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  :  درس اول دوازهم

☯  ��� ����	
� ��  :  

 

  أصنام : بت ها ( مفرد : َصنَم )  اَْحَرضَ : حارض کرد ( أَْحَرضَ / یُْحِرضُ )  إله )آلهة : خدایان ( مفرد : 

 أَِعنّی : ( أَِعْن + ن + ی ) مرا یاری کن
  ) ( فعل امر از  أعاَن / یُعیُن 

  اَِقْم َوْجَهَک : روی بیاور  اَِقْم : به پا دار (فعل امر از ( اَقاَم / یُقیُم ) )
  اِکتََشَف : کشف کرد  جمع : األناشید ) األُنشودة : رسود (

  أَنِر : روشن کن 
  ( فعل امر از ( آَناَر ، یُنیُر ))

  اِْحِمنی : ( اِْحِم + ن + ی ) مرا حOیت کن 
  ( فعل امر از ( َحمی / یَْحمی ) )

  تََدیُّن : دینداری
  َحنیف : یکتاپرست

  نتََجنُّب : دوری کرد  االِنرشاح : شادمانی
  از ( تََجنََّب / یَتََجنَُّب ) )( مصدر 

  هاالبََسOت : لبخند
  بَْعث : برانگیخ` ، رستاخیز  ( مفرد : البَْسَمة )

  الَحّظ :بخت ، شانس، نصیب   َحضارَة : cّدن
  الُحظوظ ) جمع : (

  ُسدًی : بیهوده ، باطل ، بی هدف

  َشعائِر : مراسم ، شعارها  داء : بیOری

  کردتَهاَمَس : پچ پچ 
  ( تَهاَمَس / یَتَهاَمُس )

ُث ) َث / یُُحدِّ َث : صحبت کرد ( َحدَّ   َحرِّقوا : بسوزانید  َحدَّ
  ِسْجن : زندان ( جمع : ُسجون )  ( فعل امر از ( َحرََّق / یَُحرُِّق )

الم : آشتی ، صلح   عافیة : سالمتی  سیرة : روش ، شیوه ی زندگی  السَّ

  ِرصاع : کشمکش ، مبارزه
  مصدر از ( َصاَرَع ، یُصاِرُع ) )( 

  َعظْم : استخوان  طین : گِل
  قَرابین : قربانی ها ( جمع : قُربان )  فَأس : ترب

  قََذفوا : انداختند ( قََذَف / یَْقِذُف )  فعل مجهول از ( قاَل / یَقوُل ) ،قیَل : گفته شد  َعلََّق : آویزان کرد ( َعلََّق / یَُعلُِّق )

 : َ ُ )کَرسَّ َ / یَُکرسِّ املُجیب : اجابت کننده ، پاسخ   اَسوأ : بدتر  الدار : خانه  شکست ( کَرسَّ
  دهنده

نَة : وبالگ   نُقوش : کنده کاری ها ، نگاره ها  کَتِف : شانه ، کتف ( جمع ، اَکتاف )  ُمَدوَّ
  مرصوص : استوار ، محکم  َمْفَسَدة : عامل تباهی و فساد  ( مفرد : نقش )

  ِخداع : فریب  تَِبَع : تعقیب کرد  تَأَکََّد : مطمنئ شد 

  کونوا : باشید  ُخذوا : بگیرید  َمکسور : شکسته

  جائع : گرسنه  التُطِعموا : مخورانید ، اطعام نکنید
  تَکتَِسبوَن : 

  کسب می کنید، به دست می آورید  
  ( اِکتََسَب ، یَکتَِسُب ) 
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  عن تکمیل الفراغات: الخطأ عیِّن .١

  ... للعشاء طعاماً لذیذاً من الَقمح!: أحرضت. األُّم ...٢      إلی الدین الحّق!: الَحنیف    . ....... هو التارک للباطل و املائل١

نم       ٣   مة کانت هناک!: النُّقوش....... تدّل علی وجود حضارة قدی. هذه.٤       . ........ نوع من أرشبة ُحرّم رشبها فی اإلسالم!: الصَّ

  فی- یلی: لخطأعیِّن ا .٢

  »التجنّب « عن املعاصی یسبّب االقرتاب من الجنّة!: مرادفه  االبتعاد. ١    

  »الرصاع « فی البالد بعد تلک الحرب العظیمة!: مرادفه الّسلم . استقّر ٢    

  »قّل « خرافات الناس فی أدیانهم علی مّر العصور!: مضادُه  ازدادت .٣    

  »قذف « القوم أبراهیم فی النّار و لکّن الله أنفذه!: مرادفه  . رمی٤    

  عیِّن الّصحیح للفراغ:» الّناس ........ إبراهیم فی الّنار ألنّه کان قد .......... أصنامهم ِبـ ........... ولکّن الله أنقذه!« . ٣

َ  –. قَدفوا ٢                                    النّحاِس                     –خرَّب  –. َجعلوا ١        الفأِس  –کَرسَّ

  تجنَّب = الفأِس  –. َجعلوا ٤                                     النّحاِس                    –صاَرَع  –. َعلََّقوا ٣     

کم  »فی بعض األَدیان غیر اإللهّیة عبادات تکون خرافّیة مثل تعّدد اآللهة و تقدیم القرابین لها لکسب رضاها و تجنُّب ُرشورها!«  .٤
  جاء فی العبارة؟ –علی الّرتتیب  –جمعاً ساملاً و جمع تکسیر 

  . اثنان ، أربعة٤             . واحد، خمسة            ٣                 . اثنان، ثالثة        ٢                . واحد ، أربعة        ١

  »: هذه ................ علی وجهک تَدّل علی أنّک ....... فإنّی أُعاهدک أن ............. حیاتک بالّرسور و الفرح!«  .٥

بتنی  –. األناشید ١      أَمألً  –سامحتنی  –. البسOت ٢أُسّجَل                                                         –رَحَّ

  أُحّسن –جرّحتنی  –. األناشید ٤أُحوَِّل                                                   –سخرت منّی  –. البسOت ٣   

عّین الّصحیح فی ترجمة املفردات الّتی »  کرَمینgا غفَر ربّی و جعلنی ِمَن املُ  علمونَ ادخِل الجّنة قال یا لیت قومی ی قیَل « . ٦
  أشیرت إلیها بخّط:

  اکرام شدگان –بدانند  –. گفته شد ٢                                 اکرام کنندگان               –می دانند  –. گفت ١   

  گرامی دارندگان –بدانند  –. گفته شد ٤                                  گرامی شدگان            –آگاه بودند  –. گفت ٣   

  عّین الّصحیح:» و ارُموه الّنار حرِّقوهمّنا ف أن یسخرَ إّن إبراهیم یریُد  أن تنطَق ال یمکُن لألصنام «  .٧

  او را سوزاندند –که ما او را مسخره کنیم  –. تا سخن بگوید ٢او را بسوزانید         –که ما را مسخره کند  –. که حرف بزند ١   

  او را سوزاندند –ما را مسخره می کند  –. که حرف بزنی ٤او را سوزاندند           –ما را مسخره کند  –. که سخن بگویی ٣   

  عیّن الّصحیح حسب الجملة:» یتهامسونه من الصّف و بدأ زمالئی أخرجَ أنفی فی الصّف ف کََرسَ  ّرس أن زمیلیبعدما فهم املد«  .٨

  پچ پچ کردن –خارج کرد  –. شکسته شد ٢                      پچ پچ می کنند            –خارج شد  –. شکسته است ١  

  پچ پچ می کنند –اخراج کرد  –. شکسته شد ٤                           پچ پچ کردن                  –بیرون کرد  –. شکست ٣  
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  حروف مشّبهٌة بالفعل : ●

 ��� �����	 
� ��� ��� �� .���� �	 ����	 �� ��� � ����	 �� ����	 � ���  �	 
!"#�� 
$#% �� �� &��� ���
���  بالفعل حروف مشبّهةٌ  ���� 
� �  	� '��"�.  بالفعل حروف مشبّهةٌ 	� '��"� 

  


	���� ��: حروف مشّبهٌة بالفعل�  
لََعلَّ  -لَیَْت ( ای کاش )  -) مانند  –کَأنَّ ( گویی  -بی گOن  )  –قطعا  – بدرستیکه –اِنَّ ( هOنا  -اینکه )  -اَنَّ ( که 

  لِٰکّن ( اما ) –)  امید است – ( شاید
  

  :�	  علیم خرب اِّن ) –( الله اسم اِّن  َعلیمٌ  اَللهَ  اِنَّ   �علیم خرب )  –( الله مبتدا اَللُه َعلیٌم �
    

    حروف مشبّهة بالفعل :����� ���  ●
  من ( الّصالة اسم اِّن )اِّن الّصالَة ِمعراُج املُؤ ��� *�(� :   )1

ُه ,#"� ���+ :  ) 2                   اِّن )نشیٌط ( ضمیر ـُه اسم  اِنـَّ

   خرب حروف مشّبهة بالفعل :�����  ●

 
"$-� ) 
$#% ��� (�        ��0	 ��� ( 1�–     ( 
"#��        
$#% 
�2 (3  

   ) از نوع جمله فعلیه خرب اِنّ سمعنا  –( نا اسم اِّن   اِنَّنا َسِمْعنا ُمنادیاً  یُنادی  لِالی-ن

  خرب اِّن از نوع جمله اسمیه )» قلبه رؤف «  –( اخا اسم اِّن  لَْیَت اَخاُه َقلُبُه َرُؤفٌ 

                           فی خٍرس خرب اِّن از نوع شبه جمله )لَ  –االنسان اسم اِّن  اِنَّ االنساَن لَفی ُخْرسٍ (

  َمن خرب اِّن از نوع خرب مفرد )                     –لِم اسم اِّن س( املُ  ِذی الناُس اِنَّ املُسلَِم َمن الیُؤ 

●  : ������ �	��  

1(: ������ ��� ��   
 4��5� 
� ��+���6�5 	� '���� �-��  بالفعل حروف مشبّهةٌ '�(� � 
7��� 8( �	 ) 9  
� 
� ��  �	 ( �	 ) &��

� ��  9  بالفعل حروف مشبّهةٌ 	�5> ;#:  ���=' �	 �>�� ( ����	 ) ��� ��� 
� �� ��� � ����	 � ��2 �	

( ?���@�	 � AB� : 
#%�C �� ) . ��� �#5 ��D�� 8�""EC  

ا       �اِخوٌة         منینَ املؤ اِنَّ         �       اِخوةٌ   منونَ املؤ    اِخوةٌ منوَن املؤ  اِ�َّ
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2 ( +� �F� 6�'�) ٌبالفعل حروف مشّبهة  G�H) ) �;���	 :�0�	 ���#, �� ��-  ��� � ��2 ���� ( ... G�5J� ... �#H)  

     4�� ��� 
� 
��� ( �	 ) 9�	  K��L �� � ����� �	 �""EC ��� 4��-	 �����	 :��	 ���#, 
� ���#,  

    . �5��M"	 �� ���  

ا       �مومنوَن         اِنَُّکم        �ُموِمنوَن          اَنتُم                      َ  اِ�َّ   مومنونَ  منتُ ا
ا  اَنتُم  ُمِجّدونَ       �کَاَنَُّکْم  ُمِجّدوَن               �    اَنتُم  ُمِجّدوَن                           کَاَ�َّ

  

     :�  کَاَنَّ با کاَن اشتباه گرفته نشود ."!

8  �
 	-#�K���; +�N  �� ?O 	�  �� ( اِنَّ )) 3���� 
� ���) 
$#% �������� ��� �"��C �5�-	 �M5�"� �( َّاِن )  

 �) �)�' � ���  �	 ( ... � ?�#�� ������� ��5�#) ) : :"�> +� �C�#$� 6��#) ?O�#-	 ����� 
#%�C �� ��2�� �	

. �"�F5 6��0��� �) 9  +� �"5��C �	  

                                                        .��� 9���P	 � 6�5+�	  �5���� �5�#)  

                                                        .��� 9���P	 � 6�5+�	  �5����  

� ;���K  ( أَنَّ ) )4� 
� ��� ( 
F��� ) �� ( 
� ) ����� A�� &�� 8��-	 
� � ��  �	 K���; �� 9�"	 �� ?O�#-	

. �)� �	 �5�"Q �M��#) 
� ��  

                : �	
 �����K <��4 ��� )    ناِجحٌ اَنَّ اَخاَک  َعلَِمُت �� ��R5�� )    :  

���(� ��� .�� S"��C �� �$ ( اِنَّ ) و ( اَنَّ )	-��8 ) 5 �"�T �M�� K�#  

  ِالَنَّ ( برای اینکه ، زیرا ، چون ) -َمَع اَنَّ ( با اینکه )  -َحیُث اَنَّ ( چون ، زیرا )  -اِّال اَنَّ ( جز اینکه ، اما ) 
  َغیَر اَنَّ ( جز اینکه ) -َرْغَم اَنَّ ( علی رغم اینکه ، هر چند که ، با وجود اینکه ) 

برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام از جمله  ِکنَّ ل استفاده می شود . یالَیَت بعضی اوقات به صورت  لیَت ) ٦

  ماقبل خودش استفاده می شود .

  یَقوُل الکاِفُر یا لَیتَنی کُنُت تُراباً : کافر می گوید ای کاش خاک بودم .

اِس الیَشُکروَن : هOنا خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیشرت مردم اِّن اللَه لَذو فَضٍل َعلی النّاس َولِکنَّ اَکَ¡َ النّ 

  سپاسگزاری �ی کنند .

  رحیمٌ  اِنَّ اللَّه َغفورٌ 
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֠ ��� ��� �	
 ��� . ��	��� ������ ( ����� ���� ) ��� �� �! "��� : !���$%&��' ��	
 �() � �  *+,���

. ��� -' ���,�.� /$ �$ *+0 ��	1$ � 23��  

  :  �U�� 8 %���5 ��'��� .  یَُعودُ لَیَت الشباب   �	�:     + .-, �*	�� = �*	�� �()'��� ( َلیَت و لََعلَّ )) 7

8 (( ��-� �1	� 	2 ) 4��5�(�� �1	� = �1	� ,-. + 6��7)  

: �	( ���8 ���6 ��� ) لَیَت نارصاً اِبتََعَد َعِن الَکسِل : � ��� �	8 ��� �$��C +� �L�5 U��  

9 V#� ( ���W	 + J9�� ) ������ +� ��� ��P� �����"� 8���#��� �,�	 ( 7:G-J ) �� ( G�"J ) +� �-� �")��Y� �'� (

   : ���"M�: �5 . لَیَت النّاس کانُوا یَفَهموَن َحقیقَة کَالِم االَنبیاِء�"#P� �	 �� Z�"�5� �Y� �B"B� [��	 U��  

 : !���$ ) 42�� ( *+,��� 5&��' ��	
 6�. ��	��� ������ �! �� ��� . 578�� 9�+0� �() ( 4:�� ) � 2.�  

10 (: ( ���� ) 	
��� 	����  

(:)�    .��2 6���  
$#% 8����� �� 6�'�)�	  ُصُدورِکُماِنَّ  اللَه یَعلَُم ما فی   : �

(�    .��"' ���> 9  K�B�\	 � ( J4�> ) :-� +� �-��	  علیمٌ : اِنَُّه  قاَل   : �

(;    .��"M� ���> 8���	 +� �-��	   اِنَّنا َسِمْعنا َربَّنا  : �

11 ���5� (<� :  

 =<>�. ��� �	 [�^D	 ��5  ���% � _�2 :-� � ��  �	 
"`�2 
$#% 8����� :  

 =<7�. ��� �	 ����	 �� 9  � ��  �	 ���W	 :-� 6��#) :  

?<>� . ���� �"�aC ��� � ��  �	 
!"#�� 
$#% 8����� :  

@<7� . ��F"	 :L� �) 
� �� 
$#% �� A�� &��� :b	 � ���"	 ��� 
� 
!"#�� 
$#% 6��#) :  

� : �����. ���� ��� ���  �
�! ( ��"� # ���� ) �$# ���� �� ���  �
�! ( %�"� # %��� )  
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֠<���� A 5(�� �B�C� DA5E FG
H� ,-I)	� 

، عّ£ ما فیه من الحروف املشبّهة بالفعل   � ][إنَّ ، لیَت، لعلَّ ، لکنَّ ، کأنَّ   أنَّ

] ⬅ عیِّن حرفاً جاء للتعلیل �   [معموالً فَإنَّ بعد از فعل طلبی (امر و نهی) و ألنَّ

] ⬅ عیّن الکلمة الّتي ترفع اإلبهام عن جملة ماقبلها �  [لکنَّ

]⬅ عیّن العبارَة الَّتي تدلُّ علی الرّجاء لوقوِع الفعل �   [لعلَّ

ُل جملَة ما قبلها � ] ⬅ عیّن الکلمة الّتي تُکمِّ       [لکنَّ

] ⬅ عیّن حرفاً جاء للتّأكيد � ] ⬅ عیّن عبارًة أُکَِّد معناها �                      [إنَّ  [إنَّ

] ⬅ عیّن حرفاً یُؤكّد مضمون الجملة � ] ⬅عیّن حرفاً یرتبُط بین الُجملتین �          [إنَّ  [أنَّ

بِط بیَن الُجملتَین � ] ⬅ عیّن حرفاً جاَء للرَّ ] ⬅ عّ£ حرفاً جاَء للتَّشبیه�      [أنَّ  [کأنَّ

 [لیَت] ⬅ عیّن ما ال یُمِکُن وقوعه�                      [ لیت] ⬅ عیّن حرفاً جاَء للتّمنّي �

] ⬅ عیّن حرفاً یُکّمل مقصود الجملة �  [لیت] ⬅قوعه عیّن ما ال ترجو و  �          [لکنَّ

] ⬅ عیّن حرفاً جاَء لرفع اإلبهام عن ما قبله � دید � [لکنَّ ] ⬅عیِّن حرفاً جاَء للرتَّ   [کأنَّ

] ⬅ عیّن حرفاً یُغیُِّر معنی الفعل � ] ⬅ عیّن حرفاً جاَء للّرتّجی �     [لیت و لعلَّ     [لعلَّ

  الي نفي جنس ( ال الناسخة ):● 
 ��5�	 � ��2 �	 ���� 
!"#�� Kc#% �� �� 

  حروف مشّبهٌة بالفعل;�	$� ��� �� �� ����	 ��-� ��� �	 :#;

.��� �	 ����	 ��� ��� 9���; 
� �� ��� � ����	 � ��� 9���;  

  

  ناضجة خرب الی نفی جنس ) –) ( »رة اسم الی نفی جنس  ٌة  : ( هیچ میوه ای رسیده نیستناِضجَ  َ»َرةَ ال 
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�  �� d�% �05 8O e�� »6J�7)  « 6��� 8��-	 Gd"J 
� ��� ��� » �R"5 « �� �5��� �	 �� » O «8��-	 

 » �R"5 .... h") « : ���' �	 K�2 � �"��C �� �� 8^"T 9���5 �;�5 
� � �5��� �	 ��  

����8 	� 5 : الطَبیَب فی َقریَِتنا�� ����� 8	� R"5 �F2^Q� .     : لیَس فی َقریَِتنا طَبیٌب � �� �F2^Q h"). �R"  

  �  : ������ �	��  

1(  . ��2 �	 ���� 
!"#�� 
$#% �� �� d�% �05 ( O )��� + J�K �I� 4B ) "5I� L5�� (  
  
 ،: مثال النَفَع تا آنها را فعل نگیرید از مصدرهایی که ظاهرشان شبیه اسم ها می باشد مواظب باشید  هشدار :֠

  التََعلَُّم ، التباُدَل ، و ...
  

2 ( 
\"#) d�% �05 8O �����M�� NOP� A Q(. 5� ��
�  ��-� ��� ��"' �#5 ����C 6�' h").  

3 ( ��-� ��� 6�F5 
\"#) d�% �05 8O ���.��� �#5 4��> ( i� )  

4 (. ��� ����	 
\"#) d�% �05 8O ���  

5( . ��2 �#5 [�B	 j#�� �� d�% �05 8O ��� 6�Mk")  

6 (.�"�� �	 6��0��� (�R"5 ...  ?cL�) �� (�R"5 ...  h")) 9�T �) �C�#$� +� ?���N d�% �05 8O 
#%�C ��  

  

  در برخی موارد کلمه ( هیچ ) را در ترجمه الی نفی جنس �ی آوریم : مثال البدَّ ( ناچار ) :  ١هشدار ֠
رشوع می شود در ترجمه آن نیز از ( هیچ .... نیست )  ( ما + ِمن + اسم نکره ... )وقتی عبارتی با :  ٢هشدار ֠

  استفاده می کنیم : ما ِمن رجٍل یَغرُِس َغرساً اِّال کَتََب اللُه لَُه ِمن االجِر : هیچ مردی نیست که ....
  

7 : �"�� �	 
#%�C �) 6�F5 :b	 O�#-	 � d�% �05 8O l��� 
#%�C �� (.... 4"5� T�U : .... 7,K�B  

  

�  +� ) ��2 �	 
#%�C �0�	 K��L 
� �) :-� 9  ��� ��� 
� �$-� � d�% �05 8O +� �-� �'� �"�� �>�

: ( �"�� �#5 6��0��� �R"5 
#$�  
  ِت : هیچ دانش آموزی در این امتحانات مردود نشد .التِلمیَذ رسَب فی هِذِه االِمتَحانا   
  
8( ��2 �	 �)�* K��L 
� 
� d�% �05 8O ��� :  
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 (:)� ( "5I� V5
  :   ( ( �R"5 ��L +� �C���+ 8^"T h")   یَء اَجَمُل ِمَن الَصربِ الش  :��� (  

  

 ( �F��K   : َتَنَفُع الَعنودَ  النَصیَحة   ( �\Y� �#5 ��� +��D mY2 
� ��@"�5 h") )   :  

  

 ( ;F��K F
W   : ُال َشیَء قَبلَه   ( �R"5 9  +� :�> 8^"T h") )   :  

                                                 :�	�- (:)� FY�(�  ( A$N )   n�"�� �� ?���`O  

                                                         -   (� FY�(�( A$N )   n�"�� �� GS�o� O  

                                                   -   (; FY�(�( A$N )   GS�` n�"�� �� O  

                                                   -   :F�K5�")) (p"@L ) ( �R"5 qc��� 8+�	  j5�� h  

  

 :F(��: ���� �	 e�0C� ��+ ����	 �� ��� � �2�� �	 ( 6�2 &=� ) &�=@	 d�% �05 8O ��� �)�'  

  (:)�.��� &�=@	 ( r��%�	 ) 
#$� ��� ��"M� ���> ( 8�n� ) �� ( �7n� ) 
#$� �� d�% �05 ( O ) +� �-� �'�  

    ال اِلَه موجوٌد اِّال الله  �در اصل   خرب محذوف )  –( اِله اسم الی نفی جنس  ال اِلَه اِّال الله

  ال معبوَد َموجوٌد ِسواکَ     �در  اصل  خرب محذوف )    –( معبوَد اسم الی نفی جنس  ال معبوَد ِسواکَ 

  

  (�.���' �	 &=� �:�> 
$#% �� 8� 
���> ��%� �`�� 
� d�% �05 ( O ) ��� �)�'  

  خرب محذوف ) –لَه خرب ال / شأن اسم ال  –( قیمة اسم الی نفی جنس  قیمَة  لَُه و ال شأنَ ال 

     ال قیمَة  لَُه و ال شأَن لَهُ     �در  اصل  

  

  (;: (��2 �#5 <>�� 8� 
#$� h") O ��� +� �-� 
� ) K��coL� ��  

  الَریَْب ( هیچ شکی نیست )  -هیچ شکی نیست ) الَشکَّ (   -البَأَس ( اشکالی ندارد )   -البُدَّ ( ناگزیر ) 
  

ِف  طالَِب  ال   فی الصَّ
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  هشدار :	
  مواظب کلمه ( اَال : آگاه باش ) باشید که جزو هیچکدام از انواع الی ذکر شده نیست . 

  مثال : اَال ِبِذکِر اللِه تَطَمّنئ الُقلوب 

  

  

  

  

  

  

  

  

-  �I� ( B ) :.��� �#5 ��D�� 9  �� 8�""EC � ��"' �	 ���> ���W	 :-� �� �� ( ��.5� ��	*� ,-. + B )  

  مثال : و اللُه یَعلُم و انتُم التَعلَمون : و خدا می داند ولی شO �ی دانید .

-  �G� ( B ) : .��� �	 [�^D	 �� 9  � ��"' �	 ���> ���W	 :-� �� ��( ZA'Y� ��	*� ,-. + B )  

  مثال : التدُخلوا ِمن باٍب واحٍد و ادُخلوا ِمن ابواٍب متفرقٍة : از یک در وارد نشوید و از درهای مختلف وارد شوید .

-  J�K �I� ( B ):  .��"' �	 ���> 
!"#�� 
$#% 4�� �� ��� �� ��+ B ) ( L5�� ���  

  مثال : التلمیَذ فی الّصّف : هیچ دانش آموزی در کالس نیست .

