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  » فهرست مطالب« 

  ٣    ....................................................................................................................................................................................................................................  عربی یازدهم
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  ٣٨   ...........................................................................................................................................................................................................................................     ٤درس 

  ٥٩   ...........................................................................................................................................................................................................................................     ٥درس 

  ٦٧   ...........................................................................................................................................................................................................................................     ٦درس 
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  ٩١  ........................................................................................................................................................................................................................................... پاسخنامه
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 ��� ���:  

 ��� ����: 
�� ��  

 اَرَْضی : راضی کرد ، خشنود کرد 
) یُرْضیمضارع :  (  

اُْغُضْض ِمْن َصوتِک : صدایت را پایین 
یَُغضُّ ) مضارع : بیاور (  

 اُْوُمر : دستور بده 
 ( َو + اُْوُمْر = َوأُْمْر )

 الBَِْش : راه نرو 
یَْمشی )َمَشی ، مضارع :  ماضی : (  

 اِقِْصْد : میانه روی کن 
یَْقِصُد ) قََصَد ، (  

) یُقیمُ اَقاَم ،  اَِقْم : به پا دار (  
 اَِقِم الصالَة : Mاز را برپای دار

یَْقتَِصُد )اِقتََصَد ، اِقِْتصاد : رصفه جویی (  = اَقبَح أَنَْکر : زشت ، زشت ترین  یَنَْهی )اِنَْه : بازدار ( نََهی ،    
)یُْسِخطُ  مضارع :خشمگین کرد (اَْسَخَط : یُْهدی )مضارع : أَْهَدی : هدیه کرد (    تَْربَوّی : پرورشی  

 َجبّار : ستمکاِر زورمند 
 ( صفت خدا به معنای زورمند )

جا یعنی کند ( در اینتَْعُمُر : عمر می 
یَْعُمُر ) َعَمَر ، ماندگار می شود ) (  

بحث کن: ْل جادِ   
) یُجاِدُل جادََل ،  (  

 Bَََّم: کامل کرد
 ِالBََُِّم : تا کامل کنم

َک : با تکّرب رویت را بر  ْر َخدَّ التَُصعِّ
ُر ) مضارع: نگردان ( یَُصعِّ  

ُم : تقدیم می کند ، پیش می فرستد  یَُقدِّ
َم )  ( ماضی : قَدَّ

: بشتاب ) یََدعُ َودََع /  دَْع: رها کن ( َخّد : صورت ، گونه َحیَّ  
) یَسوءُ مضارع : ساَء: بد شد ( زَمیل: همکار  ِسْعر: قیمت ( جمع: أَْسعار) 

یَُشبُِّه ) مضارع : َشبََّه : تشبیه کرد ( شاتِم : ناسزاگو  َصْمت : خاموشی ، سکوت 
: گمراه شد ( ) یَِضلُّ مضارع : َضلَّ َب : عذاب داد(   ُب )مضارع : َعذَّ یَُعذِّ یُعاقُِب )مضارع : عاقََب : کیفر داد (    

یَْغلُِب ) مضارع : َغلَبَت: چیره شده ( َعزُْم األُموِر : کارهای مهم   ُمتواِضع 	≠ فَخور : فخر فروش 
( مفرد : فَّن )  هافُنون : هx  الَفلَق: سپیده دم  قَیِّم : ارزشمند 

) (مفرد : ِحyر هار َحمیر : خَ  اً : شادمانه و با ناز و خودپسندیَمرَح تَخفیض : تخفیف   
ُمْعَجٌب بِنَْفِسهِ =  ُمختال : خودپسند َمتَْجر: مغازه  اَِذْن : بنابراین 

: خود پسند ُمْعَجٌب ِبنَْفِسهِ  َمْشی : راه رف~  إعجاٌب ِبالنَّْفس : خود پسندی 
یَُمیَِّز ) ، َمیَّزَ (  َمیِّز : جدا و سوا کن ُمنَْکر : کار زشت میزان : ترازو ( ترازوی اعyل )  

نَت : نیکو گردانیدی ُمهان : خوار َمْهالً : آرام باش  َحسَّ
( جمع : Mَاِذج ) Mَوذَج : Mونه  لَـ : بی گyن ( حرف تأکید ) نَوعیَّة : جنس 

 اِستِهالک : مرصف کردن
 ( اِستَهلََک ، یَستَهلُِک ) 

 لِیَهتَدَی : تا راهنyیی شود
اِهتََدی )( ماضی :   

 ناهی ، ناٍه : بازدارنده
 جمع : ناهوَن ، ناهیَن ، نُهاة

   َما یَلی : آنچه می آید
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١ ..................»........... حیح لِلَْفراَغیِن:»کُلُّ إنساٍن ِستَّة کیلوغراماٍت ِمن املِلحِ تَقریباً فی کُلِّ َعیِِّن الصَّ  

َشْهٍر -یَطبُخُ  )٤              أُسبوٍع            -یَْقتَِصدُ  )٣             َسنٍَة             -یَْستَهْلِکُ  )٢               قَرٍْن            -یَستَغرُِق  )١  

 ٢. «عیٍّن عبارة التَکَْتِمُل  َمَع الکلمة الّتی بَیَن الَقوَسیِن: 

) ُمْعَجباً  ( اإلنساُن!التَُکْن..........بِنَْفِسَک فسوَف تَِضلُّ عن سبیِل اللِه!)أیّها ١  

) ُمتواِضعاً  ( )َعلَی کُلِّ َشخٍص أَن یکوَن........أماَم أَصدقائِِه األوفیاِء َوجیرانِِه َوأقربائِِه!٢  

فاِت الطّیّبَِة َواألَعyِل الصَّ ٣ ) َمواِعظُ  ( الحِة َوتُبِْعُدنا َعِن الرَّذئِل!)........الوالدیِن تُرِْشُدنا إلی الصِّ  

) الَخدّ  ( )...............ُعْضٌو فی رأِس اإلنسان یَُشمُّ ِبه الرَّوائَِح!٤  

َم َرُجٌل مٌومٌن ِالبِنهِ ......قّیَمًة َو فیها Pَاِذجُ .....کَثیرٌة یَْهَتدی ِبها کٌُل َشباِبنااألَعزّاء!»َعیِّن الخطأ لِلْفراغْیِن:  ٣. «َقْد َقدَّ

ُمناِسبةٌ -)َوصایا٤                    تَْربَویٌّة          -)َمواِعظَ ٣         ُمزَدِحَمٌة            -)مناِفعَ ٢               أَخالقیٌّة          -)نَصائِح١  

 ٤. عیِّن الخطأ فی ُمرادِف الکلXت الّتی تَْحَتها خّط:

 ١)إنَّ اللَه الیُِحبُّ کُلَّ ُمختالٍ  فَخورٍ  (ُمعَجٍب ِبنَفِسِه)                       ٢)َعلَیَک بَاالِقْتِصادِ  فی اِْستِهالِک الکهرباِء! (اقتناع)

َل) ِ الَجبّار! (القاِهر)                        ٤)إMّا بُِعثُت ِألBَُِّ مَ  َمکارَِم األخالِق! (أُکَمِّ  ٣)التَعُمُر الُحکمُة فی قَلِْب املُتَکربِّ

 ٥. عیِّن الخطأ فی ُمضاّد املفردات الّتی تحتها خّط:
فَّ ،أَیُّها الطالُب!(اِرْفَْع)  ١)املُْقتَِصدُ  ال یَْستَْهلُِک املاَء أَک� ِمن الّالزِم!(املُرسُِف)                                     ٢)َو اْغُضْض  ِمن صوتَِک فی الصَّ

ُ الَجبّاُر َمْحبوباً ِعنَْدالنّاِس!(املُتواضع)                                       ٤)َعلَینا أن نکون ُمشتاقیَن إلی األَعyِل الّصالحِة!(ناهین عن)  ٣)لَیَس املُتََکربِّ

حیح فی ترجمه ماأشیر إلیه بخّط:  ٦. « ِعْندما تُریُد أَنْ  یُْسَخطَ  الّشیطان ویُعاَقب َعدّوَک َفال تَرَفع صوتک فوق َصوتِه! » عیِّن الصَّ

باال Mیربی-کیفر دهی-)ناراحت شود٢                  کیفر داده شود باال نرب                  -)خشمگین شود١  

باال نرود-ات کنیمجاز -)خشمگین کنی٤                   باال نربی                    -مجازات کند-)عصبانی شود٣  

عّین الّصحیح لِلفراَغین:»الوطنیُّ هَو أََحُد أَهمَّ الَعواِمِل فی َمعرَِفِه َوْضعِ الَبلَِد.....!«........ ٧  

االِجتyعیُ -)االِستخراجُ ٤                    الغنّی      -)االِسِتهالکُ ٣االِقتصادیِّ                -)اإلنتاجُ ٢            الّسیاسّی        -)االِقتصادّ ١  

 ٨. «ِمن.........األعXِل هو أن نکوَن..........!»عّین الخطأ:

ُمختالینَ -)أَنَکرِ ٤         داعین إلی املُنکِر     -)اَحَسنِ ٣         ناهیَن عن املعروف-)أقبَحِ ٢             ُمعجبیَن بأنُْفِسنا    -)َرشِّ ١  

عّین الّصحیح للفراغات:»حّتی.......ُکلُّ مکاٍن فی الظَّالم،أیها املواطنوَن!....فی......الکهرباء . ٩  

ال یَْغرََق -اِسِتهالکِ -)اِقتَِصدوا٢                                      الیَنَقِطَع            -اِقتِصاد-)اِستَهلکوا١  

ال یَغرََق -تَقطیعِ -)اِعتَدلُوا٤                                       ال یَستَغرُِق           -قَطعِ -)اِجتَِهدوا٣  

حیح للفراغات:». األَحمُق uثِل.......َعْنُه! ُقلُْت لَِمْن کاَن یُریُد أَْن....... الَّذی شاrََُه،.......یا أَخی؛ال ُعوِقَب «. ٠١ َعیِّن الصَّ  

تِم      -اُتُْرک-)یُعاِقَب ١ کوِت      -َمْهالً -)یَُسبَّ ٣              املُعاقَبَِة     -دَعْ -)یُْسِخطَ ٢        الشَّ الِحلِْم   -ُمهاناً -)یَْشتُمَ ٤            السُّ  
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֠ : $��4� �' "�� ��"' CP��R� 0 � �' �� �	�� ��� �%* � S#$ C%E�7 A�� 8$,� 01 $ ��� �/T�&%#   
 ) �@U24� ��� ( .,' ���,V :��	
� ( FT ) AR5'R� / ( J2� ) �REVR�  
  
بیضاء ) سفید / (  -خرضاء ) سبز / ( ابیض  -سوداء ) سیاه / ( اخرض  -( اسود   مهم ترین رنگ ها عبارتند از :�

  صفراء ) زرد -زرقاء ) آبی / ( اصفر  -حمراء ) قرمز / ( ازرق  -احمر 

�
����� 

                   ( �)�6� ) CP��R���	
��RI�R� B �P2�R� : 

                  ( G#,� ) ���X���	
� ��IQ� B ��2X� :  
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خرساء ) گنگ / (  -عمیاء ) کور / ( اَخرس  -بکXء ) الل / ( اَعمی  -( اَبکم مهم ترین عیب ها عبارتند از : �
  حوالء ) لوچ -صXّء ) کر / ( احول  -حمقاء ) ابله / ( اصّم  -ء ) کج / ( احمق عوجا -اعوج 

  

҉   ������������ 	
��  

  می آید .( اَفعی )  و( اَفَّل ) گاهی اسم تفضیل بر وزن .  1
  اَقوی  و.... –اَتقی  –اَخفی  –اََحّب  و ....        اَفعی : اَغنی  –اََهّم  –اَقّل  –اََشّد  –اَفَّل : اََصّح 

  ر دمعادل صفت تفضیلی ( تر ) هر گاه بعد از اسم تفضیل حرف جّر ( ِمن ) بیاید آن اسم تفضیل .  2

  مثال: اَنَت اَعلَُم ِمن َعلیٍّ    :     تو داناتر از علی هستی     فارسی ترجمه می گردد .

ر  دادل صفت عالی ( ترین )  معاگر اسم تفضیل مضاف واقع گردد ( یعنی دارای مضاف الیه باشد ) . 3
  مثال:   اَنَت اَفَضُل التَّالمیِذ   :    تو برترین دانش آموز هستی      فارسی ترجمه می گردد .

  ) ترجمه می شود : ُهَو االَفَضل : او برترین است . ترین. اسم تفضیل الـ دار با ( ٤

  ) جمع بسته می شوند :اَفاِعل  وزن (. اسم های تفضیلی که بر وزن ( اَفَعل ) هستند معموالً بر ٥
 �P2�R� : F"Z��  AR=*R�  /  �['"�R��   CRE�R�   /   AM\"*R��  CM]"�R�  

  
  البته اگر جمع مکّرس بر وزن اَفاِعل بر برتری داللت نکند ، اسم تفضیل نیست ، پس باید به مفردش�
  دقت کنیم : اَصاِبع ( مفردش اَصَبع : انگشت ) /  اَماِکن ( مفردش َمکان )     

  

  فُضلیات �جمع بسته می شود . فُضلی  فُعلیات. اسم تفضیل مؤنث بر وزن ٦

  
  کلyتی که بر وزن اَفٰعی هستند ، اگر به یک ضمیر متصل شوند الف کوتاه به صورت کشیده نوشته . 7

   اَتقاکُم �مثال : اَتقی + کُم  ) . اَفعامی شود یعنی به صورت ( 

  

به  ) اَفَعلاگر اسم تفضیل نکره باشد برای مفرد ، مثنی ، جمع ، مذکر و مونث به شکل یکسان ( . 8
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  ُهَو اَفضل / هَی اَفضل / ِبزیَنٍه اَفضل / نحُن افضل / انا اَفضل            ��
� : کار می رود .

   مثال: َمریَُم اَعلَُم ِمن فاِطَمة استفاده می کنیم . اَفَعلی مقایسه میان مؤنث ها هم از وزن برا. 9

  
 علٰیفُ البته اگر بخواهیم اسم تفضیل را به عنوان صفِت برای یک اسم مونث به کار بربیم ، غالباً از هXن وزن 

  آلیة الُعظْمی / الکلمُة الُحْسنی � کمک می گیریم :
  
  کنید که وزن أفعل می تواند چند جور باشد :دقت . 10

  
: ����� (  !�  

 � ����� ��	       �      
�� � ���( ����� ) 
����	 � ( ���� ) �����	 :  �!"# $%��"�	  

  
: ���"# ( $   

�  &� �� '�()	 *���� �&  �                     اَفَعَل  ,�+$  -./� 34�5 ,�012 '�()	 *��  اُفِعُل  ,���6 

�  &� �� '�()	 *��  اَفَعُل  ,���6 $9:9 ,7�8 �� �&  �                        اَفِعل 	,� 

� 
   ) ما أفَعل + مفعول 8(� 34�5 (

  
  مثال :�

  
�5%# ��#� ( �C�� : R:P&NR �"[� ) احَسَن الناُس ... <�� :  

�5%# �� ( �C�� : R:P&NR �"[�  اَحَسَن الناَس ... : <�� �'– ( ,� ���&� �%	] _�*"� 

> �&� ��� �� ... ( �C%E�7 A�� :&N � ��2�� ) اَحَسُن الناِس َمن ... :�� :���@' 

> �5%# �: ( �C�� : :M&N ��� ) اَحِسن الناس َ�� �' : 

> A�� �� �5%# ( �N� A�5�� `$"E� C�� : X:M&NX�� ) اُحِسُن الناس َ�� �' : 

  : 5%# �K,�� *�� ... ( �" ��a�7 �I%� : R:&N ) ما اَحَسَن علیّاً 



٩
 

 
�                                                                  ���� ���	                                                          �
��� 
��� 

 

  

11 . :�%&  

  

  

  

  

  
10 (: �����' ( ����� �)*+ (&  

� .;2<# ����� ��	֠  :  

 -  -�"� �. �/� ���. ( ��0.��
. 12� ��� 3�4 5
'�". 67� ��'
.   
  *�F"�  � ��@' A ��� .الِعلُم َخیٌر ِمَن املاِل :  �"#�� :              

  

-  -�"� �. �/�1����. ( 1���0.  89:9� ��� ;<� ( ��
. �!� 3
�� 5
'�". 67� ��'
.  
    ��
> #�d '��"#� . خیر الناِس َمن یَنَفُع الناَس : �"#�� :�=1 .�� �' �� ��� �&� <�� :���@'  
  

  
� ����� ��	.;2<�� ֠ :  

    -  >
�"� �. �/�( -.9� / $9� )  ( ( >�. / �. )�	9' ��: 5
'&9� 67� ���
.   
  :   �"$ d�# ,7 �' e,V �� $�"#� .   اَلَعَمُل الَخیُر یَنَفُعکَ �"#�� :             

          �  ( �� ) �� ���. ���� ��� ����� ��� ��� �! �"��# $�% �� ��  
	 : �����   

 ���� ���	
 �� ����� � ����� �� � �� ������ � ��� ��� ���  !"� � !�"# ��$!� �% &'�� ��()�

: ����� ���	
 �� � ���� +�� � ,��# +�)�  �� �)��-�  �./�  

� ������ : خیُر الناِس یعوُد اَلیِهم ِبالشّک و رشّهم ٰهکذا� ��� �   !"�� #
� �
� $% &� �' !� ���� ( !� ��$%  

  
�&��'��"  �%RV d	; :�  �R� d	;      /       $"%VR�� $���� B ( $��R� �# ) $��X�  

�� ; /( C%E�7 A�� )	�CP��R�� : _    � آَخر� �1����A� : f� G#,� /  ( بروزن ُفعلی ) جمعش : اُخَریات �اُخٰری 

  آِخرَة) / �"g–  ) �V1 C*"� A�� : f� G#h�CM*"��  0"  � آِخر 

  اُولٰی ( بر وزن ُفعلی ) ��CP��R��  : f� G#h� / C%E�7 A    �  اَوَّل

  ( '� � ���R� 0 ) اَدنَی�����X��  : f��6� / C%E�7 A   � ُدنیا

  



١
٠

 

 
�                                                                  ���� ���	                                                          �
��� 
��� 

 

  

� : 5
B� ���   
  .��� �� �/T C�� `,i� 0"5� �' :��	
�( C�i 0"5� ) CR�9P�  


     :��
� �����  

    5C( �. ، َمفَعل ، َمفَعلَةَمفِعل .��E -�      : ��	
  َمنزِل ، َمکتَب ، َمدرََسة�

  

�  : ������ 	
��  

 1 G& 
0	E H90�� ( -�"� >(G C� I�# ( ��+���� 5
�C ��� ( 5
B� ��� >��. �="�=� ( �2"�=� 5C( .
. 5
�C ��� 
� ��� 5
B� ��� �+ &9' -� JK�� �*)�  

                            .��j'�� $ (`) :%&N C�i 0"5�  :  kj'�R� �� :%&H/� XCR�9P�  

                            ���$,�"*  �$ (`) :%&N C�i 0"�   :  k�$,�"* [<,� �� :%&H/� XCR�9P�  

  
2  ) 0 � �' 8"i�� ��"� 0"5� A��  . َمَفّل  BL8
��  �� 1�� . ) َمفٰعی �=�

� َمَقّر ، َمَفرّ  َمَفّل :��=)=� L ��=M=� L ����=� L  

  َمفال : َمزار ، َمطار ، َمدار ، َمکان ، َمقام �

  َمفعی : َمنفٰی ، َمجرٰی ، َمأوٰی ، َمقهٰی �

  ;	�' �� d��A : َمفاِعل �&��� '" � 0 ( َمفَعل ، َمفَعلَة ، َمفِعل ). ��	"�7 $� �� '� � 0 3
    َمزارع ( جِ َمزَرَعة ) / َمعاِبد ( جِ َمعَبد)   �"#�� :  

�5# �/T� ��A �5"0 #%&� :  َمفاِعل�/��2 � 0 � 5"0� �' ��  َمطالِب ) جِ َمطلَب �(

4 .  A�� ng A��%� �	# 0"5� A�� B �#$��# �9'"o� ��� ��p �"� 0 � "' �/� �#$� 0"5� �"��� �� ��"� A��
  ��A �5"0 #%&��� ./ ( زقاق : کوچه ) و ... ( بَیت : خانه ) �"�� �"#�� 

  

:��	
� 

https://t.me/yazdahomiy


١
١

 

 
�                                                                  ���� ���	                                                          �
��� 
��� 

 

  

  
  

  بیشرت بدانیـــد �

  : �0NO�� ��:. ��� �� �/T $���"g � �'"q ���� �' �� ��� �	��  

: �0NO�� ��: P�9	�  

 : �%* � S#$ : ��"%i ( r/�     (�+Q� ) �="#����#"� : / ( J2� ) �EV�    ( R	9� ) S6"�#( J2� ) k��EV :��#"�  

                        :  8T"N   ( �+Q� ) 56"�#/  0"4oP*  :��#"� ( R	9� ) -*"�#    �4oP* :��#"�  
: �*"	� ( e  

 : ��� "�  �@24� ��� �*"	� �"� 0 �... ( ( TU��# ) �2"�# L ( 1=V=4 ) �="�# L ( ����+ ) �"�#   

� �="#�� 5C( :>G(E&
�  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ��� �/T �%* "� S#$ �' 0 � �' f� G#,� �� �@24� ���      :S6"�#  �	NR� ).���- ( k��	N 

 0 � �' f� G#,� �� C%E�7 A��     :  ��5# �/T �%* "� S#$ �'-*"W#  �2�R� ).���- ( ��2X�  

https://t.me/yazdahomiy


١
٢

 

 
�                                                                  ���� ���	                                                          �
��� 
��� 

 

  

عیّن ما کلّه اسم التفضیل:. ١١  

. أَکَ� / أََضّل / أَقَدم / أَصبَحَ ٤. أَسَود / أَبیَض / َخیر / أَحَرض     ٣أَراِذل / أبَعد / أَشَهر      . أَقَوی / ٢. أَحَمر / أَقَّل / أَعلَی / أَصَغر    ١  

عیّن ما کلّه اسم التفضیل:. ٢١  

أکَرب  –أصَفر  –َشّد . أ ٤أعلَی                 –أزَرق  –. أرَحم ٣أعلَم                –أَحب  –. أتَقی ٢أجَود              –أصَغر  –. أبیَض ١  

عیّن ما فیه اسم التفضیل:. ٣١  

َسِة فی الّساَعِة الّسابَِعِة َغداً!٢. َسیَهلَُک األفاِضُل ِمَن النّاِس ِعنَدما یَحُکُمُهم َملٌِک ظالٌِم!        ١ . قاِفلَُة الزَّّواِر َستَنَدِفُع إلی َمشهد املَُقدَّ  

!٤!                        نَشُعُر بَتََعٍب َشدیدٍ . لyَّ نَنظُُر إلی النّوِر األحَمِر ٣ . َمن بََذَر بُذوَر الَخیِر فََحصاُدُه یَنَفُعُه ِبال َشکٍّ  

 ١٤. عیّن ما لیس فیه اسم املکان:

»و َمأواُهم َجهنَُّم و ِبئَس املَصیُر . « ١     

. فی طَِریقنَا نَحَو أصفهاَن تََوقَّفنا ساَعًة ِألکِل الطَّعاِم فی َمطَعٍم نَظیٍف!٢     

َمِک ِمن نوٍع واحٍد!٣    . الَغریُب فی األمِر ُهَو أّن َجمیَع األسyِک املُنتَِرشَِة َعلَی األرِض فی ظاِهرة مطر السَّ  

   ٤Mئِة کیلومرتٍ تَقریباً َعن طهران!. یَبُعُد َمرقَُد ثاِمِن أ£َِّتنا َمسافََة ¢ا  

 ١٥. عیّن ما لیس فیه اسم التفضیل:

. فَقیٌه واِحٌد أَشدُّ َعلَی الّشیطاِن ِمن ألِف عاِبٍد!٢»                                       إنّی أعلَُم ما ال تَعلَموَن . « ١     

. َمن َغلَبَت َشهَوتُُه َعقلَُه فَُهَو َرشٌّ ِمَن البَهائِِم!٤!                   . أعلَُم النّاِس َمن َجَمَع ِعلَم النّاِس إلی ِعلِمهِ ٣     

 ١٦. عیّن « خیر » لیس اسم التفضیل:

»م َو لَو أنَُّهم َصَربوا َحتّی تَخُرَج إلَیِهم لَکاَن َخیراً لَهُ . « ٢. َخیُر إخوانُِکم َمن أهَدی إلَیُکم ُعیوبَُکم!                     ١     

»بَقّیُة الله َخیٌر لَُکم کُنتُم ُمؤمنیَن . « ٤»                            فََمن یَعَمل ِمثقاَل َذرٍَّة َخیراً یَرَُه . « ٣     

أک�:» اسم التفضیل « عّین ما فیه . ٧١  

ن أسلََم َوجَهُه للِه و هو ُمحِسٌن . « ١   أُِمروا ِباالِعتداِل فی أعyلِنا فِإّن َخیَر األُموِر أوَسطُها!. ٢»                َو َمن أحَسُن دیناً ِممَّ

ُهم اِهتyماً ِبنَِرش الِعلِم!        ٣   . أقرَُب الِعباِد إلی اللِه یَوم القیاَمِة أکَ�ُُهم رَحَمًة و أقَلُّهم َغَضباً!٤. إنّه کاَن ِمن أعظَِم ُعلyِء َعِرصِه و أَشدُّ

  م اسم التفضیل:فی استخداالخطأ عّین . ٨١

  . قال: أنا أعلَم ¨ا ال تعلمون!٢. جبل دماوند أعلَی جبٍل فی إیران!                                     ١   

  . أکَمل النّاس إیyناً أحَسنهم ُخلُقاً!٤. فاطمة کربی ِمن صدیقتها سنّاً!                                          ٣  

  اسم التفضیل :» یر خ« عیّن کلمة . ١٩

  . أُریُد لکم الخیر فی کّل األوقات!٢. خیُرَک أک� من أصدقائک!                                             ١   
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  »و الله خیٌر حافظاً و هو أرحم الرّاحمین . « ٤. ما رأیُت إّال خیراً فی کالم أبی!                                            ٣   

حیَح َعن کَلXِت : . ٢٠   ».ُحسنی  –َخّالق  –َمطاعم  –ُمَحرَّم « عّین الصَّ

  اسم املبالغة –اسم املفعول  –اسم الفاعل  –. اسم املفعول ٢اسم التفضیل           –اسم املبالغة  –اسم املکان  –. اسم الفاعل ١   

  اسم املکان –اسم التفضیل  –اسم املفعول  –. اسم الفاعل ٤یل        اسم التفض –اسم املبالغة  –اسم املکان  –. اسم املفعول ٣   

  »:قاَل ُمَضّیع أموالی لی فی املَحکََمة عند القاضی: أُرِسُل لک أک�َ أموالَِک!« فی العبارة الّتالیة:  لیسعّین ما . ١٢

  اسم التفضیل –. اسم الفاعل للمجرّد ٢ اسم املکان                                       –. اسم الفاعل للمزید ١   

  اسم املکان –. اسم التفضیل ٤اسم الفاعل                                      –. اسم املفعول للمزید ٣   

  عن اسم التفضیل: الخطأعّین . ٢٢

  بَیُت االطفاِل الُفقراِء اِجَمُل ِمن بیِت اآلخرین!. ٢. فاطمُة أکَربُ منّی فاحَرتُِمها!                                              ١   

  . أُختی صغری منّی عمراً. ألعُب کُلَّ یوٍم معها!٤. السیّد الحسینّی من أفَضل املَُعلِّمین!                                  ٣   

  فیها اسم املکان: ما جاءعیّن عبارًة . ٣٢

  . ِألدُخل َمتَجر صدیقی و أساَل أسعاَر الّرساویل!٢. الکذب مفتاح لُِکّل ّرش!                                                   ١   

  قٍّة!. الُعyّل یَنَرصِفُوَن إلی املَصانعِ لِیَعَملُوا بد٤. السائُح َذَهَب إلی أکرب املکتبة فی خوزستان!                         ٣  

  خرباً: لیسعّین اسم التفضیل . ٤٢

  . أنت أقواهم فی الجسم هل تُساِعُدنی یا أخی!٢. هذه القّصة الّتی سمعتُها منک أنَفُع القصص!                        ١   

  ُل من ذلک الّشارع!. هذا الّشارُع شارٌع أطوَ ٤. ُشَهداُؤنا فی الحرب املفروضة خیرالنّاس إیyناً و عمالً!               ٣   

  فیه اسم التفضیل: لیسَعّین ما . ٥٢

  . أحِسن بالوالدین أحساناً دا£اً!٢»                                                      کلمة الله هی الُعلیا . « ١   

  َرشُّ األصدقاء َمن ُهَو جاِهٌل فی األمور! .٤. للبلبل خیُر األصواِت ِمن بیِن سائِر الطّیوِر!                               ٣  

یاَرِة! « فی العبارة: لیس َعّین ما . ٦٢  »:ملّا َوَصلُت إلی َمَمّر بیتنا رأیُت والدیِن محزونیِن عن تَصاُدِم السَّ

  . اسم املفعول / اسم املکان٤. اسم الفاعل / اسم املبالغة     ٣. اسم املکان / االسم املثنّی    ٢. اسم الفاعل / اسم املفعول     ١    

  َعیّن اسم التفضیل:. ٢٧

  نا و ارَحمنا إنََّک أنَت التّواب الرّحیم!. ربّنا آمنّا فَاغِفر لَ ٢. أُِحبُّ هذا الفلَم الرائَع ِألنَُّه جمیٌل جّداً!                        ١    

  »قُل َمن َحرََّم زینة الله الّتی أَخرََج لعباده و الطّیبّات من الّرزق . « ٤. أَعلِمَت أَجلَّ من معلّم یَبنی و یُنِسُی أَنفساً!                  ٣    

  اسم التفضیل : لیس» اآلخرین « عّین . ٨٢

  . التَّواَضُع أمٌر َجمیٌل یُمِکُن أن یُؤَثَّر فی اآلخرین!٢»                            ِصدٍق فی اآلِخریَن  و اجَعل لی لِسانَ . « ١   
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ُس فی أموِر اآلخرین ُمحاَولٌة قَبیَحٌة لِکَشِف أرسارِِهم!٤. أحیاناً نَعیُب ما فی اآلخریَن و فینَا نَفس الّصفاِت أیضاً!          ٣      . التَّجسُّ

 ٢٩. عّین الخطأ:

. بی شک خداوند نسبت به بندگانش بسیار توبه پذیر است: إّن الله تَّوٌب علی ِعباِدِه!١     

نوِب ِمنها الرشُک!٢    . گناهان کبیره از جمله رشک، آمرزیده Mی شوند: ال تُغَفُر کَبائُِر الذُّ  

ِعباِداللِه أتقاُهم!. دوست داشتنی ترین بندگان خدا، باتقواترینشان هستند: أَحبُّ ٣     

یِّئَِة!٤    . منّت گذاش~ بعد از انجام کاری، بد است: املَنُّ بَعَد القیاِم بأمٍر ِمن األعyل السَّ  

  »:َقد يَجَعُل اللُه َخ�اً يف َشیٍء کُّنا نَکرَُهُه يف ِبدايَِة األمِر...!« . ٣٠

 . گاهی خداوند در چیزی که در آغاز کار، آن را ناپسند می شمردیم، خیری قرار می دهد!١   

  . بی شک الله در خیری که آن را در ابتدای کار ناپسند می شyریم، خیری قرار داده است!۲  

  . شاید خداوند در چیزی که در آغاز کار آن را ناپسند شمرده بودیم. خیری قرار داده است!۳  

 . در ابتدای کار، چیزی را ناپسند می شyریم که شاید خداوند در آن خیری قرار دهد!٤  

  »:ِمن أهّم املشكالت الَّتي يواجهها اإلنسان ِهي مشكلة قطع التّواصل ب� الّناس يف املجتمع «  .٣١

  از مهم ترین مشکالت که انسان با آن روبه رو می شود هyن مشکل عدم ارتباط میان مردم است!  .١
 بزرگرتین مشکل که انسان در جامعه با آن مواجه می شود هyن مشکل بی احرتامی در میان مردم جامعه است! .٢
 جامعه است!از مهم ترین مشکالت که آدمی با آن روبه رو می شود مشکل قطع ارتباط بین مردم   .٣
  از مهم ترین مشکالتی که آدمی با آن مواجه می شود هyن مشکل قطع ارتباط میان مردم در جامعه است! .٤

 »:قد يكون ب� رجال الـَمصنع من هو خ�ٌ ِمنّی و اآلخرين يف عمله «  .٣٢ 
  گاهی بین مردان کارخانه شخصی هست که در کارش از من و بقیه بهرت است! .١
 ه کسی باشد که او کارش از من و دیگران بهرت است!میان مردان کارگا .٢
 در بین اهالی کارخانه کسی وجود دارد که در کار کردن از من و دیگران بهرت بوده است!  .٣
 در بین کارگران کارگاه شخصی است که او از ما و دیگران بهرت کار کرده است!  .٤

  »:أَحّب أَصدقا� من هو يعمل بوعده وال يَلْمز األخرين أبداً  .٣٣

 از بین دوستانم کسی را دوست دارم که به وعده اش عمل می کند و از دیگران عیب چوبی Mی کند! .١
 دوست داشتنی ترین رفقایم کسانی هستند که به وعده هایشان عمل کرده و هرگز از دیگران عیب Mی گیرند! .٢
 تانم کسی است که به وعده اش عمل می کند و هیچ گاه از دیگران عیب جویی Mی کند!محبوب ترین دوس .٣
  از میان دوستانم کسی را دوست می دارم که به حرفش عمل کرده و هرگز به دیگران لقب های زشت Mی دهند! .٤

 »:ِمن أهّم أسباب تُسّبب قطع الّتواصل ب� الّناس، أعXل قبيحٌة و ذنوٌب نرتكبها« .٣٤

  مهم ترین دالیل قطع ارتباط بین مردم، کارهای زشت و گناهانی است که مردم مرتکب آنها می شوند! از .١
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 یکی از مهم ترین عواملی که سبب قطع ارتباط بین مردم می شود، امور زشت و ناپسندی است که مرتکب می شویم!  .٢
 از مهم ترین عواملی که سبب قطع ارتباط بین مردم می شود، کارهای زشت و گناهانی است که مرتکب آن می شویم!  .٣
  مهم ترین علت قطع رابطه میان مردم، کارهای زشت و گناهانی است که ما مرتکب آن می شویم! .٤

 »:إّن أحسَن الّناِس من أحَسَن إىل َمن أساَء إليه« .٣٥

  کنم چون کسی هستم که به آن که به او بدی کرده، نیکی کرده ام! اگر به مردم احسان  .١
 بی شک، نیکوترین مردم، بهرتین آنها نسبت به کسی است که به او بدی کرده است! .٢
 اگر به مردم نیکی کنی، چون کسی هستی که در حق کسی که به تو بدی کرده، خوبی کرده ای!  .٣
  به او بدی کرده است، نیکی کند! هyنا، نیکوترین مردم کسی است که به کسی که .٤

 فيه اسم التفضيل : لیس. مّيز ما ٦٣

 . یزداد قلبي حبّاً بك یوماً بعد یوٍم أک� فأک� يا أستاذي !۲. أک� النّاس إ³انا بالله بعدما ألقٰی الخطيب عليهم کالما !              ۱

ُ̧ك ال يخفٰی علینا و علی جميع الناس خ¸ الربيّة !۴               . أشقی النّاس من يساوي يوماه و ال يسعٰی يف التغي¸ !   ۳  . خ

 مّيز " أک� " مختلفاً عن الباقي:. ٣٧

 . ملّا رأیتها بعد فراق طويل شعرُت بأّ½ أحبّها أک� مyّ کنت٢. ¼ يدُع أخي فؤاٌد إلی حفلِة تخرّجه من الجامعة أک� أقرباءنا            ١

