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َمعاني الحروِف المشّبهة ِباْلِفعِل َو ال الّنافیة ِللجنس

در زبان عربی حروفی وجود دارند که هم چون افعال ناقصه پیش از مبتدا و خبر )جمله اسمیه( می آیند و عالمت یکی از آن ها را تغییر می دهند. در این 
ـً ، یِن، یَن(  ـَ ،  درس با دو نوع از این حروف یعنی حروف مشبهة بالفعل و حرف »ال«ی نفی جنس آشنا می شویم. این حروف عالمت مبتدا را منصوب )

می کنند و عالمت خبر بدون تغییر )مرفوع( باقی می ماند.

حروف مشّبهة بالفعل

« حروف مشّبهة بالفعل گفته می شود.  ، لَعلَّ ، لیَت، لکنَّ ، کَأنَّ ، أَنَّ به حروف پرکاربردی مانند »ِإنَّ
حاال با معانی این حروف که در ذیل می آید، آشنا می شوید: 

کید جمله می آید و به معنای »قطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان« است؛  : برای تأ  ِإنَّ
 ِإنَّ اهلَل ال یُضیُع أجَْر الُمحسنیَن！ 

ترجمه آیه شریفه: »بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.« 
: وسط جمله می آید و به معنای حرف ربط »که« است و دو جمله را به هم پیوند می دهد؛  َأنَّ

 قاَل أَعْلَُم أَنَّ اهلَل علی ُکلِّ َشيٍء قَدیٌر！ 
ترجمه آیه شریفه: »گفت می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.« 

« بر سر اسم یا ضمیر می آید و »ن« آن مشّدد است ولی »إْن« حرِف شرط )جازمه(  « را با »إْن« که حرف شرط است اشتباه نگیرید، »إنَّ  »إنَّ
کن است.  بر سر فعل می آید و »ن« آن غالباً سا

« بر سر اسم یا ضمیر می آید و »ن« آن مشّدد است ولی »أْن« بر سر فعل مضارع  « را با »أْن« که حرف ناصبه است اشتباه نگیرید، »أنَّ  »أنَّ
کن است.  می آید و »ن« آن سا

ِ « می آید  ِلَنَّ و به معنای »زیرا، چون، برای این که« است و در پاسخ کلمه های پرسشی هم چون »لَِم، لِماذا: چرا« به کار می رود.  «، حرف جر »ل  گاهی بر سر »أَنَّ
 لِماذا ما سافَرَت بِالطّائرِة؟ )چرا با هواپیما مسافرت نکردی؟( ِلنَّ بِطاقة الطائرِة غالیٌة. )زیرا بلیت هواپیما گران است.(

عّین عبارًة جاء فیها من الحروف المشّبهة بالفعل:
باِب.  قاَل الرجُل لولده: إن تَدُرْس تَنَجْح.  َعلَی اإلنساِن أن یَغتنَم أیّاَم الشَّ

 إْن تُواِفق سأحُضر في الَحفلة َمساًء.   إّن ساعَة النَّجاِح أحَبُّ َزمٍن لإلنساِن. 

« از حروف مشبهة بالفعل است. ترجمه عبارت: قطعاً ساعت موفقّیت، دوست داشتنی ترین زمان برای انسان است. گزینۀ )4( ـ »إنَّ  
بررسی سایر گزینه ها: 

 »أْن« از حروف ناصبه است. ترجمه عبارت: انسان باید روزهای جوانی را غنیمت بشمارد.
گر درس بخوانی موّفق می شوی.  »إْن« حرف شرط است. ترجمه عبارت: مرد به فرزندش گفت: ا

گر موافقت کنی شب در جشن حاضر خواهم شد.  »إْن« حرف شرط است. ترجمه عبارت: ا
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« در جمله می آید به این ترتیب است: «: مواردی که »ِإنَّ « با »أَنَّ تفاوت »ِإنَّ

1( در ابتدای جمله:

ر اُسلوبَنا في الَحیاِة.«  »إنَّ التأّمَل في القرآِن یُغیِّ
»بی گمان اندیشیدن در قرآن روش ما را در زندگی تغییر می دهد.«

إّن الَحسناِت یُذِهبَْن السّیئاِت！
ترجمه آیه شریفه: »بی شک نیکی ها بدی ها را از بین می برند.«

2( پس از »قاَل« و مشتّقات آن:

قاَل إنّي رأیُت أحََد عشر کوکباً لي ساِجدیَن！ 
ترجمه آیه شریفه: »گفت: به درستی که من یازده ستاره را سجده کنان برای خودم دیدم.«

»ُقل إنّي َعبُد اهلِل.«
»گفت: همانا من بنده خدا هستم.« 

3( پس از منادا:

« نیز در ابتدای جمله منادا هستند.(  «، »الّلُهمَّ »أیُّها، أیّتُها« و کلماتی که پس از حرف »یا« می آیند منادا نامیده می شوند. )»َربِّ

