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در درس ها و کتاب های قبلی عربی با حرف های مختلفی آشنا شدیم که هر کدام در ترجمه و مفهوم عبارت ها تأثیر ویژه ای داشتند؛ مثالً:
حروف جّر: »َعن، إلَی، َعلَی و ...«  این حروف بر سرِ اسم می آیند و آن را مجرور می کنند و هر کدام معنی و تأثیر خاص خود را دارند.

ـ ، لِکَْي، حتّی«  این حروف همراه فعل مضارع به کار می روند و هم آن را منصوب می کنند و هم در معنای فعل تغییراتی به  ِ حروف ناصبة: »أْن، لَْن، کَْي، ل
وجود می آورند.

حروف جازمة: »إْن، ال ، لَْم، لِـ و ...«  این دسته از حروف هم همراه فعل مضارع می آیند و هم آن را مجزوم می کنند و هم تأثیرات مهّمی در 
ترجمءه فعل دارند.

 این حروف چون هر کدام در کلمءه بعد از خود از لحاظ ظاهری و عالمت تغییراتی را به وجود می آورند، حروف عامل نامیده می شوند.
 در این درس با گروهی دیگر از حروف زبان عربی آشنا می شویم که کاربرد زیادی در جمالت دارند و احتماالً تا االن چندین بار آن ها 

را در جمالت کتاب های درسی دیده اید. این حرف ها که حروف مشّبهة بالفعل نامیده می شوند، عبارت اند از:

ِإنَّ )همانا(، أَنَّ )که(، َکأَنَّ )گویا، مثل این که(، لکنَّ )اما(، لَیَْت )کاش(، لََعلَّ )شاید که، باشد که، امید است که(

خوب است که ابتدا با نحوءه کاربرد این حروف در جمالت عربی آشنا شویم و بدانیم که هر کدام در چه جایی از جمالت و با چه هدفی به کار می روند.
«  این حرف برای تأکیدکردن روی جمالت اسمّیه به کار می رود، پس هرگاه بخواهیم در جمله ای تأکید بیاوریم از »إّن« در ابتدای   »إنَّ

جمله استفاده می کنیم. )ُیْسَتْخَدُم للّتأکید(
 ！إّن اهلل علی کّل شيٍء قدیر: قطعاً خداوند بر هر چیزی تواناست.

«  این حرف معنای »که« می دهد پس معلوم می شود که در وسط عبارت به کار می رود و عامل ارتباط بین جمالت است. )یربُط الُجملتیِن(  »أنَّ
 »هل تعلم أنَّ صدیقك هو الفائز األّوِل في المسابقة؟«: آیا می دانی که دوست تو نفر اول مسابقه است؟

«  اغلب اوقات برای بیان تشبیه یا خیال پردازی به کار می رود.  »کأنَّ
 »کأنَّ أبي جبل مرتفع أّتکئ علیه!«: پدرم گویی کوه بلندی است که به آن تکیه می کنم.

 »لکّن«  این حرف در میان دو جمله به کار می رود و کمک می کند که به وسیلءه جملءه دوم، توضیح کامل تری را دربارءه عبارت قبلی بدهیم 
یا به عبارت دیگر کمک می کند تا از عبارت قبلی رفع ابهام کنیم. )جاَء لَِرْفِع اإلبهام عن جملٍة جاَءْت قبله/ یکّمل عبارة قبله(

 »إّني ُأحبُّ ُکّل تالمیذي ولکّني ُأحبُّ هذا التلمیَذ المؤّدَب أکثر!«:
»من همءه دانش آموزانم را دوست دارم ولی این دانش آموز باادب را بیشتر دوست دارم.«

)گوینده، اول می گوید همه را دوست دارد اما برای این که شفاف تر و واضح تر حرف بزند به کمک حرف »لکّن« جملۀ قبلی اش را کامل کرده و ابهام را از بین برده است.(
 »لعّل«  از روی معنای آن )امید است که، شاید که، ...( کامالً واضح است که مفهوم امیدواری )َرجاء( را در خود دارد و برای اموری به کار 

می رود که از نظر گوینده هنوز امیدی به انجام آن هست ولی هنوز مطمئن نیست که اتفاق بیفتد.
 »لََعلَّ فریقي المحبوب ینجح في هذه المباراة«: امید است که )شاید که( تیم محبوبم در این مسابقه برنده شود.

)گوینده امیدوار است تیمش ببرد، ولی اطمینان ندارد که می برد.(
 »لَیَْت«  این حرف به معنای »ای کاش« بوده و در عربی برای بیان آرزوهای محال )تمّنی( به کار می رود؛ یعنی در واقع بیانگر آرزوهایی 

است که می دانیم ممکن نیست که انجام شود.
 »لیتني شاهَْدتُه قبَل بِدایَة َسْفرته«: ای کاش او را پیش از آغاز سفرش می دیدم. )یعنی این اتفاق، دیگر ممکن نیست بیفتد.(

 عیِّن عبارة فیها تأکید:
2( علمُت أّن اهلل ال یغفر المشرکین! 1( یا لیَت هؤالِء یحاولوَن في طریق نیل آمالهم! 
4( إّن الّصادق لن یندم علی عمله! ماء سقفاً فوق رؤوسنا!   3( کأّن السَّ

طبق مواردی که با هم مرور کردیم حرف »إّن« کاربرد تأکیدی دارد که در گزینءه )4( دیده می شود.  گزینءه »4« 
معنای جمالت: گزینءه )1(: ای کاش این ها در راه به دست آوردن آرزوهای خود تالش کنند./ گزینءه )2(: دانستم که خداوند مشرکان را 

نمی آمرزد./ گزینءه )3(: گویی آسمان سقفی باالی سر ماست./ گزینءه )4(: همانا راستگو از کار خود پشیمان نخواهد شد.

امر نیه

قسمت هایی که در این درس با عالمت  مشخص کرده ایم مطالعءه نیمه آزاد بوده و از کتاب دریس جدید حذف شده است. برای خواندن یا نخواندن این قسمت ها حتمًا با دبیرتان مشورت کنید.
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 عیِّن الَخطأ عّما أشیر إلیها بخّط:
1( آمنُت بأّن اهلل ال یُضیع أجر المحسنین  یربط الجملتین

2( اعملوا بما أمر اهلل لعّلکم تُفلحون  تدّل علی »الّرجاء« في الفالح
3( قد أنَْعَمنا اهلل نعماً کثیرًة ولکّننا ال نشکره  تدّل علی »الترّدد« فیما جاء قبلها

4( ！یقول الکافر یا لیتني کنُت تُراباً  تدّل علی »الّتمّني«
»لکّن« برای رفع ابهام از جملءه قبل از خود به کار می رود و مفهوم »ترّدد« )یعنی شک و تردید( در خود ندارد.  گزینءه »3« 

بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »أّن« حرفی است که دو جمله را به هم مرتبط می کند، پس »یربط الجملتین« صحیح است./ گزینءه )2(: »لََعّل« 
مفهوم »رجا« یعنی »امیدواری« را با خود دارد و گزینءه )2( هم همین مورد را گفته است./ گزینءه )4(: »لیَت« برای بیان آرزوی دست نیافتنی یا 

همان »تمّنی« به کار می رود.

همین ابتدا خوب است بدانید که حروف مشبهة  بالفعل هرگز در کنار یک فعل قرار نمی گیرند، بلکه همواره همراه جملءه اسمّیه استفاده می شوند.
با آوردن این حروف در ابتدای یک جملءه اسمّیه، تغییراتی در مبتدا اتفاق می افتد، یعنی همنشینی با این حروف باعث تغییرات ظاهری در مبتدا 

می شود؛ به این صورت که مبتدا که همیشه مرفوع بود حاال منصوب می شود و حتی نام خودش را هم تغییر می دهد.

 الّسماُء تبکي لنا  کَأنَّ الّسماَء تبکي لنا.  اهللُ علیٌم  إّن اهللَ علیٌم
اسم کأنَّ و منصوبمبتدا و مرفوعاسم إّن و منصوبمبتدا و مرفوع

 المسلموَن یَّتحدوَن أمام أعدائِِهم  لیَت المسلمیَن یَّتحدوَن أمام أَعدائِِهم.
اسم لیَت و منصوبمبتدا و مرفوع

 عیِّن الخطأ في استخدام الحروف المشّبهة بالفعل:
2( کأنِّك مترّددة في بدایة عملك! 1( قالِت األُّم: لیت یرجع ولدي قبل غروب الشمس! 

4( لیت في هذا المستشفی طبیباً حاذقاً! 3( إنَّ اهللَ یحّب أن یَری أثر الّنعمة علی عبده! 
در این گزینه »لیَت« که از حروف مشّبهة بالفعل است همراِه فعل )یرجع( به کار رفته که صحیح نیست.   گزینءه »1« 

بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )2(: »کأّن« به همراه ضمیر »ِك« به کار رفته که کامالً صحیح است./ گزینءه )3(: »إّن« همراه »اهلل« آمده که هیچ 
اشکالی ندارد. ضمناً دّقت کنید که حرِف »أْن« )أن یرٰی( را جزء حروف مشّبهة بالفعل به حساب نیاورید./ گزینءه )4(: در این عبارت جملءه 
اسمیه ای داریم که خبرِ آن، مقّدم شده است؛ یعنی »في هذا المستشفی« خبر مقّدم »لیت« و »طبیباً« اسمِ »لیت« است و به کار بردِن حروف 

مشّبهة بالفعل با این نوع جمالت هیچ ایرادی ندارد.

  حروف مشّبهة بالفعل هم جزء حروف عامل به حساب می آیند، چون در مبتدا تغییرات اعرابی به وجود می آورند.

 کم حرفاً عامالً جاء في آیة ！إّن اهللَ یحّب الّذین یقاتلون في سبیله صّفاً کأنَّهم بنیان مرصوص؟
4( أربعة 3( ثالثة  2( اثنان  1( واحد 

« و »کأّن« که از حروف مشّبهة بالفعل هستند و »في« که از حروف  حروف عامِل موجود در این آیءه شریفه عبارت اند از: »إنَّ  گزینءه »3« 
جّر است.

 حروف مشّبهة بالفعل را نمی توانیم به همراه ضمیرهای منفصل به کار ببریم و باید از ضمایر مّتصل استفاده کنیم.
  لیَت أنتم تتفّکروَن  لیَتکم تتفّکرون

 إّن نحن مؤمنون باهلل  إّننا )إنّا( مؤمنون باهلل
« از نظر معنایی یکسان است ولی »لکْن« از حروف مشبهة بالفعل نیست و همراه فعل ها هم به کار می رود.  حرف »لکْن« با »لکنَّ

«. برای  ، َأنَّ براساس قواعدی که تا حاال یاد گرفته اید، 4 نوع »ان« را شناخته اید که باید بتوانیم آن ها را در جمالت به درستی تشخیص بدهیم: »إْن، أَْن، إنَّ
تشخیص آن ها باید طبق نکات زیر عمل کنیم:

إْن  ابتدای جملءه شرطیه می آید و فعل شرط و جواب آن را مجزوم می کند.
أْن  همراه فعل مضارع می آید و آن را منصوب می کند.
إنَّ  ابتدای جملءه اسمیه می آید و حالت تأکیدی دارد.

أَنَّ  همراه جملءه اسمیه به کار می رود و مثل حروف ربط دو جمله را به هم وصل می کند.
 »إْن« و »أَْن« همراه فعل می آیند، ولی »إّن و أَّن« همراه فعل به کار نمی روند.
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 عیِّن الّصحیح في قراءة »ان« في عبارة »اعلموا ان القرآن قد أنزل إلیکم و یرید ان یُخرجکم من ظلمات الکفر!«:
، إْن 4( إنَّ ، أنْ  3( أنَّ 2( إْن، أنْ  1( أّن، إنْ 

« باشد. »أن« دومی هم همراه فعل  »ان« اّولی همراه اسم آمده و معنی حرف ربط دارد )بدانید که قرآن ...( پس باید »أنَّ  گزینءه »3« 
مضارع آمده و ناصبه است: »أَْن«، »بدانید که قرآن بر شما نازل شده و می خواهد که شما را از تاریکی های کفر بیرون بیاورد.«

 »هیچ درختی در باغ باقی نمانده است.«  »هیچ کاری باالتر از کمک به محرومان نیست.«
وقتی این جمالت را می خوانیم یا می شنویم، احساس می کنیم که گوینده یا نویسنده با تمام وجودش قصد نفی موضوعی را دارد. وقتی با دقت 
بیشتر نگاه می کنیم، متوجه می شویم که قسمت اصلی این مفهوم به وسیلءه کلمءه »هیچ« در ابتدای جمله ایجاد می شود. در زبان عربی برای بیان 

این مفهوم از حرف »ال« کمک می گیرند که به آن »ال«ی نفی جنس می گویند:
 ال َشَجرَة بَِقَیْت في الحدیقة!   ال َعَمَل أفضُل من ُمساَعَدة المحرومین!

پس فرِق »ال«ی نفی جنس با »لَیَْس« این است که »لیس« معنای سادءه »نیست« را می رساند، ولی »ال« معنای »هیچ ... نیست« را می سازد.
 لیس في قریتنا طبیٌب.  در روستای ما پزشکی نیست.  ال طبیَب في قریتنا.  هیچ پزشکی در روستای ما نیست.

»ال«ی نفی جنس غالباً بر سر یک اسمِ نکرءه مفرد به کار می رود:

ال + اسم نکرءه مفرد
نیف جنس

  ال فَْقَر أصعُب مِن الَجهل.  هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست!
 هذا َرُجٌل ال کذَب في َکالمه.  این مردی است که هیچ دروغی در سخنش نیست!

 عیِّن عبارًة جاء فیها »ال« النّافیة للجنس:
2( أ َسمعتم نداء المنادي أم ال؟  ً1( ！ال یحُزنك قولهم إنَّ العّزة هلل جمیعا

عي! 4( ال تقّدم في حیاتي إاّل بالسَّ  3( ！هل یستوي اّلذین یعلمون و اّلذین ال یعلمون
ل« مصدر است  م« بر وزِن »تََفعُّ در این گزینه »ال« بر سرِ اسم آمده و معنای »هیچ ... نیست« می دهد. دّقت کنید که »تََقدُّ  گزینءه »4« 

و نباید آن را با فعل اشتباه بگیریم: »هیچ پیشرفتی در زندگی ام نیست، مگر با تالش.«
بررسی سایر گزینه ها: در گزینه های )1( و )3( »ال« بر سر فعل آمده است، پس نمی تواند نفی جنس باشد و در گزینءه )2( هم »ال« به معنای 

»نه« بوده و ربطی به نفی جنس ندارد.

 »ال«ی نفی جنس هم در ابتدای جمالت اسمّیه به کار می رود و چون در اعراب اسمِ بعد از خود مؤثّر است، جزء حروف »عامل« است.
ـ( می گیرد.1 ـَ  اسمِ بعد از »ال«ی نفی جنس غالباً فتحه )

 اسمِ بعد از »ال«ی نفی جنس باید طبق شرایط زیر به کار برود:
 نکره باشد. 

 تنوین نگیرد.
 جزء قیدهای مکان و زمان، مانند »ِعْنَد، قبَل، بعَد و ...« نباشد.

 عیِّن کلمة مناسبة للفراغ: »ال ............... تقدر علی حّل هذه المسألة العلمّیة!«
4( ُأستاذَة 3( عالمَ  2( طالبةً  1( ُأستاذك 

وقتی قرار است بعد از »ال« اسمی را به کار ببریم، اّوالً آن اسم باید نکره باشد، پس گزینءه )1( غلط است، چون »ُأستاذ« با   گزینءه »4« 
ضمیر »ك« معرفه شده است. ثانیاً نباید تنوین داشته باشد، پس گزینءه )2( هم رد می شود. ضمناً با توّجه به مؤّنث بودن فعِل »تقدُر« نمی توانیم 

»عالَم« را به کار ببریم.

 در اصطالحاتی مانند »ال شّك«، »ال بأَس«، »ال حیلَة« و ... باز هم »ال« همان »الی نفی جنس« است، ولی ترجمءه آن به صورت »هیچ ...« 
اجباری نیست.

1- این که چه زمانی این اسم ها فتحه نمی گیرند به کتاب درسی ما ارتباطی ندارد.
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با توجه به مطالبی که تا این جا یاد گرفته اید، باید بتوانید انواع »ال« را در جمالت تشخیص بدهید. برای این کار به موارد زیر خوب دّقت کنید:
 »ال« ناهیة )نهی(  بر سر فعل مضارع می آید و انتهای آن را تغییر می دهد )یعنی مجزوم می کند(.

 ال تَْعبدوا )نپرستید(، ال تَتْرْك )رها نکن( و ... .
 »ال« نافیة )نفی(  همراه فعل مضارع می آید و تغییری در ظاهر آن نمی دهد، بلکه فقط معنای فعل را منفی می کند.

 ال تَعبدوَن )نمی پرستید(، ال تَتْرُك )رها نمی کنی( و ... .
 »ال« الّنافیة للجنس  بر سر اسم می آید و معنای »هیچ ... نیست« می دهد.

 ال إیماَن في الکّذاب: هیچ ایمانی در فرد بسیار دروغگو نیست.
 »ال« به معنای »نه«  این »ال« اغلب در جواب سؤاالتی که با »هَْل« یا »أ« ساخته شده اند به کار می رود و گاهی نیز در میان جمله می آید.

 عیِّن الخطأ في تعیین نوع »ال«:
2( النساء المؤمنات ال یتنابَزَن باأللقاب السّیئة.: ناهیة 1( ！ال تسّبوا اّلذیَن یدعون من دون اهلل: ناهیة 

4( قَّررنا أاّل نکذب في کالمنا أبدا.: ناهیة 3( الّتلمیذ المشاغب ال عاقبة له إاّل الّندامة.: النافیة للجنس 
»أاّل« در واقع »أن+ ال« بوده است. »ال« وقتی همراه حرف ناصبه به کار برود حتماً نفی است نه نهی. »قرار گذاشتیم که   گزینءه »4« 

هرگز در سخن خود دروغ نگوییم.« 
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: وقتی حرف »ن« از آخر فعل »ال تسّبوا« افتاده، می فهمیم که »ال« از نوِع نهی است: »به )معبود( کسانی که 
غیر از خدا را می خوانند، دشنام ندهید.«/ گزینءه )2(: با توجه به معنا و ساختاِر عبارت، »ال یتنابزن« می تواند فعل نهی یا نفی باشد. دّقت 
کنید که »یتنابزن« فعِل جمِع مؤّنث است و نوِن آن هرگز حذف نمی شود: »ال یتنابزَن«: »لقب نمی دهند، نباید لقب بدهند.«/ گزینءه )3(: »ال« 

بر سر اسم آمده و معنای »هیچ« می دهد، پس »ال«ی نفی جنس است: »دانش آموز اخاللگر هیچ سرانجامی جز پشیمانی ندارد!«

 إّنما: گاهی به »إّن« یک حرف »ما« اضافه می شود، یعنی »إّنما« به وجود می آید. دربارءه این لفظ خوب است بدانیم که:
لفظ »إّنما« از نظر قواعدی هیچ تأثیری بر کلمات پس از خود در جمله ندارد و بود و نبودش از نظر قواعدی اهمیتی ندارد ولی از نظر ترجمه کاربرد 

بسیار مهمی دارد و معنای »فقط، تنها، منحصراً ...« می دهد.1
 إّنما المؤمنوَن   إخوٌة.

مبتدا و مرفوع   خبر و مرفوع

 »إنّما« می تواند همراه جملءه فعلّیه هم به کار برود:  ！إنّما یخشی اهللَ من عباده العلماُء: از میان بندگاِن اهلل، تنها دانشمندان از خداوند بیم دارند.
مفعول و منصوب  

وقتی نگاه بهتر و درست تری به درِس آخرِ کتاب یازدهم )افعال ناقصه( و درس اّول کتاب دوازدهم )حروف مشّبهة بالفعل و الی نفی جنس( بیندازیم، 
متوجه یک ارتباط نزدیک بین آن ها می شویم و آن این است که همءه این کلمات بر سر جملءه اسمیه می آیند. خوب است بدانیم که به مجموعءه 

این کلمات »نواسخ« گفته می شود. پس »نواسخ« عبارت اند از:
 افعال ناقصه  حروف مشّبهة بالفعل  الی نفی جنس

این کلمات هر یک تغییری جداگانه را در جملءه اسمیه ایجاد می کنند، مثالً افعال ناقصه، خبر را منصوب می کنند و حروف مشبّهة بالفعل، مبتدا را منصوب می کنند.
 در سؤاالت یا جمالت آزمون ها ممکن است به »ال«ی نفی جنس، »ال«ی ناسخه گفته شود یا مثالً وقتی گفته می شود »ان« ناسخه، منظور 

همان »إّن« یا »أّن« است.

وقتی می خواهیم جمالتی را که در آن ها حرف مشّبهة بالفعل وجود دارد، ترجمه کنیم باید به نکات زیر توجه داشته باشیم:
« را جّدی نگیرید، یعنی ترجمه شدن یا نشدِن آن مالِک درستی یا نادرستی گزینه ها نیست. « حالت تأکیدی دارد، اما در اغلب جمالت و سؤاالت »إنَّ  با این که »إنَّ

« خیلی دّقت کنید که نباید جابه جا ترجمه شوند:  به ترجمءه »لَیَْت« و »لََعلَّ
: شاید که، امید است که، باشد که لََعلَّ لَیَْت: کاش 

« بر فعل ها هم بسیار مهم است: هم چنین تأثیر »لَیَْت« و »لََعلَّ

لیَت/ لََعلَّ + ... مضارع  فعل مضارع را به صورت مضارع التزامی ترجمه می کنیم.

1- با لفظ »إّنما« در درس )3( بیشتر آشنا می شویم.
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  لََعلَّني ُأقاوُم أَمام هذه الّصعوباِت: امید است که در برابر این سختی ها مقاومت کنم.
 لیَت هذه الطّالبة ال تتکاسُل: کاش این دانش آموز تنبلی نکند.

 »لیت سکّان العالم یتعایشون مع بعضهم تعایشاً سلمّیاً!«:
2( کاش ساکنان جهان با همدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند! 1( امید است که ساکنان دنیا با یکدیگر زندگی صلح آمیزی داشته باشند! 
4( کاش ساکنان دنیا با دیگران به طور صلح آمیز زندگی می کردند! 3( شاید که اهل عالم با دیگران به صورت مسالمت آمیز زندگی کنند! 

»یتعایشون«  ثانیاً  نادرست اند.   )3( و   )1( گزینه های  در  که«  »شاید  و  که«  است  »امید  پس  »کاش«،  یعنی  »لیَت«  اّوالً   گزینءه »2« 
چون بعد از »لیت« آمده باید به صورت مضارع التزامی ترجمه شود؛ یعنی »زندگی کنند، زندگی ... داشته باشند« درست است، لذا »زندگی 

می کردند« در گزینءه )4( هم خطاست. ضمناً »َمَع بعضهم« معنای »با دیگران« نمی دهد.

 گاهی به جای »لیَت« از »یا لیَت« استفاده می شود که در ساختار جمله و ترجمءه آن تأثیری ندارد.

در هنگام ترجمءه »ال«ی نفی جنس باید از لفظ »هیچ« کمک بگیریم. ضمناً اگر بعد از »ال«ی نفی جنس، فعلی به کار برود آن فعل هم به صورت 
منفی ترجمه می شود.

 »ال تلمیذ َرسَب في هذه االمتحانات«  هیچ دانش آموزی در این امتحانات مردود نشده است.
 در اصطالحاتی مانند »ال شّك« )بدون شک، بی تردید( و »ال بأَس« )اشکالی ندارد(، »ال« از نوع »نفی جنس« است ولی ترجمءه آن به صورت 

»هیچ« اجباری نیست.
 عیِّن الّصحیح:

1( کأّن الّدالفین تضحك و تبکي و تصفر کاإلنسان: دلفین ها همچون انسان می خندند و گریه می کنند و سوت می زنند!
2( ال راحَة لمن ال یقنع بما عنده: کسی که به آن چه دارد قانع نمی شود، آسایشی ندارد!

3( لعلَّ المشاهدین ال یحّبون أن یروا هذا الفلم الخیالّي: شاید بینندگان دوست نداشته باشند که این فیلم خیالی را ببینند!
4( إّن اّلذین یرجون لقاَء ربّهم فَلیعملوا صالحاً: همانا آنان که امید دیدار پروردگار خود را دارند به نیکی عمل می کنند!

بررسی خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »کأّن« ترجمه نشده است، لذا ابتدای جمله باید »گویی، مثل این که ...« آورده   گزینءه »3« 
شود./ گزینءه )2(: »ال« بر سر اسم آمده، پس »ال«ی نفی جنس است و باید کلمءه »هیچ« در ترجمه آورده شود./ گزینءه )4(: »لَِیْعَملوا« معنای 

»باید عمل کنند« می دهد، چون »الم« حرف جازمه است: »پس باید به نیکی عمل کنند«.

آلهة: خدایان )مفرد: إله( 
َأحَْضَر: حاضر کرد )أَحَْضَر، یُحِْضُر(

أصنام: بت ها )مفرد: َصَنم(
َأِعنّي: )أَِعْن+ ن+ ي( مرا یاری کن )فعل امر از »أعاَن، یُعیُن«(

َأِقْم: به  پا دار )فعل امر از »أَقاَم، یُقیم«(
أِقْم َوجَْهَك: روی بیاور

َأنِر: روشن کن )فعل امر از »أَناَر، یُنیُر«(
ِاحِْمني: )اِحْمِ + ن + ي( مرا حمایت کن )فعل امر از »حَمی، یَحْمي«(

ِاکَْتشَف: کشف کرد
ااِلنشراح: شادمانی

األُنشودة : سرود )جمع: األناشید(
الَبَسمات: لبخندها )مفرد: البَْسَمة(

بَعْث: برانگیختن، رستاخیز
ُد( َد، یَتأکَّ تَأکََّد: مطمئن شد )تأکَّ

تَِبَع: تعقیب کرد )تَبَِع، یَتبَُع(
ُب«( َب، یََتَجنَّ تََجنُّب: دوری کردن )مصدر از »تََجنَّ

تَدیُّن: دینداری
ی( ی، یََتَمنَّ تمنّی: آرزو کرد )تَمنَّ

تَهامََس: پچ پچ کرد )تَهاَمَس، یََتهاَمُس(
جائع: گرسنه

ُث( َث، یَُحدِّ َث: صحبت کرد )حَدَّ َحدَّ
ُق«( َق، یَُحرِّ قوا: بسوزانید )فعل امر از »حَرَّ َحرِّ

َحضارة: تمّدن
الَحّظ: بخت، شانس، نصیب )جمع: الُحظوظ(

َحنیف: یکتاپرست
ِخداع: فریب دادن

ُخذوا: بگیرید )فعل امر از »أََخَذ، یَأُخُذ«(
داء: بیماری
الّدار: خانه

ِسْجن: زندان )جمع: ُسجون(
ُسدًی: بیهوده، باطل، بی هدف

الم: آشتی، صلح السَّ
سیرة: روش، شیوءه زندگی

َشعائر: مراسم، شعارها
ِصراع: کشمکش، مبارزه )مصدر از »صاَرَع، یُصاِرُع«(

طین: گِل
عافیة: سالمتی

َعظْم: استخوان )جمع: ِعظام(
َعلََّق: آویزان کرد )َعلََّق، یُعّلُق(

فأس: تبر )جمع: ُفؤوس(
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َقذفوا: انداختند )»قََذَف، یَْقِذُف«(
َقرابین: قربانی ها )مفرد: ُقربان(

قیَل: گفته شد )فعل مجهول از »قاَل، یَقوُل«(
کَِتف: شانه، کتف )جمع: أکتاف(

ُر( َر، یَُکسِّ َر: شکست )کَسَّ کَسَّ
کونوا: باشید )فعل امر از »کاَن، یَکوُن«(

الُمجیب: اجابت کننده، پاسخ دهنده

نَة: وبالگ ُمَدوَّ
مرصوص: استوار، محکم

ُمفتِرس: درنده، شکارچی
مَْفَسَدة: عامل تباهی و فساد

مَکسور: شکسته
نُقوش: کنده کاری ها، نگاره ها )مفرد: نَْقش(

بَعْث = قیامة )رستاخیز(َأعاَن = ساَعَد )کمک کرد(

َث = کَلََّم )صحبت کرد( االنشراح = الّسرور )شادی(  َحدَّ
حنیف = ُمَوحِّد )یکتاپرست(تََجنُّب = ابتعاد )دوری کردن(

َق = َأْشَعل )سوزاند(  ُسدی = َعَبث )بیهوده( َحرَّ
ِصراع = کِفاح = نِزاع )مبارزه( داء = مََرض )بیماری( 

َل )شتافت(  َقَذَف = َرمَی )پرتاب کرد، انداخت(َسَعی = َأْسَرَع = َعجَّ
تَأکََّد = اطمأنَّ )مطمئن شد(عافیة = َسالمة )سالمتی(

إنقاذ = نجاة )نجات دادن(مَرصوص = َسدید )محکم(
َأناَر = َأضاَء )روشن کرد(

ب )نزدیک شدن( َق )سوزاند( ≠ َأطفأ )خاموش کرد(تََجنُّب )دوری کردن( ≠ تََقرُّ َحرَّ

داء )بیماری( ≠ ِشفاء )درمان(حنیف )یکتاپرست( ≠ ُمشِرك )مشرک(

ِصراع )کشمکش( ≠ ِسلْم )صلح، آرامش(

ترجمهجملهردیف
1ًبا یکتاپرستی به دین روی بیاور.！أِقْم وجهَك للّدیَن حنیفا

 »أِقم وجهك« به صورت اصطالحی ترجمه می شود: »روی بیاور«   خوِد فعل »أقاَم« یعنی »به پا داشت«
»حنیفاً« حال )قید حالت( است و نباید آن را به صورت صفت ترجمه کنیم.

دینداری در انسان ذاتی است و تاریخ به ما می گوید:الّتدیّن فطرّي في اإِلنسان و الّتاریخ یقول لنا:2

ال شعب من شعوب األرض إاّل و کان له دین و طریقة للعبادة.3
هیچ مّلتی از مّلت های زمین نیست، مگر این که دین و روشی برای 

عبادت داشته باشد.
 »ال شعَب«  »ال«ی نفی جنس است.             »کاَن له«  داشته است. )کاَن + لـ  مالکیت را می رساند.(

آثار کهنی که انسان کشفشان کرده است.فاآلثار القدیمة الّتي اکتشفها اإلنسان.4
 »اآلثار القدیمة«  چون با موصول همنشین شده شبیه نکره ها ترجمه می شود.

ضمیر »ها«   چون بعد از موصول )الّتي( آمده ترجمه کردنش اختیاری است.

5
و الحضارة الّتي عرفها من خالل الکتابات و النّقوش و الّرسوم 

و التماثیل
و تمّدن هایی که از میان نوشته ها و نگاره ها و نقاشی ها و تندیس ها 

شناخته است.
 »الحضارات«  چون با موصول همنشین شده شبیه نکره ها ترجمه می شود.

بر توجه انسان به دین تأکید می کندتؤکّد اهتمام اإلنسان بالّدین6
و بر این داللت دارد که آن )دین( در وجود او ذاتی است.و تدّل علی أنّه فطرّي في وجوده.7
اما عبادت ها و مراسمش خرافاتی بودولکّن عباداته و شعائره کانت خرافّیة8
د اآللهة.9 مانند چندخدایی بودن.مثُل تعدُّ

 »اآللهة« جمع مکّسر است.