 . إن يعلم اإلنسان قدر لحظاته أک� يف االستفادة عنها٤العروُس يف هذا الزّّي أک� جyالً و یُعجُب الضيوف جyلها        . تبدو ٣

  مّيز ما فيه اسم التفضيل:. ٣٨

 تکن مثلهم !. ّرش الناس یرجع إلی أنفسهم فال ۲. أحّب عبـاد الله و أنفعــهم يف کّل حاٍل !                                    ۱

 . أغلب الناس علی حاکمهم الجائر يف بالدکم !۴. ال أتذکّر طول حیا¾ أظلم من هذا الطريق !                                ۳

  مّيز املجموعة التي کلّها من اسXء التفضيل:. ٣٩

 اآلخر -األعايل  -األراذل  -. األکابر ۲   األماکن                                      –األصاغر  -األفاضل  -. األوائل ۱

 األحمق  -األحمر  -األغاِ½  -. األَولَٰی ۴األبقٰی                                              –األجود  -األک�  -. األساور ۳

  فيه إسم التفضيل: ليسعّ� ما  .٠٤

ِف و ¼ ينس وظائَفه حتّى اآلن!٢اإلطِمئنان دوَن أيِّ قلٍق !    . ألزم َيشء أهتَُّم به يف الَحياة هو الُهدوء و ١  . هذا هَو التلميُذ األوَُّل يف الصَّ

 . ما أحبَّ هذا الطفل الذÄَّ األلعاب الّتي ال تَُرسُّه و  ال تَحلو له!٤. أÃ الحنوُن أميل إيلَّ من أخي الكَب¸ِ و أخي أوجه األوالِد !        ٣

 ه اسم املکان:. مّيز ما في٤١

 . َمـفاتِــح الغيب عند اللِه و ال یعلمـها إّال هـو !۲. إّن اللَه بَـَعـَث األنبياَء إلBاِم َمکارِم األخالِق !                            ۱

 َمـنافَع کثيـرة لجميعِ النّاس ! . إّن يف هذا العملِ ۴. ال تُـوَجـُد َمـآِخـُذ مـهّمـٌة لکتابِة املقالة عندي !                         ۳
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 آ¾ ، آٍت : آینده ، در حال آمدن ساِمحیني : مرا ببخش َجرََّب : آزمایش کرد ( مضارع : یُجرُّب )
  َصدیق≠= عدّو دشمن ، تجاوزگر عادی، عاٍد : 

  ُعداة جمع : 
  ( اِْسأَْل )= َسْل : بپرس 

  )( َسأََل ، یَسأُل 
  اَستَغیُث : کمک می خواهم

  ، یَستَغیُث )اِستَغاَث ( 
  أنَت َعلَی الَحقَّ : حق با شyست  شاء : خواست ( مضارع : یَشاُء )  َمرََّر : تلخ کرد

  ناَح : باصدای بلند گریست و شیون کرد
  ( مضارع : یَنوُح )

  َشَحَن : شارژ کرد
  ( مضارع : یَشّحُن / مصدر : َشْحن )

  ( َشکا ، یَشکو ) کردم گالیهَشَکوُت : 
  ( إِْن َشَکوُت : اگر شکایت کنم )

  بَدیع : نو   َرشیحة : سیم کارت  َملیح : باMک
َل : عوض کرد  = َمخلوط آمیختههم َممزوج : در    ِبطاقَة : کارت  بَدَّ

  قُرْب ≠بُْعد : دوری  َعجین : خمیر  کأْس : جام ، لیوان
  ُمَجرَّب : آزموده  ، ( مفرد : َمحِمَدة ) َمحاِمد : ستایش ها  ( ناَح ، یَنوُح ) نُْحَن : شیون کردند

  می شود و رسگردان  تَهیُم : تشنه 
  ) ، یَهیمُ  هامَ ( 

  شود.جو میوقَد تَُفتَُّش : گاهی جست
  ( فَتََّش ، یَُفتُِّش )

  ، حل کرد : فرود آمد ْت َحلَّ 
  ( َحلَّ ، یَحلُّ )

  ) مضارع : یَذوُق  ذاَق : چشید (  ، صبحگاه َغداة : آغاز روز  َعداَوة ≠و دوستی  ُوّد : عشق
  یَدنُو )، َدنا اَدنو : نزدیک می شوم (   ها ( مفرد : فَالة )فَلَوات : بیابان  یِِصُف ) ( َوَصَف ،  م: وصف کرد ُت َوَصفْ 

  ة )نَ کْها ( مفرد : ُو نات : النهکَُو 
  شکل دیگر آن، وکر است 

  ساَمَح : بخشید و درگذشت
  ( مضارع : یُساِمُح / مصدر : ُمساَمَحة )

  یَرُجو )، رَجا اَرجو : امید دارم ( 

  رُفات : استخوان پوسیده

  رَصید : شارژ  قُرْب : نزدیکی  َدواّب : چارپایان ، ُجنبندگان ( مفرد: دابّة )
  َهَجرَت : جداشدی ، رها ساختی

  ، یَهُجُر )َهَجَر ( 
  َمصانِع : آب انبارهای بیابان

  ( معنای امروزی : کارخانه ها )
  تَرَضی : خشنود می شوی

  یَرَضی ) ،رَِضَی ( 
  َرکْب : کاروان شرت یا اسب سواران  َعشیَّة : آغاز شب  کَرامة : بزرگواری

  إِتّصاالت : مخابرات  أَِحبَّة : یاران ( مفرد : حبیب )  اِناء : ظرف
  نَدامة : پشیyنی  : روزگار َدهر  رَّسام : نقاش

  طَیّار : خلبان  َشْهد : عسل  بو کردی، َشَمْمَت : استشyم کردی 
  فتّاحة : در باز کن  فَّهامة : بسیار فهمیده  کَّذاب : بسیار دروغگو

  َمضٰی : گذشت ( مضارع : یَْمضی )  نُْحَن : با صدای بلند گریه کردند  نَظّارة : عینک
  ایّاَک : بپرهیز ، تو را  ُمصاَدقَة : دوستی کردن  رسانَدیَُرضُّ : زیان می 

  ُمعین : یاری رساننده  ِبّر : نیکی  یَُقرُِّب : نزدیک می سازد
ُد : دور می سازد  َصدوق : راستگو  آثََر : برگزید   یُبَعِّ

  لَم یَُقل : نگفت  اِتِّخْذ : بگیر  
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َنَة َفـ .............. ِمن اللِه َصرباً َجمیالً ِعنَد ُوقوعِ مثل هِذِه الظّواِهِر الطَّبیعیَِّة!الزَّلزاُل الَحیاَة « ............... . ٤٢   »َعلَینا هِذِه السَّ

  نَدنو –. فَرََّق ٤          نَرجو               –. َمرََّر ٣      نَرَضی             –. َجرََّب ٢              نَشکو               –. فَتََّش ١

 ثُمَّ جاَء َدلیٌل َفأرَشَده إلی َفَقد ............... طَریقه فی .................. َفَشَعَر ِبالتََّعِب َو ........ و لXَّ َوَصَل إلی َمصانَِع َفِرَح کَثیراً « . ٤٣
  »:طریٍق ُمناِسٍب!

حراِء  –. الحاِفلَُة ١ yِء  –. الطّائِرَُة ٤َجَری        –الّشاطِئ  –. القاِفلَُة ٣هاَم           – الَفالةِ  –. الرَّکُب ٢ناَح              –الصَّ   َحزِنَ  –السَّ

  فیه متضاّدتاِن: لیسعّین ما . ٤٤

  . َوَجدَت رائَِحَة الُودِّ إِن َشَممَت رُفاتی!٢                  . و إن َهَجرَت َسواٌء َعِشیَّتی َو َعداتی!                        ١

الَمٌة!٤                 . أِحبَّتی َهَجرونی کy تَشاُء ُعداتی!                           ٣   . فی بُعِدها عذاٌب فی قُرِبها السَّ

  »:ِبطاَقَة .............. َعربَ اإلنرتنِت َفاتََّصلُت بأَحِد أصِدقائی!َفَرَغت بَطّاریَُّة َجّوالی َفُقمُت ِبـ...... ها ثُمَّ اِشَرتَیُت « . ٤٥

یَحِة           –. رَصیِد ١ یَحِة        –. َشحِن ٢       الرشَّ حِن       –. رَصیِد ٣        الرشَّ حنِ  –. َشحِن ٤               الشَّ   الشَّ

حِن؛ ألّن فیها إشکاالً.طَلَبُت ِمن ُمَوظَِّف ........ أن .......« . ٤٦   »:......... لی ِبطاَقَة الشَّ

َل                –. االِتّصاالِت ١ َض                –. املُخابَراِت ٢یُبَذِّ َض      –. املَعلوماِت ٣یَُعوِّ َل  –. املُستَشَفی ٤       یَُعوِّ   یُبَدِّ

  فی الرتادف:الخطأ عّین . ٧٤

  ِمن الُغرفَِة َسِمعُت َصوَت أخی األصَغِر: بَُعدتُ  َدنَوتُ . لyَّ ٢ِبالوالَِدیِن کََجذَوٍة ُمستَِعرٍَة فی قُلوبِنا: الُحّب                         الُودُّ . ١

  الظُّلمُ »: ُهم یَنتَِرصونَ  البَغیُ ُم و الّذیَن أصابَهُ . « ٤         اللُه َسأزوُرکُم فی َحفلَِة التَّخرُِّج: أراَد                     شاءَ . إِن ٣

حیح لِلِفراغِ:» یا َصدیقی! َهل کُنَت تَقِدُر أَن تَری اللَّوَح ِبـ ...... َک الَجدیَدِة؟ « . ٤٨   َعیِّن الصَّ

 . فَتّاَحِة ٤            . ِبطاقَِة              ٣                     . َرشیَحِة                ٢              . نَظّارَِة          ١

  عین املناسب لتكمیل الفراغ:» نحُن نحرتُم الجليَس الّصالَح ألنّنا ....... منه الّصربَ و الّتواضَع دا©ا و نزيُد من علمنا و أدبنا« .٤٩
  . عالِمونَ ۴      . ُمتَعلِّموَن                  ۳                        . َمعلوموَن           ۲         . ُمَعلِّموَن            ١

 ع�» َوَقَع الّصياُد يف البحر و ........ الصّياديَن الّذين كانوا حوله فُهم َسِمعوا صوتَه، أنقذوا حياته و أوصلوه إىل الّشاطئ« .٥٠
  الصحيح:

  . شاءَ ۴                    . دنا ِمَن          ۳                  ـ             . استغاَث بـ۲     . فتََّش عن             ۱
ما هو الّصحيح » رأيُت طائرة ...... من الورِق و أحَببُت أن أملک واحدًة مثلَها فطلبت من والدي أن يصنع واحدًة يل مثلها« .٥١

  حسب املعنی؟
  . َمصنوَعة۴            . مفتوَحة                  ۳                    . مفروَشًة                ۲        . صانَِعة            ۱
  :الخطأَعیِّن . ٢٥

طّی             ١ وار٢                         . الَّذی فَتََّش َحقائَِب املُساِفریَن!: الرشُّ ِة فی یَِد املَرأِة!: السِّ َهِب أِو الِفضَّ   . زینٌَة ِمَن الذَّ

  . الَّذی یَحَفُظ ِمن َمکاٍن!: الحارِس٤                  . الَحیَواُن الَّذی یَصنَُع وَکنَُه فی ِجداِر قَدیٍم!: البوَمة        ٣

https://t.me/yazdahomiy
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<V.   :مثال  

  بائع  ( بر وزن فائل )  �بایِع       �قائِم ( بر وزن فائل )                بَیََع     �قاِوم       �قََوَم  

  هادی ( بر وزن فاعی ) ( هاٍد )   �) ( بعضاً فاٍع )         َهدی  قاِضی  ( بر وزن فاعی   �قََضو    

  ضاّر ( بر وزن فاّل ) �َضاِرر   �ضاّل ( بر وزن فاّل )                 َرضَّ   �ضالِل    �َضلَّ     

  ) آثِر ( بر وزن آِعل �آِخر  ( بر وزن آِعل )                                   أثََر    �أََخر 
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  حافظ مثال : 

: ��� ����  حاِفظیَن ، حافظونَ ) / (  : ��� ���� ُحّفاظ) / (  : ��
	� حافظاِن ، حافَظْینِ ) / (  : ���� حافظة( 

  )  ��� ���� ����:  حافظات) / ( ���� 

  

  مصدر باب ُمفاَعلَة بوده ولی ُمفاِعلَة اسم فاعل ( مونث ) می باشد .وزن ُمفاَعلَة هشدار : 

  ُمجاِهَدة ( بر وزن ُمفاِعلَة ) ( جهاد کننده )  –مثال : ُمجاَهَدة ( بر وزن ُمفاَعلَة ) ( مجاهده کردن ) 

  

3.  &�+ ���O� �NVB� _)� �. 5�9� -� -�*�K� >
0	C( 
. ���V\ �2X
# 5C( �. �+ �G -�
\ ���	
��� 

  ُشعراء �ُوّراث ، َوَرثَة      / شاِعر  �کُّفار /   وارِث  �کافر : ُفّعال ، َفَعلَة ، ُفَعالء و ... 

  

4: ��'
. -� �X
# ��� L ��C �
)*+ �)\ ( . �'
. -� �
)*+ 2&��� ��)\ L JK�� a6� .  

  تُّجار ، ُعلyء ، کََفرَة ، فََجرَة ، فَُضالء و....

  

5 $

 c��G 5E 5�9� -� �*)  مفاعلة. #"� ��� .� �. ��9�
. �+ &9' -� &�Y� -Z6Z �X
# ��� �O'
 . &�& JK��  

  مثال : جاِهِد الُکّفآَر َو املُناِفقیَن : با کفار و منافقین جهاد کن ( جاِهد فعل امر می باشد ) 

  

6 �. �X
# ��� . ���e	 f
O�'� �2X
# g�	 
. �G �X
# ��� . g�	 �B!
4 G& ��� h9.�� �)*+ 5C(
. &G��	 �)*+ 5C( �. -i.G �X
#  

مثال : ذهب علّی اِلی املدرََسِة : علی در این عبارت فاعل می باشد در صورتی که وزنش بر وزن اسم 
  فاعل نیست .
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2 (89"�� ���  ) ��$"� $ �/,��� ���(  :. �%� �� <"a#� 01 ��$ �' $"� �� ��� �	��  
  
 �: ����� ��	
 �� ����� ���    ( ��� + ) � + �]"� :'     .... � ( ��� ) ��%�� B (��� ) ���  

  

                          :&�Y� -Z6Z 0 � �' 89"�=�           .,� �� ��V"�:8
7�       

  

   :��[� -Z6Z ��$  � )PG
�� �"#     (,� �� ��V"�  

  

                                                  :8
  یَسَتضِعُف                      ُمسَتضَعف�7

� ������������ 	
��  

1. &9' -� _)� ( -�7� L R	9� �. ���O� 
\ ��� ��
� ��	
� �\ 89"�� ��� .  
� : G(�V=�  

( مرسورة : مونث ) / ( مرسوراِن ، مرسوَریِن : مثنی ) / ( مرسوریَن ، مرسوروَن : جمع مذکر سا± ) / (مرسورات : 
  جمع مونث سا± )

  
2 5C( �. �+ -�
\ ��� .�X
�=� : ��'
. ( 89"�=� ) U�NVB� _)� ��� 1B)� ���V\  

( G90�� Uk ) �\
�� / ( P9l9� Uk ) _l�9� / ( 89mM=� Uk ) �:
M=�  
��&%# $,o��� di�,� �E�' �)�2/�	 : ( 5�[� Uk ) 1�C�9=� / ( 1BV2� Uk ) �1+
V=�  
  

3 ( HCo 8
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V.  
 � �  >
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�� ( 8
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 $,.��           �P.R#  
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*:��9�  

� �'
. ( > ) 
� f�V+ ��E �O%
� ( �'
. ( W�� ) 5E 8(� �+ -)�� �\اسم فاعل از ثالثی مزید .���  

  دیر ، ُمعاِون ، ُمسَتقیم ، ُمرید ، ُمجیب و ...مثال : ُمَعلِّم ، مُ 

� �'
. ( � ) 
� �M�# ��E �O%
� ( �'
. ( W�� ) 5E 8(� �+ -)�� �\اسم مفعول از ثالثی مزید .���  
  ُمَعلَّق ، ُمَربَّز ، ُمراد ، ُمجاب ، ُمسَتجاب ، ُمرتَد و ....مثال : 

  
�  : ��B	  

 5&�. ( ��
�' 3Q4 C� �". ) L ��� f�' ���
� -.
. �q C� 89�"�� ��� 
� �X
# ��� s� �\�. JK�� �B��� >��.
 G��% ( �� ) 5E >
� �. ( f&�+ 3Q4 5E >���.� C� �G ( �t� ) 3�4 ��
. ( 8(� �u: �. f
e	E . &9' �"# �. ���O� 
� �\&

: �\& JK�� �G 5E G�m� ( $
. ��� ��#�/ &
� �+ -�
0'(G 
.   

  
ــُل  �وزن  �یَُعلِّــم  �تبدیل مـُ به یـُ   �ُمَعلِّــم    مصدر تعلیــم �از باب تفعیــل   �یَُفعِّ

  

  
3 ( �u!
O� ��� :�/T ( F,	�� �N  � _%' ) 0�J%� �' ���� ,;� �'  ��� �� �I%� ��� 8$"2* �' .��� ��

.��� �� �/T �$"� � ���� <"a#� $"%&' "� ( ���� ) ��/"N ��#$� $"%&' �' ��  
  

֠       : �u!
O� ��� 5�C(� 1��� �0َفّعال     َفّعالَة�  
  

� 5C( �. �u!
O� فّعال و َفّعالة��� : ( -�G& $
�+ �O� ) &G�& �B' �� L  

�  �' $"� 0� <"a#� "� ��� �$"%&' _	;�7 $ wT,	�� ) $� �/TG
V.  : ( A�$�1 ��  
     ( $"'�' $"%&' ) $"U2P� ��#"�– ( ��# ��1 $"%&' ) $")�R�  
�  �'CI� A��  : ��#"� $� �/T1���� )  حّداد( #"#,� ) /  َخّباز )  
�  �'�"��� "� ��%�� B $�J'� A��  x ��� �� �/T  ( y�%* ) نَظّارة ( ��7: �	��� ) /َجّوال �"#�� : 
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* :��9� :��'"�' ng ,� �� F"	���� 0"&5� 8$,� �' G#,� � ��6� ���' �I/"2� A��( ة )  0 � $ َفّعالة
 �5�' �&%# G%#"7 �' �/T  �)  .��� �I/"2ة(

�#" )                     َرُجٌل َعّالَمةٌ  $"%&' �#" ) اِمراٌة َعّالَمةٌ ( �� $"%&' 0  )  

  
  خوب است بدانیم مبالغه ی وزن َفّعالة از وزن َفّعال بیشرت است . �

م ( خیلی دانا )         َعّالمة ( خیلی خیلی دانا           ) ☺عالِم ( دانا )             عالَّ

     

 �%& _)� ��7+� �+ 8
N"W# 5C( 
:9mK� ) . �'
. �u!
O� ��� 
. �
)*+ -�". >�\
v �\
O' w%��� :
: ���V	 �u!
O� ��� H��Bx\ ��C �
)*+  ( . �'
. -� �VB�  

  َدوابَّة و ... –کُّفار  –ُحّضار  –َسالَمة  –ُخّدام  –کُتّاب  –َعالَمة ( نشانه ) 
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  علی الرتتیب:» یُشاِهُد، یکتُُم « و اسم املفعول من عّین اسم الفاعل . ٥٣

  ُمکاتِم، ُمکاتَم –. شاِهد ، َمشهود ٢کاتِم، َمکتوم                                                   –. ُمشاِهد ، ُمشاَهد ١

  َمکتوم، کاتِم –. ُمشاَهد، ُمشاِهد ٤       کاتِم ، ُمکاBََة                                          –. ُمشاِهد، ُمشاَهَدة ٣

  :الخطأعّین  .٥٤

  . اسم الفاعل من اِعتدال: ُمعتَِدل٢. اسم الفاعل ِمن یُقاتُِل : قاتِل                                                       ١

  . اسم املفعول من یُثِبُت : ُمثبَت٤               . اسم الفاعل من تدبیر: ُمَدبِّر                                         ٣

حیح فی الکلXت الّتی تحتها خّط علی الرتتیب فی العبارة التالیة :  .٥٥ هور القائِم ِبظ ُمنَتِظرونالغیوب! نَحُن عّالَم یا « عّین الصَّ
  !»:املَوعودفی الیوِم  ملُنتَظَرا

  اسم مفعول –اسم مفعول  –اسم فاعل  –. اسم مبالغه ٢عول                        اسم مف –اسم فاعل  –اسم فاعل  –. اسم مفعول ١

  اسم فاعل –اسم مفعول  –اسم مفعول  –. اسم فاعل ٤اسم مفعول                     –اسم مفعول  –اسم مفعول  –. اسم مبالغه ٣

  ت علی الرتتیب:عّین ترجمة الکلX» ُمشاَهد، ُمهاِجم، ُمنتَظَر ، ُمَعلِّم. « . ٥٦

  یادداده شده–مورد انتظار  –مورد حمله  –. دیده شده ٢یادداده شده                   –مورد انتظار  –حمله کننده  –. دیده شده ١

  یاددهنده –انتظار کشنده  –حمله کننده  –. بیننده ٤یاددهنده                        –مورد انتظار  –حمله کننده  –. دیده شده ٣

  عّین ما فیه کلمة غریبة فی الّصیاغة:. ٥٧

  . ُمستَِمع ، ُمنِقذ ، ُمخَرتِع ، ُمنتَِظر٢. نَظّارَة، َعّالَمة، َخّالق ، ُزّوار                                                          ١

  . ُمنتَظَر ، َمسموح ، َمخدوم ، ُمرَسل٤         . تقدیم ، تفتیش ، إقدام ، ُمجاَهَدة                                        ٣

 عّین اسم الفاعل من الفعل املزید:. ٥٨

م لبناء ُمجتََمع سعیٍد علی أساس العدالة!    بن. یَنَدِفُع األ ١   . موکب صاحب العظمة و الفخر امللک املَُعظّم فی الطریق!٢اُء نحو التََقدُّ

ُموا نحَو األعداِء!٤و یُشاِهُدوَن نتیجة زحyتهم!       . کان الَفّالحوَن یَزَرعوَن أرَضُهم ٣   . یَشُعُر املُقاتِلوَن بقّوة عظیمة فی أنفسهم فَتََقدَّ

  عّین ما فیه اسم املفعول من املزید الّثالثی:. ٥٩

  هوُدَک َمشکورٌَة فی َسبیِل التَّعلیِم َو التََّعلُِّم!. جُ ٢. الُعذُر ِعنَد کِراِم النّاِس َمقبوٌل!                                                     ١

َهِب األسَوِد و هو ُمستَخرٌَج ِمن باِطِن األرِض!٤»                 َو َمن قُِتَل َمظلوماً فََقد َجَعلنا لَِولیِّه ُسلطاناً . « ٣   . النِّفُط َمشهوٌر ِبالذَّ

  فیه اسم الفاعل: لیسعّین ما . ٠٦

قوَک!                                . خیُر ١   . آِخر األلوان الّتی تختفی فی البحر هو اللّون األزرق!٢األصدقاء من صدقوک ال َمن َصدَّ

ِة!                                            ٣   محافل کثیرة! . الرَُّجُل شاهد مکانة رفیعة للفضالء فی٤. نحرتم املَُعلِّمیَن ألنَُّهم أنبیاُء األُمَّ

  :أک� عیّن العبارة الّتی فیها اسم الفاعل و اسم املفعول. ١٦

ع!١    عراء االیرانیّوَن أبیاتاً ممزوجًة بالعربیّة و الفارسیّة سّموها املُلَمَّ   . قد أنَشَد الشُّ
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  . لجالل الّدین الّرومّی املعروف أشعاٌر کثیرٌة حول األحکام اإلسالمیّة!٢   

هَر من هجر محبوبه کالقیامة! . یَری حاف٣     ٌظ الدَّ

  . هذا املعلّم عندما رأیته کان منتظراً فی الغرفة!٤  

  ِمنه اسم املفعول: یُصَنع عیّن عبارة فیها ال. ٢٦

  ِشُف الِعلُم فی الَقرِن الَجدیِد أشیاَء غریبًَة یَوماً بَعَد یَوٍم!نکَ . یَ ١

قوَن أهدافَُهم فی ٢   الَحیاِة ِباملُحاَولَِة!. املُجتَِهدوَن یَُحقِّ

  . ِعنَدما کاَن إدیسوُن َمشغوالً باالِخِتبار فی ُمختََربِِه اِنَکَرسَت زُجاجاُت املَوادِّ الکیمیاویَِّة!٣

  . َمن کَتََم علyً فَکَأَنَُّه جاِهٌل فََعلَیُکم ِبنَِرش ما تَتََعلَّمونَُه!٤

کم اِسَم فاعٍل جاء فی هذه !» ره الله فی ُمحاربة املرشکین الفاسدین أو إصالحهم ذو القرنین کان حاِکXً عادالً ُموّحداً خیّ « . ٦٣
  العبارة؟

  . ستّة٤. خمسة                                    ٣. أربعة                                 ٢. ثالثة                                ١

عّین الّصحیح عن الکلXت الّتی تحتها خّط علی ! » الّصالحةبکالم جمیل إلی األعXل  املخاطبیندعوة  املتکلّممن وظائف « . ٤٦
  الّرتتیب:

  من مجرّد ثالثی –من باب مفاعلة  –. من باب تفعیل ٢اسم الفاعل                              –اسم املفعول  –. اسم الفاعل ١

  صفة –مفعوٌل به  –. مضاف إلیه ٤                     اسم الفاعل          –اسم الفاعل  –. اسم الفاعل ٣

  عن الکلمتین علی الّرتتیب: الخطأعّین » الفارسّیة فی اللُّغة العربّیة! املعّرباتمعجم  مؤلّف الّدکتور التونجّی هو« . ٥٦

  ن باب تفعیل. کالهy م٢         . اسم الفاعل ، اسم املفعول                                        ١

  . مبتدأ ، مضاف إلیه٤          . مفرد مذکّر ، الجمع السا¼ للمؤنث                            ٣

 :مبتدأعّین اسم الفاعل . ٦٦

َم اإلسالُم فی ِبدایَِة ظُهورِِه!٢                            . املُستَضَعفوَن ُهم وارِثو األرِض!                ١   . الُکّفاُر حاَولوا أن یَتََقدَّ

٣                              ! ی ِبالرّاِسِب!٤        . َمعبوداُت املُرشِکیَن یَِجُب أّال تَُسبَّ   . الّذی ال یَنَجُح فی االِمِتحاناِت یَُسمَّ

  »:اسم الفاعل  «عّین الّصحیح عن املحّل اإلعرابّی لِـ . ٦٧

  فاعل �» إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالماً . « ٢مضاف إلیه             �. قرب کوروش یجذب ُسیّاحاً من ُدول العا¼ ١

  صفت  �. عداوة العاقل خیر من صداقة الجاِهل ٤مضاف إلیه                �إنشاءک یتنبَّه زمیلک املشاغب  أ. إن تقر ٣

  »:اسم املفعول « املحّل اإلعرابّی لِـ  عّین الّصحیح عن. ٦٨

  مبتدا �ات ّمع. لکثیر من الّشعراء اإلیرانیّین ُمل٢فاعل                              �. َمن جرَّب املجرّب حلّت به النّدامة ١

  مضاف إلیه �. القرآن یأمرنا أن ال نسّب معبودات املرشکین ٤صفت          �. الحّکام الصالحوَن العاِدلوَن محبوبون عند الله ٣
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  ع�ِّ املشتق أک� تنّوعاً:. ٦٩

 الهادي -الفواصل  -الکََسبة  -. املَشاه¸ ٢العالِم                                          –الّدواِفع  -الُحّضار  -. املواِضع ١

 الحّساس -الَقوالب  -املَواليد  -. املَواِعد ٤املُقتدٰی                                            –وانع املَ  -العاِيل  -. النّوادر ٣

 فیه اسم الفاعل من املزید الثالثّی و املجرّد الّثالثّی معاً : لیسعّین ما . ٠٧

بوَن . « ١      »ُهَو الّذی َخلََقُکم فَِمنُکم کاِفٌر و ِمنُکم ُمؤِمٌن . « ٢»                                  الّسابقوَن الّساِبقوَن أولئک املَُقرَّ

  ملُشِفِق الجاِهِل َخطٌَر!. ُمشاَورَُة ا٤. الطالِبَُة املُجتَِهَدُة ِهَی الّتی تَسَعی لَیالً َو نَهاراً!                            ٣  

  : أک� عّین ما فیه اسم الفاعل. ١٧

  . أ تعلم أّن املسلمین ُخمس سکّان العا¼!٢»                                یا أیّها النبّی جاِهِد الُکّفار و املنافقین . « ١  

یَن و ُمنذرین . « ٣     . یَأمر القرآن املسلمین أال یسبّوا معبودات املرشکین و الکّفار!٤          »                و ما نُرسل املرسلین إّال ُمبرشِّ

  »العلXء .......... ِبعلمهم! « ................. للفراغین: الخطأ عّین . ٧٢

  حتّی تنتفع –. جالِس ٤           ُمنتفعوَن  –. ُمجالِسو ٣ُمنتِفُع                     –. ُمجالِس ٢ینتفُع                    –. ُمجالََسة ١  

  فیها اسم الفاعل: ماجاءعیّن عبارة . ٣٧

  املُتفرّجین!ب. علینا أن نذهب إلی املَلعب قبل أن یمتلئ ٢. بعد دقائق أحد ُمهاجمی فریق الّسعادة َسّجل هدفاً!                      ١  

  . إMّا بُعثت ألُمتّم َمکارم األخالق!٤. ظواهر الطبیعة تُثبُت حقیقة و هی قدرة الله!                                ٣  

  فیه اسم املبالغة: لیس عیّن ما. ٤٧

  اللِه أنُّه ُهَو التَّّواُب الرَّحیُم! . ِمن ِصفاِت ٢. یُِحبُّ النّاُس ُحّکاماً یَحکمونَُهم ِبالَعدِل و اإلنصاِف!                           ١   

  »َو إنَّ النَّفَس َألّمارٌَة ِبالّسوِء . « ٤»                                                           َو ما َربَُّک بِظَّالٍم لِلَعبیدِ . « ٣  

:الخطأ عّین . ٥٧   للکلXت الّتی تحتها خطٌّ

َم الفتی ٢! ( اسم الفاعل )       املسلمین. أیدی املُستَکِربیَن اِنَقطََعت من نَهب ثروات ١   بشهامٍة! ( اسم املبالغة ) العّالمة. عندئٍذ تََقدَّ

عاَدَة فی ٣ ِهم ( مصدر مزید )                      ُمساَعَدةِ . األطفاُل َوَجُدوا السَّ   أمیر ظا¼! ( اسم املبالغة )فی مجلس  لتّجار. َدَخَل ا٤أُمِّ

  میز جمعاً ساملاً و هو اسم الفاعل: .٧٦
  وقَْد اختلف العلyُء يف أصل هذه الكلمة ِألنَّها ما كانت ماّدتها عربيًّة! .١
 اللُه الّذي َجَعَل لكم اللّيل لِتَسکنوا فيه و النّهار ُمبرصاً !  .٢
هِن   .٣  وِصبغٍ لآلكلËَ!...شجرة تخرُُج ِمن طوِر سيْنَاء تَنْبُُت بالدُّ
٤. .Ëمختلف Ëفإّن له زمن Ëهذا مثال عىل تيس¸ النطق عند اتصال االثن  

 معاً:ع� ما فيه اسم الفاعل واسم املفعول و اسم املبالغة  .٧٧

  إذا كان الجاهل مخدوعاً يظنُّ أّن الغنىَّ أسعد منُْه حظّاً! .١
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 بعوا أمر كُّل جبّاٍر عنيد! تلک عاٌد َجَحدوا بآيات ربّهم و َعَصوا رَُسلَُه و اتَّ   .٢
 ما كان ردُّ فعِل الوالد ِعنَْد ما رأى األحِذية املصنوعة! .٣
  الرّجل العّالمة يف تأليفاتِه يدافع عن املظلومË و يُحارب الـُمفسدين! .٤

  . عّ� املجموعة التي کلّها اسم الفاعل:٧٨

کاة ٢                 املُعتدوَن               –الَفواصل  -الظَّلَمة  -. الُحکyء ١  الکَفرة -املُربُّوَن  -الّدوافع  -. الشُّ

 األوفياء -الکََسبة  -الرّاضوَن  -. الُقرّاء ٤األطبّاء                                     –الُکتّاب  -الُحّضار  -. الباقيات ٣
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  تنه ( جمع : ُجذوع )ِجْذع :   )یُْعِجُب مضارع : شگفت آورد ( بهأْعَجَب :  اَعلَی ≠ پایین ، پایین تراَْسَفَل : 
  َحرََق )ماضی : تَْحرُُق : می سوزاند (   بَطْن : شکم  ْمتَلِیُء )مضارع : یَ اِْمتََألَ : پر شد ( 

  ) ، یَدری تَْدری : می دانی ( َدَری
  َدَری = َعلِمَ 

  نََقَر : نوک زد ، کلیک کرد 
  یَنُْقُر )مضارع : ( 

  أَتََذکَُّر: به یاد می آورم 
  ) : به یاد آوردم ( تََذکَّرْتُ 

  یَتََفکَُّر )مضارع : تََفکََّر :اندیشید (   صاَد )ماضی :  تَصیُد : شکار می کند (  یَتَعادَُل )مضارع : تعادََل: برابر شد ( 
  ثبت رساند ثَبََّت :استوار کرد ، به

  یُثَبُِّت )مضارع : (  
  اِنِطالق : به حرکت در آمدن

  یَنْطَلُِق )اِنطَلََق ، (  
  ُدوَدة ، دود : کِرم 

  األَرِْض : کِرم خاکی ) ( ُدوَدةُ 
  اَلُحوت : نهنگ ، وال  الَحَکم: داور  حارُِس الَْمرَمی: دروازه بان
  ِدماغ : مغز  یُخاِطُب )مضارع : ( خاطََب : خطاب کرد  َحیَّة : مار ( جمع : َحیّات )

  ( مفرد : رَْمل ) رِمال : ماسه ها  َذیْل : ُدم  ( جمع : اَجِنَحة ) َجناح : بال
  الطَّنّان : مرغ مگس طَنّان ، اَلطّائِرُ   زَقْزاق : مرغ باران  ( مفرد: زَْعنََفة ) زَعانِف : باله های ماهی

  طُّن : تُن  یَمین ≠= یَسار چپِشyل :   َسالم : سخن آرام ( در این جا )
َل: به ثبت رساند (  ُل )مضارع : َسجَّ   یَُسجِّ

َل َهَدفاً : گل زد )   ( َسجَّ
طَنین : صدای زنگ ، بال پرنده و مانند 

  آن
نوران و گیاهان ، ِغشاء : پرده ، پوشش جا

  پرمانند پوست و 
  ( جمع : اَفواه ) فَْم : دهان  ، طعمه فَریَسة : شکار  فُرْقان : نیروی تشخیص حق از باطل

َم : پیش فرستاد ، تقدیم کرد   قَدَّ
ُم )مضارع : (    یَُقدِّ

  ما تَُقّدموا : هرچه را از پیش بفرستید

  ما ِمن : هیچ ... نیست 
  ( ما ِمن دابَّة : هیچ جنبنده ای نیست )

  التََفکَّروا ، التَتََفکَّروا : اندیشه نکنید 
ّفظ حذف شده برای آسانی تل» ت « ( حرف 