-  :[� D5E ( B ) : .��"' �	 ���> ��� 4� ��� �� �� �  ��� ����C ��� �� �"�( ��� + B + ��� )  

  را خواندم نه روزنامه را الصحیفَة : مجله ال املجلّةَ  مثال : قرٵتُ 

- ( F� ) ��-� F� ���K B  : ( أ ) در پاسخ به سوال ( َهل ) و :  
  مثال : اَ اَنَت ِمن تَربیز : ال ، اَنا ِمن تهران
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  :لخطأعّین ا. ٩

  . إّن الله ال یُضیُع أجَر املحسنین: بی شک الله، پاداش نیکوکاران را تباه �ی کند!١   

  . أعلَُم أنَّ الله علی کُلِّ شیء قدیٌر: می دانم یقیناً الله بر هر چیزی توانا است!٢   

  ت که به دست �ی آوریم!. کأّن إرضاَء النّاس غایٌة ال نَدرُک: گویی راضی ساخ` مردم هدفی اس٣   

  . یقوُل الکافُر یا لیتَنی کنُت تراباً: کافر می گوید: ای کاش خاک بودم!٤   

  »: إنّا َجَعلناه قرآناً عربّیا لعلّکم تَعقلونَ «  .١٠

  . هOنا ما قرآن را به عربی قرار دادیم، شاید شO خردورزی کنید!١   

  . بی شک ما آن را قرآن عربی قرار داده ایم، شاید بیندیشید!٢   

  . یقیناً ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم، شاید شO تعّقل ورزید!٣   

  . بی گOن ما قرآن را به زبان عربی نازل کردیم به این امید که شO اندیشه کنید!٤   

  پس.....»:  ونَ فهذا یوُم البعث و لکنّکم کُنُتم ال تَعلَم« . ١١

  . این روز رستاخیز است اما شO �ی دانید!٢                         . این است روز قیامت، لیکن شO �ی دانید!      ١  

  اخیز است ولیکن شO �ی دانستید!. این روز رست٤                        . آن هOن روز جزاست، لیکن شO �ی دانستید!  ٣  

  »:إنَّ اللَه یُِحّب الَّذیَن یُقاتلون فی سبیله َصّفاً کأَنَُّهم بُنیاٌن َمرصوٌص «  .١٢

  . یقیناً خداوند کسانی را که در راهش کشته می شوند، دوست می دارد ، گویا آن ها بنایی محکم هستند!١   

  د، گویا شO دارای گروهی استوار هستید!. به درستی که خدا کسانی را که در راه او پیوسته مبارزه می کنند دوست دار ٢   

  . قطعاً خداوند دوست دارد کسانی را که در راه او در یک صف می جنگند؛ گویا آن ها ساختOنی استوار هستند!٣   

  . خداوند کسانی را که در راه او همچون صفی می کُشند دوست می دارد ، مثل این که آن ها بنیانی محکم دارند!٤   

ثَنا عن َرشِّها! «   .١٣   » :لِنکرسِّ کُّل األصنام املوجودة فی نفوسنا ِألَنَّ القرآن قد حدَّ

  . برای این که همه بت های موجود در نفسOن را بشکنیم قرآن از ّرشش برای ما سخن گفته است!١    

  ن سخن گفته است!. باید همه بت های موجود در نفس خود را بشکنیم ، زیرا قرآن با ما در مورد بدی آ ٢    

  . همه بت های موجود در نفس را می شکنیم ، زیرا قرآن از بدی آن با ما سخن می گوید!٣    

  . باید هر بت موجود در نفس خود را بشکنیم، زیرا قرآن از ّرش آن برای ما سخن گفته است!٤    

اط املستقیم!إِنَّ رصاَع أنبیاء الله مع أقواِمِهم الکافریَن قد کان لتبیُّن «  .١٤   »:الرصِّ

  . کشمکش پیامربان خداوند با اقوام کافر خود برای آشکار شدن راه مستقیم بوده است!١    

  . یقیناً دعواهای پیامربان خداوند با اقوامشان که کافر بودند برای بیان کردن راه مستقیم است!٢    
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  است تا راه مستقیم را بیان کند!. هOنا کشمکش پیامربان خداوند با اقوام کافرشان بوده ٣    

  . نزاع پیامربان خداوند با اقوام کافر برای آشکار شدن راه درست می باشد!٤    

  »:أصنام الّناس املکّرسة فی قّصة إبراهیم (ع) تُبیِّن أنَّه کان یَطلَُب أن یُنِقذ قومه من عبادة هذه الخرافات!«  .١٥

  شکسته شد و بیان کرد که او قصد داشت که قومش را از عبادت این خرافه ها نجات دهد! . بت های مردم در داستان ابراهیم (ع)١

  . بت های شکسته مردم در قصه ابراهیم (ع) آشکار شد که هOنا او می خواهد که قومش از عبادت این خرافات نجات داده شود!٢

  می خواست قوم خود را از عبادت این خرافات نجات دهد! . بت های شکسته شده مردم در داستان ابراهیم (ع) بیان می کند که او٣

  . بت های شکسته شده مردم در قصه ابراهیم (ع) آشکار شد تا او بتواند قومش را از عبادت آن خرافات رهایی دهد!٤

  »:قد بیِّنت الحضارات الَّتی عرفها اإلنسان من اآلثار القدیمة الّتدیُّن الفطریَّ فی اإلنسان!«  .١٦

١c .!دن هایی که انسان آن ها را از آثار قدیمی شناخته است، دینداری ذاتی را در انسان آشکار کرده است  

  . cدن هایی که به انسان ها در آثار قدیمی معرفی شد، دین فطری انسان را بیان کرده است!٢

  بیان می کند!. گاهی cدن هایی که انسان از آثار قدیمی شناخته است دینداری فطری در انسان را ٣

  . در cدن هایی که انسان به وسیله آن آثار کهن را شناخت دینداری ذاتی انسان بیان شده است!٤

  »:ملّا شاهد الّناس أصنامهم املکّرسة تهامسوا : یا لیتنا ما خرجنا من املدینة!«  .١٧

  شهر خارج �ی شدیم!. مردم زمانی که دیدند بت هایشان شکسته شده با یکدیگر پچ پچ کردند: کاش از ١

  . در این زمان مردم بت های شکسته شده را دیدند، پس پچ پچ کردند: ای کاش به خارج شهر �ی رفتیم!٢

  . زمانی که مردم بت های شکسته شده شان را دیدند، پچ پچ کردند: ای کاش از شهر خارج نشده بودیم!٣

  ان گفتند: کاش به بیرون شهر نرفته بودیم!. وقتی مردم دیدند بت هایشان شکسته شده است، پچ پچ کن٤

  »: سُیحَرض الّناس یوم القیامة فیسألهم الله: أ کنتم تحسبون أنّکم تُرتکون سدًی؟«  .١٨

  . مردم در روز قیامت حارض خواهند شد و خداوند از آنان می پرسد: آیا خیال می کردید که شO بیهوده رها می شوید؟١

  حارض خواهند کرد و خداوند از آنان خواهد پرسید: آیا خیال کرده بودید که بی هدف رها می شوید؟. مردم را در روز قیامت ٢

  . در روز قیامت مردم را حارض خواهند کرد و خداوند از ایشان سؤال می کند: شO خیال می کردید که پوچ و بیهوده رها می شوید؟٣

  آنان سؤال کند: آیا می پنداشتید که بیهوده رهایتان می کنیم؟. مردم در روز قیامت حارض خواهند شد تا خداوند از ٤

  »:لن تجدوا فی الکسل ما یُسبّب نجاحکم ؛ فإِنّه ال نجاح ملن ال یُحاول ألهدافه!«  .١٩

  ود ندارد!وج. در تنبلی آن چه را که سبب موفقیتتان شود، نخواهید یافت؛ زیرا برای کسی که برای اهدافش تالش �ی کند، هیچ موفقیتی ١

  . آن چه را که باعث موفقیت شO شود، در تنبلی هرگز �ی یابید، چه کسی که برای اهداف خود تالش نکند، موفق نخواهد شد!٢

  . هرگز در تنبلی چیزی که باعث موفقیت شود، یافت نخواهد شد؛ زیرا هیچ موفقیتی برای کسی که تالش نکرده است، وجود ندارد!٣

  را که دلیل موفقیتتان باشد، �ی یابید؛ چه ، کسی که برای هدف های خود تالش �ی کند ، موفق �ی شود! . در تنبلی چیزی٤
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  »:خیر فی وّد شخص یجرّک إِلی الضاللة بأع-له القبیحة!ال «  .٢٠

  . در دوستی با کسی که با اعOل زشت تو را به گمراهی می کشاند ، خیری �ی یابی!١      

  . در دوستی با شخصی که کارهای زشتش باعث کشانده شدن تو به تباهی می شود، خیری نیست!٢      

  . هیچ خیری در دوستی با کسی که با اعOل زشتش تو را به گمراهی می کشاند ، نیست!٣      

  !. دوستی با کسی که تو را با کارهای زشت به تباهی می کشاند، خیری به تو �ی رساند٤      

حیح:. ٢١   عیِّن الصَّ

  . ال یَحزُنُهم قول الّذین کفروا بالیوم اآلِخر!: سخن کسی که روز واپسین کافر شده است، آن ها را ناراحت �ی کند!١        

  . ال تأکلون مµ Oّ یذکر اسم الله علیه!: از آن چه اسم خداوند بر آن ذکر نشده، نخورید!٢        

  تقّرصون فی أداء الواجبات الدراسیّة!: شO نباید در انجام تکالیف درسی تان کوتاهی کنید!. إنّکنُّ ال ٣        

  . ال رجاء لنجاة من غرق فی الذنوب!: هیچ امیدی به نجات کسی که در گناهان غرق شده است، نیست!٤        

  »:کاش انسان در آینده بتواند دستگاهی اخرتاع کند که احساسات را تشخیص دهد!«  .٢٢

  . لیت البرش یقدر علی اخرتاع آلة فی املستقبل cیّز األحاسیس!   ١    

  . لعّل اإلنسان یستطیع أن یخرتع آلة cیّز األحاسیس فی السنوات القادمة!  ٢    

ا یقدر اإلنسان علی اخرت ٣       اع أداة فی املستقبل cیّز أحاسیسه!. ُر¶َّ

  . لعّل البرش یخرتع فی القادم أداة cیّز األحاسیس!٤    

  »:هیچ کاری بهرت از تحمل سختی های زودگذر در دنیا نیست!«  .٢٣

  . لیس عمٌل أحسن من تحّمل املشاکل العدیدة فی الّدنیا!٢. ال عمالً أحسن من تحمل املشتّقات املتأّخرة فی الّدنیا!              ١     

  . ال عمَل أحسن من تحّمل املصاعب العارضة فی الّدنیا!٤. ال یوجد عمٌل أفضل من تحمیل املصاعب العارضة الدنیویّة!        ٣     

  »:امید است هم کالسی های من در کالس پچ پچ نکنند تا درس را بفهمند! «. ٢٤

رَس!            ١      رس!٢. لعّل زمالئی ال یتهامسوا فی الّصّف َحتّی یَفَهُموا الدَّ   . لیت زمیالتی ال یتهامسن فی الّصّف حتّی تفهموا الدَّ

رَس!            . لعّل زمیالتی ال یتهامسن فی الّصّف حتّی یَفَهمن٣      رس!٤الدَّ   . لعّل زمالئی فی الّصّف ال یتهامسون حتّی یفهمون الدَّ

حیح:. ٢٥   عیِّن الصَّ

  . هیچ دگرگونی در سنت های الهی نیست!: ال تبدیل للسنن اإللهیَّة!١   

  . هیچ ارزشی برای علم بی عمل نیست!: ال قیم لعلوم لیس له عمل!٢   

  صالح راه ندارد!: ال ینفذ الیأس فی قلب العبد الصالح أبداً!. هیچ یأسی در دل بنده ٣   

  . هیچ عاقلی را �ی شناسم که از تجارب عربت نگیرد!: ال أعرف العاقل µ یعترب بالتّجارب!٤   
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  عیِّن الجواب الّذی کّل کل-ته من الحروف املشّبهة بالفعل: .٢٦

  . أنَّ ، لکنَّ ، لیَت ، لعلَّ ٤. إنَّ ، أَن ، کانَّ ، لیَت            ٣کن، أنَّ ، لیت، لعلَّ               . ل٢. إن، لیَت ، لعلَّ ، کأنَّ              ١   

  عیِّن ما فیه کلمة غریبة ( حسب القواعد ):. ٢٧

  . ِمن، فی ، َعلَی ، حتّی٤ی             . أن، لَن، کَی ، حتّ ٣. کاَن ، لَیَس ، صاَر ، لیَت            ٢. إن ، َمن ، ما ، لَم                  ١   

حیح فی قراءة . ٢٨   فی العبارة التالیة حسب الرتجمة و القواعد:» ان « عیِّن الصَّ

  »ان أک� الّناس یعتقدون ان اإلسالم منع املرأة ان تحرض فی املجتمع!« 

  . إن ، إن ، إنّ ٤. إّن ، أّن ، أن                     ٣. أّن ، أّن ، أن                             ٢. إن ، إّن ، إّن                       ١   

  »:ان « فی التشکیل لحرف  لخطأعیِّن ا. ٢٩

Oء!               ١      . إّن تتناول الطعام مع والدیک یُکتسب رضاهO!٢   . إنَّ مثل العلOء فی األرض کمثل النّجوم فی السَّ

  . ال أُشّک أنَُّکُم لن تَکذبوا أبدا فی حیاتکم!٤. علینا أن نعظَِّم شعائر الله فی جمیع األحوال!                          ٣   

  لتکمیل الفراغات: لخطأعیِّن ا. ٣٠

  أنّ  –إّن » : ل آیة قل ....... الله قادر علی ............ ینّز . « ١   

  أنّ  –. ............ تُحِسن إلی والدیک فاعلم ......... أجرک علی الله!: إن ٢   

  أن –. ............. الَّذیَن آمنوا یجب علیهم .................... یصلّوا خمس مرّات فی الیوم!: إّن ٣   

  أن –. هل تصّدق ................ الدالفین تستطیع ................ ترشدنا إلی مکان غرق السفن؟: أّن ٤   

  فی العبارات التالیة:» ان « عن قراءة  لخطأعیِّن ا. ٣١

  ک ظلم الظاملین!: إنّ . ان تؤمن بیوم البعث فال یحزن٢. نرید ان نسافر إلی جزیرِة کیش بالطائرة!: أْن                      ١   

  . من یتب إلی الله توبة نصوحاً فان الله غفور رحیم!: إنّ ٤. ال تحسب ان النجاح ینزل من السOء جاهزاً!: أّن                  ٣   

  »:لیت « عیِّن الّصحیح مع » أنتم مجتهدون فی القیام بأُمورکم!« . ٣٢

  . لیتکم مجتهدون......!٢                                . لیت أنتم مجتهدون.....!                ١   

  . لیتکم مجتهدین!٤. لیتکم أنتم مجتهدین.....!                                              ٣   

  »:التمنّی « عیِّن عبارة تدلُّ علی . ٣٣

  . کأنَّ إرضاء جمیع النّاس غایة ال تدرک!٢        »                         یقوُل الکافر یا لیتنی کنت تراباً . « ١   

   ٣                   !µعسی أن تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم . « ٤. لعّل املوّدة تستقّر بین جمیع النّاس فی العا«  

حیح عن نوع . ٣٤   »:ال « عیِّن الصَّ

  نافیة للجنس )» ( أال بذکِر الله تطمنئ القلوب . « ٢. ال تعلُّم یغنینا من األستاذ. ( نافیة )                                ١   
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  . ال دیَن ملن ال عهد له. ( نافیة للجنس )٤. طوبی ملن ال یهتّم بزخارف الّدنیا. ( ناهیة )                        ٣   

  فی العبارات التالیة:» ال « حیح عن تعیین نوع عیِّن الّص . ٣٥

  . ال تتکلّم بناتی عن عیوب اآلخرین أبداً! ناهیة٢. ال تأکلوا مµ Oّ یذکر اسم الله علیه!: نافیة                         ١    

  غتنم فرصاً تسنح له ال الجاهل!: النافیة للجنس. العاقل ی٤النافیة للجنس                       ». ال علَم لنا إّال ما علّمتنا . « ٣    

  النافیة:» ال « عیِّن . ٣٦

  . علینا أن نبتعد عن العجب و أّال نذکَر عیوب اآلخرین!٢»                           یا أیّها الَّذین آَمنوا ال یَسخْر قوٌم من قوم....... . « ١   

  . لن تجد علی الکرة األرضیّة شخصاً ال َعیب فیه!٤بوهم بألقاب یکرهونها!           . تنصحنا اآلیات الکریمة و تقول: ال تلقّ ٣   

  أ فی نوع الحروف العاملة فی العبارة علی الرتتیب:لخطعیِّن ا. ٣٧

  ِمن الحروف الجارّة ) –ِمن الحروف املشبهة بالفعل »: ( قاَل اَعلَُم أنَّ َعلَی کُّل شیٍء قدیٌر . « ١   

  ِمن الحروف املشبهة بالفعل ) –ِمن الحروف املشبهة بالفعل » : ( ا جعلناه قرآناً عربیّاً لعلّکُم تعقلونإنّ . « ٢   

  ِمن الحروف الجارّة ) –. ال کنز أغنی من القناعة! : ( نافیة للجنس ٣   

  نافیٌة للجنس ) –. لتلزِم األمانة ال الخیانة! : ( ِمن الحروف الجارّة ٤   

  »:ال « أ فی نوع الخطعیِّن . ٣٨

  . ال نتوقّع الخیر إّال من کدِّ یمیننا و فضل ربّنا!( نافیة )٢. هذه سنّة قد جعلها الله بأنّه ال تقّدم مع الجهل!( نافیة للجنس )        ١   

  . ال ترجوا الخیر مّمن حّقر نفسه و أهانها! ( نافیة )٤. ال تطلب األُّمة املتکاسلة التقّدم و النّجاح! ( ناهیة )                         ٣   

حیح فی . ٣٩   النافیة للجنس:» ال « عیِّن الصَّ

  . قلت لزمیلتی: ال شکَّ فی انتصار الحّق!٢          . هذا شاعٌر جلیل ال تاجٌر نشیط !                                      ١   

  . أیّها الغنّی ! ال إنفاَق األموال إّال فی سبیل الله!٤. ال یذهُب املؤمُن إلی مجالس السوء!                                           ٣   
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   درس دوم :

☯  ��� ���� ���
�  

  اْستَعینوا : کمک بگیرید  cََنّٰی / یَتََمنّٰی )اcَََنّٰی : آرزو دارم ( 
  ( اِْستَعاَن / یَْستَعیُن ) 

  اِشتاَق : مشتاق شد 
  ( اِْشتاَق / یَْشتاُق )

  بُنَیَّ : پرسکم  أُّماه : مادرجان ، ای مادرم
  التّلفاز : تلویزیون  بَلََع : بلعید ( بَلََع / یَبْلَُع )  بُنَیَّة : دخرتکم

  َحجَّ : طواف کرد ( َحجَّ / یَُحجُّ )  تَساقََط : افتاد ( تَساقََط / یَتَساقَُط )  گذرد ( َمرَّ ، یَُمرُّ ) cَُرُّ : می
  لََم / یُؤلُِم )آ پایم درد می کند ( نی رِْجلی : لُِم : به درد می آورد /  تُؤلِمُ تُؤ   الجرّارة : تراکتور

  ُزرُْت : دیدم ( زاَر / یَزوُر )  َجْولَة : گردش  خیام : چادرها ( مفرد : خیمة )
ة : قلّه ( جمع : ِقَمم )  ُدموع : اشک ها ( مفرد : َدْمع )  الفم : دهان   ِقمَّ

  لَجأ إلی : پناه برد ( لَجأ / یَلَْجأ )  الفرائس : شکارها ( مفرد : الفریسه )  کOَ : هOن طور که

  َمشَهد : صحنه ، منظره 
  ( جمع : َمشاِهد )

  سست نشویدالتَِهنوا : 
  ( فعل نهی از ( َوَهَن / یَِهُن ) )

  ُمَعطَّلَة : خراب شده

  یُؤتوَن : می دهند ( آتی / یُؤتی )
  اَطْلََق : رها کرد ( اَطْلََق / یُطْلُِق )  ُمَصلِّح : تعمیر کننده  َمْوقِف : گاراژ ( جمع : َمواِقْف )

ْهم : ماهی تیرانداز   الُهواة : هواداران ، عالقمندان  عبادت می کند ( تََعبََّد / یَتََعبَُّد )یَتََعبَُّد :   َسَمَکُة السَّ
  الَسْهم : تیر  املُتتالی : پی در پی  ( مفرد : الهاوی ) 

  رَمی الَجمرت : پرتاب ریگ ها 
  اِنتََرصَ : پیروز شد   الّسعی : دویدن  ( در مراسم حج )

  ُوجوه : ( ج َوجه ) صورت ها   املُحِسن : نیکوکار  اَذنََب : گناه کرد
  

  ح:عیّن الصحی»إلیه الرسول (ص) أثناء هجرته إلی املدینة لجأ غار ثور الّذی کنُت- قد شاهد�اسألَت صدیقتی والدیها: هل «  .٤٠

  پناه برده بود –. دیده بودید ٤       پناه برد   –. مشاهده کرده اید ٣   پناه برد     –. دیده اید ٢       پناه  –. نگاه کرده بودید ١

 »الحّجاج فی منی و عرفات و رمی الحجرات و غیرها من مراسم الحج خیامِ  َمشاهدة رؤیم عن الحج؟ ذکریاتکما هو أهّم «  .٤١
  عّین الصحیح:

  چادرها –صحنه  –مشاهده  –. یادآوری ٢                                کاروان         –نگاه کردن  –مناظر  –. خاطره ها ١

  خیمه ها  –نگاه کردن  –رؤیت  –. خاطرات ٤                               چادرها             –صحنه ها  –دیدن  –. خاطرات ٣

  »:الحّیة علی املّیتة لفرائسا تُفّضُل بها جّدا و هی  ُمعَجبونَ هذه األس-ک و  واةنحن ِمن هُ «  .٤٢

  شکارها –ترجیح می دهد  –خودپسندان  –. رسگرم شدگان ٢طعمه           –برتر می داند  –تعجب کننده  –عالقه مندان . ١

  شکار –برتر می دانی  –اعجاب برانگیز  –. عالقه مندان ٤طعمه ها             –ترجیح می دهد  –شیفته  –. عالقه مندان ٣

اتّجاه  مالّسهإلی الهواِء شبیهًة باطالق  متتالیةقطراِت املاء  تُطلُق الّسهم و هی أعجُب األس-ک َصیداً ألنّها  تُسّمیرأیُت سمکًة «  .٤٣
  عیّن الصحیح:»الحرشاِت 
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  به طرف –سهمگین  –پشت رسهم  –شلیک می کند  –. می نامد ٢          به سمت –تیر  –پی در پی  –رها می کند  –. نامیده می شد ١

  دور کردن –تیر  –پشت رسهم  –شلیک می کند  –. نامیده می شود ٤   به سوی      –ترس  –به دنبال هم  –رها می شود  –می نهد . نام ٣

  فی الرتادف: لخطأعیِّن ا .٤٤

١               µمن أجمل األماکن فی همدان !: غار» َعلی صدر « . إنَّ کهف ٢          . خمسة أشیاء قلیلها کثیر منها الوجع!: األ  

  . اضطرّت املشاکل الطالب إلی أن یرتک دراسته!: لجأت٤          . إنَّ الفرص cّر مّر السحاب و العاقل یغتنمها!: cضی   ٣

األُسبوع املاضی فانترشت............. منه فی فی » افرست « نییّن استطاعوا أن یصعدوا ......... افریق من الریاضیّین اإلیر « .٤٥
  عیِّن املناسب للفراغ:»............ یوم أمس!