و تقدیم القرابین له لکسب رضاها و تجنّب شّرها10
و تقدیم کردن قربانی ها به آن ها برای به دست آوردن خشنودی شان 

و دوری کردن از شّرشان؛
 ضمیر »ها« چون به »اآللهة« برمی گردد به صورت جمع ترجمه شده است.
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و این خرافات در گذر دوران ها در دین های مردم افزایش یافته است،و ازدادت هذه الخرافات في أدیان النّاس علی مّر العصور11
اما خداوند مبارک و بلندمرتبه مردم را در این حالت رها نکرده است.ولکنَّ اهلل تبارك و تعالی لم یترك النّاس علی هذه الحالة.12

 »لم + مضارع« را به صورت ماضی منفی ترجمه می کنیم.
دّقت کنید که »تبارك« و »تعالی« هر دو فعل ماضی بر وزن »تفاَعَل« هستند.

در کتاب ارزشمندش گفته است:فقد قال في کتابه الکریم:13
14آیا انسان گمان می کند که پوچ و بیهوده رها می شود؟！أ یحسب اإلنسان أن یُتَرَك ُسدًی

 دّقت کنید که »یُتَرك« مجهول است.

15
لذلك أرسل إلیهم األنبیاء لُیبیِّنوا الّصراط المستقیم و الّدین 

الحّق.
برای همین، پیامبران را به سوی آنان فرستاد تا راه مستقیم و دین 

حق را آشکار سازند.

16
ثنا القرآن الکریم عن سیرة األنبیاء و صراعهم مع  و قد حدَّ

أقوامهم الکافرین
قرآن کریم با ما دربارءه سرگذشت پیامبران و مبارزه شان با قوم های 

کافر خود صحبت کرده است.
َث«: صحبت کرد )الزم( ث«: صحبت کرد )متعّدی(/ »تَحدَّ  به معنای این فعل ها دّقت کنید: »َحَدَث«: اتفاق افتاد/ »أحدَث«: ایجاد کرد/ »َحدَّ

17
و لْنذکُر مثالً إبراهیم الخلیل الّذي حاَوَل أن یُنقذ قومه من 

عبادة األصنام.
و به طور مثال باید ابراهیم خلیل را یاد کنیم که تالش کرد قومش را 

از پرستش بت ها نجات دهد.
 »لِـ« وقتی اّول جمله با فعل مضارع بیاید معنای »باید« می دهد  »لِنذکُر«: باید به یاد بیاوریم.

در یکی از عیدها وقتی قومش از شهر خود خارج شدند،ففي أحد األعیاد لّما خرج قومه من مدینتهم18
ابراهیم به تنهایی باقی ماند )ابراهیم تنها ماند(.بقي إبراهیم وحیداً.19

 »وحیداً« حال )قید حالت( است.
ر جمیع األصنام في المعبد إاّل الّصنم الکبیر.20 تبری برداشت و همءه بت ها به غیر از بت بزرگ را در معبد شکست.َفحمَل فأساً و کسَّ
سپس تبر را بر روی دوش آن آویزان کرد و معبد را ترک کرد،ثّم علَّق الفأس علی کتفه و ترَك المعبد،21
رًة.22 وقتی مردم برگشتند بت های خود را شکسته شده دیدند.لّما رجع النّاس شاهدوا أصنامهم مکسَّ

رة« هم حال )قید حالت( است و نباید آن را مانند صفت ترجمه کنیم.  »مکسَّ
و پنداشتند که ابراهیم انجام داده است )انجام دهنده است(.و ظنّوا أّن إبراهیم هو الفاعل.23
او را برای محاکمه آوردند و از او پرسیدند:فأحضروه للمحاکمة و سألوه:24
آیا تو این ]کار[ را با خدایان ما کردی ای ابراهیم؟»أ أنت فعلَت هذا بآلهتنا یا إبراهیم؟«25
به آنان پاسخ داد: از من چرا می پرسید؟ از بت بزرگ سؤال کنید.فأجابهم: لَِم تسألونني؟ ِاسألوا الّصنم الکبیر.26

 تسألونني  تسألون + ن )وقایه( + ي  ضمیر »ي« با نون وقایه به فعل مّتصل می شود.
قوم با هم شروع کردند به پچ پچ کردن.بدأ القوم یتهامسون.27

 »یتهامَُس« بر وزن »یتفاَعُل« است برای همین در ترجمه اش از »با هم« کمک می گیریم.
فعل مضارعی که بعد از »بدأ« بیاید را به صورت مصدری ترجمه می کنیم  »بدأنا نلعب«: شروع کردیم به بازی کردن.

قوه و انصروا آلهتکم«28 و ُهنا »قالوا حرَّ
و در این جا )در این لحظه(، گفتند: »او را بسوزانید و خدایان خود را 

یاری کنید«.
او را در آتش انداختند و خداوند او را از آن )آتش( نجات داد.فقذفوه في النّار فأنقذه اهلل منها.29

ترجمهجملهردیف

گویی راضی ساختن همءه مردم هدفی است که به دست نمی آید.کأنَّ إرضاء جمیَع النّاس غایًة ال تُدرك.1
 مفهوم عبارت: ممکن نیست که انسان بتواند همءه مردم را از خود راضی نگه دارد.

 »ال تُدَرك« فعل مجهول است.

2اما بیشتر ！إنَّ اهللَ لَذو فضٍل علی النّاس ولکّن أکثر النّاس ال یشکرون همانا خداوند بر مردم دارای لطف و بخشش بوده است، 
مردم سپاس گزاری نمی کنند.
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3ًکافر می گوید: ای کاش من خاک بودم.！یقول الکافر یا لیتني کنت تُرابا

4این، روز رستاخیز است، اما شما نمی دانستید.！هذا یوُم الَبعث ولکنّکم کنتم ال تعلمون

5
بنیاٌن  کأنّهم  صّفاً  سبیله  في  یقاتلون  الّذیَن  یحّب  اهلل  ！إنَّ 

مَرصوٌص
منظم(  و  )یکپارچه  صف  یک  در  راهش  در  که  را  کسانی  خداوند 

مبارزه می کنند، دوست دارد. آنان گویی دژی استوارند.

 تفاوت دو فعل زیر را در ظاهر و معنا خوب یاد بگیرید:             َقَتَل )یَقُتُل(: کشت                 قاتََل )یُقاتُِل(: جنگید

6ًسخنشان نباید تو را ناراحت کند، زیرا عّزت تماماً از آن خداوند است.！ال یَحُزنَْك قولُهم إنَّ العّزة هلل جمیعا

 »ال یَحُزن« فعل نهی غایب است، برای همین ترجمه اش »نباید« دارد.

7لْنا ما ال طاقة لَنا به خداوندا! آن چه را که ما به آن اصالً طاقت آن را نداریم، بر ما تحمیل نکن.！ربّنا ال تُحمِّ

 »ال« در »ال تحمَّل« از نوع نهی و در »ال طاقة« از نوع نفی جنس است.

8
！قیَل اْدُخِل الجنَّة، قاَل یا لیَت قومي یعلمون * بما َغفر لي 

ربّي و َجَعلني من الُمکَرمین
گفته شد: وارد بهشت شو، گفت: ای کاش قوم من آن چه را پروردگارم 

بر من بخشیده و من را از گرامیان قرار داده می دانستند.

 »قیَل« فعل مجهول است.

أیَّها الفاِخُر جهالً بالنّسب/ إنَّما النّاس الُمٍّ و ألٍب9
ای کسی که از روی نادانی به اصل و نسب افتخار می کنی؟/ مردم 

تنها از یک پدر و مادر هستند.

مفهوم عبارت: »اصل و نسب و نژاد و رنگ مایءه افتخار و فخرفروشی نیست«  »گیرم پدر تو بود فاضل/ از فضل پدر، تو را چه حاصل؟!«

بَْل تَراُهم ُخِلقوا من طینٍة/ هل ِسوی لَحٍم و َعظٍم و َعَصٍب10
آیا  شده اند/  آفریده  گِل  یک  از  که  می بینی  را  )مردم(  آنان  البته 

چیزی جز گوشت و استخوان و پی هستند؟

 »تَراُهم« در واقع از »تََری + ُهم« ایجاد شده است.

هر غذایی که نام خداوند بر آن ذکر نشود، هیچ برکتی در آن نیست.کلُّ طَعاٍم ال یُذکَر اسُم اهلل علیه، ال برکََة فیها.11

 »ال یُذکَُر« اّوالً فعل مجهول است، ثانیاً جملءه وصفیه است برای اسم نکرءه »طعام«.

دَر انشراحاً و فمي بالَبَسمات.12 سینه را از شادی و دهانم را از لبخندها پر کن.ِامأل الصَّ

عقل و دلم را از دانش های سودمند روشن کن.و أنِْر عقلي و قلبي بالعلوم النّافعات.13

 »أنِر« فعل امر از »أنَاَر، یُنیُر« است.

من و کشورم را از حوادث بد حفظ کن.و احِْمني َو احِْم باِلدي من ُشروِر الحادثاِت14

 »ِاحِم« فعل امر از »یَحْمي« است.
»بالد« را در جمالت مختلف می توان به صورت »کشور، کشورها، سرزمین ها« ترجمه کرد ولی در هر صورت جمع مکّسر است.

15ال تُطعموا المساکین مّما ال تأکلون！
به درماندگان از آن چه نمی خورید، غذا ندهید. )یعنی چیزی را که 

خودتان دوست ندارید به دیگران ندهید.(

به مردم دشنام ندهید زیرا دشمنی را در میانشان به دست می آورید.»ال تسّبوا النّاس َفتکِسبوا الَعداوَة بَینَهم«16

 )هرگاه »َف + مضارع« پس از یک فعل امر یا نهی به کار برود، »َفـ« معنای »زیرا« می دهد.«

17
أهل  من  الباطل  تأخذوا  ال  و  الباطل  أهل  من  الحّق  »ُخذوا 

الحق، کُونوا نُّقاد الکالم«

نگیرید  حق  اهل  از  را  باطل  و  )بپذیرید(  بگیرید  باطل  از  را  حق 
خودتان  کنید  سعی  )یعنی  باشید.  سخن  نقد کنندءه  )نپذیرید(، 
درستی یا نادرستی سخن را تشخیص بدهید و به خاطر خوب یا بد 

بودن افراد تمام حرف های آن ها را تأیید یا رد نکنید.(

 عبارت معادل »اُنظروا إلی ما قال و ال تنظروا إلی من قال«

جانور درنده این شکار را تعقیب می کند.»یَتَْبُع الَحَیواُن الُمفتِرس هذه الفریسة«18

پرنده از فریب دادن دشمن مطمئن می شود.»یَتأکَُّد الطّائُر من ِخداِع الَعدّو«19
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عیِّن الخطأ للفراغات:- 1
1( إّنه رجل ............... ال یعبد ............... علی خالف  اآلخرین!: حنیف ـ األصنام

2( قام إبراهیم ⒔ بِـ ............... معبودات الکّفار بِـ............... اّلتي کانَت َمَعه!: تکسیر ـ الفأس
3( إّن الَغضب ............... فـ ............... ُه!: مفسدة ـ تََجّنبو

4( من ............... العجیبة لهؤالء القوم ِهَي أّنهم ............... أجساد أمواتهم!: المراسیم ـ یَحَْترِقوَن
عیِّن الخطأ حسب التوضیحات:- 2

1( التکّلم بکالم خفّي و صوت هادئ!: التهامس
2( یُطلق علی  الّشخص اّلذي یرفض عبادة إله سوی اهلل تعالی!: الحنیف

3( آلة ذات ید من الخشب و سّن عریضة من الحدید تُقطع بها جذوع األشجار!: الکأس
4( مکان یُدخل فیه األشخاص اّلذین یرتکبون عمالً خالف قوانین الباِلد!: الّسجن

عیِّن الخطأ عن تکمیل الفراغات:- 3
2( األُّم ............... للعشاء طعاماً لذیذاً من الَقمح!: أحضرت 1( ............... هو التارك للباطل و المائل إلی الدین الحّق!: الَحنیف 

قوش 4( هذه ............... تدّل علی وجود حضارة قدیمة کانت هناك!: النُّ نم  3( ............... نوع من أشربة ُحّرم شربها في اإلسالم!: الصَّ
عیِّن الخطأ عن الکلمات الّتي تحتها خّط:- 4

2( ！فهذا یوم البَْعث ولکّنکم کنتم ال تَعلمون: مرادفه »القیامة« 1( هذا ِصراع دائمّي بین الفالسفة و الُعلماء!: مرادفه »النزاع« 
هامس عندما دخل المعّلم صّفهم!: مرادفه »االلتفات« 4( الطاّلب بدؤوا بالتَّ 3( هذا قول َسدید ال یمکن رفضه من جانب أحٍد!: مرادفه »مرصوص« 

عیِّن الخطأ فیما یلي:- 5
2( استقّر الّسلم في البالد بعد تلك الحرب العظیمة!: مرادفه »الصراع« 1( االبتعاد عن المعاصي یسّبب االقتراب من الجّنة!: مرادفه »التجّنب« 

4( رمی القوم إبراهیم في الّنار و لکّن اهلل أنقذه!: مرادفه »قذف« 3( ازدادت خرافات الناس في أدیانهم علی مّر العصور!: مضادُه »قّل« 
»النّاس ............... إبراهیم في النّار ألنّه کان قد ............... أصنامهم بِـ ............... ولکّن اهلل أنقذه!« عیِّن الّصحیح للفراغ:- 6

َر ـ الفأِس 2( قَذفوا ـ َکسَّ 1( جَعلوا ـ خّرَب ـ الّنحاِس  
4( جَعلوا ـ تجنَّب ـ الفأِس 3( َعلََّقوا ـ صاَرَع ـ الّنحاِس  

»في بعض األَدیان غیر اإللهّیة عبادات تکون خرافّیة مثل تعّدد اآللهة و تقدیم القرابین لها لکسب رضاها و تجنُّب ُشرورها!« کم جمعاً سالماً - 7
و جمع تکسیر جاء في العبارة علی الّترتیب؟

4( اثنان، أربعة 3( واحد، خمسة  2( اثنان، ثالثة  1( واحد، أربعة 
عیِّن عبارة جاء فیها مترادف لکلمة »عبث«:- 8

2( ！أَ یحسب اإلنسان أن یترك ُسدًی  1( ！إّن اهلل یحّب اّلذین یقاتلون في سبیله صّفاً کأَنّهم بنیان مرصوص
4( بعض الشعائر في أَدیان مختلفة مادیّة تکون خرافّیة!  3( ！أَقم وجهك للّدین حنیفاً و ال تکوننَّ من المشرکین

حیح للفراغ:- 9 عیِّن الصَّ
2( ............... أمام الحّضار عمل قبیح فَلَْنجَتنبه!  الّتهامس 1( لکّل دین ............... یحترمها المؤمنون به!  قرابین 

4( قام الکّفار بِـ ............... إبراهیم و لکّن اهلل أَنقذه!  تحدیث 3( هذه شجرة ال ثمرة لها فاعطني ............... لِکي أَقطعها!  کأساً 
 اقرأ العبارة التالیة ثّم عیِّن الکلمة المناسبة لکّل فراغ:1

»اآلثار القدیمة الّتي اکتشفها اإلنسان و   )10(   الّتي عرفها من خالل المکتوبات و   )11(   و الّرسوم و التّماثیل،   )12(   
اهتماَم اإلنسان بالّدین و تُدلُّ علی أنّه فطرّي في وجوده!«

4( الجوازات- 10 3( الّذکریات  2( الّشهادات  1( الّذاکرات 
4( البطاقات- 11 3( الّنقوش  2( الخرافات  1( القرابین 
4( تُلّون- 12 3( تُنتج  2( تُبّین  1( تُبّدل 

1- بچه ها، این مدل تست شبیه Cloze Test زبان هستش و برای هر جای خالی باید کلمءه مناسب رو انتخاب کنید.
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»هذه ............... علی وجهك تَدّل علی أنّك ............... فإنّي ُأعاهدك أن ............... حیاتك بالّسرور و الفرح!«:- 13
َ 2( البسمات ـ سامحتني ـ أَمأل 1( األناشید ـ َرحَّبتني ـ أُسّجَل  
4( األناشید ـ جّرحتني ـ أُحّسن لَ   3( البسمات ـ سخرت مّني ـ أُحوِّ

الحّضار إلی المستشفی َفـ............... فیه - 14 ............... سّیارة أبي، تصادمُت بسّیارة ُأخری فُجِرحت فأوصلني  ............... عندما کنت  »من سوء 
لمّدة أسبوع!«

4( ُخطّتي ـ أَرُکَب ـ استرحُت 3( ُخطّتي ـ ُأسافر ـ رقدُت  2( حظّی ـ أسوق ـ رقدُت  1( حظّي ـ ُأحّرك ـ استرحتُ 
»یا زمیلي العزیز، کنت أظّن أنّك ............... عندما ُأصاُب بمشاکل کبیرة و لکنّك ............... وحیداً فإنّي ُأضطررُت أن ............... ظروف حیاتي - 15

القاسیة بنفسي!« عّین الّصحیح للفراغات:
2( تحمیني ـ َودعتني ـ ُأغّیر 1( تَحمیني ـ فَقدتني ـ أَقبل  
4( تَدّلني ـ جََزیتني ـ ُأخّرب 3( تُساعدني ـ َرفَضتني ـ ُأدبّر  

»المعّلمون ............... قلوبکم بالعلوم النافعة فـ............... کثیراً ألّن ............... البالد بأیدي المعّلمین!« عّین الّصحیح للفراغات:- 16
لوهم ـ ثقافة 2( ینیروَن ـ بَجِّ ضوهم ـ حضارة   1( یملؤوَن ـ َعوِّ

4( یجّهزون ـ اخدموهم ـ حضارة 3( یُمّرروَن ـ اُشکروهم ـ ثقافة  

17 -:إنَّ اهللَ یُِحّب الَّذیَن یُقاتلون في سبیله َصّفاً کأَنَُّهم بُنیاٌن مَْرصوٌص！
1( یقیناً خداوند کسانی را که در راهش کشته می شوند، دوست می دارد، گویا آن ها بنایی محکم هستند!

2( به درستی که خدا کسانی را که در راه او پیوسته مبارزه می کنند دوست دارد؛ گویا شما دارای گروهی استوار هستید!
3( قطعاً خداوند دوست دارد کسانی را که در راه او در یک صف می جنگند؛ گویا آن ها ساختمانی استوار هستند!
4( خداوند کسانی را که در راه او همچون صفی می ُکشند دوست می دارد، مثل این که آن ها بنیانی محکم دارند!

»أصنام النّاس المکّسرة في قصة إبراهیم ⒔ تُبیِّن أنَّه کان یَطُْلُب أن یُنِقذ قومه من عبادة هذه الخرافات!«:- 18
1( بت های مردم در داستان ابراهیم ⒔ شکسته شد و بیان کرد که او قصد داشت که قومش را از عبادت این خرافه ها نجات دهد!
2( بت های شکستءه مردم در قصءه ابراهیم ⒔ آشکار کرد که همانا او می خواهد که قومش از عبادت این خرافات نجات داده شود!
3( بت های شکسته شدءه مردم در داستان ابراهیم ⒔ بیان می کند که او می خواست قوم خود را از عبادت این خرافات نجات دهد!

4( بت های شکسته شدءه مردم در قصءه ابراهیم ⒔ آشکار شد تا او بتواند قومش را از عبادت آن خرافات رهایی دهد!
»قد بیَّنت الحضارات الَّتي عرفها اإلنسان من اآلثار القدیمة الّتدیُّن الفطريَّ في اإلنسان!«:- 19

1( تمدن هایی که انسان آن ها را از آثار قدیمی شناخته است، دینداری ذاتی را در انسان آشکار کرده است!
2( تمدن هایی که به انسان ها در آثار قدیمی معرفی شد، دین فطری انسان را بیان کرده است!

3( گاهی تمدن هایی که انسان از آثار قدیمی شناخته است دینداری فطری در انسان را بیان می کند!
4( در تمدن هایی که انسان به وسیلءه آن آثار کهن را شناخت دینداری ذاتی انسان بیان شده است!

»حضارة اإِلیرانّیین من أقدم الحضارات الَّتي شاهدها البشر فال باحث یترّدد في ذلك!«:- 20
1( تمدن ایران از تمدن های قدیمی است که بشر آن را دیده است و هیچ پژوهشگری در آن تردید ندارد!

2( تمدن ایرانی ها از قدیمی ترین تمدن هایی است که بشر آن را مشاهده کرده و هیچ محّققی در آن تردید ندارد!
3( تمدن ایرانیان از تمدن های بسیار قدیمی است که بشر شاهدش بوده و پژوهشگران در آن تردیدی ندارند!

4( تمدن ایرانی از کهن ترین تمدن هایی است که بشر آن را دیده و هیچ پژوهشی در آن تردید نکرده است!
»هذه قرابین نقّدمها ألصنامنا لنتجنّب شرورها فکأنّها سیرة آبائنا!«:- 21

1( این قربانی ها را به بت های خود تقدیم می کنیم تا از بدی ها دوری کنیم و آن روش پدران ماست!
2( این ها قربانی هایی است که به بت های خود تقدیم می کنیم تا از بدی هایشان دوری کنیم و گویا آن شیوءه پدرانمان است!

3( این قربانی هایی که به بت ها تقدیم می کنیم برای این است که ما را از بدی ها دور کنند و گویا این از شیوه های پدران ماست!
4( این ها قربانی هایی است که برای بت هایمان تقدیم کرده ایم تا از بدی هایشان دور شویم، زیرا آن شیوءه پدران ماست!

»إنَّ هذه الّتماثیل و النّقوش الَّتي تفتخرون بها ال قیمة لها ألَنَّها عاجزة عن قضاء حوائجها!«:- 22
1( به راستی این مجسمه ها و نگاره هایی که به آن ها افتخار می کردید ارزشی ندارند، زیرا از برآوردِن نیازهای خود ناتوان هستند!

2( این مجسمه ها و نقش هایی که به خاطر آن ها فخرفروشی می کنید بی ارزش هستند، چون از برآوردِن حاجات شما ناتوان اند!
3( همانا مجسمه ها و نگاره هایی که به آن ها افتخار می کنید هیچ ارزشی ندارند، چون قادر به برآوردِن حاجات خود نیستند!

4( این مجسمه ها و نقش هایی که به آن ها افتخار می کنید هیچ ارزشی ندارند، زیرا آن ها از برآوردِن نیازهای خودشان ناتوان اند!
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»إن بحثنا عن شعائر دینّیة کانت قبل ظهور اإلسالم وجدنا خرافات کثیرة ازدادت فیها!«:- 23
1( چنان چه در مراسم دینی قبل از پیدایش اسالم پژوهش کرده باشیم، می بینیم که خرافات بسیاری را در آن افزوده اند!

2( هرگاه در مراسم دینی ای که پیش از اسالم بود جست وجو کنیم، خرافات بسیاری را خواهیم یافت که در آن ها اضافی است!
3( اگر در میان مراسم دین هایی که قبل از اسالم بودند تحقیق کنیم، خرافات بسیاری را که در آن ها اضافه کرده اند، می یابیم!

4( اگر در مراسم دینی ای که قبل از ظهور اسالم بوده جست وجو کنیم، خرافات بسیاری را می یابیم که در آن افزوده شده است!
»لّما شاهد النّاس أصنامهم المکّسرة تهامسوا: یا لیتنا ما خرجنا من المدینة!«:- 24

1( مردم زمانی که دیدند بت هایشان شکسته شده با یکدیگر پچ پچ کردند: کاش از شهر خارج نمی شدیم!
2( در این زمان مردم بت های شکسته شده را دیدند، پس پچ پچ کردند: ای کاش به خارج شهر نمی رفتیم!

3( زمانی که مردم بت های شکسته شده شان را دیدند، پچ پچ کردند: ای کاش از شهر خارج نشده بودیم!
4( وقتی مردم دیدند بت هایشان شکسته شده است، پچ پچ کنان گفتند: کاش به بیرون شهر نرفته بودیم!

»سُیحَضر النّاس یوم القیامة فیسألهم اهلل: أ کنتم تحسبون أنّکم تُترکون سدًی؟«:- 25
1( مردم در روز قیامت حاضر خواهند شد و خداوند از آنان می پرسد: آیا خیال می کردید که شما بیهوده رها می شوید؟

2( مردم را در روز قیامت حاضر خواهند کرد و خداوند از آنان خواهد پرسید: آیا خیال کرده بودید که بی هدف رها می شوید؟
3( در روز قیامت مردم را حاضر خواهند کرد و خداوند از ایشان سؤال می کند: شما خیال می کردید که پوچ و بیهوده رها می شوید؟

4( مردم در روز قیامت حاضر خواهند شد تا خداوند از آنان سؤال کند: آیا می پنداشتید که بیهوده رهایتان می کنیم؟
ثنا عن صراع المظلومین الدائمّي مع الظّالمین!«:- 26 »لیت الّتاریخ کان له لسان حّتی یُحدِّ

1( ای کاش تاریخ را زبانی بود تا از کشمکش سراسری ستمدیدگان با ستمگران سخن بگوید!
2( شاید اگر تاریخ زبان داشت، از مبارزءه طوالنی ستمدیدگان با ستمگران با ما سخن می گفت!
3( ای کاش تاریخ زبانی داشت تا با ما از نزاع همیشگی ستمدیدگان با ستمگران سخن بگوید!

4( کاش تاریخ زبان داشته باشد تا از مبارزءه بی وقفءه ستمدیدگان و ستمگران سخن بگوید!
عندما کان یُعّلق المدیر الوسام الذهبّي َعلَی ُعنق التلمیذ المثالّي قال لَُه: »تجنَّب الغرور فإنّه یوقعك في المهلکة!«:- 27

1( زمان آویختن مدال طالیی به گردن دانش آموز نمونه، مدیر به او گفت: »از غرور برحذر باش، چه آن تو را در هالکت می افکند!«
2( هنگامی که مدیر می خواست مدال طالیی را بر گردن دانش آموز الگو بیندازد، به او گفت: »مغرور نشو؛ زیرا باعث افتادنت در مهلکه می شود!«

3( وقتی که مدیر مدال طالیی را بر گردن دانش آموز نمونه می انداخت، به او گفت: »از غرور دوری کن، چه آن تو را در مهلکه می اندازد!«
4( زمانی که مدیر مدال طالیی را بر گردن دانش آموز درس خوان می اندازد، به او می گوید: »باید از غرور دور شوی، در غیر این صورت در مهلکه می افتی!«

»قد اکتشف العلماء من خالل هذه النقوش أنَّ لهؤالِء القوم شعائر کانوا یحّرقون أمواتهم فیها!«:- 28
1( دانشمندان از خالل این مجسمه ها به این نتیجه رسیده اند که این ها قومی بوده اند که در مراسمشان مرده ها را می سوزاندند!

2( دانشمندان از خالل این نگاره ها کشف کرده اند که این قوم مراسمی داشتند که مرده هایشان را در آن می سوزاندند!
3( دانشمندان  براساس این نگاره ها دریافته اند که مرده های این قوم طی مراسمی در آتش می سوخته اند!
4( دانشمندان از این آثار دریافته اند که این قوم عادت هایی داشته اند که طی آن مرده ها را می سوزاندند!

»أیُّها اإِلنسان الَّذي ُخلقت من الطینة و لن یَبقی منك شي ء سوی عظامك، ما غّرك بربّك الکریم؟«:- 29
1( ای انسانی که تو را از خاک خلق کرده اند و از تو جز استخوان باقی نخواهد ماند، چه چیز باعث شده نسبت به پروردگار بخشنده ات مغرور شوی؟!

2( انسانی که از گِل آفریده شده و از او غیر از استخوان هایش چیزی نمی ماند، چرا باید چیزی او را نسبت به پروردگار بخشنده اش مغرور کند؟!
3( ای انسانی که از خاک خلق شده ای و جز استخوان چیزی باقی نمی گذاری، چرا نسبت به خداوند بخشنده ات مغرور شده ای؟!

4( ای انسانی که از گِل آفریده شده ای و جز استخوان هایت از تو چیزی نخواهد ماند؛ چه چیزی تو را نسبت به پروردگار بخشنده ات مغرور کرده است؟!
»إنَّ النقوش الّتي ُرسمت في هذه المنطقة تخبرنا عن الحضارة القدیمة الَّتي کانت متعّلقة بقوم متمّدنین یعیشون ُهنا!«:- 30

1( آن آثاری که در این منطقه وجود دارد، خبر از تمّدنی قدیمی می دهد که متعّلق به مردم متمّدنی بوده که آن جا زندگی می کردند!
2( نگاره هایی که در این منطقه نقش بسته اند، ما را از تمّدنی قدیمی باخبر می کنند که متعّلق به قومی متمّدن بوده است که این جا زندگی می کردند!

3( کنده کاری هایی که در این منطقه بود، به ما از وجود قومی خبر می دادند که آن جا زندگی می کردند و تمّدنی قدیمی داشتند!
4( این تندیس هایی که در این منطقه ساخته شده اند، به ما از قومی متمّدن دارای تمّدن قدیمی خبر می دهند که این جا اقامت داشته اند!

»لن تجدوا في الکسل ما یُسّبب نجاحکم؛ فِإنّه ال نجاح لمن ال یُحاول ألهدافه!«:- 31
1( در تنبلی آن چه را که سبب موفقیتتان شود، نخواهید یافت؛ زیرا برای کسی که برای اهدافش تالش نمی کند، هیچ موفقیتی وجود ندارد!

2( آن چه را که باعث موفقیت شما شود، در تنبلی هرگز نمی یابید، چه کسی که برای اهداف خود تالش نکند، موفق نخواهد شد!
3( هرگز در تنبلی چیزی که باعث موفقیت شود، یافت نخواهد شد؛ زیرا هیچ موفقیتی برای کسی که تالش نکرده است، وجود ندارد!

4( در تنبلی چیزی را که دلیل موفقیتتان باشد، نمی یابید؛ چه، کسی که برای هدف های خود تالش نمی کند، موفق نمی شود!
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»کأنَّ هذا التمثال إنسان له أحاسیس فإنّه ینظر في عیوننا بدّقة!«:- 32
1( این مجسمه مانند انسانی است که احساساتی دارد و به دّقت به چشم ها نگاه می کند!

2( شاید این تندیس دارای احساساتی مانند انسان است؛ زیرا به چشم های ما زل زده است!
3( گویا این مجسمه، انسانی است که احساساتی دارد؛ زیرا با دّقت به چشم های ما نگاه می کند!

4( این یک مجسمه است و شبیه انسان احساساتی دارد و به دّقت ما را نگاه می کند!
»ال خیر في وّد شخص یجّرك ِإلی الضاللة بأعماله القبیحة!«:- 33

1( در دوستی با کسی که با اعمال زشت تو را به گمراهی می کشاند، خیری نمی یابی!
2( در دوستی با شخصی که کارهای زشتش باعث کشانده شدن تو به تباهی می شود، خیری نیست!

3( هیچ خیری در دوستی با کسی که با اعمال زشتش تو را به گمراهی می کشاند، نیست!
4( دوستی با کسی که تو را با کارهای زشت به تباهی می کشاند، خیری به تو نمی رساند!

»عندما تأکّدُت أنّه ال أحَد یتبعني في الّشارع فهمُت أنّي قد استطعُت خداع السارق!«:- 34
1( در خیابان وقتی مطمئن شدم که کسی مرا تعقیب نمی کند، فهمیدم که توانسته ام که دزد را فریب بدهم!

