
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عربی
 های تک رقمیبه سبکِ رتبه

 دهمپایه 

 انتشارات گیلنا



 
 

 مقدمه

های مختلف با رتبه های کتاب حاضر حاصل چندین سال جلسات و کالس

و باالترین درصدها را در  011ی بسیار آنان و کسانی که درصد برتر و تجربه

 درس عربی داشته اند،است.

 های برتر در کتاب آورده شدهدر ابتدا روش مطالعه درس عربی به سبک رتبه

 شود قبل از شروع،آن را مطالعه کنید.توصیه میکه 

رتبه های برتری که در جلسات شرکت کرده و روش مطالعه آنان گرداوری 

های تجربی،ریاضی و انسانی همین های تک رقمی و دو رقمی کنکورشده رتبه

 اند که اسامی آنان در سایت رسمی برنامه موجود هست.مؤسسه بوده

هست تا مطالب کامالً ضروری به صورت تکنیکی  در این کتاب سعی بر این

 و بر اساس سطح هر داوطلب)طبقه بندی شده(ارائه شود.

عربی را به همان روشی که گفته شده مطالعه کنید و روش پیشین خود را با 

آن مقایسه کنید تا بتوانید ایرادات مطالعه و تست زنی خود را پیدا کرده و 

 ها رفع کنید.تر آنهرچه سریع

های ارائه شده است.به همین جهت بعد از تکنیک "تمرین"مهمتر از همه،

مطالعه درسنامه و نکات و حل سؤاالت آورده شده،به حل تست های بیشتر 

 های این درس را به بهترین شکل یاد بگیرید.ها و تکنیکبپردازید تا روش



 
 

 مطالب فهرست

                       0                                                                                                            اسم

 6                                                                                            ترجمه درس اول

 00                                                                                                         اعداد

 01                                                                                          ترجمه درس دوم

 01                                                                                                          فعل

 32                                                                                          ترجمه درس سوم

 36                                                                                       ترجمه درس چهارم

 22                                                                                   ثالثی مجرد و ثالثی مزید

 21                                                                                  پنجم ترجمه متن درس

یه و جمله اسمیه  14                                                                                 جمله فعل

 11                                                                                       ترجمه درس ششم

 46                                                                                                  فعل مجهول

        63                                                                                      ترجمه درس هفتم

 61                                                                              جار و مجرور و نون وفایه

 41                                                                                     ترجمه درس هشتم

 01                                                                             پاسخ نامه سؤاالت کنکور

 14                                                                   پاسخ نامه سؤاالت)درس به درس(

 004                                                                                                ترجمه

 036                                                                                        درک مطلب



 
 

 های برترعربی به سبک رتبه

 .لبانداوط از یاریبس یهدیرین کابوس و سراسری کنکور عمومی دفترچه درس دومین

 راحیط در خاصی ابتکار اخیر، هایسالکنکور  در که هاییستدرس دسته آن از عربی

 رصدِد توانیدمی راحت که هاییستدرس جمله از جهتهمین بهشود، دیده نمی سؤاالتش

 آن کسب کنید. از را 011درصدِ حتی و 01باالی

 .هست 3 های آزمایشیدر کلیه گروه "عمومی عربی" ضریب

 کنکور در درس این، (01٪زیر)پایین بسیار بسیار کشوری درصد میانگین دلیلبه البته

 کی اندازه به و کندعمل می اختصاصی درس مثل ضریب لحاظ از تقریباً سراسری

 .ستا ارزش با اختصاصی درس

 :سراسری کنکور در عربی سؤاالت بندیتیپ

 قواعد درک مطلب و تجزیه و ترکیب ترجمه

0 0 1 

23% 23% 26% 

 

 

-می(ایهفته دو یا)هفتگی برنامه یا آزمون برای درس این ریزیِبرنامه به شروع وقتی

 بگیرید. نظر در را درس یک متن سپس و قواعدباید  ابتدا ،کنید

 



 
 

 (2پیاده کردن قواعد روی متن درسِ یک)

 (3مرور درس یک)

 وجهت هست مده سال عربی دو و یک درس برای که زیر بندیتقسیم به مثال برای

 :کنید

   درس یک

 

 س دودر

 

 تعیین درس این مطالعه برای وقت ساعت 3 روزی ،میان در روز یک هفته دو طی اگر

 ،دوم سالدو  و یک درس و شودبرنامه کامل می (ساعت03 )حدود روز 6 در، کنیم

 اول(. دور برای البته)رسدمی اتمام به مرور و تست با کامل طوربه

 دهیم(روزها قرار می ها درآن های جلوی)موارد را با شمارهمثال: 

 هفته اول:

 1چهارشنبه:            3دوشنبه:                 0شنبه: 

 هفته دوم:

 6چهارشنبه:           2دوشنبه:                4شنبه:  

پس از باید و رد زمان دانیاز به تستِ هملحاظ کاربردی بودن، *قواعد این درس به

ه کرد ها پیادروی تست و نکات را بالفاصله قواعدن، آ مطالعه قواعد و نکات مربوط به

 از حل یک تک بعدبهتک ها را.)در این مرحله تستخوبی جا بیفتدتا مطلب به

 د(ی نکات خود اضافه کنیو در حین تحلیل به خالصه تست،تحلیل و بررسی کنید

 (3) نویسیخالصه + زمان قواعدتست هم + قواعد

 (4) نویسیخالصه + زمان قواعدتست هم + قواعد

 
 (5رسِ د و)پیاده کردن قواعد روی متن د

 
 (6مرور درس دو)



 
 

 متن درس:

ن ااید را روی متن همندهحال خواقواعدی که تا به وقتی به این مورد رسیدید بهتر است

در  ترجمه کرده و اید،پیاده کنید،یعنی متن درس رارسی که در برنامه تعیین کردهد

لمات و...کلیه نکاتی که در موردشان حین ترجمه نیز به نقش کلمات،اعرابشان،نوع ک

 د.باال ببری  اید،توجه کنید، تا مهارت درک مطلب خودتان رامطالعه کرده

 انیک شب در می د، بهتر استمطلب بسیار مشکل دارنمبحث درک*کسانی که در 

ه زنی این بحث کهای تستو تکنیک دیک یا دو متن را خوب تجزیه و تحلیل کنن

چ تا بعد از روان شدن در این مبحث،هی دبیشتر و بیشتر تمرین کنناند را فراگرفته

 .دگو باشنبراحتی جوابه ها رامشکل خاصی در این زمینه نداشته  و تست

:یک نکته واضح 

نیاز نیست در طول دوران کنکور معانیِ سؤال اولِ عربی در کنکور سراسری،  0برای 

سؤال اول  0چون  نیم،اسؤاالت بخو آن گویی بهصرفاً برای پاسخ ها راکلمات درس

جهِ سری نکات،مثل توبا توجه به قواعد و یک انیدتوکه می شوندای مطرح میگونهبه

 ها رانآ…ها،آوردن یا نیاوردنِ معنی یک کلمه وها،فعلیق به ضمیرها و شخصدق

 .گو باشیدبجوا

 اندنِ دقیق متن نداردسؤال اولِ این مبحث(نیاز به خو1مطلب)بعضی از سؤاالتِ درک*

 .راحتی تست را جواب دهیدبه انیدتوو با توجه و کمی دقت در متنِ خودِ سؤال می

با توجه به د: پرسنمطلب در متن خودِ همان سؤال میسؤاالتِ درکمثالً در بعضی از 

طور به هاعبارتِ فالن کدام گزینه صحیح است؟یا بعضاً معنی برخی از جمالتِ گزینه



 
 

شود گزینه صحیح یا غلط را هایی که مطرح میست.مثالً در سؤالخیلی واضح غلط ا

 :ی تست دقت کنید،به این گزینهمشخص کنید

طورِ خیلی واضح معلوم است ،این جمله به«کندها فرج را از انسان دور میختیتمام س»

 م.نداری و وقت گذاشتن برای ترجمه آن چنانی به متنو اصالً نیازِ آن که غلط است

ش(.یعنی )بهترین رو)ترجمه( استفاده کنیداز معنی یدناتودر بیشترِ سؤاالتِ قواعد می*

ها ر گزینهدواعدِ عربی استفاده کنید تا جواب صحیح را ق هایحتماً الزم نیست از کلیشه

ها با معنی و ترجمه نسازیِ آبا درکِ خوبِ قواعد و همگام نید،فقط الزم استپیدا ک

 .ها پاسخ دهیدسرعت به تستبه

 های برتر:سخن رتبه

ر در ترجمه و از ترجمه از قواعد د باید در این مورد که در جلسات های برترهمه رتبه

به  هیدخوا،وقتی میباشدو این شاید یک اصل  دالقول بودنمتفق قواعد استفاده شود

و هم از  رگونه سؤال از درس عربی پاسخ دهید باید هم قواعد را خوب بلد باشیده

فاده زمان استهای ترجمه و دانش لغوی به بهترین شکل ممکن و به صورت همتکنیک

 .کنید

ها در متن برای گذاریهای کتابِ درسی و عالمتدرس پیاده کردنِ قواعد روی متن

-تمرین از بهترین اندتوهنگام مطالعه یک متن عربی می کلمات هر کلمه و تعیین نقش

انید وتصورت خیلی علمی و دقیق میکه به این های ممکن برای تسلط به این درس باشد

 .نی پاسخ دهیددر هر آزمون و امتحا و به سؤاالتش این درس را یاد بگیرید



 
 

گویی به سؤاالتش الزامی برای هاییست که هنگام پاسخدرس عربی از آن دسته درس

مرین خیلی خوب سرعت با ت انیدتوها نیست و میمطالعه همه متن سؤال یا همه گزینه

 .تست زنی خود را در این درس باال ببرید

مکن است آن را کنار ه این درس مآموزان به دلیل نداشتن عالقه ببسیاری از دانش

را   این درس دیگرهای نم با درصد خوب در درساتومیبگذارند و با خودشان بگویند: 

نش است که گروهِ زیادی از داشتباه ممکن همین طرز فکر ابزرگترین جبران کنم ولی،

با یک  که دنند و باید بدادرگیر این طرز فکر هستن آموزان و داوطلبان کنکور نیز

این درس به راحتی بهترین درصد  در دنناتوهای خوب میاهِ ساده و با روشتغییر دیدگ

ه نسبت به سایرین داشت ی خودو جهشی بسیار عالی در تراز و رتبه را کسب کنند

 باشند.

 ترجمه و تجزیه و تحلیل های زیادی رابرای این درس و یادگیری خیلی خوب باید متن

سیاری از ب انیدتا جایی که حتی بتوشوید،  روی درس کامل مسلط انیدتا بتو کنید

و برخالف  ثانیه حل کنید 21و یا قواعد زیر  ترجمهاز  ایبا پیدا کردن نکته ها راتست

ور های این درس سر جلسه کنکبرای حل تست داوطلبان که وقتِ بسیار زیادی را اکثر

 دیگر هم بهترین هایدر درس انیدو بتو د،وقت خودتان را ذخیره کنیدنهاز دست مید

 .درصد ممکن را کسب کنید

بسیار مفید  تواندهای برتر توصیه به حفظ یک مثال از قواعد هر بخش داشتند که میبرخی از رتبه

 تواند با این نمونه و مثالباشد.داوطلب وقتی به مشکل در حل سؤال یا یادآوری مطلب داشت می

ن نباشد که استثناهایی را یادش برود یا نتواند تحلیل خوبی روی سؤال داشته باشد و نگران ای

خوب سؤال را تجزیه و تحلیل کند.

 (علی دهنوی)
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 اسم

 ها: ویژگی خاص اسم 01اسم ها دارای ویژگی های خاصی هستند. 

 . مانند :0شوند گیرند و معرفه می می« ال»  ❶

 . مانند:2گیرند تنوین می ❷

  :مانند. شوند مضاف می ❸

  مانند:شوند. مضاف الیه می ❹

 . مانند: بگیرند 3«ة»توانند تای گرد  می ❺

  . مانند: داشته باشند 4توانند ات زائد می❻

 .مانندمیتوانند منادی بشوند❼

 :بشوند 6و5میتوانند مجرور❽

 : ساکن کلمات سه حرفی با حرف وسطِ❾

 : که شامل ضمایر، اسم اشاره، اسم موصول ، اسم استفهام، اسم شرط، اسامی خاص و ... هستند.کلمات بی نشانه❿

 کارد و پنیر! ←: ال هیچوقت با تنوین جمع نمیگردد. 0نکته ی 

 نشان داده میشود.   ً  ٍ  ٌ :  تنوین نون ساکنی است که به صورت 2نکته ی 

 تباه نکنید. اولی از نشانه های اسم و دومی از نشانه های فعل است.اش را با : 3نکته ی 

را برداشته و ة اضافه کنیم. مثالً « ات»: ات غیر زائد هم داریم که برای تشخیص این دو از هم میتوانیم 4نکته ی 
 . پس طالبات ات زائد و اصوات ات غیرزائد دارد. ←←

 : 5نکته ی 

  جار و مجرور ←ن حرف جر آمده است مجرور:             قبل از آاسم 

 مضاف و مضاف الیه  ←کلمه ی قبل از آن، ال و تنوین ندارد قبل از آن حرف جر نیامده است                                       

صفت و  ←کلمه ی قبل از آن ، ال و تنوین دارد                                                                             
 موصوف

 «»: بعضی از حروف جر عبارتند از: 6نکته ی 
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 اسم از منظر شناخت:

 : اسم هایی که بر شخص یا شیء مشخص داللت دارند.معرفه

 ی خود معرفه اند:اسامی که به خود (0

 .... عَلَم)اسم های خاص(: مانند زهرا، علی، مریم و 

 ....ضمایر:  مانند هو، هما، هم و 

 .... اشاره: مانند: هذا، هذه و 

 ... اسم های موصول: مانند: من، الّذی، ها و 

 مانند: المسجد، الکتاب←اسم نکره+ال ←«ال»معرفه به  (2

 بُ المعلمکتا←اسم نکره+اسم معرفه←معرفه به اضافه (3

 

 نکره: اسم هایی که بر شخص یا شیء نا مشخص داللت دارند.

  :یک مردمردی/←«ک»و « ی»نکته: عالمت اسم های نکره در فارسی 

 تنوین است: رجالً/رجلیٍ/رجلٌ» اما عالمت اسم های نکره در عربی 

 ند: معلمین.نحتی اگر تنوین نگیرد ما ع شش گانه معرفه نباشد، نکره استهر اسمی که جزءِ انوا 

 

 تعداد اسم

 .یک نفر یا یک چیز را مشخص میکند و نشانه ی خاصی نداردمفرد: 

مانند« ← »دو نفر یا دو چیز را مشخص میکند مثنی: 

  کنیم استفاده می« ان»ز : درصورتی که کلمه ما مرفوع باشد )در جایگاه فاعل ، نائب فاعل ، مبتدا و ...( باشد ا0نکته

« ین»باشد از  )در جایگاه مفعول، مفعول فیه و مضاف الیه، مجرور...( و در صورتی که کلمه ما منصوب یا مجرور

 .استفاده میکنیم

  مربوط  زائد نیست و« ان»و ...  : ان و ین باید در این کلمات زائد باشند. مثال در کلماتی مانند  2نکته

 کلمه ست که با برداشتن این نشانه ها کلمه معموال معنای خاصی نمیدهد.به خود 
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  آنها حذف میشود مانند: « ان، ین»: در اضافه کردن اسمی به اسمهای مثنی نشانه های 3نکته

 

 جمع:

 جمع سالم            

 جمع مکسر            

 ل  عالمت این نوع جمع است. این« ون، ین»برای نشان دادن تعداد سه یا بیشتر از افراد بکار میرود.  م مذکر:جمع سا

 بکار میبریم.اسمهای آقایان و صفت های مذکر جمع را برای 

  به کار میرود« ین»و در کلمات منصوب و مجرور « ون»شبیه به مثنی ها در کلمات مرفوع  :0نکته 

  مضامین، »مفرد(، «)=ممنون، مضمون»اید در این کلمات زائد باشد. کلماتی مانند : ون و ین ب2نکته

 )=جمع مکسر( دارای ین و ون زائد نیستند و بنابراین جمع مذکر سالم نیستند.« سالطین

 آخر آنها حذف میشود. مثل« ن»: به هنگام اضافه شدن کلماتی به این نوع جمع  3نکته

 

  :لم برای نشان دادن تعداد سه یا بیشتر از اسمهای مونث بکار میرود. پرکاربردترین مثال این نوع  جمع مونث سا

است. اسامی دیگری مانند اسامی غیر عربی )مثل بیمارستان( جمع، در مورد اسامی مختوم به نشانه های مونث مانند 

 ع بسته شود) مانند اطالع( جم« ات»و مصادر بیش از سه حرف هم میتواند با 

  بکار میرود.« ات»در هر سه نوع کلمات مرفوع و منصوب و مجرور  :0نکته 

 در بعضی از اسامی، ات مربوط به خود کلمه است . مانند ابیات ، اصوات و ...2نکته : 

  دن: جمع های مونث سالم در مکانهای منصوبی فتحه نمیپذیرند و به جان آن کسره نمایش میده3نکته 

  :در این جمع، حروف کلمات به هم میریزد و ممکن است حروف دیگری کم یا اضافه شوند. قواعد خاصی جمع مکسر

 ندارند اما کلمات هم وزن و هم شکل را میتوان مانند هم جمع بست.

