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َاْلَمفعوُل اْلُمْطَلق

به جمله های زیر دقت کنید: 

 سعید در اتاِق بازی حاضر شد. 

 سعید قطعاً در اتاق بازی حاضر شد.

 سعید مانند قهرمانان در اتاق بازی حاضر شد.
تفاوت این جمله ها چیه؟

کید »قطعاً، بی شک، یقیناً و ...« در جمله میشن یا این که نوِع انجام فعل »مانند قهرمانان، بسیار زیاد و ...« رو میرسونن،  در زبان عربی به کلماتی که سبب بیان تأ
مفعول مطلق میگن!

کید فعل جمله  یکی از نقش های جمله در زبان عربی مفعول مطلق می باشد، این نقش، مصدر منصوب فعلی است که قبالً در جمله آمده است و گاهی برای تأ
کید فارسی می باشد، مانند: و برطرف کردن شّک مخاطب در انجام گرفتن فعل به کار می رود که معادل قید تأ

َمَنعَ ني الطّبیُب َعن التکلُّمِ َمْنعاً.   پزشک قطعاً مرا از سخن گفتن منع کرد.
کید قید تأ مصدر منصوب   فعل جمله  

از جنس فعل جمله  

اِنتَصَر الُمجاِهدوَن في ساحة الَحرب انتصاراً.   جهادگران در میدان جنگ بی شک پیروز شدند.
مصدر منصوب  فعل جمله 

از جنس فعل جمله  

 برای مفعول مطلق باید به مصدرهای ثالثی مزید و جدول مربوط به آن ها مسلط باشیم.

مصدرفعل امرفعل مضارعفعل ماضی

إفعالأفِْعْلیُْفِعُلأفَْعَل

ُمفاَعلَة )ِفعال(فاِعْلیُفاِعُلفاَعَل

َل ُلفَعَّ ْلیَُفعِّ تَفعیل )تَْفِعلَة(فَعِّ

اِفتِعالاِفْتَِعْلیَْفتَِعُلاِفْتََعَل

اِنِفعالاِنَْفِعْلیَنَْفِعُلاِنَْفَعَل

تَفاُعلتَفاَعْلیَتَفاَعُلتَفاَعَل

َل ُلتََفعَّ ْلیَتََفعَّ لتََفعَّ تََفعُّ

اِستِفعالاِْستَْفِعْلیَْستَْفِعُلاِْستَْفَعَل
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مّیز الخطأ للَفراغین الیجاد اُسلوب المفعول المطلق: »إّن الجنود األقویاء ............ أعدائهم ............«
 یقتلون ـ ُمقاتاِلً   یقاتلون ـ ُمقاتلًة

 یقاتلون ـ ِقتاالً   یقتلون ـ قتالً
گزینۀ )1( ـ در این تست، جای خالی اّول برای جای گذاری فعل و جای خالی دّوم برای جای گذاری مفعول مطلق است، فعلی که در جای خالی   
اّول قرار دارد باید با مصدری که در جای خالی دّوم قرار می گیرد، هم جنس یعنی هم ریشه و هم باب باشد. زیرا در گزینه های )2( و )3( فعل »یقاتِلوَن« 
)می جنگند( از باب »مفاَعلَة« می باشد که مصدر این باب گاهی بر وزن »ِفعال« نیز ظاهر می شود، بنابراین هر دو گزینه یعنی »مقاتلة« و »قتال« 
چون با فعل عبارت هم باب هستند، و هر دو به معنای »جنگیدن« می باشند و با فعل عبارت مطابقت دارند، صحیح هستند و در گزینۀ )4( نیز فعل 
گر در گزینه ای مثالً داشتیم »یَْقتلُون )مجّرد( ـ مقاتلًة )مزید(« یا  »یَقتلُون« )می کشند( ثالثی مجّرد است که مصدر آن »قَتْل« )کشتن( می باشد اّما ا
»یُقاتلون )مزید( ـ قَتاْلً )مجّرد(« این گزینه ها نادرست بودند زیرا علی رغم یکی بودن مصدر و فعل مورد نظر در سه حرف اصلی، معانی متفاوتی داشتند 

و نمی توانستند به همراه هم به کار روند. 
نتیجه: می توان گفت که اغلب »مصدر منصوب از جنس فعل جمله بودن« به معنای »هم باب بودن« دو فعل می باشد. طریقۀ تشخیص هم باب بودن 

مصدرها، در ثالثی مزید با توجه به قیاسی بودن این مطلب و با نگاه کردن به جدول باب ها کاری آسان است. 

 همان طور که می دانید مصدرِ فعل های ثالثی مجرد، سماعی است، یعنی باید آن ها را حفظ باشیم چون نمی توان از روی وزن یا قاعدۀ خاصی آن ها را 

درست کرد. در جدول زیر مهم ترین مصدرهای ثالثی مجرد را می توانید مشاهده کنید:

قَرأتاَلقاَلنَظَرَعفافَتََحلَِعَبعاَشحَمَدَصبَرَشَکَرَذهََبفعل ماضی

یَقرأیَتلُویَقوُلیَنظُریَعفویَفتُحیَلَْعُبیَعیُشیَحمُدیَصبُریَشُکُریَْذهَُبفعل مضارع

ِقراءًةتاِلوًةقَوالًنَظَراًَعفواًفَتحاًلَِعباًَعیشاًحَمداًَصبراًُشکراًَذهاباًمصدر

َسَعیَکتَبَعرَفَصعَدَصنََعَرأیَرکَِبَذکَرنََزَلغاَصَخلََقَدعافعل ماضی

یَْسَعییَکتُبیَعرُفیَصَعُدیَصنُعیَرییَرکُبیَذُکریَنزُلیَغوُصیَخلُقیَدُعوفعل مضارع

َسعیاًکِتابًةَمعرفًةُصعوداًُصنعاًُرؤیًةُرکوباًِذکراًنُزوالًَغوصاًَخلقاًَدعوًةمصدر

و گاهی مفعول مطلق برای توضیح کیفّیت انجام گرفتن فعل و چگونگی وقوع آن به کار می رود که قید کیفّیت فارسی می باشد که در این صورت مصدر منصوب 
یا به همراه  صفت  ظاهر می شود؛ مانند:

تَْجتَِهُد االُمُّ لِتَربیة أْوالدها اجتهاداً بالغاً.   مادر برای تربیت فرزندانش بسیار تالش می کند.
قید کیفّیت مصدر منصوب  صفت  فعل   

فعل جمله  

َصعدنا من الجبل ُصعوداً َسریعاً.   از کوه با سرعت باال رفتیم. 
قید کیفّیت مصدر منصوب  صفت  فعل   

فعل جمله  

و یا به همراه مضاف الیه ظاهر می شود؛ مانند:
اِْستَغَْفْرُت اهلل اْستِغْفارَ  الّصالحیَن.   مانند درستکاران از خدا آمرزش خواستم.

بیان کیفّیت مصدر منصوب  مضاف الیه  فعل   

اِصبْر      َصبَْر    أیّوب.        مانند ایّوب صبر کن. 
بیان کیفّیت مصدر منصوب  مضاف الیه  فعل   

فعل جمله  
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عّین العبارة الّتي ماجاء فیها المفعول المطلق:
َل اهلل القرآن علی رسوله )ص( تنزیالً.  اُنظروا إلی الدنیا نَظر الزاهدین فیها.  نَزَّ

ًأذهُب إلی المدرسة رغبًة في التعّلم.  ！انّا فتحنالك فتحاً ُمبینا 
َل« می باشد. و  گزینۀ )3( ـ در گزینۀ )1( »نَظر« مصدر فعل جمله یعنی »اُنظروا« می باشد. در گزینۀ )2( »تنزیالً« مصدر فعل جمله یعنی »نَزَّ  
در گزینۀ )4( »فتحاً« مصدر فعل جمله یعنی »فَتَحنا« است و طبق تعریف فوق این کلمات مفعول مطلق هستند. اّما در گزینۀ )3( »رغبًة« مصدر فعل 

جمله یعنی »أذهَُب« نیست و مفعول مطلق نمی باشد.
عّین الجملة الّتي جاء فیها المفعول المطلق:

 و من یُطع اهلَل فقد فاز فوزاً عظیماً.  قد أنزَل اهلل إلیکم ذکراً.
 و إنَّ کثیراً من الّناِس عن آیاتنا لَغافلوَن.  نَعبُُد الّله علی نَعمائِه دائماً.

گزینۀ )1( ـ در گزینۀ )1( »فوزاً« مصدر فعل جمله یعنی »فاَز« می باشد. در گزینۀ )2( »ذکراً« مصدر فعل جمله یعنی »أنزل« نیست. در گزینۀ   
)3( »کثیراً« مصدر فعل جمله نیست و جمله اصالً فعل ندارد و در گزینۀ )4( هم »دائماً« مصدر فعل جمله یعنی »نَعبُُد« نیست.

بررسی ویژگی های مفعول مطلق

مصدر بودن: نخستین ویژگی مفعول مطلق همان مصدر بودن آن است یعنی مفعول مطلق را نمی توان از میان کلماتی مانند اسم فاعل، اسم مفعول، 
اسم مبالغه، اسم تفضیل و ... انتخاب کرد، هر چند در ظاهر هم جنس یا هم ریشه با فعل جمله باشند:

َل اللُه القرآَن في لیلِة القدِر ............ .« ما هو المناسب للَفراغ الیجاد المفعول المطلق: »نزَّ
ً  ُمنَزالً   تَنزیالً  ناِزالً  ُمنزاِل

گزینۀ )1( ـ برای ایجاد مفعول مطلق باید مصدر همان فعل جمله را بگذاریم در گزینه های داده شده تنها »تَنزیالً« مصدر است و مناسب جای خالی   
است. در گزینه های )2 و 3( اسم فاعل و در گزینه  )4( اسم مفعول نمی توانند مفعول مطلق بسازند.

 از جنس فعل جمله بودن: مفعول مطلق، مصدر از جنس فعل جمله است، به آن معنا که نه فقط با فعل مورد نظر هم ریشه باشد بلکه باید هم باب 

نیز باشند. یعنی به صرف هم ریشه بودن نمی توان هر مصدری را برای هر فعلی انتخاب کرد. به عبارت دیگر فعل و مصدر هر دو باید در یک شکل باشند، هر 
دو مجّرد یا هر دو مزید و هر دو در یک باب باشند.

هر.« ما هو الّصحیح للَفراغ الیجاد أسلوب المفعول المطلق: »َعَرفُت َصدیقي ............ في َشدائد الدَّ
فاً  اِعترافاً  تَعریفاً   َمعرفةً  تَعرُّ

ل،  گزینۀ )1( ـ »َعَرفُت« فعل ثالثی مجرد است و مصدر آن »َمعرفًة« مناسب جای خالی است و در سایر گزینه ها مصادر ثالثی مزید از باب »تَفعُّ  
اِفتعال، تَفعیل« هستند. 

انواع مفعول مطلق

1( مفعول مطلق تأکیدی )المفعول الُمطلق ِللتأکید(

کید می کند یا به عبارت دیگر شک و ابهام را نسبت به انجام فعل از بین می برد. )بهتره بدونین در مورد پرسش از مفعول  کیدی بر وقوع فعل تأ مفعول مطلق تأ
مطلق با عباراتی نظیر: »یؤّکُد علی وقوع الفعل«، »َرفْع الشّك عن وقوع الفعل«، »فیه اهتماٌم و ِعنایٌة علی وقوع الفعل« مواجه می شیم که همشون می خوان 

کیدی رو تو جمله پیدا کنیم.( مفعول مطلق تأ
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کیدی است.   هرگاه در یک جمله مفعول مطلق با خودش صفت یا مضاف الیه نداشته باشد مفعول مطلق تأ

کیدی است.  ！... کّلَم اهلُل موسٰی تکلیماً  پس از »تکلیماً« نه صفت و نه مضاف الیه داریم، پس مفعول مطلق تأ
کیدی مفعول مطلق تأ  

هنر 86 کیدي:  عّین المفعول المطلق التأ
 علینا أن نحترم األوالد احتراماً یأخذون منه درساً!  أحسن إحسان من یعرف أّن اهلل یُجازیه یوم القیامة! 

 حاسب نفسك قبل أن تحاسَب حساباً تخاف منه العذاب!  تکّلمت مع طالباتي حول النّص تکّلماً أال تتذّکرین ذلك! 
گزینۀ )4( ـ پس از »تکّلماً« که مفعول مطلق است، هر چند جمله ای آمده است اما در ترجمه مشخص است که جمله، مفعول مطلق را توضیح   

نمی دهد. ترجمه عبارت: قطعاً با دانش آموزانم درباره متن صحبت کردم آیا آن را به یاد نمی آوری؟
بررسی سایر گزینه ها: 

کیدی نیست.  »احتراماً« مفعول مطلق است و پس از آن جمله وصفیه »یأخذون« آمده است بنابراین از نوع تأ
کیدی نیست.  »إحساَن« مفعول مطلق است و به کلمه »َمن« اضافه شده است یعنی پس از آن مضاف الیه داریم بنابراین از نوع تأ

کیدی نیست.   »حساباً« مفعول مطلق است و پس از آن جمله وصفیه »تخاف« آمده است بنابراین از نوع تأ

2( مفعول مطلق نوعی )المفعول الُمطلق ِللّنوع(

مفعول مطلق نوعی کیفیت انجام فعل را توضیح می دهد. مثالً می گوییم »فاطمه بسیار می کوشد« یا »من مانند داور به مسابقه نگاه می کنم«. )بهتره بدونین که 
ُن  کیفّیة وقوع الفعل«، »یدلُّ علی نوع وقوع الفعل« از مفعول مطلق نوعی سؤال میشه.( با اصطالحات »یبیِّ

گر مفعول مطلق با خودش صفت یا مضاف الیه داشته باشد مفعول مطلق نوعی به حساب می آید.  ا

 اِْستَغَْفْرُت اهلَل اْستِغْفاراً صاِدقاً.  پس از »اِستغفاراً« صفِت »صادقاً« آمده، بنابراین مفعول مطلق نوعی است.
صفت مفعول مطلق    

نوعی  

 صفِت مفعول مطلق نوعی می تواند عالوه بر صفت مفرد به صورت صفت جمله )جمله وصفیه( نیز بیاید؛ 
 هو یَتلو القرآَن تالوًة     تؤثّر في قلبي.: او قرآن را تالوت می کند، تالوتی که در قلبم اثر می گذارد.