  املجّالت –ِذکَریات  –. َجبَل ٢                                اإلِنرتنت                –ُصَور  –. َمضیق ١

  التّلفاز -نقوش –. َشّالل ٤                               املِذیاع                  –مشاهد  –. ِقّمة ٣

  للفراغات:الخطأ عیِّن  .٤٦

  . ............... وسیلة ملشاهدة مشاهد متحرّکة و یعمل بالطاقة الکهرباویّة!: التلفاز١

  . ..... لفظ یطلق علی أعلی نقطة فی الجبل!: القّمة٢

  الجرّارة. .......... سیّارة تستخدم للعمل الزراعّی فی املزارع!: ٣

  . ............. حالة من النشاط و البهجة نشعر به عند الفرح!: الَوَهن٤

  عّ- طلب منک: لخطأعیِّن ا .٤٧

  »کسالن « . هذا الفّالح یشتغل فی مزرعة قمح نشیطاً!: مضاّده ١

  »ألجأُ « . إنّی أعوذ بربّی عندما یوسوسنی الشیطان!: مرادفه ٢

ة واحدة. « ٣   »منذرین « مضاّدة : »: فبعث الله النبیّین مبّرشین  کان النّاس أُمَّ

 »ال تیأسوا « مرادفه » : و ال تهنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون . « ٤

عیِّن »: الّذین ......... الّسعادة و الفرح لآلخرین و .......... إلی تقّدم وطنهم، نحسبهم ِمن .............. و إن کانوا أغنی الّناس!«  .٤٨
حیح للفراغات:   الصَّ

  لاألَراذ –ال یَشتاقون  –نَّوَن . ال یَتَمَ ٢            األذناب             –ال یَشتاقون  –. ال یَُصلِّحوَن ١   

  الُعداة –ال یتعبّدوَن  –. ال یطلبوَن ٤       األَساور                   –ال یُساعدون  –. ال یحبّون ٣   

حیح »اج إلی .............. حّتی یستطیع أن یزرع الحبوب فی مزرعته و لکّن ............ ال یُساعدونه!هذا املزارع یحت«  .٤٩ عیِّن الصَّ
  للفراغین:

ل ٣            املزارعین –. جرّارٍة ٢         الجیران               –. ُمَصلٍِّح ١   الجیران –. ِمحراٍر ٤املرافقین                   –. ُمَسجِّ
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●  : �	E( ��� ��� �"> ����� 9��+ �� )  

�� ���  �� �� :;�� S��5 �� � 7�% &�� 
� ���D	 �
� s4�-0	 �:;�� �M5�MT � ��� 
� ����	 ��� 8� 
$#%

 � �)� �	 9�\5 :-� ��>� [�M�)( 4�@� �t ) 4�� S��L  9�"� 9  ��� 
� ��� ... � 
� s4�-0	 �� :;�� 9�#)

.��2 �	  

              

: �	E �����  
  (:)�( ��0	 l4�� ) ��� V� K��L 
� 4��           (�( 
!"�� 
$#% ) 
$#% 4�� ( 
"#�� � 
"$-� )  

  

 (:)���� \2 ���] F� �	E : ( ��0	 4�� )  

 »  "5I� �	E ���5. =   ���-    ��M��-    L5��-  _(H�* ( �I]A 4	�-� ) «  

: Q�1��  

�  FH��U "5I� �	E��M��  b 5cd�� e�K A "5I� �" ��-2 ���) FP(.--7-) fM� g2��� 	2 (--N-b ( 
. "�W �� L�5�U ( h�� ) 	� �)	� i��� e�K �" A 7g�j 	� �)	� 5kl� e�K �" b Vg�j 	� ��� �"  

  
  : ُمبتَِسOً حال و املهندس صاحب حال می باشد . ُمبتَِسOً َوقََف املهندُس الشاّب فی املَصنَع 

  : ُمبتَِسمیَن حال و الالعبوَن صاحب حال می باشد . ُمبتَِسمینَ عبوَن االیرانیّون رََجعوا ِمَن املُسابقِة الال 

  : ُمبتَِسَمتَیِن حال و هاتان البنتان صاحب حال می باشد . ُمبتَِسَمتَیِن هاتان الِبنتاِن قاَمتا ِبجولٍة ِعلمّیٍة فی االِنِرتنِت 

�  FH��U "5I� �	EL5��  . �2m ��� j)� 	� �!�n�U A ���  

� FH��U "5I� �	E_(H� : �2m �� 52� 4	U ���] �� ��2 F� 	
)	o A "��" �I]A 4	�-� ��-2 ���  

.. Fp)	
� ��� b ( <O-7. b ,>-7. b ,�-7. ) FG
H� �I] b ��-I� ��� b ,�	. ���  

 ����" �I]A 5�o 4	�-� <�q 52� �	��k g2�5�	�� ������ �����W �	E: �  

  قافلة ( کاروان ) ، َسبیل ( راه ) ، شمس ( خورشید ) و ...
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�  �	E ����� ����W	� F(W�" 4��M� 4	�-�  ��M� �52� ��W	� �	E ������ ��� 52� �	��k O�
 : ��(dU... اجِتهاد ( تالش کردن ) ، ُصعوبة ( سخت بودن ) ، ِعبادة ( پرستیدن ) و  

�  �	E J�K 5r� �� ( i��� A 5kl� ) "�� A ( e�K A ��� b "5I� ) �2	� �	P)�As e�	��W	� .  ��-2
 . �W	� i��� A ��� �2	� '�� �	E �W	� i��� A ��� �	E fE	] 5t� O�  

والد می تواند صاحب حال باشد و هم  البنتاینجا از نظر معنا هم شاهدِت البنُت والَدها مرسورًة : 
  صاحب حال می باشد . البنتمونث می باشد بنابراین  مرسورةولی از آنجا که 

  
� . �2m �� i��� "5I� �	E �W	� <	d�� 5�o e�K �	E fE	] Fn�	�q  

 : �	  »الطیور جمع غیرانسان ، صاحب حال و فاعل  -ُمرسِعًة حال و منصوب « طارَِت  الطّیوُر ُمْرسَِعًة : �

 » 	 �((� )
* +� ,- �	��  
.� # ,- /-0 �	�� ��
�� 1(� ,- 2�345 �«  

� ���k �!"  ��� uv� �	E uv� b �	E fE	] g2�5�	�� ""5t ��� ��dP� uv� �	E fE	] �)A
( ... A ,�	. f2	� b ��-I� b ,�	. ) "5�t ��  

  »تلمیُذ صاحب حال و فاعل  –ضاحکاً حال و منصوب : «   َحَرض تلمیُذ املدرسة ضاحکاً مثال: 

  . دانش آموز مدرسه در حالی که خندان بود حارض شدترجمه : 

  » الخائن صاحب حال و فاعل –خائفاً و ُمضطرباً حال « :   َقَضَی الخائُِن لیلَتُه خائِفاً  ُمْضطَِرباً 
  . خائن شبش را ترسان و مضطرب سپری کردترجمه : 

  »الطفَل صاحب حال و مفعول  –باکیاً حال و منصوب : «  َرایُْت الطِّفَل باکیاً 

  ترجمه : کودک را گریان دیدم . 

 :5@kl�  
1 ( ) [�P0��� ��� 6�'�)w 6:�7k  ���� ^"5 9  ���% �� � �2�� �	 4�� jB5 8���� ��"M� ���> :-� +� :�> (  

  .��2 6���  ( 4�� )  
  ُمبَتس-ً حال ) –کَیَف َخرَْجَت ِمَن املدرسة ؟ َخرَْجُت ِمَن املدرسة ُمَتَبِس-ً ( کَیَف حال مثال:  

2 ( ����� 8�M�� K�����	 . �"��M� 4�� � 
��-	 ��� +� �-� �����	 
#$� �) 
� 
� �R"5 ��o��� �"�� �>�

: �5+���"� 6���2� 
� �� �	 ��� �F#	 
�  
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� : [�� 4�-0	 � 4�4�-0 ��] یِن سؤالَینِ ِتلمیذَ ساََل املعلُّم ال	4�-0 �	 l�"J��� � 4�� 4�-0	 l��="#$�� :  

�  : �0L ً0�  رایت تِلمیذاً مرسواL ?����R	 / 4�-0	 ?�="#$C :  

�  : J9�� l����] ��J9  کاَن اللُه خبیراً بَصیراً � ��� ?��"�� � J9�� 4�� ��� ?��"�� :  

�  : :-0�� 
P!�\	 &��� �79 فی البیِت َرُجالً انّ ��� ���	 ��� ?c%� :  

� : v$o	 4�-0	 ًاُعفوا ِمَن املخطئ َعفوا  : v$o	 4�-0	 ?��0G;  

  

3 ( ���2 ����C ��T� 4�� S��L m"Y\C �� 6�'�) ?O�#-	: 4�b	 �"�� �	 ��Y�5� ��� �)�* ��� 
� �� 9   
  »الطالب صاحب حال  –صامتین حال « جاء الطّالب و َجلَسوا َعلی کَراسیِهم صاِمتیَن : مانند : 

  و ساکت روی صندلیهایشان نشستند دانش آموزان آمدند  ترجمه : 
  

4( : �"2�� 
�2�� 4�� V� +� j"� 
$#% V� �� ��� �F#	   
   یا ایّتُها النفس املطمئنّة ارِجعی الی َربِّک راضیًة مرضیَّة : راضیه حال اول و مرضیه حال دوم

  

5( �L 6�'�) 4�� S�HK +��� �"#, ) 6��� �$F�	 �"#,  �� �"#, �� ��=	 �5��C �	 4�� �2�� ( �J5� ���R	

 ) �"E� <	 �$F�	 �"#, 
� �C��L �� � . �2�� w5�	 �"#, �� �5 +��� �"#,� �5��C �	 4�� �2�� ( x�@5 ���R	 


 ���"� w5�	 �� ��=	 ^"5 � <#% �� ��b	 K��L .  

  »ضمیر ُت صاحب حال و فاعل  –فَرحاً ، فَرِحًة حال « ) :  ( یا فَرحةً حاً َذَهبُت الی بیت َصدیقی فَِر 
  

خاشعین ، خاشعات ، خاشعیِن ، خاشعتیِن حال و « نستمع الی القرآن خاشعین َ ( یا خاشعاٍت یا خاِشَعیِن یا خاِشَعتَیِن ) : 
  »منصوب ، ضمیر مسترت نحُن صاحب حال 

حال پذیرند و احت-ل آمدن حال بعد از آنها زیاد است . مانند : عاَش ،  برخی از فعل های عربی بطور کلّی) ٦
   ماَت ، بَِقَی ، تَرََک ، اُسُتشِهَد ، ظََهَر ، بداَ و .....

٧(  �2�� ��b	 �� � <#% ��� V� � 4�� 6�'�) "5I� : �"�� �	 
#%�C. رایُت االَطفاَل باکیَن :کودکان را گریان دیدم  

از جمله حذف کرد و این خود می تواند در تشخیص حال از نقش های اصلی جمله نیست بنابراین میتوان آنرا ) ٨
   کمک کند . 

9( . ��  �	 
��,� 
� 
��-	 AB� 9��� 
��-	 K��L �� � ��  �	 
��-	 K��5 
� 4��  
  الَقَدمینِ  فیةَ حاالرأِس         کانت طفلٌَة فی الّشوارعِ  مرفوعَ کُنُت اَعیُش فی َوطَنی 
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Fc�)	E F��K (� :   

●  :Fc���� F��K ���] F� �	E  

 
$#% 9  8��-	 � �2�� 6�2 ��� 8� 
��-	 ��� 
� 
$#% 9  
� ����"� 8� 
$#% +� dQ ��� � ����	 6�'�)

 � �5��� �� 
!"#�� 
$#% K��L 
� 4�� jB5 ��� � ����	 ��� ��2�� :	�� ����	?c@	��2�� �	.  

  
  »الخطیب صاحب حال و فاعل  –ُهَو واقُف جمله حالیه « :  واِقٌف  ُهوَ َو  الَخطیُب مثال:  تََکلََّم    

  خطیب در حالی که ایستاده بود صحبت کرد.           
  

وقتی حال به صورت جمله می آید با حرکه آن کاری نداریم و آن را محالً منصوب گوییم . یعنی می : هشدار مهم  �
مبتدا و خرب هردو مرفوع هستند و وقتی در جمله حالیه می آیند حرکه آنها همچنان مرفوع می باشد و نباید دانیم 

  ه-نند حاِل اسمی ، آنها را منصوب کنیم :
  

( هَو مجتَهداً ) به صورت یکجا حال میباشد بنابراین مجتهد که به تنهایی   � رایُت التلمیَذ َو ُهَو ُمجتهداً اشتباه : 	
  خرب می باشد باید مرفوع بیاید .  ( ُهَو مجتهٌد ) نقشش

  

( هم ُمجتَهدیَن ) به صورت یکجا حال می باشد و از آنجایی که مجتهدین  �الّتالمیَذ َو ُهم ُمجَتِهدیَن  رایُت  اشتباه :	

  به تنهایی خرب می باشد بنابراین باید در حالت مرفوعی بیاید . ( ُهم ُمجتَهدوَن )

  

 ! c�G� 5@kl� : K��L 
� 4�� �'� �� ����"5 �� � ���"� �5��C �	 
"�� ( ��� ) 
!"#�� 
$#% K��L 
� 4�� +� :�>

.��� 8���, 
"�� ( ��� ) 9�	  �2�� 6�2 ���2 �;���	 :�0�	 �"#, �� 
!"#�� 
$#%  

 » واو حالیه ، هو مرسور جمله حالیه ، صدیق صاحب حال: « ُهَو  َمرسوٌر  َو  َصدیقـیشاَهدُت 

  ) بیده محفظة جمله حالیه( »      واو حالیه «  ِبیَِدِه محفظَةٌ  یا    جاَء الطالُِب و     ِبیَِدِه محفظَةٌ الطالُِب جاَء 

    

  :Jy » ���.5� ,MI�� 5��1 + 6A  «.��� KO��� �� 
!"�� 
$#% ����2 q��� V� U���  �`�2 
� ) +� �-� 
�

( ��"M� ���> 
��-	 V�   
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  خوب است بدانیم جمله حالّیه :برای تشخیص جمله حالّیه ،  
  بعد از یک جمله کامل می آید .�
  مطلبی را درباره اسم معرفه ای که قبل از آن آمده است بیان می کند .�
  نقش اصلی ندارد یعنی با حذف آن عبارت ناقص ¨ی شود .�

  
● : Fc��-. F��K ���] F� �	E  

 8� 
$#% +� dQ �$-� 6�'�)��2�� :	�� 
$#% 9  8��-	 � �2�� 6�2 ��� 8� 
��-	 ��� 
� 
$#% 9  ���"� �� �

.���� 
!"$-� 
$#% K��L 
� 4�� jB5 :-�   
  »قطرات صاحب حال و مفعول  –تجری جمله حالیه «  شاَهْدنا فی الطریق قطراِت  املاِء  تَْجری  فی الَنْهِر :

  در راه قطرات آب را در حالی که در رود جاری می شد دیدیم.        �          
    

 5kl�c�G� :   8�	 � ( ���W	 �� �,�	 + �J> ) � ( ���W	 6��#) �!#J � �J ) 
!"$-� 
$#% K��L 
� 4�� +� :�> �'�

 ��� ��-� .�����"� ( 
!"�� ��� ) 
!"$-� 
$#% K��L 
� 4�� +� :�> ���� ���"� 
"��5�� :-� �� ?�#"B�R	 
!"�� ��

. ��2 �#5  
  

  »واو حالیه ، قد تعلمون جمله حالیه « :   لَِم  تُؤذونَنی و َقْد تَعلَموَن اَنّی رسول اللّه اِلَیکُم

  رسول خدا(ص) به سوی شO هستم مرا اذیت می کنید.            چرا در حالی که می دانید من          
      

  »التلمیذ صاحب حال  –واو حالیه ، لَم یقرأ جمله حالیه « :    لَْم یَقَرأ َدرَسهُ َحَرضَ التلمیُذ و 
  دانش آموز در حالی که درسش را نخوانده بود حارض شد.              

  
  :Jy:���' 
D"�5 �"�T 9��C �	 �$� ��` 
�  

                                                           - 
!"#�� 
$#%  +  ���  +  
!"$-� 
$#%  

                    :Fc�)	E A�A z�{H� Fv25|    - ���W	 6��#) �!#J � �J  +  ���  +  
!"$-� 
$#%  

      - z�J>  +  ���  +  
!"$-� 
$#% �,�	 6��#)  

�  
"$-� 
"�� 
$#% � ( 4�� S��L ) 
��-	 ��� �"� �5��C �	
$L�� : 4�b	 . ��0"�  
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  الرجال صاحب حال ) –قاَم الرجال بعَمٍل یَرجون الثواب ( یرجون جمله حالیه  -

  صاحب حال ) التلمیذة –عنَد باب البیِت تضَحُک ( تضحک جمله حالیه  َجلَست التلمیذة -

�: c�G� 5kl�  

�  : 
!"�� 
$#%  +  
  »یلعُب جمله حالیه  –الطفل معرفه و صاحب حال : «  الطِّْفَل یَلَْعُب  تُ شاَهدْ ��� 	-��

 �   : 
!"0L� 
$#%  +  6�F5 ��� یلعب جمله وصفیه  –طفالً نکره و موصوف : «  یَلَعُب  ِطْفالًشاَهدُت«    

 :F(�� v�` ?O�#-	 :-� ��� 6�M5  ��"R��5 �	 �� ( 
� �
� ��� �� ) K���; ����� 
!"�� 8�) 
$#% 
#%�C ��

 
� �"�� �>� .��2 �	 
#%�C ��+ 8�M��I] ���] F� �� �	E �2	
� . �"�� 
#%�C  

   

1( ( �1	� ) Fc�)	E F��K + ( �1	� ) ��]� F��K   �    L"	� 	2 ��-� �1	� F�)	E F��K���	.  

  ) یا رفت دانش آموز آمد در حالی که معلم رفته بود.(     �جاَء  الِتلمیُذ  و  قَْد َذَهَب  املَُعلُِّم     
  
2 () ��]� F��K �1	� (��	*�) Fc�)	E F��K + (    �    ���	. 4��5�(�� �1	� Fc�)	E F��K  

  شبانه پیش پدرشان آمد در حالیکه گریه می کردند.       �وا  اَباُهم  ِعشاًء  یَبُْکوَن       جاؤ 
  

 7��0 �� �8�$- ( #�# ) ��9
5 : ���4! » # «. 1:�� ;�<0  

  

  تبدیل انواع حال به یکدیگر :֠
حال مفرد ( به صورت اسم ) و جمله حالِیه می توانند به یکدیگر تبدیل شوند . مطابقت حال و صاحب حال 

  فراموشتان نشود .

  شاهدُت حمیداً فرحاً    �شاهدُت حمیداً َو ُهَو فرٌح   
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  »:ال تَِهنُوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون إن کنتم مؤمنینَ « . ٥٠

  . نباید سست شوید و نباید ناراحت بشوید و شO برتر هستید اگر ایOن داشته باشید!١   

  . سست نشوید و غمگین نشوید در حالی که شO برتر هستید اگر مؤمن باشید!٢   

  . سستی �ی کنید و غمگین �ی شوید چرا که شO بهرت هستید و با ایOن می باشید!٣   

  . تنبلی نکنید و ناراحت نباشید در حالی که اگر شO مؤمن باشید بهرت است!٤   

ا ولیُّکُم اللُه وَ «  .٥١ َّ̈ کاة و هم راکعون إ الة و یُؤتون الزَّ   »:َرُسولُُه و الّذیَن آَمُنوا الَّذیَن یقیمون الصَّ

  !دازند. رسپرست شO فقط خدا و رسولش است و کسانی که ایOن آوردند، کسانی که �از بر پا می دارند و در حالی که در رکوع هستند، زکات می پر ١

  بیاورند و کسانی که �از به پا می کنند و زکات می پردازند و رکوع می کنند ولی امر شO هستند!. خداوند و رسول او و کسانی که ایOن ٢

  . بی شک ولی شO خداوند و رسول اوست در حالی که آنان ایOن آوردند و �از به پا داشتند و در حالت رکوع زکات پرداختند!٣

  وردند و �از برپا می دارند و زکات پرداخت می کنند و آن ها از رکوع کنندگان هستند.. ولی شO فقط خدا و رسول او و کسانی است که ایOن آ ٤

ِته!«  .٥٢   »:أنا أتذکّر مشاهدة جبل حراٍء الَّذی کان النَّبیُّ (ص) یتعبَّد فی الغار الواقع فی قمَّ

  . من به یاد آوردم مشاهده کوه حرایی که پیامرب (ص) در قله این غار عبادت می کرد!١   

  . من دیدن کوه حرا را به یاد می آورم که پیامرب (ص) در غار واقع در قله اش عبادت می کرد!٢   

  ی کنم!. من مشاهده کوه حرایی را که پیامرب (ص) در غار واقع در قله آن عبادت می کرد بیان م٣   

  . من به یاد می آورم کوه حرایی را که پیامرب (ص) در غار واقع در باالی قله اش عبادت می کرد!٤   

  »:َجرَت دموعی من َعینَیَّ عندما شاهدت الحّجاج فی املطار و هم یسافرون مشتاقیَن إلی مکّة و املدینة!«  .٥٣

  یدم که با شوق به مکه و مدینه سفر می کنند!. اشکم بر چشمم جاری شد وقتی که حجاج را در فرودگاه د١

  د!. اشک هایم را بر چشم هایم جاری کردم هنگامی که حاجیان را در فرودگاه دیدم در حالی که آن ها با شوق به مکه و مدینه مسافرت می کردن٢

  مکه و مدینه سفر می کنند!. اشک های من بر چشم هایم جاری شدند وقتی حجاج را در این فرودگاه دیدم که مشتاقانه به ٣

  . اشک هایم از چشم هایم جاری شد هنگامی که حاجیان را در فرودگاه دیدم در حالی که با اشتیاق به مکه و مدینه مسافرت می کردند!٤

ات إلی ُمَصلِّح السّیار اجون مزارعو هذه املزارع قد أصبحوا ُمتقّدمین فی الّزراعة ألَنّهم یَُصلُِّحوَن سّیاراتهم املعطَّلَة و هم ال یحت«  .٥٤
  !»:ةاألَجنبی

. کشاورزان این مزرعه در کشاورزی پیرشفته شدند، چرا که آن ها ماشین هایشان را که خراب شده تعمیر می کنند و نیازی به ١
  تعمیرکار ماشین های بیگانه ندارند!

ماشین های خراب خود را تعمیر می کنند در حالی که به . کشاورزان این مزرعه ها در کشاورزی پیرشفته شده اند، زیرا آن ها ٢
  تعمیرکار بیگانه ماشین ها احتیاج ندارند!

. مزرعه های این کشاورز در کشاورزی پیرشفته شده است، زیرا ماشین های خراب خود را تعمیر می کند و به تعمیرکار خارجی ٣
  احتیاج ندارد!
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فت کرده اند، زیرا آن ها ماشین های خراب شده را خودشان تعمیر می کنند در حالی . کشاورزان این مزرعه ها در کشاورزی پیرش ٤
  که به تعمیرکار بیگانه ماشین احتیاج ندارند!

  :»کان الّناس فی قدیم الزّمان یتعّبدون األصنام مصنوعًة من األَخشاب و األَحجار فبعث الله األَنبیاء حّتی یهدوهم مبّرشین!« . ٥٥

زمان های قدیم بت های ساخته شده از چوب و سنگ را می پرستیدند. بنابراین الله پیامربانش را فرستاد تا ایشان را با . مردم در ١
  بشارت هدایت �ایند!

. در زمان قدیم مردم بت ها را عبادت می کردند در حالی که از چوب ها و سنگ ها ساخته شده بودند، پس خداوند پیامربان را ٢
  ها را با بشارت هدایت کنند!فرستاد تا آن 

. چون مردم در زمان قدیم بت های ساخته شده ای از چوب ها و سنگ ها را عبادت می کردند، الله با بشارت پیامربانی را فرستاد ٣
  تا آن ها هدایت شوند!

ان را فرستاد تا آن ها را . در زمان قدیم مردم بت هایی را که با چوب و سنگ ساخته بودند، می پرستیدند. پس خداوند پیامرب ٤  
  هدایت کنند و به ایشان بشارت دهند!

  :»عندما أخربُت تلک املرأة باستشهاد أوالدها األربعة فی میادین القتال رأیت دموعها تتساقط من عینیها من اإلشتیاق!«  .٥٦

ایش را دیدم در حالی که از چشOنش . زمانی که آن زن را از خرب شهادت چهار فرزندش در میدان های جنگ باخرب کردم، اشک ه١
  از روی شوق فرو می ریخت!

. هنگامی که به آن زن خرب دادم که چهار پرسش در میدان نربد به شهادت رسیده اند، اشک هایش با حالت اشتیاق از چشمش ٢
  جاری شد!

دیدم در حالی که با شوق گریه می کرد و . وقتی که آن زن را از شهادت پرس چهارمش در میدان های پیکار با خرب �ودم، او را ٣
  اشک هایش از چشOنش فرو می ریخت!