 : 33لیستی از جمعهای مکسر کنکور های سال 

 مذکر   

 مونث   
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 سؤاالت کنکور سراسری درس اول

میز الصحیح من الباره التالیه: (0

( هذه طالبهُ مدسه4ٍمدرسهٍ      ( هذا طالب3ُ( ذلک تلمیذ مدرسهٍ     2تلک تلمیذُه المدرسٍه          (0

 

کدام کلمه نکره است؟«ایتُ طفالً و جعفراً و القاسم و الحسینَرَ» در عبارت: (2

( قاسم4( طفال            3( حسین             2جعفر            (0

 

چند اسم نکره موجود است؟«کان میثمّ التمارُ جهادُهُ عظیمٌ»در عبارت  (3

( یک4( سه              3( دو                  2پنج              (0

 

اشاره مشترک بین مؤنث و مذکر کدام گزینه است؟ اسم (4

( هؤالء4ِ(هذا              3( ذلک               2ذاَک             (0

 

عین الصحیح: (5

ی هستند.توانایموزان االء طالبٌ أقویاء : اینان دانش آهو (0

هذا جهدٌ بال فائده: این تالش بی فایده است. (2

زانی توانا هستند.هؤال الطالب أقویاء: اینان دانش آمو (3

هذا الجهد بال فائده: این تالشی بی فایده است. (4

 

اشرک یا الهی!.........عین الخطا:  (6

سمعنت إذا دعوتک و نادیتکَ: هرگاه تو را فرا خوانم و صدایت کنم، می شنوی. (0

و أقبلت علیّ عندما ناجیتکَ: و آنگاه که با تو مناجات کردم، به من روی آوردی. (2

ذنوبی و أنا لست أهالً لذلک: و گناهانم را می پوشانی، در حالی که شایسته ی آن نیستم.و تستر علیّ  (3

أنت تعلم علما و انی احوج إلی رحمتک فی األخره: و تو حتما می دانی که من در آخرت به رحمت و  (4

تو محتاج ترم.
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جازمه:« ما»عیّن  (7

ما اجمل قولک ألنه حقّ و مقبول! (0

!ما یفکّر حوله یسطره قلمه (2

ما وصل القطار إلی المدینه باکراً! (3

ما الخیر فی العظمه بل العظمه فی الخیر! (4

 

:«علیُّ بن ای طالب زوجی الی الثغوربَعَثَ »میز الترجمه الصحیحه:  (8

علی پسر ابوطالب همسرم را به مرزها فرستاد. (0

را برای مرز انتخاب کرد. معلی بن ابی طالب شوهر (2

طالب به مرزبانی. برانگیخت شوهرم را علی بن ابی (3

انتخاب کرد به عنوان مرزبان شوهرم را و او را به مرز فرستاد. (4
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 «اولترجمه متن درس »

 هلنَّضِرَاِ  نلْغُصواِ  ذات                   هلشَّجَرَاَ  لِتِلْک نْظُرْ

 کن هنگا زهتا و تر يها شاخه داراي ختِدر آن به

 هشَجَرَْ  رَتصاَ  کَیف وَ              ٍ  حَبَّۀ مِنْ نَمَتَْ  کَیف

 ؟ شد ختیدر چگونهو دکر شدر اي نهازدا چگونه

  هلثَّمَرَا مِنهَاُ  جیُخْرِ                   ذَاالذی مَنْ قُل وَْ  فَابْحَث

 ؟(آورد می پدید)آورد می ونبیر همیو ازآن کسی چه بگو و پسجستجوکن

  همُسْتَعِرَ تُهاوَجَذ                    لَّتیا لشَّمسِا لَیإِ نْظُرْا وَ

 .کن هنگا ستا وزانفر آن تشآ رهپا که يشیدرخو بهو

  همُنتَشِرٌَ  ارَةحَر                              بِها وٌَ  ءضیا فیها

 .ستا هکنداپر ارتحرو گرما، آن سیلهو بهو ستا درآن شنیرورونو

  رَهلشَّرَاَ  مِثل ِّ لْجَوا یف                  جَدَهاأَوْ یلَّذا ذَا مَنْ

 ؟ستا آورده پدید تشآ رهپا و خگرا مانند فضادر را آن کسی چه

  همُنهَمِرَ نعُمُهُأَ                            یلَّذا  اهلل هوََ  ذاک

 .ستا وروان انیزر نعمتهایش که ستا ينداوخد نهما او

  رَهمُقتَدٍِ  رَةقُدَ  و                              بالِغَۀٍٍ  حِکمَۀ ذو
 .ستا نمنداتو وينیر و کامل يتدبیرو حکمت داراي

 هقَمَرَِ  فیهَ  جَدأَوْفَمَنْ                   ِ  للَّیلا لَیإِ نْظُرْاُ
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 ؟ آورد پدید درآن را ماهش کسی چه پس کن هنگا شب به

  هنتَشِرَلْمُاِ  رَرکَالدُّ                     ٍ      بِأَنْجُم نَهُزا وَ

 داد؟ ینتز هکنداپر يیدهاوارمر مانند گانیرستا با را(شب) وآن

  همَطَرَ مِنْهُ لَنزَأَ                   فَمَنْ لْغَیمِا لَیإِ نْظُرْا وَ

 د؟کر زلنا را نشرابا ازآن کسی چه پس کن هنگا برا بهو
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 سؤاالت تستی درس اول
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 اعداد
 دسته ی اصلی و ترتیبی تقسیم می گردند. اعداد به دو

د اصلی: ید عدد آنها را وند. به اسمی که بعد از آنها می آش اعدادی که برای شمارش استفاده می اعدا

 مشخص می کند که به چهار دسته تقسیم میشود:

  ۀ( أربع/ أربع -4ثالث/ثالثۀ( ) -3اثنان/اثنتان( ) -2واحد/واحدة( )-0) ← 01-0اعداد مفرد: از

-01تسع/تسعۀ() -3ثمانی/ثمانیه() -8سبع/سبعۀ() -7ستّ/ستّۀ( ) -6خمس/خمسۀ( ) -5)

 عشر/عشرة(

 

  ثالثۀ -03إثناعشر/إثنتاعشرة( )-02أحد عشر/إحدی عشرة( ) -00) ← 03-00اعداد مرکب: از

 أربعۀ عشر/أربع عشرة( و ...-04عشر/ ثالث عشرة( )

 

  11و  11اعداد : 

  مفرد و منصوب و از نظر نقش همیشه تمیز است.  معدود این اعداد: 1نکته 

  مبنی علی الفتح بوده و بدون در نظر گرفتن  11و قسمت دوم عدد  11عدد : 1نکته

 نقششان آنها را مفتوح می آوریم. 

 جاء اَحَدَ عشر تلمیذاً      

 )مبنی( معلماً  عشر  )معرب( اثناجاء     

  خود مطابقت دارند.این اعداد از نظر جنس یا معدود : 3نکته 

 

  اثنان   ←22واحد و عشرون/واحدة و عشرون( ) ←20) ←بجز عقود  33-20اعداد معطوف: از

 و عشرون/ اثنتان و عشرون(  و ...

 

 ( 51اربعون( )-41ثالثون( )-31عشرون( )-21اعداد عقود: اعدادی که رقم انها صفر است. مانند-

 تسعون(-31) ثمانون(-81سبعون( )-71ستّون( )-61خمسون ( )
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د:   قواعد اعدا

 :اعداد یک و دو همیشه بعد از معدود خود می آیند و حکم صفت را دارند 

  معدود اعداد سه تا ده همیشه جمع و مجرور اند و نقش مضاف الیه را دارند و این اعداد در جنس

 با معدود خود مخالف اند. یعنی اگر معدود مذکر باشد عدد به صورت مونث می آید 

 همیشه مفرد و منصوب هستد زیرا تمییز اند. 33 -00د اعداد معدو 

  و هر عددی که حداقل دو صفر داشته باشد مفرد و مجرور است. 211، 011معدود اعداد 

د ترتیبی:  اعدادی که به عنوان صفت بعد از معدود خود به کار می روند و در اعراب و جنس از معدود اعدا

ر زبان عربی بر وزن فاعل می آیند بجز کلمه ی یکم. اعداد ترتیبی بیشتر خود تبعیت می کنند. این اعداد د

 از ده فقط رقم یکان آنها بر وزن فاعل می آید 

-6الخامس/الخامسه( ) -5الرابع/الرابعه( ) -4الثالث/الثالثه() -3الثانی / الثانیه() -2االول/ االولی( ) -0)

  العاشر/العاشره(01التاسع/التاسعه()-3)منه(الثامن/الثا-8السابع/السابعه()-7)السادس/السادسه(

 الثالث عشر/الثالثه عشر( -03الثانی عشر/الثانیه عشر() -02الحادی عشر/الحادیۀ عشر()-00)
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سأأقضی خمسه یوماً من األسبوع القادمه فی مدینتی و سأرجع فی الیوم السادسه فی ساعه الخامسه  » (3

 «  بعدالظهر!

 صحّح األخطاء:  

 الساعه -السادس -القادم –( أیّام 1   الخامس -سادسه -قادمه -یّامأ (1

 خامسه -القادم -أسبوع -( أقضی4             الساعه -السادس -المدینه -( خمس3

 (تجربی داخل کشور 21سراسری)

 عین الخطأ:( 11

 م !( طالعت المقالة الثامنة لهذا العال1   ى اآلن !( هناك ثالثة کتب لم أقرأها حت1ّ

 ( خرج أحد عشر تلمیذاً من المدرسة!4             !  حضرت الطالبة الرابعة أیضاً فی الصفّ(3

 (تجربی داخل کشور 21سراسری)

 

 عیّن العدد یحتاج إلى رفع اإلبهام: (11

  سأمتحنکم للمرّة الثالثة امتحاناً مهمّاً، :قال معلّمنا (1

 بها، وامّن تهتأالبدّ أن اً ثال ثالإجوبتکم ص الُصَّخاُوال  (1

 تابتکم درجتین اثنتین،جعل لنظم کِأو ( 3 

 !جوبة، وهی مقدار اعتمادی علیکم و أعطیکم درجة ثانیة الترتبط باأل( 4 

 (تجربی داخل کشور 21سراسری)
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 ترجمه متن درس دوم

 .سلّم(و لهِوآ علیه هللُا هللِ)صلّیا لِسورَ مِنُ  یَّۀدلْعَدَا عِظُالْمَواَ

 دی(از پیامبر خدا)ص(عدشی)رشما نصایح و پندها

 ال یلَّذا لظّلمُا فَامّاُ   یَتْرُکُه ال ظُلْمٌ وَ هُ،یَغْفِرُ ظُلْمٌ وَ ،هللُاُ  هیَغْفِرُ ال ظُلْمٌ ثاَلثَۀٌ لظلْمُاَ

 عَظیمٌ لَظُلْمٌَ  کلشِّرا َّ إن هللُا لَقاُ  کفَالشّر هللُاُ  هیَغفِرُ

 را آن که ظلمی و بخشاید می انرآ که ظلمی و ، بخشاید نمی انرآ اخد که ظلمی:  ستا ع()نو سه ظلم

 ظلم کشر قطعاً د:فرمو نداوخد ست.ا کشر ، بخشاید نمی انرآ نداوخد که ظلمی مّاا و.  کند نمی کتر

 ست.ا گیربز

 لظلما مّاأ وَ ،بِّهِمرََ  بَین وَ بَینَهُم ما فی نفُسَهُما دِلْعِباا فَظُلمُ ،هللُا هُیَغفِرُ یلَّذا لظُّلمُا مَّاوا

 .بَعْضاً بَعْضِهِمِ  دلْعِباا فَظُلمُ،هللُاُ  رُکُهیَتْ ال یلّذا

 نیشااخد و نهاآ نمیا نچهآ به نسبت نشادخو بر نبندگا ظلم ، بخشاید می اآن ر نداوخد که ظلمی مّاا و

 .ستایکدیگر به نبندگا ظلم ، کند نمی کتر انرآ نداوخد که ظلمی مّاا و ، ستا

ْ  أو آً،نهر یجرَ،أوأعِلمْاً علَّمَْ  مَن مَوتِهِ بعَدَِ  هقبر فی وَه وَ جْرُهُنَّأِ  للِعْبَد ییَجْرٌ  سَبع

 بَعدَُ  یسَتَغفِرُلَه اًلدَوَ  کَتَرَْ  ،ًأومُصْحَفا ثََّوَرْ  اً،أومَسجِد بَنَیْ  ،أونَخالًَ  سغَرَأو اً،بِئر حَفَرَ

 .مَوتِهِ

 )به را نشیدا که کسی:  ددگر می ریجا او ایبر بشاثو باشد شقبر در ننساا نکهآ از بعد )چیز( هفت

 را نخلی یا ستا هکند را چاهی.  ستا ساخته ریجا را ینهر آب.  ست(ا موخته)آ ستا داده دیا ان(یگرد

  را یندزفر یا ستا شتهاگذ ارث به  را ب(مکتو آن)قر مصحفی یا ستا ساختهرا یمسجد یا ستا کاشته

 کند. می زشمرآ طلب یشابر مرگش از بعد که ستا شتهاگذ یجا به
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 فَمِنْ اً،حِدوا ءاًجُز لَنزَوأَ ءاًجُز تِسعینَ وَ تِسعَۀًُ  هعِندَ فَأمْسَکَءٍ،جُز مِئَۀَ لرَّحْمَۀَاُ  هللا جَعَلَ

 ُ.   لْخَلْقاُ  حَمایَتَرِ  ءلْجُزا ذلکَ

 از و دفرستاوفر مینز به ءجز یک و شتانگهد دخو دنز را ءجز 33 و داد ارقر ءجز صد حمتر ایبر نداوخد

 .  کنند می حمر همدیگر به بشر ءجز یک آن

 ال وَ جَمیعاً اکُلو،بَعَۀَرالوا لثَّالثَۀَا یَکْفِی لِاثْنَینِا مَطَعاَ  ،ولِاثْنَینِا یَکْفِی حِدِالْوا مَطَعا َّ إِن

 .لَجماعَۀِاَ  مَع لْبَرَکَۀَا َّ نفَإِا،تَفَرَّقو

 یدربخو همگی ، باشد می کافی نفر رچها و سه ایبر اغذ دو و باشد می کافی نفردو ایبر اغذ یک ستیابر

 ست.ا جماعت با اههمر برکت مسلماً و ، نشوید هکنداپر و

 .بِالْجَماعَۀِ فَعَلَیکُم ؛ثاَلثَۀٍ مِنٌ  خَیر بَعَۀٌوأر ثْنَینِا مِنٌِ  خَیر ثاَلثَۀٌ وَ حِدٍوا مِنٌ  خَیر نِ ثنااِ

 باشید. جماعت با شما و ؛ ستا سه از بهتر رچها و ستا دو از بهتر سه و ستا یک از بهتر دو

 .لِسانِهِ عَلیَِ  قَلبِه مِنِْ  لحکمَۀا یَنابیعُْ  تظَهَرَ،صَباحاًَ  بَعینأرِ  لِله خلَصَأ من

 ریجا بانشز بر قلبش از نشدا و  حکمت یها سرچشمه ، ورزد صخالإ اخد ایبر صبح چهل هرکس

 دد.گر

 .رُلنّاا وَُ  اوَةلْعَدا وَُ  وَجَعلْاَ  و لْفَقرُاٌ  کَثیر قَلیلُها بَعَۀٌأرْ

 جهنم(تش)آ و  ورزی( )کینه شمنید و  درد و تنگدستی:   ستا دیاز ندکشا  )چیز( رچها

 .لِلْحاَلاِ  طَلَب فِی اءٍجزأ تِسعَۀٍُ  اءجزأ ةُعَشَرَُ  دَةلْعِبااَ

 .ستا لحال (روزی) طلب در ءجز (3) نُه که ستا ءجز ده  دتعبا

 .بَینَهُما تَدْخُلْ فاَل نِیَتَناجَیا نِثْنااَ  نکا إذا

 نشو وارد دو آن نمیا ، کنند( می انجو گوشی )درِ گویند می راز هم با )نفر( دو ههرگا
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 سؤاالت تستی درس سوم
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 فعل

است، « می رود»معنای فعل کلمه ایست که دارای معنای مستقل، زمان و شخص می باشد. مثال فعل یذهب دارای 

 زمانش مضارع و شخص آن للغائب است. انواع نشانه های فعل عبارتند از:

  0کلماتی که آخرشان ت ضمیر است) تَ، تما، تم، تِ، تنّ، تُ( .0

 کلماتی که آخرشان ت کشیده ساکن است. مانند  .2

 . مانند 2کلماتی که آخرشان مجزوم باشند .3

 . مانند 3آمده باشد« قد، لمّا، لم، س ، سوف، لن»بل از آنها یکی از حروف کلماتی که ق .4

 کلماتی که هیچ یک از نشانه های باال را ندارند. مانند  .5

 

 (  کید کنیم در این صورت از نون مشدد و نون ساکن ) نّ و نْگاهی می خواهیم بر وقوع فعل ها تأ: 0 نکته

اشتباه گرفت. ن را نباید با ن ضمیر مانند تنّ در این نومانند فعل 

  جزم مخصوص فعل و جر مخصوص اسم و رفع و نصب مربوط به هردو است. : 2نکته

  مجزوم کردن فعل به طرق زیر است:3نکته :

o مانند  هایی که حرف آخر آنها ضمه است را ساکن میکنیم. فعل←

o ای ان، ین ، ون( ن آخر را حذف میکنیم. مانند در افعال خمسه )فعلهای دار←

o  کنیم. مانند  را حذف می باشد آن« ی ، الف ، و»اگر آخر فعل دارای←

o کنیم. مانند  فعل مضاعف مفرد را مفتوح می←

o  نویسیم . مانند  )!( بدون تغییر میدر غیر این صورت←

  4نکته : 

  :هرکلمه ای بعد از قد بیاید فعل است. بعد از قد فقط فعل مضارع و ماضی می آید. قد

  رفته است. ←ماضی نقلی مثبت  :   قد ذهب  ←قد + فعل ماضی 

  گاه گاهی دروغگو راست میگوید. ←گهگاه + مضارع   :   قد یصدق الکاذب  ←قد + فعل مضارع 

 ا . بعد از لمّا فعل ماضی و مضارع می آید.: کلمات بعد از لمّا فعل هستند لمّ

  ه هنگامیک ←لمّا نقش مفعول فیه دارد به معنی هنگامیکه است   :   لمّا ذهب ←لمّا + فعل ماضی

 رفت

  ه نرفت ← ماضی نقلی منفی )حالت منفی قد + ماضی(   :   لمّا یذهبْ ←لمّا + فعل مضارع مجزوم

 است

 را مجزوم میکند. و آن: همیشه قبل از فعل مضارع می آید لم
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  موفق نشد. ←ماضی منفی ساده یا ماضی منفی نقلی   :   لم ینجح  ←لم + فعل مضارع 

 : دهد. قبل از فعل مضارع می آید و تغییری در فعل نمی س و سوف

  خواهد جنگید  ←آینده مثبت   :    سیقاتل  ←س یا سوف + فعل مضارع

  :زوم میکند.قبل از فعل مضارع می آید و آنرا مجلن

  اجازه نخواهیم داد یا هرگز اجازه نمی دهیم. ←آینده منفی   :   لن نسمح  ←لن + فعل مضارع

 

 ساخت فعل:

 :ماضی  

 :مضارع

: برای منفی کردن ما به فعل کلمه ی ما را اضافه میکنیم یا از لم + فعل مضارع استفاده میکنیم. ما ذهب =  0نکته

 لم یذهب = نرفت

استفاده میکنیم. ما یذهب= ال یذهب =  قبل از فعل مضارع« ما»یا « ال»: برای منفی کردن فعل مضارع از  2نکته

 نمیرود

مر:  ا  طریقه ساخت فعل 

 برای ساخت فعل امر ابتدا حرف مضارعه را حذف میکنیم و از فعل های مضارع ساخته میشوند. : 0امر مخاطب 

:به حرف بعد از آن نگاه میکنیم آخر آنرا مجزوم میکنیم. سپس

 ه شده است.ر ساختفعل ام حرف پس از حرف مضارعه متحرک است: ←

 پس از آن ساکن است: به اول فعل با توجه به حرکت عین الفعل همزه میدهیم حرف←

←اگر مضموم باشد: همزه مضموم است. تعبدون  .0

 ←تذهبون .اگر منصوب یا مجرور باشد: همزه مکسور است  .2

←در باب افعال حرکت همزه ی فعل امر منصوب است.  .3

 :برای ساخت فعل امر، از ل جازمه و فعل مضارع مجزوم غایب و متکلم ساخته میشود . مانند  امر غایب 

) بعدا توضیح داده میشود(

 مخاطب استفاده میکنیم.مانند: مجزومبرای ساخت امر منفی از ال + فعل مضارع : 0نکته 
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 سؤاالت کنکور سراسری درس سوم

«.إحترم......« » للفراغ فیما یلی  میز الخطا (02

( األخ المسلم4َ( َاخاک الَشیَخ           3( اَخاک األکبر     2َاخیک المؤمَن          (0

 

کدام است؟« در یکی از روزها دو صیاد از آن مکان گذشتند» ترجمه صحیح عبارت:  (03

فی احدِ االیّامِ مرَّ بذلکَ المکانِ صیادانِ (0

بذلکَ المکانِ صیادَینِ فی احدِ االیامِ مرَّ (2

مرّا فی احدِ االیّامِ بذلکَ المکانِ صیادانِ (3

مرّا فی احدِ االیامِ بذلک المکانِ صیادینِ (4

 

می باشد؟« کما بمدُّ المؤمنُ.........الی السماءِ لیسألَ رَبَّهُ» کدام گزینه مکمل عبارت  (04

( یَدینه4              ( یدیهِ   3( یداُه                2یداِنه                (0

