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»کتابی برای پرکاری تستی«

 چرا »تستیک« را آماده کردیم؟

پشت سر این مجموعه کتاب، یک ایدءه آموزشی وجود دارد:

برخی از دانش آموزان، مطالب درسی را در مدرسه یاد می گیرند و از تست به عنوان 

یک ابزار یادگیری استفاده می کنند و ابتدا تست کار می کنند.

این دانش آموزان، این ترتیب را در یادگیری دارند: یادگیری در مدرسه +  پرکاری 

تستی + رفع اشکال به کمک پاسخ های تشریحی + مراجعه به درسنامه برای مرور

طبیعی است که این دانش آموزان بهتر و بهتر مطالب را یاد خواهند گرفت و به نظر 

می رسد که نتایج درخشان تری در آزمون های چهارگزینه ای نیز بگیرند.

 به تست پاسخ بده، تیک بزن، برو جلو.

تستیک یعنی چه؟

»تستیک= تست+ تیک«

یادگیری از طریق تست، جسارت نیز می خواهد. این یادمان باشد. جسارت می خواهد 

را  پاسخ تست  یا  نمی دانیم  را  پاسخ آن  از حجم تست هایی که  چون ممکن است 

اشتباه زده باشیم، بترسیم و در این صورت باز برویم و فقط درسنامه بخوانیم، اما 
نترسید.

یادتان باشد که تکرار دوبارءه درسنامه به شما کمکی نمی کند و تنها باعث می شود 

که آرام شوید. 

اما بهترین کار این است که آرام نباشید. آرامش را نباید با کارهای غلط که نتیجه 

ندارد به دست آورید. آرامش باید در اثر کارهای درستی باشد که منجر به نتیجءه 

خوب می شود.

تست زدن، ایرادهای ما را رو می کند. نترسید؛ بگذارید ایرادهایتان رو شود تا بتوانید 

ایرادهایتان را حل کنید و با حل هر ایراد، یک قدم برای نتیجءه بهتر بردارید.

برویم و حمله کنیم برای به دست آوردن نتیجه ای بهتر!   
 

انتشارات مشاوران آموزش
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«هل فرشت العشب لیالً و تلحفت الفضا
 زاهداً في ما سیأتي ناسیاً ما قد مضی

 أعطني الناي و َغنِّ فالغنا عدل القلوب
 و أنین الناي یبقی بعد أن تفنی الذنوب

 أعطني الناي و َغنِّ و انَس داء و دواء
 إّنما الناس سطور ُکتبت لکن بماء»

جبران خلیل جبران  
«آیا شبانگاهی بر زیرانداز چمن آرمیدی که آسمان رواندازت باشد

فارغ از اندیشءه آینده و از یاد بردۀ گذشته
)آن(نی را پیش آر و نوایی ساز کن که نوا، قراربخش دل هاست

بانگ نی ماندگار است پس از آنکه چیزی از گناهان نماند
)آن(نی را پیش آر و نوایی ساز کن و دردها و دواها را از یاد ببر

که مردمان سطرهای آن کتیبه اند که با آب نگاشته شده»
دربارۀ کتاب:

ساختار کتابمان اینگونه است:
۱. «درسنامه»: با قلمی روان و صمیمی تمام آنچه که دانش آموز برای امتحانات تشریحی باید بداند، نوشته شده و از خیر هیچ 
نکته ای نگذشتیم. شما هم نگذرید! ابتدا قواعد را برایتان با مثال های ساده توضیح دادم و سعی کردم برای جا افتادن هرچه بیشتر 
مطالب، البه الی درسنامه، نمونه تستی بگذارم. دو تیتر «ریزهکاریها» و «تیزشیم» به شما کمک می کنند تا با داشتن دیدی 

وسیع تر، به راحتی از پس دشوارترین سؤاالت بربیایید.
در بخش ترجمه، نکات ترجمءه مربوط به قواعد درس و نکات ترجمءه متن درس و تمرین ها را قرار دادم و جمالت مهم تر کتاب 

را برایتان به صورت تمرین آوردم. واژه نامه، مترادف و متضاد، جمع مکّسر و متشابهات در این بخش چشم انتظار شما هستند.
دو بخش مکالمه و مفهوم، حسن ختام درسنامه مان هستند.

۲. «تست»: تست هایمان از نظر درجءه دشواری به سه دستءه «عامهپسند»، «طبقۀمتوسط» و «باشگاهمبارزه» تقسیم شده اند.
این چینش و دسته بندی، تأثیر مهّمی در روند یادگیری تان خواهد داشت. هر تستمان، یک هدف آموزشی و سنجشی را دنبال 
الکلمات، قواعد، درک مطلب»  می کند. خیالتان راحت باشد که از تمام مباحث «واژگان، ترجمه، تعریب، مفهوم، ضبط حرکات  

برایتان تست آورده ام.
۳. «پاسخنامه»: بدون اغراق پاسخنامه کتابمان، در حد و اندازه های یک درسنامه است. مو به مو و خط به خط بخوانیدش تا راه 

و روش تست زنی را یاد بگیرید.
برای نوشتن این کتاب، هیچ ادعایی ندارم. در این راه دوستان و همکاران زیادی من را همراهی کرده اند. ممنونم از:

«احمد خداداد» عزیز که طرح و ایدۀ کتاب های تستیک مدیون اوست و قلم و خالقیت من، ممنوِن او، «سها سلیمان زاده» که با 
صبوری خودش، به کار من نظم و ترتیب داد و روند اجرایی کتاب را به خوبی پیش برد، «طرالن محمدی» که در کنار کمک هایش، 
کتابمان را به مهارت و ظرافت آراست، «یاسمین بگلری» که در صفحه آرایی کتاب بسیار به ما کمک کرد، «پرن رنجبر موسوی» در 
حروف نگاری کتاب همراهمان بود، «مختار حسامی» که در ویرایش علمی به من کمک کرد، و «زهرا محسنی» و «الهام رضایی» که 

در بخش ویرایش فنی کمک حالمان بودند و البته «وحید تمّنا» که دورادور هوایم را داشت.
دانش آموزان و دبیران عزیز برای ارتباط با بنده با آیدی Behrooz_heydarbaki@  در ارتباط باشید.

 قربان همگی
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قواعد
در درس قبل با حروف ناصبه و تأثیرشان بر ظاهر و معنای فعل مضارع آشنا شدید. در این درس می رویم سراغ یک سری حروف دیگر که آن ها هم بر ظاهر و 

البته معنای فعل مضارع تأثیر مهمی دارند.

در این درس می خواهیم:
۱. بدانیم که به چه حروفی «حروف جازمه» می گویند.

۲. بدانیم که حروف جازمه بر ظاهر و معنای فعل مضارع چه تأثیری می گذارند.
۳. با انواع «ال» در زبان عربی آشنا شویم.
4. انواع «لِـ» را در زبان عربی یاد بگیریم.

5. فرق «لَِم» و «لَْم» را بفهمیم و در عبارت ها تشخیصشان دهیم. 
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به مثال های زیر دّقت کنید:
لَْم أْسَمْع من هناك صوتاً عجیباً: از آنجا صدای عجیبی نشنیدم.

المؤمنون ال ییأسوا عند المشاکل: مؤمنان هنگام مشکالت نباید ناامید شوند.
لِیستمعا إلی الکالم الحّق: باید به سخن حق گوش فرا دهند.

به حروف «لَْم، ال )نهی(، لِـ )امر(» در زبان عربی «حروف جازمه» می گوییم. با چشم غیرمسّلح هم می توان دید که این حروف تأثیراتی را روی ظاهر و معنای 
فعل مضارع می گذارند. اآلن تک تک بررسی شان می کنم تا مطلب کامالً برایتان جا بیفتد.

َلْم    
یادتان هست فعل ماضی را چطور منفی می کردیم؟!

«ما + ماضی: ماضی منفی»

ما سمعنا: نشنیدیم سمعنا: شنیدیم 
یک راه دیگر برای رسیدن به فعل ماضی منفی داریم. کافی است از «لَْم + مضارع» استفاده کنیم:

لَْم نَْسَمْع: نشنیدیم )نشنیده ایم( نَْسَمُع: می شنویم 
پس از نظر معنایی می توانیم بگوییم:

ما + ماضی = لَْم + مضارع

 حاال باید ببینیم «لَْم» چه تأثیری بر ظاهر فعل مضارع دارد؟! مثال ببینید:
لَْم یَظْلْم: ستم نکرد، ستم نکرده است یَظْلُِم: ستم می کند 

لَْم تَتُْرکي: رها نکردی، رها نکرده ای تَتُرکیَن: رها می کنی 
لَْم تَقرأَن: نخواندید، نخوانده اید تَْقرأَن: می خوانید 

ـُ  ـْ 
حذف «ن»

به جز جمع مؤّنث
پس «لَْم» این بال را سر فعل مضارع می آورد:  

 ب( نتوانستیم   الف( نمی توانیم   حیحة:  ۱. »لَمنَقدْر«ِانتخبالترجمةالصَّ
 ب( لَم یتعادالِن   الف( حّتی نُجلَس  حیح:  ۲.ِانتخبالصَّ

پاسخ: ۱. نتوانستیم / ۲. حّتی نُجلَس
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6



77

عربی عمومی 11

6 11 دیدید که «لَْم + مضارع» را می توانیم به دو صورت «ماضی سادۀ منفی» و «ماضی نقلی منفی» ترجمه کنیم:
لم یکتبوا: ننوشتند، ننوشته اند

 یادآوری می کنم که «قد + ماضی: ماضی نقلی»!
22 ما در عربی «لَِم:چرا» هم داریم. این کلمه مخّفف «لماذا» است. باید حواسمان را جمع کنیم که «لَْم» و «لَِم» را اشتباه نگیریم. اگر حرکت گذاری کرده باشند 

که خب داستان خیلی ساده است اّما حرکت گذاری نکرده باشند چی؟!
 راه تشخیصشان از هم:

الف( «لَْم» صرفاً با فعل مضارع می آید اّما «لَِم» با فعل مضارع، فعل ماضی و اسم هم همراه می شود:
لَْم أتعّلْم: نیاموختم، نیاموخته ام

    فعل مضارع
لَِم ترجُع إلی البیت قریباً؟!: چرا زود به خانه برمی گردی؟!

   فعل مضارع
لَِم حزنت من کالمي؟!: چرا از حرفم ناراحت شدی؟!

   فعل ماضی
لَِم أنت مسرور؟!: چرا تو خوشحالی؟!

     اسم
ب( طبیعتاً اگر آخر عبارت عالمت سؤال باشد، «لَِم» داریم. در تست ها از این بچه بازی ها در نمی آورند!

ج( «لَْم» ظاهر فعل مضارع را تغییر می دهد ولی «لَِم» کاری با این کارها ندارد؛ پس اگر بعد از «لم» فعل مضارع تغییریافته دیدید، شک نکنید که با «لَْم» طرفید:
لم یُنشدوا  «ن» فعل مضارع حذف شده؛ پس «لَْم» داریم.  نسرودند، نسروده اند

د( اگر بعد از «لم» ادات نفی دیدید، قطعاً «لَِم» دارید. چرا؟! خود «لَْم» ادات نفی است! چطور می شود بعدش دوباره ادات نفی داشته باشیم؟! مثال ببینید: 
لم ال تصّدقون هذا الخبر!

«ال تصّدقون: باور نمی کنید» فعل مضارع منفی و «ال» حرف نفی مضارع است؛ پس ابتدای عبارت «لَِم» داریم:
چرا این خبر را باور نمی کنید؟!

 
عیِّنالخطأعنالفعلالمضارع:

4( لَْم نَستخدُم ۳( حّتی نَقتربَ  ۲( لَِم تَخافونَ  ۱( لکي تَجدوا 
پاسخ: بررسی گزینه ها: گزینءه «۱»: «لکي» )لِـ + کْي( جزء ادات ناصبه است و به درستی «ن» آخر فعل مضارع را حذف کرده: لِکْي تجدوا: 

تا بیابید / گزینءه «۲»: «لَِم» داریم که تغییری در ظاهر فعل مضارع بعدش ایجاد نمی کند: لَِم تخافون: چرا می ترسید؟! / گزینءه «۳»: «حّتی» 
» تبدیل می کند: ـْ » آخر فعل مضارع را به ساکن « ـُ » تبدیل شود: حّتی نقترَب: تا نزدیک شویم / گزینءه «4»: «لَْم»، ضمه « ـَ » آخر فعل به « ـُ باعث شده «

لَْم نستخدْم: به کار نگرفتیم، به کار نگرفته ایم
بنابراین گزینءه «4» پاسخ تست است.

عیِّن»لم«تدّلعلیاالستفهام:
۲( صدیقي لم یسافر إلی غرب آسیا حّتی اآلن! ۱( مواعد االمتحانات قریبة فلم ال تقرئین دروسك! 

4( هؤالء طالبات نشیطات لم یتکاسلن في األُمور! ۳( إن لم تنتخب هذا الطریق تفشل! 
پاسخ: سؤال گفته که «لم» ای را پیدا کن که بر استفهام داللت می کند؛ یعنی «لَِم»!

بررسی گزینه ها: گزینءه «۱»: «لم ال تقرئین»! گفتم که اگر بعد از «لم» ادات نفی دیدید، بی برو و برگرد با «لَِم» طرفید  لَِم ال تقرئین: چرا نمی خوانی؟
گزینءه «۲»: «دوستم تاکنون به غرب آسیا سفرنکردهاست.» از ظواهر و شواهد پیداست که «لَْم» داریم. / گزینءه «۳»: یک سری چیزها را باید در 

تست یادتان بدهم! بعد از «إْن» شرطیه هم قطعاً «لَْم» داریم: «اگر این راه را انتخابنکنی، شکست می خوری»
«لَْم تنتخب» باید به صورت ماضی منفی ترجمه شود اّما چون در اسلوب شرط به کار رفته، مضارع منفی ترجمه اش کردیم. / گزینءه «4»: 

معنا آقاجان، معنا: «اینان دانش آموزانی فّعال هستند که در کارها کوتاهینکرده اند.» «لَْم» داریم پس!
بنابراین گزینءه «۱» پاسخ تستمان است.

»ال« نهی    

 قبالً با فعل نهی مخاطب آشنا شدید:
ال تَْکِذْب: دروغ نگو تَْکِذُب: دروغ می گویی 

ال تَْذهَبا: نروید تَْذهَباِن: می روید 
ال تُغْلِْقَن: نبندید تُغْلِقَن: می بندید 
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ـْ  ـُ  
حذف «ن»

به جز جمع مؤّنث

فعل های نهی غایب و متکّلم هم، همین مدلی ساخته می شوند؛ اولشان «ال» می آوریم و آخرشان را این مدلی تغییر می دهیم:  
ْق: نباید باور کنم ال ُأَصدِّ ُق: باور می کنم    ُأَصدِّ

ال یَأُْمرا: نباید دستور دهند یَأُمراِن: دستور می دهند 
ْعَن: نباید تشویق کنند ال یَُشجِّ ْعَن: تشویق می کنند  یَُشجِّ

»ال« نهی
11 همان طور که می بینید در ترجمءه فعل های نهی غایب و متکّلم از لفظ «نباید» استفاده می کنیم. )و حواستان باشد که ما حق نداریم در ترجمءه فعل نهی 

مخاطب از «نباید» استفاده کنیم.(
22 به «ال»یی که در ساختن فعل نهی از آن استفاده می کنیم «ال» نهی یا «ال» ناهیه می گوییم.

 

 ب( ال یُسافِْر  الف( لم یُسافِْر   ۱. عیِّنالفعلالنهيمن»سافر«: 
 ب( جمع نمی کنند  الف( نباید جمع کنند   حیحة:  ۲. »الیَْجمعا«عیِّنالترجمةالصَّ

پاسخ: ۱. ال یُسافِْر / ۲. نباید جمع کنند

 در عربی با انواع مختلفی از «ال» سروکار داریم که باید خوب بشناسیمشان!

انواع »ال«     
11 »ال«درجواب»هَْل«:

در جواب «هَْل: آیا» گاهی از «ال:نه» استفاده می کنیم:
هَْل ذهبَت إلی السفر؟ ال!: آیا به سفر رفتی؟! نه!

22 »ال«نفیفعلمضارع:
برای منفی کردن فعل مضارع به کار می رود:

ال تَْنظُریَن: نمی بینی تَْنظُریَن: می بینی 
ال نَستطیُع: نمی توانیم نَْسَتطیُع: می توانیم 
ال تُْرِسلَْن: نمی فرستید تُْرِسلَْن: می فرستید 

 اظهر من الشمس است که «ال» نفی در ظاهر فعل مضارع تغییری به وجود نمی آورد و صرفاً منفی اش می کند.
33 »ال«نهی: در این درس با هم آشنا شدید، معنای فعل مضارع را به نهی تبدیل می کند و باعث تغییرات ظاهری در آن می شود:

ال تَْنِدما: نباید پشیمان شوند تَْنِدماِن: پشیمان می  شوند 
ال تَقولوا: نگویید تَقولوَن: می گویید 

ال یََضْعَن: نباید قرار دهند یََضْعَن: قرار می دهند 
 دوستان خوبم حتماً متوّجه شده اید که:

۱.«ال» نفی صرفاً معنای مضارع را عوض می کند و کاری به ظاهرش ندارد.
۲. «ال» نهی عالوه بر تغییر در معنای فعل مضارع، ظاهرش را هم دستخوش تغییر قرار می دهد. 

۳. »ال«صرفاًبهمعنای»نه« )قبالً اسمش «ال» عطف بود(:
هو مدیر ال مدّرس: او مدیر است نه معّلم.

4. »ال«بهمعنای»هیچ...نیست«۱
بعد از این نوع «ال»، یک اسم بدون «ال» و نکره و همراه «فتحه» می آید: 

ال جهاَد کجهاد النفس: هیچ جهادی مانند جهاد با نفس نیست.
عیِّن»ال«الناهیة:

۲( قال إّني أعلم ما ال تعلمون فاّتبعوني! ۱( اآلباء و األُّمهات حضروا في الجلسة ال التالمیذ! 
4( إّنهما ال یستشیرا الکّذاب فهو یبّعد علیهما القریب! ۳( علینا أن ال نعتمد علی شخص ال نعرفه! 

پاسخ: گزینه ها را بررسی کنیم: گزینءه «۱»: «ال» نهی با فعل مضارع می آید. اینجا بعد از «ال»، اسم داریم: «پدران و مادران در جلسه حاضر 
شدند نه دانش آموزان.» / گزینءه «۲»: هم از معنا می فهمیم که فعل مضارع منفی داریم: «گفت من می دانم آنچه را که شما نمی دانید؛ پس از من 
تبعّیت کنید.» هم اینکه ظاهر فعل مضارع تغییری نکرده! / گزینءه «۳»: ترجمه کنیم اول: «ما باید اعتمادنکنیم بر کسی که او را نمی شناسیم.» 

یادتان باشد قبل از فعل نهی، حروف ناصبه نمی آید و فعل نهی، نمی تواند جملءه وصفیه  شود. 
حواستان باشد «باید» از «علی» )در «علینا»( آمده. نهی از اعتماد نکردن در عبارت داریم اّما مستقیماً فعل نهی نیامده!