  . هنگامی که به آن زن خرب شهادت چهار پرسش را در میدان جنگ دادم، دیدم که اشک هایش با شوق از چشمش جاری شد!٤

  »:حیوانات املفرتسة!َعلی قّمة ذلک الجبل املرتفع الّذی یقع هناک یعیش طائر وحده لجأ إلیه من ّرش ال« . ٥٧

  . بر قله آن کوه بلندی که آن جا قرار دارد، پرنده ای به تنهایی زندگی می کند که از رش حیوانات درنده به آن پناه برده است!١

  . پرنده ای که در باالی آن کوه بلند به تنهایی زندگی می کند، از رش حیوانات درنده به آن گریخته است!٢

  ند پرنده ای وجود دارد که به تنهایی آن جا زندگی می کند؛ زیرا حیوانات درنده آن را مجبور به این کار کرده اند!. بر قله آن کوه بل٣

  . در باالی آن کوه بلندی که آن جا وجود دارد، پرنده ای به تنهایی به دور از حیوانات درنده زندگی می کند!٤

  »:و قد کنتم َمرضی و ª یکن لکم شیء! تذکّروا الّنعم اإللهیّة الَّتی أعطاها لکم«  .٥٨

  . باید نعمت های خداوند را که به شO عطا کرده است به خاطر بیاورید آن زمان که بیOر بودید و چیزی نداشتید!١

  . به یاد بیاورید نعمت های خدایی را که به شO عطا شده است در حالی که شO بیOر هستید و چیزی ندارید!٢

  هی را که به شO عطا کرده است ، به خاطر بیاورید در حالی که شO مریض بودید و چیزی نداشتید!. نعمت های ال٣

  . نعمت های خداوند که به شO داده شده است به یاد بیاورید چون مریض بودید و چیزی نداشتید!٤
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  »:فنّیة؟سألته متعّجباً: ª تبکی و أنَت تَری الّناس یشتاقون إلی أن یزوروا آثارک ال« . ٥٩

  . با تعجب از او پرسیدم: چرا گریه می کنی وقتی می بینی مردم برای دیدن آثار ه¾ی تو مشتاق شده اند؟١   

  . تعجب کردم و از او سؤال �ودم: چرا گریه می کنی در حالی که مردم اشتیاق دارند که آثار ه¾ی ات را ببینند؟٢   

  تو چیست وقتی مردم را می بینی که مشتاقانه به دیدن آثار ه¾ی تو آمده اند؟. با تعجب از او می پرسم: دلیل گریه ٣   

  . با تعجب از او سؤال کردم: چرا گریه می کنی در حالی که مردم را می بینی که برای دیدن آثار ه¾ی ات اشتیاق دارند؟٤   

  »:طر!سمکة التّیالبیا تبتلع صغارها عند الخطر ثُّم تُخرجها بعد زوال الخ« . ٦٠

  . ماهی تیالپیا هنگام خطر توسط بچه هایش بلعیده می شود سپس بعد از بین رف` خطر خارج می شود!١   

  . ماهی تیالپیا هنگام خطر بچه اش را می بلعد سپس بعد از رفع شدن خطر آن را بیرون می آورد!٢   

  . ماهی تیالپیا هنگام خطر خود را پنهان می کند سپس بعد از پایان خطر خارج می شود!٣   

  . ماهی تیالپیا بچه هایش را هنگام خطر می بلعد سپس بعد از برطرف شدن خطر، آن ها را خارج می کند!٤   

  »:یرانیّین و هم یشبّهونه بالّ»!حارس مرمی فریق برسبولیس کان من أحّب الّالعبین إلی هواة هذا الفریق اإلِ « . ٦١

  . دروازه بان تیم پرسپولیس محبوب ترین بازیکنان نزد هواداران این تیم ایرانی است که او را به عقاب تشبیه می کنند!١  

  . یک دروازه بان تیم پرسپولیس از محبوب ترین بازیکنان نزد cاشاگران این تیم ایرانی بود که به یک عقاب تشبیه می شد!٢  

  . دروازه بان تیم پرسپولیس از محبوب ترین بازیکنان نزد عالقه مندان ایرانی این تیم بود که او را به عقاب تشبیه می کردند!٣  

  پرسپولیس محبوب ترین بازیکن نزد هواداران ایرانی این تیم بود که او را به عقاب تشبیه می کنند!. دروازه بان تیم ٤   

  فی الرتجمة:الخطأ عیِّن . ٦٢

هم أعجب األسOک صیداً،: ماهی تیرانداز از نظر شکار از عجیب ترین ماهی ها است،١     . سمکة السَّ

  واء،: زیرا قطرات آب را از دهانش به هوا رها می کند،. فإنّها تُطلق قطرات املاء من فهمها إلی اله٢  

  . إنّها تطلق هذا الّسهم املائّی فی اتّجاه الحرشاِت،: آن ماهی این تیر آبی را در جهت حرشات رها می کند،٣  

  . هواة أسOک الّزینة معجبون بهذه الّسمکة!: عالقه مندان به ماهی های زیبا از این ماهی تعجب کرده اند!٤  

  »:عندما کان یشتغل ُمصلّح السّیارات بتصلیح سّیارتی کنت أقرأ مقالة صدیقی الطّبّیة!« . ٦٣

  کار ماشین، مشغول تعمیر ماشین من بود، مقاله پزشکی دوستم را می خواندم!. وقتی تعمیر ١   

  می خوانم!. تا زمانی که تعمیرکار ماشین، به تعمیر ماشین من مشغول باشد مقاله دوست پزشکم را ٢   

  کار ماشین، ماشین ، ماشین من را تعمیر می کرد، مقاله پزشکی دوستم را خواندم!. وقتی تعمیر ٣   

  . هنگامی که تعمیرکار ماشین، مشغول تعمیر ماشین ها بود، مقاله دوست طبیبم را خواندم!٤   

  فی الرتجمة: لخطأعیِّن ا. ٦٤
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  باالی کوه بلندی واقع است! . الغاُر یََقُع فوَق جبٍل مرتفعٍ!: غار در١

  . ال یستطیُع صعوَدة إّال األَقویاُء!: فقط انسان های قوی می توانند از آن باال بروند!٢

  . أَنِت تعلمین أنَّ رِجلّی تُؤملاننی!: تو می دانی که پای من درد می کند!٣

  ا آوردم!. أدیّت فریضة الحّج فی الّسنة املاضیّة!: فریضه حج را در سال گذشته به ج٤

حیح:. ٦٥   عیِّن الصَّ

  : خداوند پیامربان بشارت دهنده را به سوی مردم فرستاد! . إنَّ الله أرسل األنبیاء مبّرشین إلی النّاس!١  

  : اگر شO برترید، نباید سست شوید و اندوهگین باشید! »و ال تهنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون. « ٢  

  !: پیامرب یکتاپرست از ابتدا خداوند را عبادت می کرد! د الله من البدایة. کان النبّی الحنیف یتعبّ ٣  

  !: دوست خوشبینم را همیشه در حال لبخند به زندگی خواهی یافت! . َستَجد صدیقی متفائالً و مبتسOً للحیاة دا¿اً ٤  

که شانس فقط یک بار در خانه مان را می فرصت های طالیی زندگی مان به رسعت می گذرند در حالی که ما غافلیم از این « . ٦٦
  »:زند!

  . إنَّ الفرص الذهبیّة لحیاتنا cّر برسعة و نحن غافلون أّن الحّظ یطرق باب بیتنا مرّة فقط!١  

  . cضی الفرصة الذهبیّة للحیاة رسیعة غافلین أنَّ السعادة ترضب باب بیوتنا تارة فقط!٢  

  . نحن غافلون أّن الحّظ یطرق أبواب بیوتنا مرّة فقط و الفرض الذهبیّة للحیاة cّر برسعة!٣  

  . إنَّ فرصتنا الذهبیّة فی الحیاة مرّت رسیعة و قد غفلنا أّن السعادة ترضب باب بیتنا مرّة فقط!٤  

  »:ت!احساس می کردم با از دست دادن پدرم روزگار بسیار بر من سخت خواهد گذش« . ٦٧

  . کنت أُحّس أّن الّدهر سیمّر بی بصعوبة کثیرة مع فقدان أبی!١  

  . کان إحساسی هو أّن الّدهر سیمضی َعلّی بصعوبة عندما فقدت أبی!٢  

  . کنت أشعر بأنَّ الحیاة تکون صعبة جّداً علّی مع فقدان والدی!٣  

  ا فقدت والدی!. کنت قد أَحَسسُت أنَّ الحیاة سوف تصبح صعبة جّداً َعلّی ملّ ٤  

  مردم........»: دیِنهم إلصالح دنیاهم، إّال َحّل علیهم ما هو أّرض منه ال یرتّک الّناس شیئا من أمر. « ٦٨

  آید، زیان بار است! . از دین چیزی را که صالح دنیایشان باشد ترک �ی کنند، مگر این که آنچه برایشان فرود١

  دنیایشان، جز این که آنچه به آن ها رضر رساند، برایشان گشوده شود! کنند برای اصالحدینشان را رها  . نباید چیزی از امر٢

  . چیزی از امر دین خود برای اصالح دنیای خویش را ترک �ی کنند، مگر این که بر آن ها چیزی که از آن زیان بارتر است فرود آید!٣

  ست �ی دهند که این گونه، زیانی بیشرت بر آن ها فرود می آید!. برای بهبود کار دنیای خود چیزی از امور دینشان را از د٤

ای »: نأیّها األصدقاُء! إذا َرغبتُم فی املکارم، فاجَتِنبوا املُحارم و اعلَُموا أنَّه ª یَتزیَِّن اإلنساُن بزیَنٍة أجَمَل ِمَن اإلی-« . ٦٩
  دوستان!......
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  تناب کنید و بدانید که انسان به زینتی زیباتر از ایOن آراسته نشده است!. اگر به خوبی ها رغبت دارید، پس از محارم اج١

  . چنانچه شیفته خوبی ها بودید، پس از محارم دوری کنید و بدانید که انسان را زیباتر از ایOن، زینت نداده اند!٢

  به زینتی، زیباتر از ایOن زینت نیافت!. هنگامی که راغب به مکارم هستید، پس از بدی اجتناب کنید و آگاه باشید که انسان ٣

  . اگر شیفته کار نیک هستید ، پس از کارهای حرام دوری کنید و آگاه باشید که آنچه انسان را پیراسته می کند، زیباتر از ایOن نیست!٤

غیرة بالطُُّرق العظیمة. « ٧٠   »:إن لَم تَسَتِطع أن تَفَعَل األع-ل العظیمة فافَعل األع-ل الصَّ

  . اگر توان انجام کارهای بزرگ را نداری کارهای کوچک را به شیوه بزرگی انجام بده!١   

  . اگر نتوانستی کارهای بزرگ را انجام دهی، پس کارهای کوچک را با شیوه های بزرگ انجام بده!٢   

  م رسان!  . هرگاه �ی توانی با بزرگی کار کنی، پس با راه های بزرگ، کارهای کوچک را به انجا٣   

  . وقتی نتوانستی کارهای بزرگی انجام دهی، پس با شیوه های بزرگ کار کوچک کن!٤   

  »:ُهواُة أس-ِک الّزینة ُمعَجبون بهذه الّسمکِة ولکن تغذیَتها صعبٌة علیهم، ألنّها تُفّضُل الفرائَس الحّیة«  .٧١

ن غذا دادن به آن برایشان دشوار است زیرا که آن شکارهای زنده . عالقه مندان به ماهی های زینتی، شیفته این ماهی هستند لیک١
  را ترجیح می دهد!

  . دوستداران ماهی های تزیینی از این ماهی تعجب می کنند اما تغذیه آن دشوار است چون که شکارهای زنده را برتر می شOرد!٢

  این ماهی هستند چون که آن ها را مقدم می شOرند!. هواداران ماهی های زیبا با این که خوردنشان سخت است اما دوستدار ٣

  . عالقه مندان به ماهی زینتی شیفته این ماهی هستند اما به دلیل که تغذیه اش دشوار است شکارهای زنده را ترجیح می دهند!٤

  آیا......»: الّذی کان النبی (ص) یتعبَّد فی الغار الواقع فی قّمته» حراء « هل تتذکّر مشاهدة جبِل «  .٧٢

  را به یاد آوردی که پیامرب (ص) در غاری که باالی آن واقع است عبادت می کرد!» حرا « . دیدن کوه ١   

  ار واقع در قله آن عبادت می کرد!را به یاد می آوری که پیامرب (ص) در غ» حرا « . مشاهده کوه ٢   

  که پیامرب (ص) در غار واقع در باالی قله آن عبادت کرد را به خاط داری!» حرا « . دیدن کوه ٣   

  که غاری در باالی قله آن واقع شده است و پیامرب (ص) در آن عبادت می کرد!» حرا « . به خاطر می آوری لحظه مشاهده کوه ٤   

  »:ارض وصل اإلنسان إلی درجة عظیمة من التقّدم و َصنع اآلالت و األدوات الّتی تخدمهفی عرصنا الح «.٧٣

  . در عرص حارض، انسان به پیرشفت عظیمی رسیده است و ابزار و وسایلی را که به او خدمت می کند ساخته است!١  

  ر خدمت او ساخته شده است!. در عرص حارض ما، انسان به درجه بزرگی از پیرشفت رسیده و ابزار و وسایل د٢  

  . در عرص کنونی ما انسان به درجه بزرگی از پیرشفت رسیده است و ابزارها و وسایلی را که به او خدمت می کند، ساخته است!٣  

. در این عرص کنونی ما انسان به مرحله واالیی در پیرشفت رسیده است و ابزارها و وسایلی که به او خدمت خواهد کرد را ٤  
  خته است!سا
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  عّین الحال: .٧٤  

  . قیل ادخلوا أبواب جهنّم خالدیَن فیها!   ٢              . ال یکون العبُد عاملاً حتّی ال یکوَن حاسداً لَِمن فَوقه!         ١   

ل أحداً حتّی یُصبح ُمسلOً!٤                      . رَِحم اللُه قوماً کانوا ِرساجاً و َمناراً!                       ٣      . اإلسالُم µ یُحمِّ

  عّین الحال: .٧٥

  . ما یجعل الله فی مسیراإلنسان حکمًة ینتفع بها!٢. الشعوب املستضعفة کانت مظلومة ولکنّها أصبحت قویًة اآلن!         ١   

  . µ یکن الرّجل البدوّی یبَقی فی املدینة ُمنتظراً!٤            . الّسابحات یتحّرک برسعٍة فلOذا تکونین ثابتًة!                ٣    

  عّین الحال: .٧٦

  . املُجاهدون رجعوا من الجبهة ُمنترصین!٢                    . أَفضل النّاِس عقالً أحَسنُهم تقدیراً ملعاشه!              ١    

  . إّن أکمل املؤمنین إیOناً أحَسنُُهم ُخلقاً!      ٤                    نفیراً!     بأمواٍل و بنیَن و َجَعلناکم أک¡  م. و أمَددناک٣   

  عّین الحال: .٧٧

  . و یقوُل الّذین کَفروا لسَت ُمرَسالً!٢                  . فأخذتهم الرّجفة فأصبحوا فی دارهم جا»ین!          ١   

   ٣                  !ًOالعبیَن!٤                 . و استغِفر الله إّن الله کان غفوراً رحی Oوات و األرض و ما بینَهOو ما َخلَقنا الس .  

  عّین الحال: .٧٨

  خیٌر عند ربّک ثواباً و خیٌر أَمالً!. الباقیات الصالحاُت ٢                   . نََصَحُه صدیُقه أن یُعامل النّاس معاملًة حسنًة!        ١   

  . اُعبدوا الله ُشکراً ال خوفاً أو طمعاً!٤              . کان النّاس اُّمًة واحدًة فبعث الله النبیّین ُمبَّرشین!        ٣   

  فیها الحال: ماجاء. عّین العبارة التی ٧٩

  . نحن نستمع إلی القرآن خاشعات!٢                                      . یطیر الطائر بجناحیه فی الهواء!      ١   

  . ارجع الی البیت مرفوعاً رأسی!٤                                 . تظاهر عOّل املعمل مطالبین بحقوقهم! ٣   

  »:کیف« عّین الجواب یُجیب عن کلمة .٨٠

  . یا أیّتها النّفس املُطمئنة إرجعی إلی ربّک راضیًة مرضیًّة!٢                    . إن األبرار یرشبون من کأٍس کان مزاُجها کافوراً!     ١   

  و یخشی!. فُقوال لُه قوالً لیّناً لعلّه یتذکَّر أَ ٤                السعی!         . شاهد الرُجل عاملاً یدعو إلی املطالعة و٣   

  الحالیة:» واو « عّین  .٨١

  . من یَعتمد علی قدراته و یتوکّل علی ربّه ینجح!٢                     . من نظَر إلی سیرة العظOء یجدهم متوکّلین!        ١  

  ن الّضاللة و یرشدوننا إلی الحّق!. املعلّمون یعبدوننا ع٤                        . هناک نِعم وافرة حولک و أنت التَهتّم بها!       ٣   

  لحال جملة:اعّین  .٨٢

  . کان االُستاذ یتحّدث عن األخالق و هو یُرشدنا إلیها!٢        . کان املسلمون یبحثون عن العلوم و یرحلون إلی أوروبا!    ١   
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  اًء!یکون فی غفلة و ال نفعل الخیر ر. یَِجُب أن ال ن٤           . نحن متوکّلون علی الله و صابرون فی املصائب!           ٣   

  جملة حالیة: لیستعّین ما  .٨٣

  . الّذین یُقیمون الّصالة و یُؤتون الزکاة و ُهم راکعون!٢                            . فریٌق منهم یَسمعون کالَم الله و هم یعلمون!    ١   

  املدرسة لیُشارکا فی حفلة الیوم! . جاء علٌی و محّمد نحو٤                              . یختار الکّفار الّدنیا و اآلخرة خیٌر و أبقی لهم!  ٣   

  عّین املناسب بدل هذه العبارة:»الّالعبون ال یدخلون امللعب بعد دخول املدرّب«  .٨٤

  . الّالعبون ال یدخلون امللعب و هم متأّخرون عن املدرّب!٢                     نتأّخر عن املدرّب!    . الّالعبون یدخلون امللعب و هم ١   

  . الّالعبون یدخلون امللعب و أنتم متأّخرون عن املدرّب!٤                       . الّالعبون ال یدُخلون امللعب متأخَریِن عن املدرّب!   ٣   

  عّین الحال: .٨٥

؛ اُرزقنا فرحاً ال یَُسبّب غفلتنا عنک!٢                                زادتنی حفلة تکریم املقاتلین رسوراً!           .١      . ربِّ

  . رجعت اُّمهاتنا من مّکة املکرّمة راضیاٍت!٤                             . أجعل اُختی أمینًة علی أرسار حیاتی!             ٣   

  »:الحال« ن یّ ع .٨٦

  . نسأل الله أن یجعل السکینة فی قلوب الخائفین!٢                   . جعل الله لنا فی الدنیا من کّل املوجودات زوجین!    ١   

  !. کان طّالب مدرستنا فی أداء واجباتهم دؤوبین٤                     العلم فرحین!       . اِندفع شباب املسلمین إلی مراکز٣   

  عیِّن الحال ( ُمفرداً أو جملة): .٨٧

!٢                      . أعطی الله اإلنسان رزقاً عاملاً بأنّه یشکره أم ال!      ١      . تعلّمنا الیوم فوائد کثیرة من الفیزیاء و هی ستٌّ

  . شاهد الرجل مدیرة صّف عاملًة بأمور مختلفة!٤                     . اجتهد الطالب فی أداء الواجبات کثیراً فنجح!        ٣   

  »خرج الزّمالء من جلسة امتحان اللّغة العربیة....« الفراغ ألسلوب الحال: ال تناسبأّی کلمة  .٨٨

  هم ُمبتَسمون . و٤                        . ُمبتسَمین      ٣                  . ضاحکیَن     ٢                   . فَرِحیَن    ١   

  عّین ما یُّبین هیئة الفاعل: .٨٩

  . تلونا آیات رشیفة من القرآن أثرت فی قلوبنا!٢          . تُشاَهد الّشاعرة و هی تُنشد قصائد جمیلة أمام الُحّضار!    ١   

  شاهدت فی طریقی قطرات املاء و هی جاریٌة فی النّهر! .٤               . وقف الطّالب ُمتأّمالً املَنظر الّذی شاهده أمامه!          ٣   

  عّین الحال تبیّن حالة الفاعل: .٩٠

  . أخذ الوالد یَنصح الّشباب مفّرساً آیة من القرآن الکریم!٢               و هو تائب من ذنوبه!      » برشاً « . کان النّاس یحرتمون ١  

  . حیاة العظOء مشعل الهدایة و هم خالدون فی التاریخ!٤                  درسة!           . لی صدیٌق أراه حارضاً کّل صباح فی امل٣  

  عیّن الحال یبّین حالة املفعول: .٩١

  !. شاهدت فی املستشفی املمرّضات ساهراٍت ٢          . قرأ التلمیذ درسه حول موضوع قرائن املاّدة دؤوباً!         ١   
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  . شاهدت أزهار الحدیقة ُمعجباً بجOلها!٤             علیهم!                . یا أیها النّاس علِّموا أوالدکم مشفقینَ ٣   

  ( حسب قواعد الحال): الخطأ. عّین ٩٢

ل فی ک¡ة جOله!     ١      علی أن تبدأ املطالعة! . رجعت اُختی من املدرسة عازماً ٢                . وقفُت أمام الجبل و أنا أتأمَّ

  . کان الّسکاکّی أدیباً بدأ الدراسة و هو فی األربعین من ُعمره!٤            . طّالب صّفنا أک¡ نجاحاً من اآلخرین و هم فرحون!  ٣   

  »ال تقربا من الّرش و أنت-....« للفراغ:لخطأ عّین ا .٩٣

  . مؤمنتان!٤                           . تؤمنان!  ٣                     . یؤمنان!     ٢                      . مؤمنان!       ١   

  »شّیعُت الوالدیِن إلی ساحة القتال...........!« أ إلیجاد اسلوب الحال:لخطعیِّن ا .٩٤

  . ُمهلّالً ٤                . مکّرباٍت             ٣                 . مرسوریِن       ٢                        . خاشعًة       ١  

  عیِّن الحال: .٩٥

  . کاَن أیّام اإلِمتحانات قد أصبحت قریبًة!٢                        »     من قُتَِل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً . « ١

  » رَبِّ اجعل هذا البلد آمناً . « ٤                        !         . عندما سمعُت خرب نجاحک کنُت مرسوراً ٣

  عیِّن عبارة تبیّن حالة املفعول: .٩٦

  »یا أیّها الّذین آمنوا ال تقربوا الصالة و أنتم سکاری . « ٢              . شکرنا املعلّم َعلی االهتOم بالّدرس شاکرین لَه أیضاً!     ١

  . کنت مستمعاً إلی الّدروس فی الصّف و أنا مشتاق لتعلّمها!٤                  »            ین إنّی أُمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدّ . « ٣

  عّین کلمة مناسبًة لبیان حالة املفعول به:» تذکّرُت فی منی و عرفات والدیک........ لزیارة العتبات املقّدسة!«  .٩٧

  . و هO مشتاقانِ ٤       . و هم مشتاقون        ٣                     . مشتاقًة        ٢                   . مشتاقاً          ١  

  »وصل املوظّفون إلی الدائرة..........!« للفراغ إلیجاد أسلوب الحال:  الخطأعّین . ٩٨

  . و هم مستعجلون٤              . یستعجلوَن       ٣              . مستعجلین          ٢           . هم مستعجلین         ١
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ََّسَع / یَتَِّسُع )  اآلالف : هزاران ( مفرد : االَلف ) ََّسَع : فراخ شد ( اِت   االختیار : برگزیدن ( اِختاَر / یَختاُر )  اِت

  اَضاَف : افزود
  إضافَة )( اَضاَف / یُضیُف / 

  أْغنٰی : بی نیاز گردانید
  ( أْغنٰی / یُغنی )

  اَغناه عنه : او را از آن بی نیاز کرد

  الِبطاقَة : کارت
  الُْحّریَّة : آزادی  اَْن یَِجَد : بیابد ( َوَجَد / یَِجُد )  االَْمتَع : لذت بخش تر

کردن ، مشخص  لتَّحدید : محدودا  بَلََغ : رسید ( بَلََغ / یَبْلُُغ / بُلوغ )
ُد ) َد / یَُحدِّ   کردن ( َحدَّ

َح : ورق زد ، رسیع مطالعه کرد   تََصفَّ
ُح ) َح / یَتََصفَّ   الثّانویّة : دبیرستان  ( تََصفَّ

  الُْخرس : خرسان ، زیان  الَجدیر : شایان ، الیق  َحَرصَ : محصور کرد ( َحَرصَ / یَْحُرصُ )
  رَُخَص : ارزان شد ( رَُخَص / یَرُْخُص )  کبوترالحOمة :   الَْخشیَة : پروا ، ترس

َض : کم کرد ، تقلیل داد   َسبََح : شنا کرد ( َسبََح / یَْسبَُح )   َخفَّ
ُض ) َض / یَُخفِّ   ( َخفَّ

  َسِهَر : بیدار ماند ( َسِهَر / یَْسَهُر )

یاح : گردشگران َحفّی : روزنامه نگار  ( مفرد : سائح ) السُّ   الصَّ
ْعر : قیمت  تنگ شد ( ضاَق / یَضیُق )ضاَق :    ُغضَّ : بر هم نهاد ( َغضَّ / یََغضُّ )  السِّ

