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نکات کلیدی ترجمهنکات کلیدی ترجمهمـبـحـثمـبـحـث 1
ِن الّصحیح(  ِن الخطأ یا َعیِّ  داوطلب عزیز، برای این که بتوانید به ۱۰ تست ترجمه )به ترتیب: ۷ تست تک عبارتی عربی به فارسی / ۲ تست چهار عبارتی )عیِّ
عربی به فارسی/ ۱تست تعریب )فارسی به عربی(( پاسخ کامل دهید و سهم ۴۰ درصدی آن را در کنکور کسب کنید، باید نکاتی که در این بخش آورده شدند 
را با دّقت بخوانید و هر بار قبل از آزمون های آزمایشی این نکات را مرور کنید. هم چنین بعد از آزمون ها در صورت پاسخ اشتباه، نکته مربوط به آن را بخوانید 
تا با تمرین و تکرار، یادگیری شما، کاربردی شود. به این منظور در قدم اول، نکات پرکاربردی که در بیش تر تست های ترجمه شما را به پاسخ صحیح می رسانند 

بر اساس تکنیک »فجضم« آورده شدند.  

فـ : فعل و معادل فارسی آن از نظر زمان، صیغه، ساختار و موقعیت آن
جـ : جمع یا مفرد بودن اسم

ضـ : ضمایر متصل و منفصل و صیغۀ آن ها
م: معرفه یا نکره بودن اسم

 منظور از تکنیک »فجضم«  

فـ:  فعل و معادل فارسی افعال عربی بر اساس زمان آنفـ:  فعل و معادل فارسی افعال عربی بر اساس زمان آن

بر اساس تکنیک فجضم، تشخیص فعل ها از نظر زمان و صیغه، و معادل فارسی آن ها بر اساس لفظ، ساختار و موقعیت بسیار مهم است؛ بنابراین بهتر است که 
معادل فارسی فعل های عربی را با دقت بیشتری یاد بگیرید.

معادل ماضی ساده )مطلق(معادل ماضی ساده )مطلق(

فعل ماضی  ذهب: رفت ـ َکتَبْتُم: نوشتید ـ نََجحْنا: موفق شدیم ـ شاهَدوا: دیدند ـ َسَألَْت: پرسیدی
 گاهی فعل ماضی به صورت ماضی نقلی نیز ترجمه می شود.  

قََرأَ الطّالب إنشاَءه. دانش آموز انشایش را خواند )خوانده است(. 

معادل ماضی ساده منفیمعادل ماضی ساده منفی

ما لَِعبْتُما: بازی نکردید ما َشرِبُْت: ننوشیدم   ما جَلَسوا: ننشستند   1 ما + ماضی  ما َذهََب: نرفت  
2 لَم + مضارع )با تغییر در آخر فعل به جز »تَفَعلَْن )صیغۀ للمخاطبات(« و »یَفَعلَْن )صیغۀ للغائبات(«(  لَم یذهْب: نرفت     

لَم یَجلِْسَن: ننشستند لَم تَخرجوا: خارج نشدید        لَم نَسأْل: نپرسیدیم         لَم تَیأسي: مأیوس نشدی 
الطّالبتاِن لَم تَدُرسا: دو دانش آموز )دانش آموزان( درس نخواندند.

 گاهی فعل ماضی منفی، و همچنین »لَم+ مضارع« به صورت ماضی نقلی منفی نیز ترجمه می شوند. 
 ما حََضَرِت الطّالبة في الوقت المعیَّن./ لم تَحضرِ الطالبة في الوقت المعیَّن. دانش آموز در وقت مشخص حاضر نشد )حاضر نشده است(. 

ـَ ( باشد؛ یعنی آن فعل، صیغۀ سوم شخص مفرد مؤنث است و نباید با ضمیر  گر در آخر فعل ماضی، قبل از حرف »ِت« با حرکت کسره، حرکت فتحه )   ا
ـْ ( آمده است، اشتباه گرفته شود.      کن )  متصل فاعلی »ِت« که قبل از آن سا

شاهَْدِت المعّلمة: معلم را دیدی.      شاهَدِت المعّلمة: معلم دید.  
آیا ندانستی )ندانسته ای( که خداوند بر هر کاری توانا است؟   أ لَم تَعلَْم أنَّ اهلل علی کلِّ شيٍء قَدیٌر

 حرف »لَم« را با کلمه پرسشی »لَِم )مخفِف »لِماذا«( اشتباه نگیرید. 
لَم تَذهَب فاطمة إلی المکتبة. فاطمه به کتابخانه نرفت )نرفته  است(.     

لَِم تَذهَب فاطمة إلی المکتبة؟ چرا فاطمه به کتابخانه می رود؟  

معادل ماضی نقلیمعادل ماضی نقلی

فعلی است که در زمان گذشته اتفاق افتاده ولی اثر آن تا زمان حال باقی مانده است. 
روش ساخِت ماضی نقلی در فارسی: »بن ماضی + ه + ام، ای، است، ایم، اید، اند« 
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ساختار معادل ماضی نقلی در عربیساختار معادل ماضی نقلی در عربی

قد َوَصال: رسیده اند َقد + فعل ماضی     قَد َذهََب: رفته است   
قِد اجتََمعوا: جمع شده اند لْنا: تشکیل داده ایم   : دیده اید     قد َشکَّ قَد شاهَْدتُنَّ

گون کتاب های بسیاری را نگاشته اند.  دانشمندان، در زمینه های گونا قَد أَلََّف العلماء ُکتباً کثیرًة في المجاالت المختلفة.    
 »قَد« بر سر فعل ماضی معموالً حرف تحقیق است یعنی آن عمل، »قطعاً / به حقیقت/ به تحقیق« اتفاق افتاده است. اّما »قَد« بر سر فعل مضارع حرف 

»تقلیل« است یعنی »گاهی« اتفاق می افتد. 
دانش آموزان قطعاً در سالن امتحان نشسته اند.      قَد جَلََس التَّالمیذ في صالَِة ااِلمتحان.    

کودکان گاهی در کوچه بازی می کنند.  قَد یَلعب األطفال في الّزقاق.    
گر خبر، اسم فاعل یا اسم مفعول باشد، تحت تأثیر فعل مضارع در ابتدای عبارت، معموالً آن خبر به صورت ماضی نقلی ترجمه می شود.   در جمله حالیه اسمیه، ا

قاسم را می بینم در حالی که میان دو درخت نشسته است.  َجَرتَیِن.    ُأشاِهُد        قاسماً     َو  هَو  جالٌِس  بَیَن  الشَّ
         فعل مضارع   اسم معرفه   جمله حالیه اسمیه یا خبر اسم فاعل                                           ماضی نقلی

معادل ماضی نقلی منفیمعادل ماضی نقلی منفی

ما قد تََرْکُت: رها نکرده ام 1 ما+ َقد + فعل ماضی  ما قَد َذهََب: ]قطعاً / به حقیقت/ به تحقیق[ نرفته است. 
کن نشده اید لَم تَسُکنا: سا 2 لَم + فعل مضارع  لم یَذهَْب: نرفته است.    

 با توجه به توضیحات نتیجه می گیریم که »لَم + مضارع« به دو صورت »ماضی ساده منفی و ماضی نقلی منفی« ترجمه می شود. 
دانش آموزان کتاب هایشان را دریافت نکردند )دریافت نکرده اند(.     .  الطّالِبات لَم یَستَلِمَن ُکتبَهنَّ

معادل ماضی استمراریمعادل ماضی استمراری

موارد زیر معادل ماضی استمراری )می + ماضی ساده( ترجمه می شوند:
الف: معادل ماضی استمراری در عربی بر اساس ساختار:

1 كاَن + مضارع    کان یذهُب: می رفت. 
 »کان« و فعل مضارع در صیغه ها و موقعیت های مختلف:

الف: فعل ناقص »كاَن« در ابتدای عبارت + اسم +  فعل مضارع غایب
کان الطّالُب یَکتُب واجباته. 

کانَِت الطّالبُة تَکتُب واجباتها.  
دانش آموز تکلیف هایش را می نوشت.

کاَن الطّالباِن یَکتباِن واجباتهما. 
دو دانش آموز )دانش آموزان( تکلیف هایشان را می نوشتند.کانَِت الطّالبتاِن تَکتباِن واجباتهما. 

کاَن الطّالبوَن )الطاّّلب( یَکتبوَن واجباتهم.
 . دانش آموزان تکلیف هایشان را می نوشتند.کانَِت الطّالباُت یَکتبَْن واجباتهنَّ

ب: اسم + فعل ناقص »كاَن« + فعل مضارع غایب
الطّالُب کاَن یَکتُب واجباته. 

الطّالبُة کانَْت تَکتُب واجباتها. 
دانش آموز تکلیف هایش را می نوشت.

الطّالباِن کانا یَکتباِن واجباتهما. 
الطّالبتاِن کانَتا تَکتباِن واجباتهما. 

دو دانش آموز )دانش آموزان( تکلیف هایشان را می نوشتند.

الطّالبوَن )الطاّّلب( کانوا یَکتبوَن واجباتهم.  
 . دانش آموزان تکلیف هایشان را می نوشتند.الطّالباُت ُکنَّ یَکتبَْن واجباتهنَّ

ج: فعل ناقص »كاَن«  + فعل مضارع در مخاطب
ُکنَْت تَکتُُب واجباتَك. 

تکلیف هایت را می نوشتی.ُکنِْت تَکتُبیَن واجباتِك. 

ُکنتُما تَکتُباِن واجباتکما.                        تکلیف هایتان را می نوشتید.
ُکنتُم تَکتُبوَن واجباتکم. 
. تکلیف هایتان را می نوشتید.ُکنتُنَّ تَکتُبَن واجباتکنَّ
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د: فعل ناقص »كاَن«  + فعل مضارع در متکّلم
کتُُب واجباتي.                               تکلیف هایم را می نوشتم. ُکنُْت أَ

ُکّنا نَکتُُب واجباتنا.                                 تکلیف هایمان را می نوشتیم.
: سپس ـ أَم: یا ـ أَو: یا ـ بَل: بلکه ـ  گر »کاَن« در ابتدای عبارتی بیاید و پس از آن، چند فعل مضارع بیاید که با حروف عطف )َو: و ـ فَـ : پس ـ ثُمَّ  ا

لکِْن: اما، ولی ...( به یکدیگر عطف شده اند، همۀ آن ها تحت تأثیر فعل »کاَن«، به صورت ماضی استمراری ترجمه می شوند.  
کاَن الطّالب یَذهب إلی المدرسة و یَستمع إلی َکالم معلمیه ثُمَّ یَرجع إلی البیت و یَقَرأ ُکتبه.   

            حرف عطف                حرف عطف         حرف عطف
دانش آموز به مدرسه می رفت و به سخن معّلمانش گوش فرا می داد سپس به خانه باز می گشت و کتاب هایش را می خواند.

2 فعل ماضی بعد از »لیَت: كاش، ای كاش«  لَیَت ناصراً ابتََعَد عن الکسل: کاش ناصر از تنبلی دوری می کرد.
ب: معادل ماضی استمراری در عربی بر اساس موقعیت:

1 فعل ماضی + اسم نکره + فعل مضارع )جملۀ وصفّیه(  رأیُت تلمیذاً یذهُب إلی المدرسة: دانش آموزی را دیدم که به مدرسه می رفت.
2 فعل ماضی + اسم معرفه + فعل مضارع )جملۀ حالّیه(  رأیُت الّتلمیَذ یذهُب إلی المدرسة: دانش آموز را دیدم  در حالی که به مدرسه می رفت.