 

ت؟کدام اس« فوقَ کلِّ..........برِّ برّ حتی یقتلَ الرجلُ فی سبیل اهلل:» کلمه مناسب برای عبارت  (05

( ذا4( ذو                  3( ذَین                 2ذی                 (0

 

کدام گزینه نادرست است؟ (06

( مَررتُ بالطالبین4ِ( رأیُت الطابیِن       3ِن        ( جاءَ الطالبی2      ینِتکلمتُ مع الطالِبَ (0

 

مناسب است؟« لَن نظلم........الضعیف»کدام کلمه برای تکمیل جمله  (07

( أخونا4( أخانا               3( األُخ                2أخینا               (0
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نگارش کدام گزینه نادرست است؟ (08

( عاد اَخیک إلی البیت4( سلّمت علی أخیک      3خیک     ( رأیت کتاب أ2تکلمت مع أخیک      (0

 

میز الصحیح (03

( حضرَ المعلمونَ المدرسه4ِ(حضرَ معلمونَ المدرسهِ 3( حضرَ معلمانِ المدرسهِ 2حضرَ معلما المدرسهِ  (0

 

کدام گزینه را باید گذاشت؟« هذا...........» بعد از  (21

( اُبوهُن4َّ( أبیهنَّ               3            ( أَبّهُنَّ    2أباُهنَّ                 (0

 

«یجزی اهللُ............یوم القیامه جزاءً حسناً»ما هو الخطا للفراغ فی العباره التالیه؟  (20

( المحسن4َ( المحسناِت         3( المحسناِن          2المحسنیَن           (0

 

«.حقٍ حقهاعطی ......ک.........»عین المناسب للفراغین:  (22

ذو –( اب 4ذی       –( اخا 3ذا                  –( اخ 2ذا            -ابو (0
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 ترجمه متن درس سوم

 ماهی( رانبا )  لسَّمَکِامَطَرُ

 !السَّماءِ؟ مِنَ تَتَساقَطًُ  أَسماکاِ  الْایّام مِنَ  یَوم فی ترَیَ  أن قُ تُصَد هَل

 افتند؟ می ازآسمان که ببینی را ها ماهی روزها از روزی که کنی می باور آیا

  طبَیعیٌّ؛   شَیء السَّماءِ مِنَِ  الثَّلْج الْمَطَرِوَ نزُولََّ  إن

 .است طبیعی چیز آسمان یک از وبرف باران بارش مسلما

ُ  الْمَطَرَ  لِک ◌ٰذ یکَونََ  أنُّ  تظَن هَل السَّمَکِ؟ مَطرَ نرَی أنَ یُمْکِنُ أ نْوَلکِ

 خَیالیّاً؟ً  فِلْماَ  لَیس  وَ حَقیقَۀً

 .نیست یخیال وفیلمی. باشد حقیقی باران آن که کنی می گمان آیا ببینیم؟ را ماهی باران داردکه امکان آیا واما

 .تُصَدقَ حَتَّیِ  الصُّوَرِ  هذِه إِلَیْ  فَانْظُر حَسَناً

 .کنی باور تا کن نگاه تصاویر این به پس خوب

 تُمْطِرَُ  السَّماءَّ  کَأن السَّماءِ؛ مِنَِ  الْاسَماکَ  سُقوط تُشاهِدَُ  تأن ؛ بِدِقَّۀ اُنظُرْ

 (السَّمَکَِ  مَطَر) الطَّبیعیَّۀََ  الظّاهِرَةِ  ذِههُ  النّاس یُسَمّیً.  أَسماکا

 ینا مردم. بارد می ها ماهی آسمان اینکه مثل ، بینی می آسمان از را ها ماهی توافتادن. کن نگاه دقت به

 نامند. می ماهی باران را طبیعی پدیده
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ُ  مَطَر) یَحْدُثُ. جَواباً لَها وَجَدوا فَماً  طَویلَۀ  سَنَوات النّاسَُ  الظّاهِرَةِ  هذِهْ  حَیَّرَت

 . الْوُسطَی أَمِریکَا فی الْهُندوراسِ  جُمهوریَّۀ فی سَنَویّاً( السَّمَکِ

 رد ساالنه ماهی باران نیافتند جوابی آن وبرای دهکر زده شگفت طوالنی سالهای را مردم پدیده این

 .افتد می اتفاق مرکزی امریکای در هندوراس جمهوری

 وداءَسًَ  غَیمَۀ النّاسُُ  فَیلُاحِظ. أَحیاناً السَّنَۀِ فی مَرَّتَینُِ  الظّاهِرَةِ  هذِهُ  تَحدُث

 .أَکثَر أَو ساعَتَینِِ  لِمُدَّة اً دیدشَ مَطَراً وَ قَویَّۀًً  ریاحا وًَ  بَرقا وَ رَعداً وَ عَظیمَۀً

 رعد و زرگیب سیاه ابر تکه بیشتر یا دوساعت مدت به ومردم. افتد می اتفاق سال در دوبار گاهی پدیده این

 .کنند می مالحظه را شدید بارانی و قوی بادهایی و برق و

َ  حاوَل. اتَناوُلِه وَ لِطَبخِهاُ  اسالنّ فَیَأخُذُهَا بِالْاسَماکِ، مَفروشَۀً الْارَضُُ  تصُبِح ثُمَّ

 الْعَجیبَۀِ؛ِ  الظّاهِرَة تِلْکَ   سِرَ  مَعرِفَۀُ  الْعُلَماء

 رایب دانشمندان. برند می خوردنش و پختن برای را آنها ومردم شود، می پوشیده ها ماهی با زمین سپس

 .کردند تالش عجیب ی پدیده آن راز شناخت

 عَلَیُ  طتَتَساقَ الَّتیِ  الْاسَماک عَلَیِ  وَالتَّعَرُّفِ  الْمَکانِ  ارَةلِزیً  فَریقا فَأَرْسَلوا

    الشَّدیدةِ،ِ  الْامطارِ  هذِه بَعدَِ  الْاَرض

 .رستادندف افتند می زمین بر شدید بارانهای این از بعد که هایی ماهی وشناختن محل دیدن برای را وگروهی

 

 دواحِ  نَوع وَ  واحِد   بِحَجم الْاَرضِ عَلَیِ  الْمُنتَشِرَةِ  کالْاسَماَ  جَمیع أَنَّ فَوَجَدوا

 ِ جاوِرَةالْمُِ  بِالْمیاهً  قَۀ مُتَعَلْ  لَیسَتَ  الْاسَماک أَنَِّ  الْاَمر فیَ  الْغَریب َّ وَلکِن ،

 آن ارک یشگفت واما هستند واندازه نوع یک به زمین در شده پراکنده ی ها ماهی همه که دریافتند آنها و

 .نیستند مجاور آبهای به متعلق ها ماهی که است
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  مَحَل نْعَ   کیلومتر مِائَتَی مَسافَۀَ یَبْعُدُ الَّذی  الْاَطْلَسیِ  الْمُحیطِ  بِمیاهْ  بَل

 ِ الْاسَماک ِ سُقوط

 ورد ها ماهی سقوط محل از کیلومتر دویست ی فاصله به که هستند اطلس اقیانوس آبهای به متعلق بلکه

 .هستند

 الظّاهِرَةِ؟ِ  هذِهِ  تَشکیلُ  سَبَب هوَ ما

 چیست؟ پدیده این گیری شکل علت

 لَیإِ یَأخُذُها وَ   بِقوَّة السَّماءِ إلَیَ  الْاسَماکُ  فَیَسحَب   شدید   إعْصار یحْدُثُ

 ِ.   الْاَرض عَلَی تَتَساقَطُُ  سُرعَتَهُ  یَفقِد عِندَما وَ  بَعید   مَکان

 شانندک می دور محلی به را آنها و کِشد می آسمان به  قدرت با را ها ماهی  افتد می اتفاق شدیدی گردباد

 .افتند می زمین روی بر ها ماهی دهد می دست از را سرعتش وقتی و

 طَرِمَ مِهرَجانَ» یُسَمّونَهُ وَ سَنَویّاً الْیَومِ بِهذَا الْهُندوراس فیُ  النّاسُ  یحَتفَل

 «السَّمَکِ

 (22بقره «).لَکُم رِزْقاًِ  الثَّمَراتَ  مِن بِهَِ  فَأخْرَج ماءً السَّماءِ مِنََ  فَانزل »

 «نامند می ماهی باران ی جشنواره»   را وآن گیرند می جشن را روز این ساالنه هندوراس مردم

 «.کرد خارج شما برای را وروزی رزق ها ازمیوه آن ی وسیله به و فرستاد فرو را آبی آسمان از( خداوند)و»
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 ترجمه متن درس چهارم

لتَّعایُشُ  (آمیز مسالمت همزیستی)  لْمیُّ الس اَ

 وَ ِ الْمَنطِقِ  أَساس عَلَی قائِمَۀًِ  الْعُصور  مَر عَلَی الْاسالمُِ  رِسالَۀْ  کانَت لَقَد

 :یَقولَُ  اللّهَّ  الْاِساءَةِ؛فَإن اجْتِنابِ

 یم خداوند براستی و. است استواربوده بدی ازهر ودوری منطق براساس زمانها درگذر اسالم پیام قطعا

 .فرماید

 ینَکَبَ الّذی فَإذَا أحسَنُ هیَ بالّتی اِدفَع ئَۀُ السَّی لَاَ  و الْحَسَنَۀُ تسَتَوِی ال وَ

 .(فُصلَتْ/34) حَمیمّ  وَلی کانَّهُ  عَداوَةُ  وَبَینَه

 و تو بین هک کسی(بینی می) آنگاه پس کن دفع روش بهترین با را آن تو باشد نمی یکسان بدی و خوبی

 است. صمیمی و گرم  دوست یک گویی هست دشمنی او

 .ِ الْکُفّار وَ الْمُشرِکینَِ  مَعبودات یسَبُوّا ألَّا یَأمُرُالْمُسلِمینََ  الْقُرآنَّ  إن

 .ندهند دشنام را کافران و مشرکان خدایان که کند می امر مسلمانان به نقرآ همانا

 (018 عامالْان) «…اهللَ فَیَسُبّوا اهللِ دونِ مِنَ  یَدعون الّذینَ والتَسُبّوا»:یَقولُ فَهوَ

 کافران) هاآن نتیجه در ندهید دشنام( کنند می  دعوت)خوانند می غیر به که را کسانی:فرماید می( نقرآ) وآن

 .دهند می دشنام را خدا( نادانی به

   واءسَ   کَلِمَۀ إلَی تَعالَواِ  الْکِتاب أهلَ یاْ  قُل»الْالهیَّۀَ؛ دیانَالْاَُ  یَحتَرِم الْإسالم

 (64 عِمران آلُ)ً« شَیئا بِه نشُرکَ ال وََ  إلّااهلل نَعبُدَّ  أال وَبَینَکُم بَینَنا

 هک ای کلمه از بیائید(ونصاری یهود) کتاب اهل بگوای( پیامبر ای)شمارد، می محترم را الهی ادیان اسالم

 .دهیمن قرار شریک او برای را چیزی و کنیم عبادت را خدا فقط کنیم پیروی است یکسان وشما ما میان
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 (256  الْبقرة«)…الدّینِ فِیَ  إکراه ال»ِ: الْعَقیدَة حُرّیَّۀِ عَلَی الْقُرآنُُ  یُؤَکد

 .نیست دین در اجباری هیچ. کند می تاکید عقیده آزادی بر قرآن 

َ  ؛و حَدأ بِهِ ینَتَفِعُ ال الْعُدوانِ،لِانَّهُ عَلَیَ  و الخاِلفِ نِقاطِ عَلَیُ  رارالْاص یجَوزُ ال

 مِنهُم   کُلِ  احْتِفاظ سِلْمیّاً،مَعًَ  تَعایُشا بَعضِهِمَ  مَع یَتعایَشوا أَنِ  النّاس  کُل عَلَی

 (32 الرّوم) «فَرِحونَ لَدیهِم بِما  حِزب کُل لِاَنَّهُ»بِعَقائِدِهِ؛

 همه رب برد، نمی سود آن از کسی اینکه خاطر به داند، نمی جایز را ودشمنی اختالف نقاط بر افشاریپ

 ینکها خاطر به. کنند آمیز همزیستی مسالمت یکدگر با خود عقاید حفظ با کدام هر که است واجب مردم

 .خوشحالند دارند خود نزد آنچه به وگروهی حزب هر

 .أَلْوانِهاَ  و لُغاتِها فیُ  الْکَثیرةِ،تَختَلِف الشُّعوبَِ  مِن  موعَۀمَجُ  الْاسالمیَّۀ اَلْباِلد

 ندباش می متفاوت رنگهایشان و خود زبانهای در. هستند متعدد ملتهای از ای مجموعه اسالمی کشورهای

 :فرماید می بزرگ خداوند: تَعالَی اهللُ قالَ

 لِتَعارَفوا ائِلَقَبَ  وً  شُعوبا جَعَلْناکُم وََ  أنثى وَ   ذَکَر مِنْ خَلَقْناکُم إنّاُ  النّاس یاایُّها»

 (03 اَلْحُجُرات) «أتقاکُم اهللَِ  عِند أکرَمَکُم إِنَّ

 یدبشناس را یکدیگر تا دادیم قرار ها قبیله و ملتها را وشما آفریدیم زن و مرد یک از را شما ما مردم ای

 .ستشما پرهیزگارترین خدا نزد شما ترین گرامی قطعا

 :است فرموده(ص) خدا وپیامبر: (وسلّم وآله علیه اهلل صلی)اللّهُ  رَسول قالَ فَقَد
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 لَیعَ لِعرَبیَ  فضل ال ؛أال واحِد أباکُم إنَّ وَ  واحِد رَبَّکُمَّ  إن ،أال النّاسُ أیُّها یا

 علَی حمرَأل ال وَ َ أحمَر عَلَی لِاسوَدَ ال وَ  عَرَبی عَلَیّ  لِعَجَمی الَ  و ّ، عَجَمی

 .بِالتَّقوَی إلّا أسودَ

 دارد ریبرت عرب غیر بر عربی هیچ نه قطعا است یکی وپدرتان است یکی شما خدای که بدانید مردم ای

 .گاریوپرهیز تقوی با مگر سیاه بر سرخی هیچ ونه سرخ بر سیاهی هیچ نه عرب بر عربی غیر هیچ ونه

 (013انعِمر )آل «…التَفَرَّقوا وَ اهللِ جَمیعاً بِحَبْلِ تَصِموااعْ وَ»ِ. بِالْوَحدَةُ  الْقُرآن یَأْمُرُنا

 «.ویدنش وپراکنده بزنید چنگ خدا ریسمان به وهمگی». کند می دعوت ویکپارچگی وحدت به را ما نقرآ

 فی الْمُسلِمینَُ  اجْتِماع ،مِنهَا کَثیرَة  صُوَر فی الْاسالمیَّۀِ الْاُمَّۀِ حادُ ات یَتَجَلَّی

 .الْحَج فی  واحِد  نمَکا

 حلم یک در مسلمانان شدن جمع جمله از. شود می گر جلوه زیادی شکلهای در اسالمی امت یکپارچگی

 حج. در

َ  نمِ الْاَرضَِ  مِن  واسِعَۀ  مِساحَۀ فیَ  الْعالَمِ،یَعیشون سُکّانِ خُمْسَُ  اَلْمُسلِمون

 .الْاَطلَسیِ  الْمُحیط إلَیِ  الصّین

 زندگی  اطلس اقیانوس تا چین از زمین از ای گسترده پهنای در هستند مسلمانان جهان انساکن پنجم یک

 .کنند می

 اعْلَموافَ الْمُسلِمینَ،  یفُرقً  کاَلما  أَحَد قالَ إذا ُ… اهلل رَحِمَهُُّ  الْخُمَینی الْامامُ قالَ

 َ. الْمُسلِمین صُفوفِ بَینَِ  الْخاِلف بَثَّ یُحاوِلُ  عالِمْ  أَو  جاهِل أَنَّهُ

 پس. سازد پراکنده را مسلمانان که بگوید سخنی کسی گاه هر:فرمود کند رحمتش خدا که خمینی امام

 می الشت مسلمانان صفوف دربین اختالف گسترش برای که است دانایی یا است نادان وی که بدانید

 .کند
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 : فرمودند ای خامنه هللا آیت و رهبرمانّ:  الْخامنئیِ  اللّه آیَۀُ قائِدُنا قالَ وَ

 .الْعَدوُ  عَمیل فَهُوَ التَّفرِقَۀِ، إلَی یَدعو أَحَداً مُ مِنک رَأَی مَن

 .است دشمن مزدور وی پس کند می دعوت تفرقه به که ببیند را شخصی شما از کس هر
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 4و  3سؤاالت تستی درس 
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 مزید ثالثی و مجرد ثالثی

فعلی است که اولین صیغه ی فعل ماضی آن سه حرفی است و برابر با حروف ریشه است. وزن افعال در ثالثی مجرد: 

 ماضی و مضارع به صورت زیر است. 

 : می نویسد) وزن یَفعِلُ (            فَعَلَ(                   : نوشت )وزن 

 : گواهی میدهد )وزن یَفعَلُ(                                       (فَعِلَوزن )گواهی داد  :  

 : کوتاه میشود ) وزن یَفعُلُ(         : کوتاه شد )وزن فَعُلَ(                    

ا ر انند هرکدام از وزن های است اما دو وزن دیگر میتو همیشه به صورت  نکته: مضارع وزن 

 بگیرند.

 

فعلی است که حرف یا حروفی زائد به ریشه ی فعل ساخته میشود و اولین صیغه ماضی برابر ریشه فعل و  ثالثی مزید:

 این حروف زائد میشود. 

 راه های تشخیص فعلهای ثالثی مزید از ثالثی مجرد:

 :حرف  3باشد ثالثی مجرد و اگر بیش از  3اگر تعداد حروف باقیمانده نیم را حذف میک حروف بعد از ریشه ماضی

باقی بماند ثالثی مزید است.

  :حرف یا کمتر باقی بماند  3حروف مضارعه و حروف بعد از ریشه را حذف میکنیم )ان، ین، ون( اگر مضارع

حرف باقی بماند ثالثی مزید است. 3ثالثی مجرد و اگر بیش از 

  :مر ت دارد:دو حال ا

o :حرف  3همزه و حروف پس از ریشه را حذف میکنیم. در صورتی که  اگر اول فعل همزه داشته باشد

و کمتر باقی بماند ثالثی مجرد و در صورتی که بیش از سه حرف باقی بماند ثالثی مزید است.

o  :و کمتر حرف  3حروف پس از ریشه را حذف میکنیم. در صورتی که اگر اول فعل همزه نداشته باشد

 باقی بماند ثالثی مجرد و در صورتی که بیش از سه حرف باقی بماند ثالثی مزید است.

 مثال:

چهار حرف = ثالثی مزید ←حذف حروف پس از ریشه ) که ندارد!( ←

سه حرف = ثالثی ←حذف حروف مضارعه و بعد از ریشه) =ون. دقت شود که ه ضمیر است(←

مجرد
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فعالباب   است.  به صورت  : ا

 نازل کرد(  ←أنزل ) نازل شد  ←باب افعال برای متعدی سازی بکار می رود : نزل 

 ریشه: جَوَبَ (است. مانند نکته: مصدر باب افعال در فعل های اجوف معموال به صورت ا ( 

 

است. به صورت  باب تفعیل :  

 نازل کرد(  ←نزّل ) نازل شد  ←باب تفعیل نیز مانند افعال برای متعدی سازی بکار می رود: نزل 

  نکته: این دو باب ، افعال را متعدی میکنند. افعال الزم را متعدی کرده و افعال یک مفعولی را دو مفعولی

ت(آموخ ←) دانست  ←رد(  و یا ب ←) رفت  ←میکنند. برای مثال 

 های متعدی ساز می آیند ممکن است الزم باشند مانند. قد أفلح المومنون ،  بعضی از افعالی که در باب

 هاجر الناس و ... 