مفعول مطلق   جملۀ  
وصفیه نوعی   

گاهی اوقات پس از مفعول مطلق، جمله ای می آید،  اما آن را توصیف نمی کند و مضاف الیه آن نیز نمی باشد بلکه شروع جمله دیگری است. در واقع مفعول 
مطلق هنگامی نوعی است که پس از آن، صفت )مفرد یا جمله وصفیه( یا مضاف الیه بیاید. بهترین راه برای پی بردن به آن ترجمه عبارت است؛ مانند:

َوقََف الّتالمیُذ ُوقوفاً  لَِیْسَتریحوا    دانش آموزان قطعاً ایستادند تا استراحت کنند.
فعل مضارع مفعول مطلق   

منصوب کیدی  تأ  

در این جمله، فعل »لَِیْستریحوا« شروع جمله ای جدید است، و مضاف الیه یا صفت برای »وقوفاً« نیست. به همین علت »وقوفاً« آخرین کلمه به شمار می رود 
کیدی می باشد نه نوعی.  و مفعول مطلق تأ

عّین المفعول المطلق للنّوع:
 عند وصولك إلی مکانة رفیعة ال تنس مساعدة أخیك!  أخبر العجوز عن سّر صّحته مصّرحاً بذلك!

کبر!  ال تصّرح بما في قلبك تصریحاً!  صدیقي ساعدني مساعدة األخ األ
گزینۀ )3( ـ ابتدا مفعول مطلق های موجود در گزینه ها را مشخص می کنیم؛ در گزینه )1( »مساعدة« مصدر است اما از جنس فعل جمله نیست پس   
مفعول مطلق نیست بلکه مفعول است، در گزینه )2( »مصّرحاً« قید حالِت »العجوز« است و مفعول مطلق نیست در گزینه )4( »تصریحاً« مفعول مطلق است اما 
نوعی نیست چون پس از آن صفت یا مضاف الیه نیامده است. اما در گزینه )3( »مساعدة« مفعول مطلق نوعی است چون پس از آن مضاف الیه »األخ« آمده است. 
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مفعول مطلق نوعی هنگامی که مضاف الیه می گیرد دقیقاً مانند اسم مضاف »ال« و »تنوین« نمی پذیرد، مانند: »أنا ُأحسن إلی الفقراء إحساَن المّتقیَن«
بدون أل و تنوین  

تجربی 87 »هم یُجاهدون في سبیل الله ............ المتوّکلیَن.« عّین المناسب للمفعول المطلق: 
 ُمجاهدةَ  ِجهاداً  ُمجاِهداً  ُمجاهَدًة

گزینۀ )1( ـ »مجاهدة« مصدر فعل جمله یعنی »یُجاهدوَن« است و چون پس از آن »المتوّکلیَن« به عنوان مضا ف الیه آمده است، نباید تنوین بگیرد   
گر »جهاَد« می بود، صحیح می شد. در گزینه  ]رد گزینه 4([ در گزینه )2( »ِجهاداً« مصدر دیگر فعل »یُجاِهدوَن« است که البته نباید با تنوین بیاید یعنی ا

)3( »ُمجاِهداً« اسم فاعل است و مصدر نیست.

  گاهی مفعول مطلق به صورت تنها و بدون فعل به کار می رود که به آن مفعول مطلق برای فعل محذوف گفته می شود که معموالً شامل کلمات زیر است:
»شکراً، حَمداً، َسمعاً، طاعًة، َعفواً، َصبراً، أهالً و سهالً، َمهالً، إضافًة، معذرًة، سبحاَن، معاَذ، َرجاًء، جّداً، حَّقاً، أیضاً و ...«

، اِفتَحي الباَب َرجاًء.  أنَت َصدیقي حَّقاً، شکراً هلِلِ
مفعول مفعول   مفعول    
مطلق مطلق  مطلق   

 »کثیراً، قلیالً و ...« بعد از فعل غالباً مفعول مطلق می باشد که به آن صفت جانشین مفعول مطلق نیز گفته می شود.

 اُحّبك کثیراً ) ُحّباً کثیراً( / تَعّجبُت قلیالً ) تَعّجباً قلیالً(

تجربی 84 با تغییر عّین المفعول المطلق: 
 الّشکر للمخلوق کالّشکر للخالق!   شکراً کثیراً علی جهادك یا مجاهُد! 

 إّن للوالدین علینا حّقاً عظیماً!   یطلُب اهلل من عباده صبراً علی المصائب!
گزینۀ )2( ـ اوالً مفعول مطلق »ال« نمی گیرد پس »الّشکر« در گزینۀ )1( نمی تواند جواب باشد. در گزینۀ )3( هم »حّقاً« در معنی »حّق و حقوق«   
را  بر مصیبت ها  بندگانش صبر  از  را دارد )خداوند  آمده است پس مفعول مطلق نیست و در گزینۀ )4( »صبراً« مصدر منصوبی است که نقش مفعول 
می خواهد(. ضمناً وسط جمله آمده است پس مفعول مطلق نیست. البته همان ابتدا هم می توانستیم بگوییم در گزینۀ )2( در ابتدای جمله مصدر منصوب 

دیده می شود پس »شکراً« مفعول مطلق است. 

فّن الترجمة

کیدی، نباید خوِد مصدر را ترجمه کنیم، بلکه باید به جای آن در زبان فارسی یک قید  کیدی: در هنگام ترجمۀ مفعول مطلق تأ  مفعول مطلق تأ
کیدی جایگزین کنیم. مانند: »حتماً، بی شک، بی تردید، مسّلماً، یقیناً، بی گمان، قطعاً و ...« تأ

کِِل َصبْراً.  حتماً بر مشکالت صبر کنید.  اِصِبروا َعلَی الَمشا
مفعول مطلق   

کیدی تأ  

اِْستَغَْفْرُت اهلَل اْستِغْفاراً.  قطعاً از خدا آمرزش خواستم.
مفعول مطلق   

کیدی تأ  

 مفعول مطلق نوعی: مفعول مطلق نوعی را باید طوری ترجمه کنیم که به وسیلۀ آن نحوۀ انجام  فعل توضیح داده شود. برای این کار بهتر است که:

گر مفعول مطلق صفت داشت، خوِد مصدر را به صورت قید ترجمه کنیم.  ا
 إْصِبر صبراً جمیالً.  به زیبایی صبر کن.
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گر مفعول مطلق دارای مضاف الیه باشد، به جای مصدر کلماتی مانند »همچون، مثل، شبیه و ...« می آوریم.  ا
 هذا الّرجُل یُجاِهُد مجاهدَة األبطال.  این مرد همچون قهرمانان جهاد می کند. 

مفعول مطلق  مضاف الیه  

گر مفعول مطلق دارای جملۀ وصفّیه باشد، به جای مصدر از کلماتی مانند »به طوری که، به گونه ای که و ...« استفاده می کنیم.   ا
 قرأت آیاٍت من القرآن قراءة   تؤثّر في القلب.  آیاتی از قرآن را خواندم به گونه ای که در قلب تأثیر می گذاشت.

مفعول مطلق  جمله وصفیه  

 هیچ گاه مفعول مطلق را به صورت مفعول )یعنی با حرِف »را«( ترجمه نکنیم.

 یَحمُد العبد الصالح ربَّه حمداً.
بنده شایسته پروردگارش را قطعاً  می ستاید.

درست

بنده شایسته ستایش پروردگارش را می کند.
نادرست

تجربی 92 »ال أقدر علی القیام بهذا العمل الخطیر إاّل أن یساعدني والداي مساعدًة مثمرًة!«:  

 من قادر به انجام این کار مهم نیستم مگر این که والدینم به نحوی ثمربخش به من کمک کنند!

گر پدر و مادر مرا در اقدام به این کار پُر خطر یاری مؤثری نکنند نمی توانم آن را به خوبی انجام دهم!  ا

 زمانی به انجام دادن این عمل با ارزش اقدام می کنم که از والدینم مساعدتی تأثیرگذار داشته باشم!

 فقط در صورتی می توانم این کار را خوب انجام دهم که پدر و مادرم مرا به گونه ای ثمربخش یاری نمایند!

گزینۀ )1( ـ ال أقدُر علی ... إاّل: تنها )فقط( می توانم، نمی توانم مگر ... )رد گزینه 2 و 3( / العمل الخطیر: کار مهم )رد گزینه 2 و 3 و 4( / أن یُساعدني ...   
مساعدًة مثمرًة: به من به نحوی ثمربخش کمک کنند )مساعدًة: مفعول مطلق نوعی است و در ترجمه آن از قیودی مانند »همچون، به گونه ای، به طوری و ...« 

استفاده می کنیم.( )رد گزینه 2 و 3(

. ُولَِد في ِمنطََقٍة بِالُْکَویِت عاَم ثاَلثٍَة  اَلَْفَرْزَدُق ِمْن ُشَعراِء الَْعْصرِ اأْلَُمويِّ

َو ِعْشریَن بَْعَد الِْهجَرِة، َو عاَش بِالْبَصَرِة.

فرزدق از شاعران عصر اموی است. در منطقه ای از کویت در سال 23 پس 

از هجرت متولد شد و در بصره زیست.

َعلـيٍّ  الُْمؤِمنیـَن  أَمیـرِ  إلَـی  أَبـوُه  بِـِه  جـاَء  اأْلَیّـامِ  ِمـَن  یَـْومٍ  فـي 

فَقـاَل: َولَـِدِه؛  َعـْن  )ع(  اإْلمـاُم  فََسـَألَُه  )علیه الّسـالم(، 

در روزی از روزها پدرش او را نزد امیرالمؤمنین علی علیه الّسالم آورد پس 

امام علیه السالم از او در مورد پسرش پرسید: پس گفت:

هَٰذا ابْني یَکاُد یَکوُن شاِعراً َعظیماً. فَقاَل اإْلِماُم )علیه الّسالم( لِوالِِدِه: یا 

صاِحَب الَْولَِد َعلِّْْمُه الُْقرآَن.

این پسرم است نزدیک است که شاعر بزرگی بشود. پس امام علیه السالم به 

پدرش گفت: ای صاحب فرزند، به او قرآن را یاد بده.

َة بِالّشامِ، َو َمَدحَُهم َو ناَل  فََعلََّمُه الُْقرآَن؛ ثُمَّ َرحََل إلَی ُخلَفاِء بَني ُأَمیَّ

جَوائَِزهُم.

پس قرآن را به او آموخت؛ سپس به نزد خلفای بنی امیه در شام سفر کرد و 

آن ها را ستود و به جوایز آن ها دست یافت.

بَني  ُخلَفاِء  ِعنَد  ُه  ُحبَّ یَْستُُر  کاَن  َو  الْبَیِت:  أِلَهِْل  ُمِحّباً  الَْفَرْزَدُق  کاَن 

ُه جََهَر بِِه لَّما حَجَّ ِهشاُم بُْن َعبِْدالَْملِِك في أَیّامِ أَبیِه. َة؛ َولٰکِنَّ ُأَمیَّ

فرزدق دوستدار اهل بیت بود و دوستی اش را نزد خلفای بنی امیه پنهان 

دوران  در  عبدالملك  بن  هشام  زمانی که  کرد  آشکار  را  آن  او  ولی  می کرد 

پدرش به حج رفت.

لَِکثَْرِة  یَْستَلَِمُه،  أْن  یَْقِدر  لَم  الَْحَجرِ  إلَی  َوَصَل  لَّما  َو  ِهشاٌم  فَطاَف 
ااِلْزِدحامِ، فَُنِصَب لَُه ِمنْبٌَر َو جَلََس َعلَیِه یَنْظُُر إلَی الّناِس َو َمَعُه جَماَعٌة 

ِمْن کِباِر أَهِْل الّشامِ.

پس هشام طواف کرد و زمانی که به سنگ رسید نتوانست به خاطر شلوغی 
زیاد آن را مسح کند پس منبری برایش نصب شد و در حالیکه به مردم 

نگاه می کرد روی آن نشست و همراه او گروهی از بزرگان اهل شام بودند.
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فَبَیْنَمـا یَنْظُـُر إلَی الُْحّجـاِج، إْذ جاَء َزیُن  الْعابِدیَن )علیه الّسـالم(، 
ـا َوَصـَل إلَـی الَْحَجـرِ،  َذهَـَب الّنـاُس جانِباً،  فَطـاَف بِالْبَیْـِت، فَلَمَّ

فَاْسـتَلََمُه بُِسهولٍَة. 

گهـان زین العابدین علیه السـالم  پـس در حالی کـه بـه حاجیان نـگاه می کـرد نا
آمـد پـس دور خانـه طـواف کـرد پـس هنگامی کـه به سـنگ رسـید مـردم به 

کنـاری رفتنـد و او به آسـانی آن را مسـح کرد.

ای خلیفه،  این کسی که مردم به او اجازه دادند سنگ را مسح کند چه کسی است؟!أَیَُّها الَْخلیَفُة، َمْن هَٰذا الَّذي قَدْ  َسَمَح الّناُس لَُه بِاْستاِلم الَْحَجرِ؟!

خـاَف  ِهشـاُم ِمـْن أَْن یَْعرِفَهُ  أهْـُل الّشـامِ  َو یَْرَغبوا فیـِه؛ فَقاَل: »ال 
أَعْرُِفـُه، یـا َرُجُل.«

هشام ترسید از این که اهل شام او را بشناسند و به او عالقه مند شوند پس گفت: 
او را نمی شناسم ای مرد.

هَٰذا الَّذي تَْعرُِف الْبَطحاُء َوطَأتَُه / َو الْبَیُْت یَْعرُِفُه َو الِْحلُّ َو الَْحَرُم
این کسی است که سرزمین مکه قدمگاهش را می شناسد و خانۀ ]خدا[ و بیرون 

و محدودۀ اِحرام، او را می شناسند.

کیزه بزرگ قوم است.هَٰذا ابُْن َخیْرِ ِعباِد اهلٰلِ ُکلِِّهمِ / هَٰذا التَّقيُّ النَّقيُّ الطّاِهُر الَْعلَُم این فرزند بهترینِ  همۀ بندگان خداست. این پرهیزگار پاک پا

َو لَیَْس قَْولَُك: َمْن هٰذا؟ بِضائِرِه / اَلُْعْرُب تَْعرُِف َمْن أَنَْکْرَت َو  الَْعَجُم
و این گفته تو که »این کیست؟« زیان رساننده بدو نیست عرب و غیرعرب کسی 

را که تو نشناختی، می شناسند.
فا فکذلك الِحْکَمُة  هل َو ال یَنْبُُت في الصَّ رَع یَنْبُُت في السَّ إّن الزَّ

تَْعُمُر في  قَلْب المتواِضع و ال تَْعُمُر في  قلب الُمتکّبر الَْجّبار، 
همانا کشت در دشت می روید و بر تخته سنگ نمی روید و هم چنین حکمت 
در دِل فروتن ماندگار می شود و در دِل خود بزرگ بین ستمگر ماندگار نمی شود؛

زیرا خدا فروتنی را ابزار خرد و خود بزرگ بینی را از ابزار نادانی قرار داده است.أِلّن اهلَل جََعَل التَّواُضعَ  آلَة الَعْقِل َو جََعَل الّتکبُّر ِمن آلِة الَْجْهِل.