گزینءه «4»: «آن دو نباید با بسیار دروغگو مشورتکنند؛ زیرا او، نزدیک را بر آن ها دور می کند.»
عالوه بر معنا، ظاهر فعل مضارع )حذف «ن»( دارد داد می زند که فعل نهی داریم.

بنابراین گزینءه «4» پاسخ تستمان است.

1. که به آن »ال« نفی جنس می گوییم. در سال دوازدهم بیشتر با این نوع »ال« آشنا می شوید.
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الم امر     
تعریف فعل امر چی بود؟!

«فعلی که با آن به انجام کاری دستور می دهیم.»
یکی دو سال پیش با فعل امر مخاطب آشنا شدید:

ـُ  ـْ الف( حرف مضارعه را حذف می کردیم.
حذف «ن»

به جز جمع مؤّنث
ب( آخر فعل مضارع را این مدلی تغییر می دادیم: 

ج( اگر ابتدای فعل متحرک بود که خب فعل امر در چنگ ماست، اگر ساکن بود یک همزه به اول فعل اضافه می کردیم و با توّجه به حرکت عین الفعل، حرکت 
ـُ  اُ( را مشخص می کردیم: ـَ  اِ ،  همزه )ـِ 

اُْکُتْب: بنویس تَکُتُب: می نویسی 
عي: تشویق کن َشجِّ عیَن: تشویق می کنی  تَُشجِّ

اِجْلِْسَن: بنشینید تَْجلِْسَن: می نشینید 
«جازمه کمک می گیریم: ـِ  حاال برویم سراغ فعل های امر غایب و متکّلم! برای این کار از »ل

ـْ  ـُ  
حذف «ن»

به جز جمع مؤّنث
اوِل فعل مضارع «لـِ» می آوریم و آخرش را به همان شیوه تغییر می دهیم:  

مثال ببینید:
لَِیْفَتْح: باید باز کند یَْفَتُح: باز می کند 
لِـأْذهَْب: باید بروم أْذهَُب: می روم 

لَِیْنَجحا: باید موّفق شوند یَْنَجحاِن: موّفق می شوند 
لُِیشاِهْدَن: باید ببینند یُشاِهْدَن: می بینند 

 ب( تا نجات دهد   الف( باید نجات دهد   حیحة»لُِینقْذ«:  ۱. عیِّنالترجمةالصَّ
 ب( اِقْبَلي   الف( لَِتْقبَلي   ۲. عیِّناألمرمن»تَقَْبلیَن«: 

پاسخ: ۱. باید نجات دهد / ۲. اِقْبَلي

انواع »لِـ«     
شما با سه نوع «لِـ» سر و کار دارید:

11 «لِـ» جاّره: همان «لِـ» ای که حرف جّر بود و سال دهم با آن آشنا شدید. بعدش حتماً اسم می آید و در معناهای «برای، از آِن، دارد، به سوِد، به» به کار می رود:
تناَوْل هذه األدویة لِلوقایة من الزکام:  برای پیشگیری از سرماخوردگی این داروها را بخور.

لِـأحمد قّط ملیح: احمد، گربه ای بانمک دارد.

الم جاّره
11 قبالً گفته بودم که «لِـ» در همراهی با اسم «ال» دار باعث می شود همزۀ اسم بعدش ناپدید شود. همان «للوقایة» را ببینید: للوقایة )لِـ + الوقایة(

22 از قبل می دانستید که به ترکیب «لِـ + اسم» جارومجرور می گوییم. اسم بعد از حروف جّر با عالمت های «ـِ ، ـٍ ، یِْن ، یَن» می آید.
33 ظاهر برخی کلمات )اگر حرکت گذاری نشوند(، هم به اسم می خورند هم به فعل. با توّجه به معنا باید این موضوع را تشخیص دهیم. طبیعتاً با تشخیص 

آن ها، نوع «لِـ» قبلشان هم مشّخص می شود: 
لِتقّدم ملحوظ في ُأمورك حاِولي: برای پیشرفتی چشمگیر در کارهایت، تالش کن.

م( باشد. با توّجه به معنا، در این عبارت اسم است و خب طبیعتاً «لِـ» قبلش هم از نوع جاّره می باشد. م( یا اسم )تََقدُّ «تقّدم» می تواند فعل )تَُقدِّ
 

 ب( لإلنسان   الف( لَِتصلي   ۱. عیِّن»الالمالجاّرة«: 
 ب( للمؤمنین   الف( للمؤمنون   حیح:  ۲. عیِّنالصَّ

پاسخ: ۱. لإلنسان / ۲. للمؤمنین

ـَ  ـُ  
حذف «ن»

به جز جمع مؤّنث
22 «لِـ» ناصبه: بعدش حتماً فعل مضارع می آید، معنای «تا، برای اینکه» می دهد و ظاهر فعل مضارع را این مدلی عوض می کند: 

رجعت إلی المنزل لِـُأساِعَد ُأّمي: به خانه برگشتم تا به مادرم کمک کنم.
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33 «لِـ» جازمه: که به آن «الم امر» هم می گوییم، بعدش حتماً فعل مضارع می آید و معنای «باید» می دهد: 
لِنعتمْد علی قدراتنا في کّل أمر: در هر کاری باید بر توانایی هایمان تکیه کنیم.

 ب( برای اینکه یاد بگیری   الف( برای یادگیری   حیحة»للتعلُّم«:  ۱. عیِّنالترجمةالصَّ
 ب( برای اینکه هدایت شویم  الف( تا هدایت کنیم  حیحة»لِنهتدَي«:  ۲. عیِّنالترجمةالصَّ

پاسخ: ۱. برای یادگیری / ۲. برای اینکه هدایت شویم

باید تفاوت بین «لِـ» ناصبه و «لِـ» جازمه را خوب یاد بگیرید:
11 «لِـ» ناصبه با همءه صیغه ها به کار می رود و «لِـ» جازمه فقط با صیغه های غایب و متکّلم سروکّله اش پیدا می شود. چرا؟! چون «لِـ» جازمه امر می سازد و برای 

ساختن امر مخاطب، نیازی به «لِـ» نداریم:
لَِتسَتمعي  تا گوش فرابدهی

چون «لِـ» با صیغءه مخاطب )مفرد مؤّنث مخاطب( به کار رفته، قطعاً از نوع ناصبه است. )اِْسَتمعي: گوش فرابده(
22 »لِـ«ناصبه معنای »تا،برایاینکه« می دهد و «لِـ» جازمه را «باید» ترجمه می کنیم:

لُِنحاوَل: تا )برای اینکه( تالش کنیم
ـُ  ـَ لُِنحاوْل: باید تالش کنیم

حذف «ن»
به جز جمع مؤّنث

33 «لِـ» ناصبه ظاهر فعل مضارع را این مدلی عوض می کند: 

ـْ  ـُ  
حذف «ن»

به جز جمع مؤّنث
«لِـ» جازمه تغییراتش این مدلی است:  

» ختم می شوند. این هم یک راهش است که از هم تشخیصشان دهیم. البته اگر عالمت آخر را بگذارند! ـُ می بینید که فرقشان فقط در صیغه هایی است که به «
44 «لِـ» ناصبه برای بیان عّلت به کار می رود:

نُسافُِر بالطائرة لِنصَل أْسَرع: با هواپیما سفر می کنیم تا )برای اینکه( سریع تر برسیم.
 

عیِّن»الالم«یختلف:
۲( ألسترجع أمانتي ذهبت إلی دّکان العطّار! ۱( لیعلم کّل واحد مّنا أّن الغضب مفسدة! 

4( علیك باإلخالص في عملك لتتقّربي إلی اهلل! ۳( لتقولوا الحّق جالسوا األفاضل! 
پاسخ: گزینه ها را بررسی کنیم: گزینءه «۱»: «هریک از ما بایدبداند که عصبانیت، مایءه تباهی است.» ترجمه به ما می گوید که «لِـ» امر داریم. 

/ گزینءه «۲»: «برایاینکه امانتم را پسبگیرم، به مغازۀ عطّار رفتم.» ترجمه آقا، ترجمه! / گزینءه «۳»: بدون ترجمه هم می شود گفت که «لِـ» ناصبه 
داریم؛ چون با فعل مخاطب همراه شده. ترجمه کنیم تا دلمان قرص شود: «برایاینکهحق رابگویید، با شایستگان هم نشینی کنید.» 

 دلتان قرص شد؟!
گزینءه «4»: خیالتان راحت، دوباره «لِـ» ناصبه داریم. «تتقّربي» فعل مخاطب است: «در کارت بر تو اخالص واجب است تا به خداوند نزدیکشوی.»

بنابراین گزینه «۱» پاسخ تست است.

دو  
11 اگر قبل از «لِـ» امر، حروف «َو، فَـ» بیایند، «لِـ»، ساکن نوشته و خوانده می شود: 

فَـ + لَِیذهبوا  فَلَْیذهبوا: پس باید بروند َو + لَِنجتِهْد  َو لَْنجتهْد: و باید تالش کنیم 
 آقاجان، کاّلً هر وقت دیدید، قبل از «لِـ» که همراه فعل شده، «َو، فَـ» آمده، قطعاً با نوع جازمءه آن طرفید.

22 صیغه هایی که شناسه )ضمیر بارز( ندارند، اگر با «لِـ» همراه شوند و بعدشان اسم «ال»دار بیاید، آخرشان به جای ساکن، کسره می گیرد. این کار برای راحتی 

در تلّفظ است. ببینید:
لِنساعِد الْمظلومین في حیاتنا: در زندگی مان باید به ستمدیدگان کمک کنیم.

«لِـ» جازمه داریم. فعل «نساعد» هم ضمیر بارز ندارد. بعدش هم اسم «ال» دار آمده. همه چیز مهّیاست که آخر «نساعد» به جای ساکن، کسره داشته باشیم.
 نتیجءه اخالقی اش این است که اگر آخر فعل مضارع، کسره دیدید، چشمانتان را تیز کنید و دنبال ادات جازمه بگردید.

  ادات جازمه: «إْن، َمْن، ما» شرطیه، «ال» نهی، «لَْم» و «لِـ» امر. مورد «۲» با هر کدام از ادات جازمه ممکن است اتّفاق بیفتد.
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حیحفيالترجمة)حسبالقواعد(: عیِّنالصَّ
۲( لِنجِد السعادة!: تا خوشبختی را پیدا کنیم! ۱( لَِکیاْل أفَْشَل!: برای اینکه شکست نخورم! 

4( ال یقولوا الباطل!: باطل را نمی گویند! ۳( لُِتحسني إلی الناس!: باید به مردم نیکی کنی! 
پاسخ: بررسی گزینه ها، کار همیشگی مان: گزینءه «۱»: لَِکیاْل  لکي + ال
.فعل مضارع بعد از «لَِکیاْل» به صورت مضارع التزامی منفی ترجمه می شود

گزینءه «۲»: آخر «نجد»، کسره گرفته! چون «السعادة» هم «ال» دارد، پس قطعاً «لِـ» جازمه داریم.  باید خوشبختی را پیدا کنیم.
گزینءه «۳»: «تُحسني» فعل مخاطب است. «لِـ» همراه فعل های مخاطب، قطعاً ناصبه است.  لُِتحسني: تا نیکی کنی

گزینءه «4»: «ال» باعث شده «ن» فعل حذف شود؛ پس «ال» نهی داریم.  نباید بگویند
بنابراین گزینءه «۱» پاسخ تستمان است.

سؤاالت قواعد نظام جدید به  سمت ترجمه رفته اند و شما با صورت سؤال های جدید روبه رو خواهید شد. یکی از مواردی که خوراک طراحان سؤال شده، زمان 
و نوع ترجمءه فعل ها است. اآلن با مضارع التزامی کار دارم.

در حد آموخته هایتان تا اآلن چند جا فعل را به صورت مضارع التزامی ترجمه می کنیم:
11 فعل شرط )ماضی یا مضارع(:

فعل شرط اگر مضارع باشد، قطعاً به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. فعل ماضی را هم که می دانید، می توانیم در اسلوب شرط ماضی یا مضارع ترجمه 
کنیم. اگر بنامان این باشد که فعل ماضی را در اسلوب شرط، مضارع ترجمه کنیم، به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود:

إن تُنفقا من أموالکم في سبیل اهلل فهو یعلمه: اگر از اموالتان در راه خدا انفاق کنید، او آن را می داند.
   فعل شرط

إذا ملك األراذل هلك األفاضل: هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند، شایستگان هالک می شوند.
  فعل شرط

22 بعد از حروف ناصبءه «أْن، حّتی، لِـ، َکْي، لَِکْي»: 

َکْي تَصبري: تا صبر کنی حّتی تَأُمرَن: تا دستور بدهید  أْن یَفتخَر: که افتخار کند 
33 جملءه وصفیءه مضارع که قبلش در عبارت یا فعل نداشته باشیم یا فعل مضارع داشته باشیم:

ُأفّتش عن معجمٍ یُساعُدني في فهم النصوص: به دنبال فرهنگ لغتی می گردم که در فهمیدن متن ها به من کمک کند.
فعل مضارع          جملۀ وصفیه

44 فعل های امر و نهی غایب و متکّلم:

در حقیقت این مدلی است: 

فعل امر غایب و متکّلم: باید + مضارع التزامی 
فعل نهی غایب و متکّلم: نباید + مضارع التزامی

ال أتکاَسْل: نباید تنبلی کنم لَِنلتفْت: باید توّجه کنیم 
 

عیِّنمافیهفعلیعادلالمضارعااللتزامّيالفارسّي:
۲( صدیقي شخص قوّي فلن یستسلم أمام الشدائد! ۱( إن ما یَزینك في الحیاة هو الصبر! 

4( في وطننا شباب رفعوا رأیة العلم بأیدیهم! ۳( هؤالء المؤمنون لیتوّکلوا علی ربّهم العظیم! 
پاسخ: بررسی گزینه ها: گزینءه «۱»: از قصد عالمت «إن» را نذاشتم. اینجا «إّن» داریم؛ چون بعدش اسم «ما» آمده! بعد از «إْن» شرطیه 

بالفاصله فعل می آید. فعل «یَزیُن» دلیلی ندارد به صورت التزامی ترجمه شود: «بی گمان چیزی که در زندگی تو را زینتمیدهد، بردباری است.» / 
گزینءه «۲»: «لن + مضارع»: مستقبل منفی  لن یَستسلَم: تسلیم نخواهد شد. / گزینءه «۳»: «این مؤمنان باید بر پروردگار بزرگشان توکّلکنند.» 
طبق معنا، فعل امر غایب داریم که فرمولش «باید + مضارع التزامی» است. / گزینءه «4»: در این گزینه کاّلً یک فعل ماضی داریم که به همان 

صورت ماضی هم ترجمه می شود  رفعوا: برافراشته اند.
بنابراین گزینءه «۳» پاسخ این تست است.
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ترجمه
الف( نکات مربوط به قواعد درس:

11 لَْم + مضارع: ماضی منفی )ساده یا نقلی(
لَْم یُشاِهْد: ندید، ندیده است یُشاِهُد: نمی بیند 

لَْم یََتَکلَّموا: سخن نگفتند، سخن نگفته اند یََتَکّلموَن: سخن می گویند 
22 «ال» نهی:

الف( درترجمۀفعلنهیمخاطباز»نباید«استفادهنمیکنیم:
 دستور نده

 نباید دستور بدهی
ال تَأُمْر

ب( در ترجمءه فعل نهی غایب و متکّلم از «نباید» استفاده می کنیم:
ال أْسَمْع: نباید بشنوم أْسَمُع: می شنوم 

ال یَْکِذبا: نباید دروغ بگویند یَْکِذبان: دروغ می گویند 
پس:

«ال» نهی + فعل غایب یا متکّلم: نباید + مضارع التزامی

«لِـ» امر: 33
فقط با صیغه های غایب و متکّلم می آید و در ترجمه اش از «باید» کمک می گیریم:

لَِیْصُدقَْن: باید راست بگویند یَْصُدقَْن: راست می گویند 
لَِنْنَفْع: باید سود برسانیم نَْنَفُع: سود می رسانیم 

پس:
«لِـ» امر + فعل مضارع: باید + مضارع التزامی

 حواستان باشد که درترجمۀفعلامرمخاطبازلفظ»باید«استفادهنمیکنیم:

برو

 باید بروی
اِْذهَبي

 ب( مخالفت نکردید   الف( چرا مخالفت می کنید   حیحة:  ۱. »لِمتُعارضون«عیِّنالترجمةالصَّ
 ب( باید کمک کنم   الف( تا کمک کنم   ۲. »ألُساِعْد«عیِّنالترجمةالصحیحة: 

پاسخ: ۱. چرا مخالفت می کنید / ۲. باید کمک کنم

حیح: ِمالنَِّعماإللهّیةعلیأنفسنافنستفیدمنهاللوصولإلیالکمال!«َعیِّنالصَّ »النُحرِّ
۱( نعمت خداوندی را بر خود حرام نمی کنیم و از آن برای رسیدن به کمال بهره می بریم!

۲( نباید نعمت های الهی را بر خود حرام کنیم، پس از آن ها برای رسیدن به کمال استفاده می نماییم!
۳( نعمت های الهی را بر خودمان حرام نکرده ایم و از آن ها استفاده می کنیم تا به کمال برسیم!

4( نعمت های خداوندی را خودمان نباید حرام کنیم و باید برای رسیدن به کمال از آن ها بهره ببریم!
م: نباید حرام کنیم» فعل نهی است. چون بعدش اسم «ال» دار آمده، آخرش به جای ساکن، کسره گرفته )رد گزینه های «۱» و «۳»(،  پاسخ: «ال نَُحرِّ
َعم: نعمت ها» جمع است )رد گزینءه «۱»(، «علی أنفسنا: بر خود» )رد گزینءه «4»(، «نستفید: استفاده می کنیم، بهره می بریم» فعل امر نیست  «النِّ

)رد گزینءه «4»( و «الوصول: رسیدن» اسم است نه فعل )رد گزینءه «۳»(
با همءه این تفاسیر گزینءه «۲» پاسخ تست است.