است. : به صورت باب مفاعلۀ 

 طرفه به کار می رود. یکباب مفاعله برای بیان رابطه و مشارکت و همکاری 

  نکته: باب مفاعلۀ معموال به صورت متعدی است. مثال

  نکته : مصدر باب مفاعله ممکن است به صورت فعال بیاید. مثال

است. به صورت  باب تفاعل: 

 رابطه و مشارکت و همکاری دو طرفه به کار می رود. باب تفاعل برای بیان

 ًتکاتب احمد و محمود نکته: باب تفاعل معموال به صورت الزم است. مثال

  نکته: معموال چون دو طرف در زمینه کاری فعل هستند اگر در جمله بیایند یکی از آنها نقش اصلی و

دیگری معطوف است ) معموال فاعل و معطوف(

 استفاده .« ..با همدیگر »استفاده میکنیم و در ترجمه ی باب تفاعل از « با»ه ی باب مفاعلۀ از نکته: در ترجم

میکنیم.
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ل:   به کار می رود. به صورت باب تفعّ

  ه اشتباه مضارعنکته:باب های تفعّل و تفاعل، دارای حرف ت در فعلهای ماضی هستند که نباید با ت نشانه

 شود.

  است 6و  3و 2ماضی باب های ثالثی مزید شبیه به امر مخاطب صیغه های  6و  3و  2نکته: صیغه های. 

 است.« کسره»و در دومی « فتحه»تفاوت این دو فعل در حرکت عین الفعل است که در اولی  تفاوت:

 اولی ماضی و دومی امر است.  ←مثال:  جاهَدا و جاهِدا 

 

فتع  ا است. به صورت ال: باب 

 .نکته: باب افتعال ممکن است الزم یا متعدی باشد

  باشد. معموال باب افتعال « ت، ط، د»باشد یا سومین حرف آن « تّ، طّ، دّ»کلماتی که دومین حرف آنها

اند.مثل اطالع، اتأّخاذ

 

انفعال:   است.به صورت باب 

 .نکته: به صورت مطلق الزم است

  سوال: تنتشرون و انتصر فعلهای کدامیک از بابهاست؟ این گونه کلمات ، کلمات دام دار هستند و ممکن است به

 جای باب افتعال ، در باب انفعال گرفته شوند.

 باب افتعال است ) و نه انفعال!( ل = ن ش ر.  پسف ع  ←ا ن ت ش ا ر : ا ف ت ع ا ل  ←تنتشرون از مصدر انتشار 

ف ع ل = ت ص ر . ریشه فعل تصر نیست! بلکه نصر  ←ا ن ت ص ا ر :  ا ن ف ع ا ل  ←انتصار از مصدر انتصار 

 است پس نمیتواند باب انفعال باشد بلکه افتعال است.

است به صورت باب استفعال:  

 .نکته: تنها بابی است که سه حرف زائد دارد

 نکته: به معنای طلب کردن و درخواست است
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 سؤاالت چهار گزینه ای درس پنجم

فی ایّ عباره ما جاء فعل مجرد ثالثی؟ (23

استکبروا فی األرض ثمَّ رجعوا إلی بالدهم. (0

نحن ال نتحملُ هذه الصعوبات فی الحیاهِ. (2

و إبتسم المؤمنونَ. هزمَ هؤالء الکفّار (3

أنا ال أجمعُ العملِ و الدراسهِ  أبداً. (4

 

ن الصحیح:عی (24

«ال یستلسمُ الظالم أمام األحرار.» انسان های آزاده در برابر ظلم تسلیم نمی شوند:  (0

نحنُ اجتمعنا هنا لتکریم تلمیذٍ »ت دانش آموزی نمونه جمع شده ایم:ما در این جا برای بزرگداش (2

«مثالیٌّ.

«إنتخب یا ولدی! ثمنه باهظًّ.»کن ای فرزندم!قیمت آن ارزان است.  انتخاب (3

«یستیقظُ قبلَ طلوعِ الفجرِ و توضَّأ.» قبل از سپیده دم بیدار شد و وضو گرفت:  (4

 

فی أیّ عباره الفعل المزید یختلف مع بقیه األفعال؟ (25

اِنعقدت حفلهٌ فی المدرسه. (0

هکذا اِبتلعه األرض. (2

.إجتهدنا فی سبیلِ الحقِّ (3

اِنتصرَ هو و جنودُه فی األرض. (4

 

«: کار من کار زیبایی است.»  (26

عملی عملٌ جمیلٌ. (0

عملی هذا خیرٌ. (2

عملتُ جمیالً. (3

عملی صالحٌ. (4
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:«اکتسبتُ» ما هو الصحیح عن باب کلمهِ  (27

«افتعال» من باب  (0

«تفعیل» من باب  (2

«إفعال»من باب  (3

«اِنفعال» من باب  (4

 

«اِنتقام –تقدم  –استماع  –إنکار » عین الصحیح عن ابواب المصادر:  (28

انفعال –تفعُّل  –استفعال  –اِفعال  (0

افتعال –تفعُّل  –افتعال  –اِفعال  (2

اِفتعال –تفعُّل  –افتعال  –انفعال  (3

اِنفعال –تفعیل  –استفعال  –اِفعال  (4

 

فی ای عباره ما جاء فعل مجرد ثالثی؟ (23

استکبروا فی االرض ثمَّ رجعوا إلی بالدهم. (0

نتحمل هذه الصعوبات فی الحیاهِ.نحن ال (2

هزم هؤالء الکفّار و إبتسم المؤمنونَ. (3

أنا ال أجمعُ بین العملِ و الدراسهِ أبداً. (4

 

ألفعال التالیه علی الترتیب:عین الصحیح حول مصادر ا  (31

 «نُصادقُ –اِنتزعتُم  –تستمعینَ » 

مُفاعله –اِفتعال  –اِفتعال  (0

تفاعل –انفعال  –استفعال  (2

مفاعله  –افتعال  –ل استفعا (3

تفاعل –انفعال  –افتعال  (4
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چند حرف زائد دارد؟« استعباد» اولین صیغه فعل ماضی از مصدر  (30

( چهار4(  سه            3( دو             2یک           (0

 

القوسینِ:عین الخطأ للفراغات حسب ما بین  (32

هما یستضعفان و أنتم .............)اِستضعفتُم( (0

لمنَ و ............تعلّما. )أنتما(هنَّ یتع (2

أنتنَّ تتعارفنَ و أنتم .............)تعارضونَ( (3

نحنُ نکتسبُ و...............تکتسبُ. )هی( (4
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 ترجمه متن درس پنجم

 هذا خلق اهلل)این خلق خداست(

 الْمَصابیحِِ  مِئات والَیالً،شاهَدِ  الْمُحیطِ  أَعماق إلَی ذَهَبوا الَّذینَ اَلْغَوّاصونَ

   ضیئَۀِ،الْمُ الْاسَماکِ مِنَ ضَوؤُها ثُِ ینَبع الَّتی  دَة مُتَعَد   أَلوانَ  ذاتِ  الْکَهرَبائیَّۀ

 را ( رنگارنگ) مختلف های رنگ با برقی  چراغ صدها ، رفتند اقیانوس أعماق به شبانه که هایی غواص

 .شود می فرستاده ینوران های ماهی از نورشان که کردند مشاهده

 صُوَرَ  اطالْتِقَ  الْغَوّاصون فیهُِ  یَستَطیع  مُضیء  نَهار إلَیِ  الْبَحر ظلَام لُ تحو وَ

 ِ.   الْاسَماکِ  هذِهِ  أَضواء فی

 سعک ها ماهی این نور در توانند می آن در ها غواص که کند می تبدیل روشن روزی به را دریا تاریکی و

 .بگیرند

 الَّتیِ  ئَۀالْمُضی الْبَکتیریا مِنَ نوَع مِنُ  تنَبعَث الْضَواءِ  هذِه أنَّ الْعُلَماءُ َ اِکْتَشَف

 ِ. الْاسَماک تِلْکَ عُیونِ تَحتَ تَعیشُ

 ماهی نآ چشمان زیر که شود می فرستاده نورانی باکتری نوعی از نورها این که کردند کشف دانشمندان

 کند. می زندگی ها

 تَعینَیَسَ  الْبَحریَّۀِ،وِ  الْمُعجِزَةَ  تِلْک مِنْ یَوماُ  الْبَشَرَ  ستَفیدیَ أَن یُمکِنُ هَل

 الْمُدُنِ؟ِ  لِإنارَة الْمُضیئَۀِ بِالْبَکتیریا

 کردن روشن برای نورانی باکتری از و. کند استفاده دریایی ی معجزه این از روزی بشر که دارد امکان آیا

 .  بگیرد کمک شهرها
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 (وَجَدَ جَدَّ وَ شَیئا طلَبَْ  مَن) لِانَّهُ ذلکِ،ُ  تطَیعیسَ رُبَّما

یافت، زیار هر کس چیزی را  ، کرد تالش و(  بخواهد)  خواست  را چیزی کس هر " زیرا ، بتواند بسا چه

 بخواهد و تالش کندف می یابد.

ُ  راً،فَیَلْعَق مُطَهً  سائاِل رِزُتُفْ  بِغُدَد   مَملوءُ  ،لِاَنَّه دائِم طِبّیٌّ  ساِلح  الْقِط لِسانََّ  إن

 َ.   یَلتَئمَّ  حَتی   مَرّاتَ  عِدَّة جُرْحَهُ القْطُّ

 کند می ترشح کننده پاک مایعی که است هایی غده از پر آن زیرا ؛ است دائمی سالح گربه زبان قطعاً

 یابد. بهبود زخمش تا لیسد می را زخمش مرتبه چندین گربه ،پس

 کَیفَ تَعلَمُ وَ بّیَّۀَ الط الْاَعشابَ بِغَریزَتِها تَعْرِفُِ  وَالْحَیَوانات یورِالطُّ بَعضََّ  إن

ِ  ذِهه دَلَّتَْ  قد المْختلَفِۀِ؛وَ الْامَراضِ مِنَ لِلْوِقایَۀِ الْمُناسِبَ الْعُشبَُ  تَستَعمِل

 .غَیرِها وَِ  رّیَّۀالْبَِ  اتاتالنَّبَ  مِن  لِکَثیر بّیَّۀِ الط   الْخَواص عَلَی اإلنسانَ الْحَیَواناتُ

 گیاه چگونه دانند می و.  شناسند می را دارویی گیاهان طبیعتشان به بنا حیوانات و ها پرنده از بعضی قطعا

 درمانی خواص به را انسان حیوانات این و ؛ گیرند بکار مختلف های بیماری از پیشگیری برای را مناسب

 اند. کرده راهنمایی آن مانند و صحرایی گیاهان از بسیاری

 امَّۀًع لُغَۀً بِها،تَمْلکِ  خاصَّۀ  لِلُغَۀ امْتاِلکِها إلَی إضافَۀًِ  الْحَیَوانات أَغلَبََّ  إن

 بَعضِها، مَعََ  تَتَفاهَم أَن خاِللِها مِنْ تَستَطیعُ

 طهواس به که دارند دیگری عمومی زبان ؛ خود به مخصوص زبانی داشتن بر عالوه حیوانات اغلب قطعا

 برسند، تفاهم به همدیگر با توانند می آن
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 نطَقَۀِمِ عَنْ سَریعاًَ  تَبتَعِد حَتَّیِ  الْحَیَوانات بَقیَّۀَ رُبِهِ یُحَذ   صَوتِ  فَلِلْغُراب

 .الْغابَۀِ جَواسیسِ مِنْ  جاسوس لَۀَِ  بِمَنزَ  الْخَطَرِ،فَهو

 دور رخط منطقه از سرعت به تا دهد می هشدار یواناتح سایر به آن وسیله به که دارد صدایی کالغ پس

 است. جنگل های جاسوس از جاسوسی مانند آن پس.  شوند

 عَلَی شِریَنتَ خاصّاً زَیتاً تحَتوَی أَذنابِهاْ  مِنِ  بِالْقُرب   طَبیعیَّۀ  خِزانات   للِبَط

 .بِالْماءُِ  تَتَأَثَّر فاَل أَجسادِها

( اجسامشان)بدنهایشان بر که دارد بر در را خاصی روغن که دارد طبیعی ایانباره هایش دم نزدیک اردک

 گیرد. نمی قرار آب تأثیر تحت پس شود می پخش

َ  ک رتحَُ  أن دونََ  مخُتلَفِۀ   جاهات ات فی عَینَیها تُدیرََ  أن الْحِرباءُ تَستَطیعُ

 واحِد  توَق فیِ  جاهَین ات فِی تَرَی أَنْ تَستَطیعَُ  هی وَ رَأْسَها

 وآن  دهد راحرکت سرش آنکه بدون بچرخاند مختلف های جهت به را چشمانش تواند می پرست آقتاب

 .ببیند را دوطرف همزمان تواند می

 حریکِبِتََ  النَّقص هذَا ضُ تُعَو وَلکِنَّها ، ثابِتَۀ الْبومَۀِ،فَإِنَّها عَینُُ  کَّ  تتَحَر ال

َ  ک حَرتُْ  أَن دونَ کامِلَۀً دائِرَةً تُدیرَرَأسَها أَنُْ  طیعوَتَستَ  ناحیَۀ   کُل فی رَأسِها

 .جِسمَها

 رانجب جهتی هر به سرش دادن حرکت با را نقص اواین اما ، است ثابت وآن ، کند نمی حرکت جغد چشم

 دهد. حرکت را جسمش که این بدون بچرخاند کامال را سرش که تواند می و کند می
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 5سؤاالت تستی درس 
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 ه و جمله اسمیهجمله فعلی

 جمالت           اسمیه : با اسم مرفوع شروع میشود

 فعلیه : با فعل شروع میشود         

ما الزم اینگونه ابا فعلی شروع میشود که این فعل میتواند الزم یا متعدی باشد. متعدی به مفعول نیاز دارد  جمله ی فعلیه: 

 نیست. بعد از فعل ، فاعل می آید که به سه دسته تقسیم میشود:

اسم ظاهر: اسم مرفوعی که بعد از فعل می آید. فعل این نوع از فاعل همیشه مفرد است)چه فاعل مذکر باشد  .0

 چه مونث( اما جنس آن مطابقت می کند.

 نشانه ی مونث است که« تْ»ضمیر بارز: اولین حرف بعد از ریشه ی فعل بجز  .2

 ضمیر مستتر: هنگامی که بعد از ریشه ی فعل، حرفی وجود نداشته باشد و یا این که اسم مرفوعی نیامده باشد. .3

 

در صورتی که اسم مرفوعی نکته: فعلهای امر و مخاطب مضارع هیچگاه فاعلشان به صورت اسم ظاهر نمی اید.  ◄

 فاعل نمی باشد.  بیاید نیز

فعل، کلمه ای دیدیم که شرایط فاعل و مفعول بودن را داشت، اولویت به مفعول است. مثال: هنگامی که بعد از  ◄

 

 

 مطابقت فعل و فاعل:

فعل: مفرد مذکر مانند:  ←لفظی، معنوی، ضمیر، اسم ظاهر(  | فاعل مذکر )در همه ی حاالت

مفرد  فعل : ←طی که بین فعل و فاعل فاصله نباشد( به شر|  مونث حقیقی |فاعل مونث ) اسم ظاهر 

 مونث

 مانند ذهب مریمُ

 نثفعل: مفرد مذکر یا مفرد مو ←بین فعل و فاعل فاصله باشد(  |مونث حقیقی  |فاعل مونث ) اسم ظاهر 

مانند 

 فعل مذکر یا مونث مانند  ←مونث مجازی (  |فاعل مونث) اسم ظاهر 

 فعل مونث  مانند  ←فاعل مونث) ضمیر مستتر( 
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 جمله ایست که با اسمی مرفوع یا ضمیر منفصل مرفوعی شروع میشودجمله ی اسمیه:  

 است شبه جملهیا  جمله اسم،مرفوع آغاز جمله و خبر  اسمشامل دو قسمت مبتدا و خبر است. مبتدا 

 یک اسم است) که می تواند مفرد، مثنی یا جمع باشد( خبر مفرد: یعنی خبر  ◄

  جامد : می تواند در جنس و عدد با مبتدا مطابقت کند/نکند 

  : مشتق وصفی: باید در جنس و عدد مطابقت کند 

غه لمشتق های وصفی: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبهه و صیغه ی مبا

 است.

خبر جمله: خبر، جمله ی اسمیه و فعلیه باشد و اعراب آن همیشه محلی است. باید ضمیر فعل  ◄

 )بارز یا مستتر( با مبتدا مطابقت می کند.

 خبر شبه جمله: اگر ظرف یا جار و مجرور باشد. ◄

 

:  مقدم شدن خبر بر مبتدا

 عندنا کتابٌ ← مبتدا: نکره |خبر: شبه جمله  ◄

 کیف حالُک ←صدارت طلب )مانند اسم استفهام( خبر: جزء اسمهای  ◄

 فی الصف معلمهم ←مبتدا: دارای ضمیری که به خبر بر گردد  ◄

 لهم سوء الدار  ←مبتدا : معرفه  |خبر: شبه جمله  ◄

 اگر مبتدا و خبر هردو معرفه یا هردو نکره بودند اسم اول را مبتدا به حساب می آوریم.