َمن نََصَب نَْفَسه لِلّناِس إماماً فَلَْیبْدأ بِتَعلیمِ نَْفِسه قبَل تَعلیمِ َغیره 
َولَْیُکن تأدیبُُه بِسیرته قَبَْل تأدیبِه بِلِسانِه؛

دیگری  آموزش  از  پیش  دهد،  باید  قرار  پیشوا  مردم  برای  را  هرکس خودش 
آموزش خودش را آغاز کند و باید ادب آموزی اش پیش از ادب آموزی اش با 

زبانش با کردارش باشد؛

بِِهم. بُها أَحَقُّ بِاإلجالِل ِمن ُمَعّلمِ الّناِس َو ُمؤَدِّ َو ُمعلُِّم  نَْفِسِه وَ  ُمؤدِّ
در  مردمان  آموزنده  ادب  و  آموزگار  از  خویشتن  آموزنده  ادب  و  آموزگار  و 

گرامی داشت شایسته تر است.

ال یُؤِمُن أحَُدُکم حَّتی یُِحبَّ أِلَخیه ما یُِحبُّ لِنَْفِسِه.
کسی از شما ایمان نمی آورد تا این که برای برادرش دوست بدارد آن چه را که 

برای خودش دوست می دارد.

ْکَرْمَت  اللَّئیمَ  تََمّردا ْکَرْمَت الْکریمَ  َملَْکتَه / َو إْن أنَت أَ إذا أنَت أ
گر فرومایه را گرامی  هرگاه تو بخشنده را گرامی بداری بر او فرمانروایی می کنی و ا

بداری، نافرمانی می کند.            

نَب ْعلَُب َشیئاً و طَلَب / قیَل هَْل ِمْن شاِهٍد قاَل الذَّ َعی الثَّ روباه چیزی را ادعا کرد و خواست گفته شد آیا هیچ شاهدی نیست گفت دم ]دمم[اِدَّ

هرکس تالش کند، می َچرد و هرکس بخوابد رؤیاها را می بیند.َمن َسعی َرعٰی وَ  َمن لَزَِم الَْمناَم َرأَی اأْلَحالَم.

ْملَِة أَنْبََت لَها جَناحَیِن. گر خداوند نابودی مورچه را بخواهد برایش دو بال می رویاند.إذا أراَد اهلُل هاَلك النَّ ا
پایت را به اندازه جامه ات دراز کن.ُمدَّ رِجْلََك َعلَی قَْدِر کِسائَِك.
دائِِد یُْعَرُف اإلْخواُن. هنگام سختی ها برادران شناخته می شوند.عنَد الشَّ

هَْل تَْعلَُم أَنَّ الُْمغوَل استطاُعوا أَْن یَْهُجموا َعلَی الّصین َعلی َرْغمِ 
بِناِء سورٍ عظیمٍ حََولَها.

آیا می دانی که مغول ها توانستند بر چین با وجود ساخت دیواری بزرگ اطراف 
آن، هجوم بیاورند؟

لِصناعِة  َکِبِده  ِمْن  الّزیِْت  اِلْستَِخراِج  یُصاُد  الْحوَت  أَنَّ  تَْعلَُم  هَْل 
َموادِّ التَّْجمیِل.

آیا می دانی که نهنگ برای بیرون کشیدن روغن از کبدش جهت ساخت مواد 
آرایشی، شکار می شود.

آیا می دانی که خفاش تنها حیوان پستانداری است که می تواند پرواز کند.هَْل تَْعلَُم أَنَّ الُخّفاَش هُو الَحیواُن اللَّبوُن الَْوحیُد الَّذي یَْقِدُر َعلَی الطََّیراِن.

آیا می دانی که خرس پاندا هنگام تولد از نظر جّثه از موش کوچک تر است.هَْل تَْعلَُم  أَنَّ ُدبَّ الْباندا ِعنَْد الواِلَدةِ  أصَغُر حَْجماً ِمَن الْفأِر.

رافََة بَْکماَء لَیَْسْت لَها أَحباٌل َصوتّیٌة. آیا می دانی که زرافه الل است و تارهایی صوتی ندارد.هَْل تَْعلَُم أَنَّ الزَّ

اِبَْحث َعن وصّیة أَحَد ُشهداِء الَْحْرِب الَْمفروضِة أْو ِذْکَریاتِه أْو أَقْوالِِه 
أْو أَعْمالِِه.

دنبال وصیت نامه یکی از شهیدان جنگ تحمیلی یا خاطراتش یا گفته هایش 
و کارهایش بگرد.
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أَنَْبَت: رویانید

أَنَْکَر: ناشناخته شمرد

گهان آمد إْذ جاَء: نا

هْل: دشت السَّ

الطََّیران: پرواز، پرواز کردن

اللَّئیم: فرومایه

اللَّبون: پستاندار

الَْجّبار: ستمگر

الَْجفاف: خشکی

الَْفأر: موش

اَلتَّقّي: پرهیزگار

اَلّدارَجة: عامیانه

موز« مْز: نماد، سمبل »جمع: اَلرُّ اَلرَّ

اَلّسور: دیوار

دیدة« دائِد: سختی ها »مفرد: اَلشَّ اَلشَّ

اَلّضائِر: زیان  رساننده

اَلنَّقّي: پاک و خالص

»األحْبال:  صوتی  تارهای  وتّیة:  الصَّ اأَْلَحْباُل 

جمع / اَلَْحبْل: ُمفرد«
اأَْلَحاْلم: رؤیاها »مفرد: اَلُْحلْم« 

اإَْلجاْلل: گرامی  داشتن 

اَلَْبطْحاء: دشت مّکه

اَلْجاّف: خشک

اَلِْحّل: بیرون اِحرام

اَلْعاِصَمَه: پایتخت »جمع: اَلَْعواِصم«

اَلَْعلَم: بزرگ تر قوم،  پرچم

اَلُْعْرب: عرب

اَلِْغالف: پوشش

گ  اَلُْمدّونة: وبال

اَلَْوطْأَة: جای پا، گام 

غار« اَلِْکبار: بزرگان »مفرد: اَلَْکبیر ≠ اَلصِّ

اَلِْکساء: جامه

ِاّدعٰی: اّدعا کرد

ِاْسَتلََم الَْحَجَر: سنگ را مسح کرد

بَیْنَما: در حالی که

َد: نافرمانی کرد تَمرَّ

ـَ : آشکار کرد َجَهَر بِ  

ُدبُّ الباندا: خرس پاندا

َرَحَل: سفر کرد

َرعٰی: چرید

ـَ : به آن عالقه مند شد َرِغَب فیه 

سیرة: روش، کردار

ـُ : طواف کرد )مضارع: یَطوُف( طاَف 

لَزَِم الَمناَم: خوابید )لَزَِمُه: بدو آویخت و رهایش 

نکرد + اَلَْمنام: خواب(
ـَ : ستود مََدَح 

مَوادُّ التَّْجمیل: مواّد آرایشی 

) : دراز کن )ماضی: َمدَّ / مضارع: یَُمدُّ ُمدَّ

ناَل: دست یافت )مضارع: یَناُل،  َمصدر: نَیل(

ـُ : برپا کرد، نصب کرد نََصَب 

گهان( إْذ = فجأًة )نا

الَجفاف = الَبّر )خشکی(

هن )روغن( الّزیت = الدُّ

الِغالف = الِغطاء )پوشش(

اللَّئیم = أرَذل )فرومایه(

کیزه( ک و خالص، پا النقّي = النَّظیف )پا

اَلّدارَِجة = عامّیة )عامیانه(

دائِد = الّصعوبات )سختی ها( اَلشَّ

اَلِکساء = اللِّباس= اَلَْملَْبس )جامه(

بَینما = حینما )در حالی که(

َد = َعصٰی )نافرمانی کرد( تَمرَّ

َجَهَر بِ  = أظَْهَر = أْعلََن = کَشَف )آشکار کرد(

َرَحَل = ساَفر )مسافرت کرد(

َرِغَب فیِه = ِاشتاق إلیه )به آن عالقه مند شد(

سور = ِجدار )دیوار(

طاَف = داَر )طواف کرد، چرخید(

طَرَق = َدقَّ )کوبید(

لَزَِم الَمناَم = َرَقَد )خوابید(

مََدَح = َحِمَد )ستود، ستایش کرد(

ُمحّب = ُمعَجب )دوست داشتنی(

ناَل = َحَصَل َعلَی )دست یافت(

نََصَب = أقاَم )برپا کرد، نصب کرد(

یکاُد = یَقترُب )نزدیک است(

أنَکَر )ناشناخته شمرد( ≠ َعَرَف )شناخت(

التَّجمیل )آرایشی، زیبا کردن( ≠ التَّقبیح )زشت کردن(

فا )تخته سنگ( هْل )دشت( ≠ الصَّ السَّ

اللَّئیم )فرومایه( ≠ الکریم )بخشنده(

اَلّضائِر )زیان رساننده( ≠ النّافِع )سود رساننده(

اَلْجفاف )خشکی( ≠ الّرطوبة )رطوبت(

اَلُْعْرب )عرب( ≠ َعَجم )غیرعرب(

غار )کوچک ترها( اَلِکبار )بزرگان( ≠ الصِّ

َد )نافرمانی کرد( ≠ أطاَع )اطاعت کرد( تَمرَّ

َجَهر بِ  )آشکار کرد( ≠ َسَتر، أْخفی )پوشاند(

َرِغَب فیه )به آن عالقه مند شد( ≠ َرِغَب عنه )از آن روی برگرداند(

َشدیدة )سختی( ≠ ُسهولة )آسانی(

مََدَح )ستود( ≠ َذمَّ )نکوهش کرد(

ُولَِد )متولد شد( ≠ ماَت )مرد(
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ترجمهمفردجمعترجمهمفردجمع

حاجیالحاّجالُحّجاجبزرگاَلْکبیر اَلْکِبار

دائِد دیدةاَلشَّ َعراءسختیالشَّ شاعرالشاِعرالشُّ

روزالَیومأیّامتار، طناباَلَْحبلاَْلحبال

موزرؤیااَلُْحلْماَْلحالم ْمزالرُّ نماد، سمبلاَلرَّ

جایزه، پاداشجائزةجَوائزپایتختاَلْعاِصمةاَلَْعواِصم

خلیفهخلیفةُخلَفاءسخنقَولأقوال

: نازل شد َحلَّ

الِحّل: بیرون اِحرام

َرعٰی: چرید

ِاّدعٰی: اّدعا کرد

اَلّسور: دیوار

السرور: شادی

: راز السرِّ

العاصَمة: پایتخت

َعصٰی: سرپیچی کرد

کی عصمة: پا

َسَمَح: اجازه داد

مََسَح: دست کشید

َعلَم: پرچم

ِعلْم: دانش

َعلَم: بزرگ تر قوم

َسهل: دشت

َسهل: آسان

ُسهولة: آسانی

: دراز کن ُمدَّ

مَّد: گسترش

اَلُْحلْم: رؤیا

اَلِْحلْم: صبر، شکیبایی

اَلِْکساء: جامه

اَلْکأس: جام، کاسه

التَّجمیل: آرایشی

َجمال: زیبایی

َجمیل: زیبا

اللَّئیم: الَّذي لَیَْس کریماً.

فرومایه، پست: کسی که بزرگوار نیست.

َد: ما أطاَع َو َعٰصی. تََمرَّ

نافرمانی کرد: اطاعت نکرد و نافرمانی کرد.

األحاْلم: ما نَراها في الَمنامِ.

رؤیاها: آن چه آن ها را در خواب می بینیم.

مَواّد التَّجمیل: المواّد الّتي تُْستَفاُد الزدیاِد الَجماِل في الَوجِه.

مواد آرایشی: موادی که برای افزایش زیبایی در صورت استفاده می شود.

العاِصَمة: من الُمدن الکبیرة و هو مرکز الِبالد.

پایتخت: از شهرهای بزرگ و آن مرکز کشور است.

الَبطْحاء: الرُض الَمبسوطَة و الَوسیعة.

زمین گسترده، دشت: زمین گسترده و وسیع

الّضائر: الَّذي لیَس نافعاً.

زیان رساننده: آن چه سود رسان نیست.

.............................................................................................................................................................   
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................................................................................................................................................................................................................
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............ الَفرزدُق خلفاء بني ُأمّیة بالّشام و ............ جوائزهم ولکنّه ............ ُحبَّه اِلَهل الَبیت عندهم.« عّین المناسب للَفراغات:-25241
4( کاَن ـ کلََّم ـ أنَکَر  3( جاَء ـ عاَش ـ یْجَهر  2( َمَدَح ـ ناَل ـ یَستُر  1( َرحَل ـ َوصَل ـ حَجَّ 

عّین الخطأ للَفراغات:-25251
2( ............ الرجُل الکاذُب أنّه یقدُر علی أن یتحّرك سّیارة الحافلة. )اّدعی( د(  1( کان الجندّي المشاغب قد ............ عن أمر قائده في الَحرب. )تَمرَّ

4( َرفََعت الفائزُة األولی في المباراِة ............ إیراَن. )َعلَم( . )یَطْردوَن(  3( الحّجاج ............ مّراٍت حوَل بیِت اهلِل ألداء مناسك الَحجِّ
عّین جواباً ماجاء فیه الجمع المکّسر:-25261

2( هناك جماعة ِمن کبار أهل الّشام فَنِصب لإلمام ِمنبٌر و جَلَس علیه. 1( لکثرة ااِلزدحام، لم یقدر بعض الحّجاج َعلَی أن یَستلموا الحَجراألسَود. 
4( هل تعلَم أّن َعَدد النَّْمل في العالَم یفوُق َعدَد البََشر بِملیوِن َمّرٍة تقریباً. 3( اِبَحثوا َعن وصّیة أحد شهداء الَحرب المفروضة أو ذکریاته. 