ب( نکات ترجمۀ متن درس و تمرین ها:
: به شمار می آوَرد» در ترجمه خیلی اهمیت دارد.  : به شمار می آید» مجهوِل «یَِعدُّ 11 «یَُعدُّ

22 هرجا می رویم، سروکّلءه ماضی استمراری پیدا می شود:

«کان + مضارع: ماضی استمراری»

کانَْت تَْدعو: فرا می خوانْد، دعوت می کرد
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(آَمَن: ایمن کرد، ایمان آوْرد )آَمَن، یُْؤمُِن( ، یَُعدُّ : به شمار آوْرد، شمرد )َعدَّ َعدَّ
َصَمد: بی نیازُأْردیَّة: زبان اردو

فَخریّة: افتخاریأْسلََم: اسالم آوْرد )أْسلََم، یُْسلُِم(
فََرنسّیة: فرانسویأشاَر: اشاره کرد )أشاَر، یُشیُر(

قاَرَب: نزدیک شد )قاَرَب، یُقاِرُب(ألْقٰی: انداخت )ألْقٰی، یُلْقي( کانَْت تُلقي ُمحاَضرات: سخنرانی می کرد
ما یُقاِرُب: نزدیک بهإنجلیزیّة: انگلیسی

ُکْفو: همتاأنَْقَرة: آنکارا
(أْوصٰی: سفارش کرد )أْوصٰی، یوصي( ، یَُمدُّ : کشید، گسترش داد )َمدَّ َمدَّ

ُمْسَتْشرِق: خاورشناسثَقافَة: فرهنگ
ُمْعَجبَة بِـ : شیفتءه )أعَْجَب، یُْعِجُب(ثَقافّي: فرهنگی
ُمقابَلَة: مصاحبهجوع: گرسنگی

ُمْنُذ: از هنگامِحََصَل علی: به دست آوْرد )حََصَل، یَحُْصُل(
َولََد: زایید )َولََد، یَلُِد(حَضاَرة: تمّدن
ُولَِد: زاده شدُدکتوراه: دکترا

ُل( َل، یَُشکِّ َل: تشکیل داد )َشکَّ یُولَُد: زاده می شودَشکَّ
شهاَدة: مدرک
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جاَع: گرسنه شد ≠ َشبَع: سیر شدیَُعدُّ = یُْعَتبَُر: به شمار می آید
َعداَوة: دشمنی ≠ َصداقَة: دوستیَرفََع: باال بُرد ≠ أنَْزَل: پایین آوْرد

ألْقٰی = أْوقََع: انداخت

��� �کّ

ُزَمالء: جمع َزمیل: همکار، همکالسیحقائق: جمع حقیقة: حقیقت
أدعیة: جمع ُدعاء: دعاُجسور: جمع ِجْسر: پل

بَرامِج: جمع بَرنامج: برنامهنیام: جمع نائِم: خواب، خفته
َمظاِهر: جمع َمظَْهر: مظهر، نشانهُجهود: جمع ُجْهد: تالش

قَِیم: جمع قیمة: ارزشفَضائل: جمع فضیلة: فضیلت، برتری
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: گذر کرد : کشید / َمرَّ أشاَر: اشاره کرد / أثاَر: برانگیختَمدَّ
َل: تشکیل شد َل: تشکیل داد / تََشکَّ َشکَّ

11 زبان، پیدایش و حقیقتش موضوعاتی اند که قرن هاست ذهن خیلی ها را مشغول خودش کرده! اینکه اولین زبان، چه زبانی بوده، زبان ها 
چطور به وجود آمده اند، واژگان و وضعشان و قواعد را چه کسانی وضع کرده اند و ... من فکر می کنم ما در حقیقت یک زبان بیشتر نداشته ایم و 
منشأ همءه زبان ها )کم و بیش( یکی است. برخی شواهد هم، این موضوع را تأیید می کنند. البته که دربارۀ این موضوعات باید با احتیاط حرف زد.

22 یادگیری زبان )هر زبانی( به قدرت حافظءه انسان بسیار کمک می کند. زبان و ریاضیات به شّدت مغز را پرورش می دهند. جالب است 
بدانید که ذهن انسان تا ۱۲ سالگی به سرعت آمادۀ پذیرش و یادگیری زبان است و هرچه قدر سّنمان باالتر برود، این روند و پروسه، دشوارتر 

می شود. افسوس که ما تازه در ۱4-۱۳ سالگی به طور رسمی به بچه ها زبان یاد می دهیم!
33 زبان ها به مرور زمان خیلی روی هم اثر گذاشته اند. در درس بعدی بیشتر در مورد این قضیه حرف می زنم.
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ِانتخبالمناسبللفراغات:
) به شمار می آید  ۱. تَُعدُّ الدکتورة «آّنه ماري شیمل» من أشهر المستشرقین: خانم دکتر «آنه ماری شیمل» از معروف ترین خاورشناسان )بود

۲. و کانت ُمْنُذ طفولتها مشتاقة إلی کّل ما یرتبط بالشرق و ُمعَجبة بإیران: و )در  از زماِن ( کودکی اش، به هر آنچه به شرق ارتباط دارد، 
مشتاق بود و )شیفتءه  ساکن ( ایران بود.

) سخنرانی هایی می کرد  ۳. کانَت تُلْقي محاضرات باللغة الفارسّیة: به زبان فارسی )صحبت هایی داشت
  لوا فریقاً للحوار الدینّي و الثقافّي: به همکارانش سفارش کرد که گروهی را برای گفت وگوی دینی و )فرهنگی 4. أوصت زمالَءها أن یُشکِّ

تعاملی ( تشکیل دهند.
 ) فرهنگ ها  5. َمّد جسور الصداقة و االّتحاد بین الحضارات: کشیدن پل های دوستی و اّتحاد میان )تمّدن ها

6. أشارت شیمل في إحدی مقابالتها إلی األدعیة اإلسالمّیة: در یکی از )سخنرانی های  مصاحبه های ( خود به دعاهای اسالمی اشاره کرد.
پاسخ: ۱. به شمار می آید / ۲. از زماِن، شیفتءه / ۳. سخنرانی هایی می کرد / 4. فرهنگی / 5. تمّدن ها / 6. مصاحبه ها

ِانتخبالمناسبللفراغات:
) مورد ستم قرار گیری  ( همان طور که دوست نداری )ستم کنی ستم نمی کنی  ۱. «ال تَظلْم کما ال تُحبُّ أن تُظلََم.»: )ستم نکن

) مردم را هدایت کند   ۲. «بُِعث النبّي )ص( لَیهدي الناَس.»: پیامبر برانگیخته شد تا )مردم هدایت شوند
۳. ﴿أ و  لم یعلموا أّن اهلل یبسط الرزق لمن یشاء﴾: آیا )نمی دانند  ندانسته اند ( که خداوند روزی را برای هرکس که بخواهد، )می گسترانَد 

 زیادتر می کند (؟!
) آن ها را از ترس ایمن کرد  4. ﴿ ... آمنهم من خوف﴾: )از ترس به او ایمان آوردند

) باید بر خدا توّکل کنند  5. ﴿... علی اهلل فَلیتوّکِل المؤمنون﴾: مؤمنان تنها )بر خداوند توّکل می کنند
.) زاده نمی شود  ( و )زاده نشده است نزاده  6. ﴿لَْم یَلِْد و لم یُولَْد﴾: )نمی زاید

پاسخ: ۱. ستم نکن، مورد ستم قرار گیری / ۲. مردم را هدایت کند / ۳. ندانسته اند، می گسترانَد / 4. آن ها را از ترس ایمن کرد / 5. باید 
بر خدا توّکل کنند / 6. نزاده، زاده نشده است
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ترجمه: بی گمان خداوند آنچه را که در قومی هست تغییر نمی دهد مگر اینکه آنچه را درون خودشان هست، تغییر دهند. روا ما بأنفسهم﴾  ر ما بقوم حّتی یُغیِّ 11 ﴿إّن اهلل ال یُغیِّ
مفهوم: تغییر حال و احوال ما باید به دست خودمان صورت بگیرد. در این صورت، خداوند هم کمکمان می کند.

ترجمه: مؤمنان تنها باید بر خدا توّکل کنند. 22 ﴿علی اهلل فلیتوّکل المؤمنون﴾ 
مفهوم: فقط باید از خداوند کمک بخواهیم.

ترجمه: نزاده و زاده نشده و کسی برایش همتا نبوده است. 33 ﴿لم یَلِْد و لم یولَْد و لم یکن له کفواً أحد﴾ 
مفهوم: خداوند شبیه هیچ کس و هیچ چیز نیست.

ترجمه: عالم بدون عمل همانند درخت بدون میوه است.  44 العالم بال عمل کالشجر بال ثمر. 
مفهوم: لزوم همراهی علم و عمل.

ترجمه: روزگار دو روز است؛ روزی به سود تو و روزی به زیان تو. 55 الدهر یومان؛ یوم لك و یوم علیك. 
مفهوم: دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور!

ترجمه: بهترین کارها، میانه ترین آن هاست. 16 خیر األُمور أوسطها. 
مفهوم: میانه گزینی کار بسیار منطقی و عقالنی است.

����درس ششم

عاّمه پسند

حیحةللکلمتین:.  445 »کانتُمنُْذطفولتهاُمعَجَبةبإیران!«عیِّنالترجمةالصَّ
3 از زماِن - شیفته  هنگامِ - طرفدار 2 از - خواستار   در - عاشق 
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»هذایُعَتَبُرأفضلطریقلتعّلماللغةاألجنبّیة!«عیِّنالمترادفلماتحتهخّط:.  446
3 یُْدٰعی  یُغَْرُس 2 یَُجرُّ   یَُعدُّ 

حیحلتکمیلالفراغ:.  447 َمدهوالّذي............«عیِّنالصَّ »الصَّ
3 ال یحتاج إلی أحد في ُأموره!  یساعد اآلخرین في ُأمورهم! 2 قد یحتاج إلی الغیر!   له سعة و قدرة! 

عیِّنمالیسفیهجمعتکسیر:.  448
2 تُنشر هذه المقابالت من التلفاز الوطنّي!  أمرني ربّي بأداء الفرائض!  

َول اإلسالمّیة!  قرأت ترجمة بعض األدعیة لفهمها الدقیق! 3 إّنه یدّرس الفلسفة في جامعات الدُّ

حیح:.  449 ﴿...علیاهللفلیتوکِّلالمؤمنون﴾عیِّنالصَّ
2 فقط مؤمنان بر اهلل توّکل کرده اند!  مؤمنین فقط بر خداوند توّکل می کنند! 

3 مؤمنان تنها باید بر اهلل توّکل کنند!   افراد مؤمنان بر خداوند توّکل کنند!

»بُعثالنبّي)ص(لَیهديالناس!«:.  450
2 پیامبر )ص( فرستاده شد تا مردم هدایت شوند!  پیامبر )ص( را برانگیختند تا مردم را هدایت نماید!  

3 فرستاده شدن پیامبر )ص( برای هدایت مردم بود!  پیامبر )ص( برانگیخته شد تا مردم را هدایت کند!

»الناسنیامفإذاماتواانتبهوا!«:.  451
2 مردم، چون خفتگان هستند، زمانی که مردند، بیدار خواهند شد!  مردم، خفتگان اند، هرگاه بمیرند، هشیار می شوند! 

3 مردمان در خواب هستند، هرگاه بمیرند، هشیارشان می کنند!  چون مردم مانند خفتگان هستند، بعد از مرگشان بیدار می شوند!

عیِّنالخطأ:.  452
 إّنها تعّلمت لغات کثیرة منها الفارسّیة و العربّیة!: او زبان های زیادی را آموخت از جمله فارسی و عربی!

2 هي أوَصت أن یُکتب حدیث علی قبرها!: او وصیت کرد که حدیثی را روی قبرش بنویسند!

کثر من مئة کتاب!: آن خاورشناس بیش از صد کتاب تألیف کرد! 3 أّلف ذاك المستشرق أ

 أنا لَم ُأسافر في السنتین الماضیتین!: من در دو سال گذشته به سفر نرفته ام!
حیح:.  453 »آیانمیدانیدکهخداوندگناهانرامیآمرزد؟!«عیِّنالصَّ

2 هل أنتم ال تعلمون أّن اهلل غافر الذنوب!  أ ال تعلمن أّن اهلل یغفر الذنوب!  
3 أ لم تعلموا أّن اهلل یغفر الذنب!   أ ال تعلمین أّن اهلل غّفار الذنوب!

»آزمونهابهدانشآموزاندریادگیریدرسهایشانکمکمیکنند!«:.  454
2 إّن االمتحانات تُساعد الطُّاّلب في تعّلم دروسهم!  ساعدت االمتحاناُت الطاّلَب لتعلُّم الدروس! 

3 إّن االمتحانات لُِتساعْد طاّلباً في تعلیم دروسهم!  تُساعد االمتحانات طاّلباً في تعّلم الدروس!

»العالمبالعملکالشجربالثمر!«عیِّنغیرالمناسبللمفهوم:.  455
2 دو صد گفته چون نیم کردار نیست!  علم با کار سودمند بود / علم بی کار پای بند بود 

3 عالم آن کس بود که بد نکند / نه بگوید به خلق و خود نکند  علم چندان که بیشتر خوانی / چون عمل در تو نیست نادانی

عیِّنماالیُستعملقبلالفعلالماضي:.  456
3 لَمْ  هَْل 2 ما   لِمَ 

عیِّنفعلالنهي:.  457
3 لَم تَسترجعي  ال تَسترجعیَن 2 ال تَسترجعي   اِْسترجعي 

عیِّنالترجمةالصحیحة)حسبالقواعد(:.  458
3 لَْن یَْشترَك: شرکت نمی کند  ما تَعّودُت: عادت نمی کنم 2 ال یَرجْع: باز  نمی گردد   لِنتوّکْل: باید توّکل کنیم 

عیِّن»الالم«حرفجّر:.  459
2 لُیراجعوا الدرس قبل االمتحانات!  أنا طرحت هذه القضّیة ألّول مّرة!  

3 اِرحم الناس لیرحمك اهلل!   ذهبنا إلی المطار لنستقبل الضیوف!

عیِّن»ال«الناهیة:.  460
3 ال تقربا من األُمور القبیحة!  ال تشاهدون في السماء إاّل القمر! 2 عاهدنا أن ال نتأّخر!   ال شيء یُفّرحني کالمطالعة! 

عیِّنالخطأعناألفعالالمضارعة:.  461
2 حاولوا أن تجتهدون في الدروس!  أیّها المؤمنون، ال تبطلوا صدقاتکم بالمّن! 

3 إّنه لم یَصدْق في کالمه!   ال شّك أّن اهلل یغفُر الذنوب!

حیحفينفيالعبارة:.  462 »یبدأالعاملبعملهفيالساعةالسابعة!«عیِّنالصَّ
3 لَن یبدأَ ...............!  لِیبدأْ ...............! 2 لَم یبدأْ ...............!   ال یبدُأ ...............! 

عیِّنالمضارعبمعنیالماضي:.  463
3 إن نعمل عمل خیر فلنا أجره!  یندفع جنودنا نحو الحدود! 2 لم ینجح من تکاسل في عمله!   هما لن یتوّکال إاّل علی اهلل! 
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طبقه ء متوسط
عیِّنمافیهالترادف:.  464

2 الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا!  جَّر الحبل نحوه و َمّده مسافة طویلة! 
3 ﴿أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف﴾  فهُم حقائق الدین اإلسالمّي و االطاّلع علیها!

عیِّنمالیستفیهکلمةغریبةمنحیثالمعنی:.  465
2 الحفلة - القریة - المدینة - البالد  الفرنسّیة - الفارسّیة - الفخریّة - األُردیّة 
ْهر - الیوم نة - الشَّ َغر  األُسبوع - السَّ 3 الطفولة - الشباب - الشهادة - الصِّ

عیِّنالخطأ:.  466
2 أعطاه الطعام  أطَْعَم  اّلذي لیس کمثله شيء  الُکْفو  

َول الغربّیة عارف بالثَّقافة الشرقّیة  المستشرق میل   عالم من الدُّ 3 هو اّلذي یعمل معك  الزَّ

)زبان 91).  467 »لمأَدِعاالجتهادفيدروسيفلهذاتقّدمتعلیاآلخرینوأصبحتإنساناًناجحاً!«: 
 تالشم در درس هایم هرگز ترک نشده است؛ لذا از دیگران جلو افتادم و انسان موّفقی شدم!

2 کوشش من در درس ها رها نشد؛ به خاطر آن بر دیگران برتری یافتم و انسان موّفقی گردیدم!

3 کوشش خود را در درس ها رها نکردم؛ بنابراین از دیگران سبقت گرفتم و انسانی موّفق شدم!

 تالش را در درس هایم رها نکردم؛ بدین سبب بر دیگران پیشی گرفتم و انسان موّفقی گردیدم!
﴿والتأکلوامّمالمیُذکَراسماهللعلیه﴾:.  468

2 از چیزی که نام خداوند را بر آن نمی برند، نخورید!  از آنچه که نام اهلل بر آن برده نشده، نخورید! 
3 نخورید از هر چیزی که اسم خداوند بر آن برده نمی شود!  از آنچه که اسم خداوند بر آن برده نشده، نمی خورید!

)خارج از کشور 93).  469 »التُحمِّلشریکكفيالحیاةماالیُطیقأبداً،ألنّهسَیخجلمنك!«: 
 هیچ گاه نباید چیزی را که شریک زندگی تو طاقتش را ندارد و از آن خجالت می کشد، بر او تحمیل کنی!
2 هیچ وقت بر شریک خود در زندگی آنچه را طاقت ندارد تحمیل مکن، زیرا از تو خجالت خواهد کشید!

گر در زندگیت، چیزی که شریک و همراهت تحّمل ندارد بر او تحمیل کنی، شرمنده می شود! 3 ا

 هرگز نباید رفیقت را به کاری که تحّمل آن را ندارد و او را شرمنده می سازد، وادار کنی!
)سراسری 84).  470 »ُزرُتصدیقتيالّتيلَمتشَفمنمرضها،ثّمخرجُتسریعاًلتستریح!«: 

 دوستی را که مریضی او معالجه نشده بود، زیارت کردم و بعد از رفتن من استراحت کرد!
2 رفیقم را که از مرض خود شفا نیافته بود، مالقات کردم و برای راحتی او شتابان خارج شدم!

3 دوستم را که از بیماری اش بهبود نیافته بود، مالقات کردم، سپس فوراً بیرون رفتم تا استراحت کند!

 از دوستم دیدن کردم، همان که از بیماری شفا نیافته است، سپس سریعاً برای استراحت خارج شدم!
)هنر 9۷).  471 »علیناأننحافظعلیالمواهبالطبیعّیةوالنّعماتالتيتُعّدرزقاًلناووسیلةلدوامحیاتنا!«: 

 ما باید از بخشش های طبیعت و نعماتی که برای ما به عنوان روزی و ابزاری در طول زندگی به شمار آمده، نگهداری نماییم!
2 ما می  بایست از موهبت های طبیعی و نعماتی که روزی و ابزاری برای دوام زندگی ما شمرده می شوند نگهداری می کردیم!

3 بر ما است که از مواهب طبیعی و نعمت هایی که به عنوان روزی و وسیله ای برای ادامءه زندگی ما به شمار می آیند، محافظت کنیم!

 بر ما الزم است که از بخشش های طبیعت و نعمت هایی که برای ما روزی شمرده می شوند و وسیله ای هستند برای طول زندگی، حفاظت نماییم!
»التَظلْمکماالتُحّبأنتُظلَم!«:.  472

2 ظلم مکن چرا که دوست داری به تو هم ظلم نشود!  ستم نکن همان طور که دوست نداری به تو ستم شود! 
3 ستم نمی کنی همانگونه که دوست داری به تو ستم نشود!  نباید ظلم کنی همان طور که دوست نداری مورد ستم قرار گیری!

﴿قالتاألعرابآمنّاقللمتُؤمنواولکنقولواأسلمنا﴾:.  473
 بادیه نشینان می گویند: ایمان آورده ایم، بگو: ایمان نیاورید؛ بلکه اسالم آورده اید!