معادل ماضی استمراری منفیمعادل ماضی استمراری منفی

الف: معادل ماضی استمراری منفی در عربی بر اساس ساختار: 
1 ما كان/ كان ال / لم یکن + مضارع  ما کان یذهُب / کاَن ال یذهُب / لم یکن یذهُب: نمی رفت

  این مرد نمازش را هرگز ترک نمی کرد.
ما کاَن هذا الّرجل یَترُك َصالتَه أبداً.
کاَن هذا الّرجل ال یَترُك َصالتَه أبداً. 
لَم یَُکْن هذا الّرجل یَترُك َصالتَه أبداً. 

2 فعل ماضی منفی بعد از »لیَت: كاش، ای كاش«  ماضی استمراری منفی 
لَیتَني ما بَنَیُْت بَیتي قریباً ِمن الّنهر: كاش خانه  ام را نزدیک رودخانه نمی  ساختم.

ب: معادل ماضی استمراری منفی در عربی بر اساس موقعیت: 
1 فعل ماضی + اسم نکره + فعل مضارع منفی )جملۀ وصفیه(   رأیُت رجالً ال یؤّدي وظیفتَه: مردی را دیدم که وظیفه اش را انجام نمی داد.

2 فعل ماضی +  اسم معرفه + فعل مضارع منفی )جملۀ حالّیه(  رأیُت الرجَل ال یؤّدي وظیفتَه: مرد را دیدم در حالی که وظیفۀ خود را انجام نمی داد.

معادل ماضی بعیدمعادل ماضی بعید
موارد زیر معادل ماضی بعید )ماضی ساده + ـه + بودم، بودی، بود، بودیم، بودید، بودند( ترجمه می شوند:

الف: معادل ماضی بعید در عربی بر اساس ساختار:
1 كاَن + فعل ماضی/ كاَن + َقد+ فعل ماضی  کاَن َذهََب / کاَن قَد َذهََب: رفته بود

 »کان« و فعل ماضی در صیغه ها و موقعیت های مختلف:

الف: فعل ناقص »كاَن« در ابتدای عبارت + اسم +  فعل ماضی غایب
کاَن الطّالُب ]قَد[ َکتَب واجباته.

کانَِت الطّالبُة ]قَد[ َکتبَْت واجباتها.
دانش آموز تکلیف هایش را نوشته بود.

کاَن الطّالباِن ]قَد[ َکتَبا واجباتهما.
کانَِت الطّالبتاِن ]قَد[ َکتَبَتا واجباتهما.

دو دانش آموز )دانش آموزان( تکلیف هایشان را  نوشته بودند.

کاَن الطّالبوَن )الطاّّلب( ]قَد[ َکتَبوا واجباتهم.  
. کانَِت الطّالباُت ]قَد[ َکتَبَْن واجباتهنَّ

دانش آموزان تکلیف هایشان را نوشته بودند.

ب: اسم + فعل ناقص »كاَن« + فعل ماضی غایب
الطّالُب کاَن ]قَد[ َکتََب واجباته.

الطّالبُة کانَْت ]قَد[ َکتَبَْت واجباتها.
دانش آموز تکلیف هایش را نوشته بود. 

الطّالباِن کانا ]قَد[ َکتَبا واجباتهما.
الطّالبتاِن کانَتا ]قَد[ َکتَبَتا واجباتهما.

دو دانش آموز )دانش آموزان( تکلیف هایشان را نوشته بودند.

الطّالبوَن )الطاّّلب( کانوا ]قَد[ َکتَبوا واجباتهم.  
. الطّالباُت ُکنَّ ]قَد[ َکتَبَْن واجباتهنَّ

دانش آموزان تکلیف هایشان را نوشته بودند. 
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ج: فعل ناقص »كاَن« + فعل ماضی در مخاطب
ُکنَْت ]قَد[ َکتَبَْت واجباتَك. 
ُکنِْت ]قَد[ َکتَبِْت واجباتِك.

تکلیف هایت را نوشته بودی.

ُکنتُما ]قَد[ َکتَبْتُما واجباتکما.                        ]شما دو نفر[ تکلیف هایتان را نوشته بودید.
ُکنتُم ]قَد[ َکتَبْتُم واجباتکم. 

. ُکنتُنَّ ]قَد[ َکتَبْتُنَّ واجباتکنَّ
تکلیف هایتان را نوشته بودید.

د: فعل ناقص »كاَن« + فعل ماضی در متکّلم
ُکنُْت َکتَبُْت واجباتي.                                    تکلیف هایم را نوشته بودم.

ُکّنا ]قَد[ َکتَبْنا واجباتنا.                                  تکلیف هایمان را نوشته بودیم.
ـً / یِن / یَن / اِت/ اٍت«  معموالً ماضی بعید  فعل ناقص ماضی »کاَن« + اسم فاعل یا اسم مفعول با عالمت های »

کانَِت الطّالباُت جالِساٍت في الّصفوف.                دانش آموزان در کالس ها نشسته بودند.
       اسم فاعل

ُکنُْت ُمصاباً بُز کامٍ.                                      به سرماخوردگی شدیدی دچار شده بودم. 
     اسم مفعول

2 فعل ماضی بعد از »لَیَت: كاش، ای كاش«  ماضی بعید  لَیَت ناصراً ابتََعَد عن الکسل: کاش ناصر از تنبلی دوری کرده بود.
 »فعل ماضی« بعد از »لَیَت« می تواند به صورت »ماضی استمراری یا ماضی بعید« ترجمه شود. 

    
لَیَت األغنیاء نَظَروا إلی حال المحرومین:  کاش ثروتمندان به حال محرومان نگاه می کردند. )ماضی استمراری(  

لَیَت الطّالب َدَرَس قَبَْل ااِلمتحان:  کاش دانش آموز قبل از امتحان درس خوانده بود. )ماضی بعید(   
قَن کالمي:  کاش دوستانم سخنم را باور می کردند/ باور کرده بودند. )ماضی استمراری / ماضی بعید(  لَیَت َصدیقاتي َصدَّ

ب: معادل ماضی بعید در عربی بر اساس موقعیت:
1 فعل ماضی + اسم نکره + فعل ماضی )جملۀ وصفیه(  سافرُت إلی قریٍة شاهدُت صورتها: به روستایی سفر کردم که عکس آن را دیده بودم. 

                         ماضی بعید

 فعل ماضی بعد از اسم نکره و تحت تأثیر فعل ماضی قبل از خود، با توجه به شرایط، می تواند به صورت »ماضی ساده یا ماضی بعید« ترجمه شود. 
  .َسمع الّرجل َکالماً أرَشَده إلی َسبیل الحق. مرد سخنی را شنید که او را به راه حق راهنمایی کرده بود  

                                                                 اسم نکره                                                ماضی بعید
)زیرا نمی تواند قبل از شنیدن سخن، به راه حق راهنمایی شده باشد.(

  .َسمع الّرجل َکالماً أرَشَده إلی َسبیل الحق.  مرد سخنی را شنید که او را به راه حق راهنمایی کرد
                اسم نکره                ماضی ساده

َکلَّْمُت مجروحاً انَقطَعت یداه. با مجروحی صحبت کردم که دستانش قطع شده بود/ قطع شد.    
                     اسم نکره                        اسم نکره                             ماضی بعید/ ماضی ساده

2 فعل ماضی + اسم معرفه + ]و َقد[ فعل ماضی )جمله حالیه(  َکلَّْمُت المجروح و قَد انقطعت یداه:  با مجروح صحبت کردم در حالی که دستانش قطع شده بود.
                             اسم معرفه          ماضی بعید

گر خبر در جمله حالیه اسمیه، اسم فاعل یا اسم مفعول باشد، تحت تأثیر فعل ماضی در ابتدای عبارت معموالً به صورت ماضی بعید ترجمه می شود.  ا
دانش آموز را دیدم در حالی که روی صندلی نشسته بود.     شاهَْدُت التِّلمیذ و هو جالٌِس علی الکرسّي.   

           فعل ماضی    جمله حالیه اسمیه )واوحالیه + مبتدا )ضمیر( + خبر )اسم فاعل((                   ماضی بعید

معادل ماضی بعید منفیمعادل ماضی بعید منفی

الف: معادل ماضی بعید منفی بر اساس ساختار:
   1

ما + كاَن + ]َقد[ فعل ماضی    ما کاَن الطّالِباِن ]قَد[ َذهَبا إلَی بَیتِِهما.
كاَن + ما + فعل ماضی         کاَن الطّالِباِن ما َذهَبا إلَی بَیتِِهما.

لَم + یَُکن + فعل ماضی        لَم یَُکِن الطّالِباِن َذهَبا إلَی بَیتِِهما.
لَم + یَُکن + َقد+ ماضی       لَم یَُکِن الطّالِباِن قَد َذهَبا إلَی بَیتِِهما.

كاَن + لَم + مضارع             کاَن الطّالِباِن لَم یَذهَبا إلَی بَیتِِهما.

دو دانش آموز )دانش آموزان( به خانه شان نرفته بودند. 
           ماضی بعید منفی
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 عیِّن األَنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة

 124 »ِعندما نَنظر إلی َجمال األشجار و غصونها النَّضَرة نَفهم أنَّ لخالِقها ِحکَمة بالَِغة!«:

1 وقتی  که زیبایی درختان و شاخه هایش را که تر و تازه است می بینیم، می فهمیم که دانش کامل از آِن خداست!

2 وقتی که به زیبایی درختان و شاخه های  تر و تازۀ آن ها می نگریم، می فهمیم که آفرینندۀ آن ها حکمت کاملی دارد!

3 هرگاه زیبایی درختان و شاخه های تر و تازه اش را می بینیم، می فهمیم که آفریدۀ خالقی بسیار حکیم هستند!

4 هنگامی  که به زیبایی درختان و شاخۀ تر و تازۀ آن ها نگاه می کنیم، می فهمیم که خالقشان حکمتی کامل دارد!

 125 »النّجوم ُدَرر ُمنَتِشَرة یُزیِّن اهلُل بِها الّسماء!«:

کنده ای هستند که خداوند به  وسیلۀ آن ها آسمان را زینت می بخشد! 1 ستارگان مرواریدهای پرا

کنده ای هستند که خداوند با آن ها آسمان ها را زینت بخشید! 2 ستارگان مرواریدهای پرا

کنده شده اند، زینت می دهد! 3 خداوند آسمان را با ستارگانی که مانند مروارید پرا

کنده هستند! 4 خداوند آسمان را به گونه ای زینت می بخشد که ستارگان در آن مانند مروارید پرا

 126 »لِلّشمِس َجذواٌت ُمسَتعَرٌة تَخُرُج منها حرارٌة شدیدٌة!«:

1 پاره های آتش فروزانی که از خورشید خارج می شود حرارت شدیدی دارند!

2 خورشید دارای پاره های آتشی است که گرمای فروزان و شدیدی از آن خارج می شود!

3 خورشید پاره های آتش فروزانی دارد که گرمای شدیدی از آن ها خارج می شود!

4 پاره های آتش فروزانی که از خورشید خارج می شود گرمای شدیدی دارند!