اولویت  خبر شدن در بین  ده باشد اسم را به عنوان خبر می گیریم.اگر در جمله ای شبه جمله و اسم آم

 خبر ها:

 شبه جمله  <جمله ی فعلیه  <خبر مفرد 
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 «.هوالء.... یُؤذّبن األوالد صغارا!»  جملة فعلیة:عیّن الصّحیح للفراغ حتَّی یصبح الخبر  (33

 (تجربی داخل کشور 29سراسری)

 ( هنّ الّالتی4       ( األمهات 3( معلّمات          1 مَن (1

 

 

 تجربی خارج کشور( 24)سراسریمقدّماً:                                                  لیسعیّن الخبر ( 34

 ما کانت عنده نقود یساعد بها المساکین!  (1

 لیس فی هذه المکتبة کتاب أبحث عنه!  (1

 لم یکن هناك مزهریة حتّی أجعل األزهار فیها!  (3

 لیس هوالء التالمیذ فی دروسهم متکاسلین!  (4

  

 تجربی داخل کشور( 23)سراسریمقدّماً:                                                   لیسعیّن الخبر  (39

 من األرجح أن ال تکون فی غرفتنا أشیاء زائدة!  (1

 أکلت من األطعمة التی کانت فیها عناصر مفیدة!  (1

 یذة مثالیة! إنها أصبحت فی صفّها تلم (3

 لیس من أصدقائنا من ال یُحاسب أعماله الیومیة! (4
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 ریاضی داخل کشور( 29)سراسریفیه المشار ألیه:                                       لم یُذکرعیّن ما  (33

 ذلک المکان تذهب إلیه هوالء السیّدات للشّراء!  (1

 هاتان جزیرتان کبیرتان و هما من عجائب العالم!  (1

 بل فی تلک القاره الصغیره له تراب أسود! ذلک الج (3

 هوالء المعلّمون مکرّمون و محبوبون فی المدارس! (4
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 ترجمه درس ششم

لْقَرنَینِ  (ذوالقرنین)   ذوا

ُ  للّها أَعطاهُْ  قَد الْقَرنَینِ بِذی یُسَمَّی  موَحد  عادِل  مَلِک الزَّمانِِ  قَدیم فی کانَ

 ظَمَۀَ؛وَالْعََ  الْقوَّة

 کوهش و قدرت او به خداوند و شد می نامیده ذوالقرنین بودکه یکتاپرستی و عادل پادشاه قدیم درزمان

 بود، عطاکرده

 .شَماالً وَ غَرباً وَ شَرقاً االْرَضَِ  مِن واسِعَۀًَ  مَناطِقُ  یَحْکُمِ  ذوالْقَرنَین کانَ

 .کرد می حکومت لشما و غرب و شرق زمین، از وسیعی مناطق بر ذوالقرنین

 ِ. الْقُرآن فی   آیات بِعِدَّةِ الصّالِحَۀُ أَعمالُهَُ  و اسْمُهَُ  ذُکِر

 .است شده بیان قرآن ازآیات تعدادی در اش شایسته کارهای و نام

 نَحْوَِ  ۀالْعَظیمَِ  بِجُیوشِهَ  سار باِلدِهِ، فیِ  الْقَرنَین لِذیُ  الْاوضاعِ  اسْتَقَرَّت لمَّا

 .الْفَسادِ وَِ  الظُّلْم مُحارَبَۀَِ  و التَّوْحیدِ إِلَی النّاسَ یَدْعُو الْاَرْضِ مِنَِ  الْغَربیَّۀ طِقِالْمَنا

 مناطق  متس به لشکرباشکوهش و باسپاهیان یافت، استقرار درکشورش ذوالقرنین برای شرایط وقتی

 .واندخ یم فرا فساد و ظلم با مبارزه و یکتاپرستی سوی به را مردم که درحالی کرد حرکت زمین غربی

َ  یَحْکُم أنَُ  همِنْ یَطْلُبونََ  عَدالتَهِ،وِ  بِسَبَبِ  مَسیرِه فی بِهِ بونَ یُرَح النّاسَُ  فَکان

   حَۀرائُِ  ذات میاهُها  مُستَنقَعات فیهاَ  مَناطِق إلِیَ وَصَلَ شُؤونَهُم،حَتَّی یُدیرَ وَ

 .کَریهَۀ

 و ندک حکمرانی که خواستند می او از و گفتند می خوشامد او به عدالتش علت به مسیرحرکتش در مردم

 یبوی دارای هایش آب که بود هایی مرداب درآن که رسید مناطقی به اینکه تا کند، اداره را کارهایشان

 (داشت بدی بوی آبهایش) بودند ناپسند
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 صالِحونَ مِنْهُم وَ ونَفاسِد مِنْهُم قَوْماًِ  المْستَنقَعاتِ  هذِهَ  قُرْب وَجَدَ وَ

 .دندبو درستکار برخی و فاسد و تبهکار ازآنان برخی که( دید)یافت را مردمی ها باتالق این نزدیک و

 أَوْ نْهُممَِ  الْفاسِدین الْمُشْرِکینَ مُحارَبَۀِ فیُ  وَخَیَّرَه شَأنِهِم فی ُ  اهللُِّ  فَخاطَبَه

 .وَهِدایَتِهِم إِصاْلحِهِم

 و اصالح یا ازآنها فاسد مشرکان با اودرجنگ وبه  قرارداد خطاب مورد اورا آنها مورد در خداوند پس

 . داد اختیار هدایتشان

 .بِاللّهِ الْایمانِ وَِ  التَّوحید إِلَی دَعْوَتَهُم وَ هِدایَتَهُم ذوالْقَرنَینَِ  فَاخْتار

 .برگزید دخداون به ایمان و یکتاپرستی به را ها آن دعوت و هدایت ذوالقرنین

 . شُؤونَهُمَ  دَبَّر وَ مِنهُم الْفاسِدینََ  أَصْلَح وَِ  بِالْعَدالَۀ فَحَکَمَهُم

 .کرد اداره را کارهایشان و کرد اصالح را آنها فاسدین و کرد حکومت ها آن بر اعدالت ب پس

 وَ عَدالَتِهِلُِ  تَقبَلوهاسْ وَ الْاُمَمِ مِنَ کَثیرُ  فَأَطاعَه.الشَّرقَِ  نَحْوِ  بِجُیوشِهَ  سار ثُمَّ

 هَیبَتِهِ،

 عدالت وبخاطر کردند ازاواطاعت ها ازامت وبسیاری. کرد حرکت شرق سمت به باسپاهیانش سپس

 کردند. ازاواستقبال وشکوهش

 الیمانِلِ بِدائیَّۀً،فَدَعاهُم عیشَۀً یَعیشونََ  نین مُتَمَد غَیرِ   قَوم إِلَیَ  وَصَل حَتَّی

 لَّمَهُمعَ وَ حَیاتَهُم أَصْلَحَ وَِ  الْمُستَقیمِ  راط الص إلَی هَداهُم حَتَّی کَمَهُمحَ وَ بِاللّهِ

 .یَعیشونََ  کَیف

 خدا به یمانا به آنهارا پس کردند، می زندگی وابتدایی بدوی کامالً  رسیدکه غیرمتمدن قومی به اینکه تا

 بهکردو اصالح آنهارا وزندگی کرد هدایت استر راه به را آنها اینکه تا کرد حکمرانی وبرآنان کرد دعوت

 .کنند زندگی چگونه که یادداد آنها
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   یقمَضَ  قُرْب یَسکُنونَ   قَوم إلِیََ  وَصَل حَتَّی الشَّمالِ، نَحوََ  سار ذلک بَعدَ وَ

 مُرتَفِعَینِ، جَبَلینِ بَینَ

 زندگی لندب دوکوه بین ای نگهت نزدیک که رسید قومی به اینکه تا کرد، حرکت شمال سمت به وبعدازآن

 کردند، می

 مِنْ الْفُرصَۀَ فَاغْتَنَمُواَ  الصّالِحَۀُ  أَعمالَه وَ جَیشِهِ عَظَمَۀَ الْقَومُِ  هؤالء فَرَأَی

 وُصولِهِ؛

 غنیمت را فرصت وی رسیدن( لحظه) واز دیدند را اش شایسته وکارهای وی سپاه عظمت قوم این و

 شمردند،

 تِلکَ راءَوَِ  تَسکُنان وَحشیَّتَینِ قَبیلَتینِ مِنْ   شَدید   عَذاب فی کانوا لِاَنَّهُم

 الْجِبالِ؛

 .بودند شدیدی وعذاب رنج در کردند می زندگی کوهها آن پشت که وحشی ی ازدوقبیله زیرا

 وَِ  لْحینا بَینَ عَلَینا یَهجُمونَ مُفسِدونَِ  الْقَبیلَتَین هاتَینِ رِجالََّ  إنُ  لَه فَقالوا

 الْمَضیقِ؛ هذَا مِنْ الْاخَرِ

 دکنن می حمله ما به تنگه این از هرازگاهی هستند فاسد دوقبیله این مردان: اوگفتند به سپس

 .مَأجوجُ وَ ُ یَأجوج هُماِ  الْقَبیلَتانِ  هاتان وَ أَموالَنا، یَنهَبونََ  و بُیوتَناَ  بون فَیُخَر

  .هستند «ومأجوج یأجوج» همان دوقبیله واین کنند، می راغارت ما واموال کنند می خراب را ما های وخانه

  دبِسَِ  الْمَضیق ذَا ◌ٰهَ  إغاِلق مِنکَ نَرْجو لَهُ قالوا وََ  الْمُساعَدَةُ  مِنه طَلَبوا لِذا

 .عَظیم

 بندی،ب بزرگی سد با را تنگه این که خواهیم می تو از: اوگفتند وبه خواستند ازاوکمک دلیل همین به
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 هذا؛ عَمَلِکَ فیَ  نُساعِدُک نَحنُ وَ مِنهُ؛ عَلَینا یَهْجُمَ أَن الْعَدوُّ یَستَطیعَ ال تَّیحَ

 کنیم، می توکمک به کارت این در وما کند حمله ما به ازآنجا نتواند دشمن تا

  خَیر ِ اللّهُ  عَطاء قالَ وَِ  ذوالقَرنین فَرَفَضَها ، کَثیرَة بِهَدایا لَهُ جاؤواَ  ذلِک بَعدَ

 غَیرِهِ، عَطاءِ ْ مِن

 بخشش زا بهتر خداوند بخشش: گفت و نپذیرفت را آنها ذوالقرنین و آمدند، او نزد زیادی هدایای با بعدازآن

 اوست، غیر

 .یراًکَث لِذلِکَُ  النّاسَ  فَرِح  السَّد هذَاِ  بِناء فی تُساعِدونی أَنْ مِنکُم أَطلُبُ وَ

 .شدند خوشحال خیلی بخاطرآن مردم. کنید کمک من به سد این درساختن که خواهم می شما واز

 النُّحاسِ، وَِ  بِالْحَدید یَأتوا بِأَنِْ  ذوالْقَرنَین أَمَرَهُم

 بیاورند، مس و آهن که داد دستور آنها به ذوالقرنین

 حَدیدِ،الَْ  بَین لَدَخَ وَُ  النُّحاسَ  ذاب حَتَّیَ  النّار أشَعَلُوا وَِ  الْمَضیقَ  ذلِک فیُ  فَوَضَعَه

 شد، وارد آهن ودرمیان شد ذوب مس اینکه تا کردند روشن را آتش و قرارداد تنگه درآن را( مس) آن سپس

ِ  عَمَلِه عَلَیَ  الِحالصّ الْمَلِکَُ  فَشَکَرَالْقَوم الْقَبیلَتَینِ، هاتَینِ أَمامَ قَویّاً اً سَدَّ  فَأَصْبَح

 َ. مَأجوج وَ یَأجوجَ یقَبیلَتَ مِن تخَلصَّوا هذا،وَ

 ردند،ک تشکر کارش این بخاطر درستکار ازفرمانروای مردم پس شد، دوقبیله این مقابل محکمی سدّ و

 .یافتند رهایی ومأجوج یأجوج وازدوقبیله

 .فُتوحاتِهِ فی نَجاحِهِ عَلَی رَبَّهُِ  شَکَرَذوالْقَرنَین وَ

 .کرد سپاسگزاری هایش وزیاودرپیر بخاطرموفّقیت ازپروردگارش وذوالقرنین

َ  وِ  هللا عِندَ مَحبوبونََ  الْعادِلین الصّالِحینََ  الْحُکّامَّ  أَنِ  الْقِصَّۀِ  هذِه مِنْ نَفْهَمُ

 .دهستن محبوب ومردم نزدخدا ، عادل ی شایسته حاکمان که فهمیم می داستان ازاین ِ. النّاس عِندَ
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 6سؤاالت تستی درس 
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 فعل مجهول

 : فعلی که فاعل آن مشخص است و به آن مبنی للمعلوم گفته میشودفعل معلوم

 : فعلی که فاعل آن مشخص نیست و به جای فاعل نائب فاعل می آید و به آن مبنی للمجهول گفته میشود.فعل مجهول

 برای افعال متعدی معلوم و یا افعال مجهول  فقط افعال متعدی مجهول میشوند. بنابراین در ترکیب

باید متعدی نوشته شود.

 

 

 چگونه جمالت را مجهول کنیم؟

حذف فاعل: جمله ی مجهول نیازی به فاعل ندارد بنابراین آنرا حذف میکنیم -0

شود. گیرد و مرفوع می را می جانشین فاعل میشود جای آن« مفعولٌ به»مرفوع کردن مفعول: چون  -2

 :مرفوع کردن به طرق زیر است

.آنرا تبدیل به ضمه میکنیم  ←فتحه داشت اگر آخر اسم  (0

.آنرا تبدیل به تنوین ضمه میکنیم ←اگر آخر اسم تنوین فتحه داشت  (2

.میکنیم« ان مثنی»آنرا تبدیل به  ←داشت « ین مثنی»اگر آخر اسم  (3

.جمع مذکر سالم تبدیل میکنیم« ون» آنرا به  ←داشت « ین جمع مذکر سالم»اگر آخر اسم  (4

.میکنیم« و » آنرا تبدیل به  ←ف اسماء خمسه داشتاگر آخر اسم ال (5

.آنرا به ضمه یا تنوین ضمه تبدیل میکنیم ←یا تنوین کسره داشت« کسره»اگر آخر اسم  (6

مطابقت فعل با نائب فاعل: از سه لحاظ جنس، شخص و زمان )زمان بدون تغییر بماند!( -3

فعال متعدی را مجهول کنیم؟ ا  چگونه 

فعال مضارع:   عل را مفتوح کرده و فقط حروف مضارعه را مضموم میکنیمعین الفا

←

فعال ماضی:   عین الفعل را کسره داده و حروف  متحرک ماقبل آنرا مضموم میکنیم.ا

←
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 انواع نائب فاعل: 

. می آید 4و  0اسم ظاهر: اسم مرفوع )بجز ضمیر( که بعد از صیغه های  -0

ضمیر بارز : معموال اولین حرف بعد از ریشه فعل مجهول.  -2

مضارع اگر اسم ظاهری برای نائب فاعل  04و  03و  7ماضی و مضارع و  4و 0ضمیر مستتر: در صیغه های  -3

دو فعل  . برایست.شدن وجود نداشته باشد ضمیر مستتر نائب فاعل ا

نائب فاعل: هی مستتر  و قتلتْ سئلتْ

 

 حاالت مختلف جمالت برای مجهول شدن:

فاعل و مفعول هر دو اسم ظاهر: -0

اگر فعل قبل از نائب فاعل آمد، به روش عادی جمله را مجهول میکنیم) روشی که در باال توضیح داده شد( و 

 را به صورت مفرد می آوریم.آن

فاعل ضمیر )چه بارز و چه مستتر( و مفعول اسم ظاهر: -2

 با توجه به جنس نائب فاعل )مفعول سابق( فعل را مجهول کرده و به صورت  مفرد مینویسیم!

 

در صورتی که فاعل ضمیر یا اسم ظاهر باشد و مفعول ضمیر بارز باشد: -3

 صیغه و جنس فعل را مطابق با شخص و جنس مفعول مینویسیم. 

 این حالت برای راحتی کار به این صورت عمل میکنیم:در 

 اُضرَبُ ←اَضرِبُ   ←میزنم )!(  ←چون مرا میزنند  ←مرا میزنند ←یضربوننی

  تُنصَرُ ←تَنصُرُ  ←کمک میکنی  ←چون تو را کمک میکنند ←تو را کمک میکند  ←ینصرک 

 :ر حکم مونث است پس اگر نائب فاعل جمع غیر عاقل بود فعل مطابق همیشه جمع غیر عاقل د نکته

را به صورت مفرد مونث می آوریم. با آن
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فعال دو مجهولی: ا  مجهول کردن 

 فقط مفعول اول جمله مرفوع و نائب فاعل میشود و مفعول دوم مفعول و منصوب باقی می ماند.

 

 

←

←

←

←

 

  :استفاده میکنیم و در ترجمه ی فعل های مضارع از « شد»در ترجمه فعل های ماضی مجهول از  نکته ترجمه

 «.میشود»

  :و « علوممبنی للم»و یا ...«  فاعله» و « مبنی للمجهول»در تجزیه و ترکیب افعال هیچگاه نکته تجزیه و ترکیب

.با هم نمی آیند ...« نائب فاعله »
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 هفتم سؤاالت کنکور سراسری درس

 بنى للمجهول:من الفعل الذی أکثر مناسبۀ ألن عیّ(37

 ا من جانب اهلل!رّأکمل النبی )ص( دین اإلسالم لنا ألنه کان مأمو (0

 له أمام باب المدینۀ !تبجی اس الستقباله وتعجّب الخلیفۀ من عمل النّ (2

 !یحاول المسلم فی هذه الدّنیا دائما و حیاته مملوءة بالنشاط و الحرکۀ (3

 بیعۀ بتغییر الفصول و تبتهج عیون اإلنسان حین تنظر إلیها !تتمتع الطّ (4

 تجربی داخل کشور( 35)سراسری

أن یُنشد  ریُحسّ الشّاعر بالسکینه قد أنزلت علی قلبه بعد أن یُواجه بنأ النتصار و یقد»(38
 « األشعار!

 کم فعالً مبنیَّا للمجهول فی العباره؟:

 ( واحد 4        ( اِثنان 3 ( ثالثه         2            أربعه  (0

 تجربی داخل کشور( 32)سراسری

 عین الخطأ فی البناء للمجهول:(33

 هذه األیام یُسمع خبر نجاح شبابنا فی المجاالت العلمیّۀ ! (0

 رة لبیان ما فی سریرة اإلنسان!ستعمل األمثال السائتُ (2

 ألنه یعتمد على نفسه و قدراته! نتخب هذا الشابّاُ (3

 س إأل لعالج المرضى!ؤسَّ( هذان المرکزان لم ی4ُ     

 (تجربی داخل کشور 21سراسری)

 

 «نَصَرَ حسینٌ فاطمهٌ»عین الصحیح فی المبنی للمجهول لعباره: (41

 ( نُصِرَ فاطمه4ًنُصرت فاطمهً      ( 3 ( نُصِرَ فاطمهُ      2نُصرت فاطمهُ        (0
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 کدام است؟« ال بُدَّ آَن تقاومَ هذه الدباباتُ المعتدیهُ» نایب فاعل را در عبارت (40

 ( المعدیه4ُ( هذِه                  3( هی مستتر       2الدباباُت               (0

 

 کدام گزینه می تواند به صورت مجهول به کار رود؟(42

 ( هاجَر4( هَلَک       3( تعلَّم       2اُترُک       (0

 

أکرم المعلمُ تلمیذاً معروفاً بالصّدق و » کیف تکون العباره التالیه مع الفعل المبنی للمجهول؟ (43

 (24)«الأمانه

 ( اُکرم تلمیذٌ معروف4ٍ( اُکرم تلمیذاً معروفاً  3( اُکرِم تلمیذٌ معروفاً.....   2اَکرِم تلمیذُ معروف....    (0

 

 المبنی للمجهول: عین (44

 أنفق أنا بعض أموالی لفقراء بلدی. (0

 أنفق من أموالک لجارک المحتاج. (2

 اُنفق کثیر من األموال فی شهر رمضان. (3

 أنفق المؤمن بعض أمواله إلی المساکین. (4

 ما لیس فیه النائب للفاعل: عین (45

 ال تحصی نعم اهلل علینا إن نعدَها! (0

 عسی أن یُعرف قدر المصلحین فی العالم! (2

 عطیت الجائزه له بسبب کشفه المهمَ!اُ (3

 ب المؤمن بالدَین ألنه کله صدقٌ!ال یُکذَ (4

 : عین المبنی للمجهول (46

 ال شیء یحزننی کفراقک! (0

 ال تؤخّر عمل الیوم إلی غد! (2

 العلم ال یضیّع عمر اإلنسان بل یفیده! (3

 ال تُری الحقیقه إذا ال یرید االنسان رؤیتها!  (4
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 : ولعین الصحیح فی المبنی للمجه(47

 تحترم أخواتک أباک فی جمیع األحوال! : یحترم أبوک فی جمیع األحوال! (0

 سمع المقاتلون صوت الانفجار من بعید! : سمعت صوت االنفجار من بعید! (2

 ینصر المسلمین إن اتحدوا جمیعاً!ینصر اهلل المسلمین إن اتّحدوا جمیعاً! :  (3

 العلم علی اآلخرین فی اآلخره!ذا یفضل اهلل ذاالعلم علی اآلخرین فی اآلخره! : فضل (4

 