2 اعراب گفتند: ایمان می آوریم، بگو: ایمان نمی آورید؛ بلکه بگویید: اسالم می آوریم!

3 اعراب گفتند: ایمان آوردیم، بگو: ایمان نمی آورید؛ بلکه اسالم می آورید!

 بادیه نشینان گفتند: ایمان آورده ایم، بگو: ایمان نیاورده اید؛ بلکه بگویید: اسالم آورده ایم!
عیِّنالخطأ:.  474

کتان داد!  هذا هو الرّب اّلذي أطعمکم من جوع!: این همان پروردگاری است که در گرسنگی خورا
2 اُنشروا الصدق في العالم فإّنه من صفات العظماء!: راستی را در جهان نشر دهید؛ چرا که از ویژگی های بزرگان است!

3 التالمیذ لیقروؤا دروسهم قبل موعد االمتحانات!: دانش آموزان پیش از موعد امتحانات درس هایشان را می خوانند!

 لتبحِث األُّمة اإلسالمّیة عن أسباب تقّدم األُمم األُخرٰی!: اّمت اسالمی باید به دنبال دالیل پیشرفت دیگر اّمت ها بگردد!
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حیح:.  475 عیِّنالصَّ
کثر من قبل!: باید به آنچه می گوییم، عمل کنیم و بیش از پیش تالش کنیم!  لنعمل بما نقول حاولنا أ

2 من المهّم أن نَمّد جسور الصداقة في العالم اإلسالمّي!: مهم است که پل های دوستی را در جهان اسالم بکشیم!

3 نعرف بعض الحضارات من خالل َمظاهر في المدن!: برخی تمّدن ها از طریق نشانه ها در شهرها شناخته می شوند!

کل!: هدف این گفت و گوی دوستانه، رفع برخی مشکالت می باشد!  یکون هدف هذا الحوار الثقافّي رفع بعض المشا
»برایرسیدنبهموفقّیتبایدبسیارتالشکنیم!«:.  476

2 لنحاوْل کثیراً للوصول إلی النجاح!  لنصْل إلی النجاح علینا بالمحاولة الکثیرة! 
3 للحصول علی التوفیق لنحاوَل کثیراً!  للوصول إلی التوفیق نحاوُل کثیراً!

)انساین 93).  477 »مادربهفرزندکوچکشاجازهندادکهازدرختباالبرود؛زیرامیترسیدکهبهزمینبیفتد!«: 
 األُّم ال تسمح إلی ولدها الصغیر أن یصعد شجرة و هي تخشی أن یسقط إلی األرض!

2 ما سمحت الوالدة إلی الولد الصغیر تسّلق الشجرة ألّنها خشیت من وقوعه علی األرض!

3 لم تسمح األُّم لولدها الصغیر أن یتسّلق الشجرة ألّنها کانت تخاف أن یسقط علی األرض!

 کانت الوالدة ال تسمح إلی الولد الصغیر صعود الشجرة ألّنها قد خافت أن یقع إلی األرض!
عیِّنماالیناسبالمفهوم:.  478

 أمرني ربّي بمداراة الناس کما أمرني بأداء الفرائض!: نرمی از خلق مدارید توّقع که مسیح / روغن از ریگ به حکمت نتوانست کشید
2 عداوة العاقل خیر من صداقة الجاهل!: گر زهر دهد تو را خردمند بنوش / ور نوش رسد ز دست نااهل بریز

کلتم تمري و عصیتم أمري!: مکیدن لب شاهد و زخم کردن / نمک خوردن است و نمکدان شکستن  3 أ

 العالم بال عمل کالشجر بال ثمر!: علم چون با عمل نشد انباز / به مثل چون درخت بی ثمر است
عیِّن»لم«تدّلعلیاالستفهام:.  479

2 أنا ال ُأحّب من لم یهتّم بمطالعة الکتب!  ﴿أ و لم یعلموا أّن اهلل یبسط الرزق لمن یشاء﴾ 
3 أ لم تعلمي أّن اهلل معنا فلم أنت مضطربة!  أولئك طالبات لم یقّصرن في أداء الواجبات!

)ریایض 8۲، با اندیک تغییر(.  480 عیِّنالعبارةالّتيلهامعنیالمضارع: 
2 أ ما رأی اإلنسان نتیجة ظلم الظالمین!  تزیَّن الطالب باألخالق الحسنة!  

3 إن قرأت الدروس بدّقة انتفعت بها!   لم تنجح من لم تنظر في عواقب عملها!

)ریایض 9۰).  481 عیِّنالالمیختلفعنالباقي: 
2 ألُبِعد نفسي عن الغضب حاولت کثیراً!  لیعلم اإلنسان أّن العقل السلیم مصلح لکّل األُمور! 

3 ألجعل الجهد نصب أعیني حّتی أصل إلی هدفي!  لنتجّنب مشاورة کّل مشفق جاهل!

عیِّنماالیعادلالمضارعااللتزامّيفيالفارسّیة:.  482
2 ما تفعلن من خیر في السّر فاهلل به علیم!  لیتوّکِل المؤمن علی ربّه العظیم في صعوبات الحیاة! 

3 اِصبر حّتی یُعطیك اهلل نتیجة حلمك!  یا بنّي! ال تُحّدث بما تخاف تکذیبه!

عیِّن»الالم«تختلفعناألُخری:.  483
2 یقال إّن الفرص تمّر مّر السحاب فلنغتنمها! کل الدهر صابرات متفائالت!   لتواجه المؤمنات مشا

3 لتصلي إلی مشهد أسرع علیك أن تسافري بالطائرة!  لیساعدوا مظلومي العالم حّتی یتخّلصوا من الظلم!

)تجریب 98).  484 عیِّنمافیهطلبللقیامبالعمل: 
2 قاموا لیذهبوا إلی المدرسة!  لیذهبوا إلی المدرسة!  

3 لهم إّما الذهاب إلی المدرسة و إّما البقاء فیها!  هم اِجتمعوا للذهاب إلی المدرسة قبل فوات الفرصة!

)عمویم غیرانساین خارج از کشور 98).  485 عیِّنالخطأفيصیغةالمضارع: 
2 تکّلمُت مع أصدقائي لیعلموا کیف یُمکن لهم أن ینجحوا في برامجهم!  رأیُت ُزمالئي مأیوسیَن فقلت لهم ال تَیأسون من رحمة اهلل! 

3 إّنهم خرجوا من دارهم لیذهبوا إلی المدرسة و أنتم لم تخرجوا حّتی اآلن!  إّنهّن خرجن من دارهّن کي یذهبن إلی المدرسة و أنتّن لم تخرجن حّتی اآلن!

باشگاه مبارزه
عیِّنالخطأ:.  486

2 القیم المشترکة بین جماعة من الناس! )الثقافة( کل الطعام لمّدة طویلة! )الجائع(   اّلذي لم یأ
3 الموت في الطریق الحّق! )الشهادة(   اّلذي یحّب شخصاً أو شیئاً حّباً کثیراً! )الُمعَجب(

عیِّنالخطأللفراغات:.  487
2 أحد أساتذتنا ............. دکتوراه .............. من جامعة عالمّیة! )حصل علی - فخریّة(   ............... العالم الفرنسّي إلی ............ إیران القدیمة! )أشاَر - حضارة( 
3 کنت أُحّب الشعر ........... طفولتي و ............... بحافظ! )َعبَْر - محاضرة(  ............. عدد من المستشرقین ضیافة بأطعمة کثیرة جزءاً من ............... إیران! )یَعدُّ - ثقافة(
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حیح:.  488 »صدیقيدرسفيجامعةهارفاردمایقاربخمسسنوات!«صدیقيدرسفيجامعةهارفارد..............:عیِّنالصَّ
3 أقّل جّداً من خمس سنوات!  خمس سنوات بالتحدید! کثر بکثیر من خمس سنوات!  2 أ  حوالي خمس سنوات! 

﴿فلیعبدوارّبهذاالبیتالّذيأطعمهممنجوعوآمنهممنخوف﴾پس..............:.  489
 پروردگار این خانه را بپرستند، کسی که در گرسنگی به ایشان طعام داد و در ترس به او ایمان آوردند!

کشان داد و از بیم ایمنشان کرد! 2 باید پروردگار این خانه را بپرستند، همان که در گرسنگی خورا

3 پروردگار این خانه را می پرستند، همان کسی که از گرسنگی نجاتشان داد و از ترس به او ایمان آوردند!

 پروردگار این خانه را باید بپرستند، همان که از گرسنگی نجاتشان داد و از ترس به او ایمان آوردند!
)خارج از کشور 98).  490 »إنّهاکانتمنأشهرمستشرقيالقرنالعاشرالهجرّي،وکانتتقدرأنتُلقيمحاضراتهاالعلمّیةبأکثرمنخمسلغاتعالمّیة!«: 

 همانا او مشهورترین خاورشناس در قرن دهم هجری بود، و قادر بود به بیش از پنج زبان جهانی سخنرانی علمی ایراد کند!
2 وی حقیقتاً مشهورترین خاورشناس سدۀ دهم هجرت بوده که به بیش از پنج زبان بین المللی می توانست سخنرانی علمی کند!

3 وی بی گمان از مستشرقان مشهور در سدۀ دهم هجرت بود، و قدرت داشت به بیش از پنج زبان در جهان سخنرانی های علمی کند!

 قطعاً او از مشهورترین مستشرقان قرن دهم هجری بود، و می توانست سخنرانی های علمی خود را به بیش از پنج زبان بین الملی ایراد کند!
»لنکْنمتفائلینبمایحدثحولنالکينتلّذذمنکّللحظةوالنصبحنادمینفيالمستقبل!«:.  491

 نسبت به آنچه پیرامونمان می گذرد، خوشبین هستیم تا از هر لحظه لّذت ببریم و در آینده پشیمان نباشیم!
2 باید نسبت به آنچه پیرامونمان رخ می دهد، خوشبین باشیم تا از هر لحظه لّذت برده و در آینده پشیمان نشویم!

3 باید به آنچه اطرافمان می گذرد، خوشبین شویم تا با لّذت بردن از هر لحظه در آینده پشیمان نباشیم!

 نسبت به آنچه اطرافمان اتّفاق می افتد، باید خوشبین شویم تا از هر لحظه لّذت ببریم و بعداً دچار پشیمانی نشویم!
﴿إّناهللالیغّیرمابقومحّتییغّیروامابأنفسهم﴾:.  492

 بالشک اهلل دگرگون نمی کند هیچ قومی را ااّل اینکه آنچه در دل های آن قوم است تغییر داده شود!
2 همانا خداوند آنچه را در قومی هست، تغییر نمی دهد مگر این که آنچه را در درونشان هست، تغییر دهند!

3 قطعاً اهلل چیزی را که قومی در درون خود دارد، تغییر نخواهد داد مگر اینکه ابتدا درون خویش را تغییر دهند!

 بدون تردید خداوند دگرگون کنندۀ چیزی که قومی در نفس خود دارد نیست ااّل این که نخست آن چه را در دل دارند، دگرگون سازند!
حیح:.  493 عیِّنالصَّ

 ما یقارب مئة مستشرق شّکلوا فریقاً لالّتحاد بین الحضارات!: گروهی برای یکپارچگی میان تمّدن ها از چیزی نزدیک به صد خاورشناس تشکیل شد!
2 مدّرسنا قام بإلقاء محاضرات عن تأثیر الثقافة في أفراد المجتمع!: معّلم ما اقدام به سخنرانی هایی در بارۀ اثر گذاشتن فرهنگ بر افراد جامعه کرد!

3 هل تصّدقین أّن ُأختي تقرأ األدعیه باللغة العربّیة و ال تراجع ترجمتها!: آیا باور می کنی که خواهرم دعاها را به زبان عربی می خوانَد بدون اینکه به ترجمه شان 

رجوع کند!
 لم تتحّدثون عن موضوع ما ُأثبَتْت حقیقته لکم!: دربارۀ موضوعی که حقیقتش برای شما به اثبات نرسیده، حرف نزدید!

عیِّنالخطأ:.  494
2 ﴿اهلل الصمد﴾: خداوند بی نیاز است،  ﴿قل هو اهلل أحد﴾: بگو او خداوند یکتاست، 

3 ﴿لم یَلِد و لم یُولَد﴾: نزاده و زاده نشده است،  ﴿و لم یَُکن له کفواً أحد﴾: و کسی همانندش نیست!

حیح:.  495 عیِّنالصَّ
 ﴿ال یحزنْك قولهم إّن العّزة هلل جمیعاً﴾: سخنشان تو را ناراحت نمی کند؛ چرا که ارجمندی همه از آِن خداست!

2 ﴿أ لم یعلموا أّن اهلل هو یقبل التوبة عن عباده﴾: آیا ندانسته اند که تنها اهلل است که توبه را از بندگانش می پذیرد!

3 ﴿أ و لم یعلموا أّن اهلل یبسط الرزق لمن یشاء﴾: آیا ندانسته اند که اهلل روزی را برای هرکس که بخواهد، فراوان می کند!

 أحِْسن کما تُحبُّ أن یُحَْسن إلیك!: نیکی کن همانطور که دوست داری به تو نیکی کند!
حیح:.  496 عیِّنالصَّ

 أوصانا جّدنا بأاّل نفتخر بحضارتنا فقط!: پدربزرگمان به ما سفارش کرد که فقط به تمّدنمان افتخار نکنیم!
2 هؤالء طالبات مجّدات فلم لم یطالعن الدروس!: اینان دانش آموزانی تالش گرند؛ پس چرا درس ها را مطالعه نمی کنند!

3 ألتقّرب إلی اهلل أجتنب الذنوب الکبیرة!: باید به خداوند نزدیک شوم تا از گناهان بزرگ دوری کنم!

 ال تسمْح إاّل لألفکار الرائعة لکي تؤثِّر علی قلبك!: اجازه ندارند جز افکار دل انگیز تا بر قلب تو تأثیر بگذارند!
)ریایض 93).  497 حیح:  عیِّنالصَّ

 ال تتکاسْل، فإّن الّنجاح ال یُناسب الکسل!: تنبلی مکن که موفقیت با تنبلی تناسب ندارد!
2 ال تتکاسل الممّرضة الحاذقة عن أعمالها!: ای پرستار ماهر، در انجام کارهایت تنبلی مکن!

3 شاهد الطاّّلب درجاتهم في الصّف فائزین!: نمرۀ دانش آموزان کالس را نگاه کن که چگونه موفق هستند!

 صاِدق اّلذي یُشفق علیك و أنت في غفلة!: آن که دلسوز تو است، با تو دوستی کرد در حالی که غافل بودی!
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)تجریب 94).  498 حیح:  عیِّنالصَّ
 قبل کّل شيء لِتعتمد القدرة علی العقل!: قدرت، قبل از هر چیز بر عقل تکیه دارد!

کرتنا!: با اینکه خیلی چیزها را می دانیم، ولیکن آن ها را به یاد نمی آوریم! 2 نعلم کثیراً من األشیاء ولکّنها لیست في ذا

3 إّن األُسرة مؤثّرة کثیراً في تربیة أبنائها بال شّك!: بدون تردید خانواده ها تأثیر فراوانی در تربیت فرزندانشان خواهند داشت!

 کیف قدرَت أن تحفظ الوردة في غضاضة في هذا الجّو الحاّر!: در این هوای گرم چگونه توانستی گل را تازه نگه داری!
عیِّنالخطأ:.  499

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

3 و ال تحزن بمصیبة قد وصلت إلیك،: و بر مصیبتی که به تو رسیده است، محزون مشو،

 فأنت ال تعلم ماذا سیعطیك بدلها!: چه، تو نمی دانی پروردگارت چه چیزی را قرار است به تو بدهد!
حیح:.  500 »بهدشمناجازهندادیمکهدردلهایجوانانتأثیربگذارد!«عیِّنالصَّ

2 لن نسمح للعدّو أن یتأثّر بقلوب شبابنا!  إّنا لم نسمح لألعداء أن یُؤثِّروا في قلوب الشباب! 
3 نحن ما سمحنا للعدّو للتأثیر علی قلوب الشباب!  لم نسمح للعدّو أن یؤثّر علی قلوب الشباب!

عیِّنالخطأ:.  501
 مادربزرگم کتابی داشت که دربارۀ تاریخ ایران تألیف شده بود!: کان لجّدتي کتاب ُأّلف عن تاریخ إیران!

2 برای رسیدن به راه نجات باید تالش کنم!: علّي بالمحاولة للوصول إلی سبیل النجاة!

3 تالش کنید تا سرنوشت تان را در زندگی تغییر دهید!: لتحاولوا لتغّیروا مصیرکم في الحیاة!

 پدرم مردی بود که از خانواده بسیار پشتیبانی می کرد!: کان أبي رجالً یحمي األهل کثیراً!
)تجریب 99).  502 عیِّنالخطأفيضبطحرکاتالحروف: 

ُر الَحَیوانات حَّتی تَبَْتِعَد َعن الَخطر! 2 للزرافَِة َصوت یُحذِّ یْدلّیِة في نِهایِة َمَمّر الُمسَتوَصف!   اِْسَتلِم األدویة في الصَّ
3 إّن االمَتحانات تَساعُد طاُّلَب الَمدارِس لَِتعلُّم ُدروسهم!  َعلَی ُکّل الّناِس أْن یََتعایَشوا َمَع بَعِضهم تَعایُشاً ِسلمّیاً!

)انساین 98).  503 عیِّنالخطأفيضبطالکلمات: 
! 2 لُِکلِّ اختِراٍع ِعلميٍّ و ابتِکارٍ َوجٌه نافٌِع و َوجٌه ُمِضرٌّ  یَبلُُغ الّصاِدُق بِِصدقِِه ما ال یَبلُُغُه الکاِذُب بِاحتیالِِه! 

واُزُن في الطَّبیَعِة مِن ِخالِل ُوجوِد َروابِط ُمَتداِخلٍَة!  َعلی ُکلِّ الّناِس أْن یََتعایِشوا َمَع بَعِضِهم تَعایَشاً ِسلْمّیاً! 3 یَتمُّ التَّ

عیِّنالخطأفيضبطحرکاتالحروف:.  504
2 ال تَظْلِْم َکما ال تُِحبُّ أْن تُظْلََم!  َکیَْف یُْمکُِن لََك أْن تَنَجَح في بَرامِِجك! 