عّین الّصحیح عن مترادف الکلمات المعّینة:-25271
2( ذلك التِّلمیذ النشیط یرغُب في قراءة الکتب العلمّیة کثیراً. )یَشتاُق إلی( رطيُّ اَلشتَدَّ ااِلزدحام أماَم الَملَْعب الّریاضّي. )َمن(  1( لَوال الشُّ

4( شاهدُت الزائرین یطوفان حول مرقد اإلمام الّثامن. )یتحّدثان( 3( جَهرت المرأة المسلمة رأیها حول المباحث الّدینّیة جهراً حسناً. )قالَت( 
عّین الخطأ عن متضاّد الکلمات المعّینة:-25281

2( بعد نزول المطر و الریاح الّشدیدة انقطع البرق في قریتنا.  اِّتصَل 1( َمدَح الشاعُر الخلیفة العّباسّیة و نال جوائز قّیمة.  َذمَّ 
طوبَة 4( بعض األحیان العیش في الجفاف للحیوانات ینفعها.  الرُّ َدتْ  3( أنکرت المرأة تلك الحادثة الواقعة في لیلة أمِس.  تَمرَّ

عّین جواباً ماجاء فیه المترادف أو المتضاّد:-25291
طْب یناسُب حّقاً. 2( هذا الّتراب الجاّف لیس مناسباً للزراعة بل الرَّ 1( إذا أراد اهلل هالك الّنملة أنْبََت لَها جناحین. 

4( إّن علم هذا العالم ناِفع للمجتمع و لیس بِضائِر أبداً. 3( إّن الُعرب َو الَعجَم یعرفون الّذي أنَکْرته الیوم یا رجُل. 
عّین الّصحیح عن ترجمة الکلمات المعّینة:-25301

2( الیؤمن أحُدکم حّتی یحّب أِلخیه ما یحّب لِنَْفِسِه. )ایمان نداشت( ْهل َو الیَنبُُت في الّصفا. )دشت(  1( إّن الّزرَع یَنبُت في السَّ
دائد عرفُت َصدیقي ِمن عدّوي فجزاها اهلل خیَر جزاٍء. )زشتی ها( 4( عنَد الشَّ َد فَُکْن مقتصداً في عملك. )نیازمند(  کرْمَت اللَّئیم تَمرَّ 3( إذا أنَت أ

عّین الکلمات الغریبة في المعنی:-25311
4( العباءة ـ الِخیام ـ الِغالف 3( الّسور ـ الَجفاف ـ الَوطْأة  2( الُحلم ـ الّنوم ـ َسهرة  1( الکِساء ـ الَقمیص ـ الُفستان 

عّین الخطأ لتکمیل الَفراغات:-25321
2( ُصنع ............ الجدید في بلد صین قبل سنوات بعد الزلزال. )الّسور( 1( کانت االُّم قد َسمحت لبنتها أن ............ رأیها عن الّزواج. )تَجَهر( 

4( لماذا أنتما ............ من استالم المواّد المخاطّیة في األلوان. )تَتقاعدان( 3( ........... کنُت أمشي، رأیُت حادثًة في ساحة المدینة. )بَینَما( 
یت ِمن کبده لِصناعِة مواّد ...........«-25331 عّین المناسب للَفراغین: » ............ الحوُت الستخراِج الزَّ

4( یُصاُد ـ الّتجمیل 3( یَقدُر ـ الّدارجة  2( ُدّب ـ الَعَربة  1( انقطع ـ الجمیلة 
عّین الّترجمة الّصحیحة عن الکلمات المعّینة:-25341

1( لوال الشرطيُّ الشتدَّ ااِلزدحام أمام الَملَْعِب الریاضّي.  قطعاً شّدت می یافت.
2( هذا الّذي تعرف وطأة الرجل الّذي َمّر ِمن هنا.  چهره

3( إّن استالم هذه األقمشة یُساعدك علی شراء أفضل.  تا کردن
4( بعُض الحیوانات اللَّبونة تقدر علی الطیران منها: الخّفاش.  خشکی

عّین جواباً جاء فیه جمعان مکّسران:-25351
2( هل تعلَُم أّن الّزرافة لَیست لَها أحبال َصوتّیة؟ 1( تَعّرف الطالب علی عواصم بعض البالد في درس الجغرافیا. 

4( اِستعان الرجال الغّواصوَن من النظّارة تحت الماء حّتی یَروا حَسناً. قّي الطّاِهُر الَعلَُم.  3( هذا ابُْن َخیر عباد اهلل ُکلِِّهُم / هذا التقّي النَّ
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عّین الخطأ للَفراغات:-25361
هداء شاهَدنا جماعًة من کِبار بلدنا. )َوَصلْنا( 1( لّما ............. إلی مراسم إجالل الشُّ

2( ما کان حول الکعبة ازدحام لهذا استلْمنا الحجَر ب  ............ . )ُصعوبٍة(
کل ااِلقتصادیّة. )راغبیَن( 3( کّنا ............. في مشاهدة الفلم الّذي یتحّدث عن المشا

ُکلَه َمساًء. )الفأر( 4( جََعلَت الَمرأة شیئاً من الخبز أمام ............ لَیأ
عّین الّصحیح عن الکلمة الغریبة في کّل مجموعة:-25371

2( ُدّب ـ الَفأر ـ الزّرافة ـ َرمز )ُدّب( 1( أحبال ـ طاهر ـ تقّي ـ نقّي )طاِهر( 
4( ُسور ـ سقف ـ أرض ـ عاِصمة )ُسور( 3( َسهل ـ جَبل ـ بَحر ـ َزیت )زیت(  

عّین الخطأ علی حسب الحقیقة و الواقع:-25381
لم. 2( ورقة الزیتون من إحدی رموز السِّ 1( لیست للزّرافة أحبال صوتّیة.  

4( کانت طیسفون عاصمة بغداد في عهد الّساسانّییَن. کبر من ُدّب الباندا عند والدته.  3( الفأر عند الوالدة أ
عّین الخطأ عن الحوار:-25391

1( َمن هذا الّذي طاَف الکعبة الشریفة؟ ـ هذا الّذي تَعرف البطحاُء وطأته.
2( هل استطاع المغول أن یَهجموا علی الّصین؟ ـ نعم، استطاعوا علی َرغم بناء سورٍ عظیم حولَها.

3( في أّي عصرٍ کان الفرزدُق یعیُش؟ ـ إنّه کان من ُشَعراء الَعْصرِ األَُموّي.
الم؟ ـ عاش بالبصرة بعَد الهجرة. 4( متی جََهر الشاعر بُحّبه أِلهل البَیِت علیهم السَّ

عّین المناسب للَفراغ: »بَینَما یَنظُر الموظُّف إلی ملّفه ............ جاء مدیُره فسلَّم علیه.«-25401
4( أیُّها 3( إذْ  2( جانباً  1( عندَ 

عّین الّصحیح للَفراغات: »............. والدي بعد ثاَلث و ثاَلثین عاماً ِمن ُمنظّمة الّریاضة و ............. و اآلن ............... عن التکاُسِل.«:-25411
4( تَقاَعَد ـ الّشباب ـ یَمتنُع َب ـ الّشرطّي ـ یَطْرد  3( تَقرَّ 2( اِنقطََع ـ الُمجالَسة ـ َعلَّمَ  1( اِستََمَع ـ ااِلستالم ـ ُمتقاِعد 

عّین کلمًة مناسبًة للَفراغ: »ذلك الَحّداُد .............. علی الَحدید لُِیهّیئه علی ااِلستفادة في بِناء النَّوافِذ.«:-25421
4( یَطُْرُد 3( یَطُْرُق  2( یَطوُف  1( یَطْبَخُ 

عّین الخطأ عن ترجمة المفردات الّتالیة:-25431
1( َمن نََصَب نفَسه للّناس إماماً فَلَْیبْدأ بتعلیم نفِسه قبَل تَعلیم غیره. )قرار دهد ـ پس باید آغاز کند(

2( َولَْیُکن تأدیبُه بِسیرته قبَل تأدیبه بِلِسانِِه. )و باید باشد ـ کردارش(
بِهم. )بهتر ـ آسان( بُها أَحقُّ بِاإلجالل ِمن معّلم الّناِس و ُمؤَدِّ 3( و ُمعلُِّم نَْفِسِه ُو ُمؤَدِّ

فا. )می روید ـ تخته سنگ( هل و الیَنبُت في الصَّ 4( إّن الّزرَع یَنبُُت في السَّ

ِاقرأ النّص التالي بدّقة ثّم أکمل الفراغات بالجواب المناسب:
ثُمَّ یَناُم نَوماً  ِة الَّتي تَْخُرُج ِمْن َفِمِه، َو یَْدفُِن نَفَسُه تَحَْت 2545............ في غالٍف ِمَن الَموادِّ الُمخاطیَّ َمِك في إفریقّیا یَْسُتُر نَْفَسُه ِعنْد 2544............ یوَجُد نَْوٌع ِمَن السَّ
ّیادوَن  نُزوِل الَْمطَِر، َحّتی یَْخُرَج ِمَن الِْغالِف. یَْذهَُب الصَّ ْکثََر ِمْن َسنٍَة، َو ال یَحْتاُج إلَی الْماِء َو الطَّعاِم و الَْهواِء َو یعیُش داِخَل ُحْفَرٍة َصغیَرٍة فِي 2546............ َعمیقاً َأ

التُّراَب الْجافَّ لَِصیِْدِه. ِه َقبَْل نُزوِل الَْمطَِر َو 2548............ اإْلفریقّیوَن إلٰی مَکاِن 2547............
25441-

4( الَمنام 3( الُعْشب  2( الَجفاف  بَدة  1( الزُّ
25451-

4( الّسور 3( الُحلم  2( الطََّیران  1( الطّین 
25461-

4( انقطاع 3( انتظار  2( تَقاُعد  1( اِستخراج 
25471-

4( اِختفاء 3( تَجمیل  2( اللَّبون  1( بناء 
25481-

4( یَْهجموَن عونَ  3( یَدَّ 2( یَمّدونَ  1( یَحفرونَ 
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»یَکاُد هذا الَولَد یَکون شاِعراً َعظیماً، یا صاِحَب الولِد علِّْمه القرآَن تَعلیماً.«:-25491
1( نزدیک می شود که این پسر شاعری بزرگ باشد ای صاحب فرزند همیشه به او قرآن بیاموز.

2( این پسر، تقریباً یک شاعر بزرگی شد ای صاحب آن پسر به او بی وقفه قرآن را یاد بده.
3( نزدیک است که این پسر شاعر بزرگی بشود، ای صاحب فرزند قرآن را حتماً به او بیاموز.

4( این پسر خواسته بود که شاعر بزرگی بشود ای صاحب فرزند تو باید قرآن را به خوبی بیاموزی.
»کنت اُِحّب أن أستلَم الَحجَر األسوَد ولکنّي لم أقدر لِکثرِة ااِلْزدحاِم.«:-25501

1( دوست داشتم که حجراألسود را مسح کنم ولی به خاطر آن جمعیت زیاد نتوانستم.
2( من عالقه داشتم که به حجراألسود دست بکشم ولی اصالً به خاطر شلوغی نتوانستم.
3( دوست می داشتم که حجر األسود را لمس کنم ولی به خاطر زیادی شلوغی نتوانستم.

4( خیلی دوست داشتم که سنگ حجراألسود را ببینم اما به خاطر جمعیت زیاد نمی توانستم.
»َرَفعت الفائزُة األولٰی في المباراِة َعلَم بَلَدها بینما تَنظر إلی ُهواِة ریاضِة کرة الِقدم في الَملَعب.«:-25511

1( برنده نخستین در مسابقه پرچم کشورش را باال برد در حالی که به هواداران ورزش فوتبال در ورزشگاه نگاه می کرد.
2( اولین برنده در مسابقه پرچم کشورش را باال برده بود در حالی که به طرفداران ورزش فوتبال در ورزشگاه نگاه کرد.
3( برنده نخست بود که پرچم کشور را باال برد در حالیکه به عالقه مندان ورزش فوتبال در باشگاه نگاهی می انداخت.

4( یک برنده در مسابقه پرچم کشورش را گرفت و در همین لحظه به هواداران ورزش فوتبال در ورزشگاه توجه می کرد.
»الصندوق الوطنّي للّتقاعد یَطلب ِمن الُمتقاعدین أن یُبّینوا اقتراَحهم حوَل ُحقوقهم.«:-25521

1( صندوق بازنشستگان از بازنشستگان کشوری می خواست پیشنهادشان را پیرامون حقوق خود بیان کنند.
2( صندوق بازنشستگی مّلی از بازنشستگان می خواهد که پیشنهاد خود را پیرامون حقوق خود بیان کنند.
3( صندوق بازنشستگان کشوری از بازنشستگان خواست که پیشنهاد خود را در مورد حقوقهایشان بگویند.

4( صندوق ذخیره بازنشستگی از بازنشستگان می خواهد نظر خود را در مورد حقوق خود آشکار نمایند.
»تَمّر حیاُة اإلنسان مع أعالها و أسفلها ولکّن هذا هو ُعمر اإلنسان حّقاً الّذي یَنقضي.«:-25531

1( گذر زندگی با بلندی ها و پستی هایش است اما در حقیقت عمر انسان در حال گذر است.
2( با پستی ها و بلندی هاست که روزگار انسان می گذرد اما در حقیقت عمر انسان در گذر است.

3( زندگی انسان با بلندی و پستی اش می گذرد اما به راستی این عمر انسان است که سپری می شود.
4( زندگی انسان ها با فراز ها و نشیب هایش در حال گذر است ولیکن حقیقت در گذر عمر انسان می باشد.

»مَن یُرد أن یَتفّقه لساَن القرآن تَفّقهاً َصحیحاً فعلیه أن یَتعّلم الّلغَة العربّیَة.«-25541
1( هرکس فهم صحیح قرآن را خواست پس باید که زبان عربی را خوب به یاد بسپارد.

2( هرکس بخواهد زبان قرآن را درست بفهمد باید زبان عربی را یاد بگیرد.
3( کسی که در زبان قرآن بخواهد درنگ کند پس بر اوست که به یادگیری عربی بپردازد.

گر کسی خواست زبان قرآن را درک کند بر او واجب است که زبان عربی را آموزش دهد. 4( ا
»کیف أِقف َعن الَحرکة َو لحظاُت العمر تَمّر مَّر النّور!«:-25551

1( چرا حرکت نکنم در حالی که لحظه های عمر من مانند نور می گذرند!
2( چگونه از حرکت باز ایستم در حالی که لحظه های عمر مانند نور می گذرند!

3( چگونه از تالش دست بردارم در حالی که می دانم لحظات عمر مثل حرکت نور در گذرند!
4( چگونه حرکتم را متوّقف کنم در حالی که لحظه های عمر لحظه ای متوقف نمی شوند و چون نور در حرکتند!

»األطفال یُحّبون کثیراً أن نَقف عندهم و نُشاهد لعَبهم ُمشاهدة الِحکم!«:-25561
1( کودکان دوست داشتند که ما نزد آن ها باشیم و بازی را داورانه تماشا کنیم!