 ل: عین الفاع« خداک اسرار جعلت للعالم، ال تدرک اال بعد أن یسبح خالقها!» (48

 لیس هناک فاعل. (0

 االسم الظاهر: خالق (2

 أنت«: تدرک»الضمیر مستتر فی  (3

 «تدرک»فی « انت»و « جعلت»فی « ت» (4

 

 عین الخطا فی المبنی للمعلوم:« بقدر الکد تکتسب المعالی!» (43

 .........اِکتسبنا المعالی!.. (0

 ...........تکتسب المرأه المعالی! (2

 ........... نکتسب المعالی! (3

 ...........یکتسب الرجل المعالی! (4
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 رجمه متن درس هفتمت

  عَجائِبُهُِ  البحار فِیْ  مَن یا

 .دریاهاست در هایش شگفتی نکه آ ای

 کبیر( شنجو )ازدعای الْکَبیرِ  الْجَوشَن دُعاءِ مِن

 وَ لْغَرَقِ،اَ  مِنً  إِنساناَ  أَنقَذ الَّذیِ  الدُّلفین عَنِ رائِعاً فِلْماًِ  الْاسُرَةُ  أَعضاء یُشاهِدُ

 .الشّاطِئَِ  إلِی أَوْصَلَهُ

 رسانده ساحل به واورا داده نجات شدن ازغرق را انسانی که بینند می  ازدلفین جالبی فیلم خانواده اعضای

 .است

 .جِدّاً رُنی یُحَی.  أَمرعَجیب هذا قُ؛ أُصَد ال حامِد

 .  کند متحیّرمی مرا خیلی.است انگیزی شگفت کار کنم،این باورنمی :حامد

 ِ. الْبِحار فِی الْإِنسانُِ  صَدیق الدُّلفینَ لِأَنَّ عَجیباً،َ  لَیْس وَلَدی، یاُ  الْأَب

 .دردریاهاست انسان دوست دلفین نیست،زیرا عجیب(پسرم) فرزندم ای:پدر

 ِ. الصَّدیق هذَا عَلَی فْنا عَر أَبی، یا صَعبُ  تَصدیقُه صادِق

 . آشناگردان دوست پدرم،مارابااین ای!است؟ سخت باورش:صادق

 ،مَرّات عَشْرَ الْاِنسانِ سَمْعَ یَفوقُُ  سَمْعُه ،وَ قوَیَّۀ   ذاکِرَة لهَُ :  الْأَب

 .باشد می انسان ازشنوایی برتر ابربر ده دارد،وشنوائیش قوی ای اوحافظه:پدر
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 ترُضِعُ لَّتیا اللَّبونَۀِِ  الْحَیَوانات مِنَ هوَ وَ تَقریباً، الْاِنسانِ وَزنِ ضِعْفَی یَبلُغُ وَزنُهُ وَ

 .صِغارَها

 یم شیر هایش بچه به که است پستانداری ازحیوانات رسد،وآن می انسان وزن دوبرابر به حدوداً او ووزن

 .دهد

  لِکَ؟کَذَ  لَیْسَ  أ الْانسانِ مُساعَدَةَُّ  یُحِبٌّ  ذَکی  حَیَوانُ  إنَّه نورا

   طورنیست؟ این آیا!دارد دوست را انسان به کردن کمک که است باهوشی حیوان آن:نورا

   طائِرَة قوطِسُِ  مَکان إِلَی ترُشِدَناْ  أَنُ  الداَّلفینُ  تَستَطیع بِالتَّأکیدِ، نَعَم؛ُ   اَلْأَب

 .  سَفینَۀ غَرَقِ أَوْمَکانِ

 هدایت یکشت یک شدن غرق مکان یا هواپیمایی سقوط محل به مارا که توانند می ها بله،قطعاً،دلفین:پدر

 .کنند

 لمْاءِا تحتَ ماُ  تکشِف وَ لمْ، الس وَِ  الحرب فی مُهِمّا دوَرا الداَّلفینُ تُؤَدّی  الْأَمُ

 .أَسرارَ  و عَجائِبَ مِنْ

 شفک هست زیرآب واسرار ها ازشگفتی را کنند،وآنچه می ایفا وصلح درجنگ مهمی نقش ها فیندل:مادر

 (.کنند می کشف را زیرآب واسرار ها شگفتی.)کنند می

 ِ. الْاسَماک تَجَمُّعِِ  أَماکِنِ  اکْتِشاف عَلَی الْاِنسانَ تُساعِدُ وَ

 .کنند می کمک ماهیها های تجمّع محل درکشف انسان وبه

 مَعاً؟ُ  تَتَکَلَّم فَهَلْ جَماعیَّۀً؛ حَرَکات تُؤَدّی الداَّلفینَُ  رَأَیْت قصادِ

 کنند؟ می صحبت باهم دادند؛آیا می انجام گروهی حرکات که دیدم را ها دلفین:صادق
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 أَنْ تَسْتَطیعُ أَنَّهاَ  دون یُؤَک الْعُلَماءََّ  أَن   عِلْمیَّۀ  مَوسوعَۀ فیُ  قَرَأت نَعَم؛  اَلْاُمُّ

 مُعَیَّنَۀ أَصواتِ  بِاسْتِخدامَ  تَتَکَلَّم

 صداهای یریبابکارگ توانند می آنها که کنند می تاکید دانشمندان که خواندم علمی دانشنامه بله؛دریک:مادر

 کنند، صحبت مشخص

  ِ. انکَالْاِنس تَضحَکَُ  و تصَفُر وَ کَالْاَطفالِ، تَبکی وَ کَالطُّیورِ، تُغَنّی أَنَّها وَ

 میو زنند می سوت انسان کنند،ومثل می گریه ها بچه خوانند،وهمچون می آواز پرندگان مانند واینکه

 .خندند

 ؟ أَعداءِ  لِلداَّلفینْ  هَل نورا

 دارند؟ دشمنانی ها دلفین آیا:نورا

 عَلَی ظَرُهانَ وَقَعَ فَإِذا لَها، عَدوّاً الْقِرْشَِ  سَمَکُ  الداَّلفین تَحسَبُ بِالتَّأکیدِ،ُ   اَلْاَب

 الْقِرْشِ،ِ  سَمَکَۀ

 هب نگاهشان که آورند،وهنگامی می حساب به دشمن یک خود برای را ماهی کوسه ها قطعا،دلفین:پدر

 بیافتد، ماهی کوسه

 .وَتَقتُلُهاِ  الْحادَّة بِأنُوفِهَا تَضرِبُها وَ حَولَها،  بِسُرعَۀُ  تَتَجَمَّع

 .کشند می را وآنها زنند می را آنها تیزشان های ینیشوند،وباب می جمع اطرافش سرعت به

  حَقّاً؟َ  الْإِنسان الدُّلفینُ یُحِبُّ هَل وَ  نورا

 دارد؟ دوست را انسان دلفین درحقیقت وآیا:نورا
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 إلَی رَجاُلً الْماءِ تَیّارُ سَحَبَ...  الْانتِرنِت فیَ  الْخَبَر هذَاْ  نَقرَأ تَعالَی نَعَم؛ُ   اَلْاَب

 بِشِدَّةِ  اَعماقالْ

 کشید،( دریا)اعماق به شدت به را مردی آب جریان... بخوانیم دراینترنت را خبر این بله،بیا:پدر

 إلَی أَخَذَنی ثُمَّ ، بِقوَّة الْاَعلَی إلَیً  بَغتَۀ شَیء رَفَعَنی الرَّجُلُ قالَ نَجاتِهِ بَعدَ وَ

 ِ الشّاطِئ

 کشاند. ساحل به مرا برد،سپس باال سمت به قدرت با امر چیزی ناگهان:گفت نجاتش از بعد ومرد

 اً رکَبیً  دُلفیناُ  رَأَیت وَلکِنّی أَحَداً، وَجَدْتُ ما مُنقِذی،ُ  أشَکرَ  أنُ  عَزَمْت لَمّا وَ

 .بِفَرَح الْماءِ فی قُربی یَقفِزُ

 کنارم که یدمد را گیبزر دلفین نیافتم،اما را تشکرکنم،کسی ام دهنده ازنجات گرفتم تصمیم که وهنگامی

 .پرید خوشحالی می با درآب

 ِ. اللّه مِنَ  عَظیمَۀ   نِعمَۀ الْاسَماکَ وََ  الْبَحر إنَّ  اَلْاُمُّ

 .هستند خداوند ازجانب بزرگی نعمت وماهیها دریا براستی:مادر

 :فرمود( ص)خدا رسول(: ص)اللّهُِ  رَسول قالَ

 :  عِبادَة اشیاءَ ثاَلثَۀِ فیُ  اَلنَّظَر

 :است عبادت چیز برسه کردن نگاه

  قرآن به کردن نگاه الْمُصحَفِ، فِیُ  اَلنَّظَر

 پدرومادر چهره به کردن ونگاه الْوالِدَینِ،ِ  وَجه فیُ  النَّظَر وَ

 .دریا به کردن ونگاهِ.  الْبَحر فِیُ  النَّظَر وَ
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 7سؤاالت تستی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

جار و مجرور

»: بعضی از حروف جر عبارتند از:  حروف جر 

شدن آنها میشوند. به ترکیب حرف جر و اسم بعد از « مجرور»این حروف بر سر اسم می آیند و باعث « 

 0آن جار و مجرور میگویند.

  :قبل از اسم یا ضمیر می آید. ل جاره

 الم جاره در صورتی که همراه با ضمیری غیر از ی متکلم وحده بیاید کسره آن به فتحه تبدیل میشود.  0نکته :

 

  حذف شده  و دو الم پشت سر هم قرار « ا» : الم جاره در صورتی که همراه با اسم معرفه به ال بیاید2نکته

←میگیرند.

  :قبل از اسم می اید. حتّی جاره

  :همیشه اول جمله می آید و بعد از آن هیچگاه ضمیر نمی آید. واو قسم یا جاره

 

نون وقایه

 میانجی به نام نون وقایه می آید که این نون « ن»د میان فعل و ضمیر ضمیر ی متکلم هرگاه به فعل اضافه شو

برای جدا کردن اسم و فعل از همدیگر به کار میرود
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 ل، اسم مفعول، اسم مبالغه(اسامی مشتق)اسم فاع

 

 :برای ساخت اسم فاعل از ثالثی مجرد ریشه را در وزن فاعل وارد می کنیم اسم فاعل 

 ل عِ ا ف فَعَلَ

 ب تِ ا  ک کَتَبَ

 

  برای ساخت اسم فاعل از ثالثی مزید از فعل مضارع استفاده می کنیم: فعل مضارع مزید را آورده

و حرف مضارعه ی آن را حذف می کنیم. به اول فعل م مضموم اضافه کرده، سپس عین الفعل 

 را مکسور می کنیم:

  مُطرِب! ←اسمهای فاعل مزید: یُطرب 

 باشد « ی»یا « و»ن ساختن اسم فاعل از ثالثی مجرد اگر دومین حرف اصلی در حی: 1کته ن

 به همزه تبدیل می شود. 

 غ ی ب : غائب   ق و م : قائم 

 

 

 برای ساخت اسم مفعول از ثالثی مجرد ریشه را در وزن مفعول وارد می کنیم اسم مفعول : 

 ل و ع ف م فَعَلَ

 ب و ت ک م کَتَبَ

 ثالثی مزید از فعل مضارع استفاده می کنیم: فعل مضارع مزید را آورده  برای ساخت اسم فاعل از

و حرف مضارعه ی آن را حذف می کنند. به اول فعل م مضموم اضافه کرده، سپس عین الفعل را 

 مکسور می کنیم:

  :مُرسَل ←یُرسِلُ اسمهای فاعل مزید  / 

 

 است)اسم مفعول یا فاعل است( هر اسمی که اولش مضموم باشد )بجز مصدر باب مُفاعله( مشتق 
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 ال قرار میاعل یا مفعول ، مصدر آن را مورد سؤهای تحلیل صرفی ، گاهی بعد از اسم ف در تست 

 دهند مانند مستخدِم)مصدره استخدام(

  گر، »هایی دارای پسوند  در زبان فارسی ترجمه می کنیم که اسم« صفت فاعلی»اسم فاعل را به

 هستند.« مند، ا ، نده

  تفاده اس«صفت مفعولی + شده »ترجمه میکنیم یا معموال از « صفت مغعولی»مفعول را به اسم

 «فعل ماضی + ه»می کنیم. صفت مفعولی یعنی 

 

 کید بر فراوانی صفت به کار می رودبرای تأ :  اسم مبالغه 

  دارد« فعّال و فعّاله»دو وزن مهم 

 فاده می کنیم. غفّار=بسیار آمرزندهدر ترجمه ی آن از بسیار + صفت ) نه بسیار + فعل( است 

  وزن فعیل و فعول هم می توانند اسم مبالغه هم صفت مشبهه باشد. برای تشخیص سه حرف

اصلی را در وزن فاعل می بریم. اگر معنی داشته باشد، اسم مبالغه و اگر معنی ندهد ، صفت 

 مشبهه است.

 .مشبهه استکارم ؛ صفت  ←کریم / قادر ؛ پس اسم مبالغه است ←قدیر 
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 سؤاالت کنکور درس هشتم
 

 : «اسم فاعل» عین الجواب الذی ال یکون (51

 ( المجتهدون4( الضّالّین           3( اآلکلون         2اآلخرین            (0

 

  «.الدنیا محفوفه بالبالیا«فی الجمله التالیه: « محفوفه» عین الصحیح عن کلمه (50

 ( مشتق4( اسم فاعیل من باب تفعیل      3سم مفعول من باب تفعیل      ( ا2جامد              (0

 

 «. رأیتُ ............فی وسط المدینهِ» اجعل صفه مشبهه فی الفراغ من العباره التالیه:  (52

 ( المحکوم4( المحکمه            3( الحاکم           2الحکیم          (0

 

 «. هو.............و...............» سم المبالغه: اجعل فی الفراغین الصفه المشبهه و ا (53

 صدیقهٌ –( کریمهٌ 0

 عالمٌ –( رجلٌ 2

 عالمهٌ –( کریمٌ 3

 صَدیقٌ –( صِدیقٌ 4

 

  عین الصفه المشبهه:(54

 «إنّ النفسَ األمارهٌ بالسوءِ» (0

 إلی الفقراء الکتساب رضی اهلل! أحسنوا (2

 إن یدرک االنسان جهله یسبع فی التعلُّم! (3

 الحیاهِ تدّیسُنا الشهامه و االستقامه!صعوبهُ  (4
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  « :اسم فاعل » عین ما لیس فیه (55

 و انّک لتهدی إلی صراطٍ مستقیم صراط اهللِ! (0

 کنتُ قد سمعتُ عن أصفهانَ و معالمها األثریه اإلسالمیه! (2

 تناولِ الطعام بقدر الضروره لتکون سالماً! (3

 «!الخلقَ الجدیدَ بعدَ الموت»لقد أنکرَ الکفارٌ  (4

 

 «: صفه مشبهه» ین ما لیس فیه ع(56

 علینا أن نحاسبَ انفسنا قبل أن یحاسبنا اهلل یوم القیامهِ! (0

 عیها فحملتِ الطفلهَ الصغیره و طارتا معاً!مدَّت الجدَّهُ ذرا (2

 و ال تقولوا لمن یقتلُ فی سبیل اهلل أمواتٌ بل أحیاءٌ عندَ ربِّهم! (3

 جودَ جمیالً!أیهذا الشاکی و ما بک داءٌ/کُن جمیالً ترتَ الو (4

 

 عین ما فیه مشتق من فعل مزید: (57

 اإلنسان الشریف یحفظ نفسه من مواضع الظنّ! (0

 محصول عمر المعلم ما یغرسه! (2

 ما نواجهه فی القادم نتیجه عملنا أمس! (3

 نتیجه عمل األدیب ما یکتبه! (4
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 ترجمه متن درس هشتم

 

 فارسی( درادبیات تلمیع )صنعت  الْفارِسیِ  الْاَدَب فی التَّلمیعُِ  صِناعَۀ

 لشُّعَراءُا مِنهَاَ  اسْتَفاد فَقَد الْاَدعیَۀِ وَ الْاَحادیثِ وَِ  الْقُرآن لُغَۀَُ  الْعَرَبیَّۀ اللُّغَۀََّ  إن

 بِالْمُلَمَّعِ؛ مَّوهاسَ وَِ  الْفارِسیَّۀ وَِ  بِالْعَرَبیَّۀ مَمزوجَۀً أَبیاتاً بَعضُهُمَ  أَنشَد وَ الْایرانیّونَ
 و اند کرده استفاده آن از ایرانی شاعران از بسیاری و دعاهاست و احادیث و قرآن زبان عربی زبان طعاق

 ؛ اند نامیده مُلمّع را آن و اند سروده فارسی و عربی به آمیخته را ابیاتی آنها از برخی

ٌّ  دیسَع وَ الشّیرازیُّ  حافِظ مِنهُم ، مُلَمَّعاتَ  الْایرانیّینِ  الشُّعَراءَ  مِن لِکَثیر

 .  بِالْمَولَوی الْمَعروفُ الرّومیُّ الدّینِ جاَللُ وَُّ  الشّیرازی
 میرو الدّین جالل و شیرازی سعدی و شیرازی حافظ:  جمله از دارند مُلمّعاتی ایرانی شاعران از بسیاری

 .مولوی به معروف

 (شیرازی حافظ یبالغ لسان مُلمّع)  الْغَیبِ لِسانِ   الشّیرازی  حافِظ مُلَمَّعُ

 «الْقیامَه.ِ  هَجْرک مِنْ اً دَهْرُ  رَأَیت نامه/إنّی دوست نزدیک نوشتم دل خون از»
 دیدم. قیامت مانند تو  دورى در را روزگار من که  نوشتم محبوبم براى خونین دل با اى نامه

 «عَالمَه؟الْ لَنا هذی عَینیُ  دُموعْ  لَیْسَت/ عالمت صد دیده در فِراقش از من دارم»
 برایمان عالمت و  نشانه ، من دوچشم این هاى اشک آیا " ، دارم درچشم  نشانه صدها او ازدورى من

 ؟ نیست

 «النَّدامَه بِهِ حَلَّتْ الْمُجَرَّبَ  جَرَّبْ  مَن /سودم نبود وی از کازمودم چند هر»
 صیبشن پشیمانى ، بیازماید را ودهآزم هرکس   نرسید من به اى فایده او ازجانب ،  کردم تجربه  که هرچه

 شود. می

 «المَهالسَّ قرُبِهَا فی  عَذاب بُعْدِها فی گفتا دوست احوالِ طبیبی از پرسیدم »
 اش درنزدیکى و  وعذاب رنج  هجرانش و دوری در :  گفت ،  کردم سوال محبوبم احوال درباره ازطبیبى

 است.  آسایش و سالمتی
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 «ماَلمَه باِل حُبّاً مارَأَیْنا وَاللّه/ گردم وستد گِرد گر آید مالمت گفتم»
 دونب را عشقى ما که سوگند خدا به شوم مى واقع سرزنش مورد شوم مشغول دوست به زیاد اگر گفتم

 ندیدیم وسرزنش  مالمت

 «رامَهالکَ مِنًَ  کَأْسا مِنْهُ یَذوقَ حَتَّی شیرین جان به جامی آمد طالب چو حافظ »
 بچشد. عشق ازکرامت جامى( جان دادن) ازآن تا ، است شده جامى خواستار شیرین جان نداد درازاء حافظ