2( وقتی اطمینان یافتم که هیچ کسی در خیابان دنبالم نمی آید، فهمیدم که توانسته ام دزد را فریب بدهم!
3( آن هنگام که مطمئن شوم که هیچ کس مرا در خیابان تعقیب نمی کند، می فهمم که توانسته ام دزد را فریب بدهم!

4( لحظه ای که مطمئن شدم هیچ کسی در خیابان دنبالم نیامده است، فهمیدم که دزد را فریب داده ام!
»هذا الطائر ذکّي فتظاهَر بأّن جناحه مکسور لُینِقذ فراخه من عدّوه المفترس!«:- 35

1( این، پرندءه باهوشی است و وانمود کرده است که بال هایش شکسته اند بنابراین جوجه هایش را از دشمن درنده اش نجات می دهد!
2( این پرنده باهوش است برای همین وانمود می کند که بالش شکسته است تا جوجه ها را از دشمنی درنده نجات دهد!

3( این پرنده باهوش است و وانمود کرده که بالش شکسته است تا جوجه هایش را از دشمن درنده اش نجات دهد!
4( این پرندءه باهوش وانمود کرده که بالش شکسته است برای این که می خواهد جوجه هایش از دشمن درنده شان نجات یابند!

»ال إیمان لّلذین یُطعمون المساکین مّما ال یأکلون!«:- 36
1( ایمانی ندارند آنان که به درماندگان از آن چه نباید بخورند، غذا می دهند!

2( هیچ ایمانی ندارند آنان که از چیزهایی که خود نخورده اند به درماندگان می دهند!
3( کسانی که به درماندگان از آن چه نمی خورند، غذا می دهند هیچ ایمانی ندارند!

4( برای آنان که از آن چه نمی خورند به درماندگان غذا نمی دهند، هیچ ایمانی وجود ندارد!
حیح:- 37 عیِّن الصَّ

1( خذوا الحّق مّمن یقوله و کونوا نّقاد الکالم: حق را از آن که می گوید بپذیرید و نقد کنندءه سخن باشید!
2( ال تسّبوا الّناس فتکسبوا العداوة بینهم: به مردم دشنام ندهید تا دشمنی شان را به دست نیاورید!

3( تمّنی المزارع، لیت المطر ینزل کثیراً: کشاورز آرزو دارد که باران زیادی ببارد!
4( حضر السّیاح في القاعة ولکّن الدلیل لم یحضر: گردشگران حاضر شدند اما راهنما در سالن حاضر نشده بود!

حیح:- 38 عیِّن الصَّ
1( ！أ یَحَْسُب اإِلنساُن أَْن یُتَْرَك ُسدًی: آیا انسان می پندارد که بیهوده رها می کند!

2( ！أ أنَت فََعلَْت هذا بآلهتنا یا إبراهیم: آیا تو این را با خدای ما انجام می دهی ای ابراهیم؟
3( ！یَقول الکافُر یا لیتني ُکْنُت تراباً: کافر می گوید: ای کاش من خاک می شدم!

4( ！فهذا یوُم البَعث و لکّنُکم ُکنُتم ال تَْعلَُموَن: این روز رستاخیز است، ولی شما نمی دانستید!
عیِّن الخطأ في الترجمة:- 39

1( في هذه المدینة ال طبیب یعالج المرضی!: در این شهر، هیچ پزشکی بیماران را معالجه نمی کند!
2( ال أحزن علی کّل مکروه ُأواجهه!: به خاطر هر ناپسندی که با آن روبه رو شوم، ناراحت نمی شوم!

3( ال أثر لرأي األعداء في بالدنا!: نظر دشمنان در کشور ما هیچ تأثیری ندارد!
4( ال تُؤیِِّد الَّذیَن یفخرون بأنفسهم!: کسانی که فخرفروشی می کنند، تأیید نمی شوند!

عیِّن الخطأ:- 40
1( الّناس ظَّنوا أَنَّ إبراهیم ⒔ هو الفاِعُل: مردم گمان کردند که ابراهیم ⒔ همان انجام دهنده است،

2( فأحضروه حّتی یُحاکَم فََسأُلوه: پس او را آوردند تا محاکمه  شود و از او پرسیدند،
3( أ أنت فََعلَْت هذا بآلهتنا یا ابراهیُم؟: ای ابراهیم، آیا تو این کار را با خدایان ما انجام دادی،

نم الکبیر!: پس به آن ها پاسخ داد: از من نپرسید از بت بزرگ بپرسید! 4( فَأجابهم: لَِم تسألونَني، اِسألوا الصَّ
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حیح:- 41 عیِّن الصَّ
1( قیل لّلذیَن دخلوا الّنار: به کسانی که وارد  آتش می شوند، گفته می شود،

2( ذوقوا العذاب فهذا بسبب خطایاکم: عذاب را بچشید، این به دلیل گناهانتان است،
3( فَینادون ربَّنا أعطنا فرصة ُأخری للتوبة: پس ندا سر دادند، خدایا بار دیگر به ما فرصت توبه بده،
4( لعّلنا نُرحم فإنَّك أنت التّواب الرحیم: شاید که ما را ببخشایی؛ زیرا تو بسیار توبه پذیر و مهربانی!

حیح:- 42 عیِّن الصَّ
1( ال یَحُْزنُْهم قول اّلذین کفروا بالیوم اآلِخر!: سخن کسی که روز واپسین کافر شده است، آن ها را ناراحت نمی کند!

2( ال تأکلون مّما لم یذکر اسم اهلل علیه!: از آ ن چه اسم خداوند بر آن ذکر نشده، نخورید!
3( إّنکنَّ ال تقّصرن في أداء الواجبات الدراسّیة!: شما نباید در انجام تکالیف درسی تان کوتاهی کنید!

4( ال رجاء لنجاة من غرق في الذنوب!: هیچ امیدی به نجات کسی که در گناهان غرق شده است، نیست!
عیِّن الخطأ:- 43

1( َکَأنَّ هذا الرجل ال یشبع من طلب العلم!: گویا این مرد از طلب دانش سیر نمی شود!
2( ！قال ِإّني أعلم ما ال تعلمون: گفت همانا من چیزی را می دانم که شما نمی دانید!

3( ！یا لیتني ُکْنُت تُراباً: شاید که من از خاک بوده ام!
4( لعّل المذنب یتوب ِإلی ربّه الحنون!: امید است گناهکار به پروردگار مهربانش توبه کند!

حیح:- 44 عیِّن الصَّ
1( ِإنَّما الّناس ألُّم و ألب!: مردم همگی از یک پدر و مادر هستند!

2( إنَّما الفخر لعقل ثابت!: همانا افتخار تنها برای خردمند ثابت قدم است!
3( هذا طعام لم یُذَکر اسم اهلل علیه!: این غذایی است که نام خدا بر آن ذکر نشده است!

4( َکأنَّه داٌء ال برکة فیه!: مانند بیماری است و برکتی ندارد!
عیِّن الخطأ:- 45

1( ال ِإنسان في األَرض ِإاّل و هو متدیّن: هیچ انسانی در زمین نیست، مگر این که دیندار باشد،
2( ألَنَّ الّتدیّن أمر فطرّي قد جعلها اهلل في ُکلِّ إنسان: زیرا دینداری موضوعی فطری است که خداوند آن را در هر انسانی قرار داده است،

3( فآثار القدماء الَّتي اکتشفها البشر یؤیّد هذا الّنظر: و آثار پیشینیان که بشر آن ها را کشف کرده این موضوع را تأیید می کند،
4( و لعّله قد یُنسی ولکّنه ال یزول أبداً: اما گاهی فراموش می شود، ولی هرگز از بین نخواهد رفت!

حیح:- 46 عیِّن الصَّ
1( بدأت الّنار تحّرق ُکلَّ البضائع الَّتي کانت في المتجر: آتش سوزی شروع شد و تمام کاالهایی را که در فروشگاه بود سوزاند!

2( ِإنَّما نقصد بهذه األَعمال تکریم اّلذیَن یخدموننا!: با این کارها تنها قصد داریم کسانی را که به ما خدمت می کنند گرامی بداریم!
3( علِّقوا هذا الوسام علی رقبة من أنقذ الطّفل من الغرق!: این نشان را بر گردن کسی انداختند که کودکی را از غرق شدن نجات داد!

4( لعّل هذه خرافات قد دخلت في دیننا علی مّر العصور!: شاید این خرافات در گذر زمان وارد دین ما شده باشند!
عّین الخطأ:- 47

1( اجعل الیوم سعیداً و کثیر البرکات!: امروز را خوش اقبال و پربرکت قرار بده!
2( و امأل َصدِري انشراحاً و فمي بالبََسمات!: و سینه ام را از شادمانی و دهانم را از لبخندها پر کن!

3( و أِعّني في دروسي و أداء الواجبات!: و مرا در درسم و انجام تکلیفم یاری کن!
4( و أَنِْر عقلي و قلبي بالعلوم الّنافعاِت!: و عقل و قلب مرا با علوم سودمند نورانی کن! 

حیح في التعریب:- 48 عیِّن الصَّ
1( هرگز از کسانی نباش که به نسب های خود افتخار می کنند!: ال تصبح أبداً ممن یفتخرون بأنسابهم!

2( گویا آن حیوان از توانایی عجیبی بهره می برد!: کان ذاك الحیوان ینتفع بقّوة عجیبة!
3( هیچ کاری نزد خداوند بهتر از اندیشیدن نیست!: لیس عمل عند اهلل أفضل من التفّکر!
! فِّ 4( دانش آموزان شروع به پچ پچ کردن در کالس کردند!: بدأ الّتالمیذ یتهامسون في الصَّ

حیح في التعریب: »نقشه ای دارم که هیچ کس نمی تواند به آن پی ببرد!«:- 49 عیِّن الصَّ
2( لي ُخطة ال أحد یَستطیع أن یَفطنها! 1( کانت عندي ُخطَّة فال یَقدر أحد َعلی إدراکها! 

4( لي ُخطّة في ذهني ال أظنَّ أن یفطنها أحد! 3( عندي ُخطّة فال یمکن ألحد أن یدرکها! 
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عیِّن الخطأ في التعریب:- 50
1( اّتحاد مسلمانان در مراسم حج جلوه گر می شود!: یتجّلی اّتحاد المسلمین في شعائر الحّج!

2( کلید این خانه روی دیوار آویخته شده است!: قد ُعلِّق مفتاح هذا البیت علی الجدار!
3( آن ها نتوانستند ابراهیم ⒔ را بسوزانند!: ِإنَّهم ال یستطیعون أن یحترقوا إبراهیم ⒔ !

4( این کشمکش نباید ادامه دار باشد!: یجب أن ال یکون هذا الصراع مستمراً!
»هیچ  کاری بهتر از تحّمل سختی های زودگذر در دنیا نیست!«:- 51

2( لیس عمٌل أحسن من تحّمل المشاکل العدیدة في الّدنیا! 1( ال عمالً أحسن من تحّمل المشّقات المتأّخرة في الّدنیا! 
4( ال عمَل أحسن من تحّمل المصاعب العارضة في الّدنیا! 3( ال یوجد عمٌل أفضل من تحمیل المصاعب العارضة الدنیویّة! 

»هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست!«:- 52
2( ال فقر کالجهل و ال میراث کاألدب! 1( ال فقیر کالجاهل و ال میراث کاألدب! 

4( لیس فقر کالجهل و لیس میراث کاألدب! 3( ال فقراً کالجهل و ال إرثاً کاألدب!  
»امید است همکالسی های من در کالس پچ پچ نکنند تا درس را بفهمند!«:- 53

رس! 2( لیت زمیالتي ال یتهامسن في الّصّف حّتی تفهموا الدَّ رَس!  1( لعّل زمالئي ال یتهامسوا في الّصّف حَّتی یَْفَهُموا الدَّ
رس! 4( لعّل زمالئي في الّصّف ال یتهامسون حّتی یفهمون الدَّ رَس!  3( لعّل زمیالتي ال یتهامسن في الّصّف حّتی یَْفَهْمن الدَّ

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 54  :إّن اهللَ لَُذو َفضٍل َعلَی النّاس َولکنَّ أکْثََر النَّاس ال یَْشکُروَن！
1( قطعاً خداوند به مردم بخشش می کند، اما اکثرشان شکرگزاری نمی کنند!

2( بی گمان خداوند بر مردم می بخشد، ولی اکثر مردم شکرگزار نیستند!
3( همانا خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاس گزاری نمی کنند!

4( به درستی که خدا دارای بخشش بر مردم است، اما مردم سپاس گزاری بسیاری نمی کنند.
ماء تُمطر علینا ُحّباً في هذه األیاِم الَّتي نَحتاُج إلیه کثیراً!«: معلم دوست داشتنی گفت: .............- 55 »قاَل الُمعلِّم الَمحبوُب: لیَت السَّ

)اکنون فرهنیگ آموزش 98( 1( ای کاش آسمان باران محبت بر ما می بارید در این روزهایی که به آن بسیار نیازمندیم! 
2( کاش آسمان بر ما محبت ببارد در این روزهایی که به آن بسیار احتیاج داریم!

3( امید است که آسمان عشق ببارد در چنین روزهایی که بسیار به آن احتیاج داریم!
4( شاید آسمان بر ما عشق ببارد در روزهایی که نیاز ما به آن بسیار زیاد است!

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 56 حیح:  عیِّن الصَّ
1( تزداُد الخرافات في أدیاِن الّناس علی مّر القروِن!: در گذر قرن ها، خرافه ها در دین های مردم افزایش یافت!

!: پیامبران فرستاده شدند تا دین حق را تبیین کنند! 2( ُأرِسَل األَنبیاُء لِیبّینوا الّدیَن الحقَّ
3( کان إبراهیُم یُحاوُل أن یُنِقذ قومه مِن عبادة األَصنام!: ابراهیم تالش می کند که قومش را از پرستش بت ها نجات دهد!

4( ظَنَّ الکافروَن أّن إبراهیم ⒔ قد کسَر أصنامهم فهّددوه!: کافران تصّور کردند که ابراهیم ⒔ بت های آن ها را شکسته است، پس او را تهدید می کنند!
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 57 »لکُلِّ إنسان هَدٌف یَعیُش لَه و یَسَعی إلی تَحقیِقِه و الّذي ال هدَف له تُصِبُح َحیاتُه َعبثاً!«: 

1( همءه انسان ها هدفی دارند که به خاطر آن زندگی می کنند و برای تحّققش می کوشند و کسی که هدفی ندارد، زندگی اش بیهوده خواهد شد!
2( هدفی هست که هر انسانی برایش زیسته است و برای برآورده کردن آن تالش می کند و آن  که هیچ هدفی ندارد، زندگی اش عبث است!

3( هر انسانی برای هدفی زندگی می کند و برای رسیدن به آن سعی می کند و هر کس که هیچ هدفی نداشته باشد، حیاتش بیهوده می شود!
4( هر انسانی هدفی دارد که به خاطر آن زندگی می کند و برای برآورده کردنش می کوشد و آن  که هیچ هدفی ندارد، زندگی اش بیهوده می شود!

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 58  :قیَل ادُخِل الَجنََّة قاَل یا لَیَت َقومي یَعلَموَن * بِما َغَفَر لي َربّي َو َجَعلَني ِمن الُمکَرمیَن！
1( گفته شد وارد بهشت شو، گفت ای کاش قوم من از آن چه پروردگارم به من مغفرت کرد و مرا از گرامیان قرار داد، آگاه بودند!

2( گفت به بهشت داخل شو، گفت ای کاش قوم من از آن چه پروردگارم به من آمرزش کرد و مرا از باکرامتان قرار داد، آگاه بودند!
3( گفته شد وارد بهشت شو، گفت شاید قوم من به خاطر آمرزشی که پروردگار من به من داد، مرا مورد کرامت قرار دهند!

4( گفت به بهشت داخل شو، گفتم شاید قوم من از آن چه پروردگارم به من مغفرت می کند و مرا از مکرمین قرار می دهد، آگاه بودند!
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 59 »الحضارات الّتي عرفتُها ِمن خالل الکتاباِت َو النقوش کانت تؤکُّد بِأَنَّ اهتمامنا بِالّدین علی أساس الفطرِة!«: 

1( تمدن هایی را که از راه نوشته ها و نگاره ها شناختم، تأکید می کردند که توجه ما به دین، براساس فطرت است!
2( تمدن هایی که از طریق کتاب ها و نقاشی ها شناخته شدند، تأکید می کنند که توجه ما به دین، امری فطری است!

3( تمدن هایی را که از میان کتاب ها و نقش ها می شناختم، تأکید می کردند که توّجه انسان به دیانت، براساس فطرت می باشد!
4( تمدن هایی را که از میان نوشته ها و نگاره ها شناخته بودم، تأکید می کنند که عنایت ما به دیانت، براساس فطرت ماست!
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)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 60 عیِّن الَخطأ: 
، اِسألَن األَصناَم!: از آن ها سؤال نکنید، از بت ها سؤال کنید! 1( لَِم تَسألَنهنَّ

2( ！إنَّ اهلل ال یُضیُع أجَر الُمحِسنیَن: بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند!
3( لیَت صدیقي یَنجُح في الُمسابََقِة!: ای کاش دوستم در مسابقه پیروز شود!

4( ！فَاذُکروني، أذُکرُکم: پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم!
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 61 »کان اهلل قد أرسل أنبیاَءُه إلی اإِلنسان لُِیَبّینوا صراط اهلل المستقیم و الّدین الحّق!«: 

1( خداوند، پیامبرانش را به سوی انسان فرستاده است تا راه راست خدا و دین حق روشن شوند!
2( پروردگار ما پیامبرانش را برای انسان ها فرستاده بود تا راه مستقیم او دین حقیقی را توضیح دهند!

3( خداوند، پیامبرانش را به سوی انسان فرستاده بود تا راه راست خدا و دین حق را روشن کنند!
4( پروردگار، پیامبران را برای بشر فرستاده است تا راه راست او و دین حّقش را توضیح دهند!

)سراسری ریایض 98(- 62 عّین الّصحیح: 
2( لعّل الخیر قد نزل علینا: شاید خیر بر ما نازل شود! 1( لیتني رأیت جمیع الکتب: کاش همءه کتاب ها را ببینم! 

4( لعّل الّصبر یُنقذنا: شاید پایداری نجاتمان دهد!  3( لیت ااِلمتحان قد انتهی: کاش امتحان تمام شود! 
)سراسری انساین 98(- 63 »ما یَزید صبَرنا في اُمور ال طاقَة لنا بها، هو اإلیمان باهلل!«: 

1( آن چه صبر ما را در اموری که هیچ توانی برای آن ها نداریم، می افزاید، همان ایمان به اهلل است!
2( صبر ما در کارهایی که طاقتش در ما نیست، زیاد نمی شود، بلکه آن در ایمان به اهلل است!

3( صبر در کارهایی که توان آن ها در ما نیست قدرت ما را زیاد نمی کند، بلکه آن، ایمان به خداست!
4( چیزی که صبر ما را می افزاید، اموری است که هیچ طاقت آن را نداریم که همان ایمان به خداست!

)سراسری هنر 97(- 64 »ال شيء أحسُن من النّقوش و الّرسوم و الّتماثیل لُیشّجعنا إلی کشف الحضارات القدیمة!«: 
1( هیچ  چیزی بهتر از نقش ها و نقاشی ها و مجسمه ها نیست، برای این که ما را به کشف تمّدن های قدیم تشویق کند!

2( چیزی بهتر از نقوش و رسم ها و تمثال ها وجود ندارد که ما را به یافتن تمّدن های قدیم ترغیب کرده باشد!
3( هیچ  چیزی نیست که بهتر از نقش ها و نقاشی ها و تندیس ها ما را به کشف تمّدن های قدیم تشویق کند!
4( چیزی نیست که ما را به کشف تمّدن های قدیم بهتر از نقوش و نقاشی ها و تمثال ها ترغیب کرده باشد!

)سراسری خارج از کشور 98(- 65 »کاش همءه شهرهای کشورم را می دیدم!«: 
2( لیتني أنظر کّل المدن في بالدي! 1( لعّلني اُشاهد مدن بالدي جمیعاً!  

4( لیتني کنت اُشاهد جمیَع مدن بالدي!  3( لعّلي کنت أنظر مدن بالدي کّلها!  
)سراسری خارج از کشور 98(- 66 عّین الّصحیح )بالنظر إلی تأکید الجملة(: 

1( إّن الفخر لإلنسان اّلذي له عقٌل ثابت: فخر برای انسانی است که بی گمان دارای عقلی ثابت است!
2( إّن وعاء العلم ال یضیق بکّل ما ُجعل فیه: به طور قطع، ظرف علم با هر آن چه در آن قرار داده شود، تنگ نمی شود!

3( إّن الّناس یمّرون بجوار األشجار اّلتي ینتفعون بها: مردم از کنار درختانی که از آن ها سود می برند، قطعاً عبور می کنند!
4( إّن غصون بعض األشجار تنکسر من ثقل وزن ثمارها: شاخه های برخی درختان از سنگینی وزن میوه هایش بدون شک شکسته می شود! 

)سراسری زبان 98(- 67 عّین الخطأ: 
1( إن نأخذ من أموالنا تَنقص بمرور األیّام،: اگر از اموالمان برداشت کنیم، به مرور زمان کم می شود،

2( ولکن عندما نُعطي اآلخرین مِن علمنا و نُعلِّمهم،: ولی هنگامی که به دیگران از علممان می دهیم و به آن ها آموزش می دهیم،
3( یکثر علُمنا، ألّن في الّتعلیم تکراَر الّدرس ألنفسنا،: علممان زیاد می شود، زیرا در آموزش دادن تکرار درس است برای خودمان،

4( فالعلُم أحسُن من المال ألّنه ال زواَل له!: پس علم قطعاً از مال بهتر است و علم از بین نمی رود!
)سراسری هنر 97(- 68  :ًیوم ینظر المرء ما قّدمت یداه، و یقوُل الکافر یا لیتني کنُت ترابا！

1( )در آن( روز انسان به آن چه دستانش پیش فرستاده، می نگرد و کافر می گوید: ای کاش خاک بودم!
2( آن روز انسان می بیند چیزی را که با دستانش پیش فرستاده است و کافر می گوید: ای کاش خاک باشم!

3( روزی که شخص نتیجءه آن چه را که به وسیلءه دستانش تقدیم کرده می بیند، و کافر می گوید: کاش خاک بودم!
4( )آن( روز است که هر شخصی به نتیجءه چیزی که دستانش تقدیم کرده می نگرد و کافر می گوید: ای کاش خاک می شدم!

)سراسری انساین 97(- 69 »کاش می توانستم تحصیل خود را ادامه بدهم تا برای جامعه از امروز مفیدتر باشم!«: 
2( لیتني إنّي ُأرید أن أُدیم تحصیلي و أکون نافعاً من الیوم للمجتمع! 1( لیتني کنُت أستطیع أن ُأدیم دراستي ألکون أنفع للمجتمع من الیوم! 

4( لیتني کنُت أقدر أن أستمّر علی تحصیلي حّتی أکون نافعاً للمجتمع مثل الیوم! 3( لیتني إنّي قادر أن أواصل دراستي و أکون أنفع من الیوم للمجتمع! 
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)سراسری خارج از کشور 97(- 70 »ال لوَن في عمٍق أکثر من مائتي متر، ألّن کّل األلوان تختفي هناك!«: 
1( هیچ رنگی در عمق حدود دویست متر نیست، چه همءه رنگ ها همان جا مخفی می شوند!

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

4( در عمقی بیشتر از دویست متر رنگی نیست از آن جا که همءه رنگ هایی که وجود دارند مخفی شده اند!
)سراسری ریایض 96(- 71 »قد یلقي الشاّب نفسه بسبب أخطائه في بِئر، الخروج منها صعب کثیر!«: 

1( آن جوان به خاطر خطاهایش گاهی خویشتن را در چاهی می بیند که خروج از آن سخت است!
2( آن جوان که برای اشتباهاتش خود را در چاه می اندازد، بیرون آمدنش از آن خیلی دشوار است!

3( گاهی جوان به خاطر اشتباهاتش خود را در چاهی می اندازد که خارج شدن از آن بسیار دشوار است!
4( گاهی یک جوان به علت اشتباهاتش خود را در چاهی می بیند که بیرون آمدن از آن خیلی سخت می باشد! 

)سراسری ریایض 95(- 72 »مفتاح الهدوء هو أن نَعلم أنّه ال أثَر لرأي اآلخرین في حیاتنا!«: 
1( کلید آرام بودن این است که نظر دیگران در زندگی ما هیچ تأثیری ندارد!

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

4( کلید آرام بودن آن است که می دانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد!
)سراسری زبان 95(- 73 حیح:  عیِّن الصَّ

1( ال طفل یقلق لتهیئة طعامه في کّل یوم: کودک برای تهیءه غذای روزانه اش مضطرب نیست،
2( ألّنه یؤمن بعطوفة ُأّمه دائماً: زیرا او همیشه به مادر مهربانش ایمان دارد،

3( لیتني کنت آمنت بربّي مثل ذلك الطّفل: ای کاش من هم مثل آن کودک به خدایم ایمان بیاورم،
4( و ما کنت أقلق لتهیئة طعام الغد أبداً!: و هرگز برای تهیءه غذای فردا پریشان نمی شدم!

)سراسری خارج از کشور 95(- 74 »یا إنساُن؛ إنّني قد طردت الّشیطان ألنّه لم یسجد لك، و أنت اآلن تصاحبه و تترکني!«: ای انسان ............... 
1( همانا من شیطان را دعوت کردم که تو را سجده کند، و تو اکنون با او دوست شده ای و مرا ترک می کنی!

2( به راستی که من شیطان را طرد کردم زیرا به تو سجده نکرد، و تو اکنون با او دوستی می کنی و مرا رها می کنی!
3( این درست است که تو با شیطان مصاحبت می کنی و مرا رها می کنی، و حال آن که من به شیطان امر کردم به تو سجده کند!

4( به راستی که تو اینک مصاحب شیطان شده ای و مرا ترک کرده ای، در حالی که من او را رها کردم زیرا از او خواستم به تو سجده کند و نکرد! 
)سراسری تجریب 94(- 75  :یَضرب اهلل األمثال للنّاس لعّلهم یتذکّرون！

2( اهلل برای مردم مثل ها را می زند، شاید یادآور شوند! 1( اهلل مثل هایی برای مردم می زند، شاید پند بگیرند! 
4( خداوند برای مردم مثلی زده است، باشد که عبرت بگیرند! 3( خداوند مثلی برای مردم زده است، باشد که متنّبه شوند! 

)سراسری زبان94(- 76 عیِّن الخطأ للفراغین: »إّن اهلل هو الوحید الَّذي ...............: خدا تنها کسی است که ...............« 
1( یَْجلِس ُمکّذبوه و ُمنکروه علی مائدته: تکذیب کنندگان و منکران را بر سر سفرءه خود می نشاند،
2( یشتري القلوب المنکسرة أحسن من الّسالمة: دل های شکسته را بهتر از دل های سالم می خرد،

3( إن تذهب إلیه یُسرع إلیك: اگر به سوی او بروی، به سویت می شتابد،
4( عندما یَبعد عنك کّل الّناس یبقی عندك!: هنگامی که همءه مردم از تو دور می شوند نزد تو می ماند!

)سراسری انساین 94(- 77 ّم!«:  »ال حیاة تبقی للحقیقة بعد کّل إغراق في المدح و في الذَّ
1( بعد از هر زیاده روی در مدح و ذم، هیچ حیاتی برای حقیقت باقی نمی ماند!

2( هیچ حیاتی وجود ندارد که بعد از مدح و ذم مبالغه آمیز، حقیقت را نشان دهد!
3( هیچ حیاتی، بعد از اغراق در هرگونه مدح و ذم، برای حقیقت باقی نخواهد ماند!

4( بعد از مبالغه ها چه در مدح و چه در ذم، هیچ حیاتی نمی ماند که حقیقت در آن باشد!
)سراسری ریایض 92(- 78 »الظبُي کأنّه إنسان شاعر یُدرك جمال الّلیل و هو یرقب القمر بإعجاب کثیر!«: 

1( این آهو چون انسانی است شاعر که قدر شب زیبا را دانسته و نظاره گر زیبایی ماه است!
2( چه بسا آهو انسانی است شاعر که قدر زیبایی شب را می داند و ماه را با تعّجب بسیار نظاره می کند!

3( آهو گویی انسانی شاعر است که زیبایی شب را درک می  نماید و با شگفتی بسیار ماه را نظاره می  کند!
4( گویی که این آهو همچون انسان شاعری است که شب زیبا را درک می کند و به طوری عجیب نظاره گر ماه است!
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)سراسری هنر 92(- 79 »ال دین للمتلّون و إن ألقاك في الخطأ و تظاهر بکمال دیانته!«: 
1( کسی که چند رنگ است دینی ندارد حتی اگر به بی نقصی خود تظاهر کند و تو را به اشتباه بیفکند!

2( هیچ دینی ندارد آن  کس که دو رنگ است و به کمال دینداری اش تظاهر کرده و باعث اشتباه تو شود!
3( انسان دورو هیچ دینی ندارد، اگرچه تو را به اشتباه بیفکند و به کامل بودن دیانتش تظاهر کند!
4( آن که دورو است دین ندارد، هرچند ظاهری با دین و بی نقص نشان دهد و تو را به خطا اندازد!

)سراسری انساین 91(- 80 »الصورة الحسنة ال دوام لها، فکن ذا سیرة حسنة لِیذکرك النّاس بالخیر في المستقبل!«: 
1( روی زیبا بادوام نیست، پس سیرت نیک داشته باش، تا بعدها مردم از تو به خوبی یاد کنند!
2( صورت زیبا هیچ دوامی ندارد، پس نیکوسیرت باش تا در آینده مردم تو را به نیکی یاد کنند!

3( روی خوب دوام اندکی دارد، پس سیرتت را نیک بدار که مردم در آینده از تو به خوبی یاد خواهند کرد!
4( برای چهرءه زیبا ثباتی نیست، پس خوش اخالق باش که مردم پس از این، تو را به نیکی یاد خواهند کرد!

)سراسری تجریب 90(- 81 عیِّن الخطأ: 
1( ال شّك أّن صمت المؤمن عن حکمة یراها صحیحة!: شّکی نیست که سکوت مؤمن از حکمتی است که آن را صحیح می داند!

2( یُعتبر العباد الصالحون من مفاتیح أبواب الُهدی!: بندگان صالح را کلید درهای هدایت به شمار می آوریم!
به!: پی بردم که حق غالباً در چیزی است که انکارش می کنیم! 3( علمُت أّن الحّق في األغلب فیما نُکذِّ

4( ال تقبل الّرأي اّلذي ال تُدرك عمقه!: اندیشه ای را که ژرفای آن را درک نمی کنی، قبول مکن!
)سراسری انساین 90(- 82 »قد تعّلمت أن ال أعجل في معاتبة أحد بذنب ارتکبه، فلعّل اهلل أراد أن یغفر ذنبه!«: 

1( یاد گرفته ام که در سرزنش کردن کسی به سبب گناهی که مرتکب شده عجله نکنم، چه شاید خدا بخواهد از گناه او درگذرد!
2( مرا فهمانده اند که نباید در عیب جویی از افراد به سبب گناهان آن ها تعجیل کنم، بسا بخواهد از گناه آن ها گذشت کند!
3( فهمیده ام که در عیب گیری از اشخاص به خاطر گناه کردنشان نباید شتاب داشته باشم، بسا خدا بخواهد آن ها را بیامرزد!