2( کودکان خیلی دوست دارند که نزد آن ها بایستیم و بازیشان را چون داور تماشا کنیم!
3( بچه ها خیلی وقت ها دوست دارند که ما نزد آن ها ایستاده، بازی آن ها را چون داوران نگاه کنیم!

4( بچه ها دوست دار این هستند که ما وقتی نزد آن ها ایستاده ایم بازیشان را مانند یک داور مشاهده کنیم!
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»تَتعّلق األیّاُم الَجمیلة بَِمن یُهدون الُهدَوء إلی اآلخریَن و یَتمّتعون به أنفَسهم أیضاً.«:-25571
1( روز زیبا به کسانی تعّلق دارد که آرامش را به دیگران می دهند و خود نیز از آن استفاده می کنند!

2( ایّام خوب مربوط به کسی است که آرامش را به دیگران هدیه داده همچنین خود از آن بهره می برد!
3( ایّام جمیل تعّلق به مردمی دارد که آرامش را به افراد دیگر می دهند و خود نیز از آن استفاده می نمایند!

4( روزهای زیبا از آِن کسانی است که آرامش را به دیگران هدیه می دهند و خود نیز از آن بهره مند می شوند!
»َغضب الَخلیفة َغضباً َشدیداً و أمَر الجاّلدیَن بَِقطع لساِن هذا العالِم الّشجاِع، َففاَز!«:-25581

1( خلیفه به شدت بر او خشم گرفت و به جالدهایش دستور داد که زبان آن دانشمند شجاع را قطع نمایند، پس رستگار شد!
ک کرد و او نیز دستور داد تا جالدها زبان این عالم جسور را ببرند، سپس او رستگار گشت! 2( خلیفه را شدیداً غضبنا

ک را ببرند و رستگار شد! 3( خلیفه را غضب شدید فرا گرفت، پس به جالد دستور داد تا زبان دانشمند بی با
4( خلیفه به شدت خشمگین شد و به جالدها دستور به قطع زبان این دانشمند شجاع را داد، پس او رستگار شد!

»کالم المؤمِن کأنّه ِسحر یُؤثّر في َقلبنا تأثیراً َعجیباً و یُغّیر أعمالَنا!«:-25591
1( سحر مؤمن گویی سخن اوست که اثری شگفت انگیز بر قلب ما دارد و تمام اعمال ما را تغییر می دهد!

2( سخن مؤمن گویی سحری است که تأثیر عجیبی بر قلب ما می گذارد و اعمال ما را تغییر می دهد!
3( کالم انسان با ایمان چون جادو است که تأثیر عجیبی بر ما داشته رفتار ما را عوض می کند!
4( کالم انسان با ایمان چون جادو بر قلب ما اثر عجیبی می گذارد و اعمال ما را عوض می کند!

حاِب!«:-25601 »یُعّبر الُعلماء بأّن الجباَل لَیَست جاِمدة بَل هي تَمّر مثل ُمرور السَّ
کد نیستند و همانطور که ابرها در حرکتند، حرکت می کنند! 1( علما چنین بیان می کنند که کوه ها را
کن نیستند بلکه آن ها مثل حرکت کردن ابر عبور می کنند! 2( دانشمندان بیان می کنند که کوه ها سا

کن نیستند! 3( دانشمندان چنین بیان می کنند که کوه ها مثل ابرها در حال حرکتند و سا
4( علماء تعبیر کرده اند که کوه ها جامد نیستند بلکه مثل ابرها در حال گذرند!

»کانَت الُعصفورُة تُغّرُد في  الغابِة تَغریداً َجمیالً تَجذب إلیها ُکلَّ مَن کان یَمّر ِمن هناك.«: گنجشک ............-25611
1( با آواز زیبای خود در جنگل هرکسی را که از آن جا می گذرد را به سوی خود جذب کرده بود.

2( در جنگل به زیبایی آواز خوانده بود به طوری که هر رهگذری را که از این جا می گذشت به سوی خود جذب می کرد.
3( بود که در جنگل، بسیار زیبا آواز خواند و هرکسی را که از آن جا می گذشت، به سوی خود می کشید.

4( در جنگل به زیبایی آواز می خواند که هرکسی را که از آن جا عبور می کرد به سوی خود جذب می نمود.
»فكَّ جاري الحبَل الرصیَن من َرقبة الَکلْب حّتی یَجوَل في ساَحِة الدار َجوالناً هاِدئاً.«:-25621

1( همسایگان من طناب بسته شده را از گردن سگ باز کردند تا او در حیاط خانه به سرعت بدود.
2( همسایه ام طناب محکم را از گردن سگ گشود تا در حیاط خانه به آرامی پرسه بزند.

3( همسایه ، طناب محکم را از دور گردن سگ باز کرد تا در حیاط خانه اش به آرامی راه برود.
4( همسایۀ من، طناب آویخته از گردن سگ خود را می گشاید تا در حیاط خانه به آرامی پرسه بزند.

»إذا أردَت أن تَنجَح في َحیاتك فحاِول أن تَستفید من أوقاتك استفادًة َحَسنًة.«:-25631
1( هنگامی که خواستی در زندگی پیروز شوی بکوش که از وقتت به خوبی بهره مند شوی.

2( هرگاه بخواهی در زندگی خود موّفق شوی تالش کن که از اوقات خود به خوبی استفاده کنی.
3( گاهی می خواهی در زندگی ات موّفق شوی پس باید برای بهره مندی خوب از اوقاتت تالش کنی.

4( زمانی که موّفقیت در زندگی را بخواهی باید تالشت این باشد که از زمان خود به خوبی بهره ببری.
»هَل تَعلَُم أّن الخّفاش هو الَحیوان اللَّبون الوحید الّذي یَقدُر َعلَی الطَّیران؟«:-25641

1( آیا می دانی که خفاش تنها حیوان پستاندار است و او به راحتی می تواند پرواز کند؟
2( آیا می دانی که خفاش یک حیوان پستاندار است که به تنهایی قادر به پرواز کردن است؟

3( آیا می شناسی خفاشی را که او حیوان پستاندار تنهایی است که می تواند پرواز کند؟
4( آیا می دانی که خفاش تنها حیوان پستانداری است که قادر به پرواز کردن است؟
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»یُصاُد الحوت اِلستخراج الّزیت ِمن کبِده لِصناعة مواّد الّتجمیل.«:-25651
1( نهنگ با خارج شدن روغن از کبدش برای ساخت مواد آرایشی، آماده می شود.

2( نهنگ به خاطر بیرون آوردن روغن از کبدش به منظور ساخت مواد آرایشی شکار می شود.
3( کوسه ماهی به خاطر خارج کردن چربی از کبدش جهت ساخت مواد آرایشی صید می شود.

4( نهنگ شکار می کند تا روغن از کبدش بیرون بیاید تا مواد آرایشی ساخته شود.
عبِة.«:-25661 »ما کانَت الطالباُت َخرجن ِمن َصّفهّن بل هّن یَتباحثن حوَل أسئلِة ُمعّلمتهّن الصَّ

1( دانش آموزان از کالس خود خارج نشده بودند، چون که آن ها در مورد سؤال سخت معلم خود مباحثه می کردند!
2( دانش آموزان از کالس شان خارج نشده بودند، بلکه آن ها پیرامون سؤاالت سخت معلم خود مباحثه می کردند!

3( دانش آموزان از کالس خارج نمی شدند، بلکه آن ها دربارۀ سؤاالت معلم سخت گیرشان بحث می کردند!
4( دانش آموزان از کالسشان خارج نمی شدند، بلکه آنان پیرامون سؤاالت سخت معلم شان بحث کرده بودند!

»نحن نَعیش في هذه الّدنیا ُمتوّکلیَن َعلَی الّله و نَعلُم أنّه یُعیننا إعانًة!«:-25671
1( ما در دنیا با توکل بر پروردگار زندگی می کنیم و می دانیم که فقط او به ما یاری می رساند!

2( در این دنیا ما با توکل بر خدای خویش زندگی می کنیم و قطعاً می دانیم که او به ما کمک می کند!
3( ما در این دنیا با توکل بر پروردگارمان زندگی می کنیم، چون می دانیم که او مسّلماً ما را یاری می کند!

4( در این دنیا ما با توکل بر خدا زندگی می کنیم و می دانیم که او قطعاً به ما کمک می کند!
خارج 25681-95 »أَخَذ هذا الطّفُل یَمشي في الّشهر الحادي عشر ِمن ُعمره، ولکنّه َسقط َعلَی األرض مَّرات حّتی تعّلم الَمشي تماماً.«:  

1( این طفل در یازده ماهگی از عمرش شروع به راه رفتن کرد، ولی بارها بر زمین افتاد تا راه رفتن را کامالً آموخت!
2( این طفل راه رفتن را در یازده ماهگی از عمرش یاد می گیرد ولی بارها بر زمین می افتد تا راه رفتن را خوب بیاموزد!
3( شروع راه رفتن این کودک در یازده ماهگی از عمرش است، ولی بارها بر زمین می افتد تا راه رفتن را کامالً یاد بگیرد!

4( این کودک در یازده ماهگی از عمرش شروع به راه رفتن نمود، و بعد از این که بارها بر زمین افتاد راه رفتن را یاد گرفت!
تجربی 25691-94 هر فقد ذاق ُحلو الَحیاة َو مّرها ذوقاً!«:   »الّذي َصبر علی ُصعوبات الدَّ

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

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

خارج 25701-93 کثر!«:   »إنّه کان شاعراً حاذقاً یَتمّتع النّاُس بأشعارِه و یَطلبون منه أن یُنِشد أ
1( او شاعر ماهری بود که مردم از اشعارش بهره می بردند و از او می خواستند که بیشتر بسراید!

2( او شاعر حاذقی است که مردم از شعرهایش لّذت می برند و از او می خواهند که بیشتر شعر بگوید!
3( همانا او شاعری زبردست بود، لّذت مردم در شنیدن اشعار او بود و از او می خواستند که بیشتر شعر بسراید!

4( همانا آن شاعر متبّحر از شنیدن اشعارش، توسط مردم، لّذت می برد و خواستۀ آنها این بود که بیشتر شعر بگوید!
ریاضی 25711-95 »الّلهّم؛ قد َجعلت لنا مَشاکل َعدیدًة في  الّدنیا حّتی تُربّینا، فیّسرها أنَت َعلَینا أیضاً!«:   

1( خدایا؛ در دنیا مشکالت متعّددی را برای ما قرار داده ای تا ما را تربیت کنی، پس تو خود نیز آن ها را بر ما آسان کن! 
2( پروردگارا؛ مصیبت های مختلفی را در دنیا برای ما گذاشتی تا تربیت شویم، پس تو نیز آن ها را برایمان آسان می کنی! 
3( پروردگارا؛ مصیبت های متعّددی را در دنیایمان گذاشته ای تا پرورشمان دهی، پس خودت نیز آن ها را بر ما آسان کن! 
4( خدایا؛ در دنیا مشکالت مختلفی را برایمان نهادی تا تربیتمان کنی، پس تو خود نیز آن ها را برایمان آسان می کنی! 

زبان 25721-92 »إنّه ُمعٍط کریم یُعطي إعطاًء کامالً حّتی من ال یُنادیه و ال یَسأله شیئاً!«:  
1( او بزرگوار بخشنده ایست که به آن ها که نمی خوانندش و درخواستی هم از او نمی کنند کامل بخشش می کند! 

2( او بخشنده و کریم است حّتی نسبت به آنان که نه صدایش می کنند و نه چیزی از او می خواهند هم بخششی کامل دارد! 
3( او بخشنده ایست که بزرگوارانه و کامل می بخشد حّتی به آن که او را نمی خواند و یا چیزی از او درخواست نمی کند!

4( او بخشندۀ کریمی است که حّتی به کسی که او را نمی خواند و چیزی از وی نمی خواهد هم به طور کامل می بخشد! 
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هنر25731-95 »قد َزّود الخالُق تعالی اإلنساَن بِحاّسة مَعنویّة لُیمّیز بها الَحَسنة ِمن السّیئة تَمییزاً َصحیحاً!«:  
1( خدای تعالی در انسان حس معنوی ای قرار داده تا به وسیلۀ آن نیکی را از بدی به  درستی جدا کند!

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

4( قطعاً خداوند تعالی انسان را به کمک احساسی درونی مجّهز نموده تا با آن خوب بودن را از بد بودن، تمییز صحیح بدهد!
زبان 25741-94 »إّن قلبي مطمئّن اطمئناناً تاّماً، ألّن محاوالتي کّلها کانَت ِمن الِبدایة في َسبیل الّله!«:  

1( قطعاً دل من از ابتدا اطمینان کامل داشت، چه جمیع تالشهای من در طریِق اهلل می باشد!
2( قطعاً قلب من اطمینان کامل دارد، زیرا تمام کوشش های من از آغاز برای خدا بوده است!

3( همانا دلم کامالً مطمئن است، زیرا همۀ تالش هایم از ابتدا در راه خدا بوده است!
4( همانا قلبم از آغاز کامالً با اطمینان بود، چه کّل کوشش هایم برای اهلل می باشد!

زبان 25751-94 »ِاجعل آذان قلبك حاّدًة لُتدرك کالمَه الثَّمیَن َحَسناً و تَعمل به!«:  
1( گوشها و قلبهای خود را تیز کن و کالم قیمتی آن را خوب بفهم و آن را مورد عمل قرار بده!

2( گوشهای قلب خود را تیز قرار بده تا سخنان با ارزش او را به خوبی درک کنی و به آن عمل نمایی!
3( دو گوش قلب خود را به خوبی تیز کن برای اینکه کالم گرانقدرش را درک کرده به آن عمل نمایی!

4( گوش و قلب خویش را برای فهمیدن سخنان با ارزش و نیکویش و عمل کردن به آنها، تیز قرار بده!
خارج 25761-94 »یَقولون إّن معرفَة الّله أمٌر ُمستحیل، ولکنّنا إن َعرفنا أنفَسنا فقد َعرفنا ربّنا معرفًة َحقیقّیًة!«:  

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

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

انسانی 25771-95 ، ارتفاعاً ُمستمّراً!«:   »َقلُب المؤمن کَحمامة بَیضاء یَرتفع في َسماء المعنویّة الّتي لیس لها َحدٌّ
1( قلب مؤمن گویی پرندۀ سفید است که او را در آسمان معنی، بی حد و اندازه باال می برد!

2( دل مؤمن چون کبوتری سفید در آسمان معنویّت که حد و مرزی ندارد، پی در پی باال می رود!
3( قلب انسان با ایمان مانند پرنده ای سپید در آسمان بی حد و مرز معنویّت ارتفاع بسیار زیاد می گیرد!