 (شیرازى سعدى مُلمّع)ّ  الشیرازی   سَعدی مُلَمَّعُ

 «فُراتی ارِکن در که دانی چه آبتو قدر ِ لْفَلوَات ا فِی تَهیمُ رَکْباًَ  لمَصانِع ا سَلِ »
 تىوق ،  دانى مى چه را آب ارزش و قدر تو بپرس اند تشنه ها انبیاب در که سوارانی دربارة انبارها آب از

 هستى درکنارفرات

   سَواءَ  هَجَرْتْ  إنَ  و/ روشن تو به ام دیده و روزست تو روی به شبم »

 «غَداتی و عَشیَّتی
 و بش ، کنی ترک مرا واگر.  شود مى روشن تو روى دیدن با وچشمم روزاست مثل تو روى دیدن با شبم

 است. مساوى زمرو

 «آتی إنَّکَ یَقول قَلبیَ  وُ  الزَّمان مَضَی/ نگرفتم بر امید بماندم دیر چه اگر»
 ىم تو که گوید مى دلم و  گذشت زمان " ، ندادم دست از را امیدم امّا ، انتظارکشیدم زیادى مدّت گرچه

 .آیى

 «یاتیح آب عَجین اگر گِلی به حقیقت شنیدم نه و دیدم نه جمالت به آدمی من »
 آغشته قتاحقی ، است وگِل آب از تو آفرینش خمیر اگر ، ام شنیده نه و ام دیده نه تو زیبایى به انسانى من

 است. زندگانى آب به

 «ِ الظُّلُمات فیِ  الْحَیاة عَینُُ  تُفَتَّشْ  قَد وَ /باشد تو روی صبح به امیدم تیره شبان
 ىم جستجو ها درتاریکى حیات چشمۀ وگاهى  شود، مى حصب تو روى دیدن امید به من تاریک هاى شب

 شود.
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 «ینبات دهان آن از است بدیع تلخ جواب /شَهْد حامِلُ أَنتَ وَ عَیشیُ  تُمَررْ  فَکَم »
 تلخ جواب تو شیرین ازدهان!  داری وشیرینى شهد همه این تو که درحالى کنى مى تلخ را چقدرزندگیم

 زیباست. شنیدن

 «رُفاتیَ  شَمَمْت إنِّْ  الْوُد رائِحَۀََ وَجَدْت/ را ما تو روی عشق عمرست روزة پنج نه
 را شقع بوى ، ببویى را قبرم اگرخاک " ، نیست عمردنیا روزه پنج این فقط ما براى بودن تو روى عاشق

 یابى. مى

 «تیصفا ماورای که گویم چه تو محامد /تَرْضَی وَ تُحِبُّ کَما   مَلیحَّ  کُلُ  وَصَفْت
 چگونه تورا هاى ستایش   پسندى ومى دارى دوست که همانطور کردم وصف را نمکی با روى هرزیبا

 هستى. کردن وصف از فراتر که کنم بیان

 «نجاتی کلید هم و بالیی کمند هم که/ أَدنو وَُ  أَسْتَغیثَ  و أَرْجو وَ مِنکَ أَخافُ»
 ستیه بال دامگه هم که  جویم مى نزدیکى تو به و خواهم مى وازتوکمک دارم توامید به و ترسم مى ازتو

 هستى. رهایى و نجات کلید وهم

 «عُداتیُ  تَشاء کَما هَجَرونی أَحِبَّتی/ دشمن دل کامۀ به فتادم دوست چشم ز »
 همان کردند ترک مرا دوستانم " ، شدم ارزش بى و افتادم دوست ازچشم ، دشمن وخواست دلخواه به

 خواهند. مى نم دشمنا  طورکه

 فِی نُحْنَِ  الطَّیر إلَیُ  شَکَوْتْ  إن وَ /نگیرد تو در که عجب سعدی فراقنامۀ»

 «ِ الْوُکَنات
 گریند مى اه ببرم درالنه شکایت نزدپرندگان به واگر!  کند اثرنمى درتو سعدى جدایى نامه شرح شگفتا

 .دهند سرمى وناله
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 8سؤاالت تستی درس 
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 پاسخ نامه سؤاالت کنکور سراسری

 3گزینه  (0

با هم در یک کلمه جمع شده اند و این امکان پذیر « ال»تنوین و « المدرسه» : در کلمه  0در گزینه 

 نیست.

 تنوین گرفته است در حالی که مضاف تنوین نمی گیرد.« تلمیذ»: کلمه مضاف 2در گزینه 

نکره است و مضاف الیه نکره تنوین می گیرد)یعنی باید مضاف الیه «مدرسه»: کلمه  4در گزینه 

 باشد(« مدرسهٍ»

  :هم نمی گیرد.(انشانه را ب 3در زبان عربی یک اسم یا ال می گیرد یا مضاف واقع می شود)نکته 

 

 3گزینه  (2

 هر سه از اسامی علم بوده، لذا جزء معرفه ها می باشند.« قاسم»و « حسین»، «جفعر»

 از معرفه ها نیست و نکره می باشد. جزء هیچکدام« طفالً»

 

 4گزینه  (3

 می باشد.اسامه معرفه عبارت اند از:« عظیم»در جمله داده شده تنها اسم نکره موجود 

 .میر(ض«)ه»اضافه شده(( و «هُ»میثم )اسم علم(، التمار)معرفه به ال( ، جهاد)معرفه به اضافه)به ضمیر 
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 4گزینه  (4

فقط برای « هذه، هاتان و تلک»تنها برا مذکر و اسامای شااره « ذاکهذا، هذان، ذلک، » اسماء اشاره 

 کاربرد دارد.« که بر جمع داللت دارد، برای مؤنث و مذکر« هوالء»مؤنث به کار می روند ولی اسام اشاره 

 

 0گزینه  (5

 ت.سصحیح ا« تالشی»نکره است و در ترجمه فارسی نیز باید نکره آورده شود یعنی « جهدُ: »2در گزینه 

قبل از یک اسم اشاره معرفه به کار رفته است بنابریان باید مفرد ترجمه شود. یعنی « ءهؤال: »3در گزینه 

 است.« دانش آموزان» اسم معرفه است و ترجمه درست آن « الطالب»صحیح است.همچنین «این»

ترجمه شده  به صورت نکره« الجهد»عمل شده است. یعنی اسم معرفه ی  2: برعکس گزینه 4در گزینه 

 ترجمه درست آن است.« تالش»است در حالی که 

 

 :0گزینه  (6

سمعنتَ)شنیدی( إذا دعوتُکَ)هرگاه تو را فراخواندم(و نادتُکَ)و تو را صدا کردم( مالحظه می شود زمان 

 افعال، نادرست ترجمه شده است.

 

 2گزینه  (7

« یتفکر» 2در گزینه د. شرطیه است که همراه فعل و جواب شرط می آی« ما»ی جازمه همان «ما»

بیه تعجبیه، نافیه و ش»در سایر گزینه ها به ترتیب « ما»نوع  جواب شرط است.«سطریَ»فعل شرط و 

 است.« لیسَ
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 0گزینه  (8

 إلی الثّغور) به سوی مرزها ( بعث)فرستاد( علی بن ابی طالب )علی پسر ابوطالب( زوجی)همسرم را(

 

 «:2»گزینه ی  (3

، کلمأه  «أیّأامٍ »آمأده اسأت بایأد جمأع و مجأرور باشأد       « خمسأه »از عأدد   چأون بعأد  « یومأاً »کلمه ی 

بأه  « القأادم »اسأت کأه بأه دلیأل مأذکر بأودن بایأد بأه صأورت          « االُسأبوع »صفت برای « القادمه»ی 

از اعأداد وصأفی اسأت و ایأن اعأداد بأا معأدود خأود در جأنس مطابقأت           « السادسه»کار رود، کلمه ی 

بأا توجأه بأه موصأوف بأودن      « سأاعه »بأه کأار رود و کلمأه ی    « سالسأاد »دارند، لذا باید بأه صأورت   

 به کار رود. « الساعه»و مطابقت با صفت باید به صورت معرفه، یعنی 

 

 «۱»ی  گزینه (01

 باشد. می« بٍتُكُ ثالثةُ» آننادرست است و صورت صحيح « ثالثة کتب»در این گزینه، 

  

 (۲)گزینه  (۱۱

 :ود خویش هستند و نيازمند تمييز نيستند ولی اعداد در حکم صفات معد( ۲و  ۱اعداد ) تذکر مهم

 ابهام موجود در اعداد برطرف شود. نيازمند تمييز هستند تا« ۳ -۱۲»اصلی 

 .است تمييز نيازمند آمده «سه اً:ثالث» که عدد ( ۲بنابراین گزینه ی )
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 0گزینه  (02

متکلم باشند اعرابشان « یاء»اس اسماء خمسه است و اسماء خمسه اگر مفرد و مصاف به غیر « اَخ»

در  «اَخ»کلمه می باشد.« الف»و « یاء»، « واو»به حروف است و رفع، جرّ و نصب آن ها به ترتیب به 

هم که صفت آن است باید در اعراب از آن تبعیت کند، لذا باید « المؤمن»، مجرور است. 0گزینه 

ابراین نادرست است. اما در سایر باشد( در حالی که منصوب است، بن« المؤمن» مجرور باشد)یعنی 

 تبعیت کرده است.« اعراب، جنس، تعداد و معرفه یا نکره بودن»مورد  4گزینه ها، صفت از موصوف در 

 

 0گزینه  (03

فاعل است، بنابراین در ترجمه عربی باید مرفوع باشد. با توجه به این که « دو صیاد» در این عبارت 

 استفاده می کنیم.« اِن»فعی از مثنی است، لذا در حالت ر« دو صیاد» 

ه در حالت نصبی و جری ب« صیادَینِ»استفاده شود) « صیادان»باید « صیادَینِ» : به جای 2در گزینه 

 (کار می رود.

: چون فعل را در اول جمله به صورت مثنی آورده است، نادرست است. فعل های مثنی و 3در گزینه 

د، باید به صورت مفرد مذکر استفاده شوند) همچنین عل های جمع مذکر، اگر در اول جمله قرار بگیرن

 مثنی و جمع مؤنث اگر در اول جمله قرار بگیرند، باید به صورت مفرد مؤنث بیاید.(

 ( نادرست است.3و  2: نیز به دو علت باال )کزینه های 4گزینه 
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 3گزینه  (04

بی برای اسم های مثنی، در حالت نص گزینه انتخاب شده باید مفعول جمله باشد، لذا منصوب می باشد.

ت، اس« هُ»برای مثنی کردن استفاده می شود. همچنین گزینه مورد نظر مضاف به « ینِ»و جرّی از 

پس: یَدَینِ + هُ = یَدَیهِ )می دانیم که اسامی جمع مذکر سالم و مثنی در صورتی که مضاف باشند، 

 آن ها حذف می گردد(« نون»

 

 0گزینه  (05

متکلم مضاف شوند، اعراب « یاء»اء خمسه است و اسماء خمسه اگر مفرد باشند و به غیر از اسم« ذی»

می « یاء»و در حالت جرّی « الف»، در حالت نصبی «و»آن ها به حروف می باشد) در حالت رفعی 

متکلم است و با در نظر « یاء»مفرد و مضاف به غیر « ذی». با توجه به این توضیح، چون گیرند(

را به عنوان گزینه صحیح  0است و مجرور می باشد می توان گزینه « کل»ن که مضاف الیه گرفتن ای

 دانست.

 

 2گزینه  (06

ری و در حالت های نصبی و ج« اِن»ابتدا به این نکته توجه کنید که اسم های مثنی در حالت رفعی با 

 مثنی می شوند.« ینِ»با 

برای مثنی کردن استفاده « ینِ»و در حالت جری از مضاف الیه و مجرور است « الطالبَینِ: »0در گزینه 

 شده است و صحیح می باشد.

فاده برای مثنی کردن است« ینِ»مفعولٌ به و منصوب است و در حالت مصبی از « الطالبینِ: »3در گزینه 

 کرده است.
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کردن  برای مثنی« ینِ»مجرور است)مجرور به حرف جر( و در حالت جری از « الطالبینِ: »4در گزینه 

 استفاده شده است.

نقش فاعل آن را داراست. با توجه به این که فاعل مرفوع « الطالبینِ»فعل است و « جاءَ: »2در گزینه 

ار به ک« الطالبانِ»استفاده می شود، پس باید « انِ»است و اسم های مثنی مذکر در حالت رفعی از 

 «.الطالبینِ»میبرد نه 

 

 3گزینه  (07

ده مفعولٌ به بوده، لذا منصوب است. از طرف دیگر این کلمه جزءِ اسماء خمسه در عبارت داده ش« اخ»

باشند، اعرابشان به حروف است و در حالت « یاء متکلم» است. اسماء خمسه اگر مفرد و مضاف به غیر 

 مورد استفاده قرار گرفته و صحیح است. 3در گزینه « أخانا» می گیرند. لذا کلمه « الف»نصبی 

 

 4گزینه  (08

اعراب اسماء  را دارا می باشد، پس مرفوع است. اما از آن جا که« فاعل»نقش « اَخ»، کلمه 4در گزینه 

ی م« واو»به حروف بوده و بنا بر همین قاعده رفع آن ها به « غیر یاء متکلم»خمسه مفرد و ماف به 

 باشد.

 قرار گیرد. « خوکَأ» ست است و باید به جای آن کلمه نادر« اخیک»»
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 0ینه گز (03

ز آخر ا« ن»باید توجه کرد که در کلمات جمع مذکر سالم و کلمات مثنی به هنگام مضاف شدن حرف 

 رعایت شده است. 0آن ها حذف می گردد. این ساختار فقط در گزینه 

 

 

 4گزینه  (21

یاء »در این جا نقش خبر را دارد و مرفوع است. در اسماء خمسه مفرد و مضاف به غیر « أب»کلمه 

می باشد. « واو»نیز جز آن ها می باشد، اعراب به حروف بوده و عالمت رفع حروف « اب»که « متکلم

 صحیح است.« ابوهُنَّ» بنابراین ترکیب 

 

 

 2گزینه  (20

کلمه جا افتاده، نقش مفعول را داراست لذا اعراب آن نصب می باشد. باید دقت کرد که عالمت نصب 

ه رفع )نشان« الف»که با « محسنان» د. بنابراین کلمه می باش« ینَ»و در جمع مذکر « ینِ»در مثنی 

، «المحسنات» ، در جمع مؤنث سالمِ 3در مثنی( آمده است برای این مکان نامناسب است. )در گزینه 

 نصب به کسره می باشد.(
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 0گزینه  (22

 .دمی باشد بنابراین باید مرفوع باش« اَعطی»کلمه ای که در جای خالی اول قرار می گیرد، فاعل 

امده است مناسب می  0که در گزیه « اَبو»است. بنابراین « و»عالمت رفع در اسماء خمسه حرف 

 باشد.

بوده و باید منصوب باشد. عالمت « اعطی»کلمه ای که در جای دوم قرار می گیرد، مفعول اول فعل 

ل مفعو« قهح»مناسب جای خالی دوم می باشد. « اذا»می باشد. بنابراین « ا»نصب در اسماء خمسه 

 است.« اعطی»ثانی برای فعل 

 

 2گزینه  (23

 2گزینه  (24

 0گزینه  (25

 0گزینه  (26

 0گزینه  (27

 2گزینه  (28

 2گزینه  (23

 0گزینه  (31

 3گزینه  (30

 3گزینه  (32
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 در جای خالی قرار بگیرد، خبر مفرد و مرفوع محالً خواهد بود. « مَن»اگر  (33

 در جای خالی قرار بگیرد، خبر مفرد ومرفوع خواهد بود. « معلّمات»اگر 

، «یؤدبن»در جای خالی قرار بگیرد، وابسته اسم اشاره )عطف بیان( خواهد بود. بنابراین فعل « االُمهات»ر اگ

 خبر جمله فعلیه خواهد شد. 

 در جای خالی قرار بگیرد، خبر مفرد و مرفوع محالَ خواهد بود. « هنّ اللّاتی»اگر

 

 4گزینه  (34

خبر لیس و منصوب با اعراف فرعی « متکاسلینَ»اسم لیسَ و محالً مرفوع و « هؤالء»در این عبارت 

 می باشد. « ی»

 تشریح سایر گزینه ها: 

 اسم مؤخر آن است. « نقودٌ»و « کانت»شبه جمله خبر مقدم « : عند«: »0»گزینه ی

 اسم مؤخر آن است. « کتابٌ»و « لیس»شبه جمله خبر مقدم «: فی هذه«: »2»گزینه ی 

 اسم مؤخر آن است.« مزهریّه»و « یکُن»ر مقدم شبه جمله خی« هناک«: »3»گزینه ی 

 

 

 



89 
 

 3گزینه  (35

خبر جزء جدائی ناپذیر جمله هسأت و با حذف اون معنی ناقص می شه پس دنبال گزینه ای باشید که این  

 ویژگی رو داشته باشد. 

 )اسم(  أشیاء)خبر مقدم(  غرفتناالتکون فی  (0

 کانت فیها )خبر مقدم( عناصر )اسم(  (2

 )خبر مقدم(  من )اسم( لیس من اصدقائنا (3

) نمی تونه خبر باشه چون با حذف اون معنی دچار تغییر  فی صأفّها )اسأم: هی مسأتتر(   أصأبَحت  (4

 )خبر(  تلمیذةنمی شه( 

 

36)  

 ذلک المکان/ هؤالء السیّدات   0

 خبر می باشد که از هم جدا هستند. « جزیرتان»مبتدا و « هاتان» 2

 ذلک الجبل/ تلک القارة 3

 هؤالء المعلّمون  4

33)  

 می باشد. « دین»متعدی است و مفعول به آن « أکمل»عل ف (0

 الزم است. « تعجّب»فعل  (2

 الزم است. « یحاول»فعل  (3

 الزم است. « تتمتّع»فعل  (4
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 4گزینه  (38

شاعر »است. ترجمه ی عبارت « قد إنزِلَت»در این عبارت، تنها یک فعل می تواند مجهول باشد و آن 

می کند، بعد از این که با خبر پیروزی رو به رو می شود و  آرامش را که بر قلبش نازل شده است احساس

 «می تواند شعرها بسراید!

 

 « 4»گزینه ی  (33

 « هذانِ المرکزانِ لم یُؤَسَّسا إلّا لعالجِ المَرضی!»صورت صحیح مجهول عبارت: 

 تشریح گزینه های دیگر

 نایب فاعل آن است. « خَبَرُ»فعل مجهول و « یُسمَعُ«: »0»گزینه ی 

 نایب فاعل آن است. « األمثالُ»فعل مجهول و « تُستَعملُ«: »2»نه ی گزی

  نایب فاعل آن است. « هذا»فعل و مجهول و « اُنتُخِبَ«:  »3»گزینه ی 

 

 0گزینه  (41

می باشد، باید نائب فاعل جمله مجهول و مرفوع باشد )یعنی « فاطمه»مفعول فعل جمله معلوم که 

که مفرد مؤنث است آورده شود بنابراین « فاطمه» یز باید مطابق باشد(. فعل جمله مجهول ن« فاطمه»

 صحیح است.« نُصِرَت فاطمهُ» ترکیب 
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 3گزینه  (40

نایب فاعل آن است که محالً مرفوع می باشد. « هذه»مجهول و منصوب است. « تُقاوم» فعل 

اد، جنس، تعد»ه در ک« المعتدیه» متابعت می کند. « هذه»عطف بیان است و در اعراب از « الدباباتُ »

جمع  «الدبابات»متابعت کرده است، صفت آن می باشد)« الدبابات»از « اعراب و معرفه یا نکره بودن

 غیر عاقل بوده و در حکم مفرد مؤنث است(.