4( به من آموخته اند که نباید در سرزنش هیچ فردی به خاطر گناهش عجله کرد، چه شاید آمرزیدءه خداوند باشد!
)سراسری خارج از کشور 89(- 83 حیح:  عیِّن الصَّ

ة! 1( هیچ دگرگونی در سّنت های الهی نیست!: ال تبدیل للسنن اإللهیَّ
2( هیچ ارزشی برای علم بی عمل نیست!: ال قیم لعلوم لیس له عمل!

3( هیچ یأسی در دل بندءه صالح راه ندارد!: ال ینفذ الیأس في قلب العبد الصالح أبداً!
4( هیچ عاقلی را نمی شناسم که از تجارب عبرت نگیرد!: ال أعرف العاقل لم یعتبر بالّتجارب!

)سراسری انساین 89(- 84 »ال شاّب هناك لم یدافع عن وطنه في الحرب المفروضة!«: 
2( هر جوانی هنگام تحمیل جنگ از وطن خویش دفاع می کند! 1( جوانی نیست که در جنگ تجاوزگرانه از وطن دفاع نکند! 

4( هیچ جوانی نبود که هنگام تحمیل جنگ تجاوزگرانه از وطن دفاع نکرده باشد! 3( هیچ جوانی نیست که در جنگ تحمیلی از وطن خود دفاع نکرده باشد! 
)سراسری زبان 88(- 85 »ال تترکوا شیئاً من أمر دینکم إلصالح دنیاکم، فإنَّ اهلل یفتح علیکم ما هو َأَضرُّ منه!«: 

1( نباید دین را به خاطر اصالح دنیای خود ترک کرد، زیرا باب آن چه که از آن ضرربخش تر است، بر شما باز می شود!
2( آن چه از امور دینی است، برای اصالح دنیایتان نباید رها شود، زیرا خداوند چیزی را بر شما می گشاید که از آن زیانبارتر است!

3( چیزی از امر دینتان را به خاطر اصالح دنیای خود ترک نکنید که خداوند آن چه ضرر آن بیشتر است برای شما می گشاید!
4( امری از امور دینتان را به خاطر امور دنیا رها نکنید، زیرا چیزهایی به شما روی می آورند که زیان آن ها بیشتر است!

)سراسری خارج از کشور 87(- 86  »استفد من النعم الّتي وهبها اهلل لك و ال تضّیعها و ال تغترَّ بها ألنّها لیست دائمّیة!«: 
1( همیشه از نعمت ها بهره ببر زیرا آن ها را خدا به تو عطا کرده ولی به خاطر آن ها مغرور مشو زیرا دائمی نیستند!

2( از نعمت هایی که خدا به تو عطا کرده استفاده کن و آن ها را ضایع مکن و به آن ها مغرور مشو زیرا دائمی نیستند!
3( از نعمت های خدا که به تو عطا شده استفاده کن ولی نه آن ها را ضایع کن و نه به داشتن آن ها مغرور شو که فناپذیر هستند!

4( از همءه نعمت هایی که خدا به تو داده بهره مند شو، در این صورت آن ها را تباه نمی کنی و به آن ها مغرور نمی شوی زیرا همگی رفتنی هستند!
)سراسری هنر 86(- 87  »إّن عباد اهلل یتمّتعون من نعمه و لیسوا محرومین عن الطّّیبات!«: 

1( مسّلماً عبادت کنندگان خدا از نعم الهی سود می برند و از پاکی ها خود را بی بهره نمی کنند!
2( قطعاً عابدان خدا از نعم او نفع برده و از رزق و روزی پاک، خود را محروم نمی سازند!

3( بندگان خدا از نعمت های او بهره مند می شوند و از روزی های پاک محروم نیستند!
4( بندگان خدا از موهبت او بهره مندند و از روزی های حالل محروم نمی شوند!

عیِّن الخطأ في المفهوم:- 88
2( ال شيء أحّق بالسجن من اللسان!: التشجیع علی السکوت! 1( ！هل یستوي الَّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون: التشجیع علی طلب العلم! 

4( ال دین لمن ال عهد له!: التشجیع علی الوفاء بالعهود! 3( ال فقر أشّد من الجهل!: التشجیع علی طلب المال! 



24

»ال شيء أحّق بالسجن من اللسان!« عیِّن غیر المناسب للمفهوم:- 89

پشیمانی ــــادءه  ب از  ــز  ــرگ ه  )1
2( خیر الکالم ما قّل و دّل!

ــر دل خویش ــه ضمی ــی به ک 3( خاُمش
4( سکوت اللسان سالمة اإلنسان!

ــی ــوش ــام ــــام خ ـــلـــخ،  ک ـــشـــود ت ن

مگوی کــه  گفتن  و  گفتن  کسی  بــا 

»ال یرحم اهلل من ال یرحم النّاس!« عیِّن األبعد إلی مفهوم العبارة:- 90
2( ِإنَّ رحمة اهلل وسعت کّل شيء! 1( ارحم من في األَرض یرحمك من في السماء! 

4( یرحم اهلل من یعفو عن أخطاء اآلخرین! 3( ارحم تُرحم فإنَّ الرحماء یرحمهم الرحمن! 
عیِّن الخطأ في المفهوم:- 91

1( ال َکْنَز أغلی من القناعة!: ای شکم خیره به نانی بساز / تا نکنی پشت به خدمت دو تا
2( کأّن إرضاء جمیع الّناس غایة ال تُدرك!: ال یمکن الحصول علی رضاء الّناس کّلهم!

3( ال لباس أجمل من العافیة!: تن آدمی شریف است به جان آدمیت / نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
4( ال شيء أحّق بالسجن من اللسان!: اللسان ِجرمه صغیر و ُجرمه کبیر!

حیح في المفهوم:- 92 عیِّن الصَّ
2( أکلتم تمري و عصیتم أمري!: کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد! 1( ال خیر في قول ِإاّل مع الفعل!: خیر الکالم ما قّل و دّل! 

4( َکأنَّ إرضاء جمیع الّناس غایة ال تدرك!: زندگانی به مراد همه کس نتوان کرد!   کّل نفس ذائقة الموت！ :3( ！أ یحسب اإِلنسان أن یترك سدًی
»ال خیر في قول إاّل مع الفعل!« عیِّن الُمناسب في المفهوم:- 93

فرسود من  ــان  زب گفتم  که  بس   )1
2( گفتار بی کردار ضایع ماند!

سرای یک  در  که  گوید  خردمند   )3
4( عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد!

ــن نــــدارد ســود ــِت م ــف ــه کــنــم گ  چ

جای به  نماند  ــردد  گ دو  فرمان   چو 

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 94 عیِّن األقرب ِمن مفهوم العبارة التالیة: »کأَنَّ إرضاَء النّاس غایُة ال تُدرُك!« 
دنیا نعمت  به  طمع  اهــل  ــدءه  دی  )1
2( سعدی از سرزنش غیر نترسد هیهات
3( کلُّ شيٍء ینَتهی به غیر إرضاء القلوب
4( زین خلق پرشکایِت گریان شدم ملول

شبنم! به  چاه  که  هم چنان  نشود  پر 
را! باران  کند  اندیشه  چه  نیل  در  غرقه 
کان رضی اهلل سهل لیك رضی الّناس صعب!
آرزوست! مستانم  نعرءه  و  های وهوی  آن 

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 95  :ین َحنیفاً َو ال تَکونَنَّ ِمَن الُْمْشِرکیَن عیِّن الَخطأ في المفهوِم لاِلیَِة الشریفِة ！أِقم َوجَْهَك لِلدِّ
غــرور مست  و  حــضــور  هوشیار  گنهیم1(  ــءه  ــرق غ و  ــد  ــی ــوح ت ــر  ــح ب

2( ！إّني َوجهُت وجهي لّلذي فطَر الّسماوات و األرض حنیفاً و ما أنا مِن الُمشرکیَن
3( آفُة اإلیماِن الّشرك!

4( ！ال أعبُد الَّذیَن تَعبُدوَن مِن دوِن اهلل َولکن أعبُُد اهللَ الَّذي یََتَوّفاکم َو ُأمِرُت أن أکوَن مِن الُمؤمِنیَن
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 96 عیِّن المناسَب للَمفهوم: »ال خیَر في َقوٍل إاّل مََع الِفعل!«: 

2( کارها به صبر برآید و مستعجل به سر در آید! 1( کار نیکو کردن از پر کردن است!  
4( چشم سر ُجّبه بیند و دستار/ چشم سّر قول بیند و کردار! 3( به عمل کار برآید به سخندانی نیست! 

عیِّن الجواب الّذي کّل کلماته من الحروف المشّبهة بالفعل:- 97
، لیَت، لعلَّ ، لکنَّ 4( أنَّ ، لیتَ  ، أَْن، کانَّ 3( إنَّ ، لیت، لعلَّ  2( لکْن، أنَّ ، کأنَّ  1( إْن، لیَت، لعلَّ

عیِّن ما فیه کلمة غریبة )حسب القواعد(:- 98
4( مِن، في، َعلَی، حّتی 3( أْن، لَْن، َکي، حّتی  2( کاَن، لَیَْس، صاَر، لیتَ  1( إْن، َمن، ما، لَم 

عیِّن عبارة جاء فیها من الحروف المشّبهة بالفعل:- 99
2( ُقِل الحّق و إن کاَن مّراً!   1( ！ما تنفقوا من خیر فإن اهلل به علیم

 ً4( ！إن تّتقوا اهلل یجعل لکم فرقانا 3( علی المتکّلم أن ال یتدّخل في ما لیس له به علم! 
حیح في قراءة »ان« في العبارة التالیة حسب الترجمة و القواعد:- 100 عیِّن الصَّ

»ان أکثر النّاس یعتقدون ان اإِلسالم منع المرأة ان تحضر في المجتمع!«
4( إْن، إْن، أّن 3( إّن، أّن، أنْ  2( أّن، أّن، إنْ  1( إْن، إّن، إنّ 
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عیِّن الخطأ في استخدام الحروف المشّبهة بالفعل:- 101
1( في هذه المدرسة طالب مثالّي!  إنَّ في هذه المدرسِة طالباً مثالّیاً!

2( أنتم تََتَکلَّمون بالّلَغة العربّیِة!  َکأنَّ أنُْتم تََتَکلَُّموَن بالّلَغِة العربّیة!
ُد اهتمام اإلنسان بالّدین! د اهتمام اإلنسان بالّدین!  إّن اآلثاَر القدیمَة تُؤکِّ 3( اآلثار القدیمة تُْؤکِّ

4( الطالُب یدرك قیمة الوقِت!  لیت الطالَب یدرك قیمة الوقِت!
عیِّن ما لیس فیه من الحروف المشّبهة بالفعل:- 102

 2( ！رّب ِإّني ظلمت نفسي فاغفر لي 1( آیات اهلل في األرض کثیرة و لکّن أکثرهم ال یعقلون! 
4( علیکم أن تحاولوا لبناء وطنکم أکثر من قبل! 3( لیتکم ما کنتم عن القراَءة المتواصلة غافلین! 

عیِّن الخطأ في التشکیل لحرف »ان«:- 103
2( إّن تتناول الطعام مع والدیك یُکتسب رضاهما! ماء!  1( إنَّ مثل العلماء في األرض کمثل الّنجوم في السَّ

4( ال أُشّك أنَُّکْم لن تَکذبوا أبدا في حیاتکم! 3( علینا أْن نعظِّم شعائر اهلل في جمیع األحوال! 
عیِّن ما فیه من الحروف المشّبهة بالفعل:- 104

2( ما کنت أظّن أن أکون قویّاً هکذا أمام المشاکل! 1( ال خیر في قول إاّل مع الفعل!  
4( إن تُبدوا شیئاً أو تخفوه یعلمه ربّکم! 3( اِعلم أّن ربَّنا یرحم من یرحم الّناَس! 

عیِّن الخطأ لتکمیل الفراغات:- 105
1( ！قل ............... اهلل قادر علی ............... ینّزل آیة: إّن ـ أّن

2( ............... تُحِْسن إلی والدیك فاعلم ............... أجرك علی اهلل!: إْن ـ أّن
3( ............... الَّذیَن آمنوا یجب علیهم ............... یصّلوا خمس مّرات في الیوم!: إّن ـ أْن

4( هل تصّدق ............... الدالفین تستطیع ............... ترشدنا إلی مکان غرق السفن؟: أّن ـ أْن
عیِّن الخطأ عن قراءة »ان« في العبارات التالیة:- 106

2( ان تؤمن بیوم البعث فال یحزنك ظلم الظالمین!: إّن 1( نرید ان نسافر إلی جزیرِة کیش بالطائرة!: أن 
4( من یتب إلی اهلل توبة نصوحاً فان اهلل غفور رحیم!: إّن 3( ال تحسب ان النجاح ینزل من السماء جاهزاً!: أنّ 

»المجاهدون یندفعون إلی الحدود للدفاع عن القیم األخالقّیة!« عیِّن الّصحیح مع »إّن«:- 107
4( إّن المجاهدون یندفعون ...! 3( إّن المجاهَدیِن یندفعاِن ...!  2( إّن المجاهدون یندفعین ...!  1( إّن المجاهدیَن یندفعون ...! 

»أنتم مجتهدون في القیام بأُمورکم!« عیِّن الّصحیح مع »لیت«:- 108
4( لیتکم مجتهدین ...! 3( لیتکم أنتم مجتهدین ...!  2( لیتکم مجتهدون ...!  1( لیت أنتم مجتهدون ...! 

عیِّن ما فیه »أن« ناصبة:- 109
2( ال تسقط ورقة من شجرة إاّل بإذن اهلل تعالی! 1( عاهدنا المعّلم أاّل نقّصر في الدراسة! 

4( ان لم یکن لکم دین فکونوا أحراراً في دنیاکم! 3( أال ربُّکم یعلم ما في صدورکم جمیعاً! 
عیِّن عبارة تدلُّ علی »التمنّي«:- 110

2( کأنَّ إرضاء جمیع الّناس غایة ال تدرك!   ً1( ！یقوُل الکافر یا لیتني کنت ترابا
 4( ！عسٰی أن تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم 3( لعّل الموّدة تستقّر بین جمیع الّناس في العالم! 

حیح عن زمان األفعال:- 111 عیِّن الصَّ
2( کأنَّ الشمس تُنفق أضواءها حّتی تُنیر العالم  الماضي االستمرارّي 1( لیت زمالئي تنبَّهوا بعد استماع کالم األُستاذ  المضارع االلتزاميّ 

4( ال أحد یَرفع صوته فوَق صوت والدیه  المضارع االلتزامّي 3( ال یُصارِع العاقل الحقَّ و لو کان ُمّراً  المضارع االلتزاميّ 
عیِّن الخطأ في استخدام الحروف:- 112

2( ................ إیمان مع سوء الظّن: لعلَّ 1( ！هذا یوم البعث و .............. کم ال تعلمون: لکنَّ 
4( ！قالَِت األعراِب آمّنا قل لم تؤمنوا و .............. قولوا أسلمنا: لکِْن 3( ！أو لم یعلموا ............... اهلل یَبسُط الّرزق لمن یشاء: أنَّ 

عّین عبارًة لیس فیها »الماضي االستمرارّي«:- 113
2( لیت الّناس علموا کیف حصلت علی هذه الّدرجات الرفیعة! 1( کان الکّفار یقّدمون القرابین لکسب رضی األصنام! 

4( رأیُت جماعًة یتحّدثون عن حوادث قد وقعت في ساحة المدینة! 3( کان نبّي اهلل ④ َکّسر جمیع األصنام إاّل الّصنم الکبیر! 
حیح عن الحروف في العبارات:- 114 عیِّن الصَّ

1( ！و أَوفوا بالعهد إنَّ العهد کاَن مسؤوالً یربط الجملتین
2( ！یا لیَت قومي یعلمون * بما غفر لي ربّي یُستخدم للتمّني

3( ！فهذا یوم البعث ولکّنکم کنتم ال تعلمون األَّول یرفع اإلبهام عن قبله و الثاني »ال« الناهیة
4( ！ال تَحزْن إنَّ اهلل معنا »ال« النافیة
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عیِّن ما فیه حرفاً یدّل علی »الّرجاء«:- 115
2( ！إذا ُقرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعّلکم ترحمون  1( ！ال یَسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیراً منهم

4( یا لیت هؤالِء األحّبة لم یترکوني في صعوبات حیاتي! 3( یا عزیزاتي، أرجو لکّن التوفیق و الّنجاح في طریق حیاتکّن! 
حیح عن ترجمة األفعال:- 116 عیِّن الصَّ

2( یا لیت ربّي جََعلني من المرحومین  قرار بدهد 1( ال یَسبْق في العمل بالقرآن غیرکم  پیشی نمی گیرد 
4( لعّل ربّي الکریم قد غفر ذنوبي العظیمة  آمرزیده باشد 3( ال کتاَب من کتب العالم یُغنیك عن الّتجربة  بی نیاز می کند 

عین عبارة جاء فیها »ال« کّلها من نوع واحد:- 117
2( ال تَُقْل ما ال تعلم بَل ال تَُقْل کّل ما تعلم!  1( ！ربَّنا ال تُحّملنا ما ال طاقة لنا به

4( ال نفع في حیاة ال هدوء فیها! 3( ال یفوز من ال نظم في ُأموره!  
عیِّن الّصحیح لتکمیل الفراغ:- 118

1( »ال تغتّروا بصالتهم و ال بصیامهم و ............... اختبروهم عند صدق الحدیث و أداء األمانة!«  لکّن
2( »أوصت شیمل ............... تشکیل فریق للحوار الّدینّي و الثّقافّي یکون أمراً ضروریّاً!«  أْن

3( ！یقولون بأفواههم ما ............... في قلوبهم و اهلل أعلم بما یکتمون  أنَّ
4( ！و جادلهم باّلتي هي أحسُن ............... ربّك هو أعلم بمن ضلَّ عن سبیله  إّن

عیِّن »ان« یختلف نوعه عن الباقي:- 119
2( ان أحسن الّناس من یشتغل بالّزراعة و هي أطیب األعمال! 1( ان تکامل اإلنسان أمر تدریجّي یحتاج إلی التعلیم و الّتربیة! 

4( قّرر طاّلب الجامعة أاّل یغیب أحدهم عن االمتحان حّتی ال یؤّجله األستاذ! 3( استخدم سیاجاً حول مزرعتك ألن الذئاب تسرق محاصیلك! 
عیِّن »ال« غیر عاملة:- 120

2( ！لم تقولون ما ال تفعلون 1( ال دوام للظُّلم کالّلیل!  
4( ال کنز أغنی من القناعِة!  3( ！ال یّتخِذ المؤمنوَن الکافرین أولیاء

عیِّن الّصحیح عن نوع »ال«:- 121
2( ！أال بذکرِ اهلل تطمئّن القلوب )نافیة للجنس( 1( ال تعلُّم یغنینا من األستاذ! )نافیة( 

4( ال دیَن لمن ال عهد له! )نافیة للجنس( 3( طوبی لمن ال یهتّم بزخارف الّدنیا! )ناهیة( 
عیِّن للفراغ کلمة مناسبة حسب الترجمة: »ال ............... یهّددکم في هذه السفرة!: در این سفر هیچ خطری شما را تهدید نمی کند!«- 122

4( َخطٌَر 3( الَخطَرَ  2( َخطراً  1( َخطَرَ 
عیِّن الّصحیح عن تعیین نوع »ال« في العبارات التالیة:- 123

2( ال تتکّلُم بناتي عن عیوب اآلخرین أبداً!: ناهیة 1( ال تأکلوا مّما لم یذکر اسم اهلل علیه!: نافیة 
4( العاقل یغتنم فرصاً تسنح له ال الجاهل!: النافیة للجنس 3( ！ال علم لنا إاّل ما عّلمتنا: النافیة للجنس 

عیِّن »ال« النافیة للجنس:- 124
2( ال فقر کالجهل فتفّقهوا و ال تموتوا ُجّهاال! 1( شرف المرء بالعلم و األدب ال باألصل و النسب! 

4( یجب أاّل نسّب معبودات الکّفار فیسّبوا اهلل! 3( ال یا بنتي أنا تعّلمت منك کیف ُأدرس! 
عیِّن عبارة النفي فیها أشّد:- 125

4( ال یکون لباس أجمل من العافیة! 3( ال لباس أجمل من العافیة!  2( ال یوجد لباس أجمل من العافیة!  1( لیس لباس أجمل من العافیة! 
عیِّن ما لیس فیه »ال« النافیة للجنس:- 126

2( ال خیر في وّد امرئ متلّون! 1( أال کّل شيء هالك إاّل وجهه!  
4( في هذه الظروف القاسیة ال رجاء لنجاتنا! 3( اِعْلَموا أّنه ال فضل لعربّي علی عجمّي! 

»یا متکّلم باِل عمٍل؛ علیك ............... تعلم ............... ـُه ............... َأثَر في قولك بین النّاس!« عیِّن الّصحیح لتکمیل الفراغات:- 127
4( إْن ـ إّن ـ ال 3( أْن ـ إّن ـ لیس  2( أْن ـ أّن ـ ال  1( إْن ـ أّن ـ لیس 

عیِّن »ال« النافیة:- 128
2( علینا أن نبتعد عن العجب و أاّل نذکر عیوب اآلخرین!  ... 1( ！یا أیّها الَّذین آَمنوا ال یسخْر قوٌم من قوم

4( لن تجد علی الکرة األرضّیة شخصاً ال عیب فیه! 3( تنصحنا اآلیات الکریمة و تقول: ال تلّقبوهم بألقاب یکرهونها! 
عیِّن العبارة الّتي ما جاء فیها الحروف العاملة:- 129

نم ال یََتَکلَُّم. إنَّما یَْقصد إبراهیم استهزاَءنا! 2( إنَّ الصَّ 1( أ تسألونني؟ اسألوا الّصنم الکبیر!  
4( کأّن هذا العالم الجلیل معروف عند جمیع العلماء! کاسل یا أخي!   3( ال نجاح مع التَّ
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عیِّن الخطأ في نوع الحروف العاملة في العبارة علی الترتیب:- 130
1( ！قاَل اَعْلَُم أنَّ اهلل َعلَی ُکّل شيٍء قدیٌر: )مِن الحروف المشبهة بالفعل ـ مِن الحروف الجاّرة(

2( ！إّنا جعلناه قرآناً عربّیاً لعّلُکم تعقلون: )مِن الحروف المشبهة بالفعل ـ مِن الحروف المشبهة بالفعل(
3( ال کنز أغنی من القناعة!: )نافیة للجنس ـ مِن الحروف الجاّرة(
4( لتلزمِ األمانة ال الخیانة!: )مِن الحروف الجاّرة ـ نافیٌة للجنس(

عیِّن الخطأ عن المحّل اإلعرابّي للکلمات المعّینة:- 131
2( ！فهذا یوم البعث و لکّنکم کنتم ال تعلمون: خبر 1( ！إّن اهللَ ال یضیع أجر الُمحسنین: مضاٌف  إلیه 

4( إّن الّناس آَمنوا بهذا الّدین الحنیف!: صفة 3( ال یرحم اهلل من ال یرحم الّناس!: فاعل 
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 132 عیِّن الخطأ في استعماِل الحروِف المشبهة  بِالفعل: 

لون علی ربُِّکم في الّدنیا! کم ُمتوکَّ 2( لکنَّ 1( إنَّ الُمؤمِنات صابراٌت عنَد المصاعب! 
مان في الصناعِة! 4( کأنَّ هذین البلدیِن ُمتقدِّ 3( لیَت ال تتکاسل الطالبة في أداء واجباتِها! 

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 133 عیِّن جواباً فیه رفع اإلبهام عن ما جاَء قبله: 
2( اشترك الطُّالّب في السباِق العلمّي لکّنهم لم یفوزوا! 1( إنَّ اهللَ یأمُر بِالعدِل و ینهی َعن الفحشاء لعّلهم یتذّکرون! 

4( »کَأّنهنَّ الیاقوُت و المرجاُن« 3( الّناُس عاهدوا أن یساعدوا البؤساء لیرضی اهلل عنهم! 
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 134 في أّي جملٍة تأکیٌد؟ 

2( ال نقول کلمًة ألَنَّنا ال نعرف شیئاً َعن الموضوع! ُه قد نجح في االمتحان!  د فرحاً صباح الیوم َکَأنَّ 1( کان محمَّ
4( قاَل أبي بِهدوٍء: إنَّ اهلل عالٌم بِأحواِل المؤمنیَن! 3( في مدرِستنا أحد عشر صّفاً و لکّل صّف مفتاح واحد! 

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 135 عیِّن الَخطأ: )في استعماِل الحروِف الُمشّبهة  بالفعل( 
2( لیَت أولئَك األطفاَل یتعلَّموَن لغًة جدیدًة! ماً أبداً!  1( تمرُّ األیّام بُسرعٍة ولکّنني ال أری تقدُّ

4( سمعت من َرجٍل هاد: کَأنَّه ُولد من جدیٍد! ُرنا جَمیعاً!  3( لعلَّ نُشاِهُد ظاهرًة َعجیبًة تُحیِّ
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 136 في أّي عبارة جاَء )ال( النافیة لِلجنس: 

2( ال نترُك أصدقاَءنا في الشدائد! 1( ال معّلم في هذه الصفوف یا صدیقي! 
4( طلب أبي أن ال أعمل إالّ خیراً! 3( ُأریُد هذا الکتاَب ال ذلك!  

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 137 عیِّن حرفاً یبیُِّن المشابهَة: 
1( لیت المسلمین مّتحدون لعّلهم یغلبون علی األعداء!

سوُل ④ : إنَّ الحسین مصباح الهدی و سفینة الّنجاة! 2( قال الرَّ
3( کأنَّ کالَم األنبیاء مصباٌح یضيُء طرقنا!

4( الشیطاُن یسعی أَن یُضلَّ اإِلنساَن َعن طریق الهدیِة و کان الشیطاُن لإِِلنساِن خذوالً!
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 138 في أيِّ عبارة ما جاءت »ال« النافیة للجنِس! 

2( ال تُکلِّْم بِما ال ِعلَم بِِه في الَحیاة!    ! 1( ال َسیَف أقطَُع من الحقِّ
ِخِذ الُمؤمِنوَن الکافریَن أولیاء 4( ！ال یَتَّ 3( ال َوحَدَة أوحَُش مِن الُعجِب!  

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 139 عیِّن الَخطأ في نوع »ال«: 
2( في هذه المدرسة ال طالَب راِسٌب! )النافیة لِلِجنِس( 1( کأنَّ إرضاَء جمیِع الّناس غایًة ال تُدرُك )نافیة( 

4( ال تدیُّن لَمن یَسخر مِن أخیه! )نافیه( 3( ال تَحَزْن! ِإنَّ اهللَ َمَعنا! )ناهیة(  
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 140 عیِّن ما لیس فیِه ِمن الحروف الُمشّبهة  بِالفعل: 

ً4( ！یَقوُل الکافُِر یا لَیَتني ُکنُت تُرابا  3( ！إّنا أنزلناه في لیلة الَقدر 2( ُقل الحّق َو إن کاَن ُمّراً!  ماء تَبکی دائماً!  1( کَأنَّ السَّ
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 141 عیِّن الَخطأ حول ما أشیَر إلیه بِخّط: 

َنم الْکبیَر!: الفعل الماضي 2( قاَل إبراهیم ⒔ : اِسألوا الصَّ 1( أ أنَت فََعلَْت هذا بِآلَِهتِنا یا إبراهیُم؟: اسُم اإلشارة للقریب 
راَط الُْمسَتقیَم!: الفعل الُمضارع نوا الصِّ 4( أَْرَسَل اهللُ اأْلَنبیاَء لُِیبَیَّ َنم الَْکبیَر!: الجمع المکّسر  َر جَمیَع األَْصنامِ في الَْمعبَِد إاّل الصَّ 3( َکسَّ

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 142 عیِّن حرَف النّون للّتأکید: 
الة اَبداً! وم و الصَّ 2( یا ُمسلماُت! ال تتُرکَن الصَّ 1( إنَّ األنبیاء یَهدوَن الّناس لَکسِب رضا اهلِل! 

4( أیَُّتها الُمؤمنُة! تُصلیَن في المسجد صباحاً، طوبَی لِك! ! ال تَقولنَّ لشيء إّني فاعل ذلَك غداً!  3( یا بُنيَّ
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 143 عیِّن الَخطأ في ما ُأشیَر إلیه بِخّط: 

2( نََصحني أبي: ال تَشتري تلَك األشیاء الرخیَصة!: الناهیة 1( أهَمس: لَعلَّ هذا الرجَل یَدخل َعن قَریِب!: للّشّك 
4( ال یَفتِخْر اإِلنسان العاقِل بما یَفني َسریعاً!: الّنافیة 3( إنَّ الوفاء بالُعهود مِن أخالقنا الَحمیدة!: للتأکید 
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)اکنون فرهنیگ آموزش 98(- 144 عیِّن الَخطأ عن هَمزة »اّن«: 
2( َمن یُقرض الِمسکیَن ماالً فإنَّما یُقرض خالَِقه! 1( قَد یُکَتب علی لوٍح في َمتجرِِه أنَّ األکَل غیُر َمسموح هُنا! 

4( إنَّ الَّذیَن جاؤوا هنا بَدؤوا یََتهامسوَن في أحد الّصفوف! ًة بِاحتیالِه!  اب یناُل َمکانًة خاصَّ 3( لَم أشاِهد أنَّ الکذَّ
)اکنون فرهنیگ آموزش 97(- 145 حیح عن »ال« النّافیة للجنس:  عیِّن الصَّ

2( ال في المدرسة تلمیَذ عندما تبدأ  الُعطاُلت! عَم تنّزل من الّسماء جاهزة!  1( ال تُفّکر أّن النِّ
4( ال بلّیَة أصعب من الجهل في العیش! ن!   3( ال خیراً في ُودِّ اإِلنسان المتلوِّ

)اکنون فرهنیگ آموزش 97(- 146 عیِّن الَخطأ في »ال« النافیة للجنس: 
2( ال فصل أجمُل من الّصیف! 1( ال الّسیف أقطع من الحّق!  

4( ال وحدة أوحش مِن الُعجب! 3( ال تلمیذ کسالن في صفنا!  
)سراسری ریایض 98(- 147 عّین الصحیح عن »ال« النافیة للجنس: 

2( ال العّزة إاّل لربّنا الرحیم اّلذي له کّل شيء! 1( ال حیاٌء و عفاٌف و أدٌب إاّل لعقٍل ثابت! 
4( ال شعَب من شعوب العالم إاّل و له طریقٌة للعبادة!  3( ال أتذّکر زماَن ذهابنا إلی تلك الجولة العلمّیة! 

)سراسری تجریب 98(- 148 عّین الکلمة الّتي تکّمل جملَة ما قبلها: 
2( نعلم أّن للعالم أصدقاء کثیرین، 1( إّن العلم أحسُن من المال،  
4( هذا هو الفرق بین العلم و المال! 3( ولکّن لصاحب المال أعداء کثیرین،  

)سراسری زبان 98(- 149 عّین ما ال نرجو وقوَعه: 
2( کأّن الخیر ینزل علیك قریباً! 1( لعّل الفوز حلیفك في الّدنیا!  

4( یَّدعي أّنه کریم لکّن الواقع ال یؤیّد ذلك! 3( لیت الّنجاح یتحّقق في حیاتك!  
)سراسری خارج از کشور 98(- 150 عّین ما فیه النّهي عن القیام بالعمل: 

2( ال حیلة لنا إاّل التمّسك بالعمل و االلتزام بالعهود! 1( ال نجاح و ال فوز لمن یُریدهما بال جهد و عمل! 
4( ال تَغتّروا بما لدیکم، فربّما یزول في لحظة!  3( ال تَبلغون بأقوالکم آمالَکم، فإّن الهّمة دواؤکم! 