  است )
  ُمباراة : مسابقه  قَْفزَة : پرش  کِال : هر دو

  ِمظَلَّة : چرت  َمرَْمی : دروازه  ُمتََفرِّج : Bاشاچی ، Bاشاگر
  نَسیج : بافت ( بافت پیوندی )  ُمنْتََصف : نیمه  املَالیین : میلیون ها

  التََّسلُّل : آفساید  ل ( در این جا )َهَدف : گُ   نَّقاُر الَخَشِب : دارکوب
  أَْحَدَث : پدید آورد ، ایجاد کرد

  یُْحِدُث )مضارع : (  
  ) یَطیرُ مضارع : طاَر : پرواز کرد (    )یَْسَرتِحُ مضارع : اِْسَرتََح : اسرتاحت کرد ( 

  ) یَنْتهی مضارع: اِنْتَهی : به پایان رسید (  یَُعدُّ : به شyر می رود ( َعدَّ )
یُعِجبُنی : مرا به شگفت می آورَد ،   َحْسب : بس ، کافی  یَتَوَکُّل : توکّل می کند 

  خوشم می آید ( اَعَجَب ، یُعِجُب )
  یَُعدُّ : به شyر می رود  لََهجات : لهجه ها  املَالیین : میلیون ها

  

  »:َسطحِ املاِء ِبواِسطَِه..........ـها الکبیرِه!تُوَجُد أَسXٌک تَسَتطَیُع.......... ِمن املاِء َوالطَّیراَن َفوَق «. ٧٩

  أَذناِب -)الِفرارَ ٤                 أَجِنَحِه          -)الطَّیرَ ٣          زَعانِِف              -)الَقفزَ ٢               أَذیاِل       -)األَکَل ١

  فی ُمفرد الکلXت الّتی تَحَتها خّط: الخطأعیِّن . ٠٨

مَ ١   َعُدّو)-(زَعنََفه !أَعدائِهِ الکبیرَه الَّتی تَعَمُل کَُجناَحیِن لِلِفراِر ِمن  زَعانَِفهُک الطّائُِر یَقِفُز ِمن املاِء َویَُمّد )السَّ

  الطَّیر)-(ِسنّ  لِتّنظیِفها! الطُّیورِ فَبَعَد تَناُوِل طَعاِمِه،یَقَرتُِب ِمنُه نوٌع ِمن  أَسنانِهِ  )لِلتَّمساِح طریقٌه َغریبٌه فی تَنظیِف ٢
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  قََدم)-(رَمل َمن یَسیُر َعلَیها فی ُمنتََصِف النَّهاِر! أَقدامَ تَحرُُق  رمالٍ )تََضُع الَحیُّه َذنَبَها فی ٣

ِدروَن أَنواَع الکائناِت الَحیَِّه فی ِبحاِر العاِ¼  الُعلyَءِ )َهل تَعلَُم أَنَّ ٤   املیلین)-(العالَم !باملَالیینِ یُقَّ

  فی ترجمه املفردات الَّتی تحتها خّط: الخطأعیِّن . ١٨

رُ )١   مار) -(می تواند فی بِحاٍر العالَم ِباملَالییِن! الَحیَّهِ أَنواُع الکائناِت  تَُقدِّ

ٌه ٢ َمِک الطّائِِر عجیبًه و  َذیلِ )قُوَّ ُساعدته ِمَن املاِء! یَقِفزُ السَّ   می َجهد)-(ُدم ِ̈

مِس أَو ، أَداٌه لِِحفِظ اإلِنساةاملِظلَّ )٣ ِه الشَّ   بارش)-(چرت املَطَِر أَِو الثَّلِج! نُزولِ ِن أَماَم أَشعَّ

هاِب إلی ٤   Bاشاچیان)-(زمین بازی !املُتََفرِّجینَ قَبل أَن یَمتَلَِئ ِمَن  املَلَعِب )کِالهy قَویّاِن،َعلَینا ِبالذَّ

  فی ترجمه املفردات الَّتی تحتها خّط:الخطأ عیِّن . ٢٨

موَع! تُفِرزُ الَّتی یَتَناَولُها التِّمساُح أَکَربَ ِمن فَِمِه،فَِإنَّ ُعیونَُه  الَفریَسهُ کانَت  )ِعندما١   ترشح می کند)-(شکار سائِالً یُشِبُه الدُّ

  مسابقه)-(تیم الُودَّیِه: ةِ املُباراإیراَن الوطنیُّ لُِکرِه الَقَدِم َعلَی الکویِت  ِبَهَدفَیِن مقابل َهَدٍف فی  فَریُق )فاَز ٢

نجاِب ٣   پرش)-(پوشش ِمن َشَجرٍَه إلی َشَجرٍَه أُخری: قَفزَتِهِ  خاصُّ یَفتَُحه کَاملِظَلَِّه حینَ  ِغشاءٌ )لِلسَّ

  به حرکت درآوردن)-(Mی دانستی تََوقَُّفُهy َرسیعاِن: و إِنطالقَهyلyِذاال تَستطیُع رویَه َجناَحی هذا الطّائِِر؟ِألَنَّ  أَ ال تَدری)٤

  لِتکمیل الفراغین:الخطأ عیِّن . ٣٨

.................... ِبَسبَِب ُرسَعِه َحرَکَِه َجناَحیِه،فَإن تَسَع لُِرویِتهy ال.....................أَبداً! )١   تَقِدر)-(طَنّاناً  ُسِمیَّ

حراِء َعنُه ثُمَّ تَِصیُده فَجأًَه!......َحیَُّه لَی الرِّماِل،................إذا......................طائًِر عَ  )٢   تَبتَِعُد)-(قََفزَ  الصَّ

  َذیلِها)-(َرأُس  قطوَع!إِذا اِنَقطََع..........................دودِه األرِض و إِنَفَصَل َعن ......................تَقِدُر علی أَن تُکِمَل الُجزَء املَ  )٣

ِنقارِِه .................َمرَّاٍت فی الثّانیِه!هذا الطّائُِر یَقِدُر علی أَن .......... )٤ ِ̈   َعَرش)-(یَنُقرَ  ..............األَخشاُب 

  لِتکمیل الَفراَغیِن فی العبارات الّتالیه: لخطأعیِّن ا. ٤٨

yِء شدیداً َحیُث الیَتََوقَُّف فََجَعَل النّاُس...............َعلَی )١   زَعنََفًه)-(إِنزاُل  ُرُووِسِهم! کاَن............األمطاِر ِمَن السَّ

  یَقَرتُِب)-(یَتَناَوَل  یَفتَُح فََمُه و.................ِمنه الزَّقزاُق لِتَنظیِف أَسنانِِه! بَعَد أَن .................التِّمساُح طَعاَمُه، )٢

حراِء تََضُع َذنَبَها فی ......................ِعنَد ِشدَّ  )٣ )-(الرَّمِل  ِه................فی ُمنتََصِف النَّهاِر!کانَت َحیَّه الصَّ   الَحرِّ

٤( ! ِنقارِِه َعَرش َمرَّاٍت فی الثّانیِه علی األَقَلِّ ِ̈   ُجذوَع)-(یَنُقرُ  ..................نَّقاُر الَخَشِب.................األشجاِر 

یعِ!لَِدفعِ...........لِکَی ال.........ِدماُغه ِمن .ضَویِن ......... نَّقاِر الَخَشِب عُ تَِجُد فی «. ٨٥ حیح لِلفراغاِت:»..............الرسَّ   عیِّن الصَّ

رَ -الَحَرشاِ -ِجسمِ  )١ وا-األَعداءِ -بََدنِ  )٢                     الَقفِز                                -تَُرضِّ   الطَّیرِ -تُِرضُّ

باِت -رَأِس  )٣ َ اِت -ِمنقارِ  )٤                          النَّقِر                         -رَ یَتََرضَّ -الرضَّ یدِ -یَنَرضَّ -املُرضِّ   الصَّ

عٍ ِمن ُمو کُلُّ ِقسٍم َمقطو أَ...................أَنَّ دودَه األَرِض إذا.......................ـها شیُء قاِطُع َو..................ـها إلی نِصَفیِن َسَین«. ٨٦
حیَح للفراغات:»جدیٍد؟!   عیِّن الصَّ

کَرُ  )٢        قََسَم        -أَصاَب -تَدری )١ َم        -َرضََب -تَتَفَّ   اِقتََسمَ -کََرسَ -تَُعلِّمُ  )٤       اِنَقَسَم        -َدَخَل -تَعلَمُ  )٣          قَسَّ
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                   �  y52� :                 ���. اِن تَْدرُس تَنَْجحْ �,� �� 3�,� �#�,~' D$ ���   :  

                � y1=�            n��� : َْمْن یَْجتَِهْد یَنَجح  .,� �� 3�,� ��5' fj7 n� ��   :  

                 � 
�       J%K�� B��#1 : ْما تَْزَرْع تَْحُصد  .��� �� �$ �$"5' �K ��   :  

    

 ● : �
B	 

1  ( z�� C�� B�	;�7 $w"2/"�  �'-��[�!� PG
��  �' z�� e�,; �( �O��V� 
� ) >G
O�� PG
��  �� ����
.,�  

     

2  ���	� `$"E� 8$,� �' z�� e�,; "� z�� C�� B z�� 8��  � ��' ��� (»  AR/ « z�� C�� B ��"%'  
: ,� �� �	;�7 ���� �$"2V� `$"E� 8$,� �' z�� e�,; � ���� ���J�/� `$"E� 8$,� �'  

  

ِل املَشاکَِل لَم یَِصل اِلی اَهداِفِه : َمن   ���H7 �$ 8j54� n	C #�5� '� �����_ #	� $�� . لَم یَتََحمَّ

3 (  z�� e�,; "� z�� C�� �"����]"�  ���� w"2/"� wT�� ��"'PG
��  wjH� _'��*� w"%#"q � �� ��  
           �K��� . ��"' �� <�Ja�A%#�,�%� . A%�� �	;�7 A� �]"�  

 : F"Z� ََمن َصَربَ ظََفر   ( ��  ��%g �� �2� n��� ) "� ( ,� ��  ��%g ��� �2� n��� )   :  
 

وا اللَه یَنُْرصْکُمْ  � �� ���.     اِْن تَنُْرصُ$"� �$ "	� �%�� �$"� �$ �#���V ���    : 

z�� 8��� z�� e�,; z�� C�� 
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 : ;]  �]"� C�� ��� �� �� �� `$"E� ���� y� <��� ����' � ���' �$ �]"� C�� ��K �#�,7 �� v���
.� ���,V `$"E� ���� ��"%' z�� 8�� ���	�  

4  ({0M� ) >9� z�� 8�� :%' $  .�#��6g �� _9# � ���"' �� A�� �%9' � ��� u�N ({:P�  ���2� w"2/"�B  
 B`,��� wjH� ��' �F,��� w"2/"� "� .��"' �� Be,.�� wjH� �  

  

� �	��. ���.   

هرگاه پس از اسXی رشط فعل الزم واقع شود ، خود اسXی رشط نقش مبتدا و فعل رشط و جواب رشط  الف )

  باشد .روی هم خرب آن می 

  مانند : َمن یَذَهْب اَذَهْب َمَعه  ( هرکس برود با او می روم . )

هرگاه پس از اسXء رشط یک فعل متعدی بیاید که مفعول آن ذکر نشده باشد در اینصورت فعل متعدی بر  ب )

  ود .خود اسم رشط واقع می شود و در چنین حالتی آن اسم رشط ، مفعول به مقّدم برای فعل متعدی خواهد ب

  مانند : َمن تَرضْب اَِرضبُْه : ( هرکس را بزنی می زنم . )

  ج ) هرگاه پس از اسXء رشط یک فعل متعدی دارای ضمیر بیاید ( باب اشتغال است )، در مورد نقش 

  ( َمن ) دو وجه جایز است :

  یکی اینکه بنا بر مبتدا بودن ، محالً مرفوع باشد . �

  مفعوٌل به بودّن منصوب شود . دیگر اینکه جایز است بنا بر �

  مانند : َمن یُکرِمُه زیٌد اُکرِمُه : هرکس را که زید اکرام کند ، اکرام می کنم .

  

5  () �z2�  ���� �' ( f
/�\ )– ( �/�   ) � < "; �%� z�� A��{9�!  .��� < "; �%� z�� u�N ��� ���� �' (

 �$ ��	; �"��� �� ��� :�� 0,' < ";�%�  � $,=��. ��� �	# �%%I7 �$ C�� ��"\ �/� ���5%� ����  

  اِذا َملَِک االَراِذل ، َهلََک االَفاِضل                                                       
  ( َملَک فعل رشط و َهلَک جواب رشط )                                                                         
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6 ( 8$,� �' z�� e�,; ���»�U%	�� ��	; « C�� + :R/ ) C29�&� C�� B �@# � ��� C�� B( �]"� + �Ri ) "�

 : A�$�"%' ( ng  : Rt� ) ��"' "@#1  � C2i ��"' ( `$"E�  

  ُهَو َحسُبُه ( ُهَو حسُبُه : جمله اسمیه )فَ َمْن  یَتَوَکَّْل َعلَی اللِّه 

  اْعلَموا اَنُّه جاِهٌل ( اْعلَموا : فعل امر )فَ اِذا قاَل اََحٌد کَالماً یَُفرُّق املُسلِمیَن ، 

7 ({:P�  � ��' 8"i�� ��4%' $  ��� ( n� �� ) ���� �' �� �U%�����"� C�� ��1 ��   .  

8( . �%�"' ���� ���4%' �i �2&�' ��%	] 01 �' ��i� z�� e�,; $,� $  

  ُه الله ( یَرَحْم جواب رشط )یَرَحمْ املَظلومیَن  َمن یَرَحمِ 

9 (  ��#"� ����N "' �� ���"' ���� ��"� ��&'�� 0"�,V "' ��#�,7 �� z�� e�,; "� z�� C�� » P�–  Pu–  �AXq
–  |�R�–  .... � «: ���� �"2��� z�� e�,; "� z�� C�� ,V "' ��"2# �$ $�,� :�� �#,� �� >27�� "@#1 �'  

  فَُهَو َحسبُهُ َعلَیِه َو یَعتَِمْد َمن یَتَوَکّْل َعلَی اللِه                                         

  ( واو حرف عطف بوده و یعتَِمُد جواب رشط نیست بلکه فَهَو حسبُُه جواب رشط می باشد )

10 ( %�,7 $ ���� B ��5# A��  � ��' � ��"%' ��5# �	�� z�� C��  � ��' ��� ��"%' 01 r » ��	; ����  
            �%��� «. ��1 �� B C�� 01  � ��' z�� e�,; B  

  اذا قاَل اََحٌد کَالماً یَُفرُّق املُسلِمیَن ، فَاعلَموا اَنُّه جاِهٌل 

  ( کَالماً نکره بوده و یَُفرُّق جواب رشط نیست بلکه جمله وصفیه می باشد و فَاعلموا جواب رشط می باشد . ) 

  

11 (  B z�� e�,; "� z�� C��  � ��' �"��� » t/� « A�$�6� �� ��&� C�� �V1 B :�"� �"; �' ��"%'  
            : A%�,� �]$"* ��&� 01 �' ��   

  َمن یَرَحِم الَْمظلومیَن یَرَحمُه الله

12 (  �"��� » �K��� : {0M� P� « �	# e,&H� �U%��� B ��"' z�� e�,; 0��' � ��"%' C�� �� �' ��	; >�� $
 w"Njo�� � ,�» �N*:=(  «. ,� �� �	;�7 ���J�/� `$"E� 8$,� �' 01  � ��' C�� �/� ���  

  

  کاَن َمیّتاً : دانشمند زنده است اگرچه مرده باشد .َو اِْن العالُِم َحیٌّ 
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�   4567�( -83"� 9,) -# ) &��#��:  

  

  

   

   ����� » �� «: ���� �
  

 . نگفتم : کُنُت ساکتاً و ما قُلُت کَلَِمًة  : ساکت بودم و کلمه ایمای نفی ماضی   �

 . Mی داند: َو ما یَْعلَُم تَأْویلَُه إِالَّ اللَُّه : تاویل آن را کسی جز خدا    مای نفی مضارع�

̧اِت! :   مای موصول�  دوست داری انجام بده .از کارهای خیر را که  آنچه: إفَعْل ما تُِحبُّ ِمَن الخ

 . چه زیباست: ما أجمل مازندران و طبیعتها : مازندران و طبیعتش    مای تعجبیه�

 آن را می داند .را از ( کار ) خیر انجام دهید خداوند  هرچه: ما تَفَعلوا ِمْن َخیٍر يَعلَمُه اللُه! : مای رشط �

 ؟ چیست:  ما اسمك الكريم؟ : اسم شy مای استفهام �

 ����� »  !� «: ���� �
  

 تالش کند موفق می شود . هر کس: َمن یَجتَِهد یَنَجح :  َمن رشطی �

 که در زندگی اش موفق می شود ، دوست دارم . کسی را: اُِحبُّ َمن یَنَجُح فی َحیاتِِه :  َمن موصولی�

 صاحب این ماشین است ؟ چه کسیالسیارِة ؟  هِ : َمن مالُِک هذ َمن استفهامی ( پرسشی )�

  

  

f&
� -l
� �"# + -��4 + f&
� -l
� �"# +52� + 
�   
: 8
7�  

  .� �H��& �G ���(& H�' �6+ &G�( �B��� �M . ما اِن َدَخلُت الّصفَّ حتّی َرایَت َصدیقی :

& H&�+ H6� (� �. H�' (�. (G . ما اِن واَجهُت االُستاَذ حتّی َسلّمُت علیه :��� 
. �B��� �M� �. 
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� : �� "  !� #$%&' ��( 
��� �
 ��� �'�)�  

     -   ��"' ��	; >�� $ ( "� � :P� ) ����   w"2/"�89:9� ���   

�    اِحِفظ  ما  قَرأتَ              �#�,V �� �$ ��#1 :� ��N    :  

  -   w"2/"� : ��"%' ��	; F�� $ ( "� � :P� ) ���H
0���� ��&� / h�' ��&�        

  :     ��   �%&�� ( �P: ����@"> )       َمن   ُهَو ؟         

. ( �P: ���� )    َمن یَدرُْس یَنَجحْ         ,� �� 3�,� �#�,~' D$ n���    :  

�  )��*$% &��+ �  
' ,-. �  /0!� 1  23$�-�4�*   


) *:4 . ؟*9!  1 %8! +��& 4�67 (  �;<=:* ):* ��
� �*$: (  

�  8$,� �' ��� ��@' �$ ���� :P� »n���  « "U�� A%�� �	;�7 » �� �&� « �' >�� A%#�,7 �	# A� �$

 $,� $ . A�$�"%' e"&N"  "�"  01 3%i �	;�7 J%# » �K�� « �/� ��� » �� �J%K « �	# e,&H� >�� J%#

. ,�  

�  01 B ��"%' )�; u�N ( :P� ) � ( "� )  � C2i ���F,�,� ( "� � :P� )  . ( ��"' ��"@���� �5��� ��� ) ���"' ��

: ��#"� �#��' $"5' ��� <"�� �/"N �' �� �#"�  "�,.~�  


)U. / 
� +U8 = 
)2! / 
� + 1=X = 
N)=X / 1=�+ 1=X = 1N)=X / 1=� + 12� = 1N)2� / 
� + 12� = 
N)2� 
� + U$ =   

�  :P� ) 8"	�� ( )C� ) �	��  � ��' ���– � w"	�N B ��"%' ( "�   P9	 89:9� . ���  

   کُلyّ رایُت ابی ، سلّمت علیه    /   کُّل َمن َعلَیها فانٍ                         
  
�  $"� �' A� ��	; F�� $ ��"� �/� ��1 �� ��	; >�� $ wT,�� B F,�,� ( "� ) �	�� $ 01 � �$ ��

 u�N 0��' ( P,Q� ) C.��� �%	] B ��	; >�� $ "� � ��"%' ����� 8$,� �' 01  � ��' C�� "� �� ��� �7$,�
: ,� di�� ( Pu )  

  ما نطلُُب منُکم هَو تَسلیُمهم َعلَینا      /   ما نُعطی االخرین من اموالِنا ، یُضاِعفه الله لَنا                   
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*T�,� $. ��"' �� ��# �"� 0"	� ( ���"*�%� "� ) "� � ( �U%��H/� "� )  � $,=�� 8  
�  `,# :%%�7 ���'"  "�"  $"� :���@'�	;�7 : �%�� �i �	;�7 <"��� �/� ���  
� . �%�� �	;�7 �$ ��	; "@�#� "7 w"	�N  
� . ��"' C�"� �� �%� $��i �j� �$ �� �	;�7  
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 تَُغیُِّر عالمة آخِر الفعل فی اللّفظ:» ما « أو » َمن « عیِّن . ٨٧

ّ و یَتَوقّع الخیر!٢»                            ما هذه الحیاة الدنیا إّال لهٌو و لعٌب . « ١   . أجَهُل النّاِس َمن یفعل الرشَّ

  . من یدخل مداخل الّسوء یُتََّهم فال تَدُخل!٤. من أصلح باطنه أصلح الله ظاهره!                                   ٣

حیح للفراغین : . ٨٨   »:َمن ....... علی الله ...... إلی األهداف!« عیِّن الصَّ

 َوَصلَت  –. تَوَکَّلَت ٤  َوَصلنا                         –. تَوَکَّلنا ٣تَِصلُوا                     –. تَتَوَّکَّلُوا ٢یَِصل                  –. یَتَوَکَّل ١   

َنِة! « . ٩٨ روسی أک� ِمن قبل .......... فی امتحاناِت آِخر السِّ   الَخطأ:عیِّن » إن ....... فی الدُّ

  تَنَجحوا –وا . تَجتَِهد٤تَنَجحَن                     –. تَجتَِهدَن ٣تَنَجحاِن               –. تَجتَِهداِن ٢تَنَجحی             –. تَجتَهدی ١   

حیح للفراغین:           » یَصُدق فی َجمیعِ الحاالِت ............. ُه اآلَخروَن دا©اً!« .............. . ٩٠   عیِّن الصَّ

  یَحَرتِمون –. ما ٤   یَحَرتِم                           –. ما ٣یَحَرتِموا                       –. َمن ٢یَحَرتِم                     –. َمن ١   

  :الخطأ عّین . ١٩

َمن يُساِعد َمظلومي العا¼، يُشاِهد نتيجة عمله دون شّک: هر کس به مظلومان جهان کمک کند، نتیجه کارش را بی تردید  .١
 مشاهده می کند!

إن َعجزَت عن ُمساعدة النّاَس ُحرمت ِمن نعمة ربّک: چنانچه از کمک کردن به مردم عاجز شوی، از نعمت پروردگارت   .٢
 محروم می مانی !

 من يُحاِوْل يف نِرص املسلمËَ يُنَْرصُْه الله: هر کسی که در یاری کردن مسلyنان تالش کند، خدا او را یاری می کند!   .٣
عوبات يف سبيل الله تشاهدی نتیجتها: هر آنچه از سختیها در راه خدا تحمل کنی، نتیجه آن را مشاهده ما تَتَحّميل من الصَّ  .٤

  می کنی!
 :الخطأ عّین  .٢٩ 

  النّاس نياٌم فإذا ماتوا انتبَهوا: مردم در خوابند، هرگاه ¨یرند، بیدار شوند! .١
 إن شاء اللُه فسوف نتخرّج كلّنا بعد َسنَتË: اگر خدا بخواهد، دو سال بعد همه ما دانش آموخته خواهیم شد!  .٢
 فإMّا يشكر لنفسه: و هر کس شکر کرد، پس برای خودش شکر کرده است!َشَکَر و من   .٣
  من قال أنا عا¼ فهو جاهٌل: هر کس بگوید من دانا هستم، پس او نادان است! .٤

 »:ما تَعَملوا بالخ� تُجزوا به يف عا± اآلخرة« .٩٣
  هر آنچه از خیر میدانید در جهان آخرت جزا می بینید! .١
 هر آنچه را از کار خوب انجام میدهید، در عا¼ آخرت جزایش به شy داده می شود! .٢
 آنچه را به خوبی عمل کنید، در عا¼ آخرت به خاطر آن پاداش داده میشوید؟  .٣
  انجام دهید، در جهان آخرت با آن پاداش داده می شوید! هر چه از خوبی .٤

 ع� الصحيح: .٩٤

  اِعلَم أّن العا¼َ حیُّ و إن كاَن َميِّتاً: بدان که عا¼ زنده است، اگرچه مرده بود! .١
 إذا تَمَّ العقُل نََقَص الَكالُم: اگر عقل کامل شود، سخن گف~ را کم کند!  .٢
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 ر صبور باشی، به موفقیت دست می یابی!إن صربَت حصلَت عىل النّجاِح: اگ  .٣
  َمن فّكر قبل الكالم قَلَّ خطاياه: هر کسی که پیش از حرف زدن اندیشه کند، خطاهایش کم میشود! .٤

 »:إن تَقَرأ اِنشاءََک أمام الطّالب َفسوَف يََتَنبَُّه زَميلَُک الـُمشاغُب « .٩٥
  دوست اخاللگرت را آگاه می کنی!در صورتی که در مقابل دانشجویان انشایت را بخوانی، پس  .١
 اگر جلوی دانش آموزان انشایت را بخوانی، پس هم شاگردی ات که شلوغ کننده است درخواهد یافت!   .٢
 چنانچه، انشای خود را روبه روی دانش آموزان بخوانی، هم کالسی شلوغ کننده تو آگاه خواهد گشت!  .٣
  کالسی آشوبگرت را به آگاهی می رسانی!اگر مقابل دانشجویان انشایت را قرائت کنی، پس هم  .٤

 فعالً: ليسعین جواب الرشط  .٦٩

  . من يسمع آيات القرآن فله أجٌر عظيٌم!۲. ما تزرع يف الّدنيا، تحصد يف اآلخرة!                                    ۱
  ما تعملوا من خ¸ فيشاهده الله! .۴. اذا تّم العقل نقص الكالم!                                               ٣

  :مضارعاً يُرتجم الفعل املايض بعده » َمنْ «ع� . ٧٩

  . َمن إجتَهَد يف نرصة الـُمسلمË ينرصه الله! ۲. شاهدت يف حلقة من ساعد املسکین و الفقراء!                    ١
  . من كتب هذه العبارة الدقيقة عىل اللّوح قبل دخول األستاد!۴    . من كان الّذي دعاک إىل األعyل الحسنة!                         ٣

  فيه من أدوات الّرشط: ليس ع� ما. ٨٩

̧ة!            ۱   .من ينظر إىل حياة الُعظyء يشاهد عجائب و شدائد كث
  . ما نُريده منكم هو االجتهاد يف سبيل کسب مكارم األخالق!٢
  ة سعيكم غداً!                       . ما تحاولوا له اليوم تجدوا نتيج۳
  . ما نتصّور من الخياالت الذهنيّة، تتبّدل إىل الواقعية يف املستقبل! ۴

  عن العبارات األخرى؟» ما«يف أّي عبارة تَختلُف  .٩٩
  لّشارَع فجأًة و ما نَظََر إىل اليَساِر واليَمË!. فَعَرب ا۲. اِعَملوا صالحاً، إ½ِّ ¨ا تعملوَن عليٌم!                                         ۱    

  . و اصِرب يا أخي الكريم عىل ما يَقولون!۴. أنظر إىل ما قال وال تَنظُر إىل َمن قاَل!                                       ۳   

  رشطّية: ليَس » َمنْ «عّین  .٠١٠ 

  مثُل أهل بیتی کسفينة نوح؛ َمْن ركبَها نَجا!  .١
 َمْن علَّم علyً، فلَُه أُجر من َعِمل به ال ينُقُص من أجر العامل!  .٢
 َمْن يُفّكر قبل الكالم، هو يف الحقيقة سا¼ عن الخطايا! .٣
  َمْن يسَهر اللّيايل قد َوَصل إىل أهداِفه بَعد مّدٍة!  .٤

 الرشطّية:» ما«عین  .١٠١
̧ة! .١   ما إعتربتُْم من تاريخ حياة القدماء حصلتُم فوائد كث
 ما كان عندنا لدفع ¢ن الكتب الّتي أخذنا من املكتبة!   .٢
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 ما يُعجبك يف الخلق املوجودات البحريّة هي العجائب النادرة! .٣
  ما قََسم الله العباد شیئاً أفضل ِمن العقل و العافية! .٤

َ ِمنه « . ١٠٢ حیح عن نوع عیِّ » ما أنَزَل اللُه الُقرآَن إِال ِبلساٍن عربیٍّ ُمبیٍن َفاقَرؤوا ما تَیَرسَّ  فی العبارة علی الّرتتیب:» ما « ن الصَّ

  استفهامیّة –. رشطیّة ٤موصولیّة              –. نافیة ٣استفهامیّة                 –. نافیة ٢موصولیّة                 –. رشطیّة ١

  »:ما«ع� الصحيح يف بيان نوع  .١٠٣

  رشطية   �االمتحان!ما عملتم بواجبكم اليوم لهذا ¼ تنجحوا يف  .١

 استفهام �ما تذّوق مّر الحياة و حلوها إّال من جمع تجارب قيَِّمة!   .٢

 رشطية  �ما تشاهدوا من الظلم فعلیکم ¨ساعدة املظلوم!  .٣

 نافية �ما تفعلی من أعyل الخ¸ تنظر ¢رته يف حياتک!  .٤
  :فعل�يجب أن تكون بعدها » من«عین  .٤١٠

 هو من كان قايض هذه املدينة و حكم بË الناس بالعدل والحّق!  .١
̧اً بسبب نرشه! .٢  من أعطى علمه األخرين اِنتفع نفسه به كث
 ال تعتمْدن عىل من ال يستطيع أن یُنجي نفسه من املهلكة! .٣
 ما كان عندي قلم فy استطعت أن أكتب شيئاً! .٤

 عن الباقی: يختلف» َمن«عین  .٥١٠

  . من َصرب أمام صعوبات الّدهر يَنجح بالشّک!۲غ¸ الحّق يف حیاته یکن نادماً من عمله غداً!                              . من يتّبع١    

  . من ¼ يجعل حياة العظyء مشعالً لهدايته يهلک!۴. من عمل بواجباته أمام الناس اليوم!                                                    ٣   

  ُ¼كن أن تكون رشطية:» ما«ع�  .١٠٦ 

 ما تفعلن من خ¸ يف سبيل الله يذكره الناس لكّن، أيّتها السيّدات!  . ٢    ما يُخرج العا¼ من الظّلyت إىل النور هو َمصابيح الّصباح! . ١
  یا عىل اكتُب تکالیف حتى تصل إىل ما يُريده املعلم الحنون!. ٤                                       ما نَجح الذي ¼ يَنْظر يف عواقب األُمور!. ٣

 ع� املثبت (غ� املنفی) يف األفعال: .١٠٧

  . أما قدرَت أن تَنتَظر½ قليالً!۲. ما نصبُت وجهي إىل غیرک!                                                             ۱

، ما نطلب منك هو غفراننا!  ۳ غاِر!۴                                                    . یا ربِّ   . االُّمهاُت ال يَرصخن عىل األبناء الصِّ

  جازمة: » ما«ع�  .١٠٨

  . ما يفّكر الكاتب حوله يسطره قلمه!۲. ما نريد منك هو يساعدنا يف كّل املشكلة!                                             ۱    

  . ما الخ¸ يف العظمة بل العظمة يف الخ¸!۴. ما وصل القطار إىل املدينة باكراً!                                                        ۳    
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   اِزْداَد : افزایش یافت
  ) یَزدادُ مضارع :  (

 اِْشتَدَّ : شّدت گرفت
) یَْشتَدُّ مضارع :  (  

: برگرفت   اِْشتَقَّ
) یَْشتَقُّ مضارع :  (  

) اِنَضمَّ ، یَنَْضمُّ  اِنِْضyم : پیوس~ ( ) یُبَیِّنُ مضارع :  بَیَِّن : آشکار کرد (   تَْشتَهی : میل دارد ، می خواهد  
اِْشتََهی )ماضی : (   

 َحَرج : حالت بحرانی ، گرفتاری ُخلَّة : دوستی  ) یَتََغیَّرُ مضارع :  ( تََغیََّر : دگرگون شد
 دیباج : ابریشم َدخیل : وارد شده ُدّرّی : درخشان

 نَطََق : بر زبان آورد 
) یَنِْطُق مضارع :  (  

   شارََك : رشکت کرد
  ) یُشارُِك مضارع :  (

 یَُضمُّ : در بر می گیرد 
) َضمَّ ماضی : (  

اِث  ِمْسك : ُمشک ُمعارََضة : مخالفت الْعالَمیِّ : لیست میراث جهانیقاِ£ُة الرتُّ  
یَناُل )مضارع :  ناَل : به دست آورد ( ُمَعرَّب : عربی شده ِمْشکاة : چراغدان  
  َرزَقْنا : روزی دادیم ُمْفرَدات : واژگان

  نَْرزُُق ) مضارع :  (
  ) یَنُْقُل ( مضارع :  نََقَل : منتقل کرد

  یَفوُت)مضارع : فاَت : از دست رفت (   : بر اساس َوفْقاً لِــ لَن تَنالوا : دست نخواهید یافت

  

  

 ١٠٩. عیِّن الخطأ فی ترجمة املفردات الَّتی تحتها خّط:

ی القاموَس املُحیَط و یَْشتَِمُل َعلَی الکَ ثیِر ِمَن املُفرداِت  العربیِّة! (فرهنگ لغت-واژگان )  ١)للْفیروزآبادیِّ ُمْعَجمٌ  معروٌف یَُسمَّ

عِ الَعدیَد ِمن الُکتُِب َعِن الفارسیَِّةإلی العربیِّة َولَُه َدورٌ  َعظیٌم فی بَْسِط املُفرداِت الفارِسیِّة! (ترجمه کرد-سهم )  ٢)تَرَْجمَ  ابُن املَُقفَّ

! ( واردشده-ردّ  و بدل کردن )  ٣)الیُمکُن أَْن نَِجَد لَُغًة ِبدوِن کلyٍت َدخیلةٍ  ِألَنَّ تَبادَُل  املُفرداِت بَیَْن لُغاِت  العالَِم أَمٌر طبیعیٌّ

 ٤)التُّّجاُر ُهُم الَّذیَن نََقلوا أَلفاظاً فارِسیًَّة کثیرًة إلی الَعربیِّة حیَن ُدُخولِِهم فی العراِق َو الیَمِن! ( منتقل کردند-ورود )

 ١١٠. عیِّن الخطأ فی ترجمة املفردات الَّتی تحتها خّط:

عرَِحیُْث قَْد اِْشتَهروا کثیراً فی الُعصوِر املاضیِة! ( نوآوری کردند-رسودن ) عراُء اإلیرانیّوَن أَبَْدعوا فی فَنِّ إنْشادِ  الشِّ  ١)الشُّ

ولَِة اإلِسالمیَِّة اِنْتََقَل  کثیٌر ِمن الکلyِت الفارِسیِّة إلی العربیِّة! ( ضمیمه کرد-منتقل کرد ) ْت  إیراُن إلی الدَّ  ٢)بَْعَدما اِنَْضمَّ

َِّر فی ِدراساتِِهم! ( تأثیر پذیرفت-ایرانیان )  ٣)تَأَثَّرَت اللّغُة العربیُّة ِباللُّغِة الفارِسیِّة َو بَیََّن ُعلyَُء ِمن الُفرِس  أَبْعاَد هذا التَّأَث

 ٤)َرأَی الَعرَُب أَنَّ هِذِه اللَُّغَة اِْختارَها اللُه لُِمخاطَبَِة اإلِنساِن فَ حاولوا کثیراً لِتَدوینِ  قواِعِدها! ( برگزید-تنظیم )

 ١١١. عیِّن الخطأ فی ُمضادِّ املُفردات املعّینة:

 ١)ِمن أَخالِق الجاهِل اإلجابُة قَبَْل أَن یَْسَمَع َو املعارََضةُ  قَبَْل أَْن یَْفَهَم! ( املُعانََدة )
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 ٢)أَظَْهرَ  الُعلyُء الَعرَُب َو الُفرُس تَاْثیَر نفوِذ اللُّغِة الفارِسیَِّة باللُّ َغِة العربیِّة! ( أَْخَفی )

 ٣)فََقْد اِزداداِت املُفرداُت العربیُّة فی اللُّغِة الفارِسیَِة بَْعَد ظُهورِ  اإلَسالم! ( أُفول )

 ٤)نَْعلَُم إَنَّ تَبادَُل املُفرداِت بَیَْن لُغاِت العالَِم أَمٌر طبیعیٌّ یَْجَعلُها َغنیَّةً ! ( فقیرة )

 ١١٢. عیِّن الخطأ فی ُمرادف الکلXِت املَُعّیَنة:

ولَِة اإلِسالمیِّة! ( اِْشتَقَّ -اِنطالَق  )  ١)اِْشتَدَّ  النَّْقُل ِمن الفارِسیَِّة إلی العربیِّة بَْعَد انِْضyم إیراَن إلی الدَّ

حَ -أَبحاث )  ٢)قَْد بَیَّنَ  ُعلyَُء اللَُّغِة العربیِّة َو الفارِسیِّة إبعاَد هذا التَّأثیَر فی دراساتِهم! ( َوضَّ

باِت الفارِسیِّة فی اللَّغِة العربیّةِ »! ( یَْشُمُل -قاموس ) بََة َسyّهُ «ُمْعَجمَ  املَُعرَّ  ٣)کتاُب التّونجیِّ کتاٌب یَُضمُّ  الکلyِت الفارِسیَّة املَُعرَّ

! ( نَْقِدُر َعلَی-ُمفرَدات ) خوَل أَمٌر عادیٌّ  ٤)ال نَْستَطیعُ  أَْن نَِجَد لَُغًة ِبدوِن کَلyٍِت  َدخیلٍة ِألَنَّ هذا الدُّ

 ١١٣. عیِّن الخطأ حسب الّتوضیحات:

َْشُف: )١ یِر!ِقطَْعُة  الرشَّ قyٍُش تُوَضُع علی الرسَّ  

بُة: )٢ ِهَی الکَلyُِت الَعَربیَُّة اإلَصلیُة الَّتی َدَخلِت الفارِسیَِّة! الَکلyُِت املَُعرَّ  

کاُم: )٣ ِة الَربْد! الزُّ َمرٌَض یُصاُب اإلنساُن ِبِه ِمن ِشدَّ  

ِعطٌْر یُتََّخُذ من نوٍع ِمَن الِغزْالِن! املِْسُک: )٤  

کاَن..........اللَُّغِة الَعَربّیِة ِمِن اللَُّغِة الفارِسّیِة بَْعَد اإلِسالِم...........ِمن َقْبلِِه! .٤١١  

ُّرُ  )٣         أَکَْ�َ                    -تَأْثیرُ  )٢                أَقَلَّ             -تَأَثُّرٌ  )١ أَقَلَّ -تَأْثیرُ  )٤              أَکَْ�َ           -تَأَث  

 ١١٥. عیِّن الخطأ َحَسَب الّتوضیحات:

یباُج: ُهَو نَسیٌج ِمَن الَحریِر األَصیِل َو تُْصنَُع ِمنْه ثیاٌب ُمْختَلَِفُة األَلواِن! )١ الدِّ  

بُة: کَلyٌت ذاُت األُصوِل الفارِسیِّة الّتی تََغیَّرَت أَْوزانُها َو أَصواتُها! )٢ الَکلyُت املَُعرَّ  

الجاموُس: ُمعجٌم مشهوٌر یَُضمُّ ُمفرداٍت کثیرًة ِباللَُّغِة الَعربیِّة! )٣  

یِر أَوْ  )٤ َشُف: ِقطَْعُة قyٍُش کبیرٌة تُوَضُع َعلَی الرسَّ تُبَْسُط فَْوَق املائِدِة! الرشَّ  

حیح لتکمیل الفراغیِن فی األَجوبة الّتالیة:. ٦١١ عیِّن الصَّ  

عِ! َهمُّ الُکتُِب الفارسیَّةِ أَ )١ ) لََّف أَ -أَثَّرَتْ  ( الَّتی...........بها اللُّغُة العربیُّة هو کتاُب کَلیلَة َو ِدْمنَة الَّذی......ـه ابُن املَُقفَّ  

) رواظَهَ  -تََغیَّرَ  ( ).........األَعراُب أَصواَت َو أَوزاَن الَکلyِِت الَّتی َدَخلَْت لَُغتَُهْم و........ـها َوفْقاً ِألَلِْسنَِتِهم!٢  

) ُدخولِ -نََقَل  ( )......التُّّجاُر أَلفاظاً فارِسیًَّة کثیرًة إلی الَعربیِّة ِبَسبَِب التِّجارِة َو......ـِهم فی الِعراِق َو الْیََمِن!٣  

) َمصاِدرِ -اْشتَقَّ  ( )....الَعرَُب الُحروَف الفارسیََّة الَّتی ¼ تَُکْن َموجودًة ِعنَْدُهم،إلی حروٍف قَریبٍة ِمن....ـها!٤  

.......َو.........فی اللُّغاِت........فی العالَِم أَمٌر.......!«. ٧١١ حیح لتکمیل الفراغات:».َعلَینا أَْن نَْعلََم أَنَّ عیِّن الصَّ  

ُّرَ  )٢                     طبیعیٌّ                - املُتَجانَِسةِ  – التَّقابَُل  – )التَّبادَُل ١ عادیٌّ  - املُتَجاِورَةِ  – التَأْثیرَ  – التَّأَث  

َعجیٌب  - املُتَکاثِرَةِ  – البَیانَ  – األُسلوَب  )٤                      داِ£یٌّ                - املُتَشاِبَهةِ  –  َاألَوزان - )األَْصواتَ ٣  
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1+�)� ( : �� ��� �	�� T �~4�"# k �� "� �� �'��� �� �/. :8
7� 

   

2./�0� (  :�� ��� �	��  ��� �� �/T <,��� k �� "� �� �' .:8
7�  

  

��5#  : ,� �� �	;�7 8$,� ��  � �5� �' w"2/"� ��5# A�� :  

� s� �                   $
�+ s� : �
.
�+           � > � -.
�+ :  �
.
�+                            �   s�( > � -.
�+ s� 

� �i1  �' z,'�� B ��5# � ����� GH' :��
\ ��� . A%�� $�� ��%�  :�� $ �$ ��� 8"	�� ��"2# � �2/� �
 �i���
\G�m� . �#,� �� e,&H� A�� "�$�.� �	� 0,K �%�"'  

  
� �i2  B �#$� :�,�7 �� ��"� A�� : ���"2# AR�P* A�� ���. �#� ��5# w"	�N B  

  
� �i3  ) ��#"� z�� ��"�� � ( .... � � �� : ��P� B � �&%K : "� B ��&� �K : :P� ) ��#"� <"@���� ��"�� :

 ��	� ( ... � �pM� B "� B :P���5# . �#,� �� e,&H�  

  
� �i4 A�� y�  � ��' ��� :  ���� � ��"%' �"V F,�,� B $� t/�"  ��"  01 B ���'/� A��t  $�  ��#"	� �$

: ��#"� . A%�� �� �	;�7 "� ��5#  
��> . رأیُت املعلّم الذی یدرُس اللغة العربّیة B �� �� n�$�7 �'�* 0"'  �� �$ �	��� :  

  
� �i5  "' A�� 0"	� B ���' ��	; $ � ��"%' ��5# A�� B ��	; $ ��� :�!�  8"	�� B 0�,7 �� �	;�7 $ ��"%'
"  :�� "� 01"  ���' �$G�& �!� ���  : �' $"� �'  

#� . رأیُت افراساً . کانَِت االفراُس َجنَب صاِحِبها,' 42"0N"� $"�� "� ��� 01 . <�� �$ ��"� ��� :  

. <�� �$ � ,�1 _#� : w�6%	�7 ���$ 

  .<���V �$ �'"�� : w"'"�� Q������ 

.��1 ��* : ���M* Pk"; 

.<���V �$ e"�� : e"�5/� Q������ 

�#�"� ( f�B	 
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� �i6   :� �'
O	 f�B	 ��� -�%( �O� �)���  

 C5� �' �2V B ��"' �����# ��� B ��5# [�2V ��� ( r/������ : ,� �� �	;�7  
��� ��� . العلُم کَنٌز :: �� �#_ �1,  ���   /   ُهَو تِلمیذٌ  B _#�  

  
 8$,� �' �2V "� B �	;�7 $ B ��"' ���� ��� B ��5# [�2V ��� ( e��5# : 01 M��� "� � ,� �� �	;�7  

� ���  / ��: B ٰهذا کتاٌب ُمفیٌد :�%�� e"�� B :�� . ��� �%�� �'"��  

  

[C5� �' �2V B ��"%' C�� B ��5# [�2V  � ��' ��� ( �  ��5#: ,� �� �	;�7  
$��V ��� �� �4"�$ �0 01:  َشَجرُة الّنفِط َشَجرٌَة یَسَتخِدُمها املُزاِرعونَ  B ��# �V$ . �#�%� �� $"� �' �$  

  
 )�; u�N ���	� B ��5# [�2V ��� (  » {:M� « [C5� �' �2V B ��"2# A� C%E�7 A�� � ��"'��5# : ,� �� �	;�7  
�#_ �1, �0] ��: ��$�� ��� . ُهَو طالٌِب ِمن طُّالِب هِذِه املَدَرسِة :  � � ,�1 _#� ��  

  

� �i7  : ��! C� L ���V\ _)� �+ >� f�B	 >
\ ��� �)��� G& -\
/ » ��q «: ��+ -� f&
����  
  : �K  � ng / �7"=H/  � ng� H/=� بَعَد لََحظاٍت 

  

  �%&8  :
\ ��� -��.  �. �
)*+ 1�� G& ��
O	 �	9' f�B	 �/� 1���.
�. �	�/ -)	 1�9�� �%9x\
: �'
. 1�9�� 8
O	&  

$ ���a" ���2 #��5 �� '"�� . اَکربُ ِمن َحَسٍن :علیٌّ  اسم تفضیل :�  

� � #��5 ��� . تِلمیَذیِن فی شارِعنا : یُت راَ  جمع مذکر سا± و مثنی :�,' ��Z� [:�6%	�7 "a��� $  

� �  َزیّّنا السXء الدنیا uِصابیَح : :) َمفاِعل و َمفاعیل  ( جمع های مکّرس بر وزن�,' C%*"�P� 0 � �' }%'".�
. ��"' �� ��5#  

  *�	"k #��5 �� '"�� . رایُت علXء فی مدینِة بغداد :: کلXتی که در آخرشان ( اء ) زائد دارند�

   $;C #��5 �� '"�� . الرُجَل فی البیِت : :( در سال دوازدهم این بحث را می خوانید )  اسِم الی نفی جنس�
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 �%&9  :>� f�B	 �
)*+ �)��� G& 
� ( �	G�& ( > ) 5
'��E G& -"O� G9� �. �+ 5
'&9� 
.  ( N> )
 : �'
. w%��� ���. �	G�& �OV	  

>� >�B# : �>�B#       >� -	���� : �-	����      >� -�
�'(G : �S
l         >� -)*X : N-)*X  
  

҉ JK�� �(G  f�B	 ( �#�"�:  

              kJ; �	�� ��� A�$"�� �� ��"V �' �$ ����� ��"�� "� ,' "@#1 .��"' �� ��5# �#��� ��� �����  

  
  

 �  : �+Q�  
!� �. �#�"� ( �*X ��� ) -�"� 
\ �#�"� C� 
� (& �. I�# -�G& >
\ $
�+ G&�  ( ��� f�' fG
'� (

. &&�/ -� �+z RMO� 1�� G& L 5
'�X�9% 5&9. �0� ��
K. I�# 
\ �#�"� ��.  
   

  
1 :(�
� ) ��*=X ��� ( �/T �~� 0"5� y� "� J%K y� "� �~� y� <"# �' �� ��� �	��.��� ��  

                                           :��	
��    B     �)5�     B     A�� -��*  

�  �i1  :��$��i 8$,� �'  A%�"�4# �$ �~� 01 ��K�� A�$�1 �� e"&N �' AR�P* A�� �$ �"~�� �	� <"#  
  
� �i2  ���	� �' AR�P* A�� y� ��� : ( U�[t ) �2&# �"� ng . ,� �	# e,&H� AR�P* A�� ��� B �$ $"� �'

 ��#"� ��"� A�� » .... � U�M#"@R��� B U�M#���� « A��. ���&%# AR�P*  
  
�  �i3  �� B A%�� �i ��	; �"��� �' ��� �/� ���$ �� �=# �' A�* A�� �� ���&� ��"� A�� ��"� :

 ��4%' ��"' B ���&� �"~�� A�� ��$"� $ �� ��"�� $,� $ w"�,.~� . ���&� �"* A�� y� �� A%	@�
. �#,4# AR�P* � �#,� di�� ��� ��#�,7 �� �� ��K A%�� �i  

  
�  َعلَینا اَن نُحاِوَل ِإلیجاِد ُمجَتِمعٍ َسعیدٍ �� ���"; "a�� ���' ��"' "� :�KO'9� . A%�� fj7  
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. �&%# A�* � �,' �~2�,V ���� �' ( �%�� ) �	�� T"' 8$"2* $  
  : ���� 1���� � �@� �'���� �� �$�A . املدینة دینةِ االُسبوع القادم نَذَهُب اِلی مَ  �

 T"' 8$"2* $ :���'"�' ��"' �� 0"�&'�* �"��@�  � �5� <"# B <� ����� � ���1 ( �@� ) ���� �' F�� ����� B
. ��"' �� AR�P* ��� �/� �&%# AR�P* B �/��  

�  �i4 ��/ "@�7 �#���V $,� $ :  �)�/� �%9' � ��� AR�P* A�� B ( ��1 �� UA@)�/� 8$,� �' A� ��"� �� )
R�P* A�� �$ �#���V 8"�� ��#"� �7"	�� ng . A�$�1 �	# e"&N �' A ».. ن ، رحیم ، اِٰله ، َرّب وXرح  « $ &G9�

�	(��� . ���&%# A�* A��  ) ��#"� �7"	�� :%��	�... الرّسول ، الّنبّی ، امیر املومنین .���&%# A�* (  
  
�  �i5  ��� � �&%# 0,' ��5# �#"4# AR�P* �"� A�� $ :�,�7 : ��"' ���� :�,�7 AR�P* A������� A� "' B 

 : ��#"�    . ����-*=X =S
� ( AR�P* �' ����� B ��* )  

� $�1112$��2� �3&   

: 2��$4 �5�  ��6' +�78$	 �9�!� :�	 ��� �;��  

  زهراء و ... -حمزة  -فاطمه  -َعلَم مونث ( حقیقی معنوی لفظی ) :  مریم  اسم های) ١

  یوسف و ... –ابراهیم  –بهزاد  –انوشیروان  غ¸ عرÃ :م لَ عَ اسمهاي  )٢

  قریش و ... –اصفهان  –مّکة  –کشورها و قبائل : ایران  ها و) اسامی شهر ٣

  عطشان  و  ...  -سلیyن    -) اسم َعلَم و صفتهایی که ( ان ) زائد داشته باشد : سلyن  ٤

  رد زیر که منرصف هستند :مو  ٧) اسامی کلیه پیامربان تنوین Mی گیرند به جز ٥

د ( ص ) «     »صالح ( ع )  –نوح ( ع )  –لوط ( ع )  –ُهود ( ع )  –َشیث ( ع )  –ُشَعیب ( ع )  –ُمَحمَّ

  ☺مخفف : ِهلِن ششم ( ص )�

  

2  : ( �!� ) �. �#�"� (��5# ��"�� �� �' ��� ) r���7 u�N B �!� ��5# ��"�� :�� ,� �$�1 ( ���� �' C��27 B � 

.�#,� ��    :8
7�               ( ��5# ) �%' + t/��         ( t/� �' ����� ) �%2/�  
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 �%&1  y� ��� :��*=X ���  B ��"' ���� F� B ,� �	# t/� �' ����� . ��� AR�P* �' ����� A� "' �  
               ( AR�P* �' ����� ) U��P�/� k";   : ��#"�  

 �%&2 : :��� "� :����# �!� $ ��"�� "��@� � "�$,4� �*"	� ��� � �' F"	���� � �'$"� e�* ���&' 
$� � ���� �9%�� �� �&%# : 

�!� G�&: 5             .... الکويت - العراق - الّرياض - القاهرة(�.  � ... -باکستان  -طهران  -إيران  :�!

��2/� ��"�� "��@� � ��"�$,4� �� �'�* ���"2# 5(�. �!� �� ���1: 

 .. أصفهان - بغداد - سوريا - ترکيا - فرنسا

�/� ��� �	�� j�"� _5K �$"� ��� � G
��
� -.�X ��%g ��� ��"' �!� �� �%� : 

  ... -)  چË(  الّصË -)  ژاپن(  اليابان

  با Bام اینها، بهرتين روش و راه مطمنئ دیدن در کتب و معاجم عربی یا شنيدن از اعراب می باشد.�

  
 �%&3  8$,� �' B �2&�' $� F� A�� y� �' ( [t/ ) )�; u�N ��� : »t{�M/  ) « ,� �� ���,# ( � 0��'  

              D")�/� + [t/   : ��#"��   D")��M/  
 �%&4  "' �� 8"	�� �V�' $,� $ : �#$� ( t/� ) "� ( t/� ) 0"�,V "' �$ "@#1 "7 �%�"' �i����!�  �"2��� �����

.... � "%#"	/� B �&[2/� B D"	�/� B z"9M�/� B 8"�M�/� : wjZ�  ���%�#  
 �%&5  A� �#�,7 �	# A�� y� : �!� A� � �%�'1�9�� . ��"' ����  

3 : �#
l� �. �#�"� (  

� ��� ��� �%/� u"E� � u"E�  � C54�� �� ��"]� �%��7 $ ����� �%/� u"E� ��"' ����� J%# u"E�V ���,
 01 �' �� �� ��"]� �' ����� ��� � ���,� �� ��5# �%/� u"E� ��"' ��5# J%# u"E� .�� ���,V : 8
7�   

 .� '� *��"' �� A� ��'"�'�a#1# ( e"�� ) :"�%�5 ( *�� ) ����  : � کتاُب علیٍّ ,� �� ( ��"]� �' ) ����� J%  
  : �  "a#1��7 ) �5%	�"' �� ��5# ( 6%� ��'"�'�J%# ( e"�� ) : #��5 �� '"�� . کتاُب تِلمیذٍ 

 �%&1 :  B��"%' ��5# ��� � �#,� �� ����� ��"]T� A�� ��"�� B ��"%' ����� A�� B ��"]T� A�� ��"��  � ��' ���
. �#,� �� ��5# ��"�� :��  

  : کّل و تلمیذ هردو نکره می باشند . کلُّ تِلمیذٍ                         معرفه به الـ ة املِنَضدَ  –: فوق معرفه به اضافه  فوق املِنَضَدةِ 
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 �%&2 : "E� ����	� �' �	�� :���K 8"i�� �V�' �%��7  � �� ��%a#  � �#,� �� u ���� �� "a�� ��"]�
 "@	�� ��"	7 ��"' ����� B ( �V1 �%/� u"E� ) �	�� :��V1 ��� >���� :�� $ ��"' ��5# ��� � �#,� �� �����

: �#,� �� ��5# "@#1 ��"	7  

  اهل ) نیز معرفه به اضافه می شوند . –شباب  –: از آنجایی که الجنة معرفه می باشد بنابراین ( سیدا  سّیدا َشباِب اَهِل الجنّةمثال : 

֠&
� >G(E:  
 : C� ���G
OX �#
lo� �^�& -�
��  

  جنب  -تحت ( زیر )  –( باال )  فوق –با )  - َمع ( همراه با –حول ( اطراف )  -اَّی ( کدام )  –َجمیع  -بعض  -کُّل 
 -ذو ، ذا ، ذی  ( صاحِب )  -َخلف ( پشت )  –هنگام )  -عند ( نزد –وراء ( پشت )  -اَمام ( روبروی )  -( کنار ) 

  نَحو( سمت ) و ... -بَین  -هر دو ) ِکال (  –ِسوی ( به جز )  –غیر  -َلُدن ( نزد )  –بعد  -قبل 

҉ �)��� ��B	  
  

�  �\ : G�& 1�9�� &��� ��� + ��W+�  شغلی فوائدی در جامعه دارد . هر:   کّل مهنة لَها فوائدها فی املجتمع  
�  �)\ : �!� >�G�& _)� ��� + ��W+� ملتها فرهنگ مخصوص به خود را دارند . همه : کُّل الشعوب لها ثقافتها املمیزة  
�  H
)� : �!� >�G�& &��� ��� + ��W+� ًام : کُّل االُسبوعِ کُنُت َمشغوالr . هفته را مشغول بودم  
�  C� s��\ : _)� ��� + 12� + ��W+�  ُدانش آموزان موفق خواهند شد . هریک از:  کُّل ِمن التالمیِذ َسَینَجح  
�  �\ : ( �
O!
� ) -��� �6)� G& ��W+�  ٍکاری نکنیم . هیچقرار گذاشتیم که :  َقّررنا اَن النَفعَل کُّل شیء  
� ��W+ ;+�\ : ( 1=� ) 89:9� ��� +  �  ٍدر مسیر نابودی است . هرکس:  کّل َمن علیها فان  

� ��W+ �q�\ L G
.�\ : ( 
  او را دیدم سالم دادم .که  هربار:  علیهکلXّ َراَیُتُه ، سلّمُت � + ��� �89:9 ( �

�  ;+�\ : �"# + ��W+�   : به تکلیف خود می پردازد . هرکسکُلٌّ یَقوُم ِبواِجبِه  
  

4  : ��
)l (. ��'
. -� 
\ �#�"� ([� ( �m��� �q ( �m�� �q ) ��
)l �)\  
.... 
	 L =a L 
)t\ L =9t\ : ��	
�  

5  : �o9:9� ( ( H
X ) �o9:9� �)\. ��'
. -� 3G
"� ([� ( �
�  
.... 1=� L �1�Q�!� L >Q�!� : ��	
�  

6  : fG
'� -�
�� (. ��'
. -� 
\ �#�"� ([� fG
'� -�
�� -�
)�  
... =a
�t\ L =s�!(� L =s!z L So�\ L �Q\ : ��	
�  
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  »:َقد نُشاِهُد فی عالَِم األشجاِر أشیاَء َغریَبًة تُثِبُت ُقدَرَة الخالِِق!« . ١١٨

  . در دنیا درختانی چیزهایی شگفت را دیده ام که قدرت خالقyن را اثبات می Mاید!١

  . گاهی در دنیای درختان چیزهای عجیبی می بینم که قدرت آفریننده را اثبات می کند!٢

  . چیزهای عجیبی را در دنیای درختان می بینم که بیانگر قدرت خالق است!٣

  ی شگفتی ببینیم که قدرت خالق را برایyن اثبات کند!. چه بسا در دنیای درختان چیزها٤

١١٩ . »!   »:أتَذکَُّر َرُجالً فی َمدینَِتنا کاَن یُحبُّ أَن یَغرَِس أغراساً کَثیرًة َحتّی یُساِعَد َعلَی تَنَظُِّف الَجوِّ

  ه شدن هوا کمک کند!. مردی را در شهرمان به یاد می آورم که دوست داشت نهال های بسیاری را بکارد تا به پاکیز ١

  . آن مردی را که دوست داشت برای کمک به پاکیزه شدن هوا در شهرمان، بسیاری نهال بکارد، به خاطر می آورم!٢

  . مردی را در شهرمان می شناسم که دوست دارد نهال های زیادی بکارد تا به پاکیزه کردن هوا کمک Mاید!٣

  تا با کاش~ نهال های بسیار، به پاکیزه شدن هوای شهرمان کمک کند! . مردی را به خاطر می آورم که دوست داشت٤

حیح:. ١٢٠   عیِّن الصَّ

  . هؤالِء رِجال صالِحوَن یُساِعدوَن الَجمیَع : این مردان نیکوکار به همه کمک می کنند!١   

بُت کَثیراً ِعنَدما شاَهدتُُه فَوَق َجبٍَل: بسیار تعجب کردم هنگامی که ٢      او را باالی آن کوه دیدم!. تََعجَّ

  . َهل تَعرُِف أحداً أقَدُر منه فی الَعَمٍل؟: آیا کسی را تواناتر از او در کار می شناسی؟٣   

َجرَِة یغنّی ِبَصوٍت جمیٍل: آیا پرنده ای که باالی درخت هست ، با صدای زیبا آواز می خواند!٤      . هناک طَیٌر َعلَی الشَّ

حیح:. ١٢١   عیِّن الصَّ

  . أطیَُب َعَمٍل یَقوُم النّاُس بِِه ُهَو الزِّراعُة: از کارهای خوبی که مردم به آن می پردازند، کشاورزی است!١   

  . کِال الطَّریَقیِن یُوِصالتَِک إِلی ُمحافَظٍَة َجمیلٍَة: هر دو راه تو را به استان زیبا، می رساند!٢   

لَها املُهاِجمُ ٣      کاَن رائِعاً: گلی که مهاجم به ¢ر رساند، جالب بود!  . الَهَدُف الَّذی َسجَّ

هِر الجاری: این مسابقه مهم، در ماه جاری برگزار می شود!٤      . هذا أَهمُّ ُمباراٍة تَنَعِقُد فی الشَّ

حیح:. ١٢٢   عیِّن الصَّ

  ست!. شجرُة الُخبِز تنمو فی الجزر االستوائیّة: درخت نان در جزایر استوایی رشد کرده ا١   

  . لِشجرِة النِّفِط رائحٌة کریهٌة تَهرُُب منها الَحیَواناُت: درخت نفت بوی ناپسندی دارد که حیوانات را فراری می دهد!٢   

  . تَبلُُغ من العمر شجرُة البلّوط ألَفی َسنٍة: عمر درخت بلوط به هزار سال می رسد!٣   

  سکویا از بلندترین درختان جهان است! . ِمن أطول أشجاِر العا¼ شجرُة الّسکویا: درخت٤    

  :الخطأ عیِّن. ٣١٢
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  . قََرأُت کتاباً جمیالً؛ قد کَتََب الکتاَب ُمَعلِّمی: کتاب زیبایی خواندم؛ این کتاب را معلمم نوشته است!١    

: این کتاب گنجی است که از آن در کالس سود می بردیم!٢     فِّ   . هذا الکتاب کنٌز یُنتََفُع ِبه فی الصَّ

  . إن طالَعُت هذا الکتاب فهمُت تاریخاً ذهبیّاً: اگر این کتاب را مطالعه کنم، تاریخی زرین را می فهمم!٣    

  . و تََعلَّمُت من التاریخ أرساَر إفشاِل األعداِء: و از تاریخ رازهای شکست دادن دشمنان را یاد گرفتم!٤    

  :الخطأعیِّن . ٤١٢

رِة ألفی سنٍة : عمر درختان کهنسال گاهی به دو هزار سال می رسد!١       . قَد یَبلُغ عمُر األَشجاِر املُعمَّ

  املُحیط الهادئ لُّب َشَجرِة الُخبِز: مردم در جزیره های اقیانوس آرام، مغز میوه درخت نان را می خورند! . یَأکُُل النّاُس فی ُجُزرِ ٢    

دیق الجاِهل: یک دشمن دانا، بیشرت از یک دوست نادان به تو سود می رساند!٣       . یَنَفُعَک الَعُدوُّ العاِقُل أکَ�َ ِمن الصَّ

 . إنَّ املُزارعیَن یَحُصلوَن َعلَی أَحلِّ الرِّزِق: کشاورزان ، حالل ترین روزی را به دست می آورند!٤    

حیح:. ١٢٥   عیِّن الصَّ

  . هذا جهٌد بال فائدة: این تالش بی فایده است!٢. هؤالِء طّالٌب أقویاء: اینان دانش آموزان توانایی هستند!                 ١

  . هذا الجهد بال فائدة : این تالشی بی فایده است!٤ّالب أقویاء: اینان دانش آموزانی توانا هستند!                 . هؤالء الطّ ٣

  »:دستبند کهنه ای خریدم و آن را به دوستم دادم!« . ١٢٦

واَر العتیَق و أعطَیتُُه صدیقی!                                  ١   ِسواراً عتیقاً و أعطَیتُه صدیقتی! . اِشرتیُت ٢. اِشرتیُت السِّ

واَر العتیَق و أُعطیها صدیقتی!٤. ِبعُت ِسواراً عتیقاً  أعطَیتُه صدیقی!                                           ٣   . أشرتی السِّ

  »:پدیده های طبیعت قدرت خداوند را برای بندگان درستکار ثابت می کند!« . ١٢٧

  . تُثِبُت الظّواهر الطّبیعیّة للعباد الّصالحیَن قدرَة اللِه!٢ثبَتَت قدرَة اللِه للعباد الصالحیَن!                         . ظواهر الطّبیعة أَ ١

  اللِه! . ظَواهُر الطّبیعِة تُثبُِت للعباد الصالحیَن قدرةَ ٤. یُثِبُت ظواهُر الطّبیعِة لعباد صالحین قدرَة اللِه!                             ٣

  »:از پدر و مادرمان ادب آموختیم و به فرزنداPان آن را یاد دادیم!« . ١٢٨

  . َعلَّمنا األدَب من والدینا و تََعلَّمناه أبنائَنا!٢. تََعلَّمنا األدَب من والدینا و َعلَّمناه أوالَدنا !                                   ١

نا و َعلََّمناه أوالَدنا!                               . تََعلََّمنا األدَب من أبینا و ٣   . نَتََعلَُّم األدَب من األب و األُّم و نَُعلُِّم األوالَد!٤أُمِّ

  »:این کشاورزان از پرچین برای نگه داری محصوالتشان از خطر حیوانات استفاده می کنند!« . ١٢٩

  ِحفِظ املَحاصیِل ِمن َخطَر الَحیَواناِت!. هؤالِء ُمزارِعوَن و یَستَخِدموَن الّسیاَج لِ ١

الحوَن ِمن سیاٍج َحتّی یَحَفظوا َمحاصیلَُهم ِمن َخطَر الَحیَواناِت!٢   . یَستَخِدُم هؤالِء الفَّ

یاَج لِِحفِظ َمحاصیلِِهم ِمن َخطَِر الَحیَواناِت!٣   . هؤالِء املُزارِعوَن یَستَخِدمون السِّ

  َن سیاجاً لِِحفِظ املَحاصیِل ِمن َخطَِر الَحیَواناِت!. هؤالِء ُمزارعوَن یَستَخِدمو ٤
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  فیها اسم نکرة: ما جاءعیِّن العبارة الَّتی  .٠١٣

  . أیُّ الفریقیِن أقوی؟ ما هو رأیَک ؟٢                        »       أَرَسلنا إِلی فرعوَن رسوالً فَعصی فرعوُن . « ١   

  . لقد تَعادَال مرّة ثانیة بال هدف!٤                       . الفریقان تَعادَال الیوم و ما َذَهبا إِلی النّهائّی!      ٣   

  فی أیِّ عبارة اسXن نکرتان:. ١٣١

  . َسلََّمت الطّالباُت علی من ساَعَدتُهنَّ فی الّدروس!      ١

  الَکّف! . البشاشُة فی الوجِه خیٌر من الّسخاء فی٢

  . اإلنساُن موجود اجتyعّی فال یستطیع أن یعیش بعیداً عن النّاس!  ٣

٤!yلی زمیلتان مجّدتان تُحاوالِن للنّجاح فی ُدروسه . 

  فیه النکرة: لیس عیِّن ما. ٢١٣

  . یَأُخُذ الفائُِز األَوَُّل جائِزة َذهبیَّة فی املُسابَقاِت!٢                       . الَحَسُن و الُحسیُن (ع ) َسیّدا َشباِب أهِل الَجنَِّة!   ١  

  أدرَُس ساعاٍت کَثیرًَة!ِعندی امتحان َصعب فََعلَیَّ أن . ٤                    لتِئاِم ُجرِجِه!      . فی لِساِن الِقّط ُغَدد تُساِعُدُه َعلی اِ ٣  

  معرفة: لیسعیِّن املضاف  .٣١٣

  ». فََمن یَعَمل ِمثقاَل َذرَّة َخیراً یَرَُه ٢                                    »        إنّی رَسوٌل ِمن رَبِّ العالَمیَن . « ١    

َح لَنا الُفروَع فی هذه الجامعة!   ٣       لَُه لَیالً و نَهاراً!. َمخلوقاُت اللِه کُلُّها تَُسبُِّح ٤                  . ُمشاِوُر املَدرََسِة َرشَ

  کم نکرة جاءت فی العبارة؟». سار الحاکم من جیوشه حتّی وصل إِلی قوم یسکنون قرب مضیق بین جبلین مرتفعین!« .١٣٤

  . سّت ٤                               . خمس       ٣                          . أربع           ٢                         . ثالث            ١   

حیح عن املحّل اإلعرابّی للّنکرتیِن فی عبارة. ١٣٥  »فی بعض األوقات قدرة الکالم أقوی من الّسالح، رُّب کالم کالحسام!« عیِّن الصَّ
  علی الّرتتیب:

  مجرور بحرف الجرّ  –. مضاف إلیه ٤      م  خرب مقدّ  –. خرب ٣    . خرب، مجرور بحرف الجّر   ٢     مضاف إلیه   –. مضاف إلیه ١

  فیه اسم العلم: لیس عیِّن ما. ٦١٣

حراء!      ١      . معبد کُردکُال فی محافظة مازندران أََحُد اآلثار القدیمة!٢             . حدیقة شاهزاده قرب کرمان جنّة فی الصَّ

  . فریقا الّصداقة و الّسعادة لقد تعادال مرّة ثانیة بال هدف!٤           . هذه شجرة برازیلیّة و تنمو أَ¢ارها علی جذعها!       ٣  
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  ) ١٤، ١٣، ٧، ٤، ١ـَـ (    �ـُـ    -
  نونها از آخر حذف -
 بدون تغییر ١٢و  ٦صیغه  -

  :       اَْن یَْذَهَب     اَْن + یَْذَهُب     
  :      کَْی نَُسبِّحَ  کَْی + نَُسبُِّح         

  لِیَْذَهبُوالـِ + یَْذَهبوَن         :       
  :       لِیَْخرُْجنَ   لـِ + یَْخرُْجَن        

8
�%�> .  القرآنِ  أَتََعلََّم لَُغةَ  اُِحبُّ اَنْ    : �7' "� �$ 01�i 0"'  �� <$� ���   :  

:8
" ( ���J #	� $�> ) لَْن اَذَهَب    �7�)  ��$ A��,~# (  
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 ؟   ( اُساِفُر اِلی مدینَتی فی االسبوِع القاِدم )کَیَف تُنفی العبارة التالیةتست) 

                     1              Q8�R�"� "� (2            �M�"�X� |AR/ (3             �M�"�X� "U	R/ (4{:R/ ( R�M�"�X�  

4 ( :%'"� ��# �T J; �' ��1 �	# �J%K �%� `$"E� C�� � �2�"# u��N  

   :8
  اَْن الیَذَهَب                     � ّالیَْذَهَب اَ                          اَّال           �اَْن + ال ) نفی 7�    (
  لَِکی الیعلََم        �لَِکیال                      لَِکیال یعلَم          �لَِکی + ال ( نفی )            

      
5 (  �� �%�� �i »-��4  « u�N 8$,.��� $ �� ��� �@��' B ��"%' A� �]"� C�� "� � A�� "' �#�,7 ��

. �&%# �2�"#  
  

  بَقینا فی َمدینِة َمشهد َحتّی نهایَِة شهر ُخرداد : تا پایان ماه خرداد در شهر مشهد ماندیم .       
  