  دشوار القاسی : سخت و  ) تشبیه کرد ( َشبََّه / یَُشبِّهُ  َشبََّه :  َغال : گران شد ( َغال / یَغلو )
  : الْکاتِب ) الُکتّاب : نویسندگان ( مفرد  الظُّروف : رشایط ( مفرد : الظَّرف )  الَقیْد : بند

  فاَض : لربیز شد ، پر شد  املجاالت : زمینه ها
  ( فاَض / یَفیُض )

  املُرِعب : ترسناک

  نقص : کم شد ( نَقَص / یَنُْقَص )  املَُفکِّر : اندیشمند
  هناک : وجود داد ، آن جا  قَیِّدوا : به بند آورید ( قَیََّد / یَُقیُِّد )  الواثِق : مطمنئ

  می شودیُقاُل : گفته 
  قال ، یَقوُل ) ) ( فعل مجهول از  (

  َمرََّر : تلخ کرد ، ناگوار کرد
  ( َمرََّر / یَُمرُِّر )

  ) : پرورش یافت ( نََشأ / یَنَْشأُ  نََشأ

  ة )الِوعاء : ظرف ( جمع : األوعیَ 
  ِصَغر : کودکی  التَُقل : نگو ( فعل نهی )  ُمداراة : مداراکردن
  اَنَکرَت : انکار کردی   اَقَدم : قدیمی تر ، قدیمی ترین  کِتOن : پنهان کردن
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  عیّن الّصحیح: »املفرداِت املناسبة اختیاره مکتوباً باللّغة الفارسّیة و یبدو أّن املؤلّف أخطأ فی َوَجدتُ أوراق الکتاِب  تصّفحعند «  .٩٩

  انتخاب –یافتم  –. ورق زدن ٢                                   گزینش               –یافتم  –. تورق کردم ١   

  یاف` –پیدا کردم  –. ورق زدن ٤                             گذاش`    –پیدا کردم  –. رسیع مطالعه کردن ٣   

  عّین الصحیح:» محاسنها الظاهرة رغمبالّذکر أّن الحرکة االجت-عیة ال تخلو من مساویء  من الجدیرِ و . « ١٠٠

  با این همه –. شایان ٤               برخالف    –شایستگی است  .٣        با وجود      –. شایسته شد ٢      علی رغم    –. شایان ١   

  عّین الصحیح:»بحلّها واثِقینَ أن نکوَن  ألجدرِ من املشاکل ال یمکن حلّها بسهولة لکّن من ا آالفٌ  ُهناکَ «  .١٠١

  مطمنئ –شایسته تر  –هزاران  –. وجود دارد ٢                          مطمنئ           –شایسته ام  –هزاران  –. آن جا ١   

  اعتOد کننده –شایسته تر  –هزار  –. وجود دارد ٤                         اعتOد کننده       –شایسته ام  –هزاران  –. آنجا ٣   

  عّین الصحیح:» لّسجنو أدخلتهم فی ا مشاغبونالّذین اجتمعوا أمام الّسفارة باتّهام  لّصحفّیینالحکومة أمِس جمعاً من ا َرصَ حَ «  .١٠٢

  زندان –اخاللگران  –روزنامه نگاران  –. بازداشت کرد ٢         زندانی          –اخاللگران  –روزنامه نگاران  –. منحرص کرد ١   

  زندان –خطاکاران  –روزنامه ها  –. زندانی کرد ٤       زندانی         -آشوب کنندگان   –شنفکران رو  –. محصور کرد ٣   

  عِین الصحیح:» األخوة و املساواة و الحّریةأهداف  الحرّةمنذ أواخر القرن الثامن عرش، اعتنقت الّشعوب «  .١٠٣

  برادری –برابری  –آزادی  –. آزاده ٢                              برابری        –تساوی  –آزادی  –. آزادکردن ١   

  برادری –برابری  –آزاد  –. آزاده ٤                           برادران             –مساوات  –آزاد  –. آزادگی ٣   

  للفراغات: الخطأعیِّن  .١٠٤

  . من سعی فی الحیاة و توکّل علی الله، فهو ........ عن الظاملین!: یُغنیه١   

  . ....... هذا الکتاب الشهیر فی أُرسة ثقافیّة کبیرة!: نََشأَ ٢   

  . من عالمات الدول املتقّدمة هی أنّها ال توجد فیها.......... البیان!: تحدید٣   

  تفشل إرادة املجّد!: القاسیة. إّن الظروف......... ال تستطیع أن ٤  

  لتکمیل الفراغات: الخطأعیِّن  .١٠٥

  تُغّض ) –: ( خشیة  . من ........... الله .......... عیوننا عن املعاصی!١   

  أمتع ) –: ( واثق  . إنّی ......... بأّن مساعدة اآلخرین......... من عبادة مستمرّة!٢   

  املجاالت ) –: ( الّصحفی  . لهذا ......... الشهیر مقاالت فی ......... املختلفة!٣   

  اختیار ) –. ........... فی ............ الکتب عمل ال فائدة منه!: ( التهدید ٤   
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2-� F��k ) ��(d�  . �� � 2-�� اّال "�W �� ��M�� L����U b (  ) FP(. b 5cd�� e�K A "5I� �"--7- (
) fM� g2��� 	2--N- �)	� 5kl� e�K �" b Vg�j 	� ��� �" b( b >�� ) 	� �)	� i��� e�K �" A 7g�j 	�

h��."�W �� L�5�U (  

  ما قرأُت آثار هذه الکاتب اّال واحداً ِمنها : واحداً مستثنی و آثار مستثنی منه مثال : 

� FY�(� L	t5U :. �2���� F�� ��(d� N	�(E �W	� �A5Y� 	2 ��.5� 	@)>� �� �-� F��k L	t5U  
بنابراین در جمله مستثنی مثال : الیفوز فی هذه االمتحان اّال املُجّدوَن : املجدوَن با ( وَن ) آمده و مرفوع می باشد 

  منه نداریم .

  

3 .�7�(d�� F�� �2	�  5�o �" b �W	� F(W�" ��k Z�GI� Fk �W	� 4"5I� ��� \2 	2 A ��� 	2 A e�K
. �d�� ���" F��K ���M�2�  

  .شاهدُت اَصِدقائی فی امللَعب اّال َسعیداً : اصدقاء مستثنی منه و جمع می باشد که سعید از آن خارج شده است 

ما شاهدُت َصدیقی فی امللعب اّال سعیداً : جمله ایراد دارد زیرا صدیقی نه جمع می باشد و نه مفهوم کلی دارد 
  بنابراین سعید �ی تواند جزئی از آن باشد . 

  ارددما رایُت تِلمیذاً فی املَلَعب اِّال َسعیداً : تلمیذ مستثنی منه می باشد زیرا با اینکه مفرد است ولی مفهوم کلی 
  ( یعنی هر دانش آموزی )  

  الزم نیست مستثنی منه حت-ً  اسم باشد بلکه ضمیر بارز ( جمع ) نیز می تواند مستثنی منه باشد. �
  »    ضمیر نا مستثنی منه و فاعل ، حمیداً مستثنی تام و منصوب « مثال:  َذَهبنا اِّال َحمیداً : 

  می آید اّما نه همیشه ، زیرا می تواند در جمالت منفی نیز بیاید. مثبتمستثنی منه اک�اً در جمالت  �

  »احد مستثنی منه و نایب فاعل ، الصادق مستثنی تام و منصوب « اََحٌد اِّال الّصاِدَق :  مثال : الیُفلِحُ 

� . �2��" F�� ��(d� N	�(E b �W	
� �U �)��� A L"�� �
� 	@)� �� ,
! F��K 5t�  
� FY�(� 5t� :	@)� �� ,
! F��K �)	  �� ,���� �I��  �)��� A  }��7) b 	c�7) b B b =g7) b 	� b 6J�7) b =,6U7� b {

. �2��" F�� ��(d� �W	�  

� �" ��	
� 4	U �(
� Fk ��2 �� �	��k  }بعض ، جمیع، كّل ، واحد ، واحدة ، أحد  { 	@)� �� ,
!
. ���W �� F�� ��(d� N	
)	o b ��2	�� 

  ( مستثنی منه : احد ) /    الیُفلَُح احٌد اال الصادَق ( مستثنی منه : کّل )     َوجَههُ  إّال  هالٌِك  َيشءٍ  كُلُّ :  مانند
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� 	@)� �� �-� 5t�,-. . �2���� F�� ��(d� �2	��  
  مستثنی منه نداریم .ما ِمن رَُجٍل یَغرُِس َغرساً اّال کَتََب الله لَُه ِمن االجِر  : بعد از اّال کتب آمده بنابراین 

� : 	@)� "��� �" c�G� ���HU  

 : �25��� L	
(W� 	@)7� 	� �� 	@)>� ��W	� f���� ْال = اَّال  اَن +   
  

   

  بيشرت بدانيم �
ی می گویند . در این رشایط ما باید به مستثناستثناء مفرغ به استثنایی که مستثنی منه در آن ذکر نشده باشد 

  اعراب ُرکنی را که در جمله قبل از اِّال وجود ندارد بدهیم . 
  

  »جزاء مبتدا ، االحساِن مضاف الیه ، االحساُن مستثنی مفرغ : «  َهل َجزاُء االحساِن اِّال االِحسانُ 

   آیا پاداش نیکی جز نیکی است ؟!�

از اّال خرب نیامده است و ارکان جمله ناقص است بنابراین بعد از اّال مستثنی مفرغ و مرفوع در این جمله قبل توضیح : 
  خواهد بود . به عبارت دیگر ، اگر َهل و اِّال را حذف کنیم جمله به این صورت خواهد شد :

  َجزاُء االحساِن االحساُن : جزاء مبتدا ، االحساِن مضاف الیه ، االحساُن خرب 

  مه بعد از اّال بنا به خرب بودن مرفوع می شود ...بنابراین کل

  »التَُقل فعل متعدی و نیازمنِد مفعول ، کَلَمَة مستثنی مفرغ به عنوان مفعول : «  التَُقْل اِّال کَلَِمَة الَْحقِّ 

عد از اّال در این جمله قبل از اِّال فعل متعدی داریم که مفعولش ذکر نشده و جمله ناقص است . بنا براین بتوضیح : 
  مستثنی مفرغ و منصوب خواهد بود . به عبارت دیگر اِّال را حذف کنیم جمله به این صورت خواهد شد :

  التَُقل کَلِمَة الحقِّ : َکلَمة مفعول ، الحِق مضاف الیه 

  بنابراین کلمه بعد از اّال بنا به مفعول بودن منصوب می شود ....

لَم یُسَمع فعل مجهول و نیازمنِد نایب فاعل ، ِمَن البستان جارومجرور، صوُت : «  َصْوُت بُلُبلٍ  لَْم یُْسَمْع ِمَن البُستاِن اِّال 
  »مستثنی مفرغ به عنوان نایب فاعل و مرفوع 

  از بستان جز صدای یک بلبل ، شنیده �ی شود 
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 : ��� K��L �� 
� ��� U�� ���C }��� ~ �"�� �	 6��0���  

 : 	@)>� \�k 	� ( :)�  

 �W	� DAlP� F�� ��(d� A L"�� �I�� 	@)� �� ,
! F��K 5t� )-;<�3' ����� �!�' !� 5= �! -��� ��� ���	>	�  5;'

�� ���&� 5?1) !�@�	= �!� ��;= !�	' �!����  .�2��" 5ME ����� ���M�m �" b (  

  : قبل از اِّال جمله منفی بوده و مستثنی منه نیز محذوف می باشد بنابراین اسلوب حرص داریم  ما نََجَح اِّال َعلِیٌّ  �

  علی قبول شد ) یا ( جز علی قبول نشد )در ترجمه : ( تنها 

  قبل از اِّال جمله منفی بوده و مستثنی منه نیز محذوف می باشد بنابراین اسلوب حرص داریم  :  اِّال اَباکَ ما َرأْيُت  �

  یا ( جز پدرت را ندیدم ) پدرت را دیدم ) در ترجمه : ( تنها

  ترجمه کرد .» تنها و فقط و ... « جمله را با اسلوب حرص و با  ¨ی تواناگر رشایط باال ، نباشد :  دقت֠

این ترجمه اشتباه است : فقط علی موفق شد . زیرا مستثنی منه ذکر شده است و » ما نََجَح احٌد اِّال علیّاً « مثال در جمله 
  احٌد مستثنی منه می باشد .

. ���:�� 1C=� DE
! # ��� �$��( � # �F�� �4��! ���:! 
B- @�A(� �� �5G�9  

  

قبل از اّال  جملهبعد از اّال مرفوع است یا نه ، اگر مرفوع نبود به این توجه کنید که اول به این توجه کنید که 	�� 5:�� :  ☺
  یا منفی یا سؤالی ، اگر سؤالی یا منفی بود ببینید از نظر معنی و نقش جمله قبل از اّال کامل است یا ناقص : مثبت است

�  H��
� I$� J� ����       
B- @�A(�  

 �  1C=��       K�=�(� @�A(�  

�  ��� �F���       K�=�(� @�A(�  

�  2L� �F��� 
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֠ �  	@)� �� �-� 5t�D5� 	2 A �A5Y�A�	K  ( <	�� A <	�� ��! ) : �2	��  

  اسلوب استثناء : چون فی الَحفلَِة جزئی از فی مکاٍن می باشد . � لَم اُشاِهد َصدیقی فی َمکاٍن اّال فی الَحفلَةِ �

  اسلوب حرص : چون �ی توان فی الَحفلَِة را به کلمه ای قبل از اّال ربط داد . � لَم اُشاِهد َصدیقی اّال فی الَحفلَةِ �

  

  وقَت : مستثنی       حیناً : مستثنی منه       اسلوب استثناء  � ما َراَیُت اَخی حیناً اِّال وقَت الِعشاء�

: این عبارت قبل از اّال ظرفی ندارد که بشود وقت را به آن ربط داد پس اسلوب  اسلوب حرص  � ما رایُت اَخی اّال وقَت الِعشاء�
  حرص می باشد .
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  »:َفلیََتوَکَِّل املُؤِمنُونَ الله ال إِلَه إِّال ُهَو َو َعلَی الله «  .١٠٦

  . خداست که جز او هیچ معبودی نیست و مؤمنان پس باید تنها بر الله توکل کنند!١   

  . هیچ خدایی جز او نیست پس مؤمنان بر خداوند توکل می کنند!٢   

  . تنها معبوِد او خداست و اهل ایOن باید فقط بر او توکل کنند!٣   

  ت که جز او معبود دیگری نیست، پس مؤمنان فقط بر او توکل می کنند!. خداوند معبودی اس٤   

  عّین الصحیح:. ١٠٧

  . یَغفُر اللُه جمیَع ذنوِب النّاس إّال الّرشک به: الله جز رشک به او گناهان مردم را می آمرزد!١   

  . کلُّ شیٍء هالٌک إّال وجَهه : همه چیز جز ذاتش نابود شده است!٢   

  شیٍء یَنُقُص باإلنفاِق إّال العلَم: جز دانش، هرچیزی با انفاق کم می شود!. کُلُّ ٣   

  . ال یعرُف الکتابَة إّال أخی: برادرم فقط نوش` را می داند ( نه کاری دیگر)!٤   

  :الخطأعّین »ال یَعرُف الّسباَحَة إّال حامدٌ «  .١٠٨

  ی داند مگر حامد!. { کسی } شناکردن را �٢                                    . شنا کردن را فقط حامد می داند!        ١   

  . { هیچ کس } جز حامد شناکردن را �ی داند!٤                                      . حامد، فقط شناکردن را می داند!      ٣   

  »:ُهناک أطعمة لکلِّ فکٍر ک- تُوَجد أطعمٌة لکّل ِجسمٍ «  .١٠٩

  . آن جا برای هر اندیشه ای طعام هایی است هOن طور برای هر جسمی غذاهایی پیدا می شود!١   

  . هOن طور که برای هر تنی غذاهایی وجود دارد برای هر اندیشه ای آن جا خوراک هایی است!٢   

  . برای هر فکری غذاهایی وجود دارد هOن طور که هر جسمی غذاهایی پیدا می کند!٣   

  . برای هر اندیشه ای غذاهایی وجود دارد، چنان که برای هر بدنی غذاهایی یافت می شود!٤   

ا املؤمن«  .١١٠ َّ̈   »:تّقوا اللهون إخوٌة فأصلحوا بین أخویکم و اإ

  . فقط مؤمنان برادرند پس بین برادران خویش صلح ایجاد کنید و از خدا بهراسید!١   

  . بی شک مؤمنان برادرند پس برادران خودتان را اصالح کنید و تقوای خداوند را پیشه کنید!٢   

  . بی گOن، مؤمنین با هم برادر هستند پس میان برادران خود صلح برقرار کنید و از الله برتسید!٣   

  ه کنید!. فقط مؤمنان برادرند، پس میان برادران صلح ایجاد �ایید و تقوای خدا پیش٤   

  »:و إذ ُقلنا للمالئکة اُسجدوا آلدَم فسجَد املالئکة کلّهم أجمعون إّال إبلیَس استکَربَ و کاَن من الکافرینَ «  .١١١

  . و به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید پس به جز ابلیس که رسباز زد و از کافران بود سجده کردند!١    

  . و به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید پس تنها ابلیس سجده نکرد و رسباز زد و از کافران شد!٢    



٤
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  ز زد و از کافران بود!اا هم سجده کردند جز ابلیس که رسب. و زمانی که به فرشتگان گفتیم: برای ادم سجده �ایید پس همگی آن ها ب٣

  گر ابلیس که رسپیچی کرد و کافر شد!منید همه آن ها با هم سجده کردند آدم سجده ک. و هنگامی که به فرشتگان گفتیم: برای ٤

  »:َسمع الخّفاش یفوُق سمَع اإلنسان عرشاِت املّرات رغم قلّة وزنه و هو من اللَّبونّیات الّتی تُرضُع صغارها«  .١١٢

  پستانداری است که به بچه های کوچک خود شیر می دهد!. با وجود وزن کم خفاش ده برابر انسان می شنود و از حیوان های ١

. شنوایی خفاش علی رغم کم بودن وزنش ده ها برابر از شنوایی انسان برتر است و آن را پستاندارانی است که به بچه هایش شیر ٢
  می دهد!

  نداران شیرده به بچه هایش است!. شنوایی خفاش با وجود کم بودن وزنش به ده برابر شنوایی انسان می رسد و آن را از پستا٣

. حس شنوایی خفاش ده ها برابر باالتر از آدم است و با وجود این که جسمی کوچک دارد اما او پستاندار است و به بچه هایش ٤
  شیر می دهد!

  »:إن لَم یَعرِف أحد قدَرک فال تَحزَن فطبیعة البِرش ال تُدرُک النّعم إّال بعد زوالها«  .١١٣

  ی �ی داند که ارزش تو چقدر است پس غمگین نشو زیرا که طبیعت برش است که نعمت ها را بعد از ، از بین رفتنشان درک نکند!. اگر کس١

  . اگر کسی ارزش تو را ندانست پس ناراحت نشو پس رسشت برش نعمت ها را تنها بعد از بین رفتنشان درک می کند!٢

  غمگین شوی زیرا که رسشت برش نعمت را درک �ی کند جز پس از زوال آن!. هرگاه احدی قدر تو را نشناخت نباید ٣

  . هنگامی که ارزش تو را هیچ کس �ی داند غمگین مباش زیرا رسشت برش زوال نعمت را فقط بعد از دست دادن می فهمد!٤

  »:قد عاهدت نفسی أن أعمل gا أِعُد و ال أنطق إّال gا فعلته.«  .١١٤

  کردم که هرگز خلف وعده نکنم و آنچه را �ی توانم انجام دهم هرگز نگویم!. با خویش` عهد ١

  . با خویش` عهد می کنم که آنچه وعده می دهم انجام دهم و آنچه را عمل �ی کنم هرگز بر زبان نرانم!٢

  بپرهیزم!. با خودم پیOن بسته ام که اگر وعده ای دادم حتOً عمل کنم و از گف` چیزی که انجام �ی دهم ٣

  . با خود عهد کرده ام به آنچه وعده می دهم عمل کنم و فقط درباره آنچه آن را انجام داده ام سخن بگویم!٤

  »:فی انتهاء ممّر مدرستنا نافذة تُفتح علی منظر جمیل، أرسع أنا لرؤیتها باشتیاق حین- یَُدّق الجرُس!«  . ١١٥

  خورد من با اشتیاق برای دیدن منظره می شتابم!یکه به منظره زیبایی باز شده هروقت زنگ م . در آخر راهرویی در مدرسه ما پنجره ای هست١

  . در انتهای راهرو مدرسه ما پنجره ایست که به منظره زیبایی باز می شود وقتی زنگ می خورد من با اشتیاق برای دیدن پنجره می شتابم!٢

  سمت تابلویی از طبیعت باز می شود که بعد از زنگ من با اشتیاق به دیدنش می شتابم!. در انتهای این راهرو از مدرسه ما پنجره ای به ٣

  . در آخر راهرو مدرسه ما آن پنجره به یک تابلو زیبای طبیعت باز می شود موقع زنگ برای دیدنش مشتاقانه می شتابم!٤

  :»ّیة و الفنّیة إّال بعد تحّمل املشاکل و الّتعب الکثیر!إّن أک� العل-ء و الفّنانین ما استطاعوا أن یخلقوا آثارهم العلم«  .١١٦

  . تعداد زیادی از دانشمندان و ه¾مندان آثار علمی ایجاد کرده اند و این امر بعد از تحمل مشقات و رنج های گوناگون بوده است!١

  علمی و ه¾ی خود را بیافرینند!. بسیاری از علO و ه¾مندان حتی بعد از تحمل مشکالت و رنج بسیار نتوانستند آثار ٢



٤
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  . اک¡ دانشمندان و ه¾مندان فقط بعد از تحمل مشکالت و رنج بسیار توانستند آثار علمی و ه¾ی خود را خلق کنند!٣

  . بیشرت علO و ه¾مندان پس از تحمل سختی ها و رنج های زیاد توانستند کارهای علمی و ه¾ی زیادی بیافرینند!٤

  :الخطأعیِّن . ١١٧

  . ال یستطیع الباطل أن یرصع الحّق فی املیدان أبداً: باطل هرگز نتوانسته است که با حق در میدان درگیر شود١

  . ألّن الحّق موجود و الباطل زهوق إن شاء الله!: زیرا حق موجود است و باطل نابودشدنی است اگر خدا بخواهد!٢

  ن یهدم بناء الباطل: یک فرد واحد در یک زمان واحد �ی تواند بنای باطل را ویران کند. ال یستطیع الفرد الواحد فی العرص الواحد أ ٣

. و هدمه إّ�ا یحصل بواسطة أفراد متعّدد و فی عصور متعّددة!: و ویران کردن آن فقط توسط افرادی متعدد و در زمان هایی ٤
  متعدد رخ می دهد!