)سراسری خارج از کشور 98(- 151 عّین ما لیس فیه نون الوقایة: 
2( أِعّني یا زمیلي الحنون في حّل هذه المسألة! 1( اِحمني و ولدي الّصغیر یا أخي الکبیر! 

4( أغنی من القناعة ال یَِجد الّناُس کنزاً في حیاتهم!  3( لیتني کنُت معك في هذه الحادثة حّتی اُساعدك! 
)سراسری ریایض 98(- 152 عّین مضارعاً لیس معادالً لاللتزامي الفارسي: 

2( لعّل اإلنسان یعرف الحضارات مِن خالل الکتابات و التماثیل! 1( اُمرنا بأن ال نغضب، ولکّننا نغضب، و هذا األمر شائع بیننا! 
4( لیتنا نقرأ آراء عّدة ُکّتاب حول هذا الموضوع لنأخذ نتیجة صحیحة!  3( کأّن هذا الجبل أعلی من بقّیة الجبال، لیتني أصعد إلی رأسه! 

)سراسری خارج از کشور 95(- 153 عیِّن الخطأ في نوع »ال«: 
2( ال نتوّقع الخیر إاّل من کدِّ یمیننا و فضل ربّنا! )نافیة( 1( هذه سّنة قد جعلها اهلل بأّنه ال تقّدم مع الجهل! )نافیة للجنس( 

4( ال ترجوا الخیر مّمن حّقر نفسه و أهانها! )نافیة( 3( ال تطلب األُّمة المتکاسلة التقّدم و الّنجاح! )ناهیة( 
)سراسری ریایض 94(- 154 عیِّن حرف »ال« غیر عامل: 

2( فال تجعل باطن حیاتك معادالً لظاهر حیاتهم، 1( یا عاقل! ال تفّکر في شؤون اآلخرین، 
4( ال یعلمها أحد إاّل اهلل تعالی! 3( فال أحد إاّل و عنده مشاکل في باطن حیاته، 

)سراسری زبان 94(- 155 »لیت ...............، ............... من جمیع النّعم الَّتي یوّدعها اهلل في الطبیعة!« عیِّن الخطأ للفراغین: 
4( المسلمین ـ ینتفعون 3( المسلمات ـ ینتفعن  2( ـهّن ـ تنتفعن  1( ـِك ـ تنتفعین 

)سراسری انساین 92(- 156 عیِّن »ال« الناسخة: 
2( سّلمت علی صدیقي ال علی جمیع الحاضرین! 1( اّلذي ال یعمل بجّد لن یری الّنجاح في حیاته! 
4( إّن أخاه ال یدرس في البیت، بل في المدرسة! 3( یجب أن نعترف بأّنه ال نفع في مجالسة الجّهال! 

)سراسری تجریب 90(- 157 عیِّن »ال« غیر عاملة: 
2( ال شكَّ في أّن هواء البحر هذه األیّام هائج بشدة! 1( اِعلم أّنك ال تحصل َعلَی الّنجاح دون اجتهاد! 

4( ذهبنا إلی شارع ال حانوت فیه فلذلك لم نشتر شیئاً! 3( ال تعشن في حیاتکنَّ کاّلذي یأمر الّناس بالبخل! 
)سراسری تجریب 89(- 158 عیِّن »ال« النافیة للجنس: 

2( ال أعلم أنَّ أخي هل نََجح في االمتحان أم ال! 1( أال کّل شيء غیر اهلل باطل!  
4( ال عجب أّنك نجحت، ألّنك درسَت جّیداً! 3( هو و أسرته فقراء ال أغنیاء!  



29

)سراسری ریایض 86(- 159 حیح في »ال« النافیة للجنس:  عیِّن الصَّ
2( قلت لزمیلتي: ال شّك في انتصار الحّق! 1( هذا شاعٌر جلیل ال تاجر نشیط!  

4( أیّها الغنّي! ال إنفاق األموال إاّل في سبیل اهلل! 3( ال یذهب المؤمن إلی مجالس السوء! 
)سراسری ریایض 85(- 160 عیِّن »ال« النافیة للجنس: 

2( ال تطلبوا إاّل أعمال الخیر! 1( الیوم ال طالبة في المدرسة!  
4( لم تقول ما ال تعلم، أیّها اإلنسان! 3( أ ال تعلم أّن اهلل َعلَی کّل شيء محیط! 

رًة و ظَنّوا أنَّ إبراهیم هو الفاعل!«- 161 عیِّن الخطأ في التحلیل الصرفّي للکلمات الَّتي تحتها خّط: »لّما َرَجَع النّاُس شاهَدوا أصنامَُهم ُمکَسَّ
رة: اسم ـ مفرد مؤّنث ـ اسم مفعول ـ نکرة 2( ُمَکسَّ 1( شاهَدوا: فعٌل ماٍض ـ للغائبین ـ مزید ثالثي و مصدره »ُمشاهََدة« 

4( إبراهیم: اسم ـ مفرد مذّکر ـ معرفة بالعلمّیة : من الحروف المشبهة بالفعل و غیر عامل  3( أنَّ
راَط الُمستقیَم!«- 162 عیِّن الّصحیح في التحلیل الصرفّي و المحّل اإلعرابّي للکلمات المعّینة: »إّن اهلل أرسل إلیهم األنبیاَء لُیَبیِّنوا الصِّ

1( أرسل: فعٌل ماٍض ـ للغائب ـ مجّرد ثالثي ـ متعّد/ فعٌل و مع فاعله جملة فعلّیة
2( األنبیاَء: اسم ـ جمع مکّسر و مفرده »النبّي« ـ معرفة بالعلمّیة/ مفعول

نوا: فعل مضارع مجزوم ـ للغائبین ـ مزید ثالثي من باب »تفّعل«/ فعل و فاعله »الّصراط« 3( لُِیبَیِّ
4( المستقیم: اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم فاعل علی وزن »ُمْسَتْفِعل« ـ معّرف بـ »الـ«/ صفة

»إنَّ النّاس کانوا یعبدون آلهة کثیرة في قدیم الّزمان فکانوا یقّدمون قرابین لتجنّب شّرها!« عیِّن الخطأ في اإلعراب و التحلیل الصرفّي:- 163
/ فعل و فاعله ضمیر »الواو« البارز 1( یعبدون: مضارع ـ مجّرد ثالثي ـ متعدٍّ

2( یقّدمون: للغائبین ـ مزید ثالثي )من باب »تفعیل«(/ فعل و فاعله ضمیر بارز
3( قرابین: اسم ـ جمع تکسیر )مفرده: قربان( ـ نکرة/ مفعول و منصوب

4( شّر: اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم تفضیل ـ نکرة/ مضاٌف إلیه و مجرور
حیح في اإلعراب و الّتحلیل الصرفي:- 164 »اآلثار القدیمة الَّتي اکتشفها اإلنسان تؤکّد اهتمام اإِلنسان بالّدین!« عیِّن الصَّ

1( اآلثار: اسم ـ معرفة ـ جمع تکسیر )مفرده: أثر(/ مبتدأ و مرفوع
/ فعل و فاعله ضمیر »ها« بارز 2( اکتشف: فعل ماٍض ـ مزید ثالثي بزیادة ثالثة أحرف ـ متعدٍّ

3( تؤّکد: مضارع ـ للمخاطب ـ مزید ثالثي/ فعل و فاعله ضمیر مستتر
4( اهتمام: اسم ـ مفرد ـ مذّکر ـ معّرف باإلضافة ـ مشتق/ مفعول و منصوب

عّین الّصحیح عن ضبط الحرکات:- 165
! ین الحقَّ 2( اُرِسَل اهللُ اإلنبیاَء الدِّ دیَّن فِطريٌّ فی ُوجوَد اإلنساِن!   1( التَّ

َث في القرآِن ِصراِع األنبیاء َمَع الکافِریَن! 4( قد ُحدِّ 3( ال شعباً مِْن ُشُعوِب األرِض إاّل و لُه دیٌن! 
عّین الّصحیح عن ضبط الحرکات:- 166

2( فاُحِضَر إبراهیُم للُمحاَکَمِة، رًة،   1( شاهََد الّناُس أصناَمُهم ُمکسِّ
ُقوُه و انُصُروا آلَِهَتُکم! 4( قالوا: حَرَّ نَم الیتکلَُّم«  اُس یََتهامِسوَن: »أنَّ الصَّ 3( بَدأ النَّ

عّین الّصحیح عن ضبط الحرکات:- 167
2( یََتظاِهُر بأْن جَناحَُه َمکسوٌر 1( حیَنما یََری الطّائُر الَذکيُّ حََیواناً ُمفَتَرساً، 

ه، یَطیُر بَغتًة! کیُّ مِن ِخداِع َعُدوِّ ُد الطّائُِر الذَّ 4( ِعندما یَتأکِّ 3( فَیتْبَُعُه الَحَیواُن و یَبَتِعُد َعِن الُعشِّ کثیراً، 
عّین الّصحیح عن ضبط الحرکات:- 168

: »لَْم یبکي ِطفلَُك؟« 2( ُسئِلَِت االُمُّ لیُل لم یَحُضْر!  ّیاُح حََضروا في الَمطاِر و الدَّ 1( السَّ
4( ال تُطِعُموا الَمساکیَن مِّما ال تَأُکلوُن! 3( ُخُذوا الَحقَّ من أهِل الباِطِل!  

)سراسری زبان 98(- 169 عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات: 
2( الَکأُس ُزجاجٌة یُشَرُب فیها الماُء أِو الّشاُي أو الَقهوُة! رًة!  1( لَّما َرجََع الّناُس شاِهدوا أصناَمُهم ُمکسِّ

َر أربَعُة طاُّلٍب أَْن یَغیبوا َعِن ااِلمتِحاِن فاتََّصلوا بِاالُستاِذ! 4( قَرَّ 3( اِزداَدْت هذه الُخرافاُت في أدیاِن الّناِس َعلی َمرِّ الُعصوِر! 
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»یَحَترِقون« به معنای »آتش می گیرند« در این - 1 گزینءه »4« 
قون: آتش می زنند« استفاده کنیم.  از  گزینه اشتباه است و باید از »یَُحرِّ
رسم های عجیب این قوم این است که آن ها جسدهای مردگانشان را آتش 

می زنند )می سوزانند(.
ترجمءهسایرگزینهها:گزینءه )1(: او مرد یکتاپرستی است که برخالف 
دیگران بتها را نمی پرستد./ گزینءه )2(: ابراهیم  ⒔ به شکستن معبودات 
کافران پرداخت با تبری که با او بود./ گزینءه )3(: خشم مایءهتباهی است، 

پس از آن دوریکنید.
و - 2 )جنس( چوب  از  دسته دار  است  وسیله ای  گزینءه »3« 

دندانه ای پهن از )جنس( آهن که به وسیلءه آن تنه های درختان قطع می شود. 
)»کأس« یعنی »جام« و جواب درست برای آن »فَأس« به معنای »تبر« است.(

ترجمءهسایرگزینهها:گزینءه )1(: صحبت کردن به صورت پنهانی و با صدای 
آرام : پچ پچ کردن / گزینءه )2(: بر شخصی اطالق می شود که عبادت 
معبودی جز خداوند تعالی را رد کند: یکتاپرست / گزینءه )4(: مکانی 
است که در آن داخل می شوند افرادی که عملی خالف قوانین کشور را 

 مرتکب می شوند: زندان
نوعی از نوشیدنی هاست که نوشیدنش در اسالم - 3 گزینءه »3« 

َنم« یعنی »بت«؛ جواب درست برای این گزینه  حرام شده است.   »الصَّ
»الَخمر: شراب« می باشد.

ترجمءهسایرگزینهها:گزینءه )1(: یکتاپرست همان ترک کنندءه باطل و مایل 
به دین حق است./گزینءه )2(: مادر غذای لذیذی از گندم را برای شام آورد./ 
گزینءه )4(: این نگارهها، بر وجود تمدنی قدیمی داللت دارد که آن جا بوده است.

هاُمس« به معنای »پچ پچ کردن« مترادِف - 4 »التَّ گزینءه »4« 
»االلتفات« به معنای »روی برگرداندن« نیست.

بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: ِصراع = نِزاع: کشمکش، درگیری/ گزینءه )2(: 
بَعث = قیامة: رستاخیز/گزینءه )3(: َسدید = َمرصوص: استوار

راع« به معنای - 5 لم« به معنای »صلح« با »الصِّ »السِّ گزینءه »2« 
»درگیری« متضاد است.

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: االِبتعاد = التَّجنُّب: دوری کردن/گزینءه )3(: 
ازدادت )افزایش یافت( ≠ قَلَّ )کم شد(/گزینءه )4(: َرمی = قََذَف: انداخت

مردم حضرت ابراهیم ⒔ را در آتش انداختند، - 6 گزینءه »2« 
زیرا او بت های آنان را با تبرشکستهبود، اما خداوند او را نجات داد.

ترجمءهسایرگزینهها: گزینءه )1(: قرار دادند، ویران کرد، مس/گزینءه )3(: 
آویختند، درگیر شد، مس/گزینءه )4(: قرار دادند، دوری کرد، تبر

جمع سالم  عبادات )مفرد: عبادة(  1 - 7 گزینءه »1« 
عدد جمع مکّسر  األدیان )مفرد: دین( ـ اآللهة )مفرد: إله( ـ القرابین 

)مفرد: ُقربان(ـ  ُشرور )مفرد: شّر(  4 تا
در این گزینه »ُسدی« به معنای »بیهوده« مترادف - 8 گزینءه »2« 

»َعبَث« است.
پچپچکردن در مقابل ُحّضار کار زشتی است، پس - 9 گزینءه »2« 

.باید از آن دوری کنیم
ترجمءهسایرگزینهها: گزینءه )1(: »قرابین: قربانی ها« واژءه درستی برای این 
عبارت نیست، بلکه »شعائر: مراسم« صحیح می باشد.  هر دینی مراسمی 
دارد که مؤمنان به آن دین به آن احترام می گذارند./گزینءه )3(: »کأس: جام« 
مناسِب این عبارت نیست و به جای آن باید از »فَأْس: تبر« استفاده شود. 
 این درختی است که هیچ میوه ای ندارد، پس به من تبری بده تا آن را 
قطع کنم./ گزینءه )4(: »تحدیث« به معنای »صحبت کردن« برای این عبارت 
صحیح نیست و باید از واژءه »تحریق« به معنای »سوزاندن« استفاده کنیم.  
کافران به سوزاندن حضرت ابراهیم ⒔ پرداختند، اما خداوند او را نجات داد.

ترجمءهمتن: »آثار قدیمی ای که انسان آن را کشف کرده و مدارکی که آن ها 
را از بین نوشته ها و نگارهها و نقاشی ها و مجّسمه ها شناخته، توّجه انسان را 
به دین آشکارمیسازد و داللت بر این دارد که آن در وجود او فطری است.«

ترجمءهگزینهها:گزینءه )1(: حافظه ها/گزینءه )2(: - 10 گزینءه »2« 
مدارک /گزینءه )3(: خاطره ها/ گزینءه )4(: گذرنامه ها

ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: قربانی ها/گزینءه )2(: - 11 گزینءه »3« 
خرافه ها /گزینءه )3(: نگاره ها/گزینءه )4(: کارت ها

ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: عوض می کند/گزینءه )2(: - 12 گزینءه »2« 
آشکار می سازد/گزینءه )3(: تولید می کند/گزینءه )4(: رنگ آمیزی می کند.

ترجمءهکاملعبارت:»این لبخندها بر صورتت بر - 13 گزینءه »2« 
این داللت می کند که تو من را بخشیده ای پس همانا من به تو قول می دهم 

که زندگی ات را با شادی و شادمانی پر کنم!«
ترجمءهسایرگزینهها: گزینءه )1(: سرودهاـ  به من خوشامد گفته ایـ  ثبت کنم/
گزینءه )3(: لبخندهاـ  مرا مسخره کرده ایـ  تغییر دهم/گزینءه )4(: سرودهاـ  

مرا بی اعتبار کرده ایـ  خوب کنم
ترجمءهکاملعبارت:»از بدشانسی ام هنگامی که - 14 گزینءه »2« 

ماشین پدرم را می راندم، با ماشین دیگری تصادف کردم و مجروح شدم پس 
حاضران من را به بیمارستان رساندند و به مدت یک هفته در آن خوابیدم!«

ترجمءهسایرگزینهها: گزینءه )1(: شانسمـ  حرکت می دادمـ  استراحت کردم/ 
گزینءه )3(: نقشه ام ـ سفر می کردم ـ خوابیدم/گزینءه )4(: نقشه ام ـ سوار 

می شدمـ  استراحت کردم 
عزیزم! - 15 همکالسی  »ای  عبارت: کامل ترجمءه گزینءه »2« 

گمان می کردم هنگامی که به مشکالت بزرگی بربخورم مرا حمایت می کنی 
ولی تو مرا تنها رها کردی، پس من مجبور شدم که شرایط زندگی سختم را 

خودم تغییر دهم!«
ترجمءهگزینهها:گزینءه )1(: مرا حمایت می کنیـ  مرا گم کردیـ  قبول کنم

گزینءه )2(: مرا حمایت می کنیـ  مرا رها کردیـ  تغییر دهم
گزینءه )3(: مرا یاری می کنیـ  مرا رد کردیـ  تدبیر کنم

گزینءه )4(: مرا راهنمایی می کنیـ  مرا پاداش دادیـ  خراب کنم
ترجمءهکاملعبارت:»معّلمان قلب هایتان را با - 16 گزینءه »2« 

دانش های مفید نورانی می کنند؛ پس آن ها را بسیار ارج نهید چرا که فرهنگ 
کشور در دستان معلمان است!«

ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: پر می کنندـ  برای آنان جبران کنیدـ  تمّدن/
گزینءه )2(: نورانی می کنند ـ به آنان ارج نهید ـ فرهنگ/گزینءه )3(: تلخ 
می کنند ـ از آنان تشکر کنید ـ فرهنگ/گزینءه )4(: مجّهز می کنند ـ به 

آنان خدمت کنیدـ  تمّدن
یُقاتلوَن: - 17 ـ  دارد  دوست   : یُِحبُّ مهم:  کلمات گزینءه »3« 

: گویاـ  بنیاٌن مرصوٌص: ساختمانی استوار می جنگندـ  کأنَّ
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: کشته می شوند )یُقاتلوَن: می جنگند(ـ  
»َصّفاً« )ترجمه نشده.(/ گزینءه )2(: پیوسته )ترجمءه درستی برای »َصّفاً« 
نیست(ـ شما )»هم«: آن ها(ـ گروهی )ترجمءه درستی برای »بنیان« نیست.(/
گزینءه )4(: می ُکشند )یُقاتلوَن: می جنگند(ـ  همچون صفی )»همچون« اضافی 
است و معادلی در عبارت عربی ندارد.( ـ دارند )معادلی در عبارت ندارد.(

ُن: بیان - 18 رة: شکسته شدهـ  تُبیِّ کلماتمهم: المکسَّ گزینءه »3« 
می کند )مضارع و متعّدی( ـ أّنه: که او ـ کان یَطلُب: می خواست )ماضی 

استمراری(ـ  أْن یُنِقَذ: که نجات دهد
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رة« اسم است  خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: شکسته شد )»المکسَّ
ُن« مضارع است.( ـ قصد داشت )»کان یطلُب«  نه فعل.( ـ بیان کرد )»تُبیِّ
ماضی استمراری است.(/ گزینءه )2(: آشکار کرد )مانند گزینءه 1( ـ همانا 
« یعنی »که«(ـ  می خواهد )مانند گزینءه 1(ـ  نجات داده شود )»یُنِقذ«  )»أنَّ
ُن« مضارع و متعّدی  معلوم است نه مجهول.(/ گزینءه )4(: آشکار شد )»تُبیِّ
است.( ـ تا او )ترجمءه درستی برای »أّنه« نیست.( ـ بتواند )ترجمءه درستی 

برای »کان یَطلُب« نیست.(ـ  آن )»هذه: این«(
کلماتمهم: قد بیَّنت: آشکار کرده است )ماضی - 19 گزینءه »1« 

نقلی(ـ  التدیُّن: دینداری
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )2(: انسان ها )»اإِلنسان« مفرد است.( ـ 
معرفی شد )»َعَرَف«: شناخت(ـ  دین )»تدیُّن«: دینداری(ـ  في )ترجمه نشده.(
گزینءه )3(: گاهی )در عبارت عربی »قد« بر سر فعل ماضی آمده و هر گاه بر 
سر فعل مضارع بیاید، معنای »گاهی« می دهد.( ـ ضمیر »ها« در »َعرفَها« 

ترجمه نشدهـ  بیان می کند )»قد بَیَّنت« ماضی نقلی است.(
گزینءه )4(: در این گزینه کلمات جابه جا ترجمه شده اند.

ـ شاهََد: - 20 ترین  قدیمی تر،  أقَدم:  کلماتمهم:  گزینءه »2« 
مشاهده کردـ  ال ... یترّدُد: هیچ ... تردید نداردـ  باِحث: محّقق

خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: ایران )»اإلیرانّیین«: ایرانی ها، جمع 
و اسم منسوب است.(ـ تمدن های قدیمی )»أقدم الحضارات«: قدیمی ترین 
تمّدن ها(/ گزینءه )3(: تمدن های بسیار قدیمی )مانند گزینءه 1، »بسیار« نیز 
اضافی است.(ـ  »ال«ی نفی جنس ترجمه نشدهـ  پژوهشگران )»باحث« مفرد 
است نه جمع.(/ گزینءه )4(: ایرانی )»اإلیرانّیین« جمع است.(ـ پژوهشی 
)»باِحث«: پژوهشگر(ـ تردید نکرده است: )ماضی ترجمه  شده که غلط است.(

ُم: تقدیم می کنیمـ  لِنتجّنَب: تا - 21 کلماتمهم: نُقدِّ گزینءه »2« 
: گویا دوری کنیم )»الم« ناصبه است.(ـ  کأنَّ

خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: این قربانی ها )توّجه کنید »قرابین«، 
»ال« ندارد، اگر »ال« داشت به صورِت »این قربانی ها« ترجمه می شد. »قرابین« 
ـ بدی ها  این جا خبر است و ترجمءه درست آن »این ها قربانی هایی است« می باشد.( 
« )ترجمه نشده.(/گزینءه )3(: این  ـ »کأنَّ )ضمیر »ها« در »ُشرورها« ترجمه نشده.( 
ـ دور  ـ بت ها )ضمیر »نا« در »أصنامنا« ترجمه نشده.(  قربانی هایی )مانند گزینءه 1( 
کنند )»نتجّنب«: دوری کنیم(ـ  بدی ها )مانند گزینءه 1(ـ  شیوه ها )»سیرة« 
«: گویا( ـ زیرا )»کأنَّ م« مضارع است.(  مفرد است.(/گزینءه )4(: تقدیم کرده ایم )»نُقدِّ

کلماتمهم: تفتخرون: افتخار می کنید )مضارع(ـ  - 22 گزینءه »4« 
ال قیمَة لها: هیچ ارزشی ندارد. 

خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: افتخار می کردید )»تَفتخرون« 
مضارع است.( ـ »ال«ی نفی جنس ترجمه نشده )هیچ(/ گزینءه )2(: به 
خاطر آن ها )ترجمءه درستی برای »بها« نیست.( ـ فخرفروشی می کنید 
)»تفتخرون«: افتخار می کنید(ـ  »ال«ی نفی جنس ترجمه نشدهـ  شما )ضمیر 
»ها« در »حوائجها« اشتباه ترجمه شده.(/ گزینءه )3(: هذه )ترجمه نشده.(

کلماتمهم: إْن: اگر ـ بََحثْنا: جست وجو کنیم - 23 گزینءه »4« 
)درست است که فعل ماضی است، ولی چون فعل شرط است پس به صورت 

مضارع ترجمه می کنیم.(ـ  ازدادْت: افزوده شد
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: کانت )ترجمه نشده.( ـ پژوهش 
کرده باشیم )»بََحثنا« فعل شرط است و باید به صورت مضارع ترجمه 
شود.( ـ می بینیم )ترجمءه دقیقی برای »وجدنا« نیست.( ـ افزوده اند )اوالً 
»ازدادت« الزم است نه متعّدی، ثانیاً »للغائبین« نیست.(/گزینءه )2(: هرگاه 

)ترجمءه درستی برای »إْن« نیست.(ـ  »ظهور« )ترجمه نشده.(ـ  اضافی است 
)»ازدادْت: افزوده شد«(/گزینءه )3(: میان )اضافی است.(ـ  دین ها )»دینّیة«: 
دینی، اسم منسوب( ـ »ظهور« ترجمه نشده ـ اضافه کرده اند )ازدادْت: اوالً 

افزوده شده، ثانیاً »ازدادْت« للغائبین نیست.(
رة: شکستهـ  - 24 کلماتمهم: لَّما: هنگامی کهـ  الُمکسَّ گزینءه »3« 

تَهاَمسوا: پچ پچ کردندـ  یا لیتنا ما َخرجنا: ای کاش خارج نشده بودیم، خارج 
نمی شدیم )فعل ماضی بعد از »لیَت« می تواند به صورت ماضی بعید و ماضی 

استمراری ترجمه شود.(
خطاهایمهمسایرگزینهها: گزینءه )1(: بت هایشان شکسته شده )توّجه 

رة« صفِت »أصنام« است: بت های شکسته شده شان.( کنید »المکسَّ
 توّجه کنید در این گزینه فعِل »ما َخرجنا« را که بعد از »لیَت« آمده 

به صورت ماضی استمراری ترجمه کرده که کامالً صحیح می باشد.
گزینءه )2(: ضمیر »هم« در »أصنامهم« ترجمه نشدهـ  پس )اضافی است.(ـ  به 
خارج شهر نمی رفتیم )ترجمءه دقیقی برای عبارِت »ما خرجنا من المدینة« 
نیست.(/ گزینءه )4(: بت هایشان شکسته شده است )مانند گزینءه 1( ـ 
پچ پچ کنان گفتند )ترجمءه دقیقی برای فعِل »تَهاَمسوا« نیست.(ـ  به بیرون 

شهر نرفته بودیم )مانند گزینءه 2(
کلماتمهم: َسُیحَضر: حاضر خواهند شد )مجهول(ـ  - 25 گزینءه »1« 

یَسأل: می پرسد ـ کنتم تحسبون: خیال می کردید )ماضی استمراری( ـ 
تُتَرکون: رها می شوید )مجهول(

خطاهایمهمسایرگزینهها: گزینءه )2(: مردم را )»الّناُس« مفعول نیست، نائب 
فاعل است.(ـ  حاضر خواهند کرد )»یُحَضُر« مجهول است.(ـ  خواهد پرسید 
)دلیلی برای مستقبل ترجمه کردن »یسأُل« وجود ندارد.(ـ  خیال کرده بودید 
)»کنتم تحسبون«: خیال می کردید، ماضی استمراری است.(/گزینءه )3(: 
مردم را )مانند گزینءه 2(ـ  حاضر خواهند کرد )مانند گزینءه 2(ـ  »أ« ترجمه 
نشده./گزینءه )4(: تا )ترجمءه درستی برای »فَـ« نیست.(ـ  سؤال کند )»یسأُل«: 

می پرسد(ـ  رهایتان می کنیم )»تُترکوَن« للمخاطبین و مجهول است.(
َث: تا سخن - 26 کلماتمهم: لیت: کاشـ  حّتی یُحدِّ گزینءه »3« 

بگویدـ  دائمی: همیشگی
ثنا« ترجمه  خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: ضمیر »نا« در »یُحدِّ
نشدهـ  سراسری )ترجمءه درستی برای »الدائمي« نیست.(/گزینءه )2(: شاید 
)لیَت: کاش( ـ زبان )لسان، نکره است( ـ طوالنی )ترجمءه درستی برای 
ثَنا: تا با ما سخن بگوید،  »الدائمي« نیست.( ـ سخن می گفت )حّتی یُحدِّ
مضارع التزامی(/گزینءه )4(: زبان )مانند گزینءه 2( ـ داشته باشد )فعِل 
»کاَن« ماضی است که بعد از »لیت« آمده و نمی توان آن را به صورت مضارع 

التزامی ترجمه کرد.(ـ  »مع« به اشتباه »و« ترجمه شده.
کلماتمهم: ِعندما: هنگامی کهـ  کان یُعلُِّق: آویزان - 27 گزینءه »3« 

ْب: دوری کنـ  یوقِعك: تو را می اندازد می کرد )ماضی استمراری(ـ  تََجنَّ
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: آویختن )»کان یُعلُِّق« فعل ماضی 
استمراری است و نمی توان آن را به صورت مصدر ترجمه کرد.( ـ مدیر 
)در جایگاه خودش ترجمه نشده.(/ گزینءه )2(: می خواست )معادلی در 
عبارت عربی ندارد.(ـ  بیندازد )»کان یعلُِّق« ماضی استمراری است نه مضارع 
التزامی.(ـ  مغرور نشو )»تجنَّب الغرور«: از غرور دوری کن(ـ  باعث می شود 
)معادلی در عبارت عربی ندارد.(ـ  افتادنت )»یوقعك« فعل است.(/ گزینءه )4(: 
درس خوان )المثالي: نمونه(ـ  می اندازد )مانند گزینءه 2(ـ  باید )اضافی است، 
»تجنَّب« فعل امر است و احتیاجی به لفِظ »باید« ندارد.(ـ  در غیر این صورت 

)ترجمءه درستی برای »فإّنه« نیست.(ـ  می افتی )»یوقعك«: تو را می اندازد(



127

کلماتمهم: قد اکتشف: کشف کرده اند )ماضی - 28 گزینءه »2« 
نقلی(ـ  کانوا یحّرقون: می سوزاندند )ماضی استمراری(

خطاهایمهمسایرگزینهها: گزینءه )1(: مجّسمه ها )النقوش: نگاره ها( ـ به 
این نتیجه رسیده اند )ترجمءه  درستی برای »اکتشف« نیست.( ـ که این ها 
قومی بوده اند )»لِـ« در »لِهؤالء« که معنای مالکیت دارد ترجمه نشده: »که 

این قوم ... داشتند«(ـ  مراسمشان )»شعائر« ضمیر ندارد.(
 توّجه کنید »لِهؤالِء القوم« یعنی »این قوم دارند« و زمانش مضارع 
است، ولی چون قبل از آن فعِل »قد اکتشف« که ماضی نقلی است آمده، پس 
»لِهؤالء القوم« را به صورت ماضی ترجمه می کنیم.  )این قوم داشتند(

گزینءه )3(: این گزینه کالً به صورت نامرتب ترجمه شده.
مرده های این قوم )أمواتهم: مرده هایشان(ـ  »لِـ« در »لِهؤالء« ترجمه نشدهـ  

قون« متعّدی است.( می سوخته اند )»یُحرِّ
گزینءه )4(: آثار )ترجمءه درستی برای »النقوش« نیست.( ـ عادت هایی 

)شعائر: مراسمی(ـ  مرده ها )ضمیر »هم« در »أمواتهم« ترجمه نشده(.
کلماتمهم: ُخلِْقَت: خلق شده ایـ  الطینة: گِلـ  - 29 گزینءه »4« 

ك: چه چیز  لن یَبقی: باقی نخواهد ماند )مستقبل منفی(ـ  ِسوی: جزـ  ما َغرَّ
تو را مغرور کرده است؟

خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: خلق کرده اند )»ُخلِْقَت«: خلق 
 شده ای، مجهول( ـ خاک )الطینة: گِل( ـ استخوان )»ِعظام« جمع است 
ضمناً ضمیر »ك« در »عظاَمك« ترجمه نشده.(ـ  باعث شده )اضافی است.(/
1( ـ استخوان هایش )عظامك:  آفریده شده )مانند گزینءه  گزینءه )2(: 
استخوان هایت( ـ نمی ماند )لَن یَبقی: باقی نخواهد ماند( ـ چرا )ترجمءه 
درستی برای »ما« نیست.( ـ باید )اضافی است( ـ او را )درست: تو را( ـ 
پروردگار بخشنده اش )ربّك الکریم: پروردگار بخشنده  ات( ـ مغرور کند 
« ماضی است نه مضارع التزامی.(/ گزینءه )3(: خاک )مانند گزینءه 1(ـ   )»غرَّ
استخوان )مانند گزینءه 1(ـ  باقی نمی گذاری )مانند گزینءه 2(ـ  چرا )مانند 

«: للغائب است و متعّدی است.( گزینءه 2(ـ  مغرور شده ای )»َغرَّ
کلماتمهم: ُرِسَمْت: نقش بسته اند ـ تُخبُِرنا: ما - 30 گزینءه »2« 

را باخبر می کند ـ یَعیشون: زندگی می کردند )چون قبل از فعل مضارع 
»یعیشون«، فعِل ماضِی »کانْت« قرار گرفته، پس به خاطر همین »یعیشون« 

را ماضی استمراری ترجمه می کنیم.(
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: آن آثاری )اوالً »آن« اضافی است، ثانیاً 
»النقوش«: نگاره ها( ـ وجود دارد )ُرِسَمْت: نقش بسته اند( ـ تمّدنی قدیمی 
ـ ضمیر »نا« در »تُخبُرنا« ترجمه نشدهـ   )»الحضارة القدیمة« معرفه است نه نکره.( 
آن جا )هُنا: این جا(/ گزینءه )3(: بود )ُرِسَمْت: نقش بسته اند(ـ  از وجود قومی 
خبر می دادند ... )کلمات به صورت نامرتب  ترجمه شده اند.(ـ  خبر می دادند 
ـ آن جا )مانند گزینءه 1(/گزینءه )4(:  )»تُخبُِر« مضارع است نه ماضی استمراری.( 
این تندیس هایی )اّوالً »این« اضافی است، ثانیاً »النقوش«: نگاره ها(ـ  ساخته 
شده اند )ترجمءه درستی برای »ُرِسَمْت« نیست.(ـ  به ما از قومی متمّدن خبر 
می دهند )کلمات جابه جا ترجمه شده اند.(ـ  اقامت داشته اند )زندگی می کردند(

کلماتمهم: لَن تجدوا: نخواهید یافت )مستقبل - 31 گزینءه »1« 
منفی(ـ  یُسّبب: سبب شودـ  ال یُحاوُِل: تالش نمی کند

خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )2(: هرگز نمی یابید )»لن « برای 
مستقبل منفی است.( ـ کسی که )»لِـ« در »لَِمن« ترجمه نشده.( ـ موفق 
نخواهد شد )ال نجاَح ...: هیچ موفقّیتی وجود ندارد.(/گزینءه )3(: موفقّیت 
)ضمیر »کم« در »نجاحکم« ترجمه نشده.(ـ  یافت نخواهد شد )»لن تَِجدوا« 
للمخاطبین است.(ـ  تالش نکرده است )»ال یُحاول« مضارع است.(/ گزینءه 
)4(: نمی یابید )مانند گزینءه 2(ـ  دلیل ...باشد )»یسّبّب« فعل است.(ـ  موفق 

نمی شود )مانند گزینءه 2(

: گویاـ  یَنظُُر: نگاه می کند- 32 کلماتمهم: کأَنَّ گزینءه »3« 
خطاهایمهمسایرگزینهها: گزینءه )1(: و )»فإّنه« معنای »و« نمی دهد.( ـ 
 : چشم ها )ضمیر »نا« در »عیوننا« ترجمه نشده.(/گزینءه )2(: شاید )کَأنَّ
گویا(ـ  زل زده است )ترجمءه دقیقی برای »ینظر« نیست.(/گزینءه )4(: این 
یک مجّسمه است )»التمثال« خبر نیست، »هذا التمثال«: این مجسمه(ـ  و 

)مانند گزینءه 1(ـ  »عیوننا« ترجمه نشده.
ـ یَجّر: می کشاندـ  - 33 کلماتمهم: ال: هیچ )نفی جنس(  گزینءه »3« 

الضاللة: گمراهی
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: اعمال زشت )ضمیر »ه« در »أعماله« 
ترجمه نشده.(ـ  خیری نمی یابی )ال خیَر: هیچ خیری نیست(/ گزینءه )2(: باعث 
)اضافی است.(ـ  کشانده شدن )»یَجّر«: می کشاند، فعل است.(ـ  تباهی )الضاللة: 
گمراهی(ـ  در ترجمءه »ال« لفِظ »هیچ« باید می آمد./ گزینءه )4(: کارهای زشت 
)مانند گزینءه 1(ـ  تباهی )مانند گزینءه 2(ـ  خیری به تو نمی رساند )مانند گزینءه 1(.

34 - :)1( گزینءه  گزینهها: سایر خطاهای بررسی گزینءه »2« 
درخیابان )باید در ادامءه جمله بیاید( ـ کسی )»ال« ی نفی جنس ترجمه 
نشده است(/ گزینءه )3(: مطمئن شوم )»تأّکدُت« فعل ماضی است نه مضارع 
التزامی(ـ  می فهمم )»فهمُت« فعل ماضی است(/ گزینءه )4(: لحظه ای که 
)ترجمءه صحیحی برای »عندما« نیست(ـ  دنبالم نیامده )»یتبع« فعل مضارع 

است(ـ  فریب داده ام )فعل »قد استطعُت« ترجمه نشده است(
 »خداع« مصدر است و مصدرها را می توانیم به صورت مضارع التزامی 

ترجمه کنیم.
بررسیخطاهایسایرگزینهها:گزینءه )1(: این،  ... - 35 گزینءه »3« 

 )اسم اشاره با اسم »ال« دارِ بعدش، باید با هم ترجمه شوند  این پرنده(ـ  
باهوشی )»ذکّي« نکره است و نمی تواند صفِت »الطائر« باشد.( ـ بال هایش 
)»جناح « مفرد است(ـ  نجات می دهد )حرف »لِـ« در »لُِینقذ« در ترجمه لحاظ 
نشده است  تا نجات دهد(/ گزینءه )2(: برای همین »َف« معنای »برای 
همین« نمی دهد(ـ  وانمود می کند )»تظاهر« بر وزن »تَفاَعَل« بوده و ماضی 
است.(ـ  جوجه ها )ضمیر »ه« در »فراخه« ترجمه نشده است.(ـ  دشمنی درنده 
)اوالً، »عدّوه« نکره نیست ثانیاً ضمیر »ه« ترجمه نشده است.(/ گزینءه )4(: 
پرندءه باهوش )توضیحات گزینءه 1(ـ  می خواهد )اضافی است.(ـ  نجات یابند 

)»یُنِقذ« فعل معلوم است نه مجهول.(
بررسیخطاهایسایرگزینهها:گزینءه )1(: ایمانی - 36 گزینءه »3« 

)»ال« ی نفی جنس معنای »هیچ« می دهد که در ترجمه ذکر نشده است.(ـ  نباید 
 )»ال یطعموَن« فعل نفی است نه نهی، پس »نباید« غلط است.(/ گزینءه )2(:

»نخورده اند« )»ال یأکلوَن« فعل مضارع است نه ماضی. (ـ  »می دهند« )»یُطعموَن« 
یعنی غذا می دهند(/ گزینءه )4(: »غذا نمی  دهند« )»یُطعموَن« فعل منفی 

نیست.(ـ  »وجود ندارد« )در عبارت عربی لفظی به این معنی نیامده است.(
در این گزینه دقت کنید که »ُخذوا« فعل امر به - 37 گزینءه »1« 

معنای »بپذیرید« یا »بگیرید« است و »نُّقاد« با این که جمع است به صورت 
مفرد ترجمه می شود زیرا نقش خبر را دارد و خبر اگر اسم بوده و صفت 

نداشته باشد در فارسی به صورت مفرد ترجمه می شود.
بررسیخطاهایسایرگزینهها:گزینءه )2(: »تا« )اگر بعد از یک فعل امر یا نهی 
»فـ + مضارع« بیاید، آن »َف« معنای »زیرا« می دهد(ـ  دشمنی شان )کلمءه 
»بین« ترجمه نشده است.(ـ به دست نیاورید )»تکسبوا« فعل مثبت است( 
 به مردم دشنام ندهید زیرا دشمنی را در میان آنان به دست می آورید./ 
ی« فعل ماضی است  آرزو کرد، آرزو  گزینءه )3(: »آرزو دارد« )»تَمنَّ
داشت(ـ  باران زیادی )»کثیراً« قید است نه صفت  زیاد باران ببارد(/ 
گزینءه )4(: در سالن )باید در قسمت اول جمله بیاید( ـ حاضر نشده بود 
)»لم + یحضر« به صورت ماضی ساده یا نقلی ترجمه می شود: حاضر نشد(
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خطاهایسایرگزینهها:گزینءه )1(: أْن یَُترَك: رها - 38 گزینءه »4« 
شود )مجهول است.(/گزینءه )2(: فعلَْت: انجام داده ایـ  آلِهة: خدایان )جمع 

است.(/گزینءه )3(: ُکنُت: بودم
ترجمءهدرست: »کسانی را که به خود می نازند، - 39 گزینءه »4« 

تأیید نکن.«
لَِم تسألونني: برای چه از من می پرسید؟- 40 گزینءه »4« 
ترجمءهدرستسایرگزینهها:- 41 گزینءه »2« 

گزینءه )1(: »به کسانی که وارد آتش شدند، گفته شد.«
گزینءه )3(: »پس ندا سر می دهند، پروردگارا فرصتی دیگر به ما برای توبه بده.«

گزینءه )4(: شاید که ما مورد رحمت قرار گیریم ...«
ترجمءهدرستسایرگزینهها:گزینءه )1(: »سخن - 42 گزینءه  »4« 

کسانی که به روز واپسین کافر شده اند، آن ها را نباید ناراحت کند.«/گزینءه )2(:  
».... نمی خورید.«/گزینءه )3(: »شما در انجام تکالیف درسی کوتاهی نمی کنید.«

ترجمءهدرست: »ای کاش من خاک بودم.« - 43 گزینءه »3« 
ترجمءهدرستسایرگزینهها:  گزینءه )1(: »مردم - 44 گزینءه »3« 

تنها از )یک( مادر و پدرند.«/گزینءه )2(: »افتخار تنها برای عقلی استوار 
است.«/گزینءه )4(: »گویا آن َمَرضی است که هیچ برکتی در آن نیست.«

ترجمءهدرست: »و شاید آن گاهی فراموش شود، - 45 گزینءه »4« 
ولی هرگز از بین نمی رود.«

ترجمءهدرستسایرگزینهها:گزینءه )1(: »آتش - 46 گزینءه »2« 
شروع کرد به سوزاندن همءه کاالهایی که در فروشگاه بود.«/گزینءه )3(: »این 
مدال را بر گردن کسی بیاویزید که کودک را از غرق شدن نجات داد.«/گزینءه )4(: 
»شاید این ها خرافاتی است که در گذر زمان در دین ما وارد شده است.«

انجام - 47 و  درس هایم  در  »مرا  درست:  ترجمءه گزینءه »3« 
تکالیف یاری کن.« 

»دروس« و »الواجبات« جمع هستند.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: ال تُصبِْح  - 48 گزینءه »4« 

ال تُکْن )نباش(/گزینءه )2(: کاَن  کأنَّ )گویا(/گزینءه )3(: لیَس  
ال )هیچ ... نیست(

بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: کانت )زمان - 49 گزینءه »2« 
جمله مضارع است، در حالی که »کانْت« ماضی است.(/ گزینءه )3(: ال یُمکن 
)معادل صحیحی برای »نمی تواند« نیست.(/ گزینءه )4(: في ذهني )اضافی 

است.(ـ  ال أظنُّ )معادلی در عبارت فارسی ندارد.(
قوا - 50 تعریبصحیح: »إنَّهم لم یَستطیعوا أن یُحرِّ گزینءه »3« 

إبراهیم   ⒔«
برای ساختن فعِل منفی ساده از )لم + فعل مضارع( استفاده می کنیم.

»احتراق« معنای »سوختن« دارد، اما »تحریق« که متعّدی است، یعنی »سوزاندن«.
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: عمالً )اسمی - 51 گزینءه »4« 

که بعد از »ال«ی نفی جنس می آید تنوین نمی گیرد.(ـ  المتأّخرة )به معنای 
»دیر« ترجمءه درستی برای »زودگذر« نیست.(/گزینءه )2(: لیَس )دارای 
معنای »هیچ« نیست.(ـ  المشاکل العدیدة )به معنای »مشکالت بسیار«(/
گزینءه )3(: ال یوجَد عمٌل )معادل صحیحی برای »هیچ کاری ... نیست« 
نمی باشد.( ـ تحمیل )به معنای »اجبارکردن« است.( ـ الدنیویّة )صفِت 

صحیح في الّدنیا.( »المصاعب« نیست 
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: فقیر )»فقر« - 52 گزینءه  »2« 

به معنای »تنگدستی« مصدر است.( ـ الجاهل )»نادانی« نیز مصدر است و 

باید از »الجهل« استفاده شود.(/گزینءه )3(: فقراً و إرثاً )اسمی که بعد از 
»ال«ی نفی جنس می آید، تنوین نمی گیرد.(/گزینءه )4(: لیس )نمی تواند 

معنای »هیچ ... نیست« را برساند.(
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: ال یتهامسوا - 53 گزینءه »3« 

)دلیلی برای حذف »ن« از آخر فعل نیست.( صحیح ال یتهامسوَن/گزینءه )2(:  
لیَت )به معنای »ای کاش« است.(ـ  تَفهموا )فعل ها باید در جمله مطابق با 
»زمیالت« که جمع سالم مؤّنث است، به کار روند، پس باید از صیغءه للغائبات 
صحیح یَْفَهْمَن/گزینءه )4(: حّتی یفهموَن )حرف ناصبءه  استفاده کنیم.( 
صحیح حّتی یَفهموا  »حّتی« آمده، پس »ن« از آخر فعل باید حذف شود.( 

کلماتمهم: »ذو فضل«: صاحب بخششـ  »أکثر - 54 گزینءه »3« 
الّناس«: بیشتر مردمـ  »ال یشکرون«: شکرگزاری نمی کنند.

خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: بخشش می کند )»ذوفضل« اسم است نه 
فعل مضارع.(ـ  اکثرشان )ضمیر »شان« بیهوده آورده شده است.(/ گزینءه )2(: 
می بخشد )مانند گزینءه 1(ـ  شکرگزار نیستند )»ال یشکرون« فعل است نه اسم.(/

گزینءه )4(: مردم )کلمءه »أکثر« باید همراه »الّناس« ترجمه شود.(ـ  سپاس گزارِی 
بسیاری )»أکثر« صفت نیست و »ال یشکرون« هم فعل است نه اسم.(

کلماتمهم: »لیَت«: ای کاشـ  »تُمطر ... حّباً«: - 55 گزینءه »2« 
عشق بباردـ  »نحتاج«: احتیاج داریم.

خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: می بارید )»تُمطر« فعل مضارع است 
و دلیلی ندارد به صورت ماضی استمراری ترجمه شود.(/ گزینءه )3(: امید 
است )این ترجمه مربوط به »لعّل« است نه »لیَت«.(ـ  »علینا« )ترجمه نشده 
است.(/ گزینءه )4(: شاید )مانند گزینءه 3(ـ  نیاز ... )»نحتاج« فعل است نه 

اسم.(ـ  بسیار زیاد )»کثیراً« اسم مبالغه نیست.(
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: افزایش یافت - 56 گزینءه »2« 

)»تزداُد« فعل مضارع است  افزایش می یابد.(/ گزینءه )3(: تالش می کند 
است  تالش می کرد.(/  استمراری  یُحاوُل« ماضی   . . . )»کان 
گزینءه )4(: »تهدید می کنند« )»هَّددوا« فعل ماضی است  تهدید کردند.(

کلماتمهم: »لکّل إنسان«: هر انسانی دارد )اّوالً - 57 گزینءه »4« 
»لِـ« در این جا معنای مالکیت دارد، ثانیاً »ُکّل« چون با اسمِ مفرد و نکره همراه 
شده معنای »هر« می دهد.( ـ »یَعیش«: زندگی می کند ـ »یَسعی«: تالش 
می کندـ  »ال هدَف«: هیچ هدفی )»ال«ی نفی جنس است.(ـ  »تُصبُِح«: می شود
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: همءه انسان ها )»ُکّل« در این جا یعنی »هر« 
و »إنسان« هم مفرد است نه جمع.( ـ هدفی )»ال«ی نفی جنس در ترجمه 
لحاظ نشده است.(ـ  خواهد شد )دلیلی برای ترجمه به صورت مستقبل وجود 
ندارد.(/ گزینءه )2(: هدفی هست )»لِـ« در ترجمه لحاظ نشده است.(ـ  زیسته 
است )»یعیش« مضارع است.(ـ  است )»تُصبح« یعنی »می شود.«(/ گزینءه )3(: 
برای هدفی )»لِـ« در این جا معنای مالکیت دارد.(ـ  رسیدن )»تحقیق« یعنی 

»برآوردن«.(ـ  هر کس )ترجمءه درستی برای »اّلذي« نیست.(
کلماتمهم: »قیل«: گفته شد )فعل مجهول(   ـ - 58 گزینءه »1« 

»اُدُخل«: داخل شو ـ »یَعلمون«: آگاه بودند ـ »جَعلني«: مرا قرار داد ـ 
»الُمکَرمین«: گرامیان

خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )2(: گفت )قیل« فعل مجهول است(/ 
گزینءه )3(: شاید )»لیَت« یعنی »کاش«.( ـ آمرزشی ... داد )ترجمءه درستی 
برای »َغَفر« نیست.( ـ مورد کرامت )»الُمکَرمین« اسم مفعوِل جمع بوده و 
همراه »مِن« آمده است.(ـ  ضمناً »یعلمون« اصالً ترجمه نشده است./ گزینءه )4(: 
گفت )مانند گزینءه 2( ـ مغفرت می کند )»َغَفر« فعل ماضی است.( ـ قرار 

می دهد )»جََعَل« فعل ماضی است.(
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کلماتمهم: »الحضارات اّلتي«: تمدن هایی که - 59 گزینءه »1« 
)»الحضارات« چون همراه »اّلتي« آمده شبیه نکره ها ترجمه می شود.(ـ  »عرفُت«: 
شناختمـ  »کانت تؤّکد«: تأکید می کرد. )کان + مضارع  ماضی استمراری(

خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )2(: کتاب ها )»الکتابات« یعنی »نوشته ها«.(ـ  
نقاشی ها )»الّنقوش« یعنی »نقش ها، نگاره ها و ...(ـ  شناخته شدند )»عرفُت« 
فعِل معلوم و متکّلم وحده است.( ـ تأکید می کنند )»کانت تؤّکد« ماضی 
استمراری است.( ـ امری فطری )ترجمءه درستی برای »أساس الفطرة« 
ـ می شناختم )مانند گزینءه 2(ـ   نیست.(/ گزینءه )3(: کتاب ها )مانند گزینءه 2( 
توجه انسان )»اهتمامنا« یعنی »توجه ما«.( ـ دیانت )ترجمءه درستی برای 
»الّدین« نیست.(ـ   می باشد )در عبارت داده شده معادلی ندارد.(/ گزینءه )4(: 
شناخته بودم )مانند گزینءه 2( ـ تأکید می کنند )مانند گزینءه 2( ـ دیانت 

)مانند گزینءه 3(ـ  فطرت ماست )در عبارت عربی ضمیر وجود ندارد.(
»لَِم« کلمءه پرسشی بوده و معنای »چرا« می دهد، - 60 گزینءه »1« 

« تشکیل شده، یعنی »چرا از  « که از »لَِم + تَسألَن + هُنَّ پس »لَِم تَسألَنهنَّ
آنان می پرسید؟«.

کلماتمهم: »کان ... قد أرسَل«: فرستاده بود - 61 گزینءه »3« 
نوا«:  )کان + قد + ماضی  ماضی بعید(ـ  »أنبیاءه«: پیامبرانشـ  »لُیبَیِّ

تا روشن کنند
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: فرستاده است )»کان ... قد أرسل« ماضی 
نوا« فعل متعّدی است.(/ گزینءه )2(: پروردگار  بعید است.(ـ  روشن شوند )»یُبیِّ
)ترجمءه مناسبی برای »اهلل« نیست.(ـ  ما )این ضمیر اضافی است.(ـ  انسان ها 
)»اإِلنسان« مفرد است.( ـ راه مستقیم او )ضمیر آخرش اضافی است و به 
جای آن باید لفظ »خدا« به کار برود.( ـ دین حقیقی )»الحق« به معنای 
»حقیقی« نیست.(/ گزینءه )4(: پروردگار )مانند گزینءه 1( ـ پیامبران 
)»أنبیاءه« آخرش ضمیر دارد.(ـ  فرستاده است )مانند گزینءه 1(ـ  راه راست 

او )مانند گزینءه 2(ـ  دین حّقش )ضمیر »ش« اضافی است.(
دقت کنید که »لیَت« و »لعّل« هنگام ترجمه، - 62 گزینءه »4« 

زمان فعل را تغییر نمی دهند بلکه نوع آن را عوض می کنند. در گزینه  های 
)1(، )2( و )3( به ترتیب، فعل های »رأیت« و »قد نزل« و »قد انتهی« ماضی 

هستند، ولی به صورت مضارع ترجمه شده اند.
شکلصحیحگزینهها: گزینءه )1(: ببینم  می دیدم )دیده بودم(/ گزینءه )2(: 
نازل شود  نازل می شد )نازل شده باشد(/ گزینءه )3(: تمام شود  

تمام می شد )تمام شده بود(
کلماتمهم:»ما«: آن چه ـ »یزید«: می افزاید ـ - 63 گزینءه »1« 

»صبَرنا«: صبر ما راـ  »في اُمور ال طاقَة لنا بها«: در اموری که هیچ توانی برای 
آن ها نداریم.ـ  »هو«: همان

خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )2(: »ما: آن چه« در ترجمه لحاظ نشده است.ـ  
طاقتش در ما نیست )اّوالً »ال« در »ال طاقَة« از نوع »نفی جنس« است که 
در ترجمه لحاظ نشده است و ثانیاً ضمیری در »طاقة« به کار نرفته و »ـش« 
اضافی است.( ـ زیاد نمی شود )»ما« در این عبارت از نوع موصولی است نه 
نفی! هم چنین »یزید« به معنای »زیاد می کند« است نه »زیاد می شود«( ـ 
بلکه )اضافی است(./ گزینءه )3(: صبر )ضمیر »نا« در »صبرنا« ترجمه نشده 
است.(ـ  توان آن ها در ما نیست )مانند گزینءه 2(ـ  قدرت ما را )اضافی است و 
هم چنین »صبَر« مفعول فعل »یزید« می باشد نه کلمه ای دیگر(ـ  بلکه )اضافی 
است(./ گزینءه )4(: اموری است که ... )اّوالً »في: در« در ترجمه لحاظ نشده 
است، ثانیاً »اُمور ال طاقة ...« به صورت خبر ترجمه شده  است که نادرست 
است.(ـ  طاقت آن )»آن« اضافی است و هم چنین »طاقة« نکره است نه معرفه(.

کلماتمهم: »ال شيء«: هیچ چیز )الی نفی - 64 گزینءه »1« 
جنس است.( ـ »لُیشّجعنا«: برای این که ما را تشویق کند ـ »الحضارات 

القدیمة«: تمدن های قدیم

بررسیخطاهایسایرگزینهها: گزینءه )2(: چیزی )»ال«ی نفی جنس معنای 
»هیچ« می دهد.( ـ که )حرف »لِـ« در »لُِیشّجعنا« معنای »برای این که، تا« 
ـ ترغیب کرده باشد )ترجمءه صحیحی برای »لیشّجع« نیست.(/   می دهد نه »که«.( 
گزینءه )3(: نیست )در جای مناسبی ترجمه نشده و باعث تغییر در ساختار جمله 
شده است.(ـ  بهتر از )دّقت کنید که »أحسن« خبر است نه قید.(ـ  که )مانند 
گزینءه 2(/ گزینءه )4(: چیزی نیست )مانند گزینه های 2 و 3( ـ که )مانند 

گزینه های قبل(ـ  بهتر از )مانند گزینءه 3(ـ  ترغیب کرده باشد )مانند گزینءه 2(
بررسیخطاهایسایرگزینهها:گزینه های )1( و - 65 گزینءه »4« 

« تعریب مناسبی برای »کاش« نیست./ گزینءه )2(: حرف »في«  )3(: لفظ »لعلَّ
اضافی است، چون »شهرهای کشورم« ترکیب اضافی است و نیازی به »في« نیست.

نکتءه این سؤال این است که »إّن« بر سر جملءه - 66 گزینءه »2« 
اسمّیه می  آید و بر تمام آن تأکید دارد، نه بر قسمتی از آن پس هنگام ترجمه باید 
در ابتدای عبارت به کار برود نه در میان جمله. در گزینءه )2( این مورد رعایت 
شده است اما در گزینه های دیگر: گزینءه )1(: »بی گمان« فقط بر قسمت »دارای 
عقلی ثابت است« تأکید دارد./ گزینءه )3(: »قطعاً« فقط بر »عبور می  کنند« تأکید 
دارد./ گزینءه )4(: »بدون شک« فقط بر »شکسته می  شود« تأکید کرده است.

است - 67 )اضافی  قطعاً  عبارت:  بررسیخطاهای گزینءه »4« 
چون عبارت عربی، تأکید ندارد.( ـ و علم از بین نمی  رود )اوالً »و« اضافی 
است و تکرار لفظ »علم« بی مورد است، ثانیاً »ال« از نوع نفی جنس است، در 

حالی که »از بین نمی  رود« فعل مضارع منفی است.( 
ترجمءهصحیحعبارت: »پس علم از مال بهتر است؛ زیرا هیچ زوالی ندارد.«

َمْت: پیش فرستادهـ  - 68 ـ قدَّ کلماتمهم: ینظُُر: می نگرد  گزینءه »1« 
یقوُل: می گویدـ  کنُت: بودم

خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )2(: با دستانش )»با« زائد است.(ـ  باشم 
)کنُت: بودم(./گزینءه )3(: نتیجه )زائد است.( ـ به وسیلءه )زائد است.(/
گزینءه )4(: هر )زائد است.(ـ  نتیجه )مانند گزینءه 3(ـ  می شدم )کنُت: بودم(.

خطاهایسایرگزینهها:گزینءه )2(: »أریُد« )به - 69 گزینءه »1« 
معنای »می خواهم« ترجمءه درستی برای »می توانستم« نیست.(ـ  »تحصیل« 
)به معنای »کسب کردن« است.( ـ »و أکون« )أِل کون، »تا« ترجمه نشده( ـ 
نافعاً )اسم تفضیل نیست.(/گزینءه )3(: »إّني قادٌر« )»می توانستم« ماضی 
استمراری است.(ـ  »و أکون« )مانند گزینءه 2(/گزینءه )4(: »تحصیل« )مانند 

گزینءه 2(ـ  نافعاً )مانند گزینءه 2(ـ  مثل )ترجمءه درستی برای »از« نیست.(
کلماتمهم: ال: هیچ ... نیست )الی نفی جنس( ـ  - 70 گزینءه »2« 

أکثَر: بیشترـ  تختفي: پنهان می شوند )با توّجه به »کّل األلوان« جمع ترجمه 
می شود.(ـ  هناك: آن جا

خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: عمق )»عمٍق« نکره است.(ـ  حدود )أکثر: 
بیشتر(/گزینءه )3(: عمق )مانند گزینءه 1(ـ  آن مکان )هناك: آن جا( ـ  پنهان 
می کند )»تختفي« الزم است نه متعّدی.(/گزینءه )4(: وجود دارند )هناك: آن جا، 
خبر مقّدم نیست که به معنای »وجود دارد« باشد.(ـ  مخفی شده اند )»تختفي« 
مضارع است.(ـ  ضمناً برای »ال«ی نفی جنس از لفظ »هیچ« باید استفاده می کرده.