  ساَر الرُّجُل َحتّی َوَصَل اِلَی قَریٍَة : مرد حرکت کرد تا به روستایی رسید .       
      

جزو حرف اصلی شان است هنگام » ن « ، که »  یَکوُن ، تَضَمُن ، یَسَتعیُن و ...« مواظب باشید فعل هایی مانند  ) ٦
  نکنید . منصوب کردن ، شy را به اشتباه نیندازد و به اشتباهی ن را حذف

       
  َحتّی تَتَبَیَّن / لِیکوَن / اَن یَستَعیَن .... 

  
به هم وابسته شوند ، یک حرف ناصبه همه آنها را » َو ، فَـ ، ... « ) اگر دو یا چند فعل مضارع با حروفی مانند  ٧

  هم زمان تغییر می دهد .
  اِلی السوِق ِالَشَرتَِی ثَوباً  اَذَهَب ِمَن البَیِت َو  اَخُرجَ اُریُد اَن 

  
می باشد ، می توانیم به صورت مصدر و » اَن + مضارع « ) بنابر رشایط جمله ، فعلی را که دارای ساختار ٨

  مصدرهای عربی را می توانیم به صورت التزامی ترجمه کنیم :
  

  َعن ُهِویّتی الّدفاعَ  َعن ُهِویّتی = اُِحّب اَن اُداِفَع اُِحّب 
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  دوست دارم که از هویّتم دفاع کنم = دفاع کردن از هویّتم را دوست دارم 
  
    9: �+ ��+ �%&  (  

  » مشرتک استو اسم مجرور مضارع منصوب  حرف ( لـِ ) میان امر غایب ،«                       
  
� U�! + �"# PG
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 :    رُِموا الطُّالَب لِـُیکْ                 

        

  $��   "7�"2�� ��%2' �$ ��H� . ( T> #"��2 )    َجyَل الصحراء   : دَ ُیشاهِ لِ َذَهَب 

  

�  �� �#"�  ( �4%	� �# ) w"2/"�U�!  0,�	� ��"� C��  � ��' "� ��	; F�� $دو  �نقطه ( . ) ، L  )قاَل و اَجاَب ( 

�"%'w�� T>  نقطه ( : )� ��� . ���  
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  : باید تالش کند تا در درس موفق شود . رسالدّ  فی فوزَ یَ  یتّ حَ  حاوْل یُ لِ 
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  . ���)  ���(  ;" > T>  = مضارع+  لْـ) +  ، ثُّم  وَ  ، فَـ(   �

  اِلی طَعاِمِه : پس انسان باید به غذایش بنگرد .فَلْیَنظُِر االِنساَن 

  

�! + U�� « ���� � ��"2%� T �;>  = مصدر یا)  استفهام و اشاره و موصول و ضمیر یا معرب (اسم ��' « ���%� 
� A�� 01  � ��' $��a� �' u�N �; ��"2%� .  

  )الم جاره  -ُمساعدة مصدر میباشد( رفتم  خیابان به فقیران به کمک برای :  عارِ الشّ  لیَ اِ  بُت هَ ذَ  ءِ الفقرا ساعدةِ ملِ 

  )الم جاره  –تََعلُّم مصدر می باشد ( لِتََعلُِّم الّدرِس َعلَیُکم اَن تَجتَِهدوا کثیراً : برای یادگرف~ درس ، باید بسیار تالش کنید 

   نَحُن نَتَناَوُل الرّّمان لِتَکویِن الُکریاِت الَحمراء : ما انار را برای تشکیل گلبول های قرمز می خوریم .
  )الم جاره  -تکوین مصدر میباشد ( 

  

 ���T �2�"# ��� � ���� "7  �"7 �5> = یَِجب فعل یا)  یا ضمیر اسم +لی عَ (   +....... +  جمله اول مضارع + ِلـ �
��%�. � 

  )الم ناصبه (  شویم موفق زندگی در تا کنیم تالش بسیار باید : ما کثیراً  حاوَل نُ  ناَ  لیناعَ  الحیاةِ  فی ننجحَ لِ 

 

 است . T> #"��2= غالباً  )ساده  مضارع گاهی یا ( امر یا ماضی فعل......+ +  مضارع+لـِ  �

  : برای اینکه در مسابقات موفق بشوند بسیار تالش کردند . کثیراً  والُ حاوَ  باراةِ املُ  فی یفوزوالِ 

  

هست و می توان جمله را جا قابلیت جا به جایی می شود و دو جمله داریم ، معموالً الم ناصبه در جمالتی که  ֠
  به جا کرد مثال در جمله باال می توان نوشت :

  : بسیار تالش کردند برای اینکه در مسابقات موفق بشوند . باراةِ املُ  فی یفوزوالِ  کثیراً  والُ حاوَ 
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 :ناصبةً "   الالم"  عËِّ  :  �تست 

 !الجدیدة ثیابنا لبسنا ¨درستنا املنعقدة املراسیم يف لنشارك. ۱

 !حتy املنشودة أهدافها إلی تصل حتّی حیاتها يف زمیلتي لتحاول. ۲

 !کثیرة فألحاول املحاولة إلی یحتاج سعیدة حیاة إلی الوصول. ۳

  !املوجودة الفرص تضیع أن قبل فوراً  الدروس مطالعة لنبدأ. ۴

 .باشد می ۱ یگزینه پاسخ�

 ... . لنشارك...لبسنا"  جابجایی قابلیت با است دوفعلی عبارت یه ⇦  ۱ گزینه✔

 ...... يف للمشارکة: دارد را مجرور و جار به تبدیل قابلیت الم با منصوب مضارع فعل اینکه و

 .است)  امر(  جازم عباراتی چنین در لـ.... =  مضارع+  حتی....+  مضارع+  لـ ⇦ ۲ یگزینه در

 .است)  امر(  جازم الم این=  مضارع+  لْـ) +  وَ (  فَـ ⇦ ۳ یگزینه در

 .است)  امر(  جازم عباراتی، چنین در الم=  منصوب مضارع...+  مضارع+  لـ ⇦  ۴ یگزینه در
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  »:ال تَغَرتّوا ِبَصالتِهم الکَثیرَِة ألنَّهم یَتعاَملوَن مع الّناس ِباالحتیاِل و ال یَعملوَن ِبُوعوِدِهم!« . ١٣٧

  . Mاز بسیارشان فریبتان ندهد که آن ها با مردم با فریبکاری رفتار می کنند و به وعده هاشان عمل Mی کنند!١  

  . فریب Mاز بسیار ایشان را نخورید؛ زیرا آن ها با فریبکاری با مردم رفتار می کنند و به وعده هایشان عمل Mی کنند!٢  

  چه، آن ها با فریبکاری بسیار با مردم رفتار می کنند و به وعده هایشان پایبند نیستند! . نباید فریب Mازهایشان را بخورید؛٣  

  . هرگز Mاز بسیار آن ها فریبتان ندهد؛ زیرا آن ها با فریبکاری با مردم رفتار کردند و به وعده های خود عمل نکردند!٤  

  »:نساها أبداً َفأستفیُد ِمنها أیضاً فی مواَصلَة حیاتی بالّتأکید!اَ عوبتی ِمن الّدهِر ُدروساً لَن تََعلَّمُت فی أیّام صُ « . ١٣٨

. در روزهای سختی ام، از روزگار درس هایی را آموختم که هرگز آن ها را فراموش نخواهم کرد، پس یقیناً از آن ها در ادامه زندگی ١
  ام هم استفاده می کنم!

راموششان Mی کنم، پس بی شک از آن ها در ادامه زندگی هم استفاده خواهم . روزگار در ایام سختی درس هایی به من داد که ف٢
  کرد!

. در ایام سختی ام، از روزگار درس هایی آموخته ام که هیچ گاه نباید فراموششان کنم، پس بی شک از آن ها در ادامه زندگی هم ٣
  بهره خواهم برد!

گاه قادر به فراموش کردنشان نیستم؛ پس یقیناً از آن ها در ادامه  . در روزهای سخت، از روزگار درس هایی آموختم که هیچ٤
  زندگی ام هم استفاده می کنم!

  »:لَن یَهرُب العاقل من ُصعوبات الّدهر بل یُواِجُهها بالتَّفاؤل حتّی یَِجَد طُرُقاً مناسبًة لَِحلِّها!« . ١٣٩

ها با خوش بینی روبه رو می شود تا راه های مناسبی برای حل آن ها  . انسان عاقل از سختی های زندگی فرار Mی کند، بلکه با آن١
  بیاید!

. عاقل از سختی های روزگار فرار نخواهد کرد، بلکه با خوش بینی با آن ها روبه رو می شود تا راه هایی مناسب برای حل آن ها ٢
  پیدا کند!

ن ها روبه رو شد تا این که توانست راه هایی مناسب برای حل آن . عاقل از سختی های روزگار فرار نکرد، بلکه با خوش بینی با آ ٣
  ها بیابد!

. انسان عاقل هرگز از رویارویی با سختی های زندگی فرار Mی کند، بلکه با خوش بینی با آن ها روبه رو می شود و برای حل آن ٤
  ها راه های مناسبی را پیدا می کند!

  »:ِر بَعَد َصالتِِه لیَیتََخلََّص ِمن ُذنوِبِه الکثیرَِة!َعزََم الّشابُّ علی االسِتغفا« . ١٣٠

  . تصمیم جوان این است که بعد از Mاز استغفار کند تا از گناهان بسیار رهایی یابد!١   

  . جوان باید برای رهایی از گناهان بسیارش بعد از Mاز؛ طلب بخشش کند!٢   

  کند، برای این که از گناهان بسیارش رهایی یابد!. جوان تصمیم گرفت بعد از Mازش طلب بخشش ٣   

  . جوان برای این که گناهان بسیارش را رها کند، تصمیم دارد تا بعد از Mاز استغفار Mاید!٤   

  الخطأ:عّین . ١٤١
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  . الّذی یجیب قبل أن یَسَمَع جاهل: کسی که قبل از این که بشنود پاسخ می دهد نادان است!١   

  . قد یُعارُِض الجاِهُل قبل أن یَفَهَم: گاهی نادان قبل از این که بفهمد مخالفت می کند!٢   

  . علینا أن ال نَحُکَم ¨ا ال نَعلَُم: ما نباید که حکم کنیم به آن چه که ندانسته ایم!٣   

  . علیک أن ال تستشیَر الکّذاَب: تو نباید با بسیار دروغگو مشورت کنی!٤   

  »:یَن إطاٌر احتیاطیٌّ فی سّیارتهم، إذا اِنفَجَر إطاٌر من سیّارتِِهم یَسَتفیُدونَه حتّی یَِحلُّوا مشکلَتهم!للسائق« . ١٤٢

  . رانندگان در ماشین خود زاپاس دارند، هرگاه الستیکی از ماشین آن ها منفجر شود از آن استفاده می کنند تا مشکل خود را حل کنند!١

  ماشین الستیک یدکی است، هنگامی که چرخی از ماشین ترکید از آن استفاده کرده تا مشکل خود را حل کنند!. برای رانندگان در ٢

  . رانندگان در خودروی خود چرخ زاپاس دارند، اگر الستیکی از ماشینشان منفجر شود از آن استفاده می کنند تا مشکل آن ها حل شود!٣

  گاه الستیکی از ماشین آن ها منفجر شد از آن استفاده کنند تا مشکل را حل کنند!. یک زاپاس در ماشین رانندگان است که هر ٤

  »:نحن َسنَُبیُِّن لکم فی هذه القّصة القصیرة نتیجَة الِکذِب و أنتُم لَن تَنَسوها!« . ١٤٣

  . ما برای شy در این قصه کوتاه، نتیجه دروغ را بیان خواهیم کرد و شy آن را فراموش نخواهید کرد!١   

  . ما نتیجه دروغ را در این قصه کوتاه برایتان بیان می کنیم و شy آن را فراموش Mی کنید!٢   

  موش نکنید!. برای شy در این قصه کوتاه، نتیجه دروغ بیان شده و شy آن را فرا٣   

  . در این قصه کوتاه ، نتیجه دروغ را برای شy آشکار خواهیم کرد و شy آن را فراموش Mی کنید!٤   

  »:بَیِّن الواقَع لآلخریَن یَتَبَیَّن ِکذبَُک فتَفَشل فی حیاتک!إِن أ « . ١٤٤

  شکست می خوری!. چنان چه برای دیگران واقعیت آشکار شود، دروغ تو آشکار شده و در زندگی ات ١   

  . اگر واقعیت برای دیگران بیان شود، دروغ تو آشکار می شود و در زندگی شکست خواهی خورد!٢  

  . اگر دیگران واقعیت را بدانند، دروغ تو آشکار می شود و در زندگی خود شکست می خوری!٣  

  ی ات شکست می خوری!. اگر واقعیت را برای دیگران بیان کنم، دروغ تو آشکار می شود و در زندگ٤  

  »:علینا أن ال نَهرََب من الواقعِ أبداً حّتی ال نُواِجَه مشاکّل و صعوباٍت کثیرًة فی حیاتنا!«  .١٤٥

  . برماست که از واقعیت اصال فرار نکنیم تا مشکالت و سختی های بسیار زندگی با ما مواجه نشود!١   

  . از واقعیت نباید تا ابد فرار کنیم تا به مشکالت و سختی های زیاد در زندگی دچار نشویم!٢   

  . ما نباید از واقعیت هیچ وقت فرار کنیم تا با مشکالت و سختی های بسیاری در زندگی مان مواجه نشویم!٣   

  اری در زندگی مان برخورد نکنیم!. ما هیچ گاه از واقعیت فرار Mی کنیم تا با مشکالت و سختی های بسی٤  

  »:به دشمنان اجازه نخواهیم داد که در کارهای ما دخالت کنند!« . ١٤٦

لوا فی أُمورِنا!                      ١ لوا فی أُمورِنا!٢. نَحُن ال نَسَمُح لِألعداء َحتّی یَتََدخَّ   . یَِجُب أّال نَسَمَح ِألعدائنا أن یَتََدخَّ
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  . ما َسِمحنا ِألعدائنا َحتّی یَتََدّخلو فی أُمورِنا!٤لِألعداِء أن یَتََدّخلوا فی أُمورنا!                              .  لَن نَسَمَح ٣

  »:اگر در کارهایت حتّی ده بار هم شکست خوردی، هرگز ناامید نشو!« . ١٤٧

  . إذا فَِشلِت فی أمورک فی املرّة العاِرشَة فَیَِجُب أّال تیأسی أبداً!٢  . إن تَفَشل فی أُمورِک َحتّی عرش مرّات فال تَیأَس أبداً!           ١

  . إن واَجهَت الَفشَل فی أمورِک َحتّی فی املرَِّة العاِرشَة، فَال تَیأس أبداً!٤. ِعنَدما فَِشلَت فی أُمورک حتّی َعرش مرّات ، ما یَئسَت أبداً!   ٣

  »:کن که تو را با اعXل خوبشان به راه حق فرا بخوانند!دوستانی را در زندگی ات انتخاب « . ١٤٨

  . َعلَیِک أن تَختاری فی حیاتِک صدیقاٍت یَنُدبنَِک إلی طریق الحّق باألعyل الَحَسنِة!١   

  ٢!   . اِخَرت فی الحیاة أصدقاء َحتّی تَدعوک ِبَخیِر أعyلِِهم إلی طَریق الحقِّ

  ونک بأعyلهم الَحَسنَِة إلی طریق الَحّق!. اِنتَخب أصدقاء فی حیاتِک یَنُدب٣  

  . اِنتَخبی فی حیاتک الّصدیقات َحتّی یَنُدبنَک إلی طریق الَحقِّ بأعyلهّن الَحَسنِة!٤  

  »:بر آن چه از دستتان رفته است ناراحت نشوید تا خداوند بهرت از آن را به شX بدهد!« . ١٤٩

  . َعلَیُکم أّال تَحزَنوا علی ما فاتَُکم َحتّی یعطیکم الله َخیراً ِمنُه!٢اللَه یُعطیکم َخیراً ِمنُه!        . ال تَحزَنوا علی ما فََقدBُوه فإّن ١   

  . إن فاتَکy شیٌء فَال تَحزَنا َعلَیه ألّن الله یُعطیکy أفَضَل ِمنُه!٤. ال تَحزَنا علی ما فاتَکy لِکی یُعطیکy اللُه أفَضَل ِمنُه!         ٣  

  »:پیامرب خدا به یارانش چیزهایی را یاد می داد که سعادت دنیا و آخرت را برایشان تضمین می کرد!« . ١٥٠

نیا و اآلِخرَة!   ١      . کان رسوُل الله یَُعلَِّم أصحابَُه أشیاَء تَضَمُن لَُهم َسعاَدَة الدُّ

نی٢      ا و اآلِخرَة لَهُم!. إّن رسوَل اللِه َعلََّم أصحابَه أشیاَء َضِمَن سعاَدَة الدُّ

  . رَسوُل اللِه کان یَُعلُِّم األصحاَب أشیاَء َحتّی تَضِمَن لَُهم سعاَدَة الدنیا و اآلِخرَِة!  ٣  

نیا و اآلِخرَة لَُهم!٤     . یَُعلُّم رَسوُل اللِه أصحابَُه أشیاَء تَضَمُن سعاَدة الدُّ

  »: این داروی نوشته شده روی این ورقه را می خواهم!« . ١٥١

  . أریُد هذه الدواَء املکتوبة علی هذِه الورقِة!٢. أطلُُب هذه األدویة املکتوبة علی هذه الورقِة!                 ١    

  . أریُد هذا الدواَء املَکتوَب علی هذِه الورقِة!٤. أطلُُب هذا الدواَء املکتوب علی هذا الورقِة!                     ٣    

  »:ه می روم تا دماسنج و قرص های مسکن برای رسدرد بخرم و برگردم!به داروخان« . ١٥٢

داع و أَرِجَع!١    یدلیِّ ِألشَرتَی املحراَر و حبوب التّسکین للصُّ   . أذَهُب إلی الصَّ

داِع و أَرِجَع!٢    دلیَِّة حتی أشَرتی املحراَر و الحبوَب املَُسکِّنََة لِلصُّ   . أذَهُب إلی الصَّ

داع و رََجعُت!. َذَهبُت ٣    ئََة للصُّ یدلیَِّة حتّی أشَرتَی املحراَر و الحبوَب املَُهدِّ   إلی الصَّ

داع و أَرِجَع! ٤      . َسأذَهُب إلی الّصیدلیَِّة حتّی تَشَرتَی املحراَر و الحبوَب املسکِّنَة للصُّ

  :الخطأعّین . ٣١٥



٥
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  . علی اإلنسان أن یستفید من النعم فی طریق الکyل،: انسان باید از نعمت ها در راه تکامل استفاده کند،١   

  . و ال ینسی مسؤولیته أمام الخالق،: تا مسئولیت خویش را در مقابل خالقش فراموش نکند،٢   

  در راه حق بهره من نشود،. ألّن من ¼ ینتفع بالنّعم فی سبیل الحّق،: زیرا هرکس از نعمت ها ٣   

  . فقد کفر بها و ضیّعها من دون حّجة،: نسبت به آن ها ناسپاسی کرده و آن ها را بی دلیل تباه کرده است!٤   

  عن الباقی: یختلف» الّالم « عّین . ٤١٥

  . فی فصِل الخریِف یَقِطُف املُزارُِعوَن ِ¢اَر األشجاِر لِلبَیع فی الّسوِق!٢. ألُبِعَد تلمیذاتی عن التَّکاُسِل اِجتََهدُت کثیراً!                  ١   

َّ ٤. لِکُلِّ فصٍل ثالثُة أشُهٍر!                                                      ٣      فهو خیٌر لَک! . اِجتنب الرشَّ

  فی األفعال املضارعة: الخطأعّین . ٥١٥

  . حاولُت کثیراً لتهذیِب نفسی ألَکوَن أُسوة لآلخریَن!٢. علیکم أَن تُساِعُدونَنی فی َجمعِ املَحاصیِل الزِّراعیِّة!                ١   

یِف تَِجد ¢رتُه فی الّشتاِء!        ٣     »لَن تَنالوا الِربَّ حتّی تُنِفُقوا ِمyّ تُِحبّوَن . « ٤           . ما تَجَمعِ النّملُة فی الصَّ

  فیها زمان املضارع: یتغّیرعّین العبارة الّتی . ٦١٥

موا فی دروسکم!                                        ١     . اِصِرب حتّی آکَُل الفطوَر َمَع أُرستی!٢. حاِولُوا أَن تَتََقدَّ

  . املسلمون لن یَستَسلُِموا أماَم ظُلِم الظّاملیَن!٤لی املائدة لِیَتَناَولُوا الطّعام!                                   . َجلَسوا ع٣  

حیح عن نوع األفعال علی الّرتتیب: . ١٥٧ حاِولُوا فی یُ ُعوا شبابَها حّتی ُة أَن تَِصَل إلی الکXل َفَشجَّ أراَدِت املجتمعاُت البرشیّ « عّین الصَّ
  »:جمیع املجاالِت!

  فعل مضارع مرفوع   –فعل ماٍض  –فعل مضارع منصوب  –. فعل مضارع مرفوع ١  

  فعل مضارع منصوب –فعل أمر  –فعل مضارع منصوب  –. فعل ماٍض ٢  

  فعل مضارع منصوب –فعل مضارع مرفوع  –فعل مضارع مرفوع  –. فعل أمر ٣  

  فعل مضارع مرفوع –فعل أمر  –رفوع فعل مضارع م –. فعل ماٍض ٤  

  عّین الحروف الّتی تُستخدم قبل الفعل املضارع:. ١٥٨

  أَن   -حتّی  –ِمن  –لَِکی  -. لِـ ٤لِکَی     –لَن  –حتّی  –أَن  –. إِن ٣لِـ       –فی   -لَم  –کَی  –. حتّی ٢لَن      –َعن  -لِـ  –حتّی  –. أن ١

  فیها الفعل املستقبل فی املعنی: یُوَجدُ ال عّین العبارة الّتی . ٩١٥

  . التُّّجاُر سافَُروا إلی بالٍد مختلفٍة للتِّجارَِة!٢. نَحُن َسوَف نَتلُو أیاِت القرآِن لِیَهدیَنا الله!                       ١  

َفِر!. َسَرتضَ ٤. الُکّفاُر لن یَفَهموا کالَم الَحقِّ فی حیاتهم!                         ٣     ی أُّمی أَن أَذَهَب إلی السَّ

  عالمُة آخره إذا جاَءت الحروف الناصبة أو الجازمة: ال تَُغیَّرُ عّین فعالً مضارعاً . ٠١٦

!٢. َهل یُمِکُن أن تفتح النّافذة لِیَتََغیَّر هواء الغرفة؟                 ١   . َعزََمِت الکاتباُت أن یَُعلِّمَن اآلخریَن أسلوب کتابتهنَّ

  . ساَعَدنی ُمَعلِّمی ِألَکتَب املقالة املفیدة!٤. إن تَصِربُوا یَنُرصْکُُم اللُه فی جمیعِ االمور!                         ٣   



٥
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  عن الفعل املضارع: الخطأعّین . ١١٦

  الِربَّ َحتّی تُنِفقا ِمyّ تُِحبّاِن!. لَن تَناالِن ٢. اُدرُسَن َجیّداً َحتّی ال تَفَشلَن فی االمِتحاناِت!                       ١

  . َذَهَب الطّالباِن إلی املُدیِر لیَتَکلyَّ َمَعُه َعِن املشاکِل الّدراسیَِّة!٤. فَّکری قَبَل أن تَبَدئی ِبالَکالِم لَِکیال تَنَدمی بَعَدُه!                    ٣

  فیه من الحروف الناصبة: لیسعّین ما . ٢١٦

  . إنّها تُساِفُر ِبالطّائِرَِة َحتّی تَِصَل إلی املِهرجان رسیعاً!٢. األعداُء یُحاِولوَن کَثیراً لِیَُفرِّقوا ُصفوَف املُسلمیَن!                 ١   

نیا تحصل علی ما تُریُدُه! . إن تُقرصِّ آمالَک٤. نَحُن نَتََعلَُّم العربیََّة لَِکی نَفهَم الفارسیََّة أفَضَل!                    ٣      فی الدُّ

  عن البقّیة: تختلف» الّالم « عّین حرف . ٣١٦

ِة یَِجُب أن تکوَن ِعندنا إراَدٌة راسَخٌة!٢. َسوَف نُساِفُر إلی مرص لِلتََّعرُِّف علی َمعالِمها األَثَریَِّة!             ١      . لِلقیاِم باألُموِر املُِهمَّ

  . إّن فی هذا العا¼ آیات لِقوٍم یَعِقلوَن!٤ب لِتَفَهَم أهّمیَّة اللَُّغِة العربیِّة فی العالِِم!          . اِقرأ هذا الکتا٣   

  عن البقّیة: تختلف» الّالم « عّین حرف  .٤١٦

(ص) ِبالبَیِّناِت لِیَهدی النّاَس إلی الرصاط املستقیم!٢   . َذَهَب األُخ األصَغُر إلی األخ األکرب لِتَعتَذر إلیه بسبب َعَملِه القبیِح!  ١   . أرَسَل اللُه النّبیَّ

  »إMّا یُریُد اللُه لِیُذِهب َعنُکُم الرِّجَس أهَل البَیِت . « ٤. لِبناء املُستَقبَِل املُضیِء َعلَیُکّن أن تُحاِولَن أک� ِمن قبل!                      ٣

  املضارع املنصوب:فیه  لیسعّین ما . ٥١٦ 

ا ال یَعلَُم!٢. اإلیثار ِصفٌة إنسانیٌّة یَِجُب أن نَتََزیََّن ِبها!                                    ١ ِ̈   . ِمن أخالِق الجاِهِل الُحکُم 

ٌق لِساناً عربیّاً لِیُنِذر الّذیَن ظَلَموا. « ٣   ِعندَک لِکَیال Bَُدَّ یََدیَک إلی النّاِس!. اِقنَع ¨ا ٤»                 و هذا کتاٌب ُمَصدِّ

  من الحروف الناصبة:» حّتی « عّین . ١٦٦

باِح َحتّی املساء!٢»                                            َسالٌم ِهَی َحتّی َمطلَعِ الَفجِر . « ١   . هذاِن الَفّالحاِن یَشتَِغالِن فی املَزَرَعِة ِمن الصَّ

  . کاتُِم الِعلِم یَلَعنُُه کُلُّ شیٍء حتّی الحوَت فی البَحِر!٤وفیّاً لِنفسک َحتّی ال تَبَقی وحیداً فی املشاکِِل!        . انتخب صدیقاً ٣
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  درس پنجم 

☯  ��� ���� ��: ����  

  اِحتیال : فریبکاری ، کالهربداری
  گرفت ، اََخَذ : 

  ) در اینجا یعنی : رشوع کرد(  
  رشوع کرد به صدا زدن اََخَذ یُنادی :

  التَشبَُع : سیر Mی شود

  ) یَستَشیرُ مضارع :  اِْستَشاَر : مشورت کرد (
  ( التَْستَِرشُ : مشورت نکن )

  ) یَْغَرتُّ مضارع :  اِْغَرتَّ : فریب خورد (
  ( التَْغَرتّوا : فریب نخورید )

  أَْصلََح : اصالح کرد ، درست گرداند
  َد اَفسَ  ≠یُْصلُِح ) مضارع : (

َع : شتافت (  ُع )مضارع : اَْرسَ   = َعِجَل  یُْرسِ
 یُْضِمُر )مضارع : اَْضَمَر : پنهان کرد ( 

  اَظَهرَ  ≠اَخفی  =
  ْستَطیُع )مضارع: یَ اِْستَطاَع : توانست ( 

  ْحکی )مضارع : یَ  َحَکی : حکایت کرد (
  ( یُْحَکی : حکایت می شود )

   )یَلْتَِفُت  مضارع: اِلْتََفَت : توّجه کرد (
  ( لَْم یَلْتَِفتوا : توجه نکردند )

تَظاَهَرِبـ : به ... واMود کرد ، تظاهر کرد 
  یَتَظاَهَر )مضارع :  (

  اَنَْکَر : دروغ دانست ، انکار کرد 
َد : دور کرد (  بَرْناَمج : برنامه  یُنِْکُر )مضارع : (  ُد )مضارع : بَعَّ   یُبَعِّ

  اَنَْت علی الَحقِّ : حق با شyست  یَُجرُّ )مضارع : َجرَّ : کِشانْد (  یَتََخلَُّص )رع : مضا تََخلََّص : رها شد (

َث : سخن گفت   اِلِْتزام : پایبندی ، تعّهد ( اِلْتَزََم / یَلْتَزُِم )   َحدَّ
ُث )مضارع :  (   ِسباَحة : شنا کردن  = کَلََّم ، یَُکلِّمُ  یَُحدِّ

  یَْسبَُح )مضارع :  َسبََح : شنا کرد (  رَصید : اعتبار مالی ، شارژ  یَْخَشُع )مضارع :  َخَشَع : فروتنی کرد (
  ساِمحینی : من را ببخش

  ( ساَمَح / یُساِمُح )
  یَرْفَُع )مضارع :  رَفََع : باال بُرد (

  تُرْفَُع : باال برده Mی شود )( ال 
اللِّساِن : لغزش زبان از نیندیشیدن  فَلْتَةُ 

  فَلَتات ) ( جمع :
  َرشیَحة : سیم کارت  َشْحن : شارژ کردن  َشِبَع : سیر شد ( یَْشبَُع )

  ( جمع : اَصحاب ) صاِحب : دوست
  طَنْطَنَة : بانگ ( بانگ آرام نیایش )  یَُکرُِّر )مضارع :  کَرََّر : تکرار کرد (  َعُدوّ  ≠= َصدیق 

  )یَُقرُِّب  مضارع : قَرََّب : نزدیک ساخت (  یَْسبَُح )مضارع :  شنا کرد (َسبََح :   = رََجعَ یَعوُد ) مضارع : عاَد : بازگشت (
  َصُغرَ  ≠)یَْکُربُ  مضارع :  کَُربَ : بزرگ شد (

  ( کَُربَْت خیانًَة : خیانت بزرگی است )
  یَْغرَُق : نزدیک بود غرق شود کادَ 

  یَکاُد )مضارع :  (
  َصْفَحة : یک روی چیزی

  همه جای چهره )( َصَفحاُت الَوْجه : 
  = ُمساَعَدة ، نَْرص نَْجَدة : کمک  کُلyَّ : هرگاه ، هر بار  التُرفَُع : باالبرده Mی شود ( باال Mی رود )

  

  لتکمیل الفراغات فی اَجوبه الّتالیه: لخطأعیِّن ا. ٧١٦

ُه الّتی ............ـها لی أَبی ...........ِجّداً و أَطلُُب ِمنُه  )١   ) یَُکرِّرَ -أَعَجبَتنی-َحکَی ( أَن.........ها َمرّشَه أُخری!الِقصَّ

حیَح َعلَیَک أَن .........الُعلyََء الفاِضلیَن و........ـُهم!« إذا تُریُد أَ  )٢   ) تَستَشیرَ -تُشاِورَ -الطَّریَق  ( تَِجَد........الصَّ

ثَ -أَظَهرَ  ( .أَمامی َو ماکُنُت أُریُد أَ......َعنُه َمَع أََحٍد!ما کُنُت أَستَطیُع أَن.......َغَضبی،ِألَنَّ التَّصادم...... )٣   ) أُفَتَِّش -تََحدَّ

دُق َمَع اللِه إّال  ِباإلخالِص فی......َوأنت لَسَت .......إّال تَکِذَب َعلَی )٤   ) صادقاً -األَعyلِ -(یَتََجلَّی اآلخریَن! ال......الصِّ

  فی تَرجمه املفردات الّتی تحتها خّط: لخطأعیِّن ا. ٨١٦
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  ) فریبکاری-راستگویی ( !ِباحتیالِهِ ما ال یَبلُُغُه الکاِذُب  ِبَصدِقهِ  یَبلُُغ الّصادُق  )١

٢( yََّعنُه لِوفائه ِبالَعهِد! اِمتَنَعَ قََصَد العاصی أَن یَقَرتَِب ِمن َمعصیٍه  کُل ) خودداری کرد-هرگاه (  

  ) لغزش ها-پنهان کرد ( لِسانِِه َو َصَفحاِت َوجِهِه! فَلَتاِت أَحٌد شیئاً إّال ظََهَر فی  أَضَمرَ ما  )٣

َث أَخاک حدیثاً،هو لََک  کَُربَت )٤ ٌق خیانتًه أَن تَُحدِّ   ) بسیار راستگو-غرور داشت ( و أَنَت لَه کاذٌب! ُمَصدِّ

  فی ترجمه املفردات املعّینه: لخطأعیِّن ا. ٩١٦

باحهٌ طفٌل یَعرُِف  )کانَ ١   کمک)-واMود کرد-(شنا کردن النَّجَدَة! ،النَّجَدةَ  ِبالَغرِق وناَدی أَصحابَُه: تَظاَهرَ ولکن  السِّ

  بلند)-تا نجات دهد-(شتافت !ُمرتََفعٍ  َو ِعندما َوَصَل إلیه َضِحَک َعلَیه بَصوٍت  ،لِیُنِقَذهُ  صاِحبُه إلیه فَأََرسعَ )٢

  نزدیک بود)-باال رفت-(تکرار کرد الطِّفُل یَغرَُق! کادَ املَوُج و  اِرتََفعَ الَعَمَل ثَالَث َمرّاٍت حتّی الطّفُل هذا  کَرَّرَ )٣

  برنگشت)-محاسبه کرد–(گرفت  إلیه َو بَُعَد عن هناَک! یَلتَِفت أَنَُّه یَکِذُب،فَلم َحِسَب یُنادی صِحبَُه ولکنَُّه فَأََخَذ )٤

  فی مرادف الکلXت الّتی تحتها خّط: الخطأعیِّن . ٠١٧

  إیفاء)-(اِمتََحنوا األَمانِه!أداِء ُهم ِعند ِصدِق الَحدیِث َو اِختََربو )ال تَغَرتّوا بَِصالتِِهم َو ال بِصیاِمِهم ولکن ١

دَق،َو عاَهَدُه الرَّجُل علی ذلَک! العاِصیَ الرَُّجُل الّصالُح الرَّجَل  َوَعظَ )٢   املُذنب)-(نََصحَ  ِبأَن یَلتَزَِم الصِّ

اِخ و ناَدی ٣   آَمنوا)-(أصدقاء أَنّه کِذبٌَه أُخرَی! اِعتََقدوالکنَُّهم  أَصحابَه)قاَم الکاِذُب ِبالرصُّ

یّئَه فطَلََب ِمن العاِبدِ  حاَوَل ) ٤   املَوِعظَه)-(َعَجزَ  !املُساَعدهَ  الرَّجُل املُذنُب أَن یُصلَِح أَعyلَه السَّ

دِق َو أََخذَ «. ١١٧ عیِّن ».ِمنُه.................ذلَِک! طَلََب املُذنُِب ِمن زاهٍد..................rََنُعُه َعن اِرتکاِب................. َفقاَل لَُه اِلَتزِم ِبالصِّ
  لِلفراغاِت: الخطأ

نوِب -)نَصیَحهً ١   میثاقاً َعلَی-املَعاِصی-)َموِعظَهً ٢                َعهداً َعلَی                                   -الذُّ

  َودیعًه لـِ -الَفلَواِت -)ِمشکاهً ٤             تََعهِّداً بـِ                                     -الّسشیّئاِت -)طَریَقهً ٣

  الفراَغیِن فی األَجوبه الّتالیه: یُناِسبالعیِّن ما . ٢١٧

  إصالِح)-(یَقِدر )¼................الرَّجُل املُذنُب علی...............أَعyلِه الّسیّئه،فََذَهَب إلی حکیٍم!١

دِق َشیئاً فََشیئاً!٢   بَقائِِه)-(یَُخلُِص  )..............الرَُّجُل ِمن َرشِّ ُذنُوبه بسبِب .................علی الصِّ

  عاَد)-(نتیجهَ  )شاَهَد الّشابُّ ...............َعَملِِه َو ما................إلَی الِکذِب َمرًَّه أُخرَی!٣

  ِصدِق)-(طَنطَنَهِ  )التنظُروا إلی.................ـهم ِباللّیِل َولِکن انظُروا إلی .................الَحدیِث!٤

  ترجمه املفردات الّتی تحتها خّط:فی  لخطأعیِّن ا. ٣١٧

  پایبند کردن)-(فریب می دهد ِبُحقوِق اإلنساِن! یَتَظاَهٌرِبالتزاِمهِ )إنَّ الَغرَب یَرتَِکُب أَخطاَء کثیرًه ِعندما ١

  را بپنداری)وادار می کند تو -(مشورت نکن القریَب بعیداً والبعیَد قریباً! یَجَعلَُک تَظُنُّ الَکّذاَب فَإنَُّه  التَستَِرش )٢

  خودداری می کرد)-(مرتکب شود َعنُه لِوفائِِه بَعهِدِه! یَمتَِنعُ َمعصیًه  یَرتَکَب )کُلyَّ کاَن الرَّجُل یَقِصُد أن ٣

حِن التَعَمُل ٤ لَهاإلی املَُوظَِّف،فَأََعدتُها )فَِهمُت أَنَّ ِبطاقِه الشَّ   آن را عوض کرد)-(آن را پس دادم !فَبَدَّ
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ِة اولیائِِه  :     )فَتََح جمله وصفیه به صورت جمله فعلیّه  –( باٌب نکره و موصوف  اِنَّ الَجهاَد باٌب ِمْن اَبواِب الَجنَِّة َفَتَحُه لِخاصَّ

  هyنا جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای دوستان خاصش باز کرده است .