َست َکذلَك ما یُقارُِب ِسّت َسَنوات! ة!  َدرَّ 3 إّنها کانت تُلقي ُمحاِضرات بِاللَُّغِة الفاْرسیَّ

عیِّنالخطأفيضبطحرکاتالکلمات:.  505
ْرِق! 2 کانَت ُمْشتاقَة إلی ُکّل ما یَْرتَبُِط بِالشَّ فاهَم بَیَن ُأوروبّا و العالَم اإلسالمّي!   َمّد ُجسور التَّ

ص في الجامِعات!  َعداَوُة العاقِل َخیٌر مِن صداقَة الجاِهل! َخصُّ کتوراه مِن أعْلی َشهاداِت التَّ 3 الدُّ

عیِّنالخطأفيضبطحرکاتالحروف:.  506
2 الُمسَتْشَرق أشاَر في ُمقابَلَة إلی تََأثَّر الَغرب بِاإلْسالم! ْکثَر مِن ُکّل َشيء!   أَمَرني َربّي بُِمداراِة الّناس أ
رق و ُمْعَجبَة بإیران! ٍن!  ِهَي کانَت تُِحبُّ الَعیَْش في الشَّ 3 َشهاَدٌة تُعطٰی لَِشْخص تَْقدیراً لُِجهوده في َمجاٍل ُمَعیَّ

)عمویم غیر انساین خارج از کشور 98).  507 عیِّنمافیهالنهيعنالقیامبالعمل: 
2 ال حیلة لنا إاّل التمّسك بالعمل و االلتزام بالعهود!  ال نجاح و ال فوز لمن یُریدهما بال جهد و عمل! 

3 ال تَبلغون بأقوالکم آمالکم، فإّن الهّمة دواؤکم!  ال تغتّروا بما لدیکم، فربّما یزول في لحظة!

عیِّن»لم«تدّلعلیاالستفهام:.  508
2 إّن أیّام االمتحانات قریبة فلم ال تطالعین دروسك! کل!   هذا الرجل عبد صالح و لم یترك أقربائه عند المشا

3 کثیر من اإلعجازات في الطبیعة لم تُکتشف حّتی اآلن!  تلك الطالبة لم تفهم الدرس جّیداً!

)زبان 9۷).  509 عیِّنالفعللمیتغّیرزمانهفيالترجمة: 
2 إن لم تأِت في الساعة المعّینة ذهبت مع أصدقائي!  من طلب الُعلی صبر علی المصاعب في سبیل ذلك! 

3 أنتما تجتهدان کثیراً لهدفکما فمبارك لکما النجاح!  یا ولدي؛ لماذا لم تدرس جّیداً فهذا غیر مقبول!

عیِّن»الالم«یدّلعلیمعنی»االمتالك«:.  510
2 أنتم تتعّلمون العربّیة لتفهموا لغة القرآن!  یخرج الفاّلح لطلب الرزق ألُسرته!  

کرة قویّة فیحفظ األشیاء جّیداً!  بُعث النبّي )ص( لیهدي الناس إلی الحّق! 3 في مدرستنا طالب له ذا

حیحللفراغین:.  511 »أخواي............الدراسةفيالمراحلالعالیةولکّنُأختي............ها!«عیِّنالصَّ
3 ما واصال - لم تُواصلْ  ال یواصالن - لن تواصَل 2 لن یواصال - ال یواصُل   لَم یُواصال - واصلتْ 
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عیِّنمافیهفعلیعادلالمضارعااللتزامّي:.  512
2 ال ینجُح المرء في حیاته إاّل بالهّمة العالیة!  لیعتمِد اإلنسان علی قدرات نفسه!  

3 لم أفهم ما کان قصد صدیقي من کالمه!  ال تتقّدمان في األُمور بالتکاسل!

عیِّنمالیسفیهفعلیعادلااللتزامّيالفارسّي:.  513
2 ال أحد مّنا یعرف ماذا یحدث له في المستقبل!  ألستشر من یرید لي خیر األُمور!  

3 ألدرس في مکان هادئ ذهبت إلی المکتبة!  قّررنا أاّل نسافر في عطالت النوروز!

حیحعناألفعالالمعّینة:.  514 عّینالصَّ
 ال نستمْع إلی کالم فیه عصیان اهلل!: للمتکّلم مع الغیر، فعل النهي، مجّرد ثالثي، یترجم إلی المضارع االلتزامّي

2 ال تغتّروا بصالتهم ولکن اختبروهم عند صدیق الحدیث!: للمخاطبیَن، فعل مضارع للنفي، مجّرد ثالثي

3 هذا العمل یَرفع شأنها في الجامعات اإلسالمّیة!: للغائب، فعل مضارع، مزید ثالثي، یترجم إلی المضارع االلتزامّي

 أنا أقرأ األدعیة باللغة العربّیة و ال ُأراجُع ترجمتها!: للمتکّلم وحده، فعل النفي، مزید ثالثي

النّص األّول
)تجریب 98) ِاقرأالنّصالتاليثّمأجبعناألسئلةبمایناسبالنّص)515-518(: 
فيمخلوقاتربِّناالّرحمنمظاهرمنالجمالوالمنفعةوالحکمة.تُشاهَدأحیاناًفيوسطالّصحراءمناطُقفیهانباتاتوأشجار،تَغذیُتهابمیاه

دةواآلبار)جمعبئر(،منهاأشجارُمثِمرةکالنخل. العیونالمتعدِّ
وتَظهرأنواعکثیرةمناألزهارالجمیلةفيبعضالمناطقالصحراویّةبعداألمطارالشدیدة،إاّلأنّهاالتدومحیاتُهاإاّل6أو8أسابیع.وتوجدأیضاً

بعضالنباتاتذاتاألوراقالقلیلةلکيالتفقدمنالماءبالتبّخرإاّلالقلیلمنه!
وبعضالنباتاتالصحراویّةأصلهافيباطناألرض،فيعمقأکثرمن50متراً،وبذلكتستطیعکلُّهاالعیَشمّدةطویلةمنالزمن!ویُمکنزراعة

المحصوالتالزراعّیةفيقسممنالّصحراءخصوصاًأطرافها،بواسطةالقنواتأواألنابیب)لولهها(.
عیِّنالخطأ:.  515

2 کّل األشجار تعیش و إن یکن لها أوراق قلیلة!  إّن الّصحراء جاّفة و ال عیَن فیها!  
کثر!  هناك بعض األشجار في الصحراء أصلها في عمق األرض! 3 األشجار اّلتي لها أوراق کثیرة تحتاج إلی ماء أ

حیح:.  516 عیِّنالصَّ
2 ال توجد في الّصحراء أشجار لها أوراق کثیرة!  ال فائدة لبعض األشجار الّصحراویّة!  

حراویّة کّلها خارجة عن إرادة اإلنسان!  ال بُدَّ من الماء اّلذي في باطن األرض لحیاة األشجار الصحراویّة! 3 حیاة األشجار الصَّ

عیِّنالخطأ:إّناألشجارفيالّصحراءتعیشمّدةطویلةألّن....  517
کثر الفصول! 2 اهلل تعالی یُنزل علیها المطر في أ  بعضها تشرب الماء من باطن األرض حّتی في أقّل من سبعین متراً! 

3 أوراق بعضها قلیلة فال تحتاج إلی ماء کثیر!  حیاة بعضها بواسطة العیون و اآلبار!

عیِّنالخطأ:یمکنأننحصلفيالّصحراءعلی....  518
2 األشجار المثمرة بمساعدة العیون!  الّنباتات الّنافعة اّلتي لها جمال!  

3 المحصوالت الزراعّیة بواسطة القنوات أو األنابیب!  األزهار بسبب األمطار اّلتي دوامها سّتة أو ثمانیة أسابیع!

حیحفياإلعرابوالتحلیلالصرفي)519-521(: عیِّنالصَّ
»تُشاهَد«:.  519

 مضارع، مزید ثالثي )من وزن »تفاَعل«(، مجهول / فعٌل و الجملة فعلّیٌة
2 مضارع، مزید ثالثي )حروفه األصلّیة: ش هـ د(، معلوم / فعٌل و فاعله »مناطق«

3 فعل مضارع، للمخاطب، مزید ثالثي )من وزن »فاعل«، و مصدره »ُمفاعلة«( / فعٌل مجهول

 فعل مضارع، للغائبة، مزید ثالثي )حروفه األصلّیة: ش هـ د( / فعل و فاعله محذوف، و الجملة فعلّیٌة
»تَظهر«:.  520

2 مضارع، للغائبة، مجّرد ثالثي )مصدره: ظُهور( / فاعله »األزهار«  فعل مضارع، للمخاطب، معلوم / فعل و مع فاعله جملٌة فعلّیة 
3 مضارع، للغائبة، مجّرد ثالثي / فعل و فاعله »أنواع« و الجملة فعلّیة  فعل مضارع، للمخاطب، مجّرد ثالثي )مصدره: إظهار( / فعل و فاعله »أنواع«

»ُمثِمرة«:.  521
2 اسم، مؤّنث، اسم فاعل )مصدره: إثمار( / صفة للموصوف »النخل«  مفرد مؤّنث، اسم فاعل )فعله: ثَمر( / صفة للموصوف »أشجار« 

3 اسم، مفرد مؤّنث، اسم فاعل )مصدره: إثمار( / صفة للموصوف »أشجار«  مفرد مؤّنث، معرفة )علم(، اسم فاعل )فعله: أثمر( / صفة و الموصوف »أشجار«

النّص الثاني
)ریایض 95) ِاقرأالنّصالتاليثّمأجبعناألسئلةبمایناسبالنّص)522-525(: 

فيالحیاةظواهرعجیبةتدعوناإلیاالعترافبوجودقّوةعلیمةوحکیمةتدبّرها!علیسبیلالمثالاقرؤواهذینالموضوعین:
أرادالعلماءأخیراًأنیقوموابتغییراتفيالّرادراتالحالّیةبعدتحقیقاتُأجریتعلیأکبرشبکةخطوطالعنکبوت)ماتصعنهالعنکبوتکبیتلها(.
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وقدتبّینمنخاللهاأّنالعنکبوتالتنتظرأنتأتيالحشراتإلیها،بلتستخدمهذهالخیوطکرادارلتلكالحشراتحّتیتطیرنحوهاوتسیر
فينفسالمواقعالّتيیعّینهارادارالعنکبوت!

وأّماالثانيفهذهاآلیةالکریمة﴿الالّشمسینبغيلهاأنتُدركالقمروالاللَّیلسابقالنّهار،وکّلفيفلكیسبحون﴾تشیرإلیحقیقةعلمّیةو
هيأّناألرضومعهاالقمرالیلتقیانمعالّشمس.هذهالکواکبوالسّیاراتالمختلفةکّلهاتتحّركبانتظامضمنحساباتدقیقةجّداً!

حیح:علیأساسالنّص.....................  522 عیِّنالصَّ
2 یختار الصید بعض األحیان الطّریق اّلذي یعّینه الصّیاد!  عدم التقاء الّشمس و القمر هو نتیجة حرکة األفالك! 

کلها!  قام العلماء بصناعة صورة الّرادار علی أساس شکل خیوط العنکبوت! 3 شبکة العنکبوت تنتظر دائماً إتیان الحشرة لتصیدها و تأ

حیحللفراغ:»استطاعالعلماءأخیراًأنیصنعواراداراًیعّین.............«.  523 عیِّنالصَّ
3 مسیر حرکة الهدف کما هو مطلوب!  الهدف في غایة الدّقة و الّسرعة! 2 زمان حرکة الّشيء و نوعه و کیفّیته!   مکان الهدف المطلوب بدّقة! 

﴿وکّلفيفلكیسبحون﴾المقصودمناآلیةالکریمةهو................  524

2 عبادة الموجودات و تسبیحها في األفالك!  کثرة المخلوقات و األفالك الّسماویّة!  
3 سیر األفالك و تسبیحها في مدارات ثابتة معّینة!  اشتغال األفالك الّسماویّة بالّتسبیح حول األجرام الّسماویّة!

المفهوماألقربإلیالنّصهو:.  525
3 شکر الفتی هلل بقدر نعمته!  إّن ُأمور العالم تجري بحکم حکیم! 2 کن واثقاً باهلل في کّل حادث!   عند اهلل تحشر األُمور! 

حیحفياإلعرابوالتحلیلالصرفّي)526-528(: عیِّنالصَّ
»تُدبّر«:.  526

 معلوم - مزید ثالثي )حروفه األصلّیة: د ب ر( - للغائبة / فعل و مع فاعله جملة فعلّیة
2 فعل مضارع - مجهول - مزید ثالثي )مصدره علی وزن »تفعیل«( / فعل و قد حذف فاعله

3 حروفه األصلّیة ثالثة و له حرفان زائدان - للغائب - معلوم / فعل و فاعله ضمیر »ها« المّتصل

 مضارع - للمخاطب - حروفه کّلها أصلیة )= مجّرد ثالثي( / فعل و مع فاعله جملة فعلّیة
»تتحّرك«:.  527

 فعل مضارع - متعدٍّ - مزید ثالثي )حروفه األصلّیة: ح ر ك( / فعل و مع فاعله جملة فعلّیة
2 مزید ثالثي )مصدره : تحرُّك( - للغائبة - مجهول / فعل و مع نائب فاعله جملة فعلّیة

3 مضارع - مزید ثالثي )ماضیه: حّرك( - للمخاطب / فعل و فاعله »السّیارات«

 مزید ثالثي )ماضیه: تحرَّك( - الزم - معلوم / فعل و مع فاعله جملة فعلّیة
»الحشرات«:.  528

2 معرفة - جمع سالم للمؤّنث / فاعل للفعل المؤّنث  اسم - جمع سالم / فاعل للفعل المذّکر 
3 جمع مکّسر - معّرف بأل / مفعول   اسم - معرفة - جمع سالم للمؤّنث / مفعول )أو مفعول به(
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پشت صحنه

برریس گزینه ها: ۱( ثالثی مزید )با یک حرف زائد(؛ بله! »یُشرکوا« از باب »إفعال« 
است و یک حرف زائد دارد. ۲( فعل متعّدی. بله! »شیئاً« مفعولش است. ۳( مضارع 
التزامی ترجمه می شود. بله! »أاّل« در حقیقت »أن + ال« بوده. حرف »أن« به واسطءه 
»و« روی »یشرکوا« هم اثر معنایی می گذارد و هم اثر قواعدی. به این معنا که »ن« ش 
را می گیرد ازش و باعث می شود مضارع التزامی منفی ترجمه شود. 4( مجهول و از 

صیغءه جمع مذّکر غایب )فعل مجهول که مفعول نمی گیرد.(
ترجمءه متن اول: »بسیاری از ما به کارهای کوچک توّجه نمی کنند و از اشتباه و 
غفلتشان هشیار نمی شوند مگر پس از اینکه اذیت شوند )بعد از اذیت شدن(. 
به تالفی آنچه دربارۀ آن ها رخ داده می شتابند اّما خب موفق به کاری نمی شوند 
فکر  موضوع  به  که  است  دلیل  این  به  موضوع  این  نمی رسند.  نتیجه ای  به  و 
نبوده است.  توّجه  بوده و شایستءه  برایشان کوچک  بودند در حالی که  نکرده 
بسیاری از حوادث تلخی که میان دوستان و نزدیکان رخ می دهد، غالباً ریشه 
در دالیل کوچکی دارد که اگر صاحبانشان پیش از آنکه بزرگ شود به حل آن 
می شتافتند، از بین می رفت، بدون اینکه اثری دردناک به جا گذارد و یا منجر 
به شّری بزرگ شود، محو می شد. اّمت هم، مانند فرد است، اگر کارهایش نادیده 
گرفته شود، کارها و مشکالت کوچک، بزرگ  شده و در نتیجه به صفوف اّمت، 

اضطراب و نابسامانی نفوذ کرده و دیگران به آن چشم طمع خواهند داشت«.

آشکار .  433 ما  بر  دشمنان  طمع های  »کِی  سؤال:  عبارت  ترجمءه   
می شود؟! زمانی که ...............«

و  ترس   )۲ شود.  ضعیف  مّلت،  صف های  استحکام  دالیل   )۱ گزینه ها:  ترجمءه 
که  حالی  در  و  نکنیم  توّجه  کارها  به   )۳ شود.  چیره  اّمت  افراد  بر  اضطراب 
کوچک اند، برای بزرگ  کردنشان تالش نکنیم. 4( به کارهای کوچک توّجه کنیم 

و به خطاها و غفلت ها توّجه نکنیم.
توضیح: قسمت آخر متن، در تأیید فرمایشات گزینءه »۱« است!

 »وظیفءه ما در برابر اشتباهات چیست؟!«.  434
را  باید آن ها  اشتباه نشویم. ۲(  تا مرتکب  باید تالش کنیم   )۱ ترجمءه گزینه ها: 
جبرانشان  و  محو  برای  تالش   )۳ نشوند.  بیشتر  و  بزرگ  تا  بشماریم  کوچک 
هنگامی که از ما سر می زند. 4( چاره اندیشی تا دالیل پیدایش آن ها را بیابیم 

و از آن ها دوری  کنیم.
توضیح: گزینءه »۱« که صورت مسأله را پاک کرده، گزینءه »۲« زده به بی خیالی و 

گزینءه »4« زمان اشتباه را نادیده گرفته!

و .  435 کوچک  امر  اختالفات،  همءه  دلیل   )۱ گزینه ها:  برریس  و  ترجمه   
است.  ایجادشان  از  ساده تر  بزرگ،  بدی های  رفع   )۲ )همه؟!(  است.  ناچیزی 
اگر اشتباه کوچک، بزرگ شود، امکان اصالح  )کجای متن این را گفته؟!( ۳( 
قبول می کنیم.( 4(  به عنوان صحیح ترین  را  گزینه  این  )بزرگوارانه  نیست.  آن 
دلیل توّجه ما به کارهای کوچک، اشتباه و غفلت ماست. )خوب مغالطه کرده!(

 نزدیک ترین گزینه به مفهوم متن را خواسته!.  436
بزرگ ترین   )۲ نمی ماند.  منتظرش  زندگی  بخوابد،  هر کس   )۱ گزینه ها:  ترجمءه 
شمردن  کوچک  بزرگی،  برترین   )۳ است.  گناه  شماردن  کوچک  گناهان، 

بدی هاست. 4( بزرگی وقف کسی شده که نمی خوابد.

»رخ .  437 للغائبة؛  )للمخاطب    )۲ گزینه ها:  سایر  نادرست  موارد   
می دهند« غایب است.(، له حرف زائد )= مزید ثالثي(  دون حرف زائد )= 
مجّرد ثالثي( ۳( مزید ثالثي )ماضیه »أحَْدَث«(  مجّرد ثالثي )»تُحِدُث« از 
باب »إفعال« است.( 4( فاعله حوادث و الجملة وصفّیة  فاعل هرگز قبل از 

فعل نمی آید، ضمناً »تحدث« جملءه وصفیه نیست.

تفضیل .  438 اسم  فاعل   اسم   )۱ گزینه ها:  سایر  نادرست  موارد   
)»آِخر« اسم فاعل است.( ۲( جمع مکّسر )أو تکسیر(  جمع سالم للمذّکر 
4( مفرده: مؤّنث  مفرده: مذّکر، نکرة  معرفة، مبتدأ و الجملة اسمّیة 

 فاعل و الجملة فعلّیة
ثابت کردند که زمین، کروی )گرد(  اینکه مسلمانان  از  ترجمءه متن دوم: »پس 

است، اشاره کردند که باید در سمت دیگر زمین، جزیره هایی آباد وجود داشته 
باشد که هنوز کشف نشده اند.