کم في الّسماء تَنزل منه األمطاُر و تَسقي األرض!«: ل الغیم ِمن بخار مترا  127 »یتشکَّ

کم تشکیل شده  است که باران ها از آن نازل می شوند و زمین را سیراب می کند! 1 ابر در آسمان از بخاری مترا

کم در آسمان تشکیل می شود که باران ها از آن فرود می آیند و زمین را سیراب می کنند! 2 ابر از بخاری مترا

کم در آسمان تشکیل می شود و پس از باریدن، زمین را سیراب می کنند! 3 ابرها از بخاری مترا

کم در آسمان است که منجر به بارش باران و سیراب  شدن زمین می شوند! 4 تشکیل شدن ابرها در آسمان به  واسطۀ بخار مترا

 128 »کان أبي یُریُد ِمنّي دائماً أن ُأقیَم صالتي و أعَمل بِواِجباتي!«: پدرم همیشه .............. 

2 از من می خواست که نمازم را برپا دارم و تکالیفم را انجام دهم! 1 برپا داشتن نماز و انجام تکالیفم را از من می خواست! 

4 از من می خواست که نماز بخوانم و تکالیفم را بنویسم! 3 از من می خواهد که نمازم را برپا دارم و تکلیفم را انجام دهم! 

 129 عیِّن الخطأ:

وداُء تُصبُح نِعَمة اهلِل ُمنَهِمَرة!: زمانی  که ابرهای سیاه آسمان را می پوشانند، نعمت خدا ریزان می شود! 1 عندما تستُر الّسماَء الُغیوُم السَّ

مس کَجذوة ُمستِعَرة!: در تابستان و در مناطق گرم خورشید را مانند پارۀ  آتشی فروزان می بینیم! ة نَری الشَّ یِف و في المناطق الحارَّ 2 في الصَّ

مس!: می دانیم که ماه سّیاره ای است که به دور زمین می چرخد و نورش را از خورشید  3 نَعلَُم أنَّ القمر کوکٌب یَدوُر حوَل األرِض و ِضیاؤُه من الشَّ

می گیرد!
4 کان طّلب المدرسة یَکتُبون تمارینهم بِدّقة بالِغة!: دانش آموزان مدرسه تمریناتشان را با دقت کاملی می نوشتند!

 130 عیِّن الخطأ:

1 هؤالء الّشعراء أنَشدوا أشعاَرهم بالّلغة العربّیة!: این ها شاعر هستند، شعرهایشان را به زبان عربی سرودند!

2 نَحَمُد اهلَل علی أنُعِمِه الُمنَهمرة الّتي أوجَدها لَنا!: خدا را سپاس می گوییم بر نعمت های ریزانش که برای ما پدید آورده است!

ة!: بهتر است قبل از سفر به کشورهای عربی، زبان عربی را یاد بگیریم! ة قَبل الّسفر إلی البلد العربیَّ 3 من األفَضل أن نتعلَّم الّلغة الَعربیَّ

کنده است! مس!: سخن نیکو مانند مرواریدی است که روشنایی اش مثل نور آفتاب پرا ّر الّذي ضیاُؤه ُمنتشر مثُل نوِر الشَّ 4 الکلُم الطّیِّب کالدُّ
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َرُر ..............  131 »مرواریدها سنگ های زیبای سفیدی هستند که انسان آن ها را در دریاها به دست می آورد!«: الدُّ

1 من األحجاِر الجمیلِة البَیضاء و اإلنساُن یَأخذها من البحرِ!

2 هي األحجاُر الجمیلة الّتي لها لَوٌن أبَیض و یَحُصُل اإلنسان علیها في البحار!

3 أحجاٌر جمیٌل أبیض و اإلنساُن یَکتسبها من البَحرِ!

4 أحجاٌر جمیلٌة بَیضاء یَحُصل علیها اإلنساُن في البحاِر!
 132 َعیِّن غیر المناسب عن الجواب لسؤال الحواِر:

2 لماذا َوقَفَت عند ذلك الّرُجِل؟ لِلتَّعاُرِف! 1 َمتی تُِحبُّ أن تُسافَر إلی النَّجف؟ في األُسبوِع القاِدم! 
4 ِمن أیَن ِجئتُم إلی العراِق یا إخوتي؟ ِمن بَلٍَد بَعیٍد! 3 في أيِّ ساَعٍة تَذهُب إلی المطاِر؟ َصباح َغٍد!  

واء قلیله یَنفع و کثیره قاتل!«  133 عّین غیر المناسب لَمفهوم هذه الِعباَرة: »الکالم کالدَّ

1 کم گوی و گزیده گوی چون در / تا ز اندک تو جهان شود پر
2 کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی / چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی

گرچه نباشد سخن دلپذیر 3 تو بشنو ز گفتار دهقان پیر / ا
4 آب ار چه همه زالل خیزد / از خوردن پر ملل خیزد

  ِاقرأ النّّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة بما یُناسب النّّص

راَسَة في   »مَعروف الرَّصافّي من أٍب ُکردّي و أُّم تُرکمانّیة. َعِمل في قسمِ الّتعلیمِ و لُه أشعاٌر جمیلٌة جّداً. عاَش الرَّصافّي في بغداد و أکَمل ِدراسته ُهناَك ثّم بََدأَ الدِّ
ینّیِة و صاَر معلِّماً في مَدَرَسِة الّراِشدیَِّة في بغداَد ثّم انتَقل لُیدرِّس األدب العربّي في جامَعة بَغداد. من أعظَم األعمال الّتي َعِمل فیها: تَدریس اللَُّغة العربیَّة  المدارس الدِّ
عرِّي في أحَد َعَشر  في الّشاهانیَّة في إسطنبول، الّتدریس في القدس، رِئاَسة َجریَدة1 األمَل و الُعضِویَّة في مَجَمع الّلَغة العربیَّة في ِدمَشق. و ِمن بعدها کتَب دیوانه الشِّ

یاَسة و َغیُر ذلَك. و أخیراً ماَت في بَیته في األعظَمّیة ببغداَد عام 1964م.« ین، االجتماع، الفلسفة، الَحرب، الّتاریخ، السِّ ُجزءا ِمنها: الدِّ
 134 من أیَن بََدَأ الرَّصافي َعَملَُه؟ »بََدَأُه من ..............«

4 مدینِة إسطنبول!  3 مدینِة الُقدس!  2 مدرسِة الّراِشدیَّة!  1 مدرسة في ِدَمشق! 
 135 عیِّن الّصحیح:

2 الّرصافّي عنده أحَد عشر دیوانا شعریّا! کَمَل الّرصافّي دراسته في إسطنبول!   1 أ
4 کاَن الّرصافّي معلِّما في مدرسة ببغداد!  3 ما ذهَب الّرصافّي إلی القدس للّتدریس!   

صافّي ..............«  136 عیِّن الَخطَأ: »الرَّ

ِة ببغداَد!  2 عند وفاتِِه کان بیتُه في األعظَمیَّ َس في جامعِة بغداَد بعدما صاَر معلِّماً!   1 انتََقَل لِیدرِّ
ة في ِدَمشق! 4 کان ُعضواً في َمجَمع الّلَغِة العربیَّ 3 کان یُدّرُس الّتاریَخ و الفلسفَة أیضاً في الجامعِة!     

صافيُّ .............. في إسطنبوَل!« عّین الّصحیح:  137 »کان الرَّ

عرِّي 4 یَکتُب دیوانَُه الشِّ ساً في المدرسة  3 ُمدرِّ ة  ُس العربیَّ 2 یَُدرِّ 1 َرئیَس الَجریَدة 
 َعیِِّن الّصحیح في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي للکلمات المعّینة في النّّص:  )در محدودۀ عربی دهم(

 138 عاَش:

ٌة       1 فعٌل ماٍض ـ للغائب ـ مصدره: َمعاش / فعٌل و مع فاعله: جملة فعلیَّ
صافّي« 2 فعٌل ماٍض ـ مزیٌد ثلثي )مصدره علی وزن »مفاَعلة«( ـ للغائب/ فعل و فاعله »الرَّ

ٌة  صافّي«، و الجملة فعلیَّ ٌد ثلثي ـ مصدره: َعیْش / فعٌل و فاعله »الرَّ 3 فعٌل معلوم ـ مجرَّ
ٌة    ٌد ثلثي ـ للغائبة/ فعٌل و مع فاعله جملة فعلیَّ 4 فعٌل ماٍض ـ مجرَّ

کَمل:  139 أ

1 فعٌل ماٍض ـ مصدره علی وزن »إفعال« ـ للغائب / فعٌل و فاعله »ِدراَسة«
ة  کمال / فعل و مع فاعله: جملة فعلیَّ 2 فعٌل معلوم ـ مزیٌد ثلثي ـ مصدره: إ

ة، و مفعوله »ِدراسة«  ٌد ثلثي ـ للمتکلِّم وحده / فعل و مع فاعله: جملة فعلیَّ 3 فعٌل مضارع ـ مجرَّ
ٌد ثلثي )مصدره: کمال( / فعل، و الجملة فعلّیة ة: ک م ل ـ معلوم ـ مجرَّ 4 حروفه األصلیَّ

 140 األعمال:

ر ـ مفرده: الَعمل/ مجروٌر بحرف جرٍّ  2 جمٌع مکسَّ 1 مفرده »عامل« ـ اسُم فاعٍل / مضاٌف إلیه 
ر ـ مفرده: العامل/ مضاٌف إلیه و المضاف: أعظم 4 اسم ـ جمٌع مکسَّ ر / مضاٌف إلیه للمضاف »أعظم«  3 اسٌم ـ مفرده »الَعمل« ـ مذکَّ

1. روزنامه
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 عیِّن المناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة 
 141 َعیِِّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف: 

2 اهلُل ذو ِحکَمٍة بالِغة و ُقدَرة ُمقتَِدَرة! 1 ذاَك هَو اهلُل الَّذي أنُعُمه ُمنَهِمَرة! 
رَرة! 4 َمن َذا الّذي أَوِجَدها في الَجوِّ ِمثَل الشَّ ِضَرة!  جرة ذاِت الُغصوِن النَّ 3 اُنظُْر لِتلَْك الشَّ

 142 عیِّن عبارًة ال تَشَتِمُل علی جمع مکّسر أو سالم:

2 أربعة أسماك َوقَعَن في شبکة الّصّیاد! 1 إّن فاعلي الَخیر عّدتهم لیَست قَلیلة! 
4 أصواُت الطّیر تَزید جمال الحدیَقة! 3 صنَع األخوان جسراً یفِصل بینهما! 

 143 عّین الصحیح:

َرر: هي ِمَن أَحجار رخیصة بیضاء جَمیلٍَة! 2 الدُّ 1 القمر: فیها ضیاٌء َو بِها حَراَرٌة ُمنتَِشَرٌة! 
مس: کوکٌب یأخذ نوره من الّنجوم األخرٰی! 4 الشَّ ماِء یَنزُِل ِمنُه الَْمطَُر!  کٌِم ِفي السَّ حاب: بُخاٌر ُمترا 3 السَّ

 144 عیِّن الَخطأ للفراغات:

2 إنّـ .............. سوف یَذهبن لِلّسفرة العلمّیة!: )هّن( 1 أ .............. تَفهمیَن معنی األحادیث الّسهلة!: )أنتم( 
4 أنا رأیُت صدیقتي في الّشارع فنادیتُـ. .............. !: )ـها( 3 هما سِمعتا کلم معّلمتهما و تعملن بِـ .............. !: )ـه( 

 145 في أّي عبارٍة ما جاَءت اإلضافة؟

2 یرزقنا اهلُل في جمیِع أیّاِمنا نَِعمُه! 1 ُکلُّکم راٍع و ُکلُّکم َمسئوٌل َعن َرعّیته! 
4 َعدواُة العاقِل خیٌر من َصداقَِة الجاهل! 3 الّسنُة اآلتیُة نَجَمُع فیها َمحاصیَل کثیرًة! 