  »:ال تفرح إّال gا �لک و ال تعتمد إّال gا فی یدک حّتی ال تُبتلی بالّندامة!«  .١١٨

  . فقط به آنچه مالک آن هستی شاد شو و جز بدانچه در دست داری اعتOد مکن تا دچار ندامت نشوی!١

٢Oد مکن تا دچار پشیOنی نشوی!. به خاطر آنچه داری شادی کن و هرگز به غیر آنچه در اختیارت است اعت  

  . برای این که ندامت از تو دور شود هیچ گاه شاد مشو مگر به داشته هایت و اعتOد مکن مگر به دستانت و آنچه در آن هاست!٣

  . از پشیOنی دور می شوی هرگاه شادی تو به خاطر دارایی ات باشد و اعتOدت به چیزی باشد که در توان و اختیارت است! ٤

  »:معرفة ربّه إّال الّذی یقوم gعرفة نفسه فی البدایة!ال یقدر علی «  .١١٩

  . �ی تواند خدای خود را بشناسد، جز آن که خودش را در ابتدا شناخته باشد!١   

  . فقط کسانی که پروردگارشان را شناخته اند، قادر به شناخت خودشان هستند!٢   

  تواند پروردگارش را بشناسد! . تنها کسی که در ابتدا به شناخت خودش می پردازد، می٣   

  . جز کسانی که در ابتدا خود را شناخته اند، کسی �ی تواند پروردگار را بشناسد!٤   

ّیاح الّذین کانوا یَأتون إلی مرص لزیارِة اآلثار التاریخّیة!«  .١٢٠   »:کان العّقاد قد تعلّم االنجلیزیّة من السُّ

  . عقاد، انگلیسی را یاد می گرفت از گردشگرانی که برای دیدن آثار تاریخی در مرص آمده بودند!١   

  . انگلیسی را عقاد یاد گرفته بود از جهانگردی که برای دیدن آثار تاریخ به مرص آمده بود!٢   

  به مرص می آمدند!. عقاد، انگلیسی را از گردشگرانی فرا گرفته بود که برای دیدن آثار تاریخی ٣   

  . عقاد، انگلیسی را از گردشگرانی یاد گرفت، آنان که برای دیدار آثار تاریخی مرص می آمدند!٤   

  :لخطأعیِّن ا. ١٢١

  هرچیزی نابود شونده است، مگر ذات او ( خدا )!»: کُّل شیء هالک إّال وجهه . « ١   

  : قطعاً انسان در زیان است، مگر کسانی که ایOن آورده اند!»إنَّ اإلنساَن لفی خرس * إّال الّذین آمنوا . « ٢   

  ای مردم، پروردگارتان راکه شO را آفریده، بپرستید!» : یا أیُّها النّاس اعبدوا ربَّکم الَّذی خلقکم.... . « ٣   



٤
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  شوند!فقط گروه کافر از رحمت خدا ناامید �ی »: ال یَیأس من روح الله إّال القوم الکافرون . « ٤   

حیح: .١٢٢   عیِّن الصَّ

  . قرأت هذه املقالة الّتی کانت حول مزایا الّریاَضة مکّررًة: این مقاله تکراری را درباره مزیت های ورزش خواندک،١   

  . و أدرکت کُّل ما فیها إّال موضوعاً واحداً: و جز یک موضوع هرچه در آن بود را درک کردم،٢   

  . و هی تشیر إلی تجربة الکاتب الرائعة: و آن به تجربه جالب نویسنده اشاره کرده بود،٣   

  . و هی أنّه یستخدم الّریاضة لعالج األمراض املختلفة!: این که او ورزش را برای درمان بیOران مختلفی به کار می برد!٤   

  فی التعریب: الخطأعیِّن  .١٢٣

  ندم!: ما قرأُت إّال اللّغة العربیّة!. فقط زبان عربی را خوا١   

  . در زندگی ام فقط تکلیفم را انجام دادم!: µ أقم فی حیاتی إّال بواجبتی!٢   

  . بی گOن هر فکری غذایی دارد!: إنَّ لکّل أفکار طعاماً!٣   

  . کتاب، انسان را از تجربه بی نیاز �ی کند!: ال یُغنی الکتاب اإلنسان عن التجربة!٤   

  »:برای رسیدن به عزّت، جز تالش و کار راهی نیست!«  .١٢٤

  . ال طریق للوصول إلی العزّة إّال الّسعی و العمل!٢   . ال یوجد طریق للحصول إلی العزّة إّال املحاولة و التّعب!         ١   

  . إّ�ا طریق الوصول إلی العزّة لیس إّال الّسعی و العمل!٤. لیس الطریق للوصول إلی العزّة إّال الّسعی و العمل!                 ٣   

  عّین الخطأ:» فقط اع-ل نیک باعث می شوند که جایگاهت نزد خدا باال رود!«  .١٢٥

  . األعOل الحسنة فقط تسبّب أن تُرفع مکانتک عند الله!٢     لحسنة!        . إّ�ا تسبّب أن ترتفع منزلتک عند الله األعOل ا١  

  . هذه أعOل حسنة تسبّب أن تُرفع منزلتک عند الله!٤. ال تسبّب أن ترتفع مکانتک عند الله إّال األعOل الحسنة!           ٣  

  :لخطأعیِّن ا. ١٢٦

  . فقط با عقل می توانیم راه حلی مناسب برای مشکالت بیابیم!: ال نستطیع أن نجد حّالً مناسباً للمشاکل إّال بالعقل!١   

  . تیم ما شایسته راهیابی به مرحله بعدی مسابقات است!: إّن فریقنا جدیر بالّذهاب إلی املرحلة التالیة للمسابقات!٢   

  �ی بینم ساختOن های بلند است!: ال أُشاهد فی هذه املدینة إّال األبنیة املرتفعة!. تنها چیزی که در این شهر ٣   

  . بعد از سخ¾انی ام استاد سه نکته مهم به سخنانم افزود!: بعد محارضتی أضاف األُستاذ ثالث نقاط مهّمة إلی کالمی!٤   

  »:تنها کسی به بزرگواری دست می یابد که شب ها بیدار gاند!«  .١٢٧

  . یحصل علی املجد من یسهر اللیالی!٢. إّن الشخص الَّذی ال ینام فی الیل یحصل علی املجد!             ١   

  . من یسهر اللیالی یحصل علی املجّد بال شّک!٤        . ال یحصل علی املجد إّال الّذی یسهر اللیالی!                ٣   

  »:و ال یُحّرکه إّال بإشارة القلب و موافقة العقل و رضی اإلی-ن!املؤمن یَجعل قلبه ِقبلة لسانه «  .١٢٨
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  . قلب مؤمن قبله گاه زبان او است که فقط با اشارات قلب و همراهی عقل و رضایت ایOن به حرکت درمی آید!١

  ایOن حرکت می کند!. قلب مؤمن زبانش را قبله گاه خود قرار می دهد که تنها با اشاره قلب و موافقت عقل و راضی بودن ٢

  . مؤمن قلب خود را قبله زبان خود قرار می دهد و فقط با اشاره قلب و موافقت عقل و رضایت ایOن، آن را حرکت می دهد!٣

     . مؤمنی که قلب را قبله زبان خود قرار می دهد فقط به اشاره قلب و موافقت عقل و خشنودی ایOن آن را به حرکت درمی آورد!٤

ل علینا! لن أتّرضع معتِذرةً «  .١٢٩   »:إّال إلی ربّی، ألنّی قد آمنُت بأنّه هو الغّفار املتفضِّ

  . فقط به پروردگارم عذرخواهانه التOس خواهم کرد، زیرا من ایOن آورده ام که فقط اوست که نسبت به ما بسیار آمرزنده و کریم است!١

  کنم، زیرا یقین دارم که قطعاً اوست که در مورد ما هم آمرزنده و هم مهربان است! . من جز به پروردگار خویش با تّرضع عذرخواهی �ی٢

  . فقط نسبت به خدا با عذرخواهی التOس می �ایم، زیرا ایOن دارم اوست که ما را قطعاً می بخشد و می آمرزد!٣

  بخشد ومی آمرزد! . جز از خدای خود عذرخواهی �ی کنم، زیرا یقین دارم که فقط او بسیار ما را می٤

  »:أنا أُحاول أن أستکمل فضائل نفسی ألّن اإلنسان لیس إنساناً إّال بنفسه!«  .١٣٠

  . من تالش می کنم که نفسم از فضائل اخالقی کامل شود، چه انسانیت به نفس آدمی است!١  

  است! . من تالش می کنم که فضائل نفسم را کامل کنم، زیرا انسان فقط با نفس خود، انسان٢  

  . تالش من این است که فضائل روحی ام به حد کOل برسد، چه انسان بودن فقط به نفس آدمی است!٣  

  . همه تالشم بر این است که فضائل را در وجود خودم به کOل برسانم، زیرا آدمی با نفس خود انسان می شود!٤  

  »:ª أُقّدم عمالً من الخیر إّال أنّی رأیت ³رته، فلن أندم علیه أبداً!«  .١٣١

  . فقط از اعOل خیرم که پیش فرستادم نتیجه دیدم، پس ابداً از آن پشیOن �ی شوم!١   

  . هر عمل خیری که پیش فرستادم »ره آن را دیدم ، لذا هیچ گاه بر آن پشیOن نخواهم شد!٢   

  �ی فرستم مگر خیر، زیرا فقط نتیجه آن را دیدم و از آن پشیOن نخواهم شد! . عملی پیش٣   

  . هیچ عمل خیری پیش �ی فرستم، مگر آن که نتیجه آن را ببینم، پس هرگز از آن پشیOن نیستم!٤   

  »:ال تسمح إّال لألفکار الرائعة أن تؤثّر علی قلبک حتّی تحلو حیاتُک!«  .١٣٢

  انگیز اجازه بده بر قلبت تأثیر گذارد تا زندگی ات شیرین شود!. فقط به افکار دل ١

  . به اندیشه های مفید اجازه بده قلبت را تحت تأثیر قرار دهد تا زندگی شیرین شود!٢

  . اجازه مده چیزی ، جز اندیشه های مطلوب بر دلت اثر کند تا زندگی را بر تو شیرین گرداند!٣

  مده که دلت را تحت تأثیر قرار دهد تا زندگی ات به شیرینی گراید! . فقط به اندیشه های تازه اجازه٤

  »:ذنه!إو ال ورقة تسقط من الشجرة إّال بال یعلم إّال الله و ال حّبة إّال ینبتها هو «  .١٣٣

  . خدا همه غیب را می داند و گیاه را او رویانده و اوست که اجازه افتادن برگ را از درختان می دهد!١   

  . کسی ، به جز خدا به غیب آگاهی ندارد و دانه گیاهان را خدا رویاند و برگ های درختان به اذن او می افتاد!٢   
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  . خداست که به غیب آگاه است و دانه را فقط خدا می رویاند و برگ های درختان فقط به اذن او سقوط می کنند!٣   

  نیست، مگر این که او برویاندش و هیچ برگی، جز به اذن او از درخت �ی افتد!. فقط خداوند غیب را می داند و هیچ دانه ای ٤   

  عیِّن املستثنی منه محذوفاً: .١٣٤

  . اک¡ النّاس ال یضیّعون عمرهم بالجّوال إّال من µ یتعرّف علی الحیاة!٢       . أستشیر من یُساعدنی فی التجارة إّال الجاهلین!       ١  

  . ما فازوا فی االمتحان إّال ساسان و صدیقه!٤        . لن ینجح فی مباراة کرة القدم إّال فریق برسبولیس!  ٣  

  عیِّن ما جاء فیه أسلوب االستثناء: .١٣٥

  . اُدرس کثیراً و اّال ترسب فی امتحان آخر الّسنة!٢   . طلب األستاذ من املشاغب اّال یتکلّم مع اآلخرین!        ١   

  . طلبت من طفلتی عند خروجی من املنزل اّال تفتح الباب فی غیابی!٤    . ما کنت أتواقّع اّال تقّدمک فی اللغة العربیّة!             ٣   

  عیِّن ما فیه الحرص: .١٣٦

  . کُلُّ شیٍء یرخص إذا کَُ¡َ إّال األدب!٢                         . إّ�ا الّدنیا خیال یمّر برسعة!              ١   

  . إنَّ الرّجاء نوٌر یخرج اإلنسان من الیَأس!٤                   . العّقاد ال یری الجOل شیئاً إّال الحریّة!       ٣   

  نه مذکوراً:عیِّن املستثنی م .١٣٧

  . µ یکن للتّالمیذ عمل فی الّصف إّال تعلّم الّدروس!٢                      . املؤمنون ال یخافون إّال ربّهم الَّذی خلقهم!         ١   

  فی الجامعة!. ال یّرسنی هذه األیّام إّال خرب نجاحک ٤       . ما ُسمع من تلک الحدیقة الجمیلة إّال صوت الطیور الرّائع!   ٣   

  أُسلوب اإلستثناء: یسعیِّن ما ل .١٣٨

  . من یکفر بالله اّال الّذی فاض بطنه من الحرام!٢                          قط ورقة من شجرة اّال بإذن الله!         . ال تس١   

   بالعلم و األدب!. ما قیمة املرء اّال ٤                               . ما أتوقّع منک اّال تتکاسل فی أُمورک!      ٣   

  فیه أُسلوب الحرص: لیسعیِّن ما  .١٣٩

  . ما أّدی الواجبات إّال واحد من التّالمیذ!٢                         . التالمیذ أّدوا واجباتهم إّال واحداً منهم!           ١   

ا أّدی الواجبات تلمیذ واحد!                   ٣      . تلمیذ واحد فقط أّدی الواجبات!٤                           . إ�َّ

  محذوفاً: لیسعیِّن املستثنی منه  .١٤٠

  . ما اشرتیت من سوق النجف إّال عباءة للهدیّة!٢                         . ال یری قبح هذه الحیاة إّال املتشا¿ون!           ١   

  . لکّل ذنب توبة إّال سوء الخلق!٤                         . لیس العاقل إّال الَّذی یعترب باملاضی!               ٣   

حیح عن االستثناء: .١٤١   عیِّن الصَّ

  ) مذکور( املستثنی منه  . ما شاهده فی الحفلة إّال املعلّمون!١   

  ) ( املستثنی منه یکون جمعاً ساملاً  . ما ُسمعت من هؤالِء العOّل أصوات إّال صوت الصداقة و العدالة!٢   
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  ( املستثنی منه محذوف ) لم!عا ُجعل فیه إّال وعاء ال. کُّل وعاء یضیق ¶٣   

  یوجد فی هذه الجملة حرص و اختصاص )»: ( ما الحیاة الدنیا إّال لعب و لهو . « ٤    

  »:فقط«یعادل » إّال « عّین  .١٤٢

  . إّن الّذین یتکاسلون فی الحیاة ال یحبّون إّال اللّذة و الرّاحة!٢. ال یعیش أحد فی راحة إّال من یرتک حرص الّدنیا!               ١

  . ال أحّب أن أقوم بعمل فی هذا الیوم إّال مشاهدة مباراة کرة القدم!O٤ک صغارها عند الخطر إّال سمکة التّیالبیا!        . ال تبلع األس٣

  »:الفاعل« عّین املستثنی منه فی محّل  .١٤٣

  یوم القیامة إّال عمالً کان لله!. ال تُقبل األعOل من عبد ٢              . ال أتذکّر صورة أحد من زمالئی إّال أحمَد!          ١   

یّاح هذه املدینة إّال مسجدها الخشبّی!      ٣      . ال ینتفع من تجارب العلOء املاضین أحد إّال من قرأ کتبا کثیرة!٤        . ما زار السُّ

  عّین املستثنی یختلف:. ١٤٤

  . ال یُجرِّب املجرَّب إّال املخطئ فی أعOله!٢                        . ال یُکمل دینکم إّال ُحسن خلقکم!         ١   

   ٣     !ًOال یتقّدم أحد فی الحیاة إّال من یتحّمل املشاکل!٤                          . ال یستغفر الله إّال من وجده رحی .  

  ستثنی منه محذوفاً:عیِّن امل .١٤٥

  . ال یجد اإلنسان فی خلقة هذا العاµ إّال الحکمة!٢      منه!             إّال قلیالً حسن طعامه إلی الفقیر. أعطی امل١   

  . یبدأ أفراد هذه األرسة عملهم صباح الباکر إّال اثنین منهم!٤. نجح التّالمیذ فی دروسهم إّال الّذین µ یدرسوا جیّداً!           ٣   

  عیِّن املستثنی منه محذوفاً: .١٤٦

  ١ µ .            !أ ٢      یرکب املسافرون فی السیارة إّال اثنین منهم µ .!شاهد فی الضیافة إّال ضیفین کریمین من أقوامنا  

  . µ یفوز الطّالب فی دروسهم إّال املجتهدین منهم!٤      . نشعر بأّن النّاس یُزعُجهم الکسل إّال قلیالً منهم!           ٣  

  منه محذوفاً:عیِّن املستثنی  .١٤٧

  . ال یرید املعلّم أن یساعد أحداً إّال املجتهدین!٢         . یعیش النّاس فی الدنیا براحة إّال البخیل!                ١   

  ن!. یُخرج القرآن اإلِنسان من الیأس إلی الرجاء إّال الغافلی٤        . µ یضیع عمره فی املعاصی إّال املخطئ فی أعOله!     ٣   

  عیِّن املستثنی منه محذوفاً: .١٤٨

  . ما کان هدف بعثة النبّی(ص) إّال التعلیم!٢                   . ال سبب فی نجاح االنسان إّال الّسعی!            ١  

  الثالث! . قمت بأداء واجباتی إّال قراءة الدرس٤                  . ال تفوزون فی حیاتکم إّال املجاهدون منکم!      ٣  

  عّین الحرص: .١٤٩

  . لقد ضیّع األبناء کلّهم عمرهم إّال اإلبن الصغیر العاقل!٢. ذهبت التلمیذات إلی البیت إّال واحدة کانت تنتظر أباها!        ١  

  . ال یصل إلی الغایة السامیة إّال الطالب املثابر!٤          زمیلتی!       اّال هؤالء الزمیالت الطریق الصحیح  طعق. µ ت٣  
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  عّین اإلسم محصوراً:. ١٥٠

  أعOلی و أقوالی فی املدرسة إّال املدیر! . µ یتعّجب من٢          . یعیش النّاس فی البالد الکبیرة بصعوبة إّال بعضهم!        ١   

  . طالعت جمیع الکتب املؤلَّفة فی علم النجوم إّال کتاباً واحداً!٤عن الکائنات!     . µ تُفهم الحقائق حول الحیاة إّال حقیقة واحدة ٣   

  (مثبت): عّین ما یُمکن أن یُرتجم إیجابّیاً  .١٥١

  . ما رَجَعت املعلOّت یوم الخمیس إلی املدرسة إّال أربعة!٢                . وقف املقاتلون أمام قائد الثّورة إّال إثنین ِمنُهم!        ١  

  . أعطینا املُحتاجین کل دنانیرنا إّال دینارین إثنین!٤         . ما أولیاء الله من بین عباده املُخلصین إّال العلOء الُفضالء!  ٣  

  عّین الجملة الّناقصة قبل إّال: .١٥٢

  . أری أشجار و أوراق هذه الحدیقة إّال قلیلة منها!٢       أرسار القرآن إّال بعض البالد!        . إستفاد البالد األجانب ِمن١   

  . ما جاَء مع أخی إلی امللعب إّال واحد من أصدقائِِه!٤      االً واحداً!              ؤ یذة أسئلًة ِمن اُستاذتها إّال س. سألت تلم٣   

  الَحرص أو اإلختصاص فیه:» إّال « عّین ما یُراد من  .١٥٣

  . إّن َشعب فلسطین ما کان یُرید إّال تحریر أرضه!٢            . ال یُری فی مکتبة الجامعة الکبیرة أحٌد إّال مریَم!         ١   

  إّال التوکّل علی الله! . ال cلک الجنود سالحاً مقابل األعداء٤        . تکلَّم صدیقی عن جمیع الذکریّات إّال ذکریاِت الجامعة!   ٣   

  عّین ما فیه اإلختصاص: .١٥٤

  . ما قرأُت الرّساالت و املجّالت إّال مجلّتین!٢                   . ما َسکت األطفال فی الحدیقة إّال قلیالً ِمنُهم!       ١   

  . ال ییأس الِعباد من رحمة الله إّال الکافریَن!٤          إّال التلمیذات املجتهدات!   » طهران «. ال تفوز فی جامعة ٣   

  عّین ما جاء بعد إّال منحرصاً:. ١٥٥

  . ال یستعین النّاس فی املصائب بالّصرب إّال بعضهم!٢                               . µ ینجح أحد فی االمتحان إّال الّساعین!    ١   

  . µ یغرس األشجار املثمرة إّال هذا الفّالح النّشیط!٤                            ّال املجّدین!  . ال یتقّدم النّاس فی هذه الّدنیا إ ٣   

  عّین اإلستثناء:. ١٥٦

  . ال یعلم کّل ما فی صدور العاملین إّال الله!٢                        . ال یتبع اآلخرین إّال من ال یتّکئ علی نفسه!      ١  

  . µ نتوقّف لحظًة لنلعَب مع األطفال إّال واحداً منّا!٤                     . هل یُدافع عن العدالة إّال من یعرف قیمتها!         ٣  

  عّین املستثنی منه فاعالً: .١٥٧

  : لُِکلِّ مرض دواء إّال املوت!. قال الطبیب ألبی٢               . ملّا ذهبنا إلی الحدیقة لَم نُشاهد هناک إّال الّسائحین!    ١

  . ال یُسَمع من بین األشجار إّال أصوات جمیلة!٤                     . µ یَستَسلم املُجاهدون إّال من َضُعف نفسه!         ٣

  عّین الّصحیح فی تعیین املستثنی منه: .١٥٨

  »عمالً «  ←. ال تَعمل عمالً آخر فی الصباح إّال املُطالعة! ٢   » ُهم « ضمیر  ←. یُضیّع النّاس ُعمرهم إّال أصحاب أعOل الخیر! ١
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  »کُم«  ←. أنتُم ال تفوزون فی حیاتکم إّال املُجاهدین منکم! ٤   »         کتاب «  ←. ما قرأنا من کتاب تاریخنا إّال أربعة دروس! ٣

  عّین الّصحیح فی تعیین املستثنی منه: .١٥٩

ف إّال املُعلّمیَن! ١   »املُعلّم «  ←. µ یُشّجع املدیر فی یوم املُعلّم إّال الناجحین! ٢»       واو « ضمیر  ←. الطُّالب ما شاهدوا فی الصَّ

  »املدیر « . قبل املدیر املؤظّفین إّال شابّاً یشمدح نفسه! ٤»       دواًء «  ←. ما َوَصفت الطبیبة لی دواًء إّال اإلسرتاحة الکافیة! ٣

  فی تعیین املستثنی منه: الخطأعین  .١٦٠

  »تُم «ضمیر «  ←. ُدعیتُم إلی الّضیافة إّال الناجحین ِمنکم! ٢»        النّاس «  ←یَجتهد النّاس فی أعOلهم الیومیّة إّال املتکاسل! . ١

! ٤»    واو « ضمیر  ←. الزُّمالء یَنَجحون فی العلم إّال املتکاسلین ِمنهُم! ٣   »الطالبات «  ←. الطّالبات َحَرضَن فی املدرسة إّال واحدة منُهنَّ

  »ما نجح .... إّال ............ « ما هو الّصحیح لتکمیل الفراغ؟  .١٦١

ً  -. التلمیذ ٤               التلمیذ       –. سعید ٣             التلمیذ      –. تلمیذ ٢             تلمیذاً         –. التلمیذ ١      سعیدا
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  درس چهارم :

☯  ��� ���� ������  

 
  اَنَْکَر : انکار کرد ( اَنَْکَر / یُنِْکُر )  أحالم : رؤیاها ،خواب ها( مفرد :ُحلْم )  األحباِل الصوتیَّة:تارهای صوتی (مفرد:َحبْل )

عی )  إجالل : گرامی داش`  اَنْبََت : رویانید ، رشد داد ، پرورش داد   اِدََّعٰی : اّدعا کرد ( اِدََّعٰی / یَدَّ
  بالغ : بسیار  اِْستَلََم الَْحَجَر : به سنگ دست کشید  إْذ جاَء : ناگهان آمد ←إْذ : ناگهان 

  تَقّی : پرهیزگار ، باتقوا  بَیْنOَ : در حالی که  بَطْحاء : دشت مّکه
 َcَ ) َرََّد : نافرمانی کردcَ( َجفاف : خشکی  جاّف : خشک  رََّد / یَتََمرَُّد  

  اِحرامِحّل : بیرون   َجَهَر ِبـ : آشکار کرد ( َجَهَر / یَْجَهُر )
  ( مربوط به اصطالحات حّج است )

  به آن عالقمند شد :  هَرِغَب فی
  ُدبَّ الباندا : خرس پاندا ←ُدّب : خرس  ( رَِغَب / یَْرَغُب ) 

  َرَعی : چرید  ( رََحَل / یَرَْحُل ) کوچ کردرََحَل :   دارَِجة : عامیانه
  ُسور : دیوار  رَمز : �اد ، سمبل ( جمع : رُموز )  َسْهل : دشت ( در این درس )

  َصفا : تخته سنگ ( در این درس )  شدائِد : سختی ها ( مفرد : شدیدة )  ضائِر : زیان رساننده ، آسیب زننده
  عاصمة : پایتخت ( جمع : َعواِصم )  کرد ( طاَف ، یَطوُف )طاَف : طواف   ُعرْب : عرب

  ِغالف : پوشش ، پوسته  کِساء : جامه ، لباس  کِبار : بزرگان ( مفرد : کبیر )
  لَزَِم الَْمناْم : خوابید ، خواب را رها نکرد

لَزَِم : همراه چیزی شد ، به چیزی   َعلَم : بزرگ قبیله ، پرجم ، شناخته شده
  َوطْأَة :گام ، قدم ، جای پا  لَزَِم ، یَلْزَُم )آویخت ( 

  َمَدَح : ستایش کرد ( َمَدَح / یَْمَدُح )  اللَّئیم : فرومایه ، پست  ناَل : به دست آورد ( ناَل / یَناُل )
  ُمدَّ : بکش ، دراز کن

  ( فعل امر از ( َمدَّ ، یَُمدُّ ) )
  نََصَب : نصب کرد ، بر پا کرد

  یَنُْصُب )( نََصَب / 
  یُصاُد : صید می شود

  ( فعل مجهول از ( صاَد / یَصیُد ) )

  یَْعُمُر : عمر می کند ، ماندگار می شود   نَقّی : پاک ، خالص
  ( َعَمَر / یَْعُمُر )

  یَکاُد : نزدیک است ( کاَد / یَکاُد ) :
به عنوان یک فعل کمکی همراه افعال مضارع 

  مواّد آرایشیَمواّد التَّجمیل :   می آید .