این نظریه بر این اساس بنا شد که عقالنی نیست که یکی از دو سوی کره، 
کامالً کوهستانی باشد، در حالی که سوی دیگر، تماماً آب باشد. این موضوع، 
برخالف تعادل و توازن و نظم گردش آن می باشد. »بیرونی« اولین کسی بود به 
این واقعیت اشاره کرد. براساس این نظریه، تالش ها برای کشف سرزمینی که 

بعدها آمریکا نامیده شده، آغاز گردید.«

 »دلیل اعتقاد به وجود جایی به نام آمریکا چه بود؟!«.  439
ترجمءه گزینه ها: ۱( توازن و تعادل زمین ۲( کروی )گرد بودن( زمین ۳( چرخش 

زمین 4( کوهستانی بودن زمین

 »در ابتدا مردم اعتقاد داشتند به ...............«.  440
ترجمءه گزینه ها: ۱( وجود جاهایی آباد در دو سوی کرۀ زمین. ۲( توازن زمین و 
نظم گردش آن. ۳( کوهستانی بودن یک سو از زمین و آبی بودن سوی دیگر. 

4( که زمین ُکَروی است و می چرخد.

441  . ............... سبب  زمین  از  یک سو  در  آبادانی  وجود  به  »اعتقاد   
می شود.«

و  کشورها  کشف   )۲ زمین  بودن  کروی  به  شدید  اعتقاد   )۱ گزینه ها:  ترجمءه 
سرزمین های ناشناخته ۳( شکل دادن جزیره هایی آباد در سوی دیگر. 4( که 

معتقد باشیم که زمین حرکت نمی کند.

 »بیرونی اولین کسی بود که اشاره کرد به ...............«.  442
ترجمءه گزینه ها: ۱( وجود کشوری به نام آمریکا در سوی دیگر از زمین. ۲( اینکه 
زمین به مناطقی آباد نیاز دارد. ۳( شباهت بین دو سوی زمین از نظر کوه و 

آب. 4( اینکه شکل زمین نزدیک به دایره است.

 موارد نادرست سایر گزینه ها: ۱( دون حرف زائد )= مجّرد ثالثي(  بزیادة .  443
حرفین زائدین )= مزید ثالثي( ۲( حروفه کّلها أصلّیة )= مجّرد ثالثي(  له حروف زائدة 

)= مزید ثالثي(، فاعله  نائب فاعله 4( للمخاطب  للغائبة

مؤّنث .  444 مفرده:  مذّکر   مفرده:   )۱ موارد نادرست سایر گزینه ها:   
)المحاولة( ۲( جمع تکسیر  جمع سالم للمؤّنث 4( نکرة  معرفة، جمع 

مکّسر  جمع سالم

 »ُمْنُذ: از زماِن«، »ُمعجبَة: شیفته«، »مِْن: از«، »ِعنَد، حیَن: هنگامِ«، .  445
»طالِب: خواستار«، »الهاوي: طرفدار«

 سؤال مترادف خواسته برای »یُْعَتبَُر: به شمار می رود، به شمار می آید« .  446
فرا خوانده می شود  کشیده می شود ۳(  به شمار می آید ۲(   )۱ ترجمءه گزینه ها: 

4( کاشته می شود

 ترجمءه عبارت سؤال: »بی نیاز، کسی است که ............. «.  447
ترجمءه گزینه ها: ۱( توانایی و قدرت دارد. ۲( گاهی به دیگری نیاز دارد. ۳( به 

هیچ کس در کارهایش نیاز ندارد. 4( به دیگران در کارهایشان کمک می کند.

مفرد الفریضة: واجب دینی )جمع .  448  برریس گزینه ها: ۱( الفرائض 
جامعات   )۳ سالم(  )جمع  مصاحبه  المقابلة:  مفرد  المقابالت   )۲ مکّسر( 
)جمع  کشور  الدولة:  مفرد  َول  الدُّ سالم(،  )جمع  دانشگاه  جامعة:  مفرد 

عاء: دعا )جمع مکّسر( مفرد الدُّ مکّسر( 4( األدعیة 

 »علی اهلل« مقّدم شده و »فقط، تنها« در ترجمه زیر سر خودش .  449
است )رد گزینءه »4«(، از »فـ« ابتدای »لیتوّکل« و کسرۀ آخرش، می فهمیم که با 
فعل امر طرفیم )رد سایر گزینه ها(، »افراد مؤمنان« ترجمءه درست »المؤمنون« 

نیست. )رد گزینءه »4«(

)رد .  450 است  مجهول  فعل  شد«  برانگیخته  شد،  فرستاده  »بُعَث:   
گزینه های »۱« و »۳«( و »لَِیهدي: تا هدایت کند« )رد گزینه های »۲« و »۳«( 

حواستان باشد که »هََدی: هدایت کرد« و »اِهتَدی: هدایت شد«.
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 »چون« در گزینه های »۲« و »4« اضافی است، »در خواب هستند« .  451
معادل »نیام« نیست )رد گزینءه »۳«(، »انتبهوا« فعل الزم است )رد گزینءه »۳«( 

و خب گزینءه »4« عبارت عربی را کن فیکون کرده!

 »یُْکَتب« فعل مجهول است  نوشته شود.  452

 برریس سایر گزینه ها: ۲( »أنتم« اضافی است، غافر )یغفر؛ »می آمرزد« .  453
فعل است.( ۳( لم تعلموا )ال تعلمون؛ »نمی دانند« مضارع است؛ »لم + مضارع: 
)ال  تعلمین  ال   )4 است.(  جمع  »گناهان«  )الذنوب؛  الذنب  منفی«(،  ماضی 
غّفار  است.(  مخاطب  مؤّنث  مفرد  صیغءه  از  تَعلمیَن«  »ال  تعلمن؛  ال  تعلمون، 

)مانند گزینءه »۲«(

 برریس سایر گزینه ها: ۱( ساعدت )تُساعد؛ »کمک می کنند« مضارع .  454
است.(، الدروس )دروسهم( ۳( لِتساعْد )تُساعُد(، طاّلباً )الطاّلب؛ »دانش آموزان« 
)مانند گزینءه »۳«(،  معرفه است.(، تعلیم )تَعلُّم؛ »تعلیم: یاد دادن«( 4( طاّلباً 

الدروس )مانند گزینءه »۱«(

میوه .  455 بدون  درخت  همانند  بی عمل  »عالم  ترجمءه عبارت سؤال:   
است.« گزینه های »۱«، »۲« و »4« به مفهوم عبارت سؤال اشاره دارند به اینکه 
شدن،  عالم  که  گفته   »۳« گزینءه  اّما  نمی ارزد  هم  ده شاهی  عمل،  بدون  علم 

نتیجه اش این است که انسان، آدم خوبی می شود!

 »لَْم« فقط قبل از فعل مضارع می آید. »لَِم: چرا، هَْل: آیا« قبل از .  456
ماضی هم می آیند. »ما« بسته به اینکه نفی، موصول یا شرطیه باشد، قبل از 

فعل ماضی هم می آید.

 در فعل نهی، »ال« ابتدای فعل مضارع می آید و آخر فعل تغییراتی .  457
می کند: ال تَسترجعي: پس نگیر. 

برریس سایر گزینه ها: ۱( اِسترجعي: پس بگیر )فعل امر( ۳( لَْم تَسترجعي: پس 
تَسترجعیَن: پس  )لَْم + مضارع: ماضی منفی( 4( ال  نگرفته ای  نگرفتی، پس 

نمی گیری )مضارع منفی(

باعث شده آخر فعل مضارع، ساکن .  458 ۲( »ال«  برریس سایر گزینه ها:   
شود؛ پس فعل نهی داریم  نباید باز گردد. ۳( لن + مضارع: مستقبل منفی 

 شرکت نخواهد کرد. 4( عادت نکردم

«جاّرهبااسمیاضمیرهمراهمیشود؛ ألّول  لِـ + أّول: .  459 ـِ  »ل
حرف جّر

برریس سایر گزینه ها: ۲( لِیراجعوا: باید دوره کنند )»لِـ« جازمه یا امر( ۳( لِیرحََم: تا 
رحم کند )»لِـ« ناصبه( 4( لَِنستقبَل: تا به استقبال برویم )»لِـ« ناصبه(

می بینید که در سایر گزینه ها، »لِـ« به همراه فعل آمده!

 برریس گزینه ها: ۱( بعد از »ال« اسم آمده که ُخب ول معطل است! .  460
۲( بعد از »أْن« ناصبه، الی نفی می آید: أن ال نَتأّخَر: که دیر نکنیم ۳( »ال« با 
فعل آمده و آخرش را هم تغییر داده  ال تَقربا: نزدیک نشوید 4( »ن« فعل 

»تُشاهدون« حذف نشده؛ پس »ال« ی نفی داریم  نمی بینید

 برریس گزینه ها: ۱( »ای مؤمنان، صدقه هایتان را با مّنت گذاشتن، .  461
باطلنکنید.« طبق معنا، فعل نهی داریم که آخر فعل را هم تغییر داده! ۲( »أن« 
ناصبه، »ن« جمع مذّکر را حذف می کند: أن تجتهدوا: که تالش کنید ۳( »لَْم« 
باعث شده آخر فعل، ساکن شود! 4( کسی کاری به کار »یَغفُر« ندارد، مثل حالت 

عادی اش آمده!

 »یَبدُأ: شروع می کند« فعل مضارع است و با »ال« منفی می شود. .  462
)گاهی فعل مضارع با »ما« هم منفی می شود.(

 »لَم + مضارع: ماضی منفی«  لَم یَنجْح: موّفق نشد..  463
توّکل  یتوّکال:  لن  منفی   مستقبل  مضارع:   + لَْن   )۱ گزینه ها:  سایر  برریس 
مضارع  به صورت  طبیعتاً  خب  و  شده  شرط  فعل  »نَْعمل«   )۳ کرد  نخواهند 
ترجمه می شود: اگر انجام دهیم ... 4( »یَندفُع: رهسپار می شوند« مضارع ترجمه 

می شود. کسی کاری به کارش ندارد!

: کشانْد«.  464  »جَرَّ = َمدَّ
ترجمءه سایر گزینه ها: ۲( مردم، خفتگان اند، هرگاه بمیرند، هشیار می شوند. ۳( در 
گرسنگی به آن ها خوراک داد و از ترس ایمنشان کرد. 4( فهمیدن حقایق دین 

اسالم و اطالع از آن ها.

 برریس گزینه ها:   ۱( فرانسوی - فارسی - افتخاری - اردو )»الفخریّة« .  465
وصلءه ناجور است.( ۲( جشن - روستا - شهر - کشور )»الحفلة« چه کار می کند 
این وسط!( ۳( کودکی - جوانی - مدرک - خردسالی )»الشهادة« کار را خراب 

 کرده( 4( هفته - سال - ماه - روز

 برریس گزینه ها: ۱( »کسی که چیزی همانندش نیست.« همتا  ۲( »به .  466
او طعام داد.« طعام داد ۳( »کسی که با تو کار می کند.« همکار  4( »دانشمندی 

از کشورهای غربی که به فرهنگ  شرقی شناخت دارد.« خاورشناس

حل .  467 را  تست  این  راحت  خیلی  کوشش«  تالش،  »االجتهاد:  با   
می کنیم )رد سایر گزینه ها( دیگر نکاتش: »لم أَدْع: رها نکردم« )رد گزینه های 
)رد  درس هایم«  »دروسي:  است،  اضافی   »۱« گزینءه  در  »هرگز«   ،)»۲« و   »۱«

گزینه های »۲« و »۳«(

 ترجمءه لکمات مهم: ال تأکلوا: نخورید، لم یُذَکر: برده نشده است..  468
ماضی  مضارع:   + »لَم  اّوالً  است؛  نشده  )برده  نمی برند   )۲ گزینه ها:  برریس سایر 
منفی«، ثانیاً »یُذَکر« مجهول است.( ۳( »هر« اضافی است، برده نمی شود )مانند 

گزینءه »۲«( 4( نمی خورید )نخورید؛ »ال تأکلوا« فعل نهی است.(

خجالت .  469 َسَیخجُل:  نکن،  تحمیل  ْل:  تُحمِّ ال  مهم:  لکمات  ترجمءه   
خواهد کشید

برریس سایر گزینه ها: ۱( نباید تحمیل کنی )تحمیل نکن؛ درترجمۀفعلنهی
در  )شریکت  تو  زندگی  نمیکنیم(، شریک  »نباید«استفاده لفظ از مخاطب
زندگی(، خجالت می کشد )خجالت خواهد کشید؛ »سـ + مضارع: مستقبل«(، 
»ألّن« در ترجمه ناپدید شده است. ۳( »اگر« اضافی است، زندگی ات )زندگی(، 
شرمنده می شود )مانند گزینءه »۱«(، ألّن )مانند گزینءه »۱«( 4( نباید وادار کنی 
)مانند گزینءه »۱«(، رفیقت )شریکت(، »في الحیاة« ترجمه نشده است، شرمنده 

می سازد. )مانند گزینءه »۱«(

 ترجمءه لکمات مهم: صدیقتي اّلتي: دوستم را که، لم تُشَف: بهبود .  470
: سپس، لِتستریَح: تا استراحت کند.  نیافته بود، ثُمَّ

برریس سایر گزینه ها: ۱( دوستی )دوستم(، معالجه نشده بود )بهبود نیافته بود(، 
و )سپس(، رفتن )خارج شدم(، »سریعاً« ترجمه نشده است، استراحت کرد )تا 
استراحت کند؛ »لِـ + فعل مضارع«( ۲( و )مانند گزینءه »۱«(، برای راحتی )مانند 
گزینءه »۱«( 4( »همان که« اضافی است، شفا نیافته است )بهبود نیافته بود؛ درست 
است که »لَْم + مضارع: ماضی منفی« اّما چون قبلش در عبارت فعل ماضی داریم، 
باید آن را به صورت ماضی بعید ترجمه کنیم.(، برای استراحت )مانند گزینءه »۱«(
ترجمه،  تست  در یک  باشید.  به دنبال شاه کلیدها  ترجمه  در تست های  تذکّر: 
فعل کمکتان می کند، در یکی ضمیر و ... مهم این است با کدام سریع و دقیق 

به جواب برسید.

المواهب .  471 کنیم،  محافظت  که  نُحافَظ:  أْن  مهم:  لکمات  ترجمءه   
: به شمار می آیند. الطبیعّیة: مواهب طبیعی، تَُعدُّ

ادامءه زندگی  برریس سایر گزینه ها: ۱( طبیعت )طبیعی(، در طول زندگی )برای 
« مضارع است.( ۲( نگهداری می کردیم  ما(، به شمار آمده )به شمار می آید؛ »تَُعدُّ
)نگهداری کنیم؛ دلیلی ندارد »نحافظ« به صورت ماضی استمراری ترجمه شود.(

4( طبیعت )طبیعی(، »هستند« اضافی است، طول زندگی )دوام زندگی مان(

: دوست نداری، أن .  472  ترجمءه لکمات مهم: ال تَظلْم: ستم نکن، ال تُحبُّ
تُظلَم: مورد ستم قرار بگیری، به تو ظلم )ستم( شود

نداری(،  )دوست  داری  دوست  که(،  )همانطور  که  چرا   )۲ گزینه ها:  برریس سایر 
»هم« اضافی است، ظلم نشود )ظلم شود؛ »تظلم« فعل مضارع مثبت است.(

۳( ستم نمی کنی )ستم نکن؛ »ال تَظلْم« فعل نهی است.(، »دوست داری« و 
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»ستم نشود« )مانند گزینءه »۲«( 4( نباید ظلم کنی )ظلم نکن؛ درترجمۀفعل
نهیمخاطب،ازلفظ»نباید«استفادهنمیکنیم.(

آورده ایم« .  473 ایمان  »آمّنا:   ،)»۱« گزینءه  )رد  است  ماضی  »قالت«   
ماضی است )رد گزینءه »۲«(، »لم + مضارع: ماضی منفی«  »لَْم تُؤمنوا: ایمان 
نیاورده اید« )رد گزینه های »۲« و »۳«(، »قولوا: بگویید« در گزینه های »۱« و »۳« 
ناپدید شده است و آخر سر اینکه »أسلمنا« ماضی است )رد گزینه های »۲« و »۳«(.

)یقرؤون: .  474 بخوانند  باید  است   غایب  امر  فعل  »لیقرؤوا«   
می خوانند( نکتءه گزینءه »4« این است که »لتبحْث« فعل امر است و چون بعدش 

اسم »ال« دار آمده، آخرش برای راحتی تلّفظ، کسره )ـِ( گرفته است.

 برریس سایر گزینه ها: ۱( از سبک و سیاق عبارت پیداست که »لِـ« در .  475
»لنعمل« از نوع ناصبه است. ضمناً »حاولنا« ماضی است  برای اینکه عمل 
کنیم ... تالش کردیم. ۳( »نعرُف« فعل مضارع معلوم از صیغءه متکّلم مع الغیر 

است  می شناسیم 4( الثقافّي  فرهنگی

 برریس سایر گزینه ها: ۱( لِنصْل )للوصول؛ »رسیدن« اسم است.( .  476
فعل  آخر  )لنحاوْل؛  لنحاوَل  یافتن«(،  »الحصول: دست  )الوصول؛  الحصول   )۳

امر، ساکن می شود نه اینکه فتحه بگیرد.( 4( نُحاوُل )لِنحاوْل(

لَم تسمح؛ »اجازه .  477 ۱( ال تسمح )ما سمحت،  برریس سایر گزینه ها:   
نداد« ماضی است.(، إلی )لِـ(، شجرة )الشجرة(، »زیرا« در تعریب نیامده است، 
)مانند  إلی   )۲ است.(  استمراری  ماضی  »می ترسید«  تخشی؛  )کانت  تخشی 
گزینءه »۱«(، الولد الصغیر )ولدها الصغیر(، تسلُّق )أن یتسّلق(، خشیت )مانند 
گزینءه »۱«(، من وقوعه )أن یسقط( 4( کانت ال تسمح )مانند گزینءه »۱«(، إلی 
)مانند گزینءه »۱«(، الولد الصغیر )مانند گزینءه »۲«(، صعود )مانند گزینءه »۲«(، 

قد  خافت )مانند گزینءه »۱«(

 برریس گزینه ها: ۱( پروردگارم من را به مدارا کردن با مردم دستور .  478
داده است همانطور که من را به انجام واجبات دستور داده است. )شعر فارسی 
تفاوت  عربی  عبارت  با  به کلی  که  دارد  اشاره  آدم ها  تغییرناپذیری سرشت  به 
فارسی هم عبارت  است. )شعر  نادان  از دشمنی  بهتر  دانا  دارد.( ۲( دوستی 
عربی را تأیید کرده!( ۳( خرمایم را خوردید و از دستورم نافرمانی کردید. )شعر 
فارسی هم مفهوم عبارت عربی است!( 4( عالم بی عمل مانند درخت بدون میوه 

است. )واضح است که با هم قرابت معنایی دارند.(

 برریس گزینه ها: ۱( »لم یعلموا: ندانسته اند« »لَْم« به کار رفته چون .  479
آخر فعل مضارع را تغییر داده! ضمناً اول عبارت، حرف استفهام »أ: آیا« به کار 
رفته! نمی توان بعدش دوباره »لَِم: چرا« آورد! ۲( »من دوست ندارم کسی را که 
به مطالعءه کتاب ها توّجهنکرده است.« طبق معنا، »لَْم« داریم! ۳( »لم تَعلمي: 
ندانسته ای«  »لَْم« داریم؛ هم آخر فعل مضارع را تغییر داده و هم قبلش 
حرف استفهام آمده. اّما و اما، در قسمت آخر عبارت، »لَِم« داریم: »پس چرا تو 
نگران هستی؟« 4( »آن ها دانش آموزانی هستند که در انجام تکالیف کوتاهی
نکرده اند.« »لَْم« داریم! با توّجه به معنا نمی شود کلمءه پرسشی به کار برد. حتماً 

می دانید که »لَْم« زورش نمی رسد که به جمع مؤّنث دست بزند.