 146 َعّین ما فیه الّصفة علی وزن »َفعیل«:

ـُخلِص یجتَِهُد کثیراً! 2 کان َزمیلي الم َع الطّالِب الُمجتِهد!  1 في َکثیر من المدارس یَُشجَّ
4 یعمل حامد في مصنع َصغیر ُقرَب بیتنا! 3 اشتریت قمیصا أرخص في الّسوق أمس! 

 147 في أّي ِعباَرٍة جاَء المضارُع المنّفي؟

2 ما یدُرس أخوَك في الجامعِة یا حسیُن؟ 1 ال تَلبسي الّلباس األسوَد في الّلیِل! 
4 العاقُل ال یصاِدُق الجاهَل و یبتَِعُد عنُه! عِب!   3 الطّالبتان ما یَئَستا من َعملِهما الصَّ

 148 عیِّن الخطأ في اسِتخدام أسماء اإلشارة: 

2 هؤالء طُّلب ُمجّدوَن في َمدرستنا! 1 فرَح الطّّلب لِهذه الّسفرة الجمیلة! 
4 هذان األَخوان یعملن في الُفندق! 3 أولئك األشجار ذات الغصون الکثیرة! 

102020 آزمـــــــون درس دومعربیعربی

 عیِّن األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة 
 149 »الّذي یحفُر بئَر ماٍء یُجري اهلُل أجَرُه حّتی في قبرِه و بعد موتِه!«: 

1 آن کسی که چاهی از آب را می کند، خداوند پاداشش را حتی در قبرش و بعد از مرگ وی، به او می دهد! 
2 کسی که چاه آبی می کند خداوند پاداش او را حتی در قبرش و بعد از مرگش جاری می کند!
3 پاداش کسی که چاه آبی می کند توسط خدا حتی بعد از مرگش و در قبرش جاری می شود!

4 کسی که چاه آبی می کند پاداش بسیاری دارد که خداوند آن را حتی بعد از مرگش و در قبرش جاری می سازد!
خور!«: ر موسی  بعصاه و بإذن ربِّه اثنَتی عشرة عیناً في الصُّ  150 »فجَّ

1 موسی  به اجازۀ پروردگارش و با عصای خود دوازدهمین چشمه را در سنگ ها شکافت! 
2 موسی  از پروردگارش اجازه گرفت که با عصای خود دوازده چشمه را بشکافد! 

3 موسی  به وسیلۀ عصایش و به اذن پروردگار خود دوازده چشمه را در سنگ ها شکافت! 

4 خداوند به موسی  اجازه داد که به وسیلۀ عصایش دوازده چشمه را در سنگ ها بشکافد! 
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ٌة!«:  151 »بَنَی الُمهندسون ُسدوداً کثیرًة علی نَهر کاروَن و الّسدُّ الثّالث لَه مکانٌة خاصَّ

1 سدهای بسیاری را بر روی رود کارون مهندسان ساخته اند و جایگاه سه سد با بقیه متفاوت است! 

2 مهندسان سدهای زیادی بر روی رودخانۀ کارون ساختند که سومین سد جایگاه خاّصی دارد! 

3 سدهای زیادی که به  وسیلۀ مهندسان بر رودخانۀ کارون ساخته شده اند جایگاه خاّص برای سد سوم است! 

4 مهندسان سدهای بسیاری بر روی رودخانۀ کارون ساخته اند و سد سوم جایگاهی خاص دارد!

 152 »علَی النّاس أن یَتراحموا لعّلهم یَدخلون في َرحمة ربّهم!«:

1 مردم باید با یکدیگر مهربانی کنند شاید آن ها در رحمت پروردگارشان وارد شوند! 

2 مردم با مهربانی با همدیگر به رحمت پروردگارشان وارد خواهند شد! 

3 بر مردم الزم است که با یکدیگر مهربان باشند تا به رحمت پروردگار وارد شوند! 

4 مردمی که به آن ها مهربانی شود شاید به رحمت پروردگارشان وارد شوند! 

 153 »و لَقد أرَسلنا نوحاً إلی َقومه فلَِبث فیهم ألَف سنٍة إاّل خمسین عاماً«:

1 و قطعاً نوح را به سوی قومش فرستادیم پس در میان آنان نهصد و پنجاه سال ماند! 

2 و قطعاً نوح را به سوی قومش فرستادیم پس در میان آنان هزار و پنجاه سال ماند!

3 و به راستی نوح به سوی قومش فرستاده شد پس در میان آن ها نهصد و پنجاه سال درنگ کرد!

4 نوح ما را به سوی قوم خودش فرستاد که میان آنان هزار و پنجاه سال درنگ کرد! 

 154 عیِّن الخطأ:

نیا حسنة و في اآلخرة حسنة: پروردگارا در دنیا و در آخرت به ما نیکی عطا کن!  1ربَّنا آتنا في الدُّ

 2 اُنُصرنا علی الَقوم الکافرین: ما را بر گروه کافران پیروز گردان!

ر لي أمري: پروردگارا سینه ام را برایم بگشای و کارهایم را برایم آسان گردان!  3ربِّ اشرح لي صدري و یسِّ

َر ِمن القرآن: پس آن چه میّسر شد از قرآن بخوانید!  4فَاقرؤوا ما تَیسَّ

 155 عیِّن الّصحیح: 

کثر من وزنِها خمسیَن مرة!: مورچه می تواند چیزی را که پنجاه برابر بیش تر از وزنش است، حمل کند! 1 الّنملُة قادرٌة علی حمل شيء أ

2 أعیُش في الشارع الّسابع و في الطبقة الّثالِثة من البناء العاِشر!: در خیابان هفتم و در طبقۀ سوم از ساختمان دهم زندگی کردم!

3 سُنسافر من القریة إلی المدینة بالحافلة سّتة عشر کیلومترا!: با اتوبوس از شهر به روستا نوزده کیلومتر سفر خواهیم کرد! 

4 جاء البائع بثمانیة و أربعین کتابا إلی المکتبة!: فروشنده با چهل و هشت کتاب به کتابخانه آمد!

 156 »این دانش آموز می تواند صدای چهار پرنده را تقلید کند!«:

1 یقدُر هذا الطّالب علی تقلید صوت طیور أربعة! 

2 تَستطیُع هذه الطّالبة أن تقلِّد صوَت أربعة طیور!

3 یمکن لهذا الطّالب تقلید صوت رابعة طیور!

4 هذه الطالِبة تقِدر أن تقلِّد صوت الطیور الّرابعة!

 157 عیِّن الّصحیح في ترتیب الُجمل الّتالَیة حَسب الحوار: 

هاب إلی النَّجف من اآلن!   ب: علینا الذَّ الف: ألّن الطُّرق ُمزدِحمة في األیام القادمة! 

د: کالُمك صحیح أنا أقوم اآلن و أستِعّد للّذهاب! ج: لماذا؟ عنَدنا وقٌت کثیر!     

2 ج  الف  ب  د 1 ب  د  ج  الف  

4 ج  د  الف  ب 3 ب  ج  الف  د     

 158 عیِّن األقرب في المفهوِم لهذه الِعبارة: »تُوجُد أعماٌل یجري لِلَعبِد أجُرهنَّ حّتی بَعَد ُمفاَرَقته الَحیاة!«

و اقرضوا اهلَل قَرضاً حََسناً یُضاِعْفُه لَکم 2  و ما ظَلَمونا ولکن کانوا أنُفَسُهم یَظلِمون 1

من جاَء بالحسنَِة فلُه عشُر أمثالُها 4   موا ألَنُفسکم من خیرٍ تَِجدوُه عند اهلِل  3ما تَُقدِّ
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 عیِّن األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة
 524 »یا أیُّها الّذین آمنوا ال یسَخر قوٌم من قوٍم عسی أن یکونوا خیراً منهم«: ای کسانی  که ایمان آوردید ..............

1 قوم همدیگر را مسخره نکنید شاید که این برای شما بهتر است!

2 نباید مردمی دیگر را مسخره کنید شاید آن ها بهتر از شما باشند!

3 قومی از شما قومی ]دیگر[ را مسخره نکنند شاید که از شما بهتر باشند!

4 نباید قومی، قومی ]دیگر[ را مسخره کنند شاید آن ها بهتر از خودشان باشند!
 525 »کان الغّواصون یشاهدون أّن ضوء المصابیح الُملّونة ینبعُث من األسماك الُمضیئة و تُحّول ظالم البحر إلی نهاٍر ُمضيء!«:

1 غّواصان می دیدند که چراغ های رنگی نورشان را از ماهی های نورانی می گیرند که تاریکی دریا را چون روز، روشن می کنند!
2 صدها نوری که غواصان می دیدند هم چون چراغ هایی رنگارنگ از ماهی های نورافشان فرستاده می شود و تاریکی دریا را مانند روز روشن می کنند!

3 غّواصان می دیدند که نور چراغ های رنگی از ماهی های نورانی فرستاده می شود و تاریکی دریا را به روزی روشن تبدیل می کنند!
4 نور چراغ رنگی در دریا فرستاده شده  است که از ماهی های نورافشان فرستاده شده که دریاهای تاریک به روزی روشن مبّدل می شود!

رُع الّذي نَما بعد ما حصده والدي المزارع أثار الفرح في قلوب أهل القریة!«:  526 »الزَّ

1 کِشتی که پدر کشاورزم کاشته بود پس از این که رشد کرد شادی را در دل های روستاییان برانگیخته بود!

2 کِشتی که رشد کرد پس از این که پدر کشاورز من آن  را درو کرد شادی را در دل های اهالی روستا برانگیخت!

3 زمانی  که پدر کشاورزم کِشتی که رشد  کرده  بود را درو می کرد شادی را در دل های مردم روستا برمی انگیخت!

4 پس از این که پدر کشاورزم، کشتی که رشد کرده  بود درو می کرد شادی را در دل های روستاییان برانگیخت!
 527 »علیکم باألخالق الکریمة أل نّها ترفُع شأنکم و ستأخذکم ألعلی الّدرجات!«:

1 به اخالق پسندیده پای بند باشید، زیرا که جایگاهتان را باال می برد و شما را به واالترین درجات خواهد  برد!
2 باید اخالق پسندیده داشته  باشید، تا منزلت شما باال رود و شما را به بلندترین درجه ها ببرد!

3 پای بندی به اخالق پسندیده جایگاه تان را باال برده و شما را به درجات واال می رساند!
4 باید با اخالق پسندیدۀ خود جایگاهتان را باال ببرید و به باالترین درجه ها برسید!

 528 »عند ما تکون في الفندق و تفقد مفتاح غرفتك اتِّصل بالُمشرف حّتی یأتَي إلیك بمفتاح آَخر!«:

1 وقتی که کلید خود را در هتل گم می کنی با مدیر هتل تماس می گیری و یک کلید دیگر برایت می آورد!
2 وقتی که در هتل می باشی و کلید اتاق مفقود شد با مدیر داخلی تماس بگیر که کلید دیگری برایت بیاورد!

3 زمانی که در هتل می باشی و کلید اتاقت را گم می کنی با مدیر داخلی تماس بگیر تا کلید دیگری را برایت بیاورد!
4 هنگامی که در هتل بودی و کلید اتاقت گم شد با مدیر داخلی تماس بگیر که کلید دیگری را برایت بیاورد!

 529 عیِّن الخطأ:

کنده هستند زینت  بخشید! رر المنتشرة!: خداوند آسمان را با ستارگانی که هم چون مروارید پرا 1 زاَن اهلُل الّسماء باألنُجم الّتي مثل الدُّ

2 علی الخلق أن یتراحموا و أن ال یتفّرقوا!: مردم باید به یکدیگر مهربانی کنند و از هم جدا نشوند!