+ مضارع(: گاهی - 71 قد یلقي )قد  کلماتمهم:  گزینءه »3« 
می اندازدـ  أخطائه: خطاهایشـ  بِئر:چاهی )نکره( 

خطاهایسایرگزینهها:گزینءه )1(: آن جوان )»آن« اضافی است.(ـ  می بیند 
)»یلقي« یعنی »می اندازد«.( ـ سخت )لفظ »کثیر« ترجمه نشده است.(/
گزینءه )2(: آن جوان )مانند گزینءه 1(ـ  که )نیازی به این حرف نیست.(ـ  چاه 
)»بِئر« نکره است.(/گزینءه )4(: یک جوان )»یک« اضافی است.( ـ می بیند 

)مانند گزینءه 1(ـ  می باشد )کلمه ای با این معنی نیامده است.(
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کلماتمهم: أن نَعلم: که بدانیمـ  ال ... لِـ : هیچ ... ندارد- 72 گزینءه »3« 
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: »نعلم« ترجمه نشده./گزینءه )2(: 
یعنی )معادل صحیحی برای »هو« نیست.(ـ  »هیچ« در ترجمءه »ال«ی نفی 
جنس نیامده است/گزینءه )4(: می دانیم )أن نعلم: بدانیم، مضارع التزامی(ـ  

»هیچ« )مانند گزینءه 2(.
ترجمءهدرستسایرگزینهها: گزینءه )1(: »هیچ - 73 گزینءه »4« 

کودکی برای تهیءه غذایش در هر روز اضطراب ندارد.«/ گزینءه )2(: »زیرا او 
همیشه به مهربانِی مادرش ایمان دارد.«/ گزینءه )3(: »ای کاش من هم مثل 

آن کودک به پروردگارم ایمان آورده بودم.«
کلماتمهم: قد طردت: طرد کردم ـ لم یَسجْد: - 74 گزینءه »2« 

سجده نکرد )ماضی منفی( ـ تُصاِحبُه: با او دوستی می کنی ـ تترُکني: مرا 
رها می کنی

خطاهایمهمسایرگزینهها: گزینءه )1(: دعوت کردم )ترجمءه درستی 
برای »طردُت« نیست.( ـ سجده کند )اوالً »لم یسجد« ماضی است، ثانیاً 
منفی است.( ـ دوست شده ای )»تصاحب« مضارع است.(/گزینءه )3(: کالً 
ساختار عبارت فارسی با جملءه اصلی فرق دارد./گزینءه )4(: مصاحب شده ای 
)ماضی است.(ـ  ترک کرده ای )ماضی است.(ـ  از او خواستم ... نکرد )چنین 

ساختاری وجود ندارد.(
رون: - 75 : شایدـ  یتذکَّ کلماتمهم: یَضرُب: می زندـ  لعلَّ گزینءه »2« 

یادآور شوند، پند بگیرند. )فعل مضارع بعد از »لعّل« مضارع التزامی ترجمه می شود.(
خطاهایمهمسایرگزینهها: گزینءه )1(: مثل هایی)»األمثال« معرفه است نه 
نکره.(/گزینءه )3(: مثلی )»األمثال«، اوالً جمع است، ثانیاً نکره.(ـ  زده است 
)»یَضرُب« مضارع است.(/گزینءه )4(: مثلی )مانند گزینءه 3( ـ زده است 

)مانند گزینءه 3(
ترجمءهدرست: »تکذیب کنندگان و منکرانش بر - 76 گزینءه »1« 

سر سفره اش می نشینند.«
»یَجلُِس« الزم است به معنای »می نشیند«، اما برای »می نشانَد« که متعّدی 

است باید از »یُجلُِس« استفاده شود.
کلماتمهم: ال ... تبقی: هیچ ... باقی نمی ماند ـ  - 77 گزینءه »1« 

إغراق: زیاده روی، اغراق
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )2(: مدح و ذم مبالغه آمیز)»إغراق« صفِت 
»المدح و الذم« نیست.(ـ  کّل )ترجمه نشده.(ـ  حقیقت را )»لِـ« در »للحقیقة« 
ترجمه نشده.(ـ  نشان دهد )معادلی در عبارت عربی ندارد.(/گزینءه )3(: در 
هرگونه مدح و ذم )»کّل: هر« در جای مناسب خود ترجمه نشده.( ـ باقی 
نخواهد ماند )»ال ... تبقی«: باقی نمی مانَد(/گزینءه )4(: بعد از مبالغه ها )اّوالً 

»کّل« ترجمه نشده، ثانیاً »إغراق« جمع نیست.(ـ  حقیقت )مانند گزینءه 2(
: گوییـ  یُدِرُك: درک می کندـ   - 78 کلماتمهم: کأَنَّ گزینءه »3« 

یرقب: نظاره می کند
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: این )اضافی است.(ـ  شب زیبا )»جمال 
 الّلیل«: زیبایی شب، »جمال« صفِت »الّلیل« نیست.(ـ  قدر دانسته )»یُدرُِك«: 
 درک می کند، مضارع(ـ  زیبایی )اضافی است.(ـ  »اعجاب کثیر« ترجمه نشده./
: گویا(ـ  قدر می داند )ترجمءه درستی برای »یُدرُك« نیست.(/ گزینءه )2(: چه بسا )کأنَّ
گزینءه )4(: این )مانند گزینءه 1(ـ  همچون )ابتدای جمله لفِظ »گویی« به کار رفته، 
پس »همچون« اضافی است.(ـ  شب زیبا )مانند گزینءه 1(ـ  کثیر )ترجمه نشده.(

کلماتمهم: ال ... لِـ : هیچ ... ندارد ـ المتلّون: - 79 گزینءه »3« 
انسان دورو ـ و إْن ألقاك: اگرچه تو را بیفکند ـ تظاهََر: تظاهر کند )جمله 

شرطّیه است برای همین، به صورت مضارع ترجمه می شود.(
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: لفظ »هیچ« در ترجمءه »ال« نیامدهـ  حتی 
اگر )باید بر سر جملءه »تو را به اشتباه ...« می آمد.(/گزینءه )2(:  تظاهر کرده )ماضی 

است و باید به صورت مضارع التزامی ترجمه شود.(ـ  باعث اشتباه ... )ترجمءه دقیقی 
برای »ألقاك في الخطأ« نیست.(ـ  َو إْن )ترجمه نشده.(/گزینءه )4(: »هیچ« )مانند 
گزینءه 1(ـ  هر چند )باید بر سر جملءه »تو را به خطا اندازد« می آمد.(ـ  ظاهری 
با دین و بی نقص نشان دهد )ترجمءه دقیقی برای »تظاهر به کمال« نیست.(

کلماتمهم: ال ... لِـ : هیچ ... ندارد ـ ُکْن: باش ـ  - 80 گزینءه »2« 
لِیذکرك: تا تو را یاد کنند )»الم« ناصبه(

خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: لفظ »هیچ« ترجمه نشدهـ  بادوام )»دوام« 
نکره است.  دوامی(ـ  نیست )»لـ« در »لَها« ترجمه نشده  ندارد.(/

گزینءه )3(: اندکی )اضافی است.(ـ  »هیچ« )مانند گزینءه 1(ـ  دارد )عبارت عربی 
منفی است نه مثبت.(ـ  یاد خواهند کرد )»لیذکر«: تا یاد کنند(ـ  سیرتت )ضمیر 
اضافی است(ـ  بِدار )چنین فعلی در عبارت عربی نیامده.(/گزینءه )4(: هیچ 
)مانند گزینه های 1 و 2(ـ  نیست )مانند گزینءه 1(ـ  پس از این )ترجمءه درستی 

برای »في المستقبل« نیست.(ـ  یاد خواهند کرد )مانند گزینءه 3(
کلیدهای - 81 از  صالح  »بندگان  درست:  ترجمءه گزینءه »2« 

درهای هدایت به شمار آورده می شوند.«
»یُعتَبر« للغائب و مجهول است و »العباد« نایب فاعل است نه مفعول.

تعلَّمُت: یاد گرفته ام )ماضی - 82 کلماتمهم: قد  گزینءه »1« 
نقلی(ـ  أن ال أعَجَل: که عجله نکنمـ  معاتبة: سرزنش کردنـ  ارتکب: مرتکب  

شدهـ  لعّل: شایدـ  أراَد: بخواهدـ  أن یغفَر: که بیامرزد
خطاهایمهمسایرگزینهها: گزینءه )2(: مرا فهمانده اند )»تعلَّمُت« للمتکّلم 
وحده و معلوم است نه مجهول.(ـ  نباید )اضافی است.(ـ  عیب جویی )معاتبة: 
سرزنش کردن( ـ افراد )»أحد« مفرد است.( ـ گناهان آن ها )»ذنب« مفرد 
 و بدون ضمیر است.( ـ ارتکب )ترجمه نشده.( ـ اهلل )ترجمه نشده.(/

گزینءه )3(: عیب گیری )مانند گزینءه 2( ـ نباید )باز هم اضافی است.( ـ 
اشخاص )مانند گزینءه 2( ـ آن ها را )ذنبه: گناه او(./گزینءه )4(: به من 
 آموخته اند )»تعلَّمُت« للمتکّلم وحده: یاد گرفته ام(ـ  ارتکب )مانند گزینءه 2(ـ 
 عجله کرد )»أْن ال أعجل« للمتکّلم وحده: که عجله نکنم(ـ  چه شاید آمرزیده ...

)ترجمءه دقیقی برای عبارت عربی نیست.(
)2(: »ال - 83 تعریبصحیحسایرگزینهها:گزینءه  گزینءه »1« 

قیمَة لعلم لیس له عمٌل«/»قیم« )جمع است، در حالی که »ارزش« مفرد 
است.(ـ  »علوم« )»علم« در عبارت فارسی مفرد است.(/گزینءه )3(: »ال یأَس 
یَنفذ في قلب العبد الصالح.« لفظ »هیچ« در جمله آمده، پس از »ال«ی نفی 
جنس استفاده می کنیم که اسم بعد از آن بدون »ال« می آید.ـ  چون »ال« در 
عبارت  آمده، پس نیازی به لفِظ »أبداً« نیست./گزینءه )4(: »ال عاقَل أعرُف ال 

یعتبر بالتَّجارب.«توضیحات این گزینه هم مانند گزینءه )3( است.
کلماتمهم: ال ... هناَك: هیچ ... نیستـ  لم یُدافع: - 84 گزینءه »3« 

دفاع نکرده باشد )ماضی التزامی(ـ  الَمفروَضه: تحمیلی
خطاهایمهمسایرگزینهها: گزینءه )1(: »هیچ« )ترجمه نشده.(ـ  تجاوزگرانه 
)»المفروضة«: تحمیلی(ـ  وطن )ضمیر »ه« در »وطنه« ترجمه نشده.(/گزینءه )2(: 
 جمله مثبت ترجمه شده که اشتباه استـ  هر )معادلی در عبارت عربی ندارد.(ـ  
تحمیل جنگ )الحرب المفروضة: جنگ تحمیلی(ـ  دفاع می کند )»لم یدافع« 
منفی است.(/گزینءه )4(: نبود )زمان جمله حال است  نیست(ـ  تحمیل 

جنگ )مانند گزینءه 2(ـ  تجاوزگرانه )اضافی است.(ـ  وطن )مانند گزینءه 1(.
یفتح: - 85 ـ  نکنید  ترک  تترکوا:  ال  مهم:  کلمات گزینءه  »3« 

می گشایدـ  أضّر: زیانبارتر
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: نباید ترک کرد )»ال تترکوا«: ترک 
نکنید، للمخاطبین(ـ  دین )ضمیر »کم« در »دینکم« ترجمه نشده.(ـ  شیئاً 
)ترجمه نشده.( ـ اهلل )ترجمه نشده.( ـ باز می شود )»یفتح«: باز می کند(/
گزینءه )2(: امور دینی )اوالً »أمر« مفرد است، ثانیاً »دینکم«: دینتان.( ـ 
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نباید رها شود )مانند گزینءه 1(/ گزینءه )4(: امری )شیئاً: چیزی( ـ امور 
)»أمر« مفرد است.( ـ »إصالح« )ترجمه نشده.( ـ دنیا )ضمیر »کم« در 
»دنیاکم« ترجمه نشده.(ـ  چیزهایی )»ما«: آن چه(ـ  روی می آورند )»یفتح«: 

می گشاید(.ـ  زیان آن ها )»أضّر« اسم تفضیل است.(
کلماتمهم: استِفْد: استفاده کن ـ َوهَب: عطا - 86 گزینءه »2« 

: مغرور مشوـ  لَیَست: نیستند )با توجه  ْع: ضایع مکنـ  ال تغترَّ کردهـ  ال تَُضیِّ
به شرایط جمله، جمع ترجمه می شود.(

خطاهایمهمسایرگزینهها: گزینءه )1(: همیشه )زائد است.(ـ  اّلتي )ترجمه 
نشده.( ـ زیرا )زائد است.( ـ ال تضّیعها )ترجمه نشده.(/گزینءه )3(: خدا 
)مضاٌف الیه نیست بلکه فاعل است.( ـ عطا شده )»َوهَب« معلوم است نه 
مجهول.(ـ  نه ... ضایع کن، نه ... مغرور شو )چنین ساختاری وجود ندارد.(ـ  
فناپذیر هستند )ترجمءه درستی نیست.( /گزینءه )4(: همه )زائد است.(ـ  تباه 
« نهی است.(ـ   ْع« نهی است.(ـ  مغرور نمی شوی )»ال تغترَّ نمی کنی )»ال تُضیِّ

همگی رفتنی هستند. )ترجمءه درستی نیست.(
ـ - 87 می شوند  بهره مند  یتمّتعون:  مهم: کلمات گزینءه »3« 

لیسوا: نیستند
خطاهایمهمسایرگزینهها:گزینءه )1(: عبادت کنندگان )ِعباد: بندگان( ـ 
نعم إلهی )»إلهي« زائد است: نعمت های او.( ـ بی بهره نمی کنند )ترجمءه 
درستی برای »لیسوا محرومین« نیست.(/گزینءه )2(: عابدان )مانند گزینءه )1(، 
عبادت کنندگان( ـ رزق و روزی پاک )»الطّیبات« جمع است.( ـ محروم 
نمی سازند )مانند گزینءه 1(/گزینءه )4(: موهبت )نعم: نعمت ها(ـ  بهره مندند 

)»یتمّتعون« فعل مضارع است.(ـ  نمی شوند )لیسوا: نیستند(
»هیچ فقری شدیدتر از نادانی نیست«: تشویق به - 88 گزینءه »3« 

طلب مال.
واضح است که عبارت اّول تشویق به علم آموزی و دوری از نادانی می کند که 

با عبارت دوم هم معنا نیست. 
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند، 
یکسان هستند « : تشویق به طلب علم. هر دو عبارت به تشویق علم آموزی 
می پردازد./گزینءه )2(: »هیچ چیزی سزاوارتر از زبان برای زندانی کردن 
نیست«: تشویق به سکوت. عبارت اّول اشاره دارد به زندانی کردن زبان که 
همان سکوت کردن است و با عبارت دوم هم معنا است./گزینءه )4(: »کسی 
که پایبند به عهدی نیست هیچ دینی ندارد«: تشویق به وفاداری به عهدها.

هر دو عبارت به وفاداری به عهد اشاره دارند.
ترجمءهعبارت:»هیچ چیزی سزاوارتر از زبان - 89 گزینءه »3« 

برای زندانی کردن نیست.«
این عبارت به این مفهوم اشاره می کند که »باید زبان را کنترل کرد و در 
هنگام حرف زدن خوب فکر کرد، چون می تواند باعث گرفتاری و دردسر 

شود!« این مفهوم در همءه گزینه ها، به جز گزینءه )3( دیده می شود.
ترجمءهگزینهها: گزینءه )2(: بهترین سخن آن است که کوتاه و راهنما باشد.

گزینءه )4( : خاموشی زبان مایءه سالمتی انسان است.
ترجمءهعبارتسؤال: »خداوند رحم نمی کند به - 90 گزینءه »2« 

کسی که به مردم رحم نکند.«
ترجمءهگزینهها:گزینءه )1(: »به کسی که در زمین است رحم کن تا کسی 
که در آسمان است به تو رحم کند.«/گزینءه )2(: »همانا رحمت خداوند 
همه چیز را فرا گرفته است.«/گزینءه )3(: »رحم کن تا مورد رحمت قرار 
گیری، چرا که خداوند بخشنده به انسان های بخشنده، رحم می کند.«/
گزینءه )4(: »خداوند به کسی که از خطاهای دیگران می گذرد، رحم می کند.«
واضح است که گزینءه )2( به وسیع بودن رحمت خداوند اشاره دارد، اما گزینه های 
دیگر بیانگر این موضوع هستند که باید رحم کنیم تا مورد رحمت واقع شویم.

ترجمءهعبارت: »هیچ لباسی زیباتر از عافیت و - 91 گزینءه »3« 
سالمتی نیست.«، در این گزینه عبارت عربی به مهم بودن سالمتی و عافیت 
اشاره دارد، در حالی که بیت فارسی می گوید شرافت انسان به آدمیت است 

نه به لباس زیبایش، که با هم ارتباط معنایی ندارند.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: ترجمءهعبارت: »هیچ گنجی باارزش تر 
از قناعت نیست.« عبارت عربی با بیت فارسی که می گوید قناعت کن تا به 

خاطر خواسته هایت دست به هر کاری نزنی، ارتباط معنایی دارد.
گزینءه )2(: ترجمءهعبارتاول:»گویا راضی کردن همءه مردم هدفی است که 
دست نیافتنی است.«/ ترجمءهعبارتدوم: »رسیدن به رضایت همءه مردم 

ممکن نیست.«
هر دو عبارت به این موضوع اشاره دارد که نمی توان رضایت همءه مردم را 

به دست آورد.
گزینءه )4(:ترجمءهعبارتاول:»هیچ چیزی سزاوارتر از زبان برای زندانی کردن 
نیست.«/ ترجمءهعبارتدوم:»زبان، ِجرمش کوچک و ُجرمش بزرگ است.«

هر دو عبارت به اهمّیت مراقبت از زبان اشاره دارد.
ترجمءهعبارت: »گویا راضی کردن همءه مردم - 92 گزینءه »4« 

هدفی دست نیافتنی است.«
هر دو عبارت به این مطلب اشاره دارد که نمی توان همءه مردم را راضی نگه 

داشت و با خواسته و مراد آن ها زندگی کرد.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(:ترجمءهعبارتاول: »هیچ خیری در 
سخن گفتن نیست، مگر همراه با عمل کردن باشد.« ـ ترجمءهعبارتدوم: 
»بهترین سخن آن است که کوتاه و راهنما باشد.« عبارت اّول به حرف زدن 

همراه با عمل و عبارت دوم به سخن گزیده و راهنما اشاره دارد.
گزینءه )2(: ترجمءهعبارت: »خرمای مرا خوردید و از فرمان من سرپیچی کردید.«
این عبارت با »نمک خوردید و نمکدان شکستید« هم معناست نه با »کوزه گر 

از کوزه ............... .«
گزینءه )3(: ترجمءهآیءهاول: »آیا انسان می پندارد که بیهوده رها می شود؟« 

ترجمءهآیءهدوم: »هر کسی چشندءه مرگ است.« 
آیءه اّول اشاره دارد به این که انسان بیهوده آفریده نشده، اما آیءه دوم بیانگر 

این است که هر شخصی باالخره طعم مرگ را خواهد چشید.
در سخن گفتن - 93 خیری  »هیچ  عبارت: ترجمءه گزینءه »2« 

نیست، مگر همراه با عمل.«
عبارت عربی با گزینءه )2( هم معناست که هر دو به بی فایده و بی  ارزش بودن 

سخِن بدون عمل اشاره دارند.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: به معنای زیاد حرف زدن است که باعث 
خستگی می شود و هیچ سود و اثری هم ندارد./گزینءه )3(: به این معناست 
که کشوری که دوتا پادشاه داشته باشد، دیگر چیزی سر جای خودش بند 
نمی شود./گزینءه )4(: این عبارت هم به پیشگیری قبل از درمان اشاره دارد.

معنایعبارت: »راضی کردن همءه مردم گویی - 94 گزینءه »3« 
هدفی است که به دست نمی آید.«

مفهومعبارت: »انسان نمی تواند همءه مردم را از خودش راضی نگه دارد و هر 
کاری انجام دهد باألخره بعضی از مردم از او ناراضی می شوند.«

این مفهوم در گزینءه )3( دیده می شود: »هر چیزی پایانی دارد غیر از 
راضی کردن دل ها، رضایت خداوند ساده ولی رضایت مردم سخت است.«

بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: مفهوم عبارت: »انسان های حریص هیچ 
 وقت، سیر نمی شوند.«/ گزینءه )2(: مفهوم عبارت: »انسان عاقل یا عاشق 
نباید از سرزنش دیگران نگران باشد.«/ گزینءه )4(: مفهوم عبارت: »از دست 

این مردم که دائماً گالیه می کنند، خسته شده ام و آرزوی سرمستی دارم.«
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معنایآیه: »با یکتاپرستی به دین روی بیاور و - 95 گزینءه »1« 
هرگز از مشرکان نباش.«

مفهومآیه: »به خداوند یگانه ایمان بیاور و هرگز شرک نورز.«
این آیه ارتباطی به گزینءه )1( ندارد.

ترجمءهسایرگزینهها:گزینءه )2(: من با یکتاپرستی به خدایی روی آوردم 
که آسمان ها و زمین را آفرید و من از مشرکان نیستم./ گزینءه )3(: آفِت 
ایمان شرک است./ گزینءه )4(: »آن هایی را که غیر از خداوند می پرستید، 
نمی پرستم اما خدایی را می پرستم که جان شما را می ستاند و من فرمان 

داده شده ام که از مؤمنان باشم.«
ترجمءهعبارت: »هیچ خیری در سخنی نیست - 96 گزینءه »3« 

مگر همراه با عمل.«
مفهومعبارت: »حرف زدن و وعده دادن بدون عمل کردن به آن ها فایده ای 

ندارد.«
این مفهوم به طور واضح، در گزینءه )3( دیده می شود.

بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »إْن« از حروف - 97 گزینءه »4« 
 » جازمه است./گزینءه )2(: »لکْن« از حروف مشبهة بالفعل نیست، بلکه »لکنَّ

از حروف مشبهة بالفعل است./گزینءه )3(: »أْن« از حروف ناصبه است.
در گزینءه )2( »کاَن، لیَس و صاَر«، جزء افعال - 98 گزینءه »2« 

ناقصه هستند، اما »لیَت« از حروف مشبهة بالفعل است.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: همءه کلمات در این گزینه عامِل جزم 
هستند./گزینءه )3(: همءه کلمات از حروف ناصبه هستند./گزینءه )4(: در 

این گزینه هم همءه حروف از حروف جاّره هستند.
 »حّتی« هم می تواند از حروف جاّره باشد و هم ناصبه.

در این گزینه »إن« بر سر اسم )اهلل( آمده، پس - 99 گزینءه »1« 
« می باشد که از حروف مشبهة  بالفعل است. تلّفظ درست آن »إنَّ

بررسیسایرگزینهها:در سایر گزینه ها »إن« و »أن« به ترتیب )»إْن کاَن، أْن 
قوا«( بر سر فعل آمده که در این صورت از حروف مشبهة  ال یتدّخَل و إْن تتَّ

 بالفعل به حساب نمی آیند.
»أْن« عامل نصب »إْن«، عامل جزم 

»ان أکثَر الّناس ...«: »ان« بر سر اسم آمده  - 100 گزینءه »3« 
حرف مشبهة  بالفعلـ  ابتدای جمله آمده  إنَّ 

»ان اإلسالَم ...«: دوباره »ان« بر سر اسم آمده  حرف مشبهة  بالفعل ـ 
وسط جمله آمده  أّن

»ان تحضر ...«: »ان« بر سر فعل آمده  حرف مشبهة  بالفعل نیست ـ 
وسِط جمله آمده  أْن 

« به - 101 ضمیرِ منفصِل »أنتم« نمی تواند بعد از »کأنَّ گزینءه »2« 
کار رود و باید از ضمیر متصل استفاده شود.  کأّنکم

«، مبتدا )طالب(  بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: در این جمله با آمدِن »إنَّ
به »طالباً« تغییر یافته. توّجه داشته باشید که »في هذه المدرسِة« خبر مقّدم 
است. برای همین »طالباً مثالّیاً« مؤّخر شده است./گزینءه )3(: در این عبارت 
«، »اآلثار القدیمة« به صورت منصوب آمده است./گزینءه )4(:  نیز با آمدِن »إنَّ

»لیَت« نیز اسمِ بعد از خود )الطالَب( را منصوب کرده است.
در گزینءه )4( »أن« بر سر فعل آمده، پس قطعاً - 102 گزینءه »4« 

حرف مشبهة  بالفعل نیست، بلکه از حروف ناصبه است.
« بر سر اسم )أکثرهم( آمده. بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »ولکنَّ

« بر سر ضمیر مّتصل )ي( آمده./گزینءه )3(: »لیَت« نیز بر  گزینءه )2(: »إنَّ
سر ضمیر مّتصل )کم( آمده.

« نمی تواند بر سر فعل بیاید و چون »ان« اّول - 103 »إنَّ گزینءه »2« 
جمله آمده، پس از حروف شرط و جازمه است نه ناصبه  إْن تتناَوْل ...

بررسیسایرگزینهها:
 بر سرِ اسم )َمثَل( و در ابتدای جمله آمده » گزینءه )1(: »إنَّ

 گزینءه )3(: »أْن« بر سر فعل )نُعظَِّم( و در وسط عبارت آمده
 بر سر ضمیرِ مّتصل )کُم( و در وسط جمله آمده » گزینءه )4(: »أنَّ

« به صورت کامل عالمت گذاری - 104 در این گزینه که »أنَّ گزینءه »3« 
شده، خیلی راحت ما را به جواب صحیح می رساند.

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: در این گزینه هیچ حرفی که شبیه به 
حروف مشبهة  بالفعل باشد، نداریم./گزینءه )2(: »أْن« بر سر فعل )أکوَن( 
آمده، پس عامِل نصب است./گزینءه )4(: »إن« نیز بر سر فعل آمده و از 

حروف جازمه به شمار می آید.
« صحیح به کار رفته، - 105 »ُقل إنَّ اهللَ ...«  »إنَّ گزینءه »1« 

« در ابتدای جمله قرار گرفته. چون بعد از آن اسم آمده و »إنَّ
« نمی تواند بر سر فعل بیاید و چون در وسِط  »علی أنَّ ینّزل ...«  »أنَّ

عبارت قرار گرفته شکل صحیح آن به صورِت »َعلی أْن ینّزَل ...« می باشد.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )2(: »إْن تُحِسْن«: »إْن« ابتدای جمله و بر سر 
« وسِط عبارت و بر سر اسم  فعل آمده )از حروف جازمه(ـ  »أنَّ أجرك ...«: »أنَّ
« در ابتدای عبارت و بر سر اسم آمده  آمده./گزینءه )3(: »إنَّ الَّذیَن ...«: »إنَّ
)موصوالت جزء اسم ها هستند.(ـ  »أْن یُصّلوا«: »أْن« در وسط جمله و بر سر 
« وسِط عبارت و بر سر اسم  فعل آمده./گزینءه )4(: »أنَّ الدالفیَن ...«: »أنَّ

آمدهـ  »أن تُرِشَدنا ...«: »أْن« وسِط عبارت و بر سر فعل آمده.
بعد از »ان« فعِل »تؤمن« قرار گرفته، پس قطعاً - 106 گزینءه »2« 

« نمی تواند درست باشد  »إْن تُؤمِْن«  »إنَّ
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »أْن نسافر«: »أْن« بر سر فعل و در وسِط جمله 
 /بر سر اسم و در وسط جمله آمده » آمده/ گزینءه )3(: »أنَّ النجاَح«: »أنَّ

بر سر اسم و در ابتدای جمله قرار گرفته » گزینءه )4(: »إنَّ اهللَ«: »إنَّ
« بر سرِ جمله، »المجاِهدوَن« که - 107 با آمدِن »إنَّ گزینءه »1« 

جمع  مذّکر سالم است، با گرفتن »یَن« به جای »وَن« منصوب می گردد 
 رد سایر گزینه هاـ  خبر )یندفعوَن(، به همان حالت باقی می ماند.

بررسیسایرگزینهها:گزینءه )2(: »المجاهدون«: باید منصوب شود ـ 
»یندفعین«: اصالً چنین صیغه ای نداریم!!!/گزینءه  )3(: »المجاهدیِْن«: »یِن« 
در آخر این کلمه نشانگر مثّنی بودِن آن است، در حالی که »المجاهدوَن« جمع 
است. دلیلی ندارد جمع را به مثّنی تبدیل کنیم.ـ  »یَندفعاِن«: که به تبعّیت 
از »المجاهدیِْن« به صورت مثّنی آمده، در حالی که باید به صورت جمع به 
کار می رفت  یَندفعوَن/گزینءه )4(: »المجاهدوَن« )مانند گزینءه 2(

در این گزینه، ضمیر مّتصِل »ُکم« بعد از »لیَت« - 108 گزینءه »2« 
آمده و خبر )مجتهدوَن( به همان حالت مرفوعی باقی مانده است.

بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: بعد از »لیت« ضمیر منفصل نمی تواند 
بیاید. )لیَت أنتم  لیَتکم(/گزینءه )3(: »مجتهدیَن« نباید منصوب 
می شد، بلکه به همان حالت مرفوعی با )وَن( باقی می مانْد./گزینءه )4( 

)مانند گزینءه 3(.
از آن جایی که بعد از »أن« ناصبه فعل قرار می گیرد - 109 گزینءه »1« 

نه اسم، پس به راحتی می توانیم گزینه های )2( )إاّل بإذن اهلل ...( و گزینءه )3( 
)أال ربّکم( را حذف کنیم، چرا که بعد از »إاّل« و »أال« به ترتیب جار و مجرور 

و اسم آمده است.
در گزینءه )4( هم »أَن« که بر سر فعل آمده، نمی تواند ناصبه باشد، چرا که در 
ابتدای جمله آمده در حالی که »أْن« وسِط عبارت می آید. »إْن« در این جا، 

جازمه است.
اما در گزینءه )1(، »أاّل« که از »أْن + ال« تشکیل شده، »أْن« ناصبه داریم، چرا 

که بر سر فعل و وسِط جمله آمده. 
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عبارتی را مشخص کن که بر »تمّنی« )آرزوداشتن( - 110 گزینءه »1« 
داللت دارد:

»لیَت« در گزینءه )1( بر تمّنی داللت دارد  »... ای کاش خاک بودم.« 
« به معنای »گویا« بیشتر برای  بررسیسایرگزینهها: گزینءه )2(: »کَأنَّ
« به معنای »امید است« می باشد./ تشبیه به کار می رود./ گزینءه )3(: »لعلَّ

گزینءه )4(: »عسی« به معنای »شاید« بر امیدداشتن داللت دارد.
»ال یُصارِع« آخرش کسره دارد یعنی مجزوم شده - 111 گزینءه »3« 

است )یعنی در اصل »ال یُصارْع« بوده(؛ پس فعل نهی به حساب می آید و چون 
غایب است باید به صورت مضارع التزامی ترجمه شود: »نباید مبارزه کند«.

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »تنّبهوا« بر وزِن »تََفّعلوا« فعل ماضی است 
و چون همراه »لیَت« آمده باید به صورت ماضی استمراری یا بعید ترجمه 
شود نه مضارع التزامی: »ای کاش ... آگاه می شدند )بیدار می شدند(«./ 
گزینءه )2(: »تُنفق« فعل مضارع است و »کأّن« تأثیری در زمان فعل ندارد: 
»انفاق می کند، می بخشد«./ گزینءه )4(: »یَرفع« فعل مضارع است و با آمدِن 
»ال«ی نفی جنس منفی می شود ولی التزامی نمی شود: »هیچ  کس صدایش 

را باالی صدای پدر و مادرش باال نمی برد«.
« که مفهوم »امیدواربودن« - 112 برای این گزینه حرف »لََعلَّ گزینءه »2« 

را دارد مناسب نیست و باید از »ال«ی نفی جنس استفاده شود: »هیچ ایمانی 
همراه با بدگمانی وجود ندارد«.

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »لکّن« به معنای »اّما« در این عبارت 
کامالً مناسب است: »این روز رستاخیز است اما شما نمی دانید«./ گزینءه )3(: 
حرف »أّن« که رابط بین جمالت است، کامالً مناسب این عبارت است: »آیا 
ندانستند که خداوند روزی را برای هر که بخواهد، گسترش می دهد؟«/ 
گزینءه )4(: حرف »لکْن« می تواند همراه فعل ها به کار برود: »اعراب گفتند 

ایمان آوردیم بگو ایمان نیاوردید بلکه بگویید اسالم آوردیم«.
ر« آمده که این - 113 »کان« به همراه فعل ماضی »َکسَّ گزینءه »3« 

َر«: شکسته بود. ساختار مربوط به ماضی بعید است نه استمراری: »کان .... َکسَّ
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »کان ... یقّدمون« از »کاَن + مضارع« ساخته 
شده است و این ساختار مربوط به ماضی استمراری است: »تقدیم می کردند«./ 
گزینءه )2(: »علموا« فعل ماضی است که همراه »لیت« آمده پس به صورت ماضی 
استمراری ترجمه می شود: »لیت ... علموا«: »ای کاش ... می دانستند«./ گزینءه )4(: 
»یتحّدثون« فعل مضارعی است که وابستءه یک فعل ماضی )رأیُت( شده است، پس به 
صورت ماضی استمراری ترجمه می شود: »گروهی را دیدم که صحبت می کردند ...«.

»لیَت« به معنای »کاش« حرفی است که برای - 114 گزینءه »2« 
بیان آرزو یا »تمّني« به کار می رود.

« کاربرد تأکیدی دارد و با توضیح  بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »إنَّ
مقابِل آن تناسب ندارد: »دو جمله را مرتبط می کند«./ گزینءه )3(: »لکّن« 
برای رفع ابهام به کار می رود ولی حرف »ال« در این عبارت از نوع »نفی« 
است نه »نهی«، چون حرف »نون« از آخر فعل حذف نشده است./ گزینءه )4(:

با توجه به ساکن بودن آخرِ »تحزْن«، »ال« از نوع »نهی« است نه »نفی«.
طبق قواعدی که در حروف مشبهة بالفعل گفته - 115 گزینءه »2« 

شد، »لعّل« حرفی است که برای مفهوم »رجاء« )امیدواری( استفاده می شود. 
این حرف در گزینءه )2( آمده است.