  )جمله وصفیه به صورت جمله اسمیه » صفحاته کثیرة «  -:  ( کتاباً نکره و موصوف    ِکتاباً  َصَفحاتُُه َکثیرةٌ اِشَرتَیُت  

  کتابی را که صفحاتش زیاد بود، خریدم.

َه فیـهِ    )جمله وصفیه به صورت جمله اسمیه » التفّقَه فیِه «  -:   ( دیٍن نکره و موصوف    ال  َخیَر فی دیٍن ال تََفقُّ

  در دینی که هیچ تفّکری در آن نباشد هیچ خیری نیست.  

  )اَثَرَت جمله وصفیه از نوع جمله فعلیه  –:  ( آیة نکره و موصوف    َقَرأُت آیًَة اَثَرَْت فی قلبی

  آیه ای را که در قلبم اثر گذاشت ( گذاشته بود ) ، خواندم .

��B	 . ��� ( �%��� ��	; ) C�� C5� �' ��� �� $� ��� � ��5# A�� y� ��"� :  

  تنمو جمله وصفیه برای شجرة ) –: ( استوائیّة صفت مفرد َشَجرُة الُخبِز َشَجرٌَة استوائیٌّة تَنمو فی ُجُرٍز مثال : 

  درخت نان درختی است که در جزیره هایی رشد می کند .�
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در تست ، تنوین اسم نکره را نگذارند و داوطلب باید تشخیص بدهد که اسم تنوین دارد . بنابراین اگر هشـــدار : ممکن است ֠

  اسمی الـ نداشته باشد و مضاف هم نباشد حتXً باید تنوین بگیرد ؛ یعنی نکره است .

» حیُث ، َحتّی ، اَْن ، اِّن ، اَّن و ...  فـَ ، َو ، ثُمَّ ، بَْل ، لِکن ، حینy ،« جمله ای که با یکی از حروف ربط مانند :  نکته

: ( فَـ + اعَمل ، بنابراین جمله وصفیه  اِذا َعلِمَت َفاعَمْل باشد .  مثال : Mی تواند جمله وصفّیه رشوع شده باشد 

  نیست ) ( زمانی که یاد گرفتی پس عمل کن )

نید ، بلکه باید حتyً ببیلزوماً جمله وصفیه نیست : دقت کنید هر جمله ای که بعد از یک اسم نکره بیاید ،  نکته

  که با آن اسم نکره ارتباط معنایی دارد یا خیر :

  : پرنده ای را بر روی درختی دیدم در حالیکه دانه ای حمل می کرد . َراَیُت الطائَر َعلی َشَجرِة یَحَمُل َحّبةً :  ١مثال 

 ارتباط دارد و آنرا توضیح می» الطائر « بلکه با اسم معرفه یحمُل جمله وصفیه نیست زیرا به شجرة ربطی ندارد 

  دهد بنابراین  ( جمله حالّیه ) می باشد . 

  :هرکس به مظلومی رحم کند ، خداوند به او رحم می کند . َمْن یَرَحم مظلوماً یَرَحْمُه الله:  ٢مثال 

  می باشد .» َمن « یَرَحمُه جمله وصفیه نیست بلکه جواب رشط برای 

���� ���=�� .نتیجه : ֠ $���A ->� �� �� ����# BC��) D �"��# &� @�8� ��� D E�� *��1 F� ��C ���  
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  »:َعوَّدت لسانی کالماً یَُغیُِّر سلوَک الّناس و هم ال یَخاُفوَن منه!« . ١٧٤

  Mی ترسیدند!. زبانم را به سخنی عادت دادم که رفتار مردم را تغییر می داد و آن ها از آن ١

  . زبان من به سخنی عادت کرده است که رفتار مردم را تغییر می دهد و آن ها از آن Mی ترسند!٢

  . زبانم را به سخنی عادت دادم که با آن رفتار مردم تغییر داده می شود و آن ها از آن Mی ترسند!٣

  دهد و آن ها از آن Mی ترسند!. زبان خود را به سخنی عادت داده ام که رفتار مردم را تغییر می ٤

  :الَخطأ عیِّن. ٥١٧

  . سافرُت إِلی قریٍة ُولِدُت فیها: به روستایی سفر کردم که در آن متولد شده بودم!١

  . أفَتُِّش عن مقالة تُبَیُِّن آداَب الکالِم: دنبال مقاله ای می گردم که آداب سخن گف~ را آشکار کند!٢

  تَُغرُِّد طیورُها: در زیر درختی نشستم که پرندگانش آواز می خوانند!. َجلَسُت تحَت َشَجرٍة ٣

  . القناعُة کنٌز ال یَنَفُد : قناعت گنجی است که Bام Mی شود!٤

  :الَخطأعیِّن . ٦١٧

  . شاَهدُت فی الّشاِرع سیّارًة تَتََحرَُّک برسعٍة: در خیابان ماشینی را دیدم که با رسعت حرکت می کرد!١

  یوٌم لِلعالَمیَن Bَتَلُِئ األرُض فیه بالعدل: روزی برای جهانیان می آید که زمین در آن از عدالت پر شود!. یجیُء ٢

  ند!. َعلَّمنا املعلُّم درساً ما َسِمَعه زَُمالئی حتّی اآلَن: معلم به ما درسی را یاد داد که هم کالسی هایم تاکنون آن را نشنیده بود٣

نوات املاضیة: درختانی در مدرسه ما وجود دارند که در سال های گذشته کاشته اند!. ُهناَک فی مدرستنا أَش٤   جاٌر ُغرَست فی السَّ

تَُه!« . ١٧٧   »:َعلَی املَُتکَلِِّم أَن یکوَن کالُمُه لَیِّناً َعلی قدِر عقِل املخاطِب لکی یُقِنَعه و یَکِسَب َمَودَّ

  خود نرم باشد تا او را قانع Mاید و دوستی اش کسب شود! . بر گوینده است که سخنش به اندازه عقل مخاطب١

  . گوینده باید که سخنش به اندازه عقل مخاطب باشد، تا او را قانع کند و دوستی او را به دست آورد!٢

  . گوینده باید سخن خود را به اندازه عقل مخاطب با نرمی قرار دهد تا او قانع شود و دوستی او را به دست بیاورد!٣

  . باید گوینده سخنش براساس عقل مخاطب نرم باشد تا او قانع شود و دوستی اش حاصل شود!٤

حیح:. ١٧٨   عیِّن الصَّ

  . َمن خاَف النّاُس ِمن لسانِِه فَُهَو ِمن أهِل النّاِر: هرکه مردم از زبانش ترسیده باشند، او از اهل آتش است!١

  می برم به خداوند از نفسم که سیر نشود!. أَُعوُذ ِباللِه ِمن نفٍس ال تَشبَُع: پناه ٢

  . أَُعوُذ ِبَربّی من دعاٍء ال یُسَمُع: به پروردگار خود پناه می برم از دعایی که Mی شنود!٣

  . أتََقی النّاِس َمن قاَل الَحقَّ فی ما لَُه و علیه: پرهیزکارترین مردم کسی است که حق بگوید در آن چه که به سود یا زیان او است!٤

  »:کلمة خیر تفید، أفضل من کتاب ال فائدة له!« . ١٧٩
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  . کلمه خوب پرفایده، بهرت از آن کتابی است که فایده ای به کسی نرساند!١

  . سخن نیکی که تو از آن بهره بربی، برتر است از کتابی که هیچ فایده ای نرساند!٢

  ای نداشته باشد!. یک کلمه خوب که مفید باشد، بهرت از کتابی است که هیچ فایده ٣

  . یک سخن نیک که فایده ای برساند، بهرت از آن کتابی است که فایده ای در آن نباشد!٤

  راه درمانم را در..»: وجدت طریق عالجی فی مقاالت املجّالت الطبّیة الَّتی قد کُتبت عن عوامل تُسکّن آالم املفاصل!« . ١٨٠

  نوشته شده است راجع به عواملی که دردهای مفصل را کم می کند!. مقاله های پزشکی پیدا کردم که در مجله ها ١

  . مقاالت مجالت پزشکی پیدا کردم که درباره عواملی که دردهای مفاصل را آرام می کند، نوشته شده است!٢

  . مقاله هایی که درباره عوامل کاهش دهنده دردهای مفاصل، در مجالت پزشکی نوشته می شود، پیدا کردم!٣

  ت پزشکی مجله ها پیدا کردم آن جا که درباره عوامل آرام کننده دردهای مفاصل نوشته شده بود!. مقاال ٤

  »:کنت أعرف کتاباً قد کتب أک� مقاالته فی صحف مدینتنا!« . ١٨١

  . من نویسنده ای را شناختم که اک� مقاله های او در روزنامه شهر ما به چاپ رسیده بود!١

  ختم که بیشرت مقاالت خود را در روزنامه های شهرمان نوشته بود!. نویسنده ای را می شنا٢

  . به نویسنده ای معرفی شدم که اک� مقاله هایش در روزنامه شهرمان به چاپ رسیده است!٣

  . با نویسنده ای آشنا شدم که بیشرت مقاالت خویش را در رئزنامه های شهرمان نوشت!٤

  »:سال پیش جایزه اسکار را به دست آورده بود!دیروز فیلمی را می دیدم که دو « . ١٨٢

  . أمِس شاَهدُت ذلَِک الِفلم الَّذی َحَصَل علی جائزة أوسکار قَبَل َسنَتیِن!١

  . کُنُت قَد شاَهدُت أمِس الِفلَم َحَصَل علی جائزة أُوسکاَر قَبَل َسنٍَة!٢

  َسنَتیِن!. أمِس کُنُت أُشاِهُد الِفلَم یَحُصُل علی جائزة أوسکاَر قَبَل ٣

  . کُنُت أُشاِهُد أمِس ِفلyً َحَصَل علی جائطِة أوسکار قَبَل َسنَتیِن!٤

  :الخطأعیِّن . ٣١٨

  . انسان با شیوه سخن گفتنش شناخته می شود: یَُعرُِّف اإلنساَن نَفَسُه ِبأُسلوِب کَالِمِه!١

دیُد فی قُلوِب النّاِس!. سخن درست و استوار در دل های مردم اثر می گذارد: یَُوثُِّر الَقوُل ٢   السَّ

  . عاقل کسی است که از جایگاه های تهمت ها دوری می کند: العاِقُل َمن یَجتَِنُب َمواِضَع التَُّهِم!٣

  . باید حق را بگویی هرچند به رضرت باشد: یَِجُب أن تَقوَل الَحقَّ و إن کاَن َعلَیَک!٤

  عیِّن الجملة الوصفّیة:. ١٨٤

نَِة!            ١    جرِة أنَّها تُعطی أ¢اراً طوَل السَّ   . ظواهُر الطبیعِة تُثبُِت حقیقًة واحدًة و هی قُدرُة اللِه!٢. من أهمِّ ُمواَصفاِت هِذه الشَّ
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ح٤. تُوَجُد غاباٌت جمیلٌة من أشجاِر البَلّوِط فی محافظِة إیالم و لرستان!      ٣    بیعِ!. رأیُت أَفراساً فی الصَّ   راء تَُجوُل فی فصل الرَّ

  عیِّن ما جاَءت فیه جملٌة وصفّیٌة:. ١٨٥

  . الَّذی یَتَکَلَُّم فی ما ال یَعلَُم بََقُع فی خطأ!٢. اللُّهمَّ إِنّی أعوُذ ِبَک من نفٍس ال تَشبَُع!                                        ١   

  . قُرب کورُش یَجِذُب ُسیّاحاً من ُدَوِل العالَِم!٤. أَبَحُث َعن نَصٍّ حوَل أهمیِّة ِزراعِة األشجاِر!                                    ٣   

  عیِّن الجملة الوصفّیة:. ١٨٦

  . یُعِجبُنی جّداً حارُِس َمرمی فریِق الّسعاَدِة!٢. إن تَغرِس غرساً یَأکُل ِمنه طیٌر أو إنساٌن أو بهیمٌة!                            ١   

yواِت و األرِض َمثَُل نُورِِه کمشکاٍة فیها مصباٌح . « ٣      »أَرَسلنا إلی فرعون رسوالً فَعصی فرعوُن الرسوَل . « ٤»           اللُه نوُر السَّ

  فیها جملٌة وصفّیٌة: لیست عیِّن العبارة الَّتی. ٧١٨

َجرُة الخانقُة شجرٌة تَنُمو فی بعِض الغاباِت االستوائیِّة!                 ١      . إن تُطالِع کتاباً مفیداً یُساِعدَک َعلی کتابِة إنشائَِک!٢. الشَّ

ِة الثّالثِة تَکَلََّم مع زمیٍل یَجلُِس َجنبَُه!                              ٣      من القرآن الکریم أثَّرَت فی قلبی!.  تَلوُت آیات ٤. فی الِحصَّ

  عیِّن نکرًة ُوِصَفت:. ١٨٨

ُموا ِألَنُفِسُکم ِمن خیٍر تَِجُدوُه عنَد اللِه . « ٢. َمن یُحاِول کثیراً یَِصل إلی أهداِفِه!                                      ١      »ما تَُقدِّ

عبَِة!٤                                     . العا¼ُ حیٌّ و إن کاَن میتاً !             ٣      . شاهدُت برنامجاً یُساِعُدنی فی الّدروِس الصَّ

  »هؤالء................ یَدرسوَن فی جامعِة طهران فی َفرع اللَُّغِة العربّیِة!« أکِمل الفراغ بالکلمة املناسبة إلیجاد الجملة الوصفّیة: . ١٨٩

  . طالباتٌ ٤. الطالباُت                                  ٣. طُّالٌب                                  ٢                     . الطُّّالُب          ١    

  َوَصَف نکرًة:» َجلََس « عیِّن . ١٩٠

  الخرب َحزَِن شدیداً فََجلََس لحظًة!. عندما َسِمَع هذا ٢. َوَصَل إِلی املدرسِة و َجلََس َعلَی الُکرسّی!                              ١

  . رأیُت فی هذه املدرسِة طالباً َجلََس ذلَِک الیوم ِفی َمکتَبَِة املسجِد!٤. َمن یَطلُب أَن یَبتَِعَد عن کُلِّ َخطأ َجلََس للتََّفکُِّر فی أعyله!    ٣

  عیِّن الوصف جملة:. ١٩١

موا فی ١   . فی هذه املَدینَِة َشیٌخ َحکیٌم یُشاِورُُه النّاُس فی أُمورِِهم!٢املَجاالِت املُختَلَِفِة!                . ُعلyَُءنا املُجتَِهدوَن قَد تََقدَّ

  . إنَّ الّصَور املُتََحرَّکََة واِحَدٌة ِمن اخرتاعاِت إدیسوَن!٤. قَد طُِبَعت فی ِهذِه املَجلَِّة َمقاالٌت قَیَّمٌة َعِن االقِتصاد!              ٣

  جملة: لیسعیِّن الوصف . ٢١٩

(ص) ِبها دا£اً!٢. االکتشافاُت الحدیثَُة أَثبَتَت أّن لِأللواِن املُختَلَِفِة تَأثیراٍت َعلَینا!      ١ غاِر ِمن أموٍر کاَن یَهتَمُّ النّبیُّ   . اِحرتاُم الصِّ

  . أُریُد أن أُشاِهَد ِفلyً اِقَرتََحُه أَحُد زُمالئی!٤    . فی هِذِه األیّاِم أنا ِبحاَجٍة إِلی َصدیٍق یُساِعُدنی فی املَشاکِِل!   ٣

  عیِّن الوصف جملة:. ١٩٣

  . إنَّ اللّحم غذاء مفید تُکنَز فیه مقادیر کثیرة من الربوتین!٢. من آمن و أنفق من أمواله الطیّیة فی سبیل الحّق نجا!            ١
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  . علی املرء أن یتواضع ملن علّمه و یحاول أن یصبح أفضل منه!٤فعک و یُهّمک!     . ال تُشغل نفسک بأمور غیر مهّمة فتغفل عyّ ین٣

  عیِّن الجملة الوصفّیة:. ١٩٤

  . فتّشت عنه فی مکتبات عدیدة لکن ما حصلت علیه،٢. کنت أبحث عن کتاب یناسب ¢نُه لی ؛                                        ١

  . و رأیت أّن أ¢ن الکتب هو الَّذی یُقرأ و یُعمل به!٤بین یدّی فی البیت،                            . فراجعت الکتب الَّتی کانت ٣

  فیه صفة: لیستعین ما . ٥١٩

  . حکت لنا جّدتی حکایة ما سمعناها، عن کیفیّة دراسة النساء فی املاضی!١

  . وفّرت األرسة ألوالدها الّصغار ما یحتاجون إلیه حتّی یدرسوا!٢

  . أصبحت املصافحة باألیدی عمالً شائعاً بین األصدقاء!٣

  . التالمیذ یصلون إلی مدارسهم مبّکرین کلَّ یوم!٤
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  :  درس ششم

☯  ��� ���� ��:���  

 اْحتُِقَر : خوار شد ( یَْحتَِقُر ) اَْجَود : بخشنده تر ، بخشنده ترین اَْجر : مزد
یَأِْرسُ  )اََرسَ : اسیر کرد (   اَْرسَی : اسیران اَْسلََم : مسلyن شد ( یُْسلُِم ) 

 اِفْتََقَر : فقیر شد ( یَْفتَِقُر ) اَطْلََق : رها کرد ( یُطْلُِق ) اَطَْعَم : طعام داد ( یُطِْعُم )
 بَنَیْنا : بنا کردیم ( بَنَی / یَبْنَی ) اَْهل : خانواده آَمَن : ایyن آورد ( یُْؤِمُن )

 َخْصلَة : ویژگی خائِب : نا امید جوع : گرسنگی
 ساِبْق : پیشتاز رَدَّ : برگرداند ( یَرُدُّ ) َذلَّ : خوار شد ( یَِذلُّ )

 َشدائِد : سختی ها ، گرفتاری ها َسَعة : تواMندی ( ذوَسَعة : تواMند ) َسالم : آشتی
شد ( یَضیُع )صاَع : تباه شد ، گم  َصَمد : بی نیاز َصفّی : برگزیده  

 التَزاُل : پیوسته فَکَّ : باز کرد ( یَُفکُّ ) ِعرْض : ناموس ، آبرو
 َمْکروب : اندوهگین َمْکرَُمة : بزرگواری ُمَرض : نام قبیله
 آتَی : داد ( یُؤْتِی ) یُعیُن : یاری می کند ( ماضی : أَعاَن ) ُملْک : پادشاهی

 یَْحمی : پشتیبانی می کند
َحَمی )( ماضی :   

 َولََد : زایید ( یَلُِد )
 ( لَْمیَلِْد : نزاییده است )

یََفرُِّج َعِن املَکروِب : اندوِه غمگین را 
 می زداید ( ماضی : فَرََّج )

  

حیح فی جمع  ُج َعِن املَکْروِب!».عّین الصَّ ١٩٦. «کاَن هذا الرَُّجُل الّصالُح یَُفکُّ األَسیرَ  َو یَْحَفُظ الجارَ  َو یَْحِمی األَْهَل  وَ الِعرَْض  و یَُفرِّ
 الّتکسیر للکلXِت املُعیّنة:

األَعارَض -األَهلینَ -الَجیاری-)األَساِری٢             األَعراَض                   -األَهالِیَ -الِجیرانَ -)األَْرسَی١  

األَعارَض -األَهالی-الجارینَ -)األَُسیْراء٤              املَعارَِض                     -أَهالٍ -الِجیرانَ -)األُْرسَی٣  

 ١٩٧. عّین الخطأ فی ُمضادِّ املفردات الّتی تحتها خّط:

( (ص)رََجَعت إلی أَخیها«َعدیٍّ »و هو رئیُس قَْوِمِه!(أََرسَ  ١)فَلyَّ أَطْلَقَ ها النَّبیُّ

 ٢)هذا الرَُّجُل یَْحَفُظ الجاَر و یَْحِمی األَهَل وش الِعرَض و یَُفرُِّج َعِن املَْکروِب !(املَرسور)

هِر!(األَمان) المَ ،و یُعیُن الضبَعیف َعلَی َشدائِد الدَّ  ٣)إنَّ أَبی کاَن َسیَِّد قَْوِمِه،یَنُْرشُ السَّ

غیَر!(یَْکرَُه)  ٤)َرأَیُْت أَخاُه یُِحبُّ  الفقیَر،َو یَُفکُّ األَسیَر،َویَرَْحُم الصَّ

 ١٩٨. عّین الخطأ فی مفرِد الکلXِت الّتی أُشیر إلیها بخّط:

 ١)َو لyَّ َذَهبَِت الِبنُْت َمَع األَْرسَی إلی رَُسوِل اللِه(ص)َسلََّمْت َعلَیْه َو َجلََسْت!(األَسیِر)

ِة) هِر!(ِشدَّ عیَف َعلَی َشدائِد الدَّ الَم َو یُعیُن الضَّ  ٢)إّن رَسوَل اللِه(ص)یُطِْعُم املِْسیَن،َو یَنُْرشُ السَّ

 ٣)هِذِه صیفاُت املُْؤمنیَن َحّقاً؛اُترُکوها فَإِ نَّ أشباها کاَن یُِحبُّ َمکارِمَ  األَخالِق!(َمْکرَُمَة)

 ٤)فَقالَْت اآلباُء حاتٍِم الطَّائیِّ ِألَخیها:یا أَخی،إنّی َرأَیُْت ِخصاالً ِمن هذا الرَُّجِل تُْعِجبُنی!(َخْصلًَة)

 ١٩٩. عّین الخطأ فی ترجمة املفردات الّتی تحتها خّط:
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 ١)فَإذا یَکوُن نبیّاً فَلِلّسابق فَْضلُُه،َو إذا یَکوُن َملِکاً فَ التَزاُل  فی ِعزِّ ُملِْکِه!(پیرشو-پیوسته)

 ٢)یَُعلِّمُ  اآلباُء أَبناَءُهْم أَشیاَء کثیرًة لِیُساِعدو هم َعلَی اکْتیساِب األَخالِق الَحَسنَِة(آموزش میدهند-تا یاری کنند)

 ٣)َرأَیَْت ذلَِک العاِبَد یَْحِمی األُْرسََة و الِعرَْض و یُ َفرِّجُ  َعِن املَکروب!(حyیت میشود-باز میشود)

 ٤)ال تَْحِقروا إِْخوانَُکم ِألَنَّ َمْن َحَقَر ُمْؤمناً فَِإنَّ اللَه یُِذلِّهُ  فَلْیَرتُْک َعَملَُه السیّی!(تحقیرنکند-خوار  میکند)

هِر،إَذْن......أَْن یُساِعدُهم اآلَخروَن!«. ٠٢٠ عّین الّصحیح لِتکمیل الفراغات:».هؤالء إَْشخاٌص لَْم......یََد اآلَخریَن فی....الدَّ  

ال یَیْأَُسوا-َمصاِعِب -)یَطْلُبُوا٢لِیَنْتَِظروا                                   -َشدائِد-لُوا)یَْقبَ ١  

لِیَْدَعُموا-ُصعوباِت -)یَرُدُّوا٤ال یَتََوقَعوا                             -َمصاِعِب -)یَأُْخذوا٣  

٢٠١. «قالَِت الِبنُْت لِلرَّسوِل(ص):إنَّ أَبی کاَن َسیَِّد َقْوِمِه،یَُفکُّ  األَسیَر َو یَْحَفظُ  الجاَر َو یَْحِمیاألَْهَل  َو الِعرَْض!».عّین الّصحیح فی 
 مرادِف الکلXِت الّتی أُشیَر إلیها بخّط:

األَْرسَی-یُحاِمی-یُحاِفظُ -)یَرُدُّ ٢األُرسَة                          -یُداِفعُ -یَُصونُ -)یَُحرِّرُ ١  

األَقارَب -یُِعینُ -یُلِجیُ -)یَطْلُُق ٤األَقِرباَء                       -ْشُمُل یَ -یَْضَمنُ -)یُطْلُِق ٣  

عّین الّصحیح لِتکمیل الفراغاِت:».لِـ........اإلنساُن الّذی.......نَْفَسُه لِـ......اللُه أَوضاَعُه!«. ٢٢٠  

یُساِعدَ -یَتََغیَّرُ -)یَتََوقَّعْ ٢ یَُغیَِّر                                       -یَُغیِّرُ -)یَنْتَِظرْ ١  

یَنُْرشُ -یَُغیِّرُ -)یَتََغیَّرْ ٤یَبُْسَط                                       -یَتََغیَّرُ -)یَُغیِّرْ ٣  

املُْؤمنوَن لِـ......َعلَی اللِه الّذی ال.......خائبیَن َوال.........ِمْن َرْحَمِتِه أَبَداً!. ٣٢٠  

یَیْأَُسوا-یَرُدُّ -)یَتَوَکَّلوا٢یَطْرُدوا                            -یَُضیِّعُ -)یَْعتَِمدوا١  

یَْرتُکُوا-یََضعُ -)یَْستَلِموا٤یَِفرُّوا                                -یَْجَعُل -)یَتََوقَّعوا٣  

 ٢٠٤. عّین الخطأ لِتکمیِل الَفراَغیِْن فی األَجوبِة الّتالیِة:

تُبِعُد)-)........َغلیَظ الَقلِْب ِعندما تَُعلُِّم الَدطفاَل،ِألَنَّ هِذِه الَخْصلََة........ـهم َعنَْک!(ال تَکُنْ ١  

النَِّرش)-)اِْعلَموا أَنَُّه لَیَس للُکّفاِر دیٌن َو کذلَِک لِلَّذیَن.....ـهم َو یَنُْرصونَُهم فی.....ِضدَّ املُسلمیَن!(یَبُْسطونَ ٢  

یَِصلوا)-..األَعداُء فی الَحرب حینy ما اْستَطاعوا أَْن.......إلی أَْهدافهم!(َهرََب )......٣  

یُساِعْد)-).......املَظْلوموَن أَماَم الظّاملیَن َو لِـ.......ـهم املُْؤِمنوَن لِیَتََغلَّبوا َعلَیِهم!(ال یَْستَسلِمِ ٤  

 ٢٠٥. عّین الخطأ فی ترجمة الکلXت الّتی تحتها خّط:

دونَنا فی أَقصی النّقاِط!(ناموس ها-پاسخ میدهیم) ٍة َعلَی األَعداِء الّذیَن یُهَدِّ  ١)أَْعراضُ نا َخطٌّ أَْحَمُر َو نَرُدُّ  ِبِشدَّ

ً  عاملاً بَیَْن املَُرض!(خوار شد-برگزیده)  ٢)َو الّذی کاَن َعزیزاً فَاْحتُِقر/أَو َصفیّا

دائِِد!(گمراه نشدند-ترک نکردند)  ٣)أولئک األَصدقاُء األَوفیاُء لَْم یَُضلِّلُوا أَْصِدقاَءُهم َو ماتَرَکُوُهم فی الشَّ

 ٤)فی إْحَدی الَغزَواِت  أََرسَ املسلموَن ابْنََة حاتٍِم الطّائیَّ الّذی یُْرضَُب ِبِه املَثَُل  فی الَکرَِم!(جنگ ها-به او مثال زده میشود)
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          �' >9� ( "U	R/ ) "' `$"E� C�� �/�-��� -*�	 -l
� (  ,�� "' ���	� )  . ,� �� �	;�7  

  
                      : 8
7�|AR/ |�P�6P�      ( ��� ����# ) "� ( ���# )-     |�P�6P� "U	R/ ( ��� ����#  ,�� )  

        2  (|AR/ ) u�N ) �/� ��1 �	# �]"� C�� �� �' (  A�� 8$,� 01 $ � ��1 �� �]"� C�� �� �' ( "U	R/  

 ) ١٤، ١٣، ٧، ٤، ١(  ـْـ   �  ـُـ  -
  نونها از آخر حذف -
  تغییربدون  ١٢و  ٦صیغه  -

 :       لَْم یَْنُرصْ                 لَمْ  -
  لyَّ               :       لyَّ یَْذَهبُوا -
  الی نهی ( در مقدمه بحث شد )  :       التَْذَهبوا -
  الم امر غایب ( در مقدمه بحث شد )   :        لِیَْذَهْب  -
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           �5%#"�  ) ���� � ���-  `$"E� C�� ( "U	R/ )  � ��' ��� �� �%�� �i ��2/� . �� �� ( �5%�"���  
          . ���' �5%#"�  ���� �#�,�%� A� "' "U	R/ B ,4# <�Ja�  

                                   yَّ�5:          اَء َذَهبُْت ج ل%#"�  . A��$ :� ��1 ��  

 yَّ0   �"#%�5:  یَدُخُل اَبی البَیَت اَقوُم ِمن َمجلِسی اِحِرتاماً لَِشأِنِه َو َمقاِمهِ  ل�� �' <���N� ���' ,4%� �#"V $�� <$�g

. <J%~%��' A�";  � B �� <"9� �  

        3( |AR/ ) "' ��#1 ��"2# � ��"' �� ( ��K ) ���� �' PAM/ . ���� �"2��� (  

                                 {O=\�z =�2!  :8
7� Uc9V!� -!2� =�    ����$ $� "' �' ��K     :  

      4 � ) u��N  � �5� �' �V1 u�N 0�� :�"� ���' B0�� <�Ja� <"��� �"��� (–  ,V A��%�$ ( � 01  

         : F"Z�    : �#,� �� u6N u��N لَم یَهدِ  �لَم یدُع         لَم + یَهدی  �لَم + یدُعو  

  یادآوری : 

    ● : ��*B�� ( w�
� ���: ( <�Ja� `$"E� "� <j' ��� )  

  �w�
� PG
�� �u: g'  ���*B�� PG
�� �u: (& : ,� �� ��$ ��  3��� �'  

    1(  ) �$,&5� <T ���U�! A�$�1 �� `$"E� �"� �I%� F�� �' ���,� �� ��� <T 01 �' �� (  

    2(     : A%�� �� <�Ja� �$ f�V1  

      3 ( �I%� �� �%�� �i6 0��' .�#"� �� �i"' �%%I7   

                                     :8
7�|�P�6P%M/  -  |2P�6P%M/ ... "2P�6P%M/  |�P�pR�M/ . . .R:-  |�P�6R�M/  
     ●:�%&  

          1 ( �"� �I%� "' �$ 01 ��� 8T�,� $ B ��1 �� ��"� � A)�5�� �"� �I%� �� �' >9� ��� <T  
           . ��� �"2��� �#$�"%' ��"~�  

  ) ١٤و  ١٣،  ٤،  ١ـــْــ  ( صیغه  �ـــُـــ    �
  ) ٥،  ٣،  ٢حذف   ( صیغه  �ن   �
 بدون تغییر �( جمع مونث )  ٦صیغه   �
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        2 ( P� )  � ��' ��� ��� <T-  Rt�- . A%�� :�"� �$ 01 A%#�,7 �� �%�' $��i ( �AXq  

            :8
7�{�R��X=�P%   ( ���' ��"' )-  {/P�( ���,�' ��"' ) �,/,9P%  -   

       3  ( ) �	��  � ��"� ��� �	;�7 $��
.     : A%�� �� �"���� (    :8
7�|�P�6R�M/  �   A���' ��"'  

        4 (   � ��"� ��� C�� 0�� ���� ���'-0	 �"# : �� A%��,V �"����  

                           ( ��' ��"' ) |�P�6P%M/�   ( ��' ��"2# ) |�P�6P�T 

● -0	 �"#  ( ���� ��� ):  
 C�� �� �' �$ ( �@# �T ) u�N B  A�$� "' �&�  � �$ �$"� 0� <"a#� A%��,~' �"��� 01 �V1 � �$�1 `$"E�

: A%�"	# �� <�Ja� �$  

    PG
�� �"# + ( -0	 ) o  :  

   

  الیَجلِْسنَ   �التَکُتبی   /   ال + یَجلِْسَن    �َالتَْذَهبوا     /   ال + تَکُتبیَن   �ال + تذَهبوَن 

 ●: ��B	  

             1  (                      . $� �'$"� ��"~� �I%� F"��� $ ��4%' C�� :��  

           2 (  ( ��� A�� �"� �����  � ��&� 0,K ) . $� �$ 0,5� A5N B `$"E� �V1 $ ��&�  

                               :8
7�  T{�R7{/� [�Q.RCM�"2  

                               

          3  (� �	;�7 $  ) �	��  � A)�5�� � ��"� �"� �I%� $ �@# C����
O	 $ �/� A%�� �� �"���� (  
              .��� ��$"� ���� ��� 0"	� �&%# 01  � �"���� �' � "%# ��"~� �"� �I%�  

 : �,Q2P�6P�T ( ��"~� ) ����#  :   �,2P�6R7T / ( A)�5�� ) A���' ��"2#  :  ��6#T /   ( ��"� ) �#��' ��"2#  

{/ �AXq{6P%( �#��' ��"' ng ) �:P2P� 

�@# �T  0,5� �"; �' �]$"* ��&�- ( :%��"� k"9�/� C%/ �' ) 

  ) ١٤و  ١٣،  ٧،  ٤،  ١ـــْــ  ( صیغه های  �ـــُـــ    �
  ) ١١و  ١٠،  ٩،  ٨،  ٥،  ٣،  ٢حذف   ( صیغه های  �ن   �
 بدون تغییر �( جمع مونث )   ١٢و  ٦صیغه   �
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  هشدار :�
  مواظب کلمه ( اَال : آگاه باش ) باشید که جزو هیچکدام از انواع الی ذکر شده نیست . 

  مثال : اَال ِبِذکِر اللِه تَطَمّنئ الُقلوب 

  

  

  

  

  

  

  

-  -�	 ( o ) : .��� �	# "a�� 01 $ ��%%I7 � �%� �� $��i `$"E� C�� �� �'( P9#�� PG
�� �"# + o ) 

  خدا می داند ولی شM yی دانید .مثال : و اللُه یَعلُم و انتُم التَعلَمون : و 

-  -0	 ( o ) : .��� �� <�Ja� �$ 01 � �%� �� $��i `$"E� C�� �� �'( H([Y� PG
�� �"# + o )  

  مثال : التدُخلوا ِمن باٍب واحٍد و ادُخلوا ِمن ابواٍب متفرقٍة : از یک در وارد نشوید و از درهای مختلف وارد شوید .