3 تحُدُث في الُمحیط األطلسّي سنویّاً ظاهرتاِن علی األقّل!: دست کم ساالنه دو پدیده در اقیانوس اطلس رخ می دهد!

4 لي صدیٌق حمیٌم یُعطي ِقسماً من الَمحاصیل إلی الُمحتاجین!: دوستی صمیمی  دارم که بخشی از محصوالت را به نیازمندان می بخشد!
 530 عّین الّصحیح:

1 أستَعین بربّي أن یُبِعد عّني ظنَّ الّسوء!: به پروردگارم پناه می برم که گمان بد را از من دور  کند!
عراء أبیاتاً توَصُف فیها ُقصور الّساسانّیین!: یکی از شاعران ابیاتی سروده  است که در آن کاخ های ساسانیان را توصیف می کند! 2 قد أنشد أحُد الشُّ

گر برایت ممکن است مرا راهنمایی کنی! 3 من فضلَِك أیُمکُنك أن تدلَّني!: خواهشمندم ا
گر اطالعاتی در مورد کوسه ماهی بخواهی در یکی از دانشنامه ها دربارۀ آن  4 إن طلبَت معلوماٍت عن سمك القرش فَابحث عنه في إحدی الموسوعات!: ا

جست و جو کن!
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 531 »برادرانم مرا نجات دادند و از شر دشمنان رهایی یافتم قبل از این که اموالم به تاراج برود!«:

2 قبَل أن ُأنَهب إخوتي أنقذوني و تخّلصُت من شّر األعداء!  1 أنقذني إخوتي و خّلصوني من شّر األعداء قبل أن تُنَهب أموالي! 

4 قبل أن تنَهب أموالي أنقذُت إخوتي و خّلصتُهم من شّر الُعدوان! 3 أنقذني إخواني و تخّلصُت من شّر األعداء قبل أن تُنَهب أموالي! 

 532 عّین الّصحیح في أسئلة الحوار:

1 لماذا ال تعمُل شریحة جّوالي في العراِق؟ ـ اِشتریتها من ااِلّتصاالت!

2 من المسؤول عن مفتاح غرفتِك في الُفنُدق؟ ـ مشرف الّتصلیح و الخدمات!

3 کیف وجدَت شعب إیران أیُّها الّزائر؟ ـ هي بالد جمیلة جّدا!

رطي؟ ـ ألنَّ بعض األشیاء فیها غیرمسموح! 4 لماذا ال تُعطیني حقیبتي أیُّها الشُّ
 533 عیِّن الخطأ في مفهوم هذه الِعباَرة: »ال یدخُل الجنّة قاطُع َرحم!«

1 بر دیدن دوستان هر از گاه شتاب/ زیرا که تو را هست از این باب ثواب 

2 دال نیکی نما از بهر خویشان/ شوی شاد و مظّفر سوی رحمان

3 همیشه خادم بیچارگان باش/ که پاداشت دهد حّنان و مّنان

گر داری ببخش از بهر ایشان 4 به خویشانت نوازش با زبان کن/ ا
 ِاقرأ النّّص الّتالي ثّم أِجب عن األسئلَة بِما یُناسب النَّّص     

 »مهراُن هي مدینة حدودیّة تقُع1 غرَب إیران. هذه المدینة من مدن مُحافظة إیالم الّتي یتکّلُم ساکنوها بالّلغة الکوردیّة اإلیالمّیة. تقُع هذه المدینة 
المناطق  أهَّم  و هي من  إلی مهران.  اسمها  تغیَّر  الحالي  القرن  بدایة  و في  منصور آباد  ی قدیماً  کانت تسمَّ إیالم.  َجنوب غربي  کیلومتر  ِمئَة  بُعد  علی 
سة و العتبات و أیضاً في تصدیر2 أنواع المواّد و البضائع. تُحَسب هذه الُحدود من سنة 1382  الُحدودیَّة الّتي تؤّدي دورا ُمؤثّرا في زیارة األماکن المقدَّ
س  ولّیة إلیراَن. تَبعد مدینَتا النّجف و کربالء حوالي ثالث  مئَة کیلومتر عن مدینة مهران الحدودیّة. تَأسَّ شمسّیاً من ِقَبل الَوزارة الخارجّیة أحد الحدود الدُّ

مطار في مهران قبل سّتین سنة تقریباً و یَُعّد اآلن من المطارات المتروکة.«
 534 عّین الّصحیح:

سة!  کن المقدَّ 2 لیس للمهران دوٌر کثیٌر في زیارة األما 1 إّن مهران أهّم منطقٍة حدودیّة!  

4 الحدود الّدولّیة الوحیدة في إیران هي مهران! کن األُخَری!  3 ال  تطیُر طائرة من مطار مهران إلی األما

 535 عّین الخطأ: 

2 مدینة مهران لها دور مؤثّر في الّتصدیر! 1 لغة أهل مهران هو الّلسان الکوردّي اإلیالمّي! 

4 تَستفید الّدولة من حدود مهران لتصدیر البضائع فقط! 3 یَمضي سّتون سنًة علی تأسیس مطار مهران تقریبا! 

 536 عّین الخطأ عن مدینة مهران:

2 یذهب الّناس من طریقها إلی العراق! 1 کان اسمها قدیماً منصور آباد!  

4 فیها مطاٌر ال تطیر منه طائرٌة! 3 هي قریبة من مدینة الّنجف کثیراً!  
 537 أيُّ سؤاٍل لیس له جواٌب في النّّص؟

س مطار مهران؟ 2 متی تأسَّ 1 کم تُبعد مهران عن العتبات المقّدسة؟ 

4 أین تقُع مدینة مهران؟ ر اسم مهران في بدایة القرن الحالي؟  3 لماذا تغیَّ
 538 َعیِِّن الّصحیح في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي للکلمات المعّینة في النّّص: 

ی: فعٌل مضارٌع بزیادة حرٍف ـ للغائبة ـ معلوٌم / فعٌل و الجملة فعلّیة و »کانَت تسّمی« معادل الماضي ااِلستمراري 1 تسمَّ

ر: فعٌل ماٍض و مصدره »تغییر« ـ للغائب ـ معلوٌم / فعٌل و فاعله »اسم« 2 تغیَّ

کنو: اسٌم ـ جمٌع مذّکٌر سالٌم / مفعوٌل 3 سا

4 الَمتروکة: مفرّد ـ مؤنٌّث ـ اسُم مفعوٍل ـ معّرٌف بأل / صفٌة

1. واقع است
2. صادرات
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ي دورا مؤثِّرا في األماکن  الّتي تؤدِّ المناطق الحدودیّة  العبارة: »هي أهم  المعّینة في هذه  الّصرفّي للکلمات  الّتحلیل  الّصحیح في اإلعراب و  َعیِِّن   
سة و العتبات!« المقدَّ

ي:  539 تؤدِّ

ٌة 1 مزیٌد ثالثي )مصدره: »تأدیة«( ـ معلوم ـ للغائبة / فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیَّ

ٌة ٌد ثالثي / فعٌل و الجملة فعلیَّ 2 فعٌل مضارع ـ للمخاطب ـ مجرَّ

3 فعٌل مجهوٌل ـ للغائبة ـ من باب تفعیل )حروفه األصلیة: أ د ي( / فعٌل و فاعله محذوف

ل«( / فعل و مفعوله »دورا« 4 فعٌل ماٍض ـ مزیٌد ثالثي )مصدره علی وزن »تفعُّ

سة:  540 المقدَّ

2 مؤنَّث ـ اسم مکاٍن )علی وزن »مفعلة«( / صفة 1 اسم فاعل )من مزید ثالثي( ـ مفرٌد / صفة و الموصوف: زیارة 

کن« 4 اسُم مفعول )مصدره: تقدیس( ـ مؤنَّث / مضاٌف إلیه لـ »األما کن«  3 مفرد ـ اسُم مفعول )فعله: قّدس( / صفة للموصوف »األما

 عیِّن الُمناسب للَجواب عن األسئلة الّتالیة  
 541 َعیِّن الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:

ِع! وها بالُملمَّ عراِء أشعاٌر َسمَّ 2 لبَْعٍض ِمَن الشُّ ُل لِك الِبطاقَة!   ، ُأبَدِّ 1 أنِت علی الحقِّ

4 أخي قانِع، یَرضٰی بِطَعام قَلیل! 3 إنَّه حََیواٌن َذکيٌّ یُِحبُّ ُمساِعَدَة اإلنساِن في الِبحاِر! 

 542 عّین الخطأ:

ُة: بِدایَُة الّنهار و العمل و الّنشاطات الیومّیة! 2 الَعشیَّ 1 القانِع: هو الّذي یَرَضی بطعامٍ قلیٍل و مالبَس بسیطة في الحیاة! 

4 اَلَْکأس: إناٌء یُشَرُب فیِه الماُء أَِو الّشاُي! 3 اَلّراِسُب :هَو الَّذي ما نََجَح في االمتِحانات! 

 543 عّین العبارة الّتي جاء فیها العدد األصلّي:

2 الیُد الواحدة ال تکفي لالنتصار علی العدّو! 1 هَي أولَی الّنساء نَجاحاً و إیماناً!  

4 إّن سعیداً هو ثامن إخوتي األعّزاء! نة هو شهُر بهمن!  3 الّشهر الحادي  عشر من السَّ

 544 عیِّن الّصحیح عن الکلمات المعیَّنة:

2 ااِلستغفار هو من أحبِّ األعمال عند اهلل!: )ُمضارعه: اِستغِفر( 1 شارکنا جمیعنا في احتفال رأس الّسنة!: )ماضیه: اِحتِفل( 

4 سأذهَُب لحجِّ الّتمتُّع هذا العام!: )الماضي: تََمتَّْع( نِب االعتذار و االعتراف به!: )أمره: اِعترِْف(  3 دیُة الذَّ

 545 عّین الخطأ عن المحّل اإلعرابّي للکلمات المعّینة:

2 نحن نُساعدکم و نَنصرکم ألنّکم أهلنا!: )الخبر( 1 لِم ال تُعلِّم صدیقك ما علََّمك معلِّمك؟: )المفعول( 

4 »َمن جاء بالَحسنِة فلُه َعشر أمثالها«!: )الُمبتدأ المؤّخر( 3 البعُض من الّناس یتَّبعون هواهُم غفلًة!: )المفعول( 

 546 عیِّن عبارًة فیها ال یُعرف الفاعل:

لُه! 2 لقد ُأنِشَدت قصائد تمَدُح الُمعّلم و تُبَجِّ 1 ال یُهاجُر ِمن بلده َمن یحترِم أهله و أرضه! 

4 سوف تُنیُر الَشمُس اأْلَرَض بَْعَد طلوِعها! 3 یُطّهر الِقّط بلسانه ُجرحه حّتی یلتئِم! 

 547 عّین الّصحیح:

2 یُشّجعني ُأّمي دائماً علَی الخیر و الُخلق الَحسن! دِّ من الحدید و النُّحاس!  1 المواّد الّتي استخدموه في السَّ

4 اِشتریُت ثیابي الحریریّة إلی المتجر! کثَُر من ألَفي َشخص یتخّرُجون من جامعتنا هذا العام!  3 أ

 548 عّین العبارة الّتي ال تشتمل علی اْسِم الفاعل:

2 الُمعتِمد في حیاته علی اآلخرین، لن  یری الّنجاح! 1 الُحَکماُء هم ُکنوز األُّمِة و علینا تجلیلهم! 