 

 2گزینه  (42

 4و  3برای این که بتوان فعل را به صورت مجهول به کار برد باید آن فعل متعدی باشد.گزینه های 

هم فعل امر بوده  0گزینه می باشد.« کوچ کرد»و « هالک شد»معنای آن ها به ترتیب الزم بوده و 

است و می تواند به صورت « یاد داد»به معنی « تلعم»و فعل امر هیچ گاه مجهول نمی گردد. اما 

 مجهول به کار رود.

 .توجه: فعل امر و فهل متعدی هیچگاه مجهول نمی شوند 

 

 3گزینه  (43

 ال است.هول در باب افعفعل ماضی مج« انفقَ»

 

 )فعل جمله معلوم است( 4گزینه  (44

 « مؤمن دین را تکذیب نمی کند زیرا تمام دین حقیقت است»  4با توجه به معنی گزینه 
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 4گزینه  (45

است )حقیقت دیده نمی شود....( اما سایر « الحقیقه»در این گزینه فعل مجهول بوده و نائب فاعل آن 

 فعول است:گزینه ها فعل دارای فاعل و م

 «(ی»مفعول: ضمیر  –یُحزنُ )فاعل: هو المستتر  (0

 (مفعول: عملَ –التؤخَر )فاعل: انت المستتر  (2

 مفعول: عُمر( –ال یضیّع )فاعل: هو المستتر  (3

 

 0گزینه  (46

است مرفوع کرده و به عنوان نائب فاعل در نظر می گیریم و فعل « تلمیذا»مفعول جمله معلوم را که 

 رده و مطابق با نائب فاعل در جمله قرار می دهیم.جمله را نیز مجهول ک

است و در هر حالت در اعراب از ان تبعیت می کند. در « تلمیذ»صفت « معروف»باید دقت کرد که 

 نیز مرفوع می گردد.« معروف»مرفوع است لذا « تلمیذ»جمله مجهلو نیز چون 

 

 0گزینه  (47

 اشتباهات سایر گزینه ها:

 که نائب فاعل است، مذکر است.(« صوت» یرا )ص: سُمِعَ، ز« سُمِعَت» (2

 نائب فاعل باید مرفوع باشد(-المسلمینَ )ص: المسلمون (3

ذا )ص: ذو، نائب -فضِّلَ )ص: یُفَضِّلُ، هنگام مجهول کردن زمان فعل تغییر داده نمی شود( (4

 فاعل باید مرفوع باشد(.
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 0گزینه  (48

 

 0گزینه  (43

 ست و ماضی شده که غلط است.فعل مجهول به معلوم تبدیل شده ا 0در گزینه 

 

 0گزینه  (51

 می باشد.« أفعل»اسم تفضیل، و بر وزن « اآلخر»است. « اآلخر»جمع « اآلخرین»

 4گزینه  (50

یی «تا»باید بگوییم که: بر وزن مفعول و اسم مفعول از فعل ثالثی مجرد است و « محفوفه»در مورد 

 که در آخر آن آمده است عالمت تأنیت می باشد.

 

 0گزینه  (52

فت مشبهه بر صفات غالباً دائمی و ثابت داللت می کند و فعیل، فَعَل، فعال، فعالن، فَعِل و ....و از ص

 باشند.ی اوزان معروف آن م

 

 3گزینه  (53

ککه « هو»وجود دارد اما با توجه به ضمیر  3و  0صفت مشبهه برای جای خالی اول در گزینه های 

هم برای مذکر و هم برای مؤنث «فعاله»اید مذکر باشد.مذکر است اسم مورد نظر برای جای خالی نیز ب

 به کار می رود.
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 2گزینه  (54

 می باشد که صفت مشبهه است.« الفقیر» جمع کلمه « الفقرا»

 

 2گزینه  (55

 )جمع کافر( اسم فاعل هستند.« کفار»و « سالم»، «مستقیم»در بقیه گزینه ها 

 0گزینه  (56

 4در گزینه « جمیالً»و  3جمع حَیّ( در کزینه «)أحیا»جمع میِّت( و «)أموات» 2در گزینه « الصغیره»

 صفت مشبهه هستند.

 

 2گزینه  (57

 اسم مفعول از ثالثی مجرد است.« محصول»اسم فاعل از باب تفعیل است. « المعلم»در این عبارت 

اسم مکان از « موضع»جمع مکسر « مواضع»صفت مشبهه و « الشریف»دو اسم مشتق  0در گزینه 

 ند.ثالثی مجرد هست

 فقط یک اسم مشتق )القادم( وجود دارد که از ثالثی مجرد ساخته شده است. 3در گزینه 

 نیز فقط یک اسم مشتق )األدیب( وجود دارد که از ثالثی مجرد ساخته شده است. 4در گزینه 
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 پاسخ نامه سؤاالت تستی

 درس اول
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 درس دوم
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 درس سوم و چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
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 درس پنجم
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 درس ششم
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 درس هفتم
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 درس هشتم
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 سؤاالت ترجمه

 

 

 

 

 

 

 درس سوم و چهارم
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 پاسخ سؤاالت ترجمه
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 درك مطلب االتسؤ

 سوال درك مطلب در ادامه پاسخ دهید: 4متن زیر را بخوانید و به 

ران الیة على الطیتتناول الفراشة غذاءها من عصارة األزهار بواسطة خرطوم طویل و دقیق. للفراش قابلیة ع

ر، و السنیب والم و هی تتحرك نحو النّللمسافات القریبة و البعیدة. کثیرا ما نرى الفراشات أثناء حلول الظّ

 !هو أن جسم الفراشة یحتاج دائما إلى المحافظة على درجة معینة من الحرارة

ل الوسائ أحسنفة على جناحها من األلوان المختل فس، فإنَلقد وهب اهلل هذا الحیوان وسیلة للدفاع عن النَ

الدفاعیة لدى الفراشة، کما أن الجناح الفراش فائدة أخرى، فهو یستعمل الجناح کوسیلة للتعرف بین 

 الفراشات أثناء عملیة التکاثر!

 على شکل تجمعات کبیرة حیث تقوم بحوائج بقائها بصورة جماعیة! یعیشإن بعض أنواع الفراش 

 ......ن میزات الفراشةعین الصحیحة م        

 ( وجود األلوان المختلفة فی خرطومها!1  الم ! ( ترجیح النور على الظ1ّ

 یران وکثرته للفواصل القریبة فقط!( سرعة الط4ّ    !رالهروب من الحّ( 3

 تجربی داخل کشور 29سراسری

 أین تجد الفراشه ماتتناوله؟         

 ذات حراره قلیله!( فی مناطق 1   فی أماکن فیها الورد!  (1

 ( فی أراضی کثیره المیاه و األنهار4  ( فی حدائق کثیره األوراق! 3

 تجربی داخل کشور 29سراسری

1 

2 
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 أیّ موضوع لم یأتِ فی النّص:        

 ( ما یهدّد الفراشه فی الحیاه! 1   توالد الفراشه!  (1

 ( طریق الدفاع عن النفّس!4  ما تحتاج للحیاه!  (1

 ل کشورتجربی داخ 29سراسری

 ماذا نستتج من النّص؟         

 ( ید اهلل مع الجماعه!1   للصَغیر و الکبیر خلقه واحده!  (1

 ( الضعیف ال یُفلب لزوماً!4   ( الطّیور تحبّ الطیران نحو الّنور! 3

 تجربی داخل کشور 29سراسری

 سوال درك مطلب در ادامه پاسخ دهید: 4*متن زیر را بخوانید و به 

ا یدَاحون من سياحات عملهم فرحین شاکرین. فهم قد أدرکوا جُ و الفلّ خرج العمالُ رِبعد یوم عسيی 

 فی مدینتهم جاء لهم بالخیر و البرکة ! أخیراً نیبُالذی  هذا السدَ أنّ

نذ یل مبعد ساعات سترت الظلمة المدینة ... لم یسمع صوت ... کان هنالک صوت ضعیف یسمعه اللّ

ذی بنی على نهر عظیم فی المدینة ... حین استمع اللیل الَ تی من ذلک السدَوت یأزمن مدید... کان الصّ

 هذا الصوت حجر صغیر فی أسفل بناء السد...  صاحبة فطن بان بدقّ

افعا فی ن أکنعتنی بی ... فلم ال یَ وداء... ما هی قیمتی فی هذا السدّ ؟! أحدٌه کان یشتکی حیاته السّإنّ

اس یرونها و یشعرون بأهمیتها و شأنها ... و لکن من أنا ... ، ر ...! النّالوجود... طوبى لتلک األحجا

 من ءَری المان مکانه جَو الحیاة و... و لکن ... بسقوطه مِ درَالقَ من مکانه شاتماً یتحرّكن أفقصد 

 و غرقت المدینة...! داخل السدّ

3 

4 
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 عین الخطا:        

 قبل زمن! بها من لم تکن شکاوی الحجر جدیدة و قد بداً (1

 صحاب المدینة لم یکونوا متکاسلین بل کانوا جادّین نشیطین!أ( 1 

 رور بین الناس! راً فی إیجاد الفرح و السّ( کان الحجر الصغیر مؤث3ّ

 !دّیات الحجر الصغیر أن یتبدّل إلى ماء فی خلف الس( کان من تمن4ّ

 تجربی خارج کشور 24سراسری

 ه هزیمه الحجر الصغیر هی أنّه....اِمأل الفراغ: نقطه بدای        

 ( أدرك عظمه بناء السدّ و أهمیّته!1   حقّر وجوده!  (1

 ( لم یُدرك فرح العمّال و الفالحین!4  (شعر بصغر جسمه! 3

 تجربی خارج کشور 24سراسری

 ماذا کانت المشکله األساسیه للحجر الصغیر؟         

 عدم إعتناء األخرین بشأنه العظیم!  (1 فقدان الثّقه بالنّفس و االعتماد علیها!  (1

 ( تفاؤله بالحیاه و شعوره بالضّعف! 4 ( وجوده فی أسفل ذلک السدّ العظیم! 3

 تجربی خارج کشور 24سراسری

 

 

5 

6 

7 
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 ؟ما هی نتیجة النصّ        

 ى لها حیاة سعیدة!یّته بأعضائها و تکرّم شأنها و شخصیّتها و األمة المتقدّمة تهتمّ (1

 ن و العمال و... أن ال یشتکوا عملهم و إن کان صعبا عسیرا!على أصحاب المه (1

 غیرة، فهی أولى و أهمّ للمجتمع! مجتمعاتنا قد بنیت على أساس األعمال الصّ (3

 فرد من أفراده بأهمیته أمام تقدّم البالد! ی یشعر کلّالم هو الذّالمجتمع السّ (4

 تجربی خارج کشور 24سراسری

 ال درك مطلب در ادامه پاسخ دهید:سو 4*متن زیر را بخوانید و به 

ول بعب کانت الطّو العظمة. فحین کان یخرج إلى الشّ هبهملکاً کان حریصاً على مظاهر االُ روی أنّ

هم الم بکراهیة و إجبار! فی یوم فحیة و السّریق للتّعلى جانبی الطّ یجتمعون واقفیناس ضرب و النّتُ

 اس بذریعة عدم سماع صوت الطبل!نّالملک أن جماعة منهم لم یأتوا مع بقیة ال

فجمع المسيتشيارین و طلب منهم أن یصينعوا طبالً یسمع صوته     !ظمىعتبر الملک ذلک مصيیبة عُ اِ

ر؛ فقال: أنا مستعدّ للقیام بهذا األمر و لکنی بحاجة اس! و کان بین المسيتشارین شیخ معمَ جمیع النّ

 إلى أموال کثیرة ... فقبل الملک و أعطاه ما طلب !

ا تشکرونی، بل أشکرو الاس! اس و کان یقول: أیها النّیخ هذه األموال و قام بتوزیعها بین النّأخذ الشّ

ام رأى الملک أن الناس مجتمعون حول قصيييره قبل منه هذه األموال! بعد أیّ الملک الذی أخذتُ

 وع له!موضال تبینخروجه مشتاقین لزیارته. فتعجّب من معجزة ذلک الطبل ! فحین استفسر األمر 
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 ...........ماذا تبیّن للملک فی األخیر؟: تبیّن له أن        

 ( اإلحسان معجزة تُسمع کل األسماع و القلوب!1

 اس حوله عند الخروج یؤذیهم فیجب ترکه !جتماع النّ( ا1ِ

 یخ قد خرج فی عمله حول تهیئة الطبل صادقاً!الشّ( 3

 !معن بثقل السّ( الذین لم یجتمعوا حوله کانوا مصابی4

 تجربی داخل کشور 23سراسری

 عن شخصیه الملک و الشیخ العمّر:  الخطاعین         

 ما کان الملک یعلم حقیقه بأنّ النّاس ال یحبّونه!  (1

 کان الشّیخ یرید األموال لنفسه حین طلبها من الملک!  (1

 کان الشّیخ صادقاً فی کالمه عند توزیع األموال بین النّاس!  (3

 ملک جماعه یسمع آراءَ هم عند حدوث بعض المشکالت!کانت لل (4

 تجربی داخل کشور 23سراسری

 :الخطأعَین         

 کان الشّیخ یقصد أن ینبّه الملک بعمله! (1

 اجتمع النّاس حول الملک فی األخیر عن رغبه و شوق!  (1

 کان الشیخ یرید بطلبه نجاه جماعه لم یأتوا مع األخرین للتّحیه!  (3

 لب القیام باألحسان صراحهً، لما کان الملک بقبل ذلک!لوکان الشیخ یط (4

 تجربی داخل کشور 23سراسری

 

9 

11 
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 ....المفهوم المستنتج من النص هو أنّ        

 لم !الحکم یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظّ( 1 ( العدالة تضمن بقاءنا ال العدد و القوة! 1

 !م مرتعه وخیم و اإلحسان فضله رفیعل( الظ4ّ         ( اإلنسان عبد اإلحسان و الکرم!3

 تجربی داخل کشور 23سراسری

 سوال درك مطلب در ادامه پاسخ دهید: 4*متن زیر را بخوانید و به 

ار، و لهذا فعلیه أن یحرص علیه و أن الوقت هو المادة الخام فی ید اإلنسيان کالخشب فی ید النجّ 

دیدة إلیه، و قد أدرك ناتجة من حاجته الشّیحسين اسيتعماله ! و العاقل یعرف قیمة الوقت معرفة   

 !لهذه الدقائق قیمة جلیلة تکونوانی، فیجب أن قائق و الثّأن الحیاة تُعدّ بالدَ

و ظاهرة عدم االلتزام بالمواعید الزمنیّة هی من النماذج الشائعة بین الناس. فالمحافظة على الوقت و 

ع هو الذی یضی هملمُالقوه اإلرادة، فإن اإلنسان  العهود الزمنیّة تظهر فی کل إنسان نصف بالصدق و

 !وقته بال فائدة فیسوء عیشه

فالواجب یقتضييینا أن نغرس عادة المحافظة على المواعید فی نفوس الصييغر منذ الطفولة، حتى إذا  

رها الظروف، و حینئذ تنظم األعمال و یسود وجدوا هذه العادة ثابتة راسخة ال یمکن أن تغیّ روابکُ

 اس فى طمأنینة !جاح و یعیش النّم و تزداد فرص النّظالنّ

 تجربی داخل کشور( 21سراسری)      عین المقصود من العبارة:«. الوقت هو المادة الخام فی ید اإلنسان       

 اإلنسان هو العامل فی تشکیل الزمان و أجزائه من الدقائق والثوانی! (1

 بحاجة الی مواد اخری! الوقت بوحده ال یکفی لتشکیل الزمان، بل هوا (1

 اإلنسان هو المسؤول عن حسن االستفادة من الوقت أو سوئها! (3

 قیمة الوقت لجمیع فئات الشعب متساویة ال فرق بینهم !  (4

12 
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 من یراعی العهود الزّمنیّه؟        

 ( الصّادق و العاقل! 1   الصّدوق و ذو اإلراده!  (1

 لوفّی!( العاقل و ا4   (  الصّابر و قویّ اإلراده! 3

 تجربی داخل کشور 21سراسری

 ألنّه ....... -لماذا ال یعرف الجاهل قیمه الوقت؟:         

 ( لم یتّصف بالصّدق! 1  الیحتاج إلیه فی حیاته!  (1

 ( لم یدرك أنّ الوقت یفوت! 4  ال یسود الّظم علی أعماله!  (1

 تجربی داخل کشور 21سراسری

 عیّن الصحیح:         

 یع فئات الشعب متساویه!    قیمه الوقت لجم (1

 ربّما الظروف تسبّب بروز ظاهره خلف المواعید!  (1

 األطفال یراعون المواعید الزمنیّه أحسن من الکبار!  (3

 القانون هو العامل المرجّح ألشاعه االلتزام بالوقت!  (4

 تجربی داخل کشور 21سراسری

 

 
 

14 

15 
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 درک مطلبپاسخ نامه 

 پاسخ سؤال

 0گزینه  0

 0گزینه  2

 والد افراشه! ت (0 3

 ما یهدّد الفراشه فی الحیاه!  (2

 نادرست  (3

 الضعیف الُیغلب لزوماً! (4

 4گزینه  4

 4گزینه  5

از آرزوهای سنگ کوچک این بود که به آبی در پشت سدّ تبدیل »عبارت داده شده می گوید 

 که این موضوع در متن نیامده است.« شود

 «0»گزینه ی  6

 است که وجود خود را تحقیر کرد. ننقطه ی آغاز شکست سنگ کوچک ای

 «0»گزینه ی  7
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مشأکل اصألی سأنگ کوچک چه بود؟ با توجه به آن چه در متن آمده است می توان گفت که    

 سنگ کوچک اعتماد به نفس نداشت. 

 «: 4»گزینه ی  8

نتیجه ای که می توان از متن گرفت عبارت اسأت از: جامعه ی سالم همان است که هر فردی  

 ادش اهمیت خود را در مقابل پیشرفت کشور احساس می کند. از افر

 0گزینه  3

 2گزینه  01

 3گزینه  00

 3گزینه  02

 3گزینه  03

این است که خود انسان « وقت همان ماده ی اولیه در دست انسان است»منظور از عبارت 

 مسئول خوب استفاده کردن یا بد استفاده کردن از وقت است. 

04 
 « 0»گزینه ی 

با « چه کسی قرارهای زمانی را مراعات می کند )مورد توجه قرار می دهد(؟»ال: صورت سؤ

توجه به متن کسی که دارای ویژگی های: راستگویی و اراده ی قوی است، قرارها را مراقبت و 

 ر می دهد و به آن ها پایبند است.مورد توجه قرا
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 « 4»گزینه ی  05

ی داند؟ زیرا او نفهمیده است که وقت از دست می رود. با توجه برای چه جاهل ارزش وقت را نم

عاقل ارزش وقت را به دلیل نیازمندی شدیدش به آن می داند »به قسمتی از متن که می گوید: 

و می فهمد که زندگی دقیقه ها و ثانیه ها است در مقابل آن جاهل کسی است که نمی فهمد 

به دلیل همین موضوع ارزش وقت را نمی داند و آن را از زندگی دقیقه ها و ثانیه ها است، لذا 

 «دست می دهد.

06 

 

 

 

 « 2»گزینه ی 

با توجه به مأتن، گأاهی شأرایط موجأب بأروز پدیأده ی خلأف وعأده مأی گردنأد. در گزینأه            

نادرسأأت اسأأت و دو گزینأأه ی دیگأأر کأأامالً نادرسأأت   « جمیأأع»بیأأان کلمأأه ی «: 0»ی 

 هستند.