ترجمءهعبارات: گزینءه )1(: قومی قوم دیگر را نباید مسخره کند، چه بسا 
آنان از ایشان بهتر باشند./ گزینءه )2(: وقتی قرآن خوانده شود، به آن گوش 
کنید و ساکت باشید، امید است که مورد رحمت قرار بگیرید./ گزینءه )3(: 
عزیزان من، برای شما موفقیت و پیروزی را در راه زندگی تان امید دارم./ 
گزینءه )4(: ای کاش این دوستان مرا در سختی های زندگی رها نمی کردند.

وقتی فعل ماضی همراه »لعّل« به کار برود، می توانیم - 116 گزینءه »4« 
آن را به صورت ماضی التزامی ترجمه کنیم: »امید است که پروردگار بخشنده ام 

گناهان بزرگم را آمرزیده باشد«.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »ال یَسبْق« فعل نهی غایب است، پس 
ترجمءه آن با »نباید« صحیح است: »نباید پیشی بگیرد«./ گزینءه )2(: »جََعل« 
فعل ماضی است و چون همراه »لیت« آمده به صورت ماضی بعید یا استمراری 
ترجمه می شود: »ای کاش پروردگارم مرا از رحمت شدگان قرار می داد )قرار 
داده بود(«./ گزینءه )3(: با حضور »ال«ی نفی جنس، فعل باید به صورت منفی 
ترجمه شود: »هیچ کتابی از کتاب های جهان، تو را از تجربه بی نیاز نمی کند«.

در این عبارت هر دو »ال« همراه اسم آمده اند و - 117 گزینءه »4« 
»ال«ی نفی جنس به حساب می آیند: »هیچ فایده ای نیست در زندگی ای که 

هیچ آرامشی در آن نیست«.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »ال« در »ال تحّمل« از نوع »نهی« و در »ال طاقة« 
از نوع »نفی جنس« است )چون همراه اسم آمده(./ گزینءه )2(: »ال« در »ال تَُقْل« 
از نوع »نهی« و »ال تعلم« از نوع »نفی« است چون فقط فعل را منفی کرده است./ 
گزینءه )3(: »ال« در »ال یفوز« از نوع »نفی« و در »ال نظم« از نوع »نفی جنس« است.

گزینءه صحیح را برای تکمیل جای خالی معّین کن.- 118 گزینءه »4« 
« بر سر اسم و در ابتدای این عبارت آمده است. ！إنَّ َربَّك هو أعلم ...: »إنَّ

« در وسِط عبارت آمده   شاید این سؤال برای شما پیش بیاید که »إنَّ
نه در ابتدای جمله؟؟ 

توّجه داشته باشید که ！َو جاِدلُْهْم بالَّتي ... یک عبارت جداگانه از ！إّن 
« در ابتدای عبارِت دّوم آمده است. در نتیجه  ربَّك هو ... می باشد، پس »إنَّ

در این مواقع به معنی هم توّجه کنید.
« که از حروف مشبهة بالفعل است،  بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »لکنَّ
نمی تواند بر سر فعِل »اختبروا« بیاید، بلکه بر سر اسم می آید؛ پس این گزینه 
اشتباه است.  لکْن./گزینءه )2(: »أْن« بر سر فعل می آید نه اسم، در حالی که 
./گزینءه )3(: در این گزینه با توّجه به معنای  »تشکیل« مصدر و اسم است.  أنَّ
« کاربردی ندارد و باید از فعل منفی »لیَس« استفاده  آن متوّجه می شویم که »أنَّ
کنیم.  »آن ها با زبان هایشان چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست ...« 

در گزینءه )4( »أاّل« )أْن + ال( بر سر فعِل »یغیَب« - 119 گزینءه »4« 
آمده، یعنی »أْن« ناصبه است، اما در گزینه های دیگر به ترتیب بر سرِ اسم 

آمده که از حروف مشبهة بالفعل محسوب می شود.
گزینءه )1(: إنَّ تکاُمَل اإلنساِن ...با توجه به معنای جمله »تکامل« در این جا 
مصدر است )تکامل انسان، موضوعی تدریجی است ...(/ گزینءه )2(: إنَّ أحَْسَن 
الّناِس ...  بر سر اسمِ تفضیل آمده )نیکوکارتریِن مردم ...(. »أحَسن« 
را به اشتباه فعل نگیرید./ گزینءه )3(: ألنَّ الذئاَب ...  بر سر اسم آمده.

در گزینءه )2(، »ال«ی نفی داریم که هیچ تأثیری - 120 گزینءه »2« 
روی فعِل »تفعلوَن« نگذاشته است.  آن چه را که انجام نمی دهید.

بررسیسایرگزینهها: در گزینه های )1( و )4( »ال«ی نفی جنس داریم که 
ـَ( می گیرد./ در گزینءه )3(،  عامل به حساب می آید، چون اسم بعد از آن فتحه )

کسرءه عارضی در »یّتخِذ« به ما می فهمانَد که این فعل مجزوم شده، پس »ال« 
در این گزینه »ال«ی نهی است.  نباید بگیرند.

بعد از »ال« اسم فتحه دار آمده، پس »ال«ی نفی - 121 گزینءه »4« 
جنس داریم.

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: دّقت کنید که در این گزینه »تََعلُّم« مصدر 
است نه فعل و »ال« بر سر اسم آمده، پس »ال«ی نفی جنس است  هیچ 
آموزشی نیست که ما را از استاد بی نیاز کند./ گزینءه )2(: »أال« به معنای »هان 
و آگاه باش« یک کلمءه مستقل است./ گزینءه )3(: »ال« در این گزینه نافیه است 

 خوش به حال کسی که به زر و زینت های دنیا توّجه نمی کند.



134

لفِظ »هیچ« در ترجمه بدین  معناست که »ال«ی - 122 گزینءه »1« 
ـَ( بگیرد و »ال«  نفی جنس داریم. اسم بعد از  »ال«ی نفی جنس باید فتحه )

نداشته باشد که در گزینءه )1( رعایت شده است.
بعد از »ال« اسم )ِعلَم( آمده، پس »ال«ی نفی - 123 گزینءه »3« 

جنس داریم.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »ال« در این جا ناهیه است، چون »ن« در 
( در  ـُ آخر فعل حذف شده است.  نخورید .../گزینءه )2(: وجوِد ضّمه )
آخر فعل به ما می فهمانَد که »ال« ی نافیه است، چرا که فعل را مجزوم نکرده 
است.  صحبت نمی کنند .../گزینءه )4(: درست است که »ال« بر سر 
اسم آمده، ولی توّجه کنید که »الجاهل«، »ال« دارد، پس نمی تواند »ال«ی 
نفی جنس باشد به ویژه این که از روی ترجمه هم می توان فهمید.  

عاقل فرصت هایی را که برایش رخ می دهد غنیمت می شمارد نه جاهل.
 »ال«یی که در وسط جمله می آید و به معنای »نه« است، »ال«ی 

عطف می باشد.
در این گزینه بعد از »ال« اسمی قرار گرفته که نه - 124 گزینءه »2« 

ـً( دارد و نه »ال«، پس »ال«ی نفی جنس داریم. تنوین )
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »ال« که در وسط عبارت آمده و به معنای »نه« 
است  شرافت انسان به علم و ادب است نه به اصل و نسب./گزینءه )3(: 
»ال یا بنتي« یعنی »نه ای دخترم« که در جواب یک سؤال می آید و نفی جنس 
نیست./گزینءه )4(: بعد از »أاّل« فعل آمده، پس نمی تواند »ال«ی نفی جنس باشد.

صورت سؤال عبارتی را خواسته که نفی در آن بیشتر - 125 گزینءه »3« 
باشد، پس باید به دنبال »ال«ی نفی جنس باشیم که فقط در گزینءه )3( آمده است.

بررسیسایرگزینهها: »لیَس« در گزینءه )1( و »ال«ی نافیه در گزینه های )2( 
و )4( تأکیدشان کم تر است.

»أال« در این جا به معنای »آگاه باش« است.- 126 گزینءه »1« 
در گزینه های دیگر »ال« به ترتیب بر سر اسم های )خیَر، فضَل و رجاَء( بدون 

»ال« و بدون تنوین آمده است و الی نفی جنس است.
چون جاِی خالِی اّول در وسِط عبارت قرار گرفته - 127 گزینءه »2« 

نه در ابتدای جمله، پس ما به »أْن« احتیاج داریم نه »إْن« که در ابتدای جمله 
قرار می گیرد.  رد گزینه های )1( و )4( جای خالِی دّوم هم در وسِط 

« در آن قرار می گیرد. عبارت قرار گرفته، پس »أنَّ
بعد از جاِی خالِی سّوم، اسم فتحه دار )أثَر( قرار گرفته، در نتیجه »ال«ی نفی 

جنس جواب صحیح برای این بخش می باشد.
»أاّل« از )أْن + ال( تشکیل شده که »ال« در آن - 128 گزینءه »2« 

همیشه نافیه است.
بررسیسایرگزینهها:

گزینءه )1(: »ال« در این گزینه نهی است  نباید مسخره کنند ...
گزینءه )3(: »ال« در این جا نیز نهی است. این را می توانیم از حذف شدِن »ن« 

از آخرِ فعل متوّجه شویم.  به آن ها لقب ندهید ...
گزینءه )4(: »ال« بر سرِ اسم )عیَب( آمده که نفی جنس است.

»أ« در این گزینه به معنای »آیا« حرف استفهام و - 129 گزینءه »1« 
غیرعامل است. 

« حرف مشبهة بالفعل. بررسیسایرگزینهها: گزینءه )2(: »إنَّ
( در  ـُ توّجه داشته باشید که »ال« در »ال یتکلَُّم« نافیه و غیرعامل است. ضّمه )
آخرِ فعل نشانگر این موضوع است.ـ  »إنَّما« نیز غیرعامل است، زیرا »ما« به 

« مّتصل شده و آن را غیرعامل ساخته است. »إنَّ
گزینءه )3(: »ال«ی نفی جنس در »ال نجاح ...« عامل است.

« حرف مشبهة بالفعل و عامل است. گزینءه )4(: »کأنَّ

حرف جّر نمی تواند بر سر فعل بیاید، پس »الم« - 130 گزینءه »4« 
در »لِتلزم« جاّره نیست. کسرءه عارضی در انتهای فعل ما را متوّجه می سازد 
که »الم« جازمه است. ـ »ال«ی دوم هم نفی جنس نیست، زیرا بعد از »ال« 
اسم »ال«دار قرار گرفته، در حالی که اسم بعد از »ال«ی نفی جنس »ال« و 
»تنوین« نمی گیرد. »ال« در این جا در وسِط عبارت آمده و به معنای »نه« 

است.  باید به امانت پایبند باشی نه به خیانت.
بررسیسایرگزینهها:

« حرف مشبهة بالفعل و »َعلی« حرف جّر است./گزینءه )2(:  گزینءه )1(: »أنَّ
« از حروف مشبهة بالفعل هستند./گزینءه )3(: »ال« در  »إّنا« )إّن + نا( و »لعلَّ

»ال کنَز« نفی جنس و »مِن« حرف جّر است.
»الّناس«: مفعوٌل به است  »خداوند رحم - 131 گزینءه »3« 

نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند.«
این - 132 و  است  بالفعل  از حروف مشبهة   »لیَت«  گزینءه »3« 

حروف هرگز همراه فعل به کار نمی روند، پس »لیَت ال تتکاسل« غلط است.
صورتسؤال: »جوابی را معین کن که در آن از - 133 گزینءه »2« 

آن چه قبلش آمده رفع ابهام شده است.«
حرف »لکّن« که از حروف مشبهة  بالفعل است در میان عبارت به کار می رود 
و از عبارتی که قبلش آمده رفع ابهام می نماید: »دانشجویان در رقابت علمی 

شرکت کردند، ولی برنده نشدند.« 
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: حرف »لعّل« برای بیان »امیدواری« به 
کار می رود./ گزینءه )3(: حرف »لِـ« در »لِیرضی« برای بیان دلیل به کار 

« برای تشبیه به کار می رود. می رود./ گزینءه )4(: »کأنَّ
یکی از موارد تأکید در زبان عربی، آوردن »إّن« - 134 گزینءه »4« 

است که در گزینءه )4( دیده می شود.
ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: صبح امروز محمد خوشحال بود، انگار او در 
امتحان موفق شده بود./ گزینءه )2(: کلمه ای نمی گوییم زیرا چیزی از 
موضوع نمی دانیم./ گزینءه )3(: در مدرسءه ما یازده کالس هست و هر 
کالسی یک کلید دارد./ گزینءه )4(: پدرم با آرامش گفت: »یقیناً خداوند به 

احوال مؤمنان آگاه است«.
« از حروف مشبهة  بالفعل است و نباید - 135 »لعلَّ گزینءه »3« 

مستقیماً بر سر فعل آورده شود. شکل درست: »لعلَّنا نُشاهد ...«.
»ال«ی نفی جنس فقط بر سر اسم به کار می رود و - 136 گزینءه »1« 

معنای »هیچ ... نیست« می دهد که در گزینءه )1( دیده می شود: »ال ُمعّلم ...«.
ترجمءهعبارت: »هیچ معّلمی در این کالس ها نیست ای دوستم!«

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )2(: »ال نترُك«  »ال« بر سر فعل مضارع 
آمده و معنای آن را منفی کرده، پس الی نفی است: »در سختی ها دوستان 
خود را رها نمی کنیم«./ گزینءه )3(: »ال ذلك«  »ال« در وسط عبارت 
آمده و دو قسمت جمله را به هم وابسته کرده است؛ به این »ال«، حرف عطف 
می گویند: »این کتاب را می خواهم نه آن را«./ گزینءه )4(: »أن ال أعمل« 
 مانند گزینءه )2( بوده و »ال«ی نفی است: »پدرم خواست که کاری 

نکنم جز کار خیر«.
صورت سؤال حرفی را می خواهد که »مشابهة« - 137 گزینءه »3« 

یعنی »شبیه بودن« را نشان دهد. در بین حروف مشبهة بالفعل حرف »کأّن« 
برای تشبیه و مشابهت به کار می رود که در گزینءه )3( دیده می شود.

در این گزینه، »ال« بر سر فعِل »یَّتِخذ« آمده، پس - 138 گزینءه »4« 
نمی تواند »ال«ی نفی جنس باشد؛ اما در گزینه های دیگر »ال سیَف«، »ال ِعلَم« 

و »ال َوحدَة«، همگی الی نفی جنس هستند.
 در گزینءه )2( دو مورد »ال« وجود دارد که اّولی، »نهی« و دومی »نفی 

جنس« است.



135

ل« اسم محسوب می شود، - 139 »تََدیُّن« بر وزِن »تََفعُّ گزینءه »4« 
پس »ال« در این عبارت چون همراه اسم آمده، الی نفی جنس است: »برای 

کسی که برادرش را مسخره می کند، هیچ دینی نیست«.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »ال تُدرُك«  »ال« همراه مضارع آمده 
و معنای آن را منفی کرده پس نفی است: »گویی راضی کردن همءه مردم 
هدفی است که درک نمی شود«./ گزینءه )2(: »ال طالب«  »ال« بر سر 
اسم آمده پس نفی جنس است: »در این مدرسه، هیچ دانش آموزی مردود 
نیست«./ گزینءه )3(: »ال تَحزْن«  »ال« بر سر فعل مضارع آمده و آخرش 
را ساکن کرده پس از نوع نهی است: »ناراحت نباش، خداوند همراه ماست«.

»إن« در این عبارت از ادوات شرط است. نه حروف - 140 گزینءه »2« 
مشبهة  بالفعل.

بررسیسایرگزینهها: »کأّن« در گزینءه )1(، »إّنا« )إنَّ + نا( در گزینءه )3( و 
»لیت« در گزینءه )4( همگی از حروف مشبهة بالفعل هستند.

»اِسألوا« فعل امر بوده و معنای آن »سؤال کنید« است.- 141 گزینءه »2« 
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »هذا« به معنای »این« اسم اشاره ای است که 
برای نزدیک به کار می رود./ گزینءه )3(: »أصنام« جمع »َصَنم« است./ گزینءه )4(: 
نوا« فعل مضارع است که به خاطر آمدن حرف »لِـ« نون آخرش حذف شده است. »یُبَیِّ

نون تأکید، نون تشدیدداری است که به آخر یک - 142 گزینءه »3« 
« در گزینءه )3(  فعل مضارع یا مشتقات آن، اضافه می شود، مانند فعل »تَقولَنَّ

+ نَّ ال تَقولَنَّ « تشکیل شده است. ال تَُقْل  که از »تقول + نَّ
نگو                            هرگز نگو

»ال« بر سر فعل مضارع آمده و انتهای آن ساکن شده - 143 گزینءه »4« 
است، پس »ال یَفتخْر« فعل »نهی« بوده و »ال« از نوع »ناهیة« است نه »نافیة«.

« به معنای »شاید که« می تواند برای  بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »لَعلَّ
»شک و تردید« هم به کار برود./ گزینءه )2(: »ال تشتري« در اصل »تشترین« 
بوده که با آمدن »ال« حرف »نون« از آخرش خط خورده است، پس »ال« از نوع 
ناهیة یا نهی است./ گزینءه )3(: »إّن« حرفی است که برای تأکید به کار می رود.

« به معنای »که« حرف ربط است و نباید در - 144 »أنَّ گزینءه »1« 
« مناسب این عبارت می باشد. شروع عبارت به کار برود، کلمءه »إنَّ

از - 145 بالیی سخت تر  »هیچ  اینگزینه:  ترجمءه گزینءه »4« 
نادانی در زندگی نیست.«

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: بعد از »ال«ی نفی جنس حتماً باید اسم 
بیاید، پس »ال« در »ال تُفّکر« اصالً نفی جنس نیست./ گزینءه )2(: بعد از 
شکل درست »ال  »ال«ی نفی جنس، استفاده از جار و مجرور ممنوع است. 
تلمیذ في المدرسة ...«/ گزینءه )3(: بعد از »ال«ی نفی جنس نباید اسم 

تنوین دار بیاید پس »ال خیراً« غلط است.
بعد از »ال«ی نفی جنس نباید اسم معرفه به کار - 146 گزینءه »1« 

یف« بعد از »ال« غلط است. شکلدرست: »ال سیَف  برود، پس آمدن »السَّ
أقطع من الحّق!« )هیچ شمشیری بّرنده تر از حق نیست.(

بعد از الی نفی جنس نباید »ال« یا »تنوین« بیاید، - 147 گزینءه »4« 
پس »ال حیاٌء« در گزینءه )1( و »ال العّزة« در گزینءه )2( غلط است. در گزینءه )3( 

هم »أتذّکر« فعل است و همراه الی نفی جنس به کار نمی رود.
سؤال از ما کلمه ای را می خواهد که معنای جملءه - 148 گزینءه »3« 

ماقبل خود را کامل می کند. باید بدانیم که »لکّن« که از »حروف مشّبهة 
بالفعل« است، برای تکمیل معنا و رفع ابهام از جملءه قبل از خود به کار می رود!

صورتسؤال: »مشخص کن آن چه را که امید - 149 گزینءه »3« 
وقوعش را نداریم.« برای پاسخ به این سؤال باید بدانیم که »لیَت« در عربی 
برای امور محال که امید انجام آن را نداریم، به کار می    رود؛ پس باید گزینءه )3( 

که »لیَت« دارد را انتخاب کنیم.

صورتسؤال: »مشخص کن آن چه را که در آن - 150 گزینءه »4« 
از انجام کاری نهی شده است.«

با توجه به صورت سؤال باید دنبال فعل نهی باشیم که »ال تغتّروا« در گزینءه )4( 
تنها فعل نهی این عبارات است. معنایعبارت: »به آن چه دارید، فریفته

نشوید، چه بسا که در لحظه  ای از بین برود.«
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »ال« همراه اسم آمده و نمی  تواند نهی باشد: 
»هیچ موفقیت و پیروزی ای نیست برای کسی که آن  ها را بدون تالش و کار 
می  خواهد.«/ گزینءه )2(: »ال« باز هم همراه اسم آمده است: »هیچ چاره  ای 
نداریم مگر این که به کار متوّسل شویم و به عهدها پایبند باشیم«./ گزینءه )3(: 
»ال« بر سر فعل آمده، ولی نون فعل حذف نشده است، پس فعل نفی داریم نه 

نهی: »با سخنانتان به آرزوهای خود نمی  رسید، زیرا همت داروی شماست«.
»أغنی« بر وزن »أفعل« بوده و حرف »ن« جزء - 151 گزینءه »4« 

حروف اصلی آن است و در این عبارت، نون وقایه وجود ندارد.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »اِحِْمني« در واقع از »اِحْمِ )فعل امر به معنای 
»حمایت کن«( + ن + ي« تشکیل شده و نون وقایه دارد./ گزینءه )2(: »أعّني« به 
معنای )مرا یاری کن( در واقع از »أَِعْن + ن + ي« تشکیل شده و نون وقایه دارد./ 
گزینءه )3(: »لیتني« از »لیَت + ن + ي« تشکیل شده است که نون آن، نون وقایه است.

 نون وقایه هنگام اتصال ضمیر متکّلم »ي« به حروف مشّبهة بالفعل 
نیز می  تواند به کار برود.

در این گزینه اگرچه »أن ال نغضب« معنای مضارع - 152 گزینءه »1« 
التزامی دارد، اما چون فعل »نغضب« به صورت اخباری ترجمه می شود، پس 
فعل دوم، جواب مورد نظر طراح است. معنای عبارت: »فرمان داده شده ایم 
که عصبانی نشویم، ولی عصبانیمیشویم و این موضوع میان ما فراگیر است.«
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )2(: »یعرف« فعل مضارع است و همراه »لعّل« 
به کار رفته است، پس به صورت مضارع التزامی  ترجمه می شود: »شاید 
بشناسد«./ گزینءه )3(: »أصعد« فعل مضارعی است که همراه »لیَت« آمده، 
پس مضارع التزامی است: »کاش باال بروم«./ گزینءه )4(: »نقرأ« مانند گزینءه )3( 

همراه »لیت« آمده، پس باز هم مضارع التزامی است: »کاش بخوانیم«.
»ن« از آخرِ فعِل »ال تَرجوا« حذف شده، پس - 153 گزینءه »4« 

»ال«ی نافیه که غیرعامل است نمی تواند باشد  »ال«ی ناهیه.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »ال«ی نفی جنس بر سر اسم )مصدر( 
بدوِن »ال« آمده است./گزینءه )2(: از روی معنی متوّجه می شویم که »ال« 
نافیه است  توّقع نیکی نداریم، مگر .../گزینءه )3(: این عبارت را 

می توان به دو صورت ترجمه کرد:
الف( »ال«ی ناهیه: نباید اّمت سست و تنبل پیشرفت و موفقّیت را طلب کند.
ب( »ال«ی نافیه: اّمت سست و تنبل پیشرفت و موفقّیت را طلب نمی کند.

متوّجه - 154 جمالت،  آخر  در  ویرگول  عالمت  از  گزینءه »4« 
می شویم که هر چهار عبارت به دنبال هم و مربوط به هم هستند. 

ْر«: »ال«ی ناهیه  عامل  فکر  بررسیگزینهها:گزینءه )1(: »ال تَُفکِّ
نکن./گزینءه )2(: »ال تجَعْل«: »ال«ی ناهیه  عامل  قرار نده./
گزینءه )3(: »ال أحََد«: »ال«ی نفی جنس  عامل  هیچ کسی نیست .../ 

گزینءه )4(: »ال یَعلَُمها«: »ال«ی نافیه  غیرعامل  آن را نمی داند.
بررسیگزینهها: گزینءه )1(: لیتِك تنتفعیَن: اسم - 155 گزینءه »2« 

بعد از »لیَت« )ِك( با فعِل »تنتفعین« که للمخاطبة است تناسب دارد./گزینءه )2(: 
« با فعِل »تَنتفْعَن« که »للمخاطبات« است تناسب  لیتُهنَّ تنتِفْعَن: »هُنَّ
ندارد.  یَنَتِفْعَن./گزینءه )3(: لیَت المسلمات ینتفْعَن: »المسلمات« با 
»یَنتفْعَن« که »للغائبات« است تناسب دارد./گزینءه )4(: لیت المسلمیَن 

یَنتفعوَن: »المسلمیَن« با »یَنتِفعوَن« که »للغائبین« است تناسب دارد.
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صورت سؤال »ال«ی ناسخه یا همان »ال«ی نفی - 156 گزینءه »3« 
جنس را می خواهد.

»ال«ی نفی جنس بر سر اسم می آید، در حالی که در گزینه های )1( و )4( 
به ترتیب بر سر فعل )ال یَعمُل، ال یَدرُس( آمده است.  »ال«ی نافیه.

»ال« در گزینءه )2( در وسط جمله و به معنای »نه« است.  به دوستم 
سالم کردم نه به همءه ُحّضار.

اما »ال« در گزینءه )3( نفی جنس است، چون بر سر اسمِ »نَْفَع« آمده است. 
 هیچ نفعی در همنشینی با جاهالن نیست.

است  - 157 و غیرعامل  نافیه  این جا  »ال« در  گزینءه »1« 
بدان که تو به موفقّیت بدون تالش دست نمی یابی.

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )2(: ال َشكَّ  »ال«ی نفی جنس/گزینءه )3(: 
ال تعْشَن  »ال«ی ناهیه/گزینءه )4(: ال حانوَت  »ال«ی نفی جنس

در این گزینه »ال« بر سر اسمِ »عجَب« آمده است.- 158 گزینءه »4« 
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »أال«: )آگاه باش(/گزینءه )2(: »ال أعلُم«: 
 »ال«ی نافیه که بر سر فعل آمده استـ  »ال« دوم در آخر جمله آمده و معنای »نه «
دارد./گزینءه )3(: »ال أغنیاء«:در وسط عبارت آمده و به معنای »نه« است.

« آمده است.- 159 در این گزینه بعد از »ال«، اسم »شكَّ گزینءه »2« 
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »ال« در وسط جمله آمده و به معنای »نه« 
است./گزینءه )3(: »ال« بر سر فعل آمده، پس نفی جنس نیست  »ال«ی 
ناهیه یا نافیه/گزینءه )4(: درست است که »ال« بر سر اسم آمده، ولی »انفاق« 
معرفه به اضافه است، در حالی که اسم بعد از »ال«ی نفی جنس باید نکره باشد.

»ال« در گزینءه )1( بر سر اسمِ »طالبة« آمده، پس - 160 گزینءه »1« 
نفی جنس است، ولی در سایر گزینه ها »ال« بر سر فعل آمده است.

« عامل است، چرا که اسم بعد از خود را - 161 »أنَّ گزینءه »3« 
منصوب می کند.

بررسیسایرگزینهها:- 162 گزینءه »4« 
گزینءه )1(: مجّرد ثالثي  مزیٌد ثالثي )من باب إفعال(

گزینءه )2(: معرفة بِـ »َعلَم«  معرفة بِأل
گزینءه )3(: فعٌل مضارٌع مجزوٌم  فعل مضارع منصوب )»الم« در این جا به معنای 
ـ مِن باب »تفّعل«  مِن باب  »برای این که« است، پس ناصبه است نه جازمه( 
ـ فاعله »الّصراط«  فاِعلُه ضمیر الواو البارز )»الّصراَط« مفعولٌ به است.( »تفعیل« 

گزینءه »4«  اسم تفضیل  چون »شّر« در این عبارت - 163
معنای »تَر و تَرین« نمی دهد، پس اسم تفضیل نیست ـ نکرة  معرفة 

)چون به ضمیر »ها« چسبیده، پس معرفه است.(
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )2(: بزیادة ثالثة - 164 گزینءه »1« 

أحرف  )بِزیادة حرفیِْن( ـ فاعله ضمیر »ها«  فاعلُه »اإلنساُن« 
)»ها« مفعوٌل به است.(/گزینءه )3(: للمخاطب  لِلْغائبة/گزینءه )4(: 

مشتق  جامد )»اهتمام« مصدر است و مصادر همگی جامد هستند.(
دیَُّن - 165 بررسیخطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: التَّ  گزینءه »4« 

دیُُّن« صحیح است.(ـ »وجوَد«  ل« بوده و به صورت »التَّ )این کلمه مصدر باب »تفعُّ
)بعد از حرف جّر آمده پس باید »وجوِد« باشد.(/ گزینءه )2(: »اُرِسَل« )با توجه به 
این که »اهلل« فاعل این فعل است پس نباید مجهول باشد: »اَرَسَل«(/ گزینءه )3(: 

»شعباً« )بعد از »ال« ی نفی جنس تنوین نمی آید و باید فتحه بیاید: شعَب(
بررسیخطاهایسایرگزینهها:- 166 گزینءه »2« 

رًة« )این کلمه به معنای »شکسته شده« است، پس اسم  گزینءه )1(: »ُمَکسِّ
رًة«(/ گزینءه )3(:  مفعول بوده و باید عین الفعل آن فتحه بگیرد: »ُمَکسَّ
»یََتهامِسوَن« )این فعل بر وزن »یََتفاَعلوَن« بوده و باید حرف »م« فتحه 
قوُه« )چون فعل امر است باید عین الفعل آن  داشته باشد.(/ گزینءه )4(: »حرَّ

ُقوه: بسوزانید او را( کسره داشته باشد  حرِّ

بررسیخطاهایسایرگزینهها:گزینءه )1(: ُمفتَرس - 167 گزینءه »3« 
)این کلمه به معنای »درنده« بوده و اسم فاعل است پس »ُمفترِس« صحیح است.(/ 
گزینءه )2(: یتظاهر )این فعل بر وزن »یََتفاَعُل« بوده و حرف »هـ« باید فتحه داشته 
« صحیح است.(/ گزینءه )4(:  باشد.(ـ  »أْن« )چون بر سر اسم آمده پس »أنَّ
ُل« بوده و حرف »کـ« باید فتحه داشته باشد.( ُد« )این فعل بر وزن »یََتفعَّ »یَتأکِّ

ّیاح« - 168 بررسیخطاهایسایرگزینهها:گزینءه )1(: »السَّ گزینءه »3« 
)با توجه به جمع بودِن فعل »حضروا«، این کلمه هم باید جمع باشد پس 
ّیاح« صحیح است  اصوالً »ُفّعال« جمع مکّسر »فاعل« است(/  »السُّ
گزینءه )2(: »لَْم« )با توجه به معنای جمله و سؤالی بودن آن »لَِم« باید باشد(ـ  
»طفلَك« )با توجه به این که ضمیرِ آن به »األّم« برمی گردد، باید »طفلِك« باشد.(/ 
گزینءه )4(: »ال تأُکلوُن« »ون« در فعل مضارع همواره فتحه دارد: »ال تأکلوَن«(

»شاِهدوا« ) این فعل، ماضی و للغائبیَن است، پس - 169 گزینءه »1« 
بر وزن »فاَعلوا« بوده و »شاهَدوا« صحیح است. دّقت کنید که »شاِهدوا« امر 
رة« ) با توجه به معنای عبارت،  است و در این عبارت، کاربرد ندارد.(ـ  »مکسِّ
باید اسم مفعول، »شکسته شده« به کار برود؛ پس عین الفعل آن باید فتحه 

رة« صحیح است.( داشته باشد، یعنی »مکسَّ

«