4( دل انسان با ایمان گویی کبوتر سفید است که همواره در آسمان معنی که حدی برای آن نیست اوج می گیرد!
خارج 25781-92 »حاولت کثیراً في  أداء واجباتي، لذلك کّرمتني أّمي َفقلت لها أنا ال أسَتحّق مثل هذا التَّبجیل!«:  

1( در ادای وظیفه های خود تالش می نمودم و به خاطر همین مادرم مرا گرامی داشت بدین خاطر به او گفتم من مستحّق این همه توّجه نیستم!
2( تالش زیادی کردم وظایفم را انجام دهم لذا مادرم مرا گرامی داشت و من به او می گفتم من مستحّق این همه بزرگداشت نیستم!

3( در انجام وظایف خود بسیار تالش کردم، بدین خاطر مادرم مرا تکریم کرد پس من به او گفتم من مستحّق این چنین تجلیلی نیستم!
4( سعی بسیاری نمودم تا ادای وظیفه کنم لذا مادرم از من تجلیل کرد و من به او گفتم من سزاوار مثل این گونه تّوجه نیستم!

خارج 25791-91 »عندما ال تَشعر بَخوف في أعماِق َضمیرك إاّل الَخوف ِمن الّله، عندئٍذ قد توّکلت َعلَیه حّقاً!«:  
1( آن زمان به خدا اعتماد واقعی داری، که در درونت هیچ ترسی جز ترس از خدا وجود نداشته باشد!

2( هر زمان ترسی جز ترس از خدا در عمق وجودت احساس نشد، پس آن گاه اعتماد تو فقط به خداست!
3( هرگاه در درونت جز از خدا از هیچ کس ترسی نداشته باشی، پس آن زمان است که حقیقتاً بر خدا توّکل داری!

4( وقتی که در اعماق وجودت ترسی جز ترس از خدا احساس نمی کنی، در این زمان است که حقیقتاً بر خدا توّکل کرده ای!
خارج 25801-94 »ِمن النّاِس من یَشتغلوَن باللَّعب في الّدنیا ِاشتغاالً یَنسون مرور العمر!«:  

1( گروهی از مردم هستند که سخت مشغول بازی در دنیا هستند و گذر عمر فراموششان شده است!
2( عده ای از مردم در دنیا چنان به بازی مشغول می شوند که گذشت عمر را فراموش می کنند!

3( مردمانی هستند که به دنیا آن چنان سرگرمند که گذشتن عمر فراموششان شده است!
4( از میان مردم کسانی که به بازی دنیا مشغولند گذر عمرشان را فراموش می کنند!
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کاً تاّماً ثّم یُعارُضها!«:  انسانی 25811-93 »علی اإلنساِن أن یَستمَع إلی کالِم المتکّلِم استماعاً کامالً ثّم یُجیبه، و أن یُدرك االُموَر المختلفَة حوله إدرا
1( خوب گوش کردن به کالم مخاطب بر انسان واجب است تا بتواند جواب آن را بدهد، و مخالفت کردن باید پس از درک کامل موضوعات مختلف در 

اطراف انسان باشد!
2( جواب دادن به سخنان متکّلم پس از خوب گوش کردن به اوست، و مخالفت کردن با امور مختلف باید پس از درک کامل موضوعات پیرامون او باشد!
3( انسانی که جواب کالم شنونده را می دهد باید خوب گوش کند، و برای مخالفت کردن با موضوعات مختلف باید امور اطراف خود را کامالً درک نماید!
4( انسان باید به سخنان گوینده کامالً  گوش دهد سپس جواب او را بدهد، و امور مختلف پیرامون خود را کامالً درک کند سپس با آنها مخالفت نماید!

عّین الّصحیح:-25821
1( أعرِضوا عن الّذین الینتج منهم إاّل الکالم،: روی برگردانید از کسانی که فقط سخن از آن ها بر می آید،

2( إنّهم کثیرون جّداً و هم قَّوالون فقط،: همانا آن ها بسیارند و فقط وعده دهنده اند،
3( ال یخرج منهم إاّل الّصوت کأنّهم طبل فارغ،: از آن ها به جز صدا خارج نمی شود گویی که آن ها طبل هایی تو خالی اند،

4( أقوالهم جمیلة ولکن یُعرفون بعد زمن قلیل!: سخنان آن ها زیباست ولی پس از اندک زمانی می دانند.
عّین الّصحیح:-25831

گر مانند پادشاهان ستمگر بر آن بنشینی در  1( هذا مسند إن جلست علیه جلوس الملوك الظّالمین تُعاقَب في اآلخرة عقاباً.: این جایگاهی است که ا
آخرت بدون تردید مجازات می شوی.

2( من أخالق الجّهال المعارضة قبل أن یفهموا جّیداً و الحکم بما الیعلمون.: از ویژگی افراد نادان آن است که به شدت مخالفت می کنند قبل از آن که 
بفهمند و حکم می کنند دربارۀ آنچه نمی دانند.

3( الحّظ ُمجیب من أعلم نفسه علی أن یترك الجبن و الکسل و یکون داعي نفسه إلی العمل!: شانس پاسخ کسی را خواهد داد که خودش را آشنا کرده 
باشد با این که باید ترس و تنبلی را رها کند و خود را به عمل دعوت کند.

4( هذا الخطیُب یستفیُد في کالمه أمثاالً کثیرًة أیضاً و حیاة الحیوانات من خیر األمثال الّتي استخدمها الخطباء استخداماً.: این سخنران در سخنانش 
گونی را نیز به کار می برد و زندگی حیوانات از بهترین مثل هایی است که سخنرانان حتماً از آن ها استفاده می کنند. مثل های گونا

عّیّن الّصحیح:-25841
1( أنا لن أبّلغها هذا الخبر!: من این خبر را به او نخواهم رساند!

2( تربّي األّم أبناءها علی القیم اإلسالمّیة تربیًة.: مادر فرزندانش را بر اساس ارزش های اسالمی تربیت کرد!
3( ساعد صدیقك المظلوم مساعدًة حََسنًة.: دوست مظلومت را درست یاری کن!

4( أعیُش في  الّدنیا عیَش األغنیاء!: در این دنیا با ثروتمندان زندگی می کنم!
عّین الّصحیح:-25851

1( کان الکسل یُضّیع وقتَه بدون فائدة تَضییعاً دائمّیاً.: تنبلی وقت او را به طور همیشگی تباه می کرد.
2( إّن قّوة تعّقل المؤمن تغلب قّوته الغریزیّة غلبًة.: همانا قوه عقل مؤمن بر قوه غریزی او غلبه می کند.

3( إّن الّصادقین األوفیاء یوفون بعهدهم وفاًء جمیالً.: همانا راستگویان باوفا به عهدشان حتماً وفا می کنند.
4( العطّار یعرف أنواع المسك معرفًة دقیقًة بقّوِة شاّمته.: عطرفروش انواع مشک را با قوه بویایی اش به طور دقیقی شناخته  است.

تجربی 25861-89 عّین الّصحیح:  
1( امتحنُت الّتالمیذ اِمتحاناً بأسئلة صعبة،: امتحانی را با سؤاالت سخت از دانش آموزانم گرفتم،
2( و کنت أنظر إلیهم نظر اإلعجاب،: درحالی که با نگاهی متعّجبانه به آن ها چشم دوخته بودم،

3( و هم یُجیبون بدّقة إجابة کاملة،: و آن ها جواب کاملی را با دقت به آن سؤاالت دادند،
4( ما کنت متوّقعاً أنّهم قد درسوا جّیداً هکذا!: انتظار نداشتم که آن ها این گونه خوب درس خوانده باشند!

عّین الخطأ:-25871
کین تحاسب في  اآلخرة محاسبة أسرع!: همانا این مؤمن از اموال خود برای مستمندان صدقه ای قرار  1( إّن هذا المؤمن قد جعل صدقة ِمن أمواله للمسا

داده که در آخرت در سریع ترین زمان محاسبه می شود.
گر از نعمت ها این چنین استفاده کنی آن ها را به گونه ای تباه می کنی که هیچ مشابهی برایش نیست. 2( إن تستفد من الّنعم هکذا تضّیعها تضییعاً النظیر له!: ا
3( علیك أن تّتخذ في سبیل الّدراسة عزماً راسخاً اِّتخاذاً و التهملها أبداً! : تو باید در راه پژوهش حتماً اراده ای راسخ را اتخاذ نمایی و هرگز در آن سستی ننمایی.

4( قد وقعت في مشکلة أثارت لي قلقاً کثیراً إثارة سّببت هّم فکري لیالً  و نهاراً.: در مشکلی افتاده ام که مرا بسیار نگران کرده است که شب و روز باعث 
ناراحتی فکرم گشته است.
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عّین الخطأ:-25881

1( إّن لکّل َعمل أثراً في نفس اإلنسان،: هر کاری اثری در نفس انسان دارد،

2( فالَعَمل الخیر یؤثّر علی فاعله أثراً حسناً،: کار خیر بر انجام دهنده اش تأثیر نیکی می گذارد،

3( و العمل القبیح یؤثّر علی فاعله أثراً سّیئاً،: و کار زشت بر انجام دهنده اش تأثیر بدی می گذارد،

4( فعلی اإلنسان أاّلیغفل من أثرات أفعاله مهما صغرت.: پس انسان نباید هنگامی که اعمالش اندک است از تأثیرات آن غافل شود.
عّین الخطأ:-25891

1( قلت لزینب َمضی من الّلیل زمن کثیر فاستریحي قلیالً.: به زینب گفتم از شب زمان زیادی گذشته است پس کمی استراحت کن.
2( یستطیع اإلنسان أن یغوص في  البحار کثیراً بالمعّدات الحدیثة.: انسان می تواند که به وسیله تجهیزات نوین در دریاها بسیار فرو رود.

3( نُّزل القرآن تنزیالً لِهدایة البشر و ذلك یبّین طریق الحق تبییناً.: قرآن قطعاً برای هدایت بشر نازل شده است و آن حتماً راه حق را توضیح می دهد.
4( الجواد من یُعطي اآلخریَن قبل أن یسألوه إعطاء الکرماء.: بخشنده است کسی که به دیگران می بخشد پیش از آن که از او همواره مانند کریمان بخواهند.

عّین الخطأ:-25901
1( هؤالء کبار من أهل الشام و هم طّوافون علی البیت اهلل الحرام.: این ها بزرگانی از اهل شام هستند در حالی که بر بیت اهلل الحرام بسیار طواف کننده هستند.

2( َمدحت المرأُة من ذلك الّلوح الجمیل مدحاً کثیراً.: زنی از آن تابلوی زیبا همواره تعریف می کرد.
3( قبل وصول الضیوف استعان الوالد من أخیه لالِستقبال.: پیش از رسیدن مهمانان پدر از برادرش برای پذیرایی کمک گرفت.

4( تتقاَعد الممّرضة في بلدنا إیران بعد ثالثین سنة.: پرستار در کشورمان ایران پس از سی سال بازنشست می شود.
عّین الخطأ:-25911

1( بینما کنُت أمشي في  الحدیقة رأیُت َزمیلي علی الَعَربة.: در حالی که در باغ راه می رفتم همکالسی ام را روی درشکه دیدم.
2( لزم الطّفل المنام و َخرجت االُّم من غرفته َسریعاً.: کودک خوابید و مادر سریع از اتاق او بیرون آمد.

3( هذان الجندیّان قد تَمّردا من أمر قائدهما َمساًء.: هنگام عصر این دو سرباز از دستور فرمانده شان سرپیچی کرده اند.
4( إّن الّشدائد کالجامعة الّتي تُعّلمنا دروساً کثیرًة عن الحیاة.: سختی مثل یک دانشگاه است که به ما درس های زیادی از زندگی خواهد آموخت.

انسانی 25921-89 عّین الخطأ:  
1( أحرُِص علی مصاحبة أصدقائي المحسنین حرصاً!: حتماً به هم نشینی با دوستان نیکوکارم مشتاق هستم!

2( عاش أبونا الّشهید في کّل حیاته عیَش العارفین!: پدر شهیدمان در سراسر زندگانی خود همچون عارفان زیست!
3( کانت لي جّدة حنون تقیم صالة اللّیل کثیراً !: مادربزرگ مهربان من نماز شِب بسیاری را برپای  داشت!

4( صبراً علی المتاعب ألّن فیها خیراً کثیراً !: در برابر سختی ها شکیبا باش زیرا در آن ها خیر فراوانی است!
»لهجه های عامیانه عربی در برخی دانشگاه ها تدریس می شود و بی تردید دانشجویان به آن عالقه مند می شوند.«:-25931

1( إّن بعض الّلهجات الّدارجة في العربّیة سوف تدّرس في الجوامع و الطاّلب یرغبون فیها رغبًة.
2( تُدّرس الّلهجات الَعربّیة الّدارجة في بعض الجامعات و الطاّلب یرغبون فیها رغبًة.

3( في بعض المجتمعات تُدّرس الّلهجات الَعربّیة الّدارجة و الطاّلب یرغبون فیها أیضاً.
4( الّلهجات العربّیة الّدارجة تدّرس في بعض الجامعات و الطاّلب راغبیَن فیها حّقاً.

»آیا می دانی که خرس پاندا هنگام تولّد، اندازه اش از موش، کوچک تر است؟«:-25941
2( هل َعلمت أّن ُدّب الباندا عندما یتولّد یکون أصغر حجماً من الفأر؟! 1( هل تَعلم أّن ُدّب الباندا عند الوالدة، حجمه صغیرة من حجم الفأر؟! 

4( هل تَعلم أّن ُدّب الباندا عند الوالدة أْصغُر حجماً من الفأر؟! 3( أال تَعلم أّن ُدّب الباندا عند والدته تصبح صغیرًة من الفأر؟! 
»مراسمی به مناسبت گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی در استان خوزستان برگزار می شود.«:-25951

1( انعقدت مراسم بمناسبة إجالل الشهداء الحرب المفروضة في المحافظة خوزستان.
2( إّن المراسیم تنعقد في محافظة في خوزستان بمناسبة إجالل شهداء الحرب المفروضة.

3( هناك مراسم بمناسبة تکریم الشهداء في الحرب المفروضة في محافظة خوزستان.
4( تنعقد مراسم بمناسبة إجالل شهداء الحرب المفروضة في محافظة خوزستان.
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بررسی سایر گزینه ها:
1( »جمیع الموظّفیَن« مستثنی منه و »واحداً« مستثنی است.

3( »أغلب الناس« مستثنی منه و »العقالء« مستثنی است.
4( »أعمال« مستثنی منه و »لعبهم« مستثنی است.