  الرّمل : شن  رائع : جالب ، باشکوه  الکویت الحالیة : کویت کنونی

  یزید : زیاد می شود 
  ماضی : زادَ 

  ُسهولة : آسانی 
  اَعاَن : یاری کرد  ُصعوبة : سختی

  اِختفاء : پنهان شدن  اِتَّسَع : فراخ شد  ضاَق : تنگ شد
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  عّین الّصحیح فی املرادفات:. ١٦٢

  َجلََب  ←. من کان الّشخص الّذی جاء بالفرزدق إلی أمیراملؤمنین (ع) ١   

  وصل ←. ملا مدح الّشاعر الخفاء اکتسب جوائزهم واحدة تلو األخری ٢   

  یسلّم ←) أن یستلم الحجر عاس جانباً حتّی یستطیع اإلمام (. ذهَب النّ ٣   

  ساعدوا ←. کباُر السنِّ استعانوا بالصغاِر فی عبور الشارِع ألنّهم لیسوا قادرین علی املشی ٤   

  لتکمیل الفراغ: لخطأعّین ا» کان الجنود یعربوَن النهر أطلَق العدوُّ الرصاَص علیهم . « ...... ١٦٣

   ١    O٣                         . عندما       ٢                                  . حین        Oإّ�ا٤                             . بین .  

  عّین الصحیح:» منذ وطأت قدمی هذه املدینة تعرّضت للکثیر من املشاکِل ، لذلک.... العودةِ .«  ١٦٤

  . أمدح٤                      . أرغب فی         ٣                     . أتجاهل فی        ٢                                . أجهربـ  ١  

  عّین املناسب:» ....سقوط املطر فی هذا الوقت من العام..... کّل املحاصیِل فی هذه املزرعة. «  ١٦٥

  لهلکت –. لو ٤                    لهلکت      –. لوال ٣                   ألخَرضَّت       –. لوال ٢                          اخَرضَّ   –. لو ١   

  عّین الصحیح:» طلب املعلّم من .......... فی املدرسة أن یستعینوا بـ .... فی حلِّ واجباتِهم و مشاکلهم الدراسّیة. «  ١٦٦

َغر ٤                 الّصغیر    –. الکبیر ٣                 الکبار         –. الّصغار ٢                 الّصغار       –. الِکبار ١     الِکَرب  –. الصَّ

  عّین الصحیح:» الخطیُب علی ...... یلقی ........للطّالب عن أهمّیِة الّتخطیط و العمل الجاّد للوصول إلی الهدِف . « ...........  ١٦٧

  محارضة –املنرب  –. وقََف ٤           خطاباً   –املنرب  –. تََوقََّف ٣       اً   خطاب –القّمة  –. َوقَف ٢ُمحارضة            –القّمة  –. تََوقَّف ١

  عّ- طُلب منک: لخطأ. عّین ا١٦٨

  »اِنتََهت« املباراة دون أن یسّجل الفریقان هدفاً!: مضاّده  ختمت. ٢          »      یَجَهُر ِبـ « املرء علی لسانه ما فی قلبه!: مرادفه  یُظهر. ١

  »ذّم « الشاعر امللک بأشعار أنشدها فی قرصه الکبیر!: مضاّده  مدح. ٤    » لَئیم« یحمی األقرباء و یُطعم الفقراء!: مضاّده  کریOً . رأیته رجالً ٣

  عن التضاّد: الخطأ. عّین ١٦٩

  قراءة کتب الّروایات القصیرة!: أُحبُّ  أرغب فی. إنّی ٢الناس بلسانه و یده من أشقی العباد!: نافع                    ضائر. ١

  رکم أن یتجاهلوا بعیوب اآلخرین: کِبارصغا. علّموا ٤            !: أطاَع                                  cَرّد. إن أکرَمت اللّئیَم ٣

  حسب التوضیحات: الخطأ. عّین ١٧٠

  . الَعلَم یُطلق أحیاناً علی أکرب أشخاص القوم!٢                 . استهالک مواّد التّجمیل ضائّر بالجلود!               ١

  . النقّی صفة حسنة تطلق علی شخص ُمخلَص أو شیء لیس متلّوثاً!٤      . الوطأة هی الهدوء فی الّسیر الّذی یدلُّ علی التواضع!     ٣

  للفراغین: الخطأعّین » فضل للعیش!عندما..... الظروف علی األهالی عزموا أن ......... إلی منطقة أ . « ١٧١

ت ٤                  یُهاجروا       –. َصُعبت ٣              یَجَهروا       –. َختَمت ٢        یرحلوا          –. ضاقت ١   یندفعوا –. اِشتَدَّ
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���' ���> ����C ���	 6�5��2 �^5 �$-� vB@C 
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 ���	 9  
� ��� ��� �� 
� ��  �	 :-� V#� 
�4��k	� _�[� ��-I� : ����' �	  

  

 »  4��k	� _�[� ��-I� ���5.  =  ��M�-    ��M��-    F��K ,-. J�K ��-   L5��«  

֠  : ���HU \2 _�[� ��-I� "5I� ���. �W	� ��  

  یقیناً خداوند با موسی سخن گفت   مفعول مطلق تاکیدی ) –کَلََّم اللُّه ُموسی  تکلیOً   : ( تکلیOً مصدِر کَلََّم 

  مفعول مطلق تاکیدی ) –َسعیاً  : ( َسعیاً مصدِر یَسعی  الطالُِب لِطَلَِب آمالِهِ یَسَعی 

  محققاً دانش آموز برای رسیدن به آرزوهایش تالش می کند.

 : �W	� �� ���] g2� F� _�[� ��-I� �@�k �	( 	� g2�5�	�� ,-. <	�U ��M� + .... ,-.  

 ")��*�� ��M� ( :)� . �W	� �� ��� A" ��M� :"5Y� ��M� ( �    �2'�   

 &!��B� �J#��D� : J� ��5�CM  

ل ، اِستِفعال    اِفعال ، تَفعیل ( تَفِعلَة ) ، ُمفاَعلَة ( ِفعال ) ، اِنِفعال ، اِفِتعال ، تَفاُعل ، تََفعُّ

 &!��B� �J#	
��  �� �$# 1:! �M�(M	
�  �*� 
�J �	B� �� ������ ,=� ���� :  

  

  



٥
٣

 

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

 

  

  نامَ   َخَرَج   عاَش   َعبَدَ   تَال  َدعا  َصَربَ   َشَکرَ   خاَف   قاَل   َذَهَب   ماضی

  یَنامُ   یَخُرجُ   یَعیُش   یَعبُدُ   یَتلو  یَدعو  یَصربُ   یَشُکرُ   یَخاُف   یَقوُل   یَذَهُب   مضارع

  نَوم  ُخروج  َعیش  ِعبادة  تِالوة  َدعوة  َصرب  ُشکر  َخوف  قَول  َذهاب  مصدر

  عاَش   طاَف   َجلََس   فَتَحَ   َرِغَب   عرَف   ذَکَرَ   َسَجدَ   َحَمدَ   تاَب   فازَ   ماضی

  یَعیُش   یَطوُف   یَجلُِس   یَفتَحُ   یَرُغُب   یَعرُِف   یَذکُرُ   یَسُجدُ   یَحَمدُ   یَتوُب   یَفوزُ   مضارع

  َعیش  طَواف  ُجلوس  فَتح  َرغبَة  َمعرفَة  ِذکر  ُسجود  َحمد  تَوبَة  فَوز  مصدر

  

: 5kl�  �� �� <m 5t� g2�5�	�� �W	� �� ��5. 4	U uv� �� _�[� ��-I� F� 4� FW�  ���k DlE F��K

. "�W ��� "��A F��K   

  : قطعاً خدا با موسی سخن گفت . کَلََّم اللُه موسی تَکلی-ً 

   در صورت حذف مفعول مطلق : کَلََّم اللُه موسی : خدا با موسی سخن گفت .

2: ��	�� 	2 ���� _�[� ��-I� (  

 	2 �I] ) 4� F��k ( _�[� ��-I� ) ��M� �	
�" F� �U	t 	� NB��-� Fk "�W �� L"�Am ( F�)� D	*�
 ��	�� 	2 ���� _�[� ��-I� �� _�[� ��-I� �d! g2� "�W �� <	�� ,-. Z	Y�� ��I�k A ���  <m \�k

.��2�t ��  
  

 »  ���� _�[� ��-I� ���5.=    ��M�-    ��M��-   F�)� D	*� 	2 �I] +  F��K ,-. J�K ��«  

: ���� _�[� ��-I� F�K5� �"  

  

  اگر دارای صفت مفرد باشد معموالً فقط به ترجمه صفت اکتفا می شود . -

» به گونه ای ، به شکلی و... « اگر دارای جمله وصفیه باشد ، معموالً  به جای مفعول مطلق از کلOتی مثل  -
  استفاده میکنیم .

  اده می شود.    اگر دارای مضاف الیه باشد از قیدهایی مثل ( چون، هم چون، مانند و ...) استف -
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  مبیناً صفت مفرد برای فتحاً ) –مفعول مطلق نوعی  –: ( فَتحاً مصدِر فتحنا   اِنّا  فَتَْحنا لََک  فَتْحاً  ُمبیناً 

    ترجمه : ما برای تو گشایشی آشکار �ودیم.       

  الباحث مضاف الیه )   –مفعول مطلق نوعی  –: ( نَظََر مصدِر نَظرُت   نَظَر الباِحِث نَظَرُْت اِلَی الطبیَعة 

  ترجمه : به طبیعت هم چون جستجوگر نگاه کردم          

��!" :. �2	�� '�� F�I]A F��K ���] F� ����� �� �I]  

  فیه )یُؤثُر جمله وص –مفعول مطلق نوعی  –: ( ترَتیالً مصدِر تُرتّالِن  الطالبتاِن تُرَتِّالِن الُقرآَن تَرتیالً يَُؤثُِّر فی القلُوب

  ترجمه :  دو دانش آموز به گونه ای ترتیل می خوانند که در دلها اثر می گذارد .

��  به شکل مفعول به ) ترجمه �یکنیم :» ( را « مفعول مطلق را با حرف اضافه  : "!

  اَخَربَنا الُقرآن َعن الَبحِر اِخباراً َعجیباً :

  یا خربهای عجیبی را داده است قرآن به ما درباره در �ترجمه غلط : 

  قرآن ما را درباره دریا به طور عجیبی باخرب کرده است  �ترجمه درست : 

��!" :  +� ��� �F#	 ���+ � ��� �0L ?�-o> �0' 9��C �#5 � v$o	 4�-0	 +� �-� ����	 
#$� �) 
�

. �2�� �M�� �����	 8�P\B5 : 4�b	  

  خائفاً حال )  –َد عن املَعاصی ابتعاداً خائفاً : ( ابتعاداً مفعول مطلق تاکیدی اِبتَعَ 

  ) ظرف زماندا¿اً  –مفعول مطلق تاکیدی  تَدوُر عقرب الدقائق دورًة دا¿اً : ( دورةً 

��!" :  ���+ � ��� 
"0L� 
$#% ?�-o> �0' 9��C �#5 � ��  �	 v$o	 4�-0	 +� �-�  
� 8� 
$#% �) 
�

�F#	  . 6�2 ���2 
� �2�� 8���% 
$#% ���: 4�b	  

رحت جمله وصفیه نیست و جلوساً فَ َف : .....  ُجلوساً  فََفرحُت من ذلک ) : چون بعد از مصدر جلوساً ، فـَ آمده پس فَ  -( َو 

  مفعول مطلق تاکیدی می باشد .
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( ادوات نصب به جز لَن : .... ُجلوساً لِیَسرتحوا ..) : چون بعد از مصدر جلوساً ، لِـ ناصبه آمده پس جمله وصفیه نیست و  

  جلوساً مفعول مطلق نوعی نیست بلکه تاکیدی می باشد .

نابراین جمله وصفیه ( جواب رشط : َمن جلَس ِعنَدک جلوساً یفهم ... ) : چون یفهم بعد از جلوساً جواب رشط می باشد ب

  نیست و جلوساً مفعول مطلق تاکیدی می باشد .

  تذکر : �

اگر در یک جمله دو کلمه شبیه هم یا هم ریشه وجود داشت ، نباید با عجله و بدون دقت فکر کنید که آن جمله مفعول 

  »لی ِعباِدِه نَِعOً کثیرًة اَنَعَم اللُه عَ « مطلق دارد ، ممکن است دامی در کار باشد ! به مثال زیر توجه کنید : 

را » نعOً « مفعول مطلق به نظر می رسد چون همراه اَنَعم آمده است ولی به دو دلیل مهم نباید » نعOً « در نکاه اول 

  مفعول مطلق بگیریم : 

  »نَِعOً « می باشد نه » اِنعاماً « اَنَعَم از باب افعال است پس مصدر آن  �

  مفعول به است : خداوند نعمت های بسیاری را عطا کرد .» نِعOً « اگر به معنای جمله خوب دقت کنید  �

 تست  
  :الفعلِ  ُوقوعِ  کیفّیةَ  یُبّین ما عّین. ١٧٢

ئاب لَِصيْدِ  َعميقةً  ُحْفرَةً  الغابة يف َحفروا الّصیَّادونَ ) ١  ! الذِّ

 ! َحیاِته ِيف  کَثیرةً  أَنُْعOً  اإلنسانِ  َعىل الله أَنَْعمَ ) ٢

 ! الفیزیاء ِيف  َعدیدةً  اِکتشافات الُعلOءُ  اِكْتََشَف  الOْيض الَقرن ِيف ) ٣

  !العادلینَ  ُمحاسبةَ  القیاَمةِ  یومِ  ِيف  أعOلَنا الله یُحاِسُب ) ٤

  

 : املطلق املفعول عّین. ١٧٣

 ! لعبهم االطفال مشاهدة البیت امام نشاِهد)١

 ! وافراً  علOً  الطویلة دراسته ایام فی علمه کان)٢

 ! جمیلة نظرة غدا الصغیر ولده الی والدی نظر)٣

  !ماملعلّ  تقّدم العلمیة املجالة فی الطالبات تقدمّ )٤
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  بنابراین مفعول مطلق را با منصوبات دیگر مثل مفعول به ، حال ، مستثنی ، خرب افعال ناقصه و ... اشتباه نگیرید .  �

به را ، در این  کلمه ای را یافتیم که هم رشایط مفعول مطلق را داشته باشد و هم رشایط مفعوٌل اگر در عبارتی دقت : 

  از ارکان اصلی جمله می باشد می باشد : ،به را انتخاب می کنیم چرا که مفعوٌل  مفعول بهنقش صورت 

: در اینجا کلمه عمالً هم رشایط مفعول مطلق نوعی را دارد و هم مفعول به را ولی نقشش را به  َعِملوا َعَمالً صالِحاً مثال : 

  عنوان مفعول به می گیریم . ترجمه : کار شایسته ای را انجام دادند . 

نقشش را به هم رشایط مفعول مطلق نوعی را دارد و هم مفعول به را ولی  قوالًدر اینجا کلمه : قولوا قوالً سدیداً  مثال :

  سخن محکمی را بگویید .به می گیریم . ترجمه :  مفعوٌل 

  

  روی سؤاالت مفعول مطلق در کنکور :: نکته 

  مفعول مطلق تاکیدی :

  عیّن ما یُؤکُّد علی وقوع الفعل�

  عیّن کلمة ترفع الشّک عن وقوع الفعل�

  عیّن عبارة فیها عنایة و اهتOم علی وقوع الفعل �

  مفعول مطلق نوعی :

  عیّن کلمة تدّل علی کیفیّة وقوع الفعل�

  عیّن ما فیه بیان عن الفعل �
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اً ( واقعاً )           َسمعاً و طاَعًۀ ( به چشم، اطاعت می شود )  -اَیضاً ( هم چنین )    -ُشکراً ( متشکرم )   -ِجدَّ
  َمعاَذ اَلله ( به   -ُسبحاَن الله ( خداوند منزه است )   -حمداً لِـله ( سپاس خدا را )   -َحّقاً ( براستی )        
  و ...  َمعِذرَةً   -رَجاًء    -اِضافًَة    -َحتOً   -صرباً    -) خدا پناه می برم        

  
. ���� -' 51)	� *+0 A!�B 5� C����D 5= 2.� ��� �$!�7' ��� ->E�� 6�  

  

  نَشُکُر  ُشکراً  لِـله  اَلَّذی  اَنَعَم  َعلَینا   �شکراً مفعول مطلق و در اصل  � َعلَینا َعَم اَنْ الَّذی  لِـله ُشکراً 

            ُشکراً مفعول مطلق نیست زیرا خرب کاَن می باشد . �َعلَینا    َعَم اَنْ الَّذی  لِلّه َعَملَُک  ُشْکراً کاَن  
     

 : 
���  
  معاذالله ) نیازی به چک کردن ندارند و مفعول مطلق می باشند . –سمعاً و طاعًة  –سبحان الله  –جّداً  –مصدرهای ( ایضاً 

  
  مصدر منصوب بیاید مفعول مطلق برای فعل محذوف است . مثال : شکراً لک یاربّی اگر در ابتدای جمله�
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 پس گفت: ای....»: َفَقاَل یَا َقوِم! اعُبُدوا الله َما لَکُم ِمن إِلٍَه َغیرُُه إِنِّی أََخاُف َعلَیکُم َعَذاَب یَوٍم َعِظیمٍ . « ١٧٤

  . قوم! خدایی را که غیر از او کسی را ندارید عبادت �ایید که من از عذاب روز بزرگ بر شO هراسناکم!١   

  . قوم من! الله را عبادت کنید که خدایی جز او برای شO نیست بی شک من از عذاب روزی بزرگ بر شO می ترسم!٢   

  د هOنا من از عذاب آن روز بزرگ می ترسم!. قوم من! خدا را بپرستید که غیر او کسی را نداری٣   

  . قوم! خدای یکتا را پرستش �ایید که جز او خدایی نیست ، من بر شO از عذاب روزی بزرگ می ترسم!٤   

  هشام....»: طاَف هشاُم لیوِصَل نفَسه إلی الحجر األسوِد حتّی یَستَلِمه فلم یقِدر لک�ة اإلزدحام. « ١٧٥

  . طواف کرد تا خودش را به سنگ سیاه برساند و آن را ملس کند اما به خاطر شلوغی زیاد �ی توانست!١   

  . برای این که به حجر األسود برسد طواف �ود تا آن را بگیرد پس به خاطر شلوغی زیاد نتوانست!٢   

  ه خاطر ک¡ت ازدحام نتوانست!. طواف کرد تا خودش را به حجراألسود برساند تا آن را مسح کند پس ب٣   

  . به خاطر این که خودش را به حجراألسود برساند طواف کرد تا آن را مسح کند ولی به خاطر شلوغی �ی توانست!٤   

  »:هذا ابُن خیِر عباِد الله کلِّهم            هذا الّتقی النّقی الطّاهر الَعلَم«  .١٧٦

  داست، این پرهیزگار ، پیراسته و پاک طینت است!. آن پرس َخیّرترین cامی بندگان خ١   

  . این فرزند، بهرتین عبادت کنندگان الله است این پارسا پاکیزه پاکدامن و رسآمد است!  ٢   

  . این پرس بهرتین همه بندگان خدا است ، این با تقوای پاکیزه بزرگ قوم است!٣   

  . این پرس بهرتین عبادت کننده خداست، این پرهیزگار خالص ، پاک و نشانه و راهنOست!٤   

  »:أظنُّ أّن الخلیفَة َسیحَبُس کثیراً من األشخاِص فی الّسجن ألنّهم انتَقدوه بشّدة. « ١٧٧

  ودند!. گOن می کردم اشخاص زیادی توسط خلیفه در زندان حبس شوند زیرا که به شدت منتقد او ب١  

  . گOن می کنم که خلیفه خیلی از اشخاص را در زندان محبوس خواهد �ود زیرا که ایشان از وی به شدت انتقاد کرده بودند!٢  

  . گOن می کنم که خلیفه بسیاری از افراد را در زندان حبس خواهد کرد چون آن ها به شدت از او انتقاد کردند!٣  

  از خلیفه به شدت انتقاد می کردند در زندان حبس خواهند شد!. فکر می کردم که افراد چون ٤  

  ای مردم!....»: أیّها الّناس! إنّه ال یَسَتغنی الّرُجل عن أرسَته و إن کاَن صاحَب ماٍل و یدافع عنها بأیدیه و لسانه. « ١٧٨

  کند با مال و جانش!. مرد هرگاه دارای ثروت هم باشد، از فامیل خود بی نیاز نیست باید از آن ها دفاع ١  

  . هیچ مردی مستغنی نیست مگر آن که با مال خود از خاندانش دفاع کند تا آنان نیز با مال و جان از او دفاع کنند!٢  

  . مرد ولو خانواده اش صاحب مال باشند مستغنی نیست باید از او با دست و زبان دفاع �ایند!٣  

  اگرچه صاحب مالی باشد و با دستانش و زبانش از آن دفاع می کند!. مرد از خانواده اش بی نیاز �ی شود ٤  

نحُن قّدمنا شباباً کثیراً لِقائد ثورتنا االسالمیة فی ³انی سنوات من الدفاع املقدس و جمیُعهم صاروا ابطاال عظاماً فی ذاکرة «  .١٧٩
  ما ....»: شعبنا
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انقالب اسالمی مان تقدیم کردیم و آن ها در یاد و خاطره مردم ما  . جوانان زیادی را در هشت سال دفاع مقدس به فرمانده١  
  قهرمانان بزرگی هستند!

. بسیاری از جوانان خود را در طول هشت سال دفاع مقدس تقدیم رهرب انقالب اسالمی مان کردیم و همه آن ها تبدیل به ٢  
  قهرمانان بزرگی در ذهن ملت شدند!

ن سال دفاع مقدس تقدیم رهرب انقالب مان کردیم و همگی آن ها در یاد و خاطره ملت ما . جوانان بسیاری را در هشتمی٣  
  قهرمانان بزرگی شدند!

. جوانان بسیاری را در هشت سال دفاع مقدس تقدیم رهرب انقالب اسالمی مان کردیم و همگی آن ها در خاطره ملت ما ٤  
  قهرمانان بزرگی شدند!