 برریس گزینه ها: ۱( »تَزیََّن« ماضی باب »تفّعل« است و دلیلی ندارد .  480
»ما  ندید...«  انسان  »آیا   )۲ یافت  زینت  می شود   ترجمه  مضارع  به صورت 
رأی« فعل ماضی منفی است و دلیلی ندارد به صورت مضارع ترجمه شود. ۳( »اگر 
درس هایت را با دّقت بخوانی، از آن ها سودمی بری.« فعل های ماضی را در اسلوب 
شرط به صورت مضارع ترجمه می کنیم. 4( »موفقنشد کسی که به عواقب کارش 

نگاهنکرد.« »لَْم + مضارع: ماضی منفی« 

 برای اینکه بفهمیم، کدام »لِـ« به کار رفته باید ترجمه کنیم..  481
ترجمءه گزینه ها: ۱( »انسان بایدبداند که .......«. »لِـ« امر داریم. ۲( »برایاینکه 
خودم را از خشم دورکنم، بسیار تالش کردم.« می بینید که با توّجه به معنا، 
را  تالش  »باید   )۳ کنیم.  ترجمه  امر  به صورت  نمی توانیم  داریم.  ناصبه  »لِـ« 

سرلوحءه کارم قراردهم تا به هدفم برسم.« »لِـ« ناصبه داریم. کاّلً وقتی دو تا 
فعل داشته باشیم، »غالباً« »لِـ« ناصبه داریم. 4( »باید از مشورت با هر دلسوز 

نادانی دوریکنیم.« چاره ای نداریم جز اینکه به صورت امر ترجمه کنیم.

بهصورت.  482 مضارع فعل حالت چند در یازدهم  کتاب  حد  در   
التزامیترجمهمیشود:

1-بعداز»لِـ«بهمعنای»برایاینکه،تا«و»لِـ«امر.
2-بعدازحروف»أْن،حّتی،لِکي،کَي«

3-فعلشرط
4-فعلنهیغایبومتکّلم

برریس گزینه ها: ۱( »لِـ« در »لیتوّکل« از نوع امر است و فعل معنای مضارع التزامی 
می دهد  لِیتوّکْل  باید توّکل کند )آخر فعل در عبارت کسره گرفته چون 
کلمءه بعدش »ال« دارد. از همان کسره می شود فهمید فعل، امر است.( ۲( با 
اسلوب شرط رو به روییم: »هرچه از خیر پنهانی انجامدهید )تفعلن(، خداوند 
نسبت به آن آگاه است.« ۳( »حّتی + مضارع«  »حّتی یُعطیك: تا به تو عطا 
میترسی.« »ال  از تکذیبش  از چیزی که  صحبتنکن  »ای پسرکم؛  کند« 4( 
دلیلی  و  است  فعل مضارع معمولی  »تخاف«  و  و مخاطب  نهی  فعل  تُحّدث« 

ندارد به صورت التزامی ترجمه شود.

 سهنوع»لِـ«داریم:.  483
1-»لِـ«جاّره)حرفجّر(کهبااسمهمراهمیشود.

ـَ 2-»لِـ«کهمعنای»تا،برایاینکه«میدهدو ـُ  
حذف «ن»

به جز جمع مؤّنث
ظاهر فعل مضارع را این گونه تغییر می دهند: 

ایننوع»لِـ«برسرهمۀصیغههایفعلمضارعمیآید.
باصیغههایغایبومتکّلمفعل »باید«میدهدو امرکهمعنای »لِـ« -3

ـْ مضارعهمراهمیشود. ـُ  
حذف «ن»

به جز جمع مؤّنث
ظاهر فعل مضارع را این گونه تغییر می دهند: 

و عبارت نشانههای به توّجه راه بهترین »3« و »2« مورد برایتشخیص
عبارت  تا  باشد  امر  به صورت  باید  فقط  »لِـ«   )۱ گزینه ها:  برریس  ترجمهاست. 
با مشکالت  و خوش بین اند،  که صبور  در حالی  باید  مؤمن  »زنان  دهد:  معنا 
روزگار روبهروشوند.« ۲( وقتی قبل از »لِـ« حرف »فـ« را دیدید، شک نکنید 
با نوع امرش مواجهید. در این صورت خود »لِـ« ساکن می شود: »گفته می شود 
که فرصت ها همانند گذر ابرها در گذرند، پس باید آن ها را غنیمتبشماریم.«

۳( سبک و سیاق عبارت جوری است که »لِـ« در »لتصلي« را فقط می توانیم 
به صورت »برای اینکه« ترجمه کنیم. البته البته! چون با صیغءه مخاطب )مفرد 
امر نیست؛  از نوع  »لِـ«  مؤنث مخاطب( سروکار داریم، پس می توانیم بگوییم 
چون طرز ساخت فعل امر از فعل های مخاطب اصالً جور دیگری است: »برای
اینکه سریع تر به مشهد برسی، باید با هواپیما سفر کنی.« 4( هم ظاهر فعل 
»یساعدوا« و هم معنای عبارت این را به ما می گویند که »لیساعدوا« فعل امر 

است: »باید به ستمدیدگان جهان کمککنند تا از دست ستم رهایی یابند.«

 صورت سؤال ها در نظام جدید خیلی خیلی مهم شده اند. گاهی .  484
ساده  هم  چندان  سؤال  صورت  فهمیدن  اّما  ساده اند  گزینه ها  و  سؤال  خوِد 

نیست. این سؤال فعل امر را خواسته!
برریس گزینه ها: ۱( چون »ن« از فعل »یذهبوا« حذف شده و معنای عبارت هم به 
دستور دادن می خورد، نتیجه می گیریم که »لَیذهبوا« فعل امر است: »باید به مدرسه 
بروند.« ۲( درست است که »ن« از فعل »یذهبوا« حذف شده اّما سیاق عبارت بیانگر 
این است که »لِـ« ناصبه به کار رفته: »برخاستند تا به مدرسه بروند.« ۳( این گزینه 
فعل امر یا معنای دستوری ندارد: »میل خودشان است چه به مدرسه بروند چه 
در آن بمانند.« 4( ضمیر »هم« نشان می دهد که »اجتمعوا« ماضی )اِجَْتَمعوا( است: 

»آن ها جمع شدند که به مدرسه بروند قبِل از دست رفتن فرصت.«
توجّه: »اجتمعوا« می تواند فعل امر هم باشد؛ اگر سیاق عبارت این موضوع را 
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نشان دهد یا حرکت عین الفعلش کسره )ـِ( باشد  اِجَْتِمعوا: جمع شوید.

 شکلظاهریفعلمضارعتغییرمیکنداگر:.  485
1-بعدازادواتشرط)إْن-مَْن-ما(بیاید.

2-بعدازحروفناصبه)أْن-لِـ-لِکَْي-کَْي-حّتی-لَْن(بیاید.
3-بعدازحروفجازمه)لِـ)امر(-ال)نهی(-لَْم(بیاید.تغییراتشهم

بهاینشکلاست:
ـَ  ـُ  

حذف «ن»
به جز جمع مؤّنث

بعد از حروف ناصبه: 

ـْ  ـُ  
حذف «ن»

به جز جمع مؤّنث
بعد از ادوات شرط و حروف جازمه: 

برریس گزینه ها: ۱( »همکالسی هایم را ناامید دیدم؛ پس به آن ها گفتم: از رحمت 
خداوند ناامیدنباشید.« طبق معنا باید فعل نهی به کار رود و »ال« ی نهی باعث 
می شود »ن« فعل مضارع حذف شود  ال تیأسوا ۲( »با دوستانم صحبت 
کردم تا بدانند چگونه می توانند که در برنامه هایشان موّفق شوند.« »لِـ« و »أن« 
از  »آن ها   )۳ »ینجحوا« حذف شود.  و  »یعلموا«  در  »ن«  باعث شده اند  ناصبه 
خانه شان خارج شدند تا به مدرسه بروند و شما تا اآلن خارج نشده اید.«، »لِـ« 
ناصبه و »لَْم« باعث شدند »ن« در »یذهبوا« و »یخرجوا« حذف شود. 4( »آن ها از 
خانه شان خارج شدند تا به مدرسه بروند و شما تا اآلن خارج نشده اید.« حروف 
»َکْي« و »لَْم« در ظاهر فعل های »یَذهبَن« و »تَخرجَن« اثر نگذاشته اند؛ چون این 

فعل ها از صیغءه جمع مؤّنث اند. 

 برریس گزینه ها: ۱( کسی که برای مّدتی طوالنی غذا نخورده است. .  486
)گرسنه( ۲( ارزش های مشترک میان گروهی از مردم )فرهنگ( ۳( مرگ 
در راه حّق )مدرک واژۀ صحیح »االستشهاد: شهید شدن« است.( 4( کسی که 

)شخصی یا چیزی را بسیار دوست دارد. )شیفته

 برریس گزینه ها: ۱( اشارهکرد دانشمند فرانسوی به تمّدن قدیمی .  487
ایران.  ۲( یکی از استادانمان دستیافت به دکترایافتخاری از جامعه ای 
سخنرانی  و  کودکی ام  طریق  از  را  شعر  می داشتم  دوست   )۳   .بین المللی
شیفته«  »ُمْعَجبَة:  و  زماِن«  از  »ُمْنُذ:  به ترتیب  صحیح  )واژگان   .بودم حافظ 
است.( 4( بهشمارمیآورند تعدادی از خاورشناسان مهمانی با غذاهایی فراوان 

 .را جزئی از فرهنگ ایران

دانشگاه .  488 پنج سال در  به  نزدیک  ترجمءه عبارت سؤال: »دوستم   
هاروارد درس خواند.« دوستم در دانشگاه هاروارد درس خواند ..........«

ترجمءه گزینه ها: ۱( حدود پنج سال ۲( بسیار بیشتر از پنج سال ۳( بسیار کمتر 
از پنج سال 4( دقیقاً پنج سال

داد، .  489 خوراک  أطعَم:  بپرستند،  باید  لِیعبدوا:  مهم:  لکمات  ترجمءه   
آمنهم من خوف: از ترس ایمنشان کرد.

برریس سایر گزینه ها: ۱( بپرستند )باید بپرستند؛ »لیعبدوا« فعل امر است. چون 
قبل از »لِـ«، حرف »فـ« آمده، »لِـ« قطعاً از نوع امر است.(، در ترس به او ایمان 
آوردند )از ترس ایمنشان ساخت( ۳( می پرستند )مانند گزینءه »۱«(، نجاتشان 
داد )خوراکشان داد(، از ترس به او ایمان آوردند )مانند گزینءه »۱«( 4( نجاتشان 

داد )مانند گزینءه »۳«( از ترس به او ایمان آوردند )مانند گزینءه »۱«(

 »مِْن: از« در گزینه های »۱« و »۲« ترجمه نشده است، »مستشرقي« .  490
در اصل »مستشرقین« بوده که چون مضاف شده نونی برایش نمانده؛ باید جمع 
العلمّیة: سخنرانی های  »محاضراتها   ،)»۲« و  گزینه های »۱«  )رد  ترجمه شود. 
علمی خود« ترکیب وصفی - اضافی است )رد سایر گزینه ها( و »عالمّیة« صفت 

»لغات« است نه مجرور به حرف جّر )رد گزینءه »۳«(

 ۱- ترجمۀوساختارفعلها: »لَِنُکْن« فعل امر متکّلم مع  الغیر و .  491
به معنای »باید باشیم« است )رد سایر گزینه ها(

۲- ترجمهدرستواژگان: الف(

(( رخ می دهد، اتفاق می افتد
(( می گذرد یحدث

)رد گزینه های »۱« و »۳«(
آینده ))ب(

(( بعدًا المستقبل

)رد گزینءه »4«(
ج( »أصبَح، یُصبُح: شد، می شود«، حرف »لکي« روی »ال نصبح« تأثیر می گذارد 

و این فعل به صورت مضارع التزامی منفی ترجمه می شود:

(( نشویم
(( نباشیم، دچار نشویم ال نُصبَح

)رد سایر گزینه ها(
۳- فعل نباید به صورت اسم ترجمه شود:

(( تا لّذت بریم
(( تا با لّذت بردن حّتی نتلّذذ

)رد گزینءه »۳«(

»ال .  492 گزینه ها(،  سایر  )رد  می دهد  »در«  معنای  »بقوم«  در  »بـ«   
یُغّیر« فعل مضارع منفی است )رد گزینه های »۳« و »4«(، »ابتدا، نخست« در 
روا« فعل معلوم است. )رد گزینءه »۱«( گزینه های »۳« و »4« اضافی است و »یُغیِّ

لوا« فعل متعّدی و معلوم و »فریقاً« .  493 ۱( »شکَّ برریس سایر گزینه ها:   
»چیزی« هم اضافی است. ۳( و ال  مفعولش است  تشکیل دادند. ضمناً 
به ترجمه شان مراجعه نمی کند. 4( »لم« تغییری در  تُراجُع ترجمتها  و 
ظاهر فعل »تتحّدثون« ایجاد نکرده؛ پس »لَِم« داریم  چرا حرف می زنید ...

 »لَم + مضارع: ماضی منفی«  لَم یَُکْن له: برای او نبوده است..  494

را .  495 آخرش  است.  نهی  فعل  یَحزْن«  »ال   )۱ گزینه ها:  سایر  برریس   
می بینید که تغییر کرده؟!  نباید ناراحت کند. ۳( یَبُْسُط  می گسترانَد 

4( »یُحَْسن« فعل مجهول است  نیکی شود

لَم .  496 منفی«   ماضی  مضارع:   + »لَم   )۲ گزینه ها:  سایر  برریس   
یُطالعَن  مطالعه نکرده اند ۳( از سبک و سیاق عبارت پیداست که »لِـ« در 
»ألتقّرب« از نوع ناصبه است: »برای اینکه به خداوند نزدیک شوم، از گناهان 
بزرگ دوری می کنم.« 4( »ال تَسمْح« فعل نهی از صیغءه مفرد مذّکر مخاطب 

است  اجازه نده
ظاهر فعل ها در ترجمه شان به ما خیلی کمک می کند.

 برریس سایر گزینه ها: ۲( اسلوب ندا نداریم که »ال تتکاسل« را فعل .  497
نهی در نظر بگیریم. »ال تتکاسل« در این گزینه مضارع منفی است  تنبلی 
نمی کند. ۳( »شاهََد« فعل مفرد مذّکر غایب ماضی و »الطاّلب« فاعلش است 
 دانش آموزان نمراتشان را در کالس نگاه کردند در حالی که موفق بودند. 
4( »صاِدْق« فعل امر از صیغءه مفرد مذّکر مخاطب و »اّلذي« مفعولش است  
دوستی کن با کسی که به تو دلسوزی می کند در حالی که تو در غفلت هستی.

تکیه .  498 باید  است   امر  فعل  »لِتعتمْد«  برریس سایر گزینه ها: ۱(   
کند.۲( »بسیاری از چیزها را می دانیم اّما آن ها در خاطرمان نیستند.« تفاوت های 
ترجمه ای را ببینید! ۳( »األُسرة« مفرد است  خانواده، »مؤثّرة« اسم است 

 تأثیرگذار

 »سـ + مضارع: مستقبل«  »سُیعطي: خواهد داد« همچنین .  499
»بََدلَها: به جای آن« ترجمه نشده است.

 موارد نادرست سایر گزینه ها: ۱( »إّنا« اضافی است، األعداء )العدّو؛ .  500
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»دشمن« مفرد است.(، یؤثّروا )یؤثّر( ۲( لن نسمح )ما سمحا، لم نَسمْح(، یتأثّر 
)یؤثّر؛ »یَتأثّر: تحت تأثیر قرار بگیرد«، »یُؤثّر: تأثیر بگذارد«(، شبابنا )الشباب(

۳( »نحن« اضافی است، للتأثیر )أن یؤثّر(

امر .  501 فعل  ساختن  برای  است.  مخاطب  امر  فعل  کنید«  »تالش   
مخاطب به »لِـ« نیازی نداریم  حاِولوا: تالش کنید

»االْمتِحانات«؛ .  502 است.  »اِفْتِعال« صحیح  باب  مصدر  »االمتحانات«   
ضمناً »تساعد« مضارع باب »مفاعلة« است  تُساِعُد

ترجمه: »امتحانات به دانش آموزان مدارس برای یادگیری درس هایشان کمک می کند«

است .  503 »یََتفاَعلون« صحیح  وزن  بر  و  »تفاعل«  باب  از  »یتعایشوا«   
 یَتعایَشوا. ضمناً »تعایش« که مصدر باب »تَفاُعل« است  تَعایُشاً

ضمناً .  504 ُمحاَضرات.  است   »ُمفاَعلَة«  باب  مصدر  »محاضرات«   
ة« صحیح است. »الفاِرسیَّ

فاهُم.  505  »الّتفاهم« مصدر باب »تَفاُعل« است  التَّ

ضمناً .  506 الُمستْشرِق.  است   ـِ(  )ُمـ  فاعل  اسم  »المستشرق«   
ل« است  تََأثُّر »تأثّر« مصدر باب »تََفعُّ

 صورت سؤال به فعل نهی اشاره دارد. در گزینه های »۱« و »۲« .  507
بعد از »ال« اسم آمده )نجاح، فوز، جهد، حیلة( و طبیعتاً فعل نهی نداریم. در 
گزینءه »۳«، هم با توّجه به ظاهر فعل مضارع )حذف شدن »ن«( و هم با توّجه 
به معنا، فعل مضارع منفی داریم: »با سخنانتان به آرزوهایتان نمیرسید؛ زیرا 
و  تغتّروا«  »ال  از  »ن«  »4«، حذف شدن  گزینءه  در  اّما  دوای شماست.«  هّمت 
معنای عبارت نشان می دهند که با فعل نهی طرفیم: »فریب چیزی را که دارید، 

نخورید، شاید در یک آن از دست برود.«

 یکنوع»لم«داریمکههمراهفعلمضارعمیآید،بههمراه.  508
هممعنایماضی)ساده،نقلی(منفیمیدهند

ـْ  ـُ  
حذف «ن»

به جز جمع مؤّنث
و ظاهر فعل مضارع را این گونه تغییر می دهد: 

که»لَْم«نوشتهوخواندهمی شود.یکنوع»لم«دیگرهمداریمکهمخّفف
»لماذا«وبهمعنای»چرا«استکه»لَِم«نوشتهوخواندهمی شود.بعدشفعل
ماضیومضارعواسممی آیدوفعلمضارعبعدشهمبی تغییرمی ماند.باز

همبهترینراهبرایتشخیص،توّجهبهترجمۀعبارتاست.
برریس گزینه ها: ۱( »این مرد، بندۀ درستکاری است و نزدیکانش را هنگام مشکالت 
چرا  پس  نزدیک اند؛  امتحانات  »روزهای   )۲ داریم.  »لَْم«  است.«  نکرده رها
درس هایت را مطالعه نمی کنی؟« ترجمه که داد می زند کلمءه پرسشی »لَِم« را داریم. 
از نظر قواعدی هم،بعداز»لَْم«فعلمضارعمنفینخواهیددید! ۳( »بسیاری 
از معجزه ها در طبیعت تاکنون کشفنشده اند.« »لَْم« داریم که با فعل »تکتشف« 
با  معنای ماضی منفی داده است. 4( »آن دانش آموز درس را به خوبینفهمید.« 
عبارت  منفی می دهد.  ماضی  معنای  بعدش،  فعل مضارع  که همراه  »لَْم« طرفیم 

معنی نمی دهد اگر »لم« را »لَِم« حساب کنیم!