ّف بتَواُضع! 4 جاَء الطّلبُة و حضروا الصَّ 3 الُجهالُء یفتخرون بأموالهم ال بعلمهم! 
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»ُمفاَعلَة«  وزن  بر  مزید  ثالثی  مصدر  ُمحاَولٌَة«  »ُمحاوِلٌَة    			1 	
ـَ( بگیرد. است و باید عین الفعل آن، حرکت فتحه )

2 1			 »ُمواِصفاِت  ُمواَصفاِت« مصدر ثالثی مزید بر وزن »ُمفاَعلَة« 
ـَ( بگیرد. است و باید عین الفعل آن، حرکت فتحه )

	 1			 »آِخَر  آَخَر« به معنای »دیگر« اسم تفضیل، بر وزن »أَفَعل« 
است و باید عین الفعل آن، حرکت فتحه )-َ( بگیرد.

توجـه: »آِخـر« بـر وزن »فاِعـل«، و بـه معنـای »پایـان، آخرین، واپسـین«، 
اسـم فاعل اسـت.   

و  است  »َمفَعلَة«  وزن  بر  مکان  اسم  َمدَرَسٍة«  »َمدرِسٍة    			1 	
عین الفعل آن حرکت فتحه )-َ( می گیرد. 

ک ما در عربی باشد.  توجه: تلّفظ این کلمه در زبان فارسی نباید مال

4 1			 »الُمشاَغُب  الُمشاِغُب« به معنای »اخاللگر« اسم فاعل از 
ثالثی مزید، باب ُمفاَعلَة، و بر وزن »ُمفاِعل« است و عین الفعل آن باید حرکت 

کسره )-ِ( بگیرد. 

معنای »پشیمانی، پشیمان شدن«  به  النَّداَمة«  »النِّداَمة    	2	1 4
مصدر ثالثی مجّرد از فعل »نَِدَم« است و حرف اول آن، حرکت فتحه )-َ( می گیرد. 

ک ما در عربی باشد. توجه: تلّفظ این کلمه در زبان فارسی نباید مال

2 1	2	 »تَباَدل  تَباُدل« مصدر ثالثی مزید بر وزن »تَفاُعل« و در نقش 
ـُ( می گیرد. »العالِم  العالَم« به معنای  مبتداست و عین الفعل آن حرکت ضّمه )

ـَ( می گیرد. »جهان« حرف الم آن حرکت فتحه )

معنای »شگفت زده،  به  لغوی  نظر  از  باً«  ُمتََعجِّ باً   »ُمتََعجَّ  	221 	
»باشگفتی،  معنای  به  حال  نقش  در  عبارت  این  در  و  مبهوت«  حیران، 
ل«  ل، و بر وزن »ُمتََفعِّ شگفت زده، مبهوت«، اسم فاعل از ثالثی مزید باب تََفعُّ

است و عین الفعل آن باید حرکت کسره )-ِ( بگیرد.

	 1	2	 »یَفتَُح  یُفتَُح« با توجه به ساختار جمله که فاعِل فعل در 
مجهول  مضارع  فعل  نیست(،  فعل مشخص  )انجام دهندۀ  است  محذوف  آن 
است و حرف مضارعۀ آن، باید حرکت ضمه )-ُ( بگیرد. ترجمۀ عبارت: »هنگام 

امتحان، دِر سالن برای دانش آموزان باز می شود!«

2 241	 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: »عندما: هنگامی که، وقتی که«ـ 
ِضَرة: شاخه های تر و تازۀ آن ها، شاخه های  ترکیب وصفی اضافی »ُغصونِها النَّ
تر و تازۀ آن ها« ـ حرف جّر »لِـ + اسم + ضمیر« در ابتدای جمله »لخالِقها: 
آفرینندۀ آن ها دارد، خالقشان دارد« ـ موصوف و صفت »حکمة بالغة: حکمت 

کاملی، حکمتی کامل« 

	 1	2	 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: ترتیب آمدن دو جملۀ اسمّیه 
 و بعد فعلیه در این عبارت »الّنجوم ... : ستارگان ....ـ  ... یُزیِّن: ... زینت می دهد.«ـ  
کنده« ـ فعل مضارع  جمع مکّسر به همراه صفت »ُدَرر ُمنتَِشَرة: مرواریدهای پرا

»یُزیِّن: زینت می دهد«ـ  حرف جر با ضمیر »بِها: به وسیلۀ آن ها«

	 1	2	 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: ترتیب آمدن دو جملۀ اسمّیه 
مِس:  و بعد فعلیه در این عبارت ـ حرف جّر »لِـ + اسم« در ابتدای عبارت »لِلشَّ
پاره های آتش  ُمستَعَرٌة:  با صفت خود »جَذواٌت  خورشید دارد« ـ جمع مکّسر 
فروزانی« ـ موصوف و صفت »حَراَرٌة َشدیَدٌة: گرمای شدیدی، حرارت شدیدی« ـ 

حرف جر با ضمیر مّتصل »ِمنها: از آن ها«

ل: تشکیل  2 1	2	  مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل مضارع »یتشکَّ
می شودـ  تَنزل: نازل می شوند، فرود می آیندـ  تَسقي: سیراب می کنند«ـ  »الَغیم: ابر« 

2 1	2	 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل معادل ماضی استمراری 
»کاَن ... یُریُد: می خواست« ـ فعل معادل مضارع التزامی »أن أُقیَم: که برپا دارم ـ 

]أن[ أعَمل: انجام دهم«ـ  جمع مکّسر با ضمیر مّتصل »واجباتي: تکالیفم«

	 1	2	 شکل درست ترجمه: »می گیرد: است« زیرا در عبارت »ِضیاؤُه من 
مِس« فعلی نیامده است.ـ  کلمۀ »را« در ترجمه اضافه آمده است. الشَّ

گر اسم اشارۀ جمع »هؤالء« همراه مشارالیه )اسم دارای »ال«(  	 1			 ا
بیاید، مفرد »این« ترجمه می شود. ترجمۀ درست عبارت: »این شاعران، شعرهایشان 

را به زبان عربی سرودند!«

4 1			 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: جمع مکسر غیر عاقل دارای 
دو صفت »سنگ های زیبای سفیدی: أحجاٌر جَمیلٌَة بَیضاء«ـ  فعل مضارع اخباری 

»به دست می آورد: یحُصُل َعلی ... ، یَکتسُب«ـ  »دریاها: الِبحار )جمع مکّسر(«

	 21		 »در چه ساعتی به فرودگاه می روی؟ صبح فردا« در حالی که در 
پاسخ باید ساعت گفته شود نه زمان مثالً »في الّساعة الّسابعة« 

سایر گزینه ها درست هستند: 1( چه وقت دوست داری به نجف سفر کنی؟ در 
هفتۀ آینده! 2( چرا نزد آن مرد ایستادی؟ برای آشنایی! 4( از کجا به عراق آمده اید 

برادرانم؟ از سرزمینی )کشوری( دور!

سود  اندکش  داروست  مانند  عبارت »سخن  ترجمۀ  به  توّجه  با   			1 	
می رساند و بسیارش کشنده است!« گزینۀ )3( از نظر مفهوم مناسب آن نیست، زیرا 

به شنیدن پند از انسان باتجربه اشاره دارد. 

▄ درک مطلب

معروف رّصافی از پدری ُکرد و مادری ترکمان است. در بخش آموزش فعالیت کرد 
و اشعار بسیار زیبایی دارد. رّصافی در بغداد زندگی کرد و تحصیلش را در آن جا 
کامل نمود سپس تحصیل در مدارس دینی مذهبی را شروع کرد و در مدرسۀ 
راشدیه در بغداد معّلم شد. سپس برای تدریس ادبیات عربی در دانشگاه بغداد 
به آن جا انتقال یافت. از بزرگ ترین فعالیت هایی که در آن کار کرد: تدریس زبان 
عربی در ]دانشگاه[ شاهانیۀ استانبول، تدریس در قدس، ریاست روزنامۀ »أمل« 
و عضویت در مجمع زبان عربی در دمشق است و بعد از آن دیوان شعرش را در 
یازده بخش نوشت، از جمله: دین، اجتماع، فلسفه، جنگ، تاریخ و سیاست و غیره. 
و در پایان در خانۀ خود واقع در اعظمیۀ بغداد، سال 1964 میالدی جان سپرد.

2 41		 معـروف رّصافـی کارش را از کجا شـروع کرد؟ »از مدرسـۀ راشـدیّه 
شـروع کرد!« 
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4 1			 »رّصافی معّلمی در مدرسۀ بغداد بود!« ترجمۀ سایر گزینه ها: 
1( رّصافی درس خواندنش را در استانبول کامل کرد! 2( رّصافی یازده دیوان شعر 

دارد! 3( رّصافی برای درس دادن به قدس نرفت! 

	 1			 »رّصافی تاریخ و فلسفه را نیز در دانشگاه درس می داد!« این طور 
نبود. زیرا در دیوانش دربارۀ آن نوشت. سایر گزینه ها: 1( رّصافی انتقال یافت تا در 
دانشگاه بغداد تدریس کند بعد از آن که معّلم شد! 2( رّصافی هنگام مرگش در 
خانه اش در اعظمّیۀ بغداد بود! 4( رّصافی عضوی در مجمع زبان عربی در دمشق بود!

2 1			 »رّصافی در استانبول عربی درس می داد!« سایر گزینه ها:1( رّصافی 
 در استانبول رئیس روزنامه بود! 3( رّصافی در استانبول معّلمی در مدرسه بود!

4( رّصافی در استانبول دیوان شعرش را می نوشت!

ٌد  	 1			 تجزیه و ترکیب کامل کلمه »عاَش: فعٌل ماٍض ـ للغائب ـ مجرَّ
ٌة«  صافّي«، و »الجملة فعلیَّ ثالثي )مصدره »َعیْش«(ـ  معلوٌم / فعٌل، و فاعله »الرَّ

کَمَل: فعٌل ماٍض ـ للغائب ـ مزیٌد  2 1			 تجزیه و ترکیب کامل کلمه: »أَ
کمال« علی وزن »إفعال«(ـ  معلوٌم /  ة »ک م ل«، و مصدره »إ  ثالثي )حروفه األصلیَّ

ة )فاعله ضمیر »هَو« المستتر(، و مفعوله »ِدراَسة««  فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیَّ

ر )مفرده:  	 1	4	 تجزیه و ترکیب کامل کلمه »األَعمال: اسٌم ـ جمٌع مکسَّ
ر / مضاٌف إلیه للمضاف »أعظم««   الَعَمل(ـ  مذکَّ

4 1	4	 شکل درست خطا: »أَوِجَد  أَوجََد« فعل مضارع از باب »إفعال« 
ـَ « باشد. است و بر وزن »أَفَعَل« باید عین الفعل آن )دومین حرف اصلی آن( فتحه » 

	 421	 جمع در سایر گزینه ها:1( »فاعلي: انجام دهندگان« جمع مذّکر سالم 
که مضاف واقع شده )فاعلیَن + الخیر = فاعلي الخیر( و نون از آخر آن حذف 
 شده است. مفرد آن »فاِعل« است. 2( »أسماك: ماهی ها« و مفرد آن »سمك«

4( »أصوات: صداها« جمع مکّسر و مفرد آن »صوت«  

می بارد!«  باران  آن  از  که  است  آسمان  در  فشرده  بخاری  »ابر:   	4	1 	
کنده است!  سایر گزینه ها خطا هستند: 1( ماه: در آن روشنایی است و با آن گرمایی پرا
2( مرواریدها: آن از سنگ هایی ارزان و سفید و زیباست! 4( خورشید: سّیاره ای 

است که نورش را از ستارگان دیگر می گیرد!  