درس چهارم پایۀ دوازدهم 

و 25241 را  در شام  بنی امیه  فرزدق خلفای   ............« ترجمه عبارت:   2
............ به جوایزشان اما او ............ محبت خود را به اهل بیت، پیش آن ها.«

ترجمه گزینه ها: 
2( ستایش کردـ  دست یافتـ   می پوشاند 1( مسافرت کرد ـ رسید ـ حج کرد 

4(  بود ـ سخن گفت ـ انکار کرد  3( آمد ـ زیست ـ آشکار می کند 
بررسی گزینه  ها:25251  3

1( سرباز اخاللگر از دستور فرمانده اش در جنگ ............ بود. )سرپیچی کرد(
2( ............ مرد دروغگو که او می تواند ماشین اتوبوس را به حرکت دربیاورد. 

)اّدعا کرد(
3( حاجیان ............ بارها دور خانه خدا برای انجام مراسم حج. )می رانند(

4( برنده نخستین در مسابقه ............ ایران را باال برد. )پرچم(
در گزینه )4( جمع مکّسر نیامده است. 25261  4

بررسی سایر گزینه  ها:
مفرد کبیر 2( کِبار   مفرد الحاجّ  1( الحّجاج 

مفرد َشهید 3( ُشهداء 
بررسی گزینه  ها:25271  2

گر نبود( 1( لَوال = إن لَم یَُکن )ا
2( یَرَغُب في = یَشتاُق إلی )عالقه مند می شود(

4( یَطوفان = یَدوران )می گردند( 3( جََهَرت = أظَْهرت )آشکار کرد( 
بررسی گزینه  ها:25281  3

1( َمَدح )ستود( ≠ َذمَّ )نکوهش کرد( 
2( اِنقطََع )برید( ≠ اِّتَصَل )مّتصل شد(

َدت: سرپیچی کرد 3( أنَْکرت: انکار کرد / تَمرَّ
طوبة )رطوبت( 4( الَجفاف )خشکی( ≠ الرُّ

بررسی سایر گزینه  ها:25291  1
طب )مرطوب( 2( الجاّف )خشک( ≠ الرَّ

3( الُعرب )عرب( ≠ َعَجم )غیرعرب(
4( ناِفع )سودمند( ≠ ضائر )ضرر رسانده(

ترجمه سایر گزینه ها:25301  1
4( سختی ها  3( فرومایه   2( ایمان نمی آورد        

ترجمه گزینه ها:25311  3
1( پوشش ـ پیراهن مردانه ـ پیراهن زنانه 

2( رؤیا ـ خواب ـ بیداری
3( دیوار ـ خشکی ـ گام 

4( چادر ـ چادرها ـ پوشش 

بررسی گزینه  ها:25321  4
ازدواج.  مورد  در  را  نظرش   ............ که  بود  داده  اجازه  دخترش  به  مادر   )1

)آشکار کند(
2( ساخته شد ............ جدید در کشور چین سال ها پیش، پس از زلزله. )دیوار(

3( ............ راه می رفتم، حادثه ای را در میدان شهر دیدم. )در حالی که(
4( چرا شما دو نفر ............ از مسح کردن مواد مخاطی در رنگ ها. )بازنشسته 

می شوید( )نادرست(
ترجمه عبارت: »............ نهنگ برای بیرون آوردن روغن از کبدش 25331  4

برای ساختن مواد ............«
ترجمه گزینه ها: 

گن 2( خرس ـ وا 1( بریده شد ـ زیبا 
4( شکار می شود ـ آرایشی  3( می تواند ـ عامیانه  

ترجمه سایر گزینه ها:25341  1
3( دریافت کردن، لمس کردن 2( گام   

4( پستاندار
بررسی گزینه  ها:25351  1

مفرد بَلَد مفرد عاصمة / الِبالد  1( َعواِصم 
مفرد حَبل  2( أحبال 

مفرد الرجل 4( الّرجال  مفرد َعبد  3( عباد 
بررسی گزینه  ها:25361  2

1( زمانی که ............ به مراسم بزرگداشت شهیدان، گروهی از بزرگان کشورمان 
را دیدیم. )رسیدیم(

کردیم.  مسح   ............ به  را  خاطر سنگ  همین  به  نبود  شلوغ  کعبه  دور   )2
)سختی(

سخن  اقتصادی  مشکالت  مورد  در  که  فیلمی  دیدن  در   ............ بودیم   )3
می گوید. )مشتاق، عالقه مند(

4( زن مقداری از نان را جلوی ............ قرار داد تا شب آن را بخورد. )موش(
ترجمه گزینه ها:25371  3

ک( کیزه )پا ک ـ پرهیزکار ـ پا 1( تارها ـ  پا
2( خرس ـ موش ـ زرافه ـ سمبل، نماد )خرس(

3( دشت ـ کوه ـ دریا ـ روغن )روغن(
4( دیوار ـ سقف ـ زمین ـ پایتخت )دیوار(

ترجمه گزینه ها: 25381  4
2( برگ زیتون یکی از نشانه های صلح است. 1( زرافه تارهای صوتی ندارد. 

3( موش هنگام تولد از خرس پاندا به هنگام تولدش بزرگ تر است.
4( تیسفون پایتخت بغداد در دوره ساسانیان بود. 

ترجمه گزینه ها:25391  4
1( این کسی که کعبه شریف را طواف کرد،  چه کسی است؟ ـ این کسی است 

که سرزمین مّکه قدم گاهش را می شناسد.
2( آیا مغول ها توانستند به چین حمله کنند؟ ـ بله، توانستند با وجود ساختن 

دیوار بزرگی اطرافش.
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3( در کدام دوره، فرزدق زندگی می  کرد؟ ـ او از  شاعران دوره اموی بود.
4( شاعر چه زمانی محبت خود را نسبت به اهل بیت علیهم الّسالم آشکار کرد؟ 

ـ پس از هجرت در بصره زیست 
ترجمه عبارت: »کارمند در حالی که به پرونده اش نگاه می کرد 25401  3

............ مدیرش آمد پس به او سالم کرد.« 
ترجمه گزینه ها:

4( ای گهان  3( نا 2( کناری  1( نزد، پیش  
ترجمه عبارت: »............ پدرم پس از سی و سه سال از سازمان 25411  4

کنون ............ از تنبلی کردن.« ورزش و ............ و ا
ترجمه گزینه ها:

1( گوش فرا داد ـ مسح کردن، دریافت کردن ـ بازنشسته 
2( بریده شد ـ همنشینی ـ آموخت، آموزش داد

3( نزدیک شد ـ پلیس ـ می راند 
4( بازنشست شد ـ جوانان ـ خودداری می کند

برای 25421 را  آن  تا  آهن  روی   ............ آهنگر  »آن  عبارت:  ترجمه   3
استفاده در ساخت پنجره ها آماده کند.«

ترجمه گزینه ها: 
4( می راند 3( می کوبد  2( می چرخد  1( می پزد 

أحّق: شایسته تر / اإلجالل: بزرگداشت 25431  3
پاسخ  با  را  خالی  جاهای  سپس  بخوان  دقت  با  را  زیر  متن   

مناسب کامل کن:
می پوشاند  ............2544 نوعی از ماهی در آفریقا یافت می شود که خودش را هنگام 
زیر   را  و خودش  از دهانش خارج می شود،  که  مواد مخاطی  از  پوششی  در 
مدفون می کند سپس بیشتر از یک سال به خواب عمیقی فرو می رود،  ............2545

آمدن باران  و به آب و غذا و هوا نیاز ندارد؛ و داخل حفره کوچکی در 2546............
زندگی می کند تا این که از پوشش خارج شود. شکارچیان آفریقایی به جای  
خاک خشک را برای شکارش. او پیش از آمدن باران می روند و 2548............ ............2547

ترجمه گزینه ها:25441  2
4( جای خواب 3( گیاه  2( خشکی  1( کره 

ترجمه گزینه ها:25451  1
4( دیوار 3( خواب، رؤیا  2( پرواز  1( گِل 

ترجمه گزینه ها:25461  3
4( بریدن 3( انتظار  2( بازنشستگی  1( بیرون آوردن 

ترجمه گزینه ها:25471  4
4( پنهان کردن 3( آرایشی  2( پستاندار  1( ساختن 

ترجمه گزینه ها:25481  1
2( می گسترانند، دراز می کنند 1( حفر می کنند  

4( حمله می کنند 3( اّدعا می کنند  
یکاُد: نزدیک است )رد گزینه 1 و 2 و 4( / یکون شاعراً عظیماً: 25491  3

شاعر بزرگی بشود )رد گزینه 1 و 2( / علِّْمه تعلیماً: حتماً به او آموزش بده، 
حتماً به او بیاموز )رد گزینه 1 و 2 و 4(

: دوست می داشتم )رد گزینه 1 و 2و 4( / أن أستلم: 25501 کنُت اُِحبُّ  3
که مسح کنم، که لمس کنم )رد گزینه 4( / لم أقدر: نتوانستم )رد گزینه 4( / 

لکثرة االزدحام: به خاطر زیادی شلوغی )رد گزینه 1 و 2 و 4(
َرفعت: باال برد )رد گزینه 2 و 4( / الفائزة األولی: برنده نخستین 25511  1

)رد گزینه 4( / بَلَدها: کشورش )رد گزینه 3( / بینما: در حالی که )رد گزینه 4( / 
تنظُر: نگاه می کرد )رد گزینه 2 و 3 و 4( هُواة: هواداران، عالقه مندان، طرفداران

الصندوق الوطنّي للتقاعد: صندوق بازنشستگی مّلی )رد گزینه 1 و 25521  2
4( / یطلب: می خواهد )رد گزینه 1 و 3( / اقتراحهم: پیشنهادشان )رد گزینه 4(

تمّر: می گذرد )رد گزینه 1 و 4( / حیاة اإلنسان: زندگی انسان )رد 25531  3
گزینه 1 و 2 و 4( / مع أعالها و أسفلها: با بلندی و پستی  اش )رد گزینه 1 و 
2 و 4( / هذا هو عمر اإلنسان حّقاً: به راستی این عمر انسان است )رد گزینه 

1 و 2 و 4( / یَنقضي: می گذرد، سپری می شود )رد گزینه 1 و 2 و 4(
َمن: هرکس )رد گزینه 3 و4( / أن یتفّقه ... تفّقهاً صحیحاً: درست 25541  2

بفهمد )رد گزینه 1 و 3 و 4( / لسان القرآن: زبان قرآن )رد گزینه 1( / أن 
یتعلََّم: بیاموزد )رد گزینه 1 و 3 و 4(

کیف: چگونه، چطور )رد گزینه 1( / أقف عن الحرکة: از حرکت باز 25551  2
ایستم )رد گزینه 1 و 3 و 4( / لحظات العمر: لحظه های عمر )رد گزینه 1( / 

تمّر مّر الّنور: همچون نور می گذرند )رد گزینه 3 و 4(
یحّبون کثیراً: خیلی دوست دارند )رد گزینه 1 و 3 و 4( / أن نقف 25561  2

عندهم: که نزد آن ها بایستیم )رد گزینه 1 و 3 و 4( / نشاهد ... مشاهدة الحکم: 
چون داور تماشا کنیم )رد گزینه  3 و 4( / لعبهم: بازی آن ها )رد گزینه 1(

األیّام الجمیلة: روزهای زیبا )رد گزینه 1 و 2( / یُهدون: هدیه 25571  4
می دهند )رد گزینه 1 و2 و3( / اآلَخرین: دیگران )رد گزینه 3( / یتمّتعوَن: 

بهره مند می شوند، استفاده می کنند )رد گزینه 2(
غضب الخلیفة غضباً شدیداً: خلیفه به شدت خشمگین شد )رد 25581  4

این  العالم:  الجاّلدین: جاّلدها )رد گزینه 1 و 3( / هذا   / گزینه 1 و 2 و 3( 
دانشمند )رد گزینه 1 و 3(

کالم المؤمن: سخن مؤمن، سخن انسان با ایمان )رد گزینه 1( / 25591  2
کأنّه: گویی، همچون / سحر: جادویی، ِسحری )رد گزینه 1 و 3 و 4( / یؤثّر 
... تأثیراً عجیباً: تأثیر عجیبی )اثری شگفت انگیز( می گذارد )رد گزینه 1و3( / 

أعمالنا: اعمال ما را )رد گزینه 1 و 3(
یعّبر: بیان می کنند )رد گزینه 4( / بَل: بلکه )رد گزینه 1 و 3( / هي 25601  2

تمّر مثل مرور الّسحاب: آن ها مثل حرکت کردن ابر عبور می کنند )رد گزینه 1 
و 3 و 4( 
ُد تغریداً جمیالً: به زیبایی آواز می خواند )رد گزینه 1 و 2 25611 کانت ... تغرِّ  4

و 3( / تجذُب: جذب می کرد، می کشید )رد گزینه 1( / ُکلَّ َمن: هرکسی را )رد گزینه 
2( / کان یمّر: می گذشت، عبور می کرد )رد گزینه 1( / هناك: آن جا )رد گزینه 2(

: باز کرد، گشود )رد گزینه 1 و 4( / جاري: همسایه ام )رد گزینه 25621 فكَّ  2
1 و 3( / الحبل الرصین: طناب محکم )رد گزینه 1 و 4( / رقبة الکلب: گردن 
سگ )رد گزینه 3 و 4( / حّتی یجول ... جوالناً هادئاً: تا به آرامی پرسه بزند )رد 

گزینه 1 و 3( / الّدار: خانه )رد گزینه 3( 
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إذا أردت: هرگاه بخواهی)رد گزینه 3( / أن تنجح: که موّفق بشوی )رد 25631  2
گزینه 4( / في حیاتك: در زندگی ات )رد گزینه 1 و 4( / حاوِل: بکوش، تالش کن )رد 

گزینه 3 و 4( / أن تستفید ... اِستفادًة حسنةً: به خوبی استفاده کنی )رد گزینه 3(
تعلم: می دانی )رد گزینه 3( / أّن: که )رد گزینه 3( / الخّفاش: خّفاش 25641  4

)رد گزینه 3( / هو الحیوان اللَّبون الوحید الّذي: تنها حیوان پستانداری است که 
)رد گزینه 1 و 2 و  3(  یقدُر: می تواند )»به راحتی« در گزینه )1( اضافی است.(

یُصاُد: شکار می شود )رد گزینه 1 و 4( / الحوت: نهنگ )رد گزینه 25651  2
3( / اِلِستخراج: برای خارج کردن )رد گزینه 1 و4( / لِصناعة مواّد الّتجمیل: 

برای ساخت مواد آرایشی )رد گزینه 4(
ما کانت َخرجَن: خارج نشده بودند )رد گزینه 3 و 4( / صّفهّن: 25661  2

کالسشان )رد گزینه 3( / بَل: بلکه )رد گزینه 1( / یتباحثَن: مباحثه می کردند 
عبة: سؤاالت سخت معّلمشان )رد گزینه 3(  )رد گزینه 4( / أسئلة معّلمتهّن الصَّ