 »َربِّ إنّي ظَلَْمُت نفسي.« 
»پروردگارا همانا من به خودم ستم کردم.«

ماِء فَأنزِلْه.« »الّلُهمَّ إنَّ رزقي في السَّ
»خدایا بی شک روزی من در آسمان است پس آن را فرو بفرست.«

« نوشته شود. دقت کنید که این مورد در سؤاالت حرکت گذاری )تشکیل( باید بیشتر دقت شود.  « غیر از موارد فوق باید به صورت »أنَّ  بنابراین »إنَّ

:» « أو »أنَّ عّین الخطأ في استخدام »إنَّ

 .  َمن یَعرف أّن اهلل یُجازیه یوَم القیامِة یُحاِسب نفَسه.  یا نساُء إنَّ تربیَة الوالِد أمٌر مهمٌّ

کِل بیِدك.  ُقلُْت لِتالمیذي إنّکم مجّدوَن في دروِسکم.   َربَّنا، أَّن مفتاَح حّل الَمشا

گزینۀ )3( ـ »َربَّنا« به معنای »پروردگارمان« بر منادا داللت دارد بنابراین همزه »أَّن« باید مکسور )با کسره( بیاید  ِإنَّ   

ترجمه عبارت: ای پروردگارمان، قطعاً کلید حل مشکالت به دست توست.

بررسی سایر گزینه ها: 

« صحیح است چون نه در ابتدای جمله و نه پس از مشتقات »قال« و نه پس از منادا آمده است، بنابراین صحیح است. ترجمه عبارت: هرکس   »أنَّ

بداند که خداوند در روز قیامت او را مجازات می کند، خودش را محاسبه می کند.

« پس از منادای »نساُء« درست آمده است. ترجمه عبارت: ای زنان قطعاً تربیت فرزندان امر مهمی است.  »ِإنَّ

« پس از فعل »ُقلُْت« صحیح آمده است. ترجمه عبارت: به دانش آموزانم گفتم بدون شک شما در درس هایتان کوشا هستید.  »إنَّ

« ندارد. »إنَّما« به معنای »فقط، تنها« است و پس از آن اسم، منصوب نمی آید   »إنَّما« چه از نظر قواعد و چه از نظر ترجمه هیچ ربطی به »إنَّ

.» دقیقاً برعکس »إنَّ

 إّن اهلَل قادٌر. )قطعاً خداوند تواناست.( إنَّما اهلُل  قادٌر. )فقط خداوند تواناست.(
: به معنای »گویی« و »مانند« و »مثل این که« است؛   کأنَّ

کأنَُّهنَّ الیاقوُت َو الَْمرجاُن！ 

ترجمه آیه شریفه: »آنان مانند یاقوت و مرجانند.« 
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 کأنَّ إرضاَء الّناِس غایٌة ال تُدرَك.
»گویی خشنود ساختن مردم هدفی است که به دست آورده نمی شود.« 

کن است.( « همزه است و متحرک می باشد ولی حرف وسط »کاَن« الف و سا « را با فعل ناقصۀ »کاَن« اشتباه نگیرید. )حرف وسط »کَأنَّ  »کَأنَّ

عّین جواباً کّله من الحروف المشّبهة بالفعل: 

، لکّن ، أنَّ ، إنَّ ، أنَّ  کأنَّ ، أْن   لَیَت، لیَس، لَعلَّ ، کاَن، کَأنَّ ، لَیتَ  لکنَّ ، إْن، إنَّ  أنَّ

گزینۀ )4( ـ در این گزینه تمام حروف جزو حروف مشّبهة بالفعل هستند.    
بررسی سایر گزینه ها: 

، لَیَت  مشّبهة بالفعل / إْن  حرف شرط )بر سر فعل می آید.(  ، إنَّ  أنَّ

 لکّن، کأنَّ  مشّبهة بالفعل / کاَن  از افعال ناقصه / أن  از ادات ناصبه 

، أنَّ  مشّبهة بالفعل / لیَس  از افعال ناقصه  لیَت، لَعلَّ

: به معنای »اّما، ولی« و برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام جملۀ قبل از خودش است؛ و غالباً وسط عبارت می آید.  لِکنَّ
کثََر الّناِس الیشُکروَن  ！إنَّ الّلَه لَذو فَضٍل َعلَی الّناِس َو لکنَّ أ

ترجمۀ آیۀ شریفه: »بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.«
ِ « گاهی همراه ضمایر متصل ) ه،  هما،  هم ...( به کار می رود و معنای فعل »داشتن / دارد« و مشّتقات آن را منتقل می کند. هرگاه این   حرف جر »ل
 » « اشتباه نگیرید؛ »لَُکنَّ « را با »لَُکنَّ « می گردد. پس »لکِنَّ « صیغۀ »جمع مؤنث مخاطب« به کار رود در ظاهر شبیه حرف »لکِنَّ حرف همراه ضمیر مّتصل »ُکنَّ
ِ  « هنگام اضافه شدن به  « تشکیل شده است و به معنای »به سود شما، برای شما، دارید« می باشد. )* حرف جّر »ل از »لَ  « حرف جر + ضمیر متصل »ُکنَّ

ضمایر غیر از ضمیر »ي« به »لَ  « تبدیل می شود.(

عّین جواباً ماجاء فیه من الحروف المشّبهة بالفعل:
 لَیَت الغنیاَء یجعلوَن ِمن أموالهم حّقاً للسائِل و الَمحروم.  َعلَینا أن نُحافظ علی علِمنا بِجّد لّن الّنسیاَن آفُة الِعلْمِ.

