من باب تفاعل( ـ متعدٍّ

4( للغائبة ـ مزید ثالثي )من باب مفاعلة( ـ معرب/ فاعله »الفراشة«
»أحسن«:- 1997

1( اسم ـ معّرف باإلضافة ـ مبني/ مجرور بحرف »من«؛ من أحسن: جار و مجرور
2( اسم تفضیل ـ نکرة ـ معرب/ مجرور بحرف الجر؛ من أحسن: جار و مجرور و شبه الجملة

3( مفرد مذّکر ـ اسم تفضیل )مصدره: حسن( ـ معرب/ مجرور بحرف الجّر؛ من أحسن: جار و مجرور
4( اسم ـ مفرد مذّکر ـ معّرف باإلضافة ـ مبني/ من أحسن: جار و مجرور و شبه الجملة و خبر

الّنّص الّثاين

)سراسری زبان 97( اقرأ النّّص التالي ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّّص: 
إّن في سلوك الّنحل عجائب و نری أّن العلماء یکتشفون کّل یوم المزید منها! الّنحل یعیش في مکان سّمي بالخلّیة. عدد أفراد الخلّیة 

ة ملکة واحدة و حوالي ألف ذَکر یقومون بحراستها! حوالي عشرة آالف، و أکثرها عاملة تخدم اآلخرین فیها. في کّل خلّی
لَی إلی خمس سنوات ولکّن العامالت ال تعّمر ـ إن ُولدت في فصل الّشتاء ـ أکثر من خمسة أشهر، و ـ في فصل  قد تعیش الملکة الحدَّ األعْ
ة لقلّة الغذاء فیها! یفـ  حوالي خمسة أسابیع. تقوم العامالت بتغذیة الّذکور طول فصل الّصیف، ولکّنها مع حلول الّشتاء تقوم بطردها من الخلّی الصَّ
إذا دخلت حشرة غریبة خلّیة الّنحل، فإّن العامالت تقتلها فوراً دون إنذار! ثّم تقوم برمي جثّتها إلی الخارج، أّما إذا کانت کبیرة تُلقي علیها ماّدة 
لزجة تجمعها من أشجار خاّصة و قد تبّین أخیراً أّن هذه الماّدة تمنع نمّو الجراثیم. فهذه هي بعض تلك العجائب الّتي ظهرت حّتی اآلن لإلنسان!

عیِّن الخطأ:- 1998
2( بعض أنواع الملکة قد یعیش أقّل من خمس سنوات! 1( ال نجد في الخلّیة أحداً ال یعمل غیر الملکة! 

4( تَجمع العامالت من بیئة داخل الخلّیة ماّدًة لمواجهة الجراثیم! 3( ما کان اإِلنسان یعلم سبب عدم شیوع الجراثیم في البدایة! 
عیِّن الخطأ:- 1999

2( إذا لم یکن طعام فُتطرد العامالت من الخلّیة! 1( ال یحّب الّنحل أن یعیش مع الغرباء! 
4( بعض األحیان ال تُرَمی الحشرة المقتولة إلی خارج الخلّیة! 3( عدد العامالت في جمیع خالیا الّنحل أکثر من البقّیة! 

حیح: »إن دخلت غریبة في الخلّیة ...............« :- 2000 عیِّن الصَّ
4( تواجهها الملکة بشدة! بداً!  3( فال تخرج منها أ  ة اللّزجة!  2( تقتلها الماّد 1( فتموت بسرعة! 

حیح:- 2001 عیِّن الصَّ
1( من واجب العامالت أن تخدم الّذکور في جمیع األیّام!

2( الفصول ال تؤثّر في مقدار حیاة الّنحل فإّنه أقوی من ذلك!
حل حصل علیها اإِلنسان قبل قرون! 3( هناك معلومات کاملة عن حیاة الّن

ة أقّل من الّنحلة اّلتي تولد في األیّام الباردة! 4( عمر الّنحلة العاملة إذا ولدت في األیّام الحاّر
عیِّن الخطأ في قراءة الکلمات للعبارة الّتالیة:

»إذا دخلت حشرة غریبة خلّیة النّحل فإّن العامالت تقتلها فوراً دون إنذار ثّم تقوم برمي جثّتها إلی الخارج!«:- 2002

حِل ـ الخارِج َخلَْت ـ الّن 4( َد ها ـ الَخارجِ  3( تَقوُم ـ ُجثَّتِ 2( حََشرٌة ـ َغریبًة ـ بَِرْميِ  ُل ـ فَوراً ـ إنذاٍر  1( تَقُت
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