في هذه الّدنیا: در این دنیا )رد گزینه 1( / متوّکلین علی اهلل: با 25671  4
توّکل بر خدا )رد گزینه 1 و 2 و 3( / و نَعلَُم: و می دانیم )رد گزینه  2 و 3( / 

یُعیُننا إعانًة: قطعاً  به ما کمک می کند )رد گزینه 1 و 2(
أَخذ ... یَمشي: شروع به راه رفتن کرد )گاهی ترکیب »أخذ« با فعل 25681  1

مضارع به صورت شروع کرد، ترجمه می شود.( )رد گزینه 2 و 3( / ولکّنه: ولی 
او )رد گزینه 4( / سقط: افتاد )رد گزینه 2 و 3( / حّتی تعلََّم المشي سریعاً: تا 

راه رفتن را کامالً  بیاموزد )رد گزینه 2 و3 و4( 
صعوبات الّدهر: سختی های روزگار )رد گزینه 2 و 3( / فقد ذاق 25691  1

ذوقاً: حتماً چشیده است )رد گزینه 2 و 4( / ُحلو الحیاة و مّرها: شیرینی زندگی 
و تلخی آن )رد گزینه 2 و 3 و 4( 

کان: بود )رد گزینه 2 و 4( / شاعراً حاذقاً: شاعر ماهری، شاعری 25701  1
زبردست )رد گزینه 4( / یتمّتع الّناُس: مردم بهره می بردند )رد گزینه 2 و 3 و 
کثر: که بیشتر بسراید 4( / یطلبون: می خواستند )رد گزینه 2 و 4( / أن ینشَد أ

کل عدیدة: مشکالت متعّددی، مشکالت مختلفی )رد گزینه 25711 مشا  1
2 و 3( / في الّدنیا: در دنیا )رد گزینه 3( / حّتی تربّینا: تا ما را تربیت کنی )رد 

رها: پس آن ها را آسان کن )رد گزینه 2 و 4( گزینه 2( / فَیسِّ
ُمعٍط کریمٍ: بخشنده کریمی است )رد گزینه 1 و 2 و 3( / یعطي إعطاًء 25721  4

کامالً: به طور کامل می بخشد )رد گزینه 2( / من الینادیه: کسی که او را نمی خواند 
)رد گزینه 1 و 2(  / الیسأله شیئاً: چیزی از او نمی خواهد )رد گزینه 1 و 2( 

د: مجهز ساخته است )رد گزینه 1 و 3( / اإلنساَن: انسان را 25731 قد زوَّ  2
َز  )رد گزینه 1( / بحاّسٍة معنویٍّة: به حّسی معنوی )رد گزینه 1 و 3 و 4( / لُِیمیِّ
تمییزاً صحیحاً: تا تشخیص صحیحی بدهد )رد گزینه 1 و 3 و 4( بِها: به وسیله 

آن )رد گزینه  3 و 4( 
قلبي مطمئّن اطمئناناً تاّماً: دلم کامالً مطمئن است )رد گزینه 1 و 2 25741  3

و 4( / کانت: بود )رد گزینه 1 و 4( / في سبیل اهلل: در راه خدا )رد گزینه 2 و 4(
آذان قلبك: گوش های قلبت )رد گزینه 1 و 3 و 4( / اِجَْعْل حاّدًة: 25751  2

تیز قرار بده )رد گزینه 1 و 3( / لِتُدرك ... حسناً: تا به خوبی درک کنی )رد 
گزینه 1 و 3 و 4( / و تعمل به: و به آن عمل کنی )رد گزینه 1 و 3 و 4( 

یقولوَن: می گویند )رد گزینه 2 و 3 و 4( / إّن: همانا، قطعاً )گاهی هم 25761  1
ترجمه نمی شود اما به معنی »که« نیست.( )رد گزینه 2 و 3 و 4( / معرفة اهلل:  
گر بشناسیم )رد گزینه 2 و 3 و 4( /  شناخت خداوند )رد گزینه 4( / إن َعرفْنا: ا
أنفَسنا: خودمان را )رد گزینه 2 و 3 و 4( / فَقد َعرفنا ... معرفًة حقیقّیًة: حقیقتاً 

می شناسیم )رد گزینه 2 و 3 و 4( / ربّنا: پروردگار خود )رد گزینه 2 و 3 و 4(
2  کحمامٍة بیضاء: همچون کبوتری سفید )رد گزینه 1 و 4( / یرتفع 25771

... إرتفاعاً مستمّراً:  پی در پی باال می رود )رد گزینه 1 و 3 و 4( / سماء المعنویّة: 
: که حد و مرزی  آسمان معنویت )رد گزینه 1 و 3 و 4( / الّتي لیس لَها حَدٌّ

برایش نیست )رد گزینه 1 و 3(
حاولت کثیراً: بسیار تالش کردم )رد گزینه 1 و2 و4( / في أداء 25781  3

 / گزینه 2(  )رد  گفتم  قلُت:   / گزینه 2 و 4(  )رد  تکالیفم  انجام  واجباتي: در 
الّتبجیل: بزرگداشت، تجلیل )رد گزینه 1 و 4(

عندما: وقتی که، زمانی که )رد گزینه 2 و3( / ال تشعر: احساس 25791  4
نمی کنی )رد گزینه 1 و 2 و 3( / إاّل الخوف من اهلل: جز ترس از خدا )رد گزینه 
3( / عندئذ: در این زمان، در این هنگام )رد گزینه 1 و 2 و 3( / قد توّکلت: 

توّکل کرده ای )رد گزینه 1 و 2 و 3(
یشتغلون ... إشتغاالً ینَسوَن: چنان مشغول می شوند که فراموش 25801  2

می کنند )رد گزینه 1 و 3 و 4( / بالّلَعب في الدنیا: به بازی در دنیا )رد گزینه3 
و 4( / مرور العمر: گذر عمر )رد گزینه 4(

علی اإلنسان: انسان باید، بر انسان واجب است )رد گزینه 2 و 3( 25811  4
/ أن یستمع إلی ... اِستماعاً کامالً: کامالً گوش دهد )رد گزینه 1 و 2 و 3( / ثّم 
کاً  یجیبه: سپس جواب او را بدهد )رد گزینه 1 و 2 و 3( /  و أن یدرك ... إدرا
تاّماً: و کامالً درک کند )رد گزینه 1 و 2( / ثّم یُعارضها: سپس با آن ها مخالفت 

کند )رد گزینه 1 و 2 و 3(
بررسی سایر گزینه  ها:25821  1

2( قّوالوَن: بسار پرحرفند 
3( طبٌل: طبلی 

4( یُعرفوَن: شناخته می شوند
بررسی سایر گزینه  ها:25831  1

2( المعارضة: مخالفت کردن / قبل أن یفَهموا جّیداً: قبل از آن که خوب بفهمند / 
الحکُم: داوری کردن 

3( ُمجیب: پاسخگو / نفسه: خودش / یکون: باشد
4( کثیرة: بسیاری / یستفیُد: استفاده می کند / استخدَم: به کار برده اند

بررسی سایر گزینه  ها:25841  1
2( تربّي ... تربیًة: قطعاً  تربیت می کند

3( ساِعد ... مساعدة حَسنًة: به خوبی یاری کن 
الّدنیا:  / في  ... عیَش األغنیاء: هم چون ثروتمندان زندگی می کنم  4( أعیُش 

در دنیا 
بررسی سایر گزینه  ها:25851  2

1( بدون فائدٍة: بدون فایده ای
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3( یوفوَن وفاًء جمیالً: به زیبایی وفا می کنند
4( یَعرُف: می شناسد

بررسی سایر گزینه  ها:25861  4
بأسئلة   / دانش آموزان  الّتالمیذ:   / کردم  امتحان  قطعاً  اِمتحاناً:  امتحنت   )1

صعبة: با سؤاالتی سخت 
2( و کنُت أنظر: و نگاه می کردم

3( یُجیبون إجابًة کاملًة: جواب کاملی می دادند
أثارت لي قلقاً کثیراً: نگرانی مرا بسیار برانگیخته است. 25871  4
أثرات أفعاله: تأثیرات اعمالش / مهما صغرت: هرچند کوچک شود.25881  4
یُعطي ... إعطاء الکرماء: همانند کریمان می بخشد. 25891  4
المرأة: زن / َمدحَت َمدحاً کثیراً: بسیار مدح کرد.25901  2
الّشدائد: سختی ها / کالجامعة: همچون دانشگاه / تُعلُِّمنا: به ما 25911  4

می آموزد.
کانت لي جّدة حنون: مادربزرگ مهربانی داشتم / کانت تقیُم کثیراً: 25921  3

بسیار برپا می داشت.
25931 /  )3 و   1 گزینه  )رد  الجامعات  بعض  في  دانشگاه ها:  برخی  در   2

س )رد گزینه 1( / بی تردید به آن عالقه مند می شوند:  تدریس می شود: تُدرَّ
یرغبون فیها رغبًة )رد گزینه 3 و 4( 

عند 25941 تولّد:  / هنگام  و 3(  گزینه 2  )رد  تَعلَمیَن  تَعلَُم،  می دانی:   4
الوالدة )رد گزینه 2 و 3( / اندازه اش از موش کوچک تر است: حجمه أْصَغر من 

الفأر، أْصَغُر حَْجماً من الفأر )رد گزینه 1 و 3(
مراسمی: مراسیم )رد گزینه 2( / شهدای جنگ تحمیلی: شهداء 25951  4

محافظة  في  خوزستان:  استان  در   /  )3 و   1 گزینه  )رد  المفروضة  الحرب 
خوزستان )رد گزینه 1 و 2( / برگزار می شود: تنعقُد )رد گزینه 1 و 3(

کثر من الاّلزم )رد گزینه 1 و 3( / سالمت 25961 بیش از حّد الزم: أ  4
پوست: صّحة الجلد )رد گزینه 2( / بسیار ضرر برساند: أن تضّر کثیراً )رد گزینه 

1 و 2 و 3( 
کل )رد گزینه 3 و 4( / 25971 هنگام وقوع مشکالت: عند حدوث المشا  1

توّجه می کند: یهتّم )رد گزینه 2 و 3 و 4( / من آن را به خوبی درک می کنم: 
کاً حسناً )رد گزینه 2 و 4( أنا أدرك ذلك جّیداً، أنا أدرك ذلك إدرا

برای انجام دادن کارهای مهّم ما: أِلداء اُمورنا المهّمة )رد گزینه 1 و 3 25981  2
و 4( / پس چرا این همه عجله: فلماذا هذه العجلة الکثیرة )رد گزینه 1 و 3 و 4( 

بررسی سایر گزینه  ها:25991  1
2( خوشحال می شود: یفرح / شنیدن قرآن: استماع القرآن / حتماً اثر می گذارد: 

یؤثّر تأثیراً 
3( پر از یخ بود: کانت مملوءة بالّثلج / از آن ها: منها

4( پس او باید کامالً دوری کند: فَلَْیبْتِعد اِبتعاداً کامالً
بررسی سایر گزینه  ها:26001  4

2( هشت حکمت: ثماني ِحَکمٍ  1( حکمت های پیامبران: حکم األنبیاء 
3( خانه مردم: بیت الّناس

اسالم آوردنشان: إسالمهم / تالش بسیاری کردند: حاولوا کثیراً 26011  1

این سربازان نیرومند: هؤالء الجنود األقویاء / دشمنان: األعداء26021  4
واجباتنا 26031 کثرة  درسی مان:  تکالیف  زیادی   / نقدُر  ال  نمی توانیم:   4

الدّراسّیة / مهمانی: الّضیافة
ترجمه عبارت: »ایمان نمی آورد کسی از شما تا این که دوست 26041  3

بدارد برای برادرش آن چه را که برای خودش دوست می دارد.«
مفهوم: هر چه را برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند.

کرام و احترام کنی مالک او 26051 گر شخص کریم را ا ترجمه بیت: »ا  2
کرام کنی )بیشتر( سرپیچی می کند.«  گر پست و فرومایه را ا می شوی ولی ا

مفهوم: به اندازه ظرفیت هرکس باید به او احترام کرد. 
ترجمه بیت: روباه چیزی را ادعا کرد و خواست / گفته شد آیا 26061  4

شاهدی داری گفت ُدم. )ُدمم(« 
مفهوم: به روباه گفتند شاهدت کیست گفت ُدمم. 

ترجمه عبارت: »هرکس تالش کرد، َچرید و هرکس خوابید رؤیاها را 26071  2
دید.«

مفهوم: نتیجه تالش، به دست آوردن و نتیجه تنبلی بیهودگی است. 
ترجمه عبارت: »هرگاه خداوند بخواهد مورچه را نابود کند برایش 26081  4

دو بال می رویاند.«
مفهوم: آفرینش خدا حکمت دارد.

ترجمه عبارت: »پایت را به اندازه جامه ات دراز کن.«26091  3
مفهوم: به اندازه ظرفیت و توانایی خود اقدام به کاری کن. )به اندازه توانی که 

داری توقع داشته باش.(
ترجمه عبارت: »هنگام سختی ها برادران شناخته می شوند.«26101  4

مفهوم: در سختی ها می توان دوست واقعی را شناخت.
ترجمه آیه شریفه: »به سوی فرعون بروید که او سرکشی کرده 26111  3

است پس با او سخنی نرم بگویید.« 
مفهوم: تأثیر گفتار نرم بر دشمن.

دوست 26121 را  بد  گفتار  کردن  آشکار  آیه شریفه: »خداوند  ترجمه   2
نمی دارد مگر از کسی که به او ستم شده باشد.« 

مفهوم )1(: این آیه به مظلوم اجازه دادخواهی و فریاد می دهد.
گری و بیان عیوب مردم مگر در موارد خاص.  مفهوم )2(: حرمت افشا

مفهوم )3(: زیر بار حرف زور نرفتن و با ظلم و ظالم مخالفت کردن و در صورت 
امکان،  مبارزه کردن

مفهوم سایر گزینه ها:
3( صبر عاشق بر جور و جفای معشوق 1( ظلم، ظالم را می پرورد. 

4( ناپایداری ظلم.
ترجمه عبارت: »فرصت همچون ابر می گذرد.« 26131  1

مفهوم: غنیمت شمردن فرصت و استفاده از لحظات عمر
 متن زیر را با دقت بخوان سپس متناسب با آن به سؤاالت 

پاسخ بده:
همانا شاهین پرنده ای است که نمادی برای بسیاری از کشورها شده است پس 
عرب ها آن را می پرستیدند و در روزهای جنگ های صلیبی آن را به عنوان 