-  ;�� -�	 ( o ) : .�%� �� $��i �U%	�� ��	; F�� $ A�� �� �' ( f�B	 ��� + o )( �/�F��� ��� ��� )  

  مثال : التلمیَذ فی الّصّف : هیچ دانش آموزی در کالس نیست .

-   iX 3�4 ( o ) : .�%� �� $��i $� F� A�� � "� �  $� :�,�7 A�� � :%'( ��� + o + ��� )  

  الصحیفَة : مجله را خواندم نه روزنامه را مثال : قرٵُت املجلَّة ال

- ( �	 ) -�"� �. $�9� o  : ( أ ) در پاسخ به سوال ( َهل ) و :  
  مثال : اَ اَنَت ِمن تَربیز : ال ، اَنا ِمن تهران
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  »:ال یَحزنَک قوُل الّذیَن کفروا باللِه و الیوم اآلخر َفال تَقُنط ِمن رحمة الله!«  . ٢٠٦

  . سخنان آنانی که به خداوند و روز واپسین کافر شده اند، تو را اندوهگین نکند و از رحمت خدا ناامید نشو!١   

  . نباید کالم کسی که به الله و روز قیامت کافرشده، تو را ناراحت کند و از رحمت خدا ناامید شوی!٢   

  . گفتار کسانی که به خدا و روز قیامت کافر می شوند، تو را ناراحت ننyید و نباید از رحمت خدا ناامید شوی!٣   

  ، نباید تو را اندوهگین کند و از رحمت خداوند ناامید نشو!. سخن کسانی که به خداوند و روز واپسین کافر شده اند٤   

  . عّین الّصحیح:٢٠٧

  . لِیَنَهِض املُسلموَن ِمن نوم الغفلة،: مسلyنان از خواب غفلت بیدار می شوند،١   

  . لِکی یَتََقّدموا فی املَجاالِت املختلفة،: که در زمینه های مختلفی پیرشفت کنند،٢   

  َعلَم اإلسالم بأیدیهم،: و پرچم اسالم را با دستانشان باال بربند، . و یَرفَعوا٣   

  . و ال یکونوا من الخارسین فی الدنیا!: و تا از زیان دیدگان در دنیا نشدند!٤   

حیح:٢٠٨   . عّین الصَّ

الَة و أنتُم ُسکاَری . « ١      نباید در حالی که مست هستند، Mاز بخوانند!»: ال تَقَربوا الصَّ

  . ¼ یَُمّن اللُه علی ِعباِده أبداً: خداوند هرگز بر بندگانش منت Mی گذارد!٢   

  . ¼ تَنتَخبون طَریقاً یَُجرُّکم إلی الّضاللَِة: چرا راهی را انتخاب می کنید که شy را به گمراهی بکشاند؟٣   

  اد بگیر!. تَعلَِّم القرآن لتفهم القرآن Bاماً: برای فهمیدن کامل قرآن، عربی ی٤   

حیح:٢٠٩   . عّین الصَّ

  . ال تخرجین من البیت قبل أن تَلبسی مالبَس مناسبًة: قبل از این که لباس های مناسبی بپوشی از خانه خارج نشو!١   

  . لِیُسافر اإلنسان و یحصل علی تجارب کثیرة: انسان باید مسافرت کند تا به تجربه های فراوانی دست یابد!٢   

  . ¼ یَقدر أحٌد أن یأتی ¨ثل القرآِن: کسی نتوانسته است که مانند قرآن را بیاورد!٣   

  . ال یَعقُب العاقل هدفاً یَقتُل َوقتَُه: عاقل نباید هدفی را دنبال کند که وقتش را بکشد!٤   

  :الخطأ. عّین ٠٢١

  آیا Mی داند که خداوند می بیند؟»: اَ¼ یَعلَم بأّن الله یَرَی. « ١   

  . ال تظلم کy ال تُحبُّ أن تُظلَم: ستم نکن هyن طور که دوست نداری به تو ستم شود!٢   

  . فَلیَعتمد اإلنساُن علی قدراتِِه فقط: انسان فقط باید بر توانایی هایش تکیه کند!٣   

  لِسانُُه کَُ�َ إخوانُُه: هرکس زبانش شیرین شود، دوستانش زیاد می شوند!. َمن َعُذَب ٤   

  :لخطأ. عّین ا١٢١
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: این زنان نباید کاری را انجام دهند که به آن ها رضر می رسانند.١      . هؤالِء نساٌء ال یَفَعلَن ما یَُرضُُّهنَّ

  ِده: به این استاد به پاس تالش هایش دکرتای افتخاری داده می شود.. یُعطَی هذا األُستاُذ الدکتوراه الفخریّة تقدیراً لُِجهو ٢   

  . لَن أستشیَر من یَحسُب نَفَسه عاقالً: با کسی که خودش را عاقل می پندارد، هرگز مشورت نخواهم کرد!٣   

  . لِنُشارک فی حفلة تکریِم املُعلّمیَن: باید در جشن بزرگداشت معلyّن رشکت کنیم!٤   

  »:أکُلوا ِمXّ ± یذکُر اسُم اللِه علیهال تَ . «٢١٢

  . Mی خورید از آن چیزی که اسم خدا بر آن آورده Mی شود!٢. از آن چه نام خداوند بر آن ذکر نشده است، نخورید!          ١    

  ر نکرده اند، نخورید!. از آن چه نام الله را بر آن ذک٤. نباید از چیزی بخورید که اسم خداوند بر آن آورده نشود!    ٣    

َنِة!. « ٢١٣   »:ِألَتَکَلَّم َمَع أصدقائی لِیُساِعُدونی فی تََعلُِّم دروسی حتّی أَنَجح فی امتحاناِت آخِر السَّ

  . باید دوستانم در یادگیری درس ها به من کمک کنند تا در امتحانات پایان سال قبول شوم!١  

  ن در یادگیری درس هایم کمک کنند تا در امتحانات پایان سال موفق شوم!. باید با دوستان خود صحبت کنم تا به م٢  

  . با دوستانم صحبت می کنم تا به من در یادگرف~ درس هایم کمک کنند تا در امتحانات پایان سال موفق شوم!٣  

  های انتهای سال موفق شوند! . برای این که با دوستانم صحبت کنم باید به آن ها در یادگیری درس ها کمک کنم تا در آزمون٤  

زَق لَِمن یَشاءُ . « ٢١٤   »:أو لَم یَعلَُموا أَنَّ اللَه یَبُسُط الرِّ

  . أیا Mی دانند که خداوند روزی را برای کسی که می خواهد، فراوان می کند؟   ١   

  . آیا ندانسته اند که خدا روزی را برای هرکس که بخواهد، می گسرتاند؟٢  

  . آیا ندانستند که خداوند روزی را به هرکسی که خواست، گسرتانیده است؟٣  

  . أیا ندانسته اید که خداوند روزی را می گسرتاند برای کسی که بخواهد؟٤  

  »بادیه نشینان گفتند:............ »: « قالَِت األعراُب آَمّنا ُقل ± تُؤمنوا ولکن ُقولُوا أسلَمنا . « ٢١٥

  . ایyن آوردیم بگو ایyن نیاورده اید، بلکه بگویید: اسالم آورده ایم!١  

  . ایyن آوردیم بگو: ایyن نیاورید، بلکه بگویید: اسالم بیاورید!٢  

  . ایyن می آوریم بگو ایyن Mی آورید، بلکه بگویید: اسالم می آوریم!٣  

  ولی االن می گویید : اسالم آورده ایم!. ایyن می آوریم بگو: شy ایyن نیاورده اید، ٤   

  :خطأ. عّین ال٦٢١

  . أنا ¼ أُساِفر فی الّسنتین املاضیتیِن: من در دو سال گذشته مسافرت نکرده ام!١   

  . هو لَن یَرِجَع إلی امللعب َغداً: او فردا به ورزشگاه برخواهد گشت!٢   

  باید در زندگی اش موفق شود! . من یَجتَِهد یَنَجح فی أعyلِه: هرکس تالش کند٣   
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  . حاِول لکی ال تیأَس فی حیاتَِک: تالش کن تا در زندگی ات مأیوس نشوی!٤  

  :لخطأ. عّین ا٧٢١

  نزاده و زاده نشده است و کسی برای او همتا نبوده است!»: ¼ یَلِد و ¼ یُولَد * و ¼ یَُکن له کُُفواً أََحٌد . « ١   

  پس مؤمنان فقط باید بر خدا توکل کنند!»: وَکَِّل املؤمنوَن علی اللِه فَلیَتَ . « ٢   

  پس پروردگار این خانه را باید عبادت کنید!»: فَلیَعبُدوا رَبَّ هَذا البیت. « ٣   

  خشید!کسی که در گرسنگی به آنها خوراک داد و آن ها را از ترس ایمنی ب» : الّذی أَطَعَمُهم ِمن جوٍع و آَمنَُهم ِمن َخوٍف . « ٤   

  أ يف التعريب:الخط. ع� ٨٢١

  . هرگز به خوبی دست نخواهیم یافت: لَن نَناَل الِربَّ أبدأ،١  

  ۲ .،   تا از آن چه دوست داریم، انفاق کنیم،: َحتّی نُنفَق ِمyّ نُِحبُّ

  . و از بازدارندگان از بدی باشیم،: و نكوَن ِمن الناهË عن املُنكر، ٣  

  . و از دوستی با دلسوز نادان دوری Mاییم!: َو لنَجتَنب ُمصاَدقَة ُمشِفٍق جاهٍل!٤  

  »: در کارها باید به خداوند توکل کنیم تا به بهرتین شکل به پایان برسدا. «٢١٩

  . لِنَتَوكَّل عىل الله يف أعyلنا حتّى تصل إىل غايتها بشكٍل أحسن!١   

  يف األعyل حتّى تَِصَل إىل نهايتها ِبأحسِن شكٍل!لِنَتَوَكَّل عىل اللِه . ۲   

  علينا أن نَتَوَكََّل عىل الله يف األعyل حتّى َوَصَل إىل آخره بأحسن شكٍل!. ۳   

  يجب علينا أن نَتَوَكََّل عىل اللِه يف األعyل لå يصَل إىل نهايته بأفضل األشكال!. ۴  

  :لخطأعّین ا» ش دانشمندان بزرگ را مورد توجه قرار دهیم!ما برای رسیدن به اهداف خود باید تال . « ٠٢٢

  . للحصول علی أهدافنا علینا أن نهتّم بجهد العلyء الکبار!        ١   

  . لنجعل جهد العلyء الکبار نصب أعیننا للوصول إلی أهدافنا!٢   

  . یلزم علینا باالهتyم بأهدافنا للوصول إلی اجتهاد العلyء العظام!     ٣   

  . للتوّصل إلی أهدافنا یجب علینا أن نجعل اجتهاد العلyء العظام نصب أعیننا! ٤  

  این دخرتان اگر تالش نکنند، در انجام وظایف خود به موفقیت دست نخواهند یافت!. « ٢٢١

  ء البنات، لن ینجحن فی أداء واجباتهّن!    . إن ¼ تجتهد هؤال ١   

  . إن ¼ یجتهدون هؤالء البنات، ¼ یَُفزَن فی القیام بالواجبات!٢   

  . إذا ال تجتهد تلک البنت ¼ تحصل علی النّجاح فی األداء بالواجبات!   ٣  

  . إذا ¼ تجتهدی هذه البنات ،¼ تصلن إلی التّوفیق فی القیام بواجباتهّن!٤   
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  »:تَرجعیَن  –یَرِجعَن  –تَرِجعَن « . عّین الّصحیح فی األمر عن األفعال التالیة: ٢٢٢

  اِرِجعی –لِیَرِجعَن  –. اِرِجعَن ٤لَِرتِجعی     –اِرِجعَن  –. اِرِجعَن ٣اِرِجعی      –لِیَرِجع  –. اِرِجع ٢اِرِجعی         –اِرِجعَن  –. لَِرتِجعَن ١   

حیح فی٢٢٣ ثَنا –َغِضبِت  –َغَسلُت « النّهی عن األفعال التالیة:  . عّین الصَّ   »:َحدَّ

ثنا                                      –ال تَغَضبی  –. ال أغِسل ١    ثَنا –ما َغِضبِت  –. ما َغَسلُت ٢ال یَُحدِّ   ما َحدَّ

ثُنا                           –ال تَغِضبیَن  –. ال أغِسل ٣    ث –ال تَغَضب  –. ال أغِسُل ٤           ال تَُحدِّ   ال نَُحدِّ

حیح عن الکلXت الّتی تحتها خّط: ٢٢٤   :»لیعبد اإلنساُن خالقاً الکُُفَو لَُه و ال یُرشک بعبادته َحّتی یفوز فی الّدنیا و اآلخرة!« . عّین الصَّ

  َحتّی یفوَز     –ال یُرشِک  –. لِیَعبُِد ٢                 َحتّی یَفوَز                          –ال یُرشُِک  –. لِیَعبُُد ١   

  َحتّی یَفوزَ  –ال یُرشَِک  –. لِیَعبَُد ٤َحتّی یَفوُز                                           –ال یُرشُِک  –. لِیَعبُد ٣   

  فیه املضارع املجزوم: لیس. عّین ما ٥٢٢

  . لِیَنظُر املُؤمنون إلی العا¼ کُلِّه بِنَظَِر االعتباِر!٢. لیفَهم الطُّّالب هذا الّدرس یَحتاجون إلی زمن أک�!              ١    

  . ال تُحّدِث الناس بکُّل ما سمعت ِبِه!٤. ¼ یَستَخرج الغّواصون من البحر ُدرراً أمس!                       ٣    

  ال یمکن أن تکون جازمة:» ـ لِ « . عّین ٢٢٦

  . إّن الفرص Bَُرُّ َمّر السحاب فَلنَغتَنمها!٢. لِتُواجه النّساُء ُصعوباِت الّدهر صابراٍت!                           ١   

  ی الکتاب!. لِتجد صدیقاً مخلصاً علیک أن تقبل عل٤. لیحفظ التالمیذ ثالثة أشعار للجلسة القادمة!                    ٣   

  »:الّالم« عن نوع  لخطأ. عّین ا٧٢٢

  . لِتنالوا الربَّ علیکم أن تنفقوا ِمyّ تحبّوَن: الجازمة٢. السنجاُب الطائُر لَُه ِغشاٌء خاّص کاملظلّة: الجارّة                ١   

  جعل جهد النّملة نصب أعیننا جمیعاً: الجازمة. لن٤. إMّا بُِعثت ألBُّم مکارم األخالِق: الناصبة                          ٣   

حیح فی نوع الکلXت الثالث:». ُقلُت لَها بصوت عاٍل: لِتَصدق فی حیاتک دا©اً لتبتعد عن الرذائل!. « ٢٢٨   عّین الصَّ

  ناصبة –جارّة  –. جارّة ٤الم أمر           –جازمة  –. جازمة ٣ناصبة          –جازمة  –. حرف جّر ٢جازمة       –ناصبة  –. ناصبة ١

  الناهیة:» ال « . عّین ٢٢٩

. القوانین اإلسالمیّة ال Bنعنا عن التقّدم فی املجاالت االجتyعیّة!  ٢. الّذی ال یَرحم الناس ال یَرحمه الله فارحموا حتّی تُرَحموا!        ١

  . ال أنَسی ذکریاِت حفلة زواج صدیقی الّتی انعقدت قبل شهر!٤         . ال یتکلِّم اإلنسان قبل أن یتأّمل فیy یُریُد أن یقوله!          ٣

  فی الفعلین:» ال « عّین نوع » ال یَطلُب الوالِداِن ألوالدهX إّال الخیر فال یَسَمحا أن یُصادقوا أّی شخٍص!. « ٢٣٠

  النافیة  –. الجازمة ٤فیة            النا –. النافیة ٣الناهیة           –. الناهیة ٢الجازمة        –. النافیة ١   

حیح:» و ال تیأسوا من روح الله إنّه ال ییأس من روح الله إّال القوم الکافرون. « ٢٣١   عّین الصَّ

  . ال تَیأسوا: فعل نهی، للمخاطبین ، الزم ، مزید ثالثی / فعل و فاعله ضمیر الواو البارز١   
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  الزم / فعل و مع فاعله ، جملة فعلیّة –للغائب  –. ال یَیأُس : مضارع مجزوم ٢   

  نکرة / مضاف إلیه –مذکر  –مفرد  –. الله ( الثانی ): اسم الجاللة ٣   

  معرفة / صفة –اسم فاعل  –. الکاِفروَن: جمع سا¼ للمذکر ٤   

  . عّین مضارعاً ال یُرتجم مضارعاً:٢٣٢

  . حاولت کثیراً ِألستَطیَع أَن أَنَجَح فی االمتحان!٢اإلنساُن أنَّ کُلَّ نفس ذائقُة املوِت!                                  . لِیَعلَمِ ١    

  !. املسلمون لِیَستَطیُعوا أَن یواجهوا املشاکل٤»                                       قُل ¼ تُومنوا ولکن قُولُوا أَسلَمنا . « ٣    

  . عین الفعل ماضیاً فی املعنی:٢٣٣

!٢. َمن َحَفَر برئاً ِألخیه َوقََع فیها!                                                 ١   فوِف بسبب برودة الجوِّ وا فی الصُّ   . الطُّالُب ¼ یَحُرضُ

  . اِعتَمدوا علی اللِه فی جمیع أحوالُِکم!٤                . املُؤِمنوَن ال یُرشِکُوا أحداً بعبادة ربِّهم!                       ٣  

  . عّین العبارة الَّتی یمکن أَن تکون مضارعاً مرفوعاً أَو مجزوماً:٢٣٤

مِس !          ١ !٢. ما تَخرُِج النّملُة إلی سطح األرِض تَنُرشها تَحَت َضوء الشَّ   . املَُمرِّضات ال یُهِملَن فی أداء وظائفهنَّ

  . طَلَبَت هذه األُّم من ولدیها أَن یُساِعداها فی أعyل البیِت!٤ساعَد املحرومیَن فی بالدی، سافَرُت إلی هذه املناطق!                   . ِألُ ٣

  . عّین حروفاً کلّها تقدر علی حذف الّنون:٢٣٥

  إذا –کی  –َمن  -. لِـ ٤ال                 –أن  –لَم  –َعن  .٣لِـ               –لَم  –ما  –. حتّی ٢ِمن               –إن  –ال  -. لِـ ١

  عّین الّصحیح فی نوع الّالمات الثالث:». ملّا دخلنا الصّف قلت لصدیقتی لنجلس فی األمام لنسمع کالم األُستاذة جّیداً! . « ٢٣٦

  . حرف الجّر / الم األمر / جازمة٤ناصبة / الم األمر          . جارّة / ٣. ناصبة / جازمة / حرف الجّر       ٢. جارّة / جازمة / ناصبة     ١

  . عّین األفعال مجزومة کلّها:٢٣٧

  . عندما أُنزل القرآن ¼ یقدر أحد علی أن یأتی ¨ثله حتّی اآلن!          ١   

  . من ¼ یُقّرص فی أداء واجباته الیوم یصل إلی أهدافه غداً!٢   

  . لیستیقظ کّل املسلمین من نوم الغفلة حتّی یأخذوا حّقهم من الظاملین!     ٣   

  . ینادینی صدیقی أن أُشاهده ولکنّنی ¼ أفهم ماکان قصده من هذا النداء!٤   

  . عّین املضارع املنصوب:٢٣٨

!٢. هذا الدرس صعب، لِیساعدک أخوک!                                 ١     . أمرت األُّم بناتها أن ال یکسلن فی أعyلهنَّ

  . إن تَعرفوا حالوة عاقبة الحّق تصربوا علی مرارته!٤. فی الّسyوات و األرض عجائب کثیرة لِتَنَبُِّه اإلنسان!                ٣  
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 ���� ���  ☯درس هفتم : ������  

و رس اَطراف : دست و پا اُصیبَت : دچار شد ( اَصاَب / یُصیُب ) أَخیراً : رسانجام  
 اُعجوبَة : شگفت انگیز

( جمع : اَعاجیب )   
یَُؤلُِّف )مضارع : اَلََّف : همدل کرد ، نوشت (   آیات : نشانه ها ( مفرد : آیَة ) 

یُوفی )مضارع : اَْوفَی : وفا کرد (   
 ( اَْوفوا : وفا کنید )

یُلْقی )مضارع : اَلَْقی : انداخت (   
 ( اَلَْقی ُمحاَرضَة : سخxانی کرد )

مؤنّث ←بَکyْء : الل   
( جمع : بُکم ) مذکّر )←( أَبَْکْم : الل   

( جمع : اَحزَِمة ) ِحزام : کمربند حروف الهجاء : حروف الفبا  ی : تب   ُحمَّ
با وجودِ ْغَم : َر  رَّسام : نّقاش ْوح : رحمترَّ ال   

یَْسَعی )مضارع : َسَعی : تالش کرد (   
 = َجدَّ ، اِجتََهَد ، حاَوَل 

مؤنّث ←َصyّء : کر ، ناشنوا   
( جمع : ُصّم ) مذکّر )←ناشنوا  ،( اََصّم : کر  

مؤنّث ←َعْمیاء : کور ، نابینا   
ی)( جمع : ُعمْ )مذکّر ←(اَْعَمی : کور ، نابینا   

ِدماغّی : فلج مغزیَشلَل   طَباشیر : گچ نوشتار َشهاَدة : مدرک 
ِبـ : دچارِ  ُمصاٌب  ُمْخَرضَّة : رسسبز  أَنَّ : با این که َمعَ    

  نَظََّف : Bیز کرد، پاکیزه کرد ُمَعوَّق : معلول ، جانباز
یُنَظُِّف ) مضارع:(  

یُواِجُه )مضارع : واَجَه : روبرو شد (   

: دست ها و پاهایشاَطراُف االَربََعِة  ، شکستَهزیَمة : شکست دادن یُْرسَی : چپ   
 

 فی ترجمه املُفردات الّتی أُشیر إلیها بخّط: الخطأعیِّن . ٩٢٣

قینَ )إّن هوالء الرّجاَل کانُوا ١   (جانبازان) أَو فَُقراَء فی َحیاتِِهم! ُمَعوَّ

  نوشتار)(گچ  بَِقَدَمِه الیُرسی! طَباشیرَ )أََخَذ کریستی ِقطَعَه ٢

  (کمربند) األَسوِد فی التّکواندو! الِحزامِ َعلَی »َمهتاب نَبویّ «)َحَصلَُت ٣

! ُمصاباً )ُولَِد کریستی فی أُرسٍه فقیرٍة و کاَن ٤ ماغیِّ لَِل الدِّ   (صواب) ِبالشَّ

  فی ترجمه الکلXت الّتی تحتها خّط: الخطأعیِّن . ٠٢٤

  (دشنام دهنده) ناِدماً علی َعَملِِه الَقبیح! الّشاتِمُ )أَصبََح ١

  (باوجوِد) هذا فهَی تَکتُُب َو تَرُسُم َو تَسبَُح! ُرغمَ )٢

  (تحت تاثیر قرار گرفتند) إعجاَب اآلخریَن! أَثاروا )کثیٌر ِمَن النّجحینَ ٣

  (مدارک) الجامعیِّه! الّشهاداِت َحَصلَت َعلَی َعَدٍد ِمَن »هیلین)«٤

  فی ُمضاٌد املُفرداِت الّتی أُشیر إلیها بخّط: الخطأعیِّن . ١٢٤

  الیُمنَی)-(أَعطَی !الیَُرسیالطّالُب ِقطعَة طَباشیَر ِبیَِدِه  أََخذَ )١

  آِخره)-(ِصعاب الیومیّه! حیاتُِکمٌة فی ر کثی َمشاکَِل )أنتُم تُواِجهوَن ٢

  َمجهوالً)-(تَکاَسلُت  فی َمدینِتنا!معروفاً کثیراً َو أَصبحُت رَّساماً اِجتَهدُت )٣
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  الیَأس)-(اقرتان »!الرُّجاءِ  اِنِقطاعُ أَعظُم البَالِء )«٤

  فی ُمراِدِف الکلXِت الّتی تَحَتها خّط: الخطأعیِّن . ٢٢٤

! بَلََغت ِعنَدما»هیلین کیلِر« )١   (َوَصلَت) ِمن الُعمِر تِسَعَة َعَرشَ َشهراً أُصیبَت ِبُحمَّ

yِء ماٌء «... )٢   (تَِصیُر) »!األَرُض ُمخَرضَّةً  فَتُصبِحُ أَنزََل ِمَن السَّ

  (فی النِّهایِه) اِستَطَعُت أَن أَصنََع لُعبًَه جمیلًه ِمن الَخشِب! أَخیراً َو  )٣

نِه الِعرشیَن ِمن ُعمرِِه کاَن عامالً  )٤   (فقیراً) !بَسیطاً األُستاذ آذر یَزدّی فی السِّ

  فیه َجمُع التَّکسیر: لیسعیِّن ما . ٣٢٤

  )األُستاَذ َمهدّی آذر یَزدّی أَشَهُر کاتٍِب لِقَصص األَطفاٍل!٢             أَن تُساِفَر إلی البُلداِن املُختلفِه!»هیلین«)َو أَخیراً استطاَعت١

َه ُمحاَرضاٍت َو أَصبََحت أُعجوبََه َعرصِها!»هیلین«)أَلَقت٣ َسٍه تَهتَمُّ ِبأُموِر املُوَّقیَن!)فَأَرَسلَ ٤               ِعدَّ   ها والداها إلی ُمَوسَّ

  ِمَن البقّیه: أَکَ� عیِّن ما فیه َجمُع الّتکسیر . ٤٢٤

  )هوالء فَُقراُء یُواِجهوَن َمشاکَِل کثیرًه فی َحیاتِِهم!٢                                          »    بَکٌم ُعمٌی فَُهم الیَرِجُعونَ  ُصمٌّ )«١

  »لََقد کاَن فی یوسَف َو إخوتِِه آیاٌت لِلّسائلینَ )«٤                                  »یَقولوَن بأَلِسنَتِهم ما لَیَس فی قُلوِبِهم)«...٣

  »:................الجامعّیِه! لXَّ ................ُمحاَرضاتی فی الُبلداِن املُخَتلَِفِه،أَصبَحُت ...............َو َحَصلُت َعلَی َعَدٍد ِمنَ «. ٢٤٥

هاداِت                                    –َمعروفًَة –)ألَقیُت ١ ساِت  –َمشهورًَه  –)أَرَسلُت ٢              الشَّ   املُوسَّ

هادهِ  – َمحبوبهً  –)بَلَغُت ٤                  االِسِتشهاداِت                          –أُعجوبًَه  –)اِلتََقیُت ٣   الشَّ

٢٤٦ ...................»! ماغیِّ لِل الدِّ حیح ».والِدی َرُجالً َفرِحاً،ولکن بَعَدما تَصاَدَم أَخی...............محزوناً ِألَنَُّه..............ِبالشَّ ما هوالصَّ
  لتکمیل الفراغات؟:

  أَصیَب  –کاَن  –)أَصبََح ٢          أَصاَب                                                  –کاَن  –)لَیَس ١

  أَصاَب  –أصبَح  –)لَیَس ٤          أُصیَب                                                  –صاَر  –)کاَن ٣

معِ َفال تَ «. ٢٤٧ اِنتَخب اإلجابَه املُناسبَه ».سَمُع األَصواَت................ولکن صدیقی................َوالیَسَمُع شیئاً!والدتی ..............السَّ
  لِتکمیل الفراغیِن:

ءُ  –کَثیراً  –)قَلیلَُه ٢أََصمُّ                                                         –داِ£اً  –)کَثیرُة ١ َّyَص  

  َصyء –قریبًه  –)ُمصابُه ٤أََصٌم                                                         –یّداً ج –)ثَقیلَُه ٣

هاداِت الجاِمعیَِّه!»هیلین کیلِر«َحَصلَت«. ٢٤٨ حیح فی تَعریف».علی َعَدٍد ِمَن الشَّ هاده«عیِّن الصَّ   َحَسَب العباره:هی ............»الشَّ

  ُمعیَّنٍه ِمن ِخالِل ما یَقوُل أَحُد َعyّ شاَهَدُه أَو َسِمَعه!)إثباُت واقَِعِه ١

  )اِصِطالٌح إسالمیُّ َو یُراُد ِبِه أَن یُقتََل اإلنساُن فی َسبیِل اللِه تَعالی!٢

  )إخباٌر صادُق فی َمجلِِس الَقضاء ِبلَفِظ الّشهادِه ِإلثباتِت حقٍّ َعلَی الَغیِر!٣

  لّدارِس قَد أَنهی ِبنَجاِح َمرحلًه ُمَعینُه فی ِدراَسِته!)َوثیقٌه تَوکُِّد ِبأَنَّ ا٤
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               �7��%%I7 �2V � ���2� e��*� $ � ���1 �� �%	�� ��	; �� �' �� �7"	�� �*,	a�  � ��� 8$"2*  
             . ���� �� "a��  

 ناقصه ( کان و اخواتها ) ( درس هفتم یازدهم )افعال )  1                                              

                         : C� ���G
OX ���9	2 ( ( درس اول دوازدهم ) ( اِنَّ و اخواتها ) حروف مشبّهة بالفعل  
  )ال ( ناسخه ) ( الی نفی جنس ) ( درس اول دوازدهم   ) 3                                                      

   1 �m%
	 8
"#� (:        �$ �2V � ���� ��# `,��� 8$,� �' �$ ���2� � ���1 �� �U%	�� ��	; �� �' F"��� :��  
                          �.i"# F"��� B�2V �' � �.i"# F"��� A�� B���2� �' 8$,� :�� $ �� ���� �� e,.��  
                         �� $ . ,� �� ���� F"��� 0"	� F"��� :�� di�"��� . ���&� ��$"� 0"'   

     
    C� ���G
OX �m%
	 8
"#� ( ,' ) R0"� :–  ( �� ) P$"�–  ( �&%# ) Pn%R/– |�R� ( �� B ���� ) P}P2  
  

  خبیراً خرب کاَن ) –( الله اسم کاَن کاَن اللُه خبیراً          �( الله مبتدا و خبیر خرب )        اَللُه َخبیٌر           
  اَْصبََح اَالعداُء ُمنَهزِمیَن فی هِذِه الَحرِب        �اَالعداُء ُمنَهزِموَن فی هِذِه  الحرِب              
  منهزمیَن خرب اصبح )  –( االعداء اسم اصبَح                        منهزموَن خرب ) –( االعداء مبتدا          

                  
 

         1 (   : ��"\ A��: 8
  R0"� A�� X�� )–                                                    ( R0"� �2V w��%2V   کاَن اللُه خبیراً    �7

         2 (   :  $"' �%	]: 8
  R0"� A��-        ( R0"� �2V wj%�i » � « ( [	%�   کانُـوا قلیالً   �7

         3 (   : ���&� �%	]: 8
  �] )–                                        ( R0"� �%V w"*"a	R0"� A�� P�#� ���&� �%  کُْن شجاعاً    �7

  

         1: &��� (           :8
                          حّقاً خرب کاَن ) –( وعُد اسم کاَن   وعُد َربّی َحّقاً کاَن �7

        2 : �*)� (  

֠ : �m%
	 8
"#� ��� P�9	� 

֠ : �m%
	 8
"#� �O� P�9	� 
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            �    : �U%���   : 8
  یجتهُد خرب کاَن ) –کاَن التلمیُذ یَجتَِهُد فی دروِسِه ( التلمیذ اسم کاَن �7

          �   : �U%	��   : 8
  جهاده عظیم خرب کاَن ) –( میثم اسم کاَن   ظیمٌ کاَن میثُم جهاُدُه ع�7

         3 : �*)� �O' (     : 8
ِف �7   فی الصف خرب کاَن ) –( املعلم اسم کاَن   کاَن املَُعلُِّم فی الصَّ

  : �%& �m%
	 8
"#� 3�:  

 C�� �.i"# F"��� :%' $ » P}P2�R� « �.i"# F"��� �%9' �/� ,� �� u�� �"* F"��� ��#"�� C�� "' 0"4��� �"

: �%�� �i ���1 ��  F��; $ �� "� C�� :�� u�� �' x $� -�� �/,	��   

: -l
� 3�: ( !�  
  

=9t\  
)t\  �t\  =-2\  
)t\  �1t\  =�	��  
)W�	��  �W�	��  2�	��  
)W�	��  �1�	��  
�	��  W1M�	  
R0"�  "#"�  �,#"�  �R#"�  "�R#"�  �:X�  P��X�  "	X��X�  AX��X�  M��X�  "	X��X�  �:X��X�  Q��X�  ")�X�  
P$"�  �$"�  �$"�  8P$"�  "7P$"�  R0�M�  P8�M�  "	X7�M�  AX7�M�  M8�M�  "	X7�M�  �:X7�M�  Q8�M�  "#�M�  

Pn%R/  "&%R/  �,&%R/  |�P&%R/  "�P&%R/  R:&R/  P�&R/  "	X�&R/  AX�&R/  M�&R/  "	X�&R/  �:X�&R/  Q�&R/  "�&R/  

  
 ( e: PG
�� 3�:  

  
=9t\  
)t\  �t\  =-2\  
)t\  �1t\  =�	��  
)W�	��  �W�	��  2�	��  
)W�	��  �1�	��  
�	��  W1M�	  

X0,5P�  [0"#,5P�  R0,#,5P�  X0,5R7  [0"#,5R7  �:X5P�  X0,5R7  [0"#,5R7  R0,#,5R7  R:%#,5R7  [0"#,5R7  �:X5R7  X0,�R�  X0,5R#  

X�%.P�  [0��%.P�  R0��%.P�  X�%.R7  [0��%.R7  R0�M.P�  X�%.R7  [0��%.R7  R0��%.R7  R:��%.R7  [0��%.R7  R0�M.R7  X�%�R�  X�%.R#  

  
 ( �: ��� 3�:  

  
=9t\  
)t\  �t\  =-2\  
)t\  �1t\  =�	��  
)W�	��  �W�	��  2�	��  
)W�	��  �1�	��  
�	��  W1M�	  

:X5P%M/  "#,5P%M/  �,#,5P%M/  {:X5R�M/  "#,5R�M/  �:X5P%M/  {:X�  "#,�  �,#,�  �#,�  "#,�  �:X�  {:X�R"M/  {:X5R�M/  

{�M.P%M/  �%.P%M/�  ���%.P%M/  {�M.R�M/  �%.R�M/�  R0�M.P%M/  {�M�  ��%�  ���%�  ��%�  ��%�  R0�M�  {�M�R"M/  {�M.R�M/  
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: �������+Q�   

1( . ���� �� C	* 01 �]"� ��#"� ���"' ��� "� � `$"E� ��$� �� �.i"# F"���  

2 (|�R� � P$"� B R0"� P}P2 �� $"5' ��� � `$"E� B�]"� 8$,� �'. �#�$  

3=;�! ( �� �%�� �i ��2/� . �$ �� $"� �' �]"� 8$,� �' >9�  -�"�  -!( ��� -l
� �q�/� =;�!
PG
�� . �\& -�  

4 ( C�� � A%�� �� u6N �$ �%	] :�� ,� $�� �*,��� C.��� �%	] �� �' �.i"# F"���  � �5� ��#"�K
 �� ��� u6N �*,��� C.��� �%	] 0"	� �I%� �$ �.i"# ,V F"�� �*,��� C.�� �%	] �' ���� .A��'

. A%�� �� C��27  
        �6%	�7 �#� + R0"��      0��M�"&Q� X:HR# + R0"�                         w�6%	�7 P��X��    :���"&� ")�X�  

5 ( ��� 8$,� �' �$�,	� �.i"# C�� ��"' B ( �%	] �%� ) ��"\ A�� B �.i"# F"��� A�� ��#"�K "@�7 � ��1 ��
.��� �� �9'"o� 01 "' �U%&�; �=#  �  