)دوم  للمخاطبة  صیغۀ  که  »تَفهمیَن«  مضارع  فعل  به  توّجه  با   	441 	
شخص مفرد ]مؤنِّث[( است، ضمیر مناسب آن باید »أنِت« باشد. در سایر گزینه ها: 
2( با توّجه به فعل مستقبل »سوف یَذهبن« که صیغۀ للغائبات )سوم شخص جمع 
]مؤنِث[( است، ضمیر مناسب آن »هّن« است. 3( با توّجه به مرجع خود »کالم« 
که اسم مفرد مذّکر است، ضمیر »ـه« مناسب است. 4( با توّجه به مرجع خود 

»صدیقة« که اسم مفرد مؤنّث است، ضمیر »ـها« مناسب است.  

	 1	4	 ترکیب اضافی )مضاف و مضاف الیه( در سایر گزینه ها: 1( »کّلُکم )اسم 
تِِه )اسم + ضمیر= مضاف و مضاف الیه(«   + ضمیر= مضاف و مضاف الیه(« ـ »رعیَّ
أیّام )اسم + اسم= مضاف و مضاف الیه(« ـ »أیّامنا )اسم+ ضمیر=  2( »جمیع 
مضاف الیه(« و  مضاف  ضمیر=   + )اسم  »نَِعَمُه  ـ  مضاف الیه(«  و   مضاف 

4( »َعدواُة العاقِل )اسم + اسم= مضاف و مضاف الیه(« ـ »َصداقَِة الجاِهِل )اسم + 
اسم= مضاف و مضاف الیه(«

4 1	4	 »َصغیر« صفت بر وزن »فعیل« است. صفت و وزن آن در سایر 
گزینه ها: 1(  ُمجتِهد  ُمفتَِعل  2( ُمخلِص  ُمفِعل  3( أَرَخص  أَفَعل

4 1	4	 »ال یُصاِدُق: دوستی نمی کند با ...« فعل مضارع منفی است. در سایر 
گزینه ها: 1( ال تَلبسي: نپوش؛ فعل نهی است. 2( »ما« در ابتدای عبارت به معنای 
»چه«، مای استفهام )پرسشی( و »یدُرس: درس می خواند« فعل مضارع مثبت 

است. 3( ما یَئَِستا: نا امید نشدند؛ ماضی منفی است.

	 1	4	 برای اسم جمع مکّسر غیر عاقل »األشجار«، اسم اشارۀ دور مفرد 
مؤنّث »تِلك« به کار می رود. اسم اشاره در سایر گزینه ها: 1( اسم اشارۀ »هِذِه« برای 
فرة« 2( اسم اشارۀ »هؤالء« برای اسم جمع مذّکر »طاُّلب«  اسم مفرد مؤنّث »السَّ

4( اسم اشارۀ »هذان« برای اسم مثّنی مذّکر »األَخوان«

إفعال  باب  از  به آن ها توّجه شود: فعل مضارع  باید  2 1	4	 مواردی که 
»یُجري: جاری می کند، جاری می سازد« ـ جایگاه کلمه به عنوان مفعول با ضمیر 

»أجَره: پاداش او را« 

َر:  	 1			 مـواردی کـه بایـد بـه آن هـا توّجـه شـود: فعـل ماضـی »فجَّ
شـکافت« ـ دو مضـاف و مضاف الیـه »إذن ربِّـه: اجـازۀ پـروردگارش« ـ عـدد 

اصلـی »اِثنتَـی عشـرة: دوازده«

4 1			 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل ماضی »بَنی: ساختند«ـ  
عـدد ترتیبـی در نقش صفت »الّسـدُّ الّثالث: سـد سـوم، سـومین سـد«ـ  حرف 
جـّر »لِــ + ضمیـر« در ابتدای جمله »لَـُه: دارد«ـ  موصوف و صفـت نکره »مکانٌة 

خاّصـٌة: جایگاهـی خاص، جایـگاه خاّصی«ـ  حرف عطـف »َو: و«

	 21		 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: حرف جر »علَی + اسم« در 
ابتدای عبارت »علی الّناس: مردم باید، بر مردم الزم است« ـ فعل مضارع از باب 
 تَفاُعل با حرف »أن« در ابتدای خود »أن یتَراحموا: با یکدیگر مهربانی کنند« ـ 
و  مضاف  ـ  شوند«  وارد  »یَدخلون:  مضارع  فعل  ـ  شاید«  »لعّل:  حرف  ترجمۀ 

مضاف الیه »ربّهم: پروردگارشان« 

	 1			 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل ماضی »أرَسلنا: فرستادیمـ 
لِبَث: درنگ کرد و ماند«ـ  عدد اصلی »ألَف سنٍة إاّل خمسین: نهصد و پنجاه سال« که 
ترکیب عدد در اصل با حرف »إاّل« به این صورت است: »هزار سال جز پنجاه سال« 

	 41		 شکل درست خطا: »أمر« مفرد به معنای »کار« است. 

اول  مضارع  »أعیُش«  گزینه ها: 2(  سایر  در  درست خطا  	 1			 شکل 
شخص مفرد و به معنای »زندگی می کنم« است. 3( »سّتة عشر« عدد اصلی به 

معنای »شانزده« است. 4( فعل »جاء ...بـ« به معنای »آورد« می باشد.

2 1			 موردی که باید به آن توّجه شود: »چهار پرنده: أربعة طیور« 
توّجه: روش تعریب این عبارت در همۀ گزینه ها جز قسمت عدد آن ها صحیح است.  

هاب إلی النَّجف من اآلن! لماذا؟ عنَدنا  	 1			 ترتیب عبارات: »علینا الذِّ
وقٌت کثیر! ألّن الطُّرق ُمزدِحمة في األیام القادمة! کالُمك صحیح أنا أقوم اآلن 
و أستِعّد لِلّذهاب. ترجمۀ عبارات: ما باید از االن به سوی نجف برویم! چرا؟ وقت 
کنون  بسیاری داریم! زیرا در روزهای آینده راه شلوغ است! سخنت درست است من ا

برمی خیزم و برای رفتن آماده می شوم!
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4 241	 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل نهی صیغۀ سوم شخص 
مفرد )للغائب( »ال یسَخر: نباید مسخره کنند« با توجه به فاعل جمعـ  »قوٌم من قومٍ: 

قومی، قومی ]دیگر[ را«

	 1	2	 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل معادل ماضی استمراری 
گذر »ینبعُث: فرستاده می شود« ـ  »کان ... یشاهدون: می دیدند« ـ فعل مضارع نا
ُل: تبدیل می کنند«ـ  »ضوء المصابیح الُملّونة: نور  فعل مضارع معلوم و گذرا »تُحوِّ
چراغ های رنگی، نور چراغ های رنگارنگ« ـ موصوف و صفت نکره »نهارٍ ُمضيٍء: 

روزی روشن«

2 1	2	 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل ماضی »نَما: رشد کرد« ـ 
»بعد ما: پس از این که«ـ  فعل ماضی با ضمیر مّتصل »حَصده: آن را درو کرد«ـ  فعل 
ماضی »أثاَر: بَرانگیخت«ـ  ترکیب اضافی »قلوب أهل القریة: دل های اهالی روستا« 

	 1	2	 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: حرف جّر »علَی + ضمیر »ُکم« + 
حرف جر »بِـ« + اسم« در ابتدای جمله می تواند به صورت فعل عمل کند »علیکم 
باألخالق الکریمة: به اخالق پسندیده پای بند باشید، باید اخالق پسندیده داشته  
مّتصل  با ضمیر  مستقبل  فعل  ـ  می برد«  باال  »ترفُع:  مضارع  فعل  ـ  باشید« 
»ستأخذکم: شما را ... خواهد  برد« ـ اسم تفضیل به همراه مضاف الیه »أعلی 

الّدرجات: واالترین درجات، بلندترین درجه ها«

	 1	2	 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل مضارع »تکون: می باشیـ  
تَفقد: گم می کنی« ـ ترکیب اضافی اسم + اسم + ضمیر »مفتاح غرفتَِك: کلید 
اتاقت« ـ فعل امر »اِّتِصل بـ : تماس بگیر با« ـ فعل مضارع »حّتی یأتَي: تا 

بیاورد«

رر: مرواریدها« جمع مکّسر است.  	 1	2	 شکل درست خطا: »الدُّ

4 1			 شکل درست خطا در سایر گزینه ها: 1( أستَعین: یاری می جویم ... از 
2( توَصُف: توصیف می شدـ  کلمۀ »را« اضافه آمده است. 3( حرف استفهام »أ: آیا« 

أنقذني/  باید به آن ها توّجه شود: »مرا نجات دادند:  مواردی که   			1 	
أنقذوني )فعل سوم شخص مفرد در ابتدای عبارت + ضمیر مّتصل »ي«/ فعل سوم 
شخص جمع در وسط عبارت + ضمیر مّتصل »ي«( ـ »رهایی یافتم: تخّلصُت 
گذر است.(« ـ »به تاراج برود:  ل« که فعل نا )فعل ماضی اول شخص از باب »تفعُّ
أن تُنَهب )فعل مضارع مجهول که حرف »أن« همراه آن آمده(«ـ  »اموالم: أموالي«

4 21		 »چرا کیفم را به من نمی دهی ای پلیس؟ زیرا برخی چیزها در 
هستند:  خطا  گزینه ها  سایر  در  سوال ها  پاسخ  است؟«  )ممنوع(  غیرمجاز   آن 
1( چرا سیم کارت تلفن همراهم در عراق کار نمی کند؟ آن را از ادارۀ مخابرات خریدم! 
2( چه کسی مسئول کلید اتاقت در هتل است؟ مدیر تعمیرات و خدمات! 3( مّلت 

ایران را چگونه یافتی ای زائر؟ آن کشوری بسیار زیباست!

	 1			 با توّجه به ترجمۀ عبارت »قطع کنندۀ ارتباط با خویشاوندان وارد 
 بهشت نمی شود!« گزینۀ )3( از نظر مفهوم با آن تناسب ندارد، زیرا به مفهوم 

»در خدمت بیچار گان بودن« اشاره دارد!

▄ درک مطلب

مهران شهر مرزی است که در غرب ایران واقع است. این شهر از شهرهای استان 
کنان آن به زبان کردی ایالمی سخن می گویند. این شهر در فاصلۀ  ایالم است که سا
100 کیلومتری جنوب غرب ایالم قرار دارد. در زمان قدیم منصور آباد نام داشت و 
در ابتدای قرن حاضر نام آن به مهران تغییر یافت. و آن از مهم ترین مناطق مرزی 
است که نقش مؤثری در زیارت اماکن مقدس و عتبات و هم چنین در صادرات 
انواع مواد و کاالها دارد. این مرز از سال 1382 شمسی از طرف وزارت امور خارجه 
یکی از مرزهای بین المللی ایران محسوب می شود. دو شهر نجف و کربال حدود 300 
کیلومتر از شهر مرزی مهران فاصله دارد. تقریباً شصت سال پیش فرودگاهی در 

کنون از فرودگاه های متروکه به شمار می آید. مهران تأسیس شد و هم ا

	 41		 »هواپیمایـی از فـرودگاه مهران بـه جاهای دیگر پـرواز نمی کند!« 
سـایر گزینه هـا: 1( مهران مهم ترین منطقۀ مرزی اسـت! 2( مهـران نقش زیادی 
کـن مقـّدس نـدارد!  4( تنهـا مرزهـای بین المللی در ایـران، همان  در زیـارت  اما

است!  مهران 

4 1			 »دولـت از مـرز مهـران فقـط بـرای صـادرات کاالهـا اسـتفاده 
می کنـد!« سـایر گزینه هـا: 1( زبـان مردم مهران همـان زبان کردی ایالمی اسـت! 
2( شـهر مهران نقشـی مؤثّر در صادرات دارد! 3( تقریباً شـصت سـال از تأسیس 

فـرودگاه مهـران می گذرد! 