  !»: یتلّقی العل-ء حقائق کثیرة من أرسار العاª باإلستعانة من الطبیعة و ما فیها«  .١٨٠

  . علOء حقیقت های بسیاری از پنهانی های عاµ را با کمک آنچه در طبیعت می باشد در می یابند!١  

  . عاملان بسیاری از حقیقت ها و ارسار عاµ را با یاری از طبیعت و از چیزی که در آن می باشد می بینند!٢  

  . دانشمندان ارسار این عاµ و حقایق زیادی را با یاری خواس` از طبیعت و هرچه در آن است می یابند!٣  

  ` از طبیعت و آن چه در آن است دریافت می کنند!. دانشمندان حقایق بی شOری از ارسار عاµ را با کمک گرف٤  

  »:إّن اِنکسار ضوء الّشمس فی قطرات املاء الّصغیرة املوجودة فی الجّو عند نزول املطر، یُحدث ظاهرة قوس قزح.«  .١٨١

  د!. شکس` نور خورشید در قطرات کوچک آب موجود در جو هنگام بارش باران پدیده قوس قزح را به وجود می آور ١  

  . با شکس` نور خورشید هنگام برخورد با قطرات موجود در جو زمان باریدن باران پدیده رنگین کOن به وجود می آید!٢  

  . برخورد قطره های کوچک آب باران با نور خورشید باعث شکس` آن شده پدیده ای چون رنگین کOن را به وجود می آورد!٣  

  در قطره های کوچکی از آب می شکند و سبب می شود که پدیده ای به نام قوس قزح به وجود آید! . هنگام بارش باران نور خورشید٤  

  »:الّشباب الّذین یعیشون فی وفور النعمة یقفون فی وجه املصاعب أقّل من الّسائرین.«  .١٨٢

  . از جوانان آنان که در برابر دشواری کم تر از سایرین ایستادگی می کنند در فراوانی نعمت زندگی کرده اند!١   

  . جوانان هOن کسانی اند که در وفور نعمت به رس برده و کم تر از سایرین در برابر سختی مقاومت کرده اند!٢   

  می کنند مقابل دشواری ها کم تر از دیگران می ایستند!. از جوانان کسانی که در فراوانی نعمت زندگی ٣   

  . جوانانی که در وفور نعمت زندگی می کنند در برابر سختی ها کم تر از دیگران ایستادگی می کنند!٤   

  »: د ذاق ُحلو الحیاة و مرّها ذوقاً الّذی صرب علی صعوبات الّدهر فق«  .١٨٣

  . کسی که بر سختی های روزگار صرب کرده است حتOً شیرینی و تلخی زندگی را چشیده است!١  

  . دشواری های زندگی را اگر کسی تحمل کند ناگزیر از چشیدن تلخی و شیرینی آن هم هست!٢  

  . هرکس بر دشواری های زندگی شکیبایی ورزد به طور قطع تلخی و شیرینی آن را چشیده است!٣  

  شیرین و تلخ زندگی را کسی چشید که در برابر سختی های روزگار شکیبایی به خرج دهد! .٤  
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 »:کان الله أعّد لکم نع-ت طبیعّیة کثیرة إعداداً و أنتم ضّیعتموها تضییعاً!«  .١٨٤

  طعاً تباه کردید!. خداوند برای شO نعمت های طبیعی بسیاری را بی تردید آماده کرده بود در حالی که شO آن ها را ق١   

  . خداوند نعمت های بسیار طبیعت را برای شO آماده کرد اما شO قطعاً آن ها را ضایع کردید!٢   

  . خداوند نعمت های طبیعی بسیاری را برایتان بی شک فراهم می کرد در حالی که شO آن ها را بی وقفه تباه می کردید!٣   

  را یقیناً آماده کرده بود ولی شO آن ها را ضایع ساختید! . خدای شO نعمت های طبیعی بسیاری٤   

  »:من جاهد النفس األّمارة جهاد املّتقین فله أجر من جری دمه فی ساحات املعرکة!«  .١٨٥

  . هرکس همچون پرهیزکاران با نفس اماره جهاد کند، اجر کسی را دارد که در میدان های نربد خونش جاری شده است!١  

  . آن که با نفس اماره اش با پرهیزکاری جهاد کند، اجر او مانند کسی است که در میدان های نرب خونش جاری گردیده است!٢ 

  . هرکس بتواند با نفس اماره مانند پارسیان جهاد کند، بی شک او مانند کسی است که در میدان نربد خونش جاری می شود!٣ 

  ه، همچون پرهیزکاران باشد، اجر کسی را دارد که خونش در میدان های نربد جاری می شود!    . آن که در راه جهاد با نفس امار ٤ 

جعان یندفعون إلی ساحة القتال حتّی یدافعوا عن وطننا دفاعاً رائعاً!«  .١٨٦   »: مقاتلونا الشُّ

  . جنگجویان دالور ما به میدان نربد رهسپار می شوند تا از میهنOن جانانه دفاع کنند!١  

  . رزمندگان و دالوران ما به سمت میدان جنگ می روند تا از کشورمان دفاع جانانه ای �ایند!٢  

  جانانه دفاع می کنند!. جنگجویان ما که دالور هستند به سمت میدان های پیکار رهسپار می شوند و از میهنOن ٣  

  . رزمندگان ما به میدان های نربد رهسپار می شدند تا همچون دالوران از وطنOن دفاع کنند!٤  

  »:قد تقّدم عل-ءنا فی املجاالت املختلفة تقّدماً یعرتف به جمیع الغربیّیین!«  .١٨٧

  . دانشمندان ما در عرصه های مختلف به گونه ای پیرشفت کرده اند که همه غربی ها به آن اعرتاف می کنند!١   

  . پیرشفت دانشمندان ما در زمینه های مختلف باعث شده cام غربی ها به آن اعرتاف کنند!٢   

  به آن معرتف اند! . علOی ما بی شک در عرصه های مختلف پیرشفت کرده اند که همه غربی ها٣   

  . علOی ما در همه زمینه ها پیرشفت کرده اند و این هOن چیزی است که غربی ها به آن معرتف اند!٤   

ا القرآن قد أخرب الّناس إخباراً عجیباً عّ- ال یعلمه أحد!«  .١٨٨ َّ̈   »:إ

  د!. قرآن درباره چیزهایی که هیچ کس �ی داند، اخبار عجیبی به مردم می ده١   

  . فقط قرآن درباره چیزهایی که کسی �ی داند، به مردم به طور شگفت انگیزی خرب داده است!٢   

  . تنها قرآن است که اخباری شگفت انگیز درباره چیزهایی که کسی �ی داند، به مردم داده است!٣   

  اخرب کرده است!. قرآن مردم را از اخبار عجیبی که کسی آن را �ی دانسته ، به طور عجیبی ب٤   

  »:صّیادو إفریقیا یجدون مکان اختفاء الّسمک الَّذی یُسرت عند الجفاف تحت الطّین و ینام نوماً عمیقاً!«  .١٨٩
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  آفریقایی می یابند جایی که ماهی هنگام خشکسالی در زیر گِل پنهان شده و عمیقاً به خواب رفته است!. صیادان ١

  ماهی ای را که هنگام خشکسالی زیر گِل پنهان می شود و به خوب عمیقی می رود، پیدا می کنند!. صیادان آفریقا، مکان مخفی شدن ٢

  . صیادان آفریقایی، جای مخفی شدن ماهی ای را که زیر خاک پنهان شده و هنگام خشکسالی به خواب عمیق می رود، پیدا می کنند!٣

  یابند و به خواب عمیقی می روند! . صیادان آفریقا مکانی خشک را زیر گل برای پنهان شدن می٤

  »:هناک شعراء إیرانّیون أنشدوا أشعارا جمیلة باللّغة العربّیة!« . ١٩٠

  . آن جا شاعران ایران هستند که شعرهای زیبایی را به زبان عربی می رسایند!١  

  . اشعار زیبایی به زبان عربی وجود دارند که شاعران ایرانی رسوده اند!٢  

  ایرانی، شعرهای زیبایی را در آن جا به زبان عربی رسوده اند!. شاعران ٣  

  . شاعرانی ایرانی وجود دارند که شعرهای زیبایی را به زبان عربی رسوده اند!٤  

  »:إن نقرأ معظم آثار عل-ئنا الکبار نفهم أنّها کانت کُتبت ممزوجة بالعربّیة و الفارسّیة!«  .١٩١

  بزرگOن را می خواندیم، می فهمیدیم که آن ها را آمیخته به عربی و فارسی نوشته اند!. اگر آثار فراوان دانشمندان ١

  . چنان چه بیشرت آثار بزرگ ترین علOیOن را بخوانیم، درخواهیم یافت که آن ها ترکیبی از عربی و فارسی بوده اند!٢

  آمیخته به عربی و فارسی نوشته شده بودند!. اگر بیشرت آثار علOی بزرگا�ان را بخوانیم، می فهمیم که آن ها ٣

  . هرگاه آثار دانشمندان بزرگOن را که فراوان هستند را بخوانیم ، خواهیم فهمید که آن ها آمیخته به عربی و فارسی می نوشته اند!٤

حیح: .١٩٢   عیِّن الصَّ

١!Oایسته آن هستند!: به پدر و مادرت احرتام بگذار چون ش . احرتام والدیک احرتاماً یلیق به  

  : گاهی درباره موضوعاتی داوری می کنیم که اصالً آن ها را �ی شناسیم! . قد نحکم عن َمواضیع ال نعرفها معرفًة!٢

  : دروازه بان تیم استقالل واقعاً مرا متعجب می کند! إعجاباً کثیراً!» استقالل « . یعجبنی حارس مرمی فریق ٣

  : به مردم لقب هایی را که �ی پسندند، نده! هونها إکراهاً!. ال تُلّقب النّاس بألقاب یکر ٤

  :الخطأ. عّین ١٩٣

  . لو ال ذکریاتک لَتَصعُب علّی هذه الحیاة!: اگر خاطراتت نبود زندگی برای من واقعاً سخت می شد!١

  نکن! . ال تجهر ¶ا فی ضمیرک عند من ال تعرفه!: نزد کسی که �ی شناسی، آن چه در درون توست، آشکار٢

  . العسل إن µ یکن نقیّاً یکون ضائرک!: عسل اگر خالص نباشد، به تو زیان می رساند!٣

  . ال تُحّدد بالک و ال تحبسه حتی تری آمالک قریبة منک!: ذهنت را محدود نکن و زندانی اش نکن تا آرزوهایت را نزدیک به خود ببینی!٤

  فی ترجمة أشعار الفرزدق: خطأعّین ال .١٩٤

  . هذا الّذی تعرف البطحاء وطأته                        و البیت یعرفه و الِحّل و الحرم!١  

  این کسی است که دشت مکه قدمگاهش را می شناسد / و خانه خدا و بیرون و محدوده احرام او را می شناسند!  
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  قی النّقی الطّاهر العلَم!. هذا ابن خیر عباد الله کلّهم                             هذا التّ ٢  

  این فرزند بهرتین همه بندگان خداست  / این پرهیزگار پاک پاکیزه، بزرگ قوم است!  

  .و لیس قولک: من هذا؟ بضائره                        الُعرب تعرف من أنکرت و العجم!٣  

  را که تو را نشناخت، می شناسد! و گفته تو که او کیست، زیان رساننده به او نیست  / عرب و غیر عرب کسی  

ه أنبیاء الله قد ُختموا!٤     . هذا ابن فاطمة إن کُنت جاهله                         بجدِّ

  این فرزند فاطمه(ع) است چنان چه تو �ی شناسی اش      /    با جد او پیامربان خداوند ختم گردیده اند!   

  »:جمعیت ¨ی توانند سنگ را ملس کنند! گاهی حجاج در مکه به خاطر زیادی« . ١٩٥

  . الحّجاج فی مکة بعض األوقات ال یقدر علی أن یستلم الحجر لک¡ة االزدحام!١   

  . فی مکة قد µ یقدر الحّجاج علی أن یستلموا الحجر لزیادِة النّاس!٢   

  . قد ال یقدر الحّجاج فی مکة علی أن یستلموا الحجَر لک¡ة االزدحام!٣   

  . بعض األوقات ال یقدر الحّجاج فی مکة علی أن یستلموا األحجار للمزدحمیَن!٤   

  :لخطأعّین ا .١٩٦

  . مشهورترین دانشمندان شهر در زندان پادشاه زندانی شده بود: إّن أشهر علOء املدینة کان قد ُحبِس فی سجن امللک،١   

  . و در آن جا شب و روز مشغول مطالعه بود: و کان مشغوالً هناک باملطالعة لیالً و نهاراً،٢   

  . روزی ناگهان پادشاه وارد زندان شد: بینO دخل امللک السجن ذات یوم،٣   

  . و تحت تأثیر کار او قرار گرفت و دستور به آزادی اش داد!: فتأثّر بعمله و أمر بإطالقه!٤   

حیح: .١٩٧   عیِّن الصَّ

  . خداوند با برخی پیامربان بی شک سخن گفته است!: قد کلّم الله بعض األَنبیاء!١  

  . پدربزرگم هر شب آیات قرآن را بسیار می خواند!: کان جّدی یقرأ کثیراً من آیات القرآن کّل لیلة!٢  

  ّذب الظاملین یوم القیامة عذاباً شدیداً!. خداوند ظاملان را روز قیامت به سختی عذاب می دهد!: إّن الله یُع٣  

  ستشهد األبطال فی ساحة املعرکة استشهاداً!ا. در میدان جنگ همچون قهرمانان به شهادت رسید!: ٤  

  »:بر تلخی مشکالت زندگی به زیبایی صرب کنید تا پیروز شوید!«  .١٩٨

  . اصربی علی مرارة مشاکل العیش صرباً جمیالً حتی تنترصی!٢   . اصربوا علی ُمّر املصاعب الحیاة جمیالً حتی ینترصوا!  ١  

  . اصِربن علی مرارة مشاکل الحیاة صرباً جمیالً حتی تنترصن!٤. اصربا علی ُمّر مصاعب الخیاة لجمیٍل حتی تنجحوا!        ٣  

  »: اگر رزمندگان به درجه باالی ای-ن قطعاً برسند مانند شیر به دشمنان حمله می کنند!«  .١٩٩

  . إذا وصلت املقاتلون إلی درجة اإلیOن العالیة وصوالً هاجمت األعداء هجوماً کاألسِد!١  
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  . إن وصل املقاتلون إلی درجة اإلیOن الدفیعة وصوالً هاجموا األعداء مهاجمة األسد!٢  

  . إن یصل املقاتلون إلی الدرجة الرفیعة لإلیOن یهاجم األعداء کهجوم األسود!٣  

  . إن وصل مقاتلونا إلی الدرجة اإلیOن العالیة وصالً هاجموا األعداء مهاجمًة االسِد!٤  

 » یقول .... باطالًُسبحانَُه و تعالی عّ- ......». « إنّا نحن نّزلنا علیک القرآن « عّین املناسب للمفعول املطلق: . ٢٠٠

  . إنزاالً، مقاال٤ً                 . تنزیالً ، القوَل        ٣                        . تنزیالً ، قوالً   ٢                    . نزوالً ، قوالً  ١  

  عّین املفعول املطلق:. ٢٠١

  ، فإذا قال العبُد: . نصفها للعبد و نصفها للرّب ٢     . قُسمت الصالة بین العبد و بین ربّه إلی نصفین،           ١  

  . فهکذا یُجیب الله عبده عند الصالة إجابة جمیلة!٤یقول الله: حمدنی عبدی و .....    » الحمدلله رُب العاملین. « ٣  

  تأکید الفعل:عّین الصحیح فی »  من یستغفر من ذنوبه ..... و یرجع إلی ربّه ..... فهو مقرَّب عندالله!« . ٢٠٢

  راجعاً  –مستغفراً  .٤                  رجوعاً     - . استغفاراً ٣                       حّقاً        –. دا¿اً ٢            دا¿اً         –. کثیراً ١  

  »موا....أیّها الّذین آمنوا َصلّوا علیه و سلّ إّن الله و مالئکته یُصلّون علی الّنبی یا «  عّین املناسب للتأکید علی وقوع الفعل فقط: .٢٠٣

  . تَسلیOً صالحاض!٤                            . تسلیOً      ٣                     . تسلیَم اآلخرین!   ٢                    . سالماً!       ١   

  مفعول املطلق:عّین املناسب لل» هم یُجاهدون فی سبیل الله ..... املتوکّلین«  .٢٠٤

  . مجاهدةً ٤                            . مجاهداً      ٣                               . جهاداً      ٢               . مجاهدَة        ١   

  »ینظر العاقل إلی األمور....«  : للفراغ لبیان نوع الفعل لخطأعّین ا .٢٠٥

  . نظرة دقیقة!٤                     الباحث!         . نظر٣                    املتأمل!        . نظر٢        . ناظر الحقیقة!        ١   

  فیه تأکید علی وقوع الفعل: لیسعّین ما  .٢٠٦

  . یا أیّها اإلنسان إنّک تکَدح إلی ربّک کدحاً فَُمالقیه!٢        . الله یذهب عنکم الرّجس أهل البیِت و یُطّهرکم تطهیراً!       ١  

  . و زکِّ بدعائک عملی تزکیًة، ترحُم بها تّرضعی!٤               . یا أیُّها الّذین آمنوا توبوا إلی الله توبًة خالصة!             ٣  

  عّین املفعول املطلق للنوع: .٢٠٧

  . وقف التالمیذ بعد لعبهم قرب الجدار وقوفاً لیسرتیحوا!٢      ثاً فی قلوبنا مرّة اُخری!        . أحدثت هذه املشکلة القلق إحدا١  

  . التالمیذ املجّدون یساعدون أصدقاء هم فی الدروس مساعدة!٤    . استقبل التالمیذ زمیلهم املثالی استقبال الصدیق الحنون!      ٣  

  وقوع الفعل فقط:. عّین ما فیه إهت-م و عنایة علی ٢٠٨

  . یَجتهد أصدقاؤنا األعزّاء فی دروسهم اِجتهاَد املُنترصین!٢                  . ابتَسم قائد الثوره اإلسالمیة اِبتسامًة جمیلًة!      ١   

م املسلمون فی کثیٍر من الع٤                . جاهد ُمقاتلونا فی الحرب جهاَد جنود اإلسالم!      ٣      لوم تقّدماً!. تقدَّ

  فیه املفعول املطلق: لیسعّین ما . ٢٠٩
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  . لو عرفت خالقک معرفة حقیقیّة، آمنت به إیOن املؤمنین!١  

  . علیک أن تفّکر فی انتخاب الّصدیق املناسب تفّکراً عمیقاً!٢  

  . إّن هذا املصّور قد صّور مناظر جمیلة، منها جبال تجری فیها العیون!٣  

  أن أشکر نعم الله الکثیرة وجدت نفسی عاجزاً من أن أشکره شکراً یلیق به!. کلOّ سعیُت ٤  

  . ملّا نشکُّ فی تألیف املعلّم ، نقول:٢١٠

  ! . الکتاب اُلِّف رسیعاً ٤                  !    . ألّف املعلُّم تألیفاً ٣        !        . ألّف املعلُّم کتاباً ٢          !      . املعلُّم یؤلّف حاذقاً ١  

  »من یُطع الله ..... العبد، فقد فاز ..... عظی-ً!« عّین الصحیح للفراغین الیجاد اُسلوب املفعول املطلق: .٢١١

  فائزاً  –. مطاعاً ٤                      فائزاً      –. طاعًة ٣            فوزاً          –. مطیعاً ٢                   فوزاً     –. إطاعَة ١   

  عّین ما فیه اهت-م و عنایة علی أّن الفعل قد وقع: .٢١٢

  . من ینظر إلی عیوب النّاس نظراً یبق فی الجها!٢            . قاتل املسلمون األعداء قتاالً فی ایران ال یری مثله!         ١   

  . ال یکون عمل االنسان فی کثیر من املواضیع عمالً صحیحاً!٤                     .أظّن شکرالله شکراً لیس عمل مثله أجراً!             ٣   

  عّین املناسب لبیان نوع الفعل:» طالبوا العلم فی بالدنا تقّدموا فی جمیع املجاالت.....«  .٢١٣

  . تقّدماً µ یکن له نظیر!٤. متقّدمین مجتهدین!              ٣                   . علمیّاً و خلقیّاً!     ٢                         . تقّدماً!      ١  

  »ذهبت الطالبة.....« املخاطب یرید أن یُدرک کیفیّة ذهاب الطالبة فنقول له:  .٢١٤

  . ذاهبة!٤                       . مرسورة!      ٣                   . رسوراً کثیراً!        ٢                 . ذهاباً رسیعاً!      ١  

؟ لخطأما هو ا .٢١٥   حول اإلیضاحات ملا أشیر إلیه بخطٍّ

  لیس لها جملة وصفیّة ←. حتّی نبنی مجتمعاً سعیداً یجتهد کّل منّا یومیّاً کثیراً ١   

  فیها حال ←. ملاذا تذهب نحو املدرسة و قد کنُت مریضاً مّدة ٢   

  لها املفعول املطلق ←. کان رضبه فی سجن رضباً الرجل الّذی یأمر بالجور ٣   

  له مستثنی منه ←. ال یُحّب النّاس الکرام حین تشاهدهم إّال من ینفعهم ٤   

 فیه املفعول املطلق: لیسعیِّن ما  .٢١٦

  ن حمد املقاتلین فی الجبهات حمد املخلصیَن!. کا٢          . فرح معلّمونا من نجاح فریق کرة القدم فرحاً ال یوصف!  ١   

  . لِنَهتّم برتبیة أوالدنا فی املجتمع اِهتOماً کثیراً!٤                      . نزَّل الله القرآن تنزیالً لهدایة اإلِنسان!              ٣   

  عیِّن املفعول املطلق: .٢١٧

  . اِنسحب العدّو فی النهایة خارساً!٢                        . کان کالمی فی هذا املوضوع کالم الحّق!          ١   

  . حاولت للریاضة بعد محاولة کثیرة فی الّدرس!٤                        . املرأة الشجاعة قاتِلِت األعداِء قتاالً عجیباً!        ٣   
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  خدم للتأکید:ستُ اُ اً عیِّن مصدر  .٢١٨

  . ال أُشبّهک بأحٍد من العاملین تشبیهاً أبداً و أنت خیر املخلوقات!٢    . تصّفحت فی معرض الکتاب صفحات من هذا الکتاب ثّم اشرتیته!   ١

  . هل تظّن أَنّک حصلت علی علم ال یعلمه أحد من زمالئک!٤       . علیَّ أن أُسلّمک إلی رشطة الجOرک تسلیOً رسیعاً ألَنَک ُمهرّب!    ٣

  عیِّن ما فیه املفعول املطلق و الحال معاً: .٢١٩

  . جّربت هذه الظّروف القاسیة فی حیاتی تجربة متوکّالً علی ربّی!٢               . ال تُقّدم کُّل ما عندک تقدیOً فتصبح خارساً!          ١

  . تدرّسنی درس الحیاة و أنَت تجعلنی عبدک!٤فی النّهایة مرسعین خائفین من شبابنا األَبطال!         . انسحب األعداء٣

  فیه تأکید للفعل: لیسعّین ما  .٢٢٠

  . فاذکُر ربّک مع الکون ذکراً،٢                                          . الَکون یُسبّح َربّه تسبیحاً،         ١

  . و اذکُر بجوارک ذکراً حتّی تجد األمن و الرّاحة!٤       . و احذر أن تکون الطّیوُر و األسOک أک¡ منک تسبیحاً،         ٣

  جاء لبیان نوع الفعل:»  صرباً « عیِّن  .٢٢١

  ملصیبة و کان صربه صرباً محموداً!. إنّه صرب علی ا٢                          . µ أُشاهد صرباً أک¡ من صرب األُّمهات الکثیر!   ١

  . إذا استطعت أن تصرب صرباً کثیراً علی املصائب یجزیک الله خیراً!٤. إذا کان صربک صرباً جمیالً یوفّقک الله فی الدنیا و اآلخرة!      ٣

  عّین ما فیه املفعول املطلق أک�: .٢٢٢

  تذوق حالوة النجاح ذوقاً!مرارة املشاکل اختباراً کثیراً کی  . علیک أن تخترب١   

  . خیر عمل تعمله هو ما یدوم و إن کان قلیالً ، فإنّه أبقی أثراً!٢   

  . حاِسب النّاَس حساب من یُداریهم مداراة حسنة و ربِّی من ال یخفی علیه شیء خفاء!٣   

َِّبع ما یُعجبک و ال تُعرسِّ علی نفسک تعسیراً!٤      . اِت

  :عیِّن املفعول املطلق .٢٢٣

  . أحسن إلی اآلخرین کO أحسنوا إلیک محسنین!٢                     . أحسنُت إلی ولدّی املجتهدیِن ُمحسناً!      ١   

  . إّن أحسن املؤمنین إیOناً یعیش و یموت مؤمناً!٤                   ن!  ی.إنّا أحسنّا إلی املساکین إحسان الخالص٣   

حیح فی تأکید الفعل:!» ه..... فهو مقرّب عنداللمن یستغفر من ذنوبه..... و یرجع إلی ربّه «  .٢٢٤   عیِّن الصَّ

  راجعاً  –. مستغفراً ٤               رجوعاً    –. استغفاراً ٣                   حقاً    –. دا¿اً ٢           دا¿اً            –. کثیراً ١   

  عیِّن املناسب للمفعول املطلق:» أنتم تحسنون إلی املساکین ..... املّتقین!«  .٢٢٥

  . إحساناً بالغاً ٤                          . إحساَن     ٣                          . إحساناً    ٢                           . ُحسناً  ١   
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1 3 40 4 79 1 118 1 157 3 196 3         

2 2 41 3 80 2 119 3 158 2 197 3         

3 2 42 3 81 3 120 3 159 3 198 4         

4 1 43 1 82 2 121 3 160 3 199 2         

5 2 44 4 83 4 122 2 161 2 200 2         

6 2 45 2 84 2 123 3 162 1 201 4         

7 1 46 4 85 4 124 2 163 4 202 3         

8 3 47 4 86 3 125 4 164 3 203 3         

9 2 48 2 87 1 126 3 165 3 204 1         

10 3 49 2 88 3 127 3 166 2 205 1         

11 4 50 2 89 2 128 3 167 4 206 3         

12 3 51 1 90 2 129 1 168 2 207 3         

13 2 52 2 91 2 130 2 169 2 208 4         

14 1 53 4 92 2 131 2 170 3 209 3         

15 3 54 2 93 2 132 1 171 2 210 3         

16 1 55 2 94 3 133 4 172 4 211 1         

17 3 56 1 95 2 134 3 173 1 212 2         

18 1 57 1 96 1 135 3 174 2 213 4         

19 1 58 3 97 4 136 1 175 3 214 1         

20 3 59 4 98 1 137 2 176 3 215 4         

21 4 60 4 99 2 138 3 177 3 216 2         

22 1 61 4 100 1 139 1 178 4 217 3         

23 4 62 4 101 2 140 4 179 4 218 2         

24 3 63 1 102 2 141 4 180 4 219 2         

25 1 64 3 103 3 142 2 181 1 220 3         

26 4 65 3 104 4 143 4 182 4 221 4         

27 2 66 1 105 1 144 4 183 1 222 3         

28 3 67 1 106 3 145 2 184 1 223 3         

29 2 68 3 107 3 146 2 185 1 224 3         

30 1 69 1 108 3 147 3 186 1 225 3         

31 2 70 2 109 4 148 2 187 1           

32 2 71 1 110 1 149 4 188 2           

33 1 72 2 111 3 150 2 189 2           

34 4 73 3 112 2 151 3 190 4           

35 3 74 2 113 2 152 4 191 3           

36 2 75 4 114 4 153 2 192 2           

37 4 76 2 115 2 154 3 193 1           

38 4 77 4 116 3 155 4 194 3           

39 2 78 3 117 1 156 4 195 3           
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