قرار .  509 شرط  اسلوب  در  َصبََر«  »طَلََب،  فعل  دو   )۱ گزینه ها:  برریس   
بر  بخواهد،  را  بزرگی  »هر کس  می کند:  تغییر  مضارع  به  زمانشان  و  گرفته اند 
که  شده  »تأتي«  فعل  اضافءه  به  »لم«   )۲ صبرمی کند.«  آن  راه  در  سختی ها 
به دالیلی »ي« اش را حذف کرده و خب در اسلوب شرط قرار گرفته که معنای 
و  آمده  مزاحمی  هیچ  بدون  »تجتهدان«   )۳  »... نیایی  »اگر  می دهد:  مضارع 
معنای خودش را می دهد: »شما برای هدفتان تالشمی کنید ...« 4( در این 
گزینه »لَْم« داریم. به دو دلیل می فهمیم این را: الف( قبلش »لِماذا: چرا« آمده 
درست به خوبی  »چرا  جمله:  معنای  ب(  بیاید.  چرا«  »لَِم:  نمی تواند  دیگر  و 

نخواندی ...« »لَْم + مضارع: ماضی منفی«

بااسم.  510 باید اوالً برساند را اگربخواهدمفهوم»داشتن« »لِـ«  
همراهشود،ثانیاًمعنایمالکیترابرساند.

برریس گزینه ها: ۱( »کشاورز برای طلب روزی برای خانواده اش خارج می شود.« 
درست است که »لِـ« با اسم همراه شده اّما معنای مالکیت را نمی رساند. ۲( »لِـ« 
با فعل همراه شده: لتفهموا: تا بفهمید ۳( »در مدرسءه ما دانش آموزی هست که 
حافظه ای قوی دارد ...« »لِـ« با اسم )ضمیر »ه«( همراه شده و معنای مالکیت 

را می رساند. 4( »لِـ« با فعل همراه شده  لَِیهدَي: تا هدایت کند

 ترجمءه عبارت سؤال: »دو برادرم تحصیل را در مراحل باال ............. .  511
اّما خواهرم آن را ............ .«

با  ترجمه و برریس گزینه ها: ۱( »ادامه ندادند - ادامه داد« هم از لحاظ معنایی 
عبارت جور در می آید و هم اینکه صیغءه فعل ها با اسم ها همخوانی دارد. »أخواي« 
در اصل »أخواِن + ي« بوده )»أَخوان« مثناست و »أُْخت« هم مفرد مؤّنث است.( 
۲( »ادامه نخواهند داد - ادامه نمی دهد« فعل دوم هم از لحاظ معنایی با عبارت 
جور در نمی آید و هم اینکه از صیغءه مذّکر غایب است. ۳( »ادامه ندادند - ادامه 
نداد« فعل دوم از نظر معنا با عبارت جور در نمی آید. 4( »ادامه نمی دهند - ادامه 

نخواهد داد« فعل دوم از نظر معنا با عبارت جور در نمی آید.

 برریس گزینه ها: ۱( از کسرۀ آخر »لیعتمد« می فهمیم که »لِـ« امر .  512
راحت تر  تا  گرفته  کسره  آخرش  آمده،  »ال« دار  اسم  بعدش  رفته. چون  به کار 
خوانده شود  باید تکیه کند. می دانید که درترجمۀفعلهایامرغایب
ومتکّلماز»باید+مضارعالتزامی«استفادهمیکنیم. ۲( »ال یَْنَجُح: موفق 
نمی شود« فعل مضارع منفی است و به صورت اِخباری ترجمه می شود. ۳( »لَم 
+ مضارع: ماضی منفی«  لَم أفَْهْم: نفهمیدم 4( ال تتقّدمان  پیشرفت 

نمی کنید )نمی کنند(

من .  513 برای  کسی که  با  کنم  مشورت »باید  )۱ گزینه ها:  برریس   
بهترین کارها را می خواهد.« فعل امر متکّلم داریم  باید + مضارع التزامی. 
۲( »هیچ کس از ما نمی داند که در آینده چه برایش رخمی دهد.« دلیلی ندارد 
»یَعرُِف، یَحدُث« به صورت التزامی ترجمه شوند. ۳( »برایاینکه در جایی آرام 
درسبخوانم، به کتابخانه رفتم.« »لِـ« ناصبه + مضارع  تا، برای اینکه + 
مضارع التزامی 4( »قرار گذاشتیم که در تعطیالت نوروز به سفرنرویم.« أاّل 

نُسافَر = أن + ال + نُسافَر  »أن + مضارع: مضارع التزامی«

 برریس گزینه ها: ۱( »ال نَْستمْع: نباید گوش فرا دهیم« فعل نهی از .  514
»افتعال«  باب  از  و  »نَْفَتِعل«  بر وزن  اّما  صیغءه متکّلم مع  الغیر است، درست! 
است؛ ضمن اینکه قبالً گفتم که فعل نهی غایب و متکّلم معنای مضارع التزامی 
می دهند. ۲( »ال تغتّروا« فعل نهی جمع مذّکر مخاطب از باب »افتعال« است: 
، جمع مذّکر مخاطب   یَغترُّ ، مضارع   اِْغَترَّ اِفَْتَعَل   »َغَرَر« بر وزن 
تغتّرون، نهی  ال تغتّروا ۳( »این کار جایگاهش را در دانشگاه های اسالمی 
التزامی ترجمه شود؛ ضمن  به صورت  »یرفع«  ندارد فعل  باالمیبرد.« دلیلی 
اینکه این فعل ثالثی مجرد است. 4( »من دعاها را به زبان عربی می خوانم و به 
« در آخرش( و هم  ـُ ترجمه شان مراجعهنمیکنم.« هم از ظاهر فعل )داشتن »
از سیاق عبارت پیداست که »ال ُأراِجُع« فعل مضارع منفی است. حتماً می دانید 

که این فعل از باب »مفاعلة« است: »راجَع، یُراِجُع، ُمراجََعة«
ترجمءه متن اول: »در آفریده های پروردگار بخشاینده مان جلوه هایی از زیبایی، سود و 
حکمت وجود دارد. در میانءه صحرا، گاهی مناطقی دیده می شود که در آن گیاهان 
و درختانی وجود دارند که تغذیه شان به وسیلءه چشمه های متعّدد و چاه ها است. 
از جملءه این درختان، درختان میوه داری همانند نخل است. در بعضی از مناطق 
صحرایی بعد از باران های شدید، انواع فراوانی از گل های زیبا پدیدار می شوند. عمر 
این گل ها نهایتاً به شش یا هشت هفته می رسد. همچنین برخی گیاهان کم برگ در 
آنجا یافت می شوند تا به وسیلءه تبخیر فقط کمی از آب را از دست بدهند. برخی از 
گیاهان صحرایی، ریشه شان در دل زمین است، در عمقی بیش از 50 متر، به همین 
دلیل است که می توانند مدتی طوالنی زندگی کنند. می توان محصوالت کشاورزی را 

به واسطءه قنات ها یا لوله ها در قسمتی از صحرا مخصوصاً اطرافش کاشت.«
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آن .  515 در  هیچ چشمه ای  و  است  ۱( صحرا خشک  ترجمءه گزینه ها:   
نیست. ۲( همءه درختان زندگی می کنند حّتی اگر برگ های کمی داشته باشند. 
دارند. 4( در  احتیاج  بیشتری  به آب  دارند  زیادی  برگ های  که  ۳( درختانی 

صحرا بعضی از درختان وجود دارند که ریشه شان در دل زمین است.
توضیح: گزینءه »۱« آشکارا غلط است؛ چون خود متن گفته که برخی از درختان 

در صحرا به وسیلءه آب چشمه ها سیراب می شوند 

 ترجمه و برریس گزینه ها: ۱( برخی از درختان صحرایی هیچ فایده ای .  516
فراوانی  برگ های  که  درختانی  در صحرا   )۲ نگفته!(  را  این  که  )متن  ندارند. 
داشته باشند وجود ندارد. )درست است که متن گفته برخی شان برگ های کمی 
زندگی   )۳ ندارند!(  وجود  در صحرا  اصالً  پربرگ  درختان  که  نگفته  اّما  دارند 
همءه درختان صحرایی از ارادۀ انسان خارج است. )آخ! آخ! آخ! کلمءه آخر متن 
که  آبی   )4 دیگر!(  انسان اند  کار  لوله ها  خب  لوله ها«!  »األنابیب:  می بینید:  را 
در دل زمین است ناگزیر برای درختان صحرایی محسوب می شود. )به عنوان 

صحیح ترین گزینه می پذیریمش!(

زندگی .  517 طوالنی  مدتی  صحرا  در  »درختان  ترجمءه عبارت سؤال:   
می کنند؛ چون ...« فقط دّقت کنید که گزینءه نادرست را خواسته. 

ترجمءه گزینه ها: ۱( بعضی هاشان از دل زمین حّتی در کمتر از 70 متر آب می نوشند. 
برگ های   )۳ می کند.  نازل  باران  آن ها  بر  فصل ها  بیشتر  در  متعال  خداوند   )۲
برخی شان  زندگی   )4 ندارند.  احتیاج  زیادی  آب  به  بنابراین  است؛  کم  بعضی شان 

به واسطءه چشمه ها و چاه هاست.

 ترجمءه عبارت سؤال: »در صحرا می توانیم به ........... دست یابیم.« .  518
باز هم گزینءه نادرست را خواسته.

ترجمءه گزینه ها: ۱( گیاهان سودمندی که زیبایی دارند. ۲( درختان پربار به کمک 
چشمه ها ۳( محصوالت کشاورزی به واسطءه قنات ها یا لوله ها 4( گل ها به دلیل 

باران هایی که شش یا هشت هفته دوام دارند.

 »تُشاهَد« فعل مضارع مجهول از باب »مفاعلة« است )علی وزن .  519
»فاعل«، مصدره »مفاعلة«( و صیغه اش هم که طبق متن، للغائبة است )دیده 
از باب »تفاعل«  می شوند(. گزینءه »۱« که گفته مِن وزن »تفاَعل« این فعل را 

حساب کرده!

متن .  520 سیاق  طبق  )للغائبة؛  للمخاطب   )۱ گزینه ها:  سایر  برریس   
»تظهر« از صیغءه مفرد مؤّنث غایب است: پدیدار می شوند.( ۲( فاعله »األزهار« 
)للغائبة(،  للمخاطب   )4 است!(  الجّر  بحرف  مجرور  »األزهار«  »أنواع«؛  )فاعله 
مصدره: إظهار )مصدره: ظهور؛ »إظْهار« مصدر باب »إفعال« )ثالثی مزید( است. 

« شروع می شد!( ـُ اگر »تظهر« از باب »إفعال« بود با »

با .  521 »ُمثمرة« چون  أثَْمَر؛  )فعله:  ثمر  فعله:   )۱ برریس سایر گزینه ها:   
»ُمـ« شروع شده اسم فاعل از ثالثی مزید است و خب از وزنش هم پیداست 
که از باب »إفعال« ساخته شده.( ۲( النخل )أشجار( 4( معرفة )علم(  نکرة

ترجمءه متن دوم: »در زندگی پدیده های شگفتی وجود دارند که ما را فرا می خوانند 
تا به وجود قدرتی آگاه و خردمند اعتراف کنیم که )این قدرت آگاه و خردمند( 
زندگی را تدبیر می کند. به عنوان مثال این دو موضوع را بخوانید: دانشمندان 
بعد از تحقیقاتی که در بزرگ ترین شبکءه تارهای عنکبوت صورت گرفته است، 
می خواهند دست به تغییراتی در رادارهای کنونی بزنند. در خالل این تحقیقات 
آشکار شد که عنکبوت منتظر نمی ماند که حشرات به سویش بیایند؛ بلکه این 
تارها را به عنوان راداری برای آن حشرات به کار می گیرد تا سمتش پرواز کنند 
درآیند.  به حرکت  می نماید،  عنکبوت مشّخص  رادار  که  در همان جاهایی  و 
موضوع دوم، این آیءه کریمه است: »نه خورشید را ِسَزد که ماه را دریابد و نه 
شب که جای روز را بگیرد. هر کدامشان در مداری شناور و در گردش اند.« که به 
حقیقتی علمی اشاره می نماید و آن هم این است که زمین و ماه به خورشید 
ضمن  و  نظم  با  مختلف،  سیاره های  و  ستارگان  این  تمام  نمی کنند.  برخورد 

محاسبات بسیار دقیقی به حرکت درمی آیند.« 

 براساس متن ................  522
نتیجءه  یکدیگر،  با  ماه  و  خورشید  نکردن  برخورد   )۱ گزینه ها:  برریس  و  ترجمه 
حرکت اجرام آسمانی است. )متن که چنین چیزی نگفته!( ۲( گاهی اوقات شکار 
راهی را انتخاب می کند که شکارچی مشّخص کرده است. )دقیقاً به همان قضیءه 
تارهای عنکبوت که مثل رادار کار می کنند، اشاره دارد.( ۳( تار عنکبوت همیشه 
منتظر آمدن حشره است تا آن را شکار کرده و بخورد. )متن گفته تار عنکبوت 
ساز و کارش است در این جور موارد و منتظر نمی ماند!( 4( دانشمندان به ساختن 
شکل رادار بر اساس شکل تارهای عنکبوت اقدام کردند. )نه؛ دانشمندان سازوکار 

رادارها را براساس تارهای عنکبوت تغییر دادند.(
را .  523 راداری  توانستند  به تازگی  »دانشمندان  سؤال:  عبارت  ترجمءه   

بسازند که ......... را مشخص می کند.« 
ترجمءه گزینه ها: ۱( مکان هدف خواسته شده را با دّقت ۲( زمان حرکت شیء و 
نوع و چگونگی اش ۳( مسیر حرکت هدف همان گونه که مدّ نظر است. 4( هدف 

در نهایت دّقت و سرعت
توضیح: »دانشمندان با توّجه ساز و کار تارهای عنکبوت، مسیر حرکت هدف را 

به وسیلءه رادارهای جدید تعیین کردند.«
 ترجمءه عبارت سؤال: »هر یک در مداری شناور و در گردش اند.« .  524

منظور از آیءه کریمه ........ است.
و  موجودات  عبادت   )۲ آسمانی  اجرام  و  مخلوقات  فراوانی   )۱ گزینه ها:  ترجمءه 
تسبیح گفتنشان در آسمان ها ۳( حرکت اجرام آسمانی و گردششان در مدارهای 
ثابت و مشخص 4( مشغول بودن افالک آسمانی به ستایش پیرامون اجرام آسمانی

 نزدیک ترین مفهوم به متن ........... است..  525
ترجمءه گزینه ها: ۱( کارها نزد خداوند محشور می شوند. )باز می گردند.( ۲( در هر 
حادثه ای به خداوند اطمینان داشته باش. ۳( سپاسگزاری جوان از خداوند به 
قدر نعمتش است. 4( کارهای جهان به فرمان خردمندی در جریان می باشد. 

واضح است که گزینءه »4« نزدیک ترین مفهوم به متن را بیان کرده!
حذف .  526 قد  معلوم،  مجهول    )۲ گزینه ها:  سایر  نادرست  موارد   

فاعله  مع فاعله جملة فعلّیة ۳( ماضیه »تدبَّر«  ماضیه: »دبّر«، فاعله ضمیر 
»ها« المتّصل )ضمیر »ها« مفعولش است.( 4( للمخاطب  للغائبة، حروفه کّلها 

أصلّیة = مجّرد ثالثي - له ثالثة حروف أصلّیة و حرف زائد = مزید ثالثي
 موارد نادرست سایر گزینه ها: ۱( متعدٍّ  الزم ۲( مجهول  .  527

ك، للمخاطب  معلوم، نائب فاعله  فاعله ۳( ماضیه: حّرك  ماضیه: تحرَّ
 للغائبة، فاعله »السّیارات« )فاعل قبل از فعل نمی آید.(

 موارد نادرست سایر گزینه ها: ۱( للفعل المذّکر  للفعل المؤّنث .  528
۳( جمع مکّسر  جمع سالم، مفعول  فاعل  4( مفعول  فاعل 

 »الُمْفَردات: واژگان، کلمات« و »ُمْنُذ: از زماِن«! .  529
 متضاد »اِزداَد: زیاد شد« را خواسته! .  530

ترجمءه گزینه ها: ۱( شّدت گرفت ۲( کم شد ۳( زیاد شد، زیاد کرد 4( زیاد شد
گرفته .  531 آهوها  از  نوعی  از  که  است  »عطری  ترجمءه عبارت سؤال:   

می شود.« عبارت واژۀ .......... را توصیف می کند.
ترجمءه گزینه ها:  ۱( بال ۲( ابریشم ۳( پارچه 4( ُمشک

 »کان + مضارع: ماضی استمراری«  »کاَن یَأُمُر: دستور می داد، .  532
)رد  زکات«  الزکاة:  نماز،  »الصالة:   ،)»4« و   »۲« گزینه های  )رد  می کرد«  امر 
گزینه های »۱« و »۲«( و ضمیر »ه« در گزینءه »۱« ترجمه نشده است؛ ضمیرها!

 »ال ییأُس« فعل مضارع منفی است نه نهی )رد گزینءه »۲«( و نه .  533
ماضی )رد گزینءه »4«( ولی خب چون »إاّل« داریم، می توانیم فعل را مثبت و 
»إاّل« را »فقط، تنها« ترجمه کنیم. »َروح اهلل« ترکیب اضافی است نه وصفی )رد 
گزینءه »۳«( و اینکه »القوم الکافرون« گروه اسمی است نه جمله )رد گزینءه »۳«(

  »ألِْسنة: زبان ها« و »قلوب: دل ها« جمع اند نه مفرد )رد گزینءه »۱«؛ .  534
توّجهبهتعداداسمها(، »ألسنة« در گزینءه »۳« درست ترجمه نشده است، و 

»لیس: نیست« در گزینه های »۲« و »۳« درست ترجمه نشده است!