	 1			 »آن به شهر نجف بسیار نزدیک است!« سایر گزینه ها: 1( نامش در 
قدیم منصورآباد بود! 2( مردم از طریق آن به عراق می روند! 4( در آن فرودگاهی 

است که هواپیمایی از آن پرواز نمی کند! 

	 1			 »چـرا نـام مهـران در آغـاز قـرن حاضـر تغییـر کـرد؟« پاسـخی 
در متـن نـدارد. پرسـش ها در سـایر گزینه هـا پاسـخ دارنـد: 1( مهـران از عتبات 
مقـّدس چقـدر دور اسـت؟ حـدود 300 کیلومتـر 2( فـرودگاه مهـران چـه وقـت 
تأسـیس شـد؟ حدود شـصت سـال پیش. 4( شـهر مهران در کجا قرار دارد؟ در 

غـرب ایـران و در اسـتان ایالم.

4 1			 شکل درست خطاها در سایر گزینه ها: 
ل«[  1( معلوٌم  مجهوٌل 2( مصدره »تغییر«  مصدره »تََغیُّر« ]من باب »تَفعُّ

3( مفعوٌل   فاعٌل  

ـ  للغائبة  ـ  فعٌل مضارٌع  ي:  کلمه: »تؤدِّ کامل  ترکیب  و  تجزیه   			1 	
مزیٌد ثالثي )مصدره: تَأدیة، علی وزن »تَفِعلَة« و من باب »تَفعیل« و حروفه 
ٌة، و مفعوله »دورا«« ة »أ د ي«( ـ معلوم / فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیَّ األصلیَّ

ي« فاعل آن است. توجه: ضمیر مستتر »هَي« در فعل »تُؤَدِّ

سة: اسٌم ـ مفرٌد ـ مؤنٌَّث ـ  	 1	4	 تجزیه و ترکیب کامل کلمه: »المقدَّ
َس« و مصدره »تَقدیس«( / صفة  اسُم مفعوٍل )من مزید ثالثي، و من فعل »قَدَّ

کن«« للموصوف »األما
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	 1	4	 »ُمساِعَدَة  ُمساَعَدة« مصدر بر وزن »ُمفاَعلَة« است و باید روی 
ـَ( بیاید. عین  الفعل آن )دومین حرف اصلی آن( حرکت فتحه )

2 421	 »شامگاه: آغاز روز و شروع کار و فعالیت روزانه است!« در حالی که 
این تعریف »الَغداة: صبحگاه« است.  سایر گزینه ها درست هستند:

1( قانع: کسی است که در زندگی به غذای اندک و پوشاک ساده راضی می شود!
3( مردود: کسی است که در امتحانات قبول نشده است!     

4( لیوان: ظرفی است که در آن آب یا چای نوشیده می شود!      

2 1	4	 »الواِحدة: یک« عدد اصلی است. در سایر گزینه ها عدد ترتیبی آمده 
است: 1( أولَی: نخستین 3( الحادي  عشر: یازدهم 4( ثاِمن: هشتمین 

از مصدر  ماضی  فعل  گزینه ها: 1(  سایر  در  شکل درست خطا   	441 	
»اِحتِفال«: اِحتََفَل 2( فعل مضارع از مصدر »ااِلستغفار«: یَستغِفُر 4( فعل ماضی 

از مصدر »التَّمتُّع«: تَمتَََّع

	 1	4	 »ُمعلُِّم« فاعل برای فعل »َعلََّم« است. سایر گزینه ها درست هستند: 
2( فعل »نُساِعد« خبر برای »نَحُن« 3( »هَوی )هوی + هُم= هواهُم(« مفعول برای 

»یَتَِّبعوَن« 4( »عشُر« مبتدای مؤّخر برای »لَه« 

2 1	4	 »أُنِشـَدت« فعل مجهول اسـت، بنابراین فاعل آن ناشناخته است. 
در سـایر گزینه هـا فاعـل بـرای فعل معلـوم آمده اسـت: 1( َمن: فاعـل برای فعل 
معلـوم »ال  یُهاجُر«ـ  ضمیر مسـتتر »هـَو«: فاعل برای فعل معلـوم »یحترُِم« 3( 
ُر«ـ  ضمیر مسـتتر »هَو«: فاعـل برای فعل  الِقـّط: فاعـل برای فعل معلـوم »یُطَهِّ

معلـوم »حّتـی یلتئِم« 4( الَشـمُس: فاعل برای فعل معلوم »]سـوف[ تُنیُر«  

	 	4	 شـکل درسـت خطا در سـایر گزینه هـا: 1( ضمیر »ه« بـا توّجه به 
مرجـع خـود »المـواّد« کـه جمع مکّسـر غیرعاقل اسـت بایـد مفرد مؤنّـث »ها« 
« کـه مفرد مؤنّث اسـت  ُع« بـا توّجـه بـه فاعل خـود »أمُّ باشـد. 2( فعـل »یُشـجِّ
ُع« باشـد. 4( حرف جّر  باید صیغۀ للغائبة )سـوم شـخص مفرد ]مؤنّث[( »تُشـجِّ
»إلَـی« بـا توّجـه به معنـای فعـل »اِشـتریُت: خریـدم« و »المتجر: مغـازه« باید 

حرف جـر »ِمن: از« باشـد.

	 	4	 در سایر گزینه ها: 2( »الُمعتِمد« با حرف »ُمـ« در ابتدا و حرکت کسرۀ 

)-ِ( عین الفعل، اسم فاعل است. 3( »الُجهالء« جمع مکّسر و مفرد آن »الجاِهل« اسم 

فاعل است.  4( »الطّلبةُ« جمع مکّسر و مفرد آن »الطّالِب«، اسم فاعل ا ست.

توّجه: »الُحَکماء« جمع مکّسر و مفرد آن »الَحکیم«، اسم فاعل نیست.

2 1	4	 مـواردی کـه بایـد بـه آن هـا توّجـه شـود: فعـل ماضـی بـا ضمیر 
ُکـم: به شـما روزی دادیـم، روزی دادیم شـما را، روزی تان  متصـل مفعولـی »َرَزقْنا
کردیـم« فعـل مضـارع بـا حـرف »أن« همـراه خـود »أن یأتي: کـه بیاید، کـه فرا 
برسـد«ـ  »ال بیٌع فیه: نه فروشـی در آن اسـتـ  و ال ُخّلٌة: و نه دوسـتی اسـتـ  و 

ال شـفاعة: و نه شـفاعتی اسـت.«

باید به آن ها توّجه شود: فعل ماضی معلوم که بر  	 1			 مواردی که 
اساس فاعل خود جمع ترجمه می شود »ألََّف: تألیف کردند، نگاشتند« ـ »عدٌد 
من الُعلَماء: تعدادی از ُعلما، شماری از دانشمندان ـ جمع بودن اسم »ُکتباً: 
فعل   + )فعل ماضی  »تَرتَِبُط  فعل مضارع  ـ  زمینه ها«  ـ مجاالت:  کتاب هایی 
ـ  می شدند«  مرتبط  ]می[ داشتند،  ارتباط  استمراری(:  ماضی  مضارع  
مضاف و مضاف الیه »بعضها: برخی از آن ها«ـ  مصدر همراه مضاف الیه »تبجیل 

المعّلم: بزرگداشت معّلم«

هرگاه،  »إذا:  ادات شرط  شود:  توّجه  آن ها  به  باید  که  مواردی   			1 4
گر«ـ فعل شرط اول شخص جمع »أردنا: بخواهیم« ـ جواب شرط »نستطیع:  ا
می توانیم« ـ فعل مضارع با حرف »أن« همراه خود »أن نؤثّر: تأثیر  بگذاریم«ـ 
ترکیب وصفی اضافی »ُسلوکنا الحسن: رفتار خوبمان، رفتار نیکوی خود«ـ  فعل 
مضارع متعّدی )گذرا( با حرف »أن« همراه خود »أن یجتنبوا: که .... دوری کنند«  

	 21		 مواردی که باید به آن ها توّجه شود: فعل مضارع »یُحافظ« بعد 
از اسم نکرۀ »سیاجاً: پرچینی« و تحت تأثیر فعل مضارع »یَصنع: می سازد« 
به صورت مضارع التزامی یا اخباری »محافظت کند، نگهداری کند، نگهداری 
الُمعّمرة:  الجوز  »أشجار  اضافی  وصفی  ترکیب  ـ  می شود.  ترجمه  می کند« 

درختان کهن سال گردو«  

مضـارع  فعـل  شـود:  توّجـه  آن هـا  بـه  بایـد  کـه  مـواردی   			1 2
متعـّدی )گـذرا( »یُعـّرُض« بعـد از اسـم نکـرۀ »أُسـلوٍب: روشـی« و تحـت 
مضـارع  به صـورت  نگـو«  سـخن  ث:  تُحـدِّ »ال  مخاطـب  نهـی  فعـل  تأثیـر 
مکّسـر جمـع  ـ  می شـود.  ترجمـه  می دهـد«  قـرار  معـرض  »در   اخبـاری 

»التَُّهم: تهمت ها«

2 41		 شـکل درسـت خطا در سـایر گزینه هـا: 1( »حّتی یغّیـروا: تا ... 
تغییـر دهنـد« به صورت مضـارع التزامی ترجمـه می شـود. 3( »تُقّدموا: پیش 
 بفرسـتید« فعـل شـرط اسـت و به صـورت مضـارع التزامـی ترجمه می شـود. 

4( »علَی َرسولِه: بر پیامبرش« 

4 1			 شکل درست خطا: »بیش تر از: نزدیک به )ما یقارب(«

	 1			 مـواردی کـه بایـد بـه آن هـا توّجه شـود: »بـه تأخیـر انداختم:   
ـرُت )فعـل ماضـی اّول شـخص(«ـ  »بـرای خرید: لِِشـراِء«ـ  »یک  لـُت/ أخَّ أجَّ
چـرخ یدکـی: إطـارٍ اِحتیاطـيٍّ )موصـوف و صفـت نکـره(« ـ »تـا  ... روبـه رو 
نشـوم: لَکیـال ُأواجـه )لَکـي+ ال + فعـل مضـارع اول شـخص(« ـ »ُصعوبـًة: 

سـختی ای )اسـم نکـرۀ مفرد(« 

برایـم می نویسـی جنـاب پزشـک؟ دارویـی کـه  »چـه چیـزی   			1 	
 بـا سـرعت حالـت را خـوب می کنـد!« سـایر گزینه ها پاسخشـان نادرسـت اسـت:

 1( چـه کسـی همیشـه حملـه می کنـد تا گل هـای تیـم را ثبـت کنـد؟ دروازه بان! 
2( چرا به آن بیمار دارو ندادی ای داروخانه دار؟ زیرا دارویی نوشته شـده در نسـخه 
را می خواهد! 4( مبلغ این شـلوار چه قدر شـد ای فروشـنده؟ ارزان تر از آن نداریم!
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