  حارضاً خرب کاَن ) –( الضیف اسم کاَن کاَن الضیُف حاِرضاً     

  حارضیِن خرب کاَن ) –( الضیفان اسم کاَن کاَن الضیفاِن حاِرضیِن                                   

  حارضیَن خرب کاَن ) –( الُضیوف اسم کاَن رضیَن  کاَن الضیوُف حا                                  

 ��� �� �9'"o� n�; � ���7 �=#  � 01 "' B��"%' A��  � ��' �.i"# C�� ��� "��  

  )حارضاً خرب کاَن  –اسم کاَن » ضمیر مسترت ُهَو «  –خرب » کاَن حارضاً «  –( الضیف مبتدا الَضیُف کاَن حارضاً                    

یفاِن کانا حاِرضیِن                       حارضیِن خرب کاَن ) –اسم کاَن » ا « ضمیر  –خرب » کانا حارضیِن «  -( الضیفان مبتدا الضَّ

یوُف کانوا حاِرضیَن                       حارضیَن خرب کاَن ) –اسم کاَن » و « ضمیر  –خرب » کانوا حارضیَن «  -( الضیوف مبتدا الضُّ

6 (� d	; "'.01  � ��' �K � 01  � C2i �K �$ �� $"� �' G#,� ��� 8$,� �' �.i"# F"��� BCi"*�%� �"  

  فوَق الشجرة خرب کانَت ) –( الَعصافیر اسم کانت کانَِت  الَعصاِفیُر  فوَق  الَشَجرة 
  فوق  –ضمیر مسترت ُهَو اسم کانت  –خرب » کانت فوق الشجرة «  –( العصافیر مبتدا الَعصاِفیُر  کانَْت  فوَق  الَشَجرِة 

   الشجرة خرب کانت )                                                 

7 » ( P$"� � P}P2�R� « : �#$� �#"&5� �q� w"2��97 ���� �=#  �  
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��       –��  � صارَ  –اَصبََح ��  � یَصیرُ  –یُصِبُح ,� ��–            ��  �,  � اَِرص  -اَصِبح �� 

8 » ( R0"� «: �%�%2' ��  >���� $ �	;�7 �=#  � �$ 01 �'$"� . ��� �.i"# F"��� :��7 A@�  �  

 : ��
. �*)� G& -�
0�� �. (  !�  

1 �"��� �' . » . کاَن الِتلمیُذ فی الّصِف » :  ',,' Dj� $  ,�1 _#� :  

2 �"��� �' . »���  ) «( $� �'$"� ��%2� �'"q �"� ����g � �#���V 8"�� $,� $ ��4%' ���� :��  

 : F"Z� ًy@�'"0 ��� .اِّن الله کاَن َغفوراً رَحی� � ����1 # �#���V 0"	� �' : 

 : -B)+ �"# 5�9�X �. ( $  

1 : F"Z�  . ��"' �� �$��	��� �]"� C�� ���� �' . می رفت / کانوا یَسَمعوَن : می شنیدند کاَن یَذَهُب :  

2 "' "� �]"� C�� "' . » �]"� + �i « : F"Z� . ��"' �� �%�' �]"� ���� �'کاَن َذَهَب = کاَن قَد َذَهَب = رفته بود  

 �� �. ( k » U�! « 
� » =��2X + « U�"# 8&
"� , ��
. �)l 
� ��� » .... �'�& L -�'�& L ��'�&«  

  الِِب ذاکِرٌة قویٌّة : دانش آموز حافظه ای قوی داشت         کاَن عندی َرسیٌر َخَشبیٌّ : تختی چوبی داشتم .کانَت لِلطّ 

9 �.i"# C�� ��� ( » R0"� « �H�� :�,�7 ���N "' C*"� A�� B ,V ��	; $» �����  « �#�,7 �� B ��"' ����

 F"�� ��# "� �5	� C�� 0�,�* �'�". -l
� . ��� C	*  

 F"Z�� . کاَن الطّالُِب جالِساً َعلی الُکرِسّی : دانش آموز روی صندلی نشسته بود  

10 C�� ��i� �%�� �i (5
+  ��� ��� �� �%%I7 _�"��� � ���$ ��� �"� e"' �' �&%# �.i"# C��:  

  تشکیل داد  –خلق کرد  �تَکوین       –یَُکّوُن  –کَّوَن  �باب تفعیل 

َن  �باب تفّعل  ُن  –تََکوَّ   به وجود آمد ، تشکیل شد  �تََکوُّن      –یَتََکوَّ

11C�� ( G
:  ��� �5��� A� � ��� �� �%%I7 _�"��� A� ��' C%��7 e"' �' ��� ��"' �	# �.i"# C��:  

  دگرگون کرد �یَُصیُِّر       –َصیَّر  �باب تفعیل 
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  »:احرتام الصغار و نهتّم برتبیتهم بشکل أحسن!کان کباُرنا یُّرصون علی أن ال یُرتَک . « ٢٤٩

  . بزرگان ما ارصار می ورزیدند که احرتام به کوچکرتها ترک نشود و به تربیت آن ها به شکل نیکوتری توّجه کنیم!١   

  م!. بزرگان همیشه به ما ارصار می کردند که احرتام کودکان رها نگردد و به تربیتشان به شکل نیکو اهتyم ورزی٢   

  . بزرگاMان پافشاری می کنند که احرتام گذاش~ به کودکان رها نشود و آن ها را به شکل نیکو تربیت کنیم!٣  

  . ارصار بزرگان ما بر این بود که احرتام کوچک تر ها حفظ شود و به تربیتشان به شکل نیکوتری توجه کنیم!٤  

  . عّین الّصحیح :٢٥٠

  بی شک در ( داستان ) یوسف و برادرانش نشانه هایی برای پرسش کنندگان است!»: ه آیاٌت للسائلین لََقد کاَن فی یوسف و إخوت. « ١

  به پیyن وفا کردند، زیرا پیyن مورد سؤال خواهد بود!»: و أفوا بالَعهِد إّن الَعهَد کاَن َمسؤوالً . « ٢

کاِة . « ٣ الِة َو الزَّ   را به Mاز و زکات دستور می دهد!خانواده اش »: و کاَن یأُمُر أهلَُه بالصَّ

yِء ماًء فَتُصبُِح األرُض ُمخَرضًَّة . « ٤   از آسyن آبی را فرو فرستاد و زمین رسسبز شد!»: أَنزَل ِمن السَّ

  »:کان لَِجّدی خاrاً َقیXًّ یُحبّه کثیراً ألّن والَِده کان َورَّثَُه لَُه بَعَد موتِِه! « . ٢٥١

  ارزشمند دارد که آن را بسیار دوست دارد؛ زیرا پدرش بعد از مرگش آن را برایش به ارث گذاشته است!. پدربزرگم انگشرتی ١

  . برای پدربزرگ من ، انگشرت ارزشمندی هست و آن را بسیار دوست دارد؛ چون آن را بعد از مرگ پدرش، به ارث برده است!٢

  اشت؛ زیرا پدرش آن را برایش بعد از مرگ خود به ارث گذاشته بود!. پدربزرگم انگشرت ارزشمندی داشت که آن را بسیار دوست د٣

  . پدربزرگ من انگشرت ارزشمندی داشت و آن را بسیار دوست داشت؛ زیرا آن را از پدرش بعد از مرگ به ارث برده بود!٤

  »:الفائزيَن!  اِسَتِمعوا إىل القرآن بُخشوعٍ ِعنَد تَالوتِه َفَعىس أن يرحمكم الله و تُصِبحوا من«  . ٢٥٢

  وقتی که قرآن را با فروتنی می خوانند، به آن گوش فرادهید، پس شاید که خدایتان شy را مورد رحمت قرار دهد و از رستگاران شوید!. ١

 . به قران هنگام خوانده شدنش با فروتنی گوش فرادهید، پس امید است که خداوند شy را ببخشاید و از رستگاران گردید!٢

  م تالوت قران با تواضع به آن گوش فرا دهید تا پروردگارتان شy را ببخشاید و از رستگاران باشید!. هنگا٣

 . به قران زمانی که آن را تالوت می کنند، با تواضع گوش دهید؛ زیرا امید است که خدا به شy رحم کند و رستگار گردید!٤

دنا أن نَقرأ َعرش آياٍت من . « ٢٥٣   »:القرآن ثُّم نَناُم ! كُّنا تََعوَّ

  . ده آیه از قران را طبق عادBان می خوانیم، سپس می خوابیم!۲. عادت کرده ایم که ده آیه از آیات قرآن را قبل از خواب، بخوانیم!   ۱

 ده آیه از قرآن بخوابیم!. عادت ما بر این بود که بعد از خواندن ۴. عادت کرده بودیم که ده آیه از قرآن را بخوانیم، سپس بخوابیم!      ٣

  »:کُنت أشُعُر بأّن سكينًة من اللِه أُنزلت عىل َقلبي يف تلك اللَّحظاِت الصعبة! « . ٢٥٤

 . در آن لحظات سخت، احساس می کردم که آرامشی از سوی خدا بر د¼ نازل شده است!١  

  می شود!. احساس می کنم در این لحظات دشوار، آرامشی از خداوند بر دل من نازل ۲
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  .  در آن لحظات دشوار، احساس من این بود که خداوند آرامشش را بر دل من نازل کرده است!٣

  .  آرامشی را که در آن لحظات سخت بر دل من نازل شد، احساس می کنم که از سوی خدا بوده است!۴

  »:َفُینَسی rَاماً ! كُّنا نَظُنُّ إذا اشتُشِهَد شخٌص يف سبيل الحّق لن يَبَقى لَُه ِذکٌر « . ٢٥٥

  . گyن می کنیم آن گاه که کسی در راه حق شهید شود، از او یادی باقی نخواهد ماند و کامال فراموش می شود!١

  . فکر می کردیم که اگر شخصی در راه حق به شهادت برسد، یاد او باقی می ماند و فراموش نخواهد شد!٢

 اه حق شهید شود، از او یادی نخواهد شد و به طور کامل فراموش می شود!. گyن ما بر این بود که هرگاه شخصی در ر ٣

 . گyن می کردیم اگر کسی در راه حق شهید شود، برای او یادی نخواهد ماند و کامال فراموش می گردد!۴

  :الخطأع� . ٦٢٥

 امر می کرد!كاَن يَأُمُر اَهلَُه بالصالِة و الّزكاِة : خانواده خود را به Mاز و زکات . « ١

  به پیyن وفا کنید زیرا پیyن مورد سؤال است!» :. و اوفوا بالَعهِد إنَّ العهَد كان َمسئوالً . « ۲

 چیزی که در قلب هایشان نیست با زبان های خود می گویند!» : يَُقولُوَن ِبألِسنَِتِهم ما لَيَس يف قلوِبِهم . « ٣

  از پروردگارتان آمرزش خواستند قطعاً او بسیار آمرزنده بود!» : اراً استَغِفروا َربَُّكم إِنَُّه كان غفّ . « ۴

حیح : .٢٥٧   عّین الصَّ

 . کُن صابراً عند مصائب الدنيا : هنگام سختی های دنیا صرب کن!١

 . فی فصل الَربیع صارَِت األرُض ُمخَرضًَّة : در فصل بهار، زمین رسسبز شد!٢

 عىل اللّوِح : دانش آموز این آیه را بر تخته می نوشت! . کان الطالُب قد کَتََب هذه اآليةَ ٣

ٌ̧ة يف البيِت بعَد املدرسِة : بعد از مدرسه، تکالیف بسیاری در خانه می نوشت!٤   .  کاَن تُکتَُب واجباٌت كث

هم بعذاٍب « . ٢٥٨ ة و ال یُنِفُقونَها فی سبیل اللِه َفَبرشِّ َهَب و الِفضَّ  »:ألیٍم الّذیَن یَکِنُزوَن الذَّ

 . کسانی را که طال و نقره می اندوزند و در راه خدا آن را انفاق Mی کنند به آن ها عذابی دردناک بشارت بده!١

 . کسانی که طال و نقره می اندوختند و در راه خدا انفاق Mی کردند، به آن ها عذابی دردناک بشارت داده شد!٢

  خدا انفاق نکرده اند در عذاب دردناک گرفتارند!. کسانی که طال و نقره اندوختند و در راه ٣

  . ای کسانی که طال و نقره جمع می کنید و در راه خدا انفاق Mی کنید، عذاب دردناکی به شy بشارت داده شده است!٤

  »:لفِة! بَعُض الكلXِت  الفارسّیِة قد تََغیَّرَت فی لِسانِنا بسبب ک�ة اسِتعXلِها فی ُمُدِن إیراَن املخت« . ٢٥٩

 . گاهی در زبان ما بعضی از کلyت فارسی به دلیل ک�ت استفاده از آن در شهرهای ایران به صورت مختلف تغییر کرده است!١   

  . بعضی از کلyت فارسی در زبام ما به خاطر زیادی کاربرد آن در شهرهای مختلف ایران تغییر کرده است!٢   

  . بعضی از کلyت فارسی در زبان ، به خاطر بسیار کاربرد آن در شهرهای ایرانی گوناگون تغییر کرده است!٣   
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  . در زبان ما، بعضی از کلyت فارسی به علت زیادی استفاده در شهرهای مختلف ایران گاهی تغییر می کند!٤   

َنة املاضّية كتاباً يُساِعُد الط« . ٢٦٠ يُته کنَز العلِم! ألَّفُت يف السَّ  »:ّالب يف دراساتهم و سمَّ

 . کتابی را در سال گذشته تألیف کردم که به دانشجویان در تحقیقاتشان کمک می کند و آن را گنج علم نامیده ام!١

  . در سال گذشته کتابی تألیف کردم که به دانشجویان در پژوهش هایشان کمک می کرد و آن را گنج علم نامیدم!٢

  سال گذشته کتابی را نگاشتم که به دانشجویان در درس هایشان کمک کرده بود و آن را گنج علم ها نامیدم!.  در ٣

  . کتابی در سال قبل نوشتم که به دانشجویان در درس خواندن کمک می کرد و آن گنجینه علوم نامگذاری شد!٤

  »:آیا قبل از این که به این منطقه بروی به تو درباره خطراتش هشدار نداده بودم؟ «  .٢٦١

  . أ کنت ال أحّذرِك قبل أن تَذَهبي إىل تلك املنطقِة َعن َخطَرها؟٢. أال أُُحّذُرَک عن أخطار تلک املنطقة قبل أن تَذهب إلیها؟           ١

رتَُك قبل أن تَذهَب إىل هذ٣ رتُِک َعن أخطار هذه املنطَقِة قَبَل ان تذهبی إلیها؟٤ه املنطقة من أخطارها؟    . أما كنت َحذَّ   . أما َحذَّ

  »:آن شاعران ایرانی در رسوده هایشان از واژگان عربی بهره می بردند! «  . ٢٦٢

 . أولئك شعراٌء إيرانيوَن و يستَفيدون من املفردات العربيّة يف أشعارهم!١  

  راُء اإليرانيون استفادوا من املفردات العربيّة يف إنشاداتِِهم!. كان هؤالِء الشع۲  

  . هؤالء الشعراء اإليرانيون كانوا قد استفادوا من املفردات العربيّة يف أشعارِِهم!۳  

 . أولئك الشعراء اإليرانيّوَن كانوا يستفيدون من املفردات العربيّة يف إنشاداتهم!٤  

  »:درسه گرفتم که آن را در دست دوستم دیده بودم! کتابی را از کتابخانه م« . ٢٦٣

 . أَخذُت من مكتبِة املدرسِة كتاباً رايتُُه يف يِد صدیقی!۲. كُنُت قد َرأيُت كتاباً يف يد صديقي الّذي أَخذتُه من مكتبة املدرسِة!      ١

  ُت كتاباً يف مكتبِة املدرسِة كُنُت أشاِهُده يف ید صدیقی!. أنا أَخذ٤. أخذُت الكتاب من مكتبة املدرسة كنُت قد رأيتُُه يف يد صديقي!   ٣

  »:معلXن ما همیشه تأکید می کردند که راه رسیدن به موفقیت، تالش است! « . ٢٦٤

عي!     ١   . كان ُمَعلُِّمونا تُؤكُِّدوَن دا£اً أنَّ طريق الحصول عىل النَّجاح هو السَّ

 . كانت معلyّتُنا يُؤکِّدَن دا£اً أنَّ طريَق الوصوِل إىل النَّجاِح هو االجتهاُد! ۲

  . ُمَعلُِّمونَنا كانوا يُؤكِّدُوَن دا£اً أنَّ طريَق الوصول إىل النَّجاِح ُهَو املُحاَولَة!   ٣

عي!. کانوا ُمَعلُِّمونا يُؤکِّدُوَن دا£اً أنَّ سبيل الوصول إىل النَّجاح هو ال۴  سَّ

  »:إن نؤمن بأّن الباطل سیکون زهوقاً فلن نيأس من سيطرة الظّامل�! « . ٢٦٥

 . اگر ایyن بیاوریم که باطل از بین رفتنی خواهد بود، از مسلط شدن ظاملان ناامید نخواهیم شد!١  

  Mی شویم!. چنان چه ایyن بیاوریم که باطل نابودشدنی است، از این که ظاملان مسلط شوند ناامید ۲  

  . چنان چه ایyن داشته باشیم که باطل از بین خواهد رفت، از مسلط شدن ظاملان نومید نخواهیم شد!۳  
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  . اگر به این که باطل از بین رفتنی است، ایyن داشته باشیم، از این که ظاملان مسلط شوند نومید Mی شویم!۴  

  »  :ألوان تخلب قلوبنا، عندما كّنا Pشی بهدوء عىل تالل الرّمل!  كانت أشعة القمر الفضّية املتكّونة من سبعة« . ٢٦٦

  . اشعه ماه نقره ای رنگ تشکیل شده از هفت رنگ، دل های ما را آن زمان که آرام بر تپه هایی از شن راه می رفتیم!١

  آرامی بر تپه هایی شنی راه می رفتیم! . اشعه نقره ای رنگ ماه با رنگ هاي هفتگانه اش، دل ها را شیفته می کرد، آن گاه که ما به٢

  . وقتی با آرامش بر تپه های شن راه می رفتیم، نور نقرهای فام ماه که از هفت رنگ تشکیل شده بود، دل های ما را می ربود! ٣

  . هنگامی که آرام بر تپه های شنی قدم میزدیم، نور ماه نقره ای رنگ که هفت رنگ داشت، دل ها را می ربود! ٤

  » :كان يزداد قلقي كّل يوم عندما rيض األيّام و أنا ما كنت أعمل عمالً مفيدأ! « . ٢٦٧

  . هر روز که می گذشت اضطراب من بیشرت می شد، چون من کار مفیدی انجام نداده بودم!١

  .  وقتی روزها می گذشت در حالی که هیچ کار مفیدی انجام Mی دادم، اضطرابم هر روز بیشرت می شد!۲

 هر روز نگرانیم افزایش می یافت، در حالی که هیچ کاری مفید انجام نداده بودم و روزها گذشته بود!. ٣

  .  هنگامی که روزها می گذشت، هر روز به نگرانی هایم افزوده می شد در حالی که کاری مفید انجام Mی دادم!۴

  :الخطأعّین  .٨٢٦

١.  Xّدیروز نزد پزشک رفته بودم  پس وقتی من را معاینه می کرد ،  َفحصنی قال لی،کُنُت قد َذهبُت عنَد الطّبیِب أمِس فل :
  به من گفت ،

،: تو دچار به رسماخوردگی هستی و تب شدیدی داری، برایت  أنَت مصاٌب بُزکام و عندک حّمی َشدیدة، أکتُب لک وصفةً  .٢
 نسخه ای می نویسم،

َن حالَُک فُخذ فی البدایة األدویة من .٣ : تا حالت خوب شود، پس در ابتدا داروها را بگیر  الّصیدلّیة التی وقَعت، حّتی یتحسَّ
 از داروخانه هایی که واقع شده است،

: در انتهای راهروی درمانگاه، و آن ها را نزدمان  فی نهایة ممّر املستوصِف و اجلِبها حّتی أَرشح لک طریق استفادتها! .٤
 بیاور تا شیوه استفاده از آن ها را برایت رشح دهم!

 عّین الّصحیح: .٢٦٩

  : ندانسته بودم که همکالسی ام در غذاخوری مدرسه کار می کند!ما کنُت قد َعرفُت أّن زمیلی یعمل فی َمطَعِم املدرسة .١
 راننده Mی توانست خود را از خطر نجات دهد ، پس تصادف کرد! صَّ من الخطَر فتصاَدَم:± یکن السائُق إستطاَع أن یتخلَّ  .٢
: دوستم کتابی تألیف کرد که در آن به مشکالت مرتجyن کان صدیقی قد ألَّفَّ کتاباً و فیه أشاَر إلی مشاکل املرتجمین .٣

 اشاره کرده بود!
َق الطَّعاَم َفX أکل أحد  .٤  : آشپز غذا را Mی چشید ، پس کسی از آن چیزی نخورد! منه شیئاً لَم یکن الطّباُخ تذوَّ

 :الخطأعّین  .٠٢٧

: بسیاری از صداها و وزن های فارسی زمان وارد تََغّیَر کثیٌر من األصواِت و األوزاِن الفارسّیة عند دخولها إلی العربّیة .١
  شدنش به عربی تغییر کردند!
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: اعراب ، برخی از وزن های فارسی را بر اساس زبان های  الفارسّیة وفقاً ِأللسنِتهماألعراُب کانُوا قد نطقوا بعَض األوزان  .٢
 خویش بر زبان آورد بودند!

ه : واؤگان عربی در زمان گذشته، بکانَت املفرداِت العربیة تزداُد فی العصوِر املاضیة فی الفارسّیة بسبب العامل الّدینی .٣
 شد! سبب علت ( اهرم ) دینی در فارسی زیاد می

رت از : تأثیر زبان فارسی بر عربی ، پیش از اسالم بیشقد کاَن تأثیُر اللغة الفارسّیة علی العربّیة قبَل اإلسالم أک�َ ّمX بعدها .٤
 بعد از آن بوده است!

  :الخطأعّین  .١٢٧

ان سبب تجارت و ورود ایرانی ها واژگ،: به نُِقلَت ألفاٌظ کثیرٌة من الفارسّیة إلی العربّیة بسبب التّحارِة و دخوِل اإلیرانیّین .١
  زیادی از فارسی به عربی منتقل شد،

گان در عراق و یمن ، و آن واژ  فی العراِق و الیمِن و کانَت تلک املفرداُت ترتبُط ِبَبعِض الَبضائعِ الّتی ما کانَت عند العرب،: .٢
 با برخی از کاالهایی مرتبط بود که عرب نداشت،

همچون مشک و ابریشم و انتقال از فارسی به عربی  الّنقُل من الفارسّیة إلی العربّیة بعدما، : کاملسک و الدیباج و اشتدَّ  .٣
 شدت گرفت پس از آن که،

ایران به کشورهای اسالمی پیوست و نفوذ زبانش  انضّمت إیران إلی الّدول اإلسالمیة و زاَدت نفوذ لُغِتها شیئاً فشیئاً فیها! : .٤
 کم کم در آن ها زیاد شد!

 باسی ....در عرص ع»:فی العِرص العباسی ازداَد نفوُذ اللغة الفارسّیة فی العربّیة ألّن الُفرَُس شارکُوا فی قیام الّدولة العباسّیة«  .٢٧٢

  نفوذ زبان فارسی در عربی فزونی یافت، چون که فارس ها در برپایی حکومت عباسی رشکت کردند! .١
 ها در قیام دولت عباسی رشکت داشتند! زبان فارسی در عربی رخنه کرد، زیرا فارس .٢
 زبان فارسی نفوذش را در عربی زیاد کرد ،زیرا که فارس زبان ها ، رشیک قیام دولت عباسی بودند!  .٣
 نفوذ زبان فارسی در عربی زیاد شد، زیرا ایرانیان در ایجاد دولت عباسی ، رشکت کرده بودند! .٤

عِ دوٌر عظیٌم فی «  .٢٧٣  :»تأثّر اللّغِة العربیِة من الفارسّیة َفُهو نقَل عدداً من الکتِب الفارسّیة إلی العربّیةکاَن إلبِن املَُقفَّ

برای ابن مقفع سهمی عظیم در تأثیر زبان عربی بر فارسی بود، زیرا که او تعدادی از کتاب های فارسی را به زبان عربی  .١
  منتقل کرد!

سی داشت، پس او تعدادی از کتاب های فارسی را به عربی ابن مقفع، نقشی بزرگ در اثرپذیری زبان عربی از فار  .٢
 برگرداند!

ابن مقفع سهمی عظیم در تأثیر زبان عربی بر فارسی دارد، زیرا که او چندین عدد از کتاب های فارسی را به زبان عربی  .٣
 ترجمه کرده است!

ی از کتاب ها را از فارسی به عربی انتقال وظیفه ابن مقفع، در اثرپذیری زبان عربی از فارسی بزرگ بود، پس که او تعداد .٤
 داد!

  »:للفیروز آبادی ُمعَجٌم مشهوٌر باسم القاموِس یضمُّ مفرداٍت کثیرًة باللّغة و یُسَتفاُد بها کثیراً «  .٢٧٤

است و واژگان بسیاری را به زبان عربی شامل می شود و از آن بسیار » قاموس « واژه نامه فیروز آبادی مشهور به اسم  .١
  استفاده می شود!
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که واژگان بسیاری را به زبان عربی در برمی گیرد و از آن زیاد » قاموس « فیروزآبادی فرهنگ لغتی معروف دارد به نام  .٢
 استفاده می گردد!

است که به زبان عربی بسیاری از کلمه ها را در خود گنجانده » قاموس «برای فیروزآبادی دایرة املعارف معروفی به اسم  .٣
 از آن خیلی استفاده می کنند! است و

 کلمه های بسیاری را دربردارد و استفاده زیادی از آن می شود!» قاموس « فرهنگ لغت معروف فیروزآبادی به نام  .٤

حیح للفراغین:  .٢٧٥  »األرض مخرضّة بَعَد أَن ...... من السXء أمطاٌر شدیدٌة!« ............. عّین الصَّ

  أنزََل  –. أصبََح ٤أُنزِلَت                      –. أصبََحت ٣أنزَلَت                    –. أصبََحت ٢أُنزَِل                   –. أصبََح ١   

حیح حسب القواعد:. ٢٧٦   عّین الصَّ

  . کانَتا قد بَیَّنا!٤. کُنتُم تَعتقدوَن!                       ٣. کُنّا أذَهُب!                         ٢. کانَت قَد فَرِحَن!               ١    

  فیه من األفعال الناقصة: لیسعّین ما . ٧٢٧

  . ¼ یکن عند الفارابّی فی بیته مصباح للمطالعة!٢          »                           استغفروا ربّکم إنّه کان غّفاراً! . « ١   

  . لن تکون ناجحاً فی حیاتَک إّال باملحاولة املتواصلة!٤. إنّکم مسؤولون حتّی عن البقاع و البهائم!                           ٣   

  فیه من األفعال الناقصة: لیسعّین ما . ٨٢٧

  . إنّه قد صار أُسوة لزمالء فی األخالق و الدراسة!٢شه إلی الغرب إلقامة العدل!           . إّن ذا القرنین سار مع جیو ١   

  . ُهّن َسیَِرصَن ِمن الفائزات إن واصلت دراساتهّن!٤. لیست لدّی فکرة اآلن لحّل هذه القضیّة!                              ٣   

حیح للفراغین الیجاد املاضی اال . ٢٧٩   »الّناس فی القدیم..... أّن الّشمَس تَدوُر حول األرض!«...... ستمرارّی:عّین الصَّ

  یَعتَِقدونَ  –. کان ٤یَعتَِقُد                     –. کانوا ٣یَعتَِقدوَن                    –. کانوا ٢یَعتَِقُد                       –. کاَن ١   

  عّین عبارة فیها فاعل:. ٢٨٠

  . أصبح املسلمون متّحدین أمام أعداءهم املشرتکة!٢. یُعرف املجرمون بسیyهم فی یوم الحساب!                         ١   

  . أنتم مسؤولون حتّی عن البقاع و البهائم!٤. فی العِرص العباسی ازداَد نفوذ اللّغة الفارسیة فی اللّغة العربیّة!        ٣   

  األفعال الناقصة: عّین ما فیه من. ٢٨١

  . علیکّن القناعة فی الحیاة ألنّها کنز ال یُنَفُد!٢. إنُکّن دؤوبات فی القیام باألُمور!                                         ١   

  . أکرب العیب أن تعè ما فیکن مثله!٤. الصابرات کُّن مسیطرات علی أنفسهن عند الغضب!                 ٣   

حیح مع » ُهّن نساٌء مجّداٌت فی العمل! « . ٢٨٢   »:أصبح « عّین الصَّ

  . أصبحت نساًء مجّدات فی الَعَمِل!٢. أصبََح ُهنَّ نساًء مجّدات فی الَعَمِل!                                     ١   

  أصبَحَن نساًء فی الَعَمِل! .٤. ُهنَّ أصبََحت نساًء مجّدات فی الَعَمِل!                                 ٣   

  فی املحّل االعرابّی: الخطأعّین . ٣٢٨
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  مضاف الیه ) –. ( مفعول املستوصِف من الصیدلیِّة الّتی فی َمَمرِّ  األدویة. اِستَلِم ١   

کاِم و عندک ُحّمی  مصاب. أَنَت ٢      خرب ) –( خرب  شدیدة.بالزُّ

  صفة ) –. ( خرب طبیعیّ  أمر. تبادُل املفرداِت بین اللّغات فی العا¼ ٣   

  صفة ) –ة. ( فاعل فارسیّ العربیُّة فی اللّغة ال ملفردات. إزداَدِت ا٤   

  فی معنی املاضی. لیسعّین عبارًة یوجد فیها فعٌل مضارٌع . ٤٢٨

  . کُنّا نُطالُِع دروَسنا فی البیت دا£اً و ننجح!٢ا اکتسبوا درجًة عالیًّة!          . الطّّالب الّذیَن ¼ یُشارِکُوا فی امتحاناِت الجامعة م١

غاِر!٤. لی صدیٌق یُساِعُدنی فی الشدائد دا£اً!                                                 ٣ ُعنی علی احرتام الصِّ   . َوَجدُت صدیقاً یَُشجِّ

  املاضی االستمراری.عّین ِفعالً فی معنی . ٢٨٥

  . کانت األُّم قد أحَرضَِت الطعام لی!٢»                                لقد کان فی یوسَف و إخوتِِه آیاٌت للسائلینَ . « ١

  ن الجبل!. علّی أن أُحاِوَل ِألکوَن أصلَب م٤. کُنت أکتَِسُب مکانًة رفیعًة فی املسابقاِت!                                       ٣

  عّین العبارة الّتی جاء األفعال الناقصة فیها أک�.. ٢٨٦

  »یقولون بأفواههم ما لیس فی قلوبهم و اللُه أعلَُم ¨ا یکتمون. « ٢»                أنزََل من السyِء ماٌء فَتُصبُِح األرُض ُمخَرضًَّة . « ١

  . کانت تَجارب هذا الّشباُب قلیلًة ولکنُّه یحِمُل شهادًة عالیًة!٤حیاته!            . من کاَن ُمتَوَکّالً علی َربِِّه فَیُصبُِح سعیداً فی٣

  عّین العبارة الّتی جاء فیها من األفعال الناقصة .٢٨٧

خیلََة طبق أصلها!                    ١     »کفواً أحٌد ¼ یَلِد و ¼ یُولَد * و ¼ یکن لَُه . « ٢. الَعرَُب ال یَنِطُقوَن الکلyِت الدَّ

!٤. أکَلتُم Bَری و َعَصیتُم أمری!                                             ٣     . َعلَینا أن نَعلََم أَنَّ تبادل املفردات بین اللّغات أمٌر طبیعیٌّ

  عّین الّصحیح فی استخدام األَفعال الّناقصة:. ٢٨٨

١   ! yتبادل املفردات بین اللّغات فی العا¼ کاَن أمراً طبیعیّاً!٢                      . یداک ما کانت نظیفتین فعلیک، أن تغسله .  

  . یَتَمنّی الکّفار فی القیامة أن یکوَن تُراباً !٤. علی املسلمة أن تکونی عاملًة ¨ا أمرها الله!                            ٣

  ».إّن الله ال یهدی َمن....!« لتکمیل عبارة لخطأعّین ا .٩٢٨

  . یُصبحوَن ظاملین فیأکلون أموال الیتامی!٢. کانَت کاذبًة فی کالمها!                                                      ١

  النّاس بألقاب سیّئة!. کنتم تتنابزون ٤. کانوا یدعون إلی غیر طریق الحّق!                                        ٣

ها ُحسباناً ویرسل علي«، »فأخذتهم الّرجفة فأصبحوا يف دارهم جاÎین « کم فعالً من األفعال الناقصة جاء يف العبارات التالية:  .٢٩٠
Xء َفُتصبَح صعيداً َزلَقا    »ال تكن ِمهذاراً فتكون عاقبتک الندامة « ، »من السَّ

  خمسة .۴أربعة                                        .۳ثالثة                                  .۲               إثنان                    .١    

  



٩
١

 

 
�                                                                  ���� ���	                                                          �
��� 
��� 

 

  

��J; �"� �&7 ��"�~�"g  

1 2 40 4 79 2 118 2 157 2 196 1 235 2 274 2     

2 4 41 3 80 4 119 1 158 3 197 3 236 1 275 3     

3 2 42 1 81 1 120 3 159 2 198 2 237 2 276 3     

4 2 43 2 82 4 121 3 160 2 199 3 238 2 277 3     

5 2 44 3 83 2 122 4 161 2 200 3 239 4 278 1     

6 4 45 4 84 1 123 2 162 4 201 1 240 3 279 4     

7 2 46 4 85 3 124 3 163 3 202 1 241 2 280 3     

8 3 47 3 86 1 125 1 164 3 203 2 242 4 281 3     

9 2 48 3 87 4 126 2 165 2 204 2 243 3 282 4     

10 3 49 2 88 1 127 4 166 3 205 3 244 1 283 2     

11 2 50 2 89 2 128 1 167 3 206 4 245 1 284 3     

12 2 51 2 90 1 129 3 168 4 207 3 246 3 285 3     

13 1 52 3 91 2 130 3 169 4 208 3 247 3 286 3     

14 3 53 1 92 3 131 4 170 4 209 3 248 4 287 2     

15 1 54 1 93 4 132 1 171 4 210 1 249 1 288 2     

16 3 55 2 94 4 133 2 172 2 211 1 250 1 289 4     

17 4 56 3 95 3 134 4 173 1 212 1 251 3 290 3     

18 3 57 1 96 2 135 2 174 1 213 2 252 2       

19 4 58 4 97 2 136 3 175 3 214 2 253 3       

20 2 59 3 98 2 137 2 176 4 215 1 254 1       

21 3 60 1 99 2 138 1 177 2 216 3 255 4       

22 4 61 1 100 3 139 2 178 4 217 3 256 4       

23 1 62 1 101 1 140 3 179 3 218 4 257 2       

24 4 63 3 102 3 141 3 180 2 219 2 258 1       

25 2 64 1 103 3 142 1 181 2 220 3 259 2       

26 3 65 4 104 2 143 1 182 4 221 1 260 2       

27 3 66 2 105 3 144 4 183 1 222 4 261 3       

28 1 67 2 106 2 145 3 184 4 223 2 262 4       

29 4 68 2 107 3 146 3 185 1 224 2 263 2       

30 1 69 4 108 2 147 1 186 3 225 1 264 2       

31 3 70 1 109 2 148 3 187 2 226 4 265 1       

32 3 71 4 110 2 149 3 188 4 227 2 266 3       

33 4 72 1 111 1 150 1 189 2 228 2 267 2       

34 3 73 4 112 1 151 4 190 4 229 3 268 1       

35 4 74 1 113 2 152 2 191 2 230 1 269 1       

36 4 75 4 114 1 153 2 192 1 231 4 270 3       

37 4 76 3 115 3 154 1 193 2 232 3 271 2       

38 3 77 4 116 3 155 1 194 1 233 2 272 1       

39 2 78 2 117 2 156 4 195 4 234 2 273 2       
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