 إنّنا ُمکلَّفوَن باالنتفاِع ِمن الطّیباِت الّتي ُخلَِقت لَنا في حَیاتِنا.  لکّن بَرامج غذائّیٌة طوَل الیومِ فاّتِبْعنها حّتی تَسلِْمَن ِمن الَمرض.

گر حرف مشبهة بالفعل باشد باید برای کامل کردن و برطرف کردن ابهام جمله قبل از خودش بیاید و به معنای »ولی، اّما« باشد  گزینۀ )4( ـ »لکّن« ا  
و در وسط عبارت می آید اما در این گزینه اّوالً: »لکّن« در ابتدای کالم آمده و ثانیاً: به معنای »برای شما، دارید« است پس حرف مشّبهة بالفعل نیست.

ترجمه عبارت: در طول روز برنامه هایی غذایی دارید پس از آنها پیروی کنید تا از بیماری در امان بمانید.

بررسی سایر گزینه ها: 

 لَیَت  حرف مشّبهة بالفعل ترجمه عبارت: کاش ثروتمندان از اموال خود حّقی را برای نیازمند و محروم قرار بدهند.
 أنَّ  حرف مشّبهة بالفعل ترجمه عبارت: ما باید با جدیّت از دانش خود محافظت کنیم زیرا فراموشی آفت دانش است.

کی هایی هستیم که در زندگی مان برای ما آفریده شده اند.  إنَّ  حرف مشّبهة بالفعل ترجمه عبارت: قطعاً ما مکلَّف به بهره بردن از پا

 لَیَْت: به معنای »کاش« و بیانگر آرزوست و به صورت »یا لَیَت: ای کاش« هم به کار می رود.
ًَو یَقوُل الکاِفُر یا لَیتَني ُکنُْت ترابا！ 

ک بودم.« ترجمۀ آیۀ شریفه: »و کافر می گوید ای کاش من خا

: به معنای »شاید« و »امید است« به کار می رود؛  لَعلَّ
إنّا جََعلناُه ُقرآناً َعَربّیاً لََعلَُّکم تَعقلوَن！ 

ترجمۀ آیۀ شریفه: »بی گمان ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم شاید )امید است( شما خردورزی کنید.«
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حروف مشّبهة بالِفعل

َکأَنَّلَعلَّلَیَتلکنَّأنَّإنَّ

گویی، مانند، مثل این کهشاید، امید استکاش، ای کاشاّما، ولیکهقطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان

عّین عبارة فیها احتمال وقوع الفعل:
 لَیَت المدیَر الاّلئَق یَجيء إلی شرکتِنا.

 ُزرُت َصدیقي في ِمهَرجان الفالمِ ولکّنه َذهَب َسریعاً.
 لعّل السعاَر الغالیَة في الّسوِق تنزل بُسرعٍة. 

که یَزیُد ضغط الّدم. کل بعض الفوا  َعلِمُت أنَّ أ

« از حروف مشّبهة بالفعل است و به معنای »شاید، امید است« به کار می رود و هنگامی از آن استفاده می کنیم که قطعیت چیزی  گزینۀ )3( ـ »لَعلَّ  
و یا کاری مشخص نباشد. ترجمه عبارت: شاید قیمت های باال در بازار به سرعت پایین بیایند.

بررسی سایر گزینه ها: 

 »لَیَت«  بیانگر آرزوست. ترجمه عبارت: ای کاش مدیر شایسته به شرکت ما بیاید.

ک و رفع اشتباه یا توهم از کالم قبل است. ترجمه عبارت: دوستم را در جشنواره فیلم ها دیدم ولی او به سرعت رفت.  »لکّن«  حرف استدرا
«  به معنای حرف ربط »که« است. ترجمه عبارت: دانستم که خوردن برخی میوه ها فشار خون را باال می برد.  »أنَّ

ال الّنافیة للجنس

حرف »ال«ی نفی جنس به معنای »هیچ« بر سر مبتدا و خبر می آید و دقیقاً مانند حروف مشّبهة بالفعل عالمت مبتدا را تغییر می دهد و آن را منصوب می کند.
 »ال« انواع مختلفی دارد:

 »ال«ی نفی جنس  ال تلمیَذ في الَمدرسِة. )هیچ دانش آموزی در مدرسه نیست.(
 »ال«ی نفی مضارع  ال أْذهَُب إلی الّسوِق. )به بازار نمی روم.(

 »ال«ی نهی  التَْذهَْب إلی الَمتَجرِ. )به مغازه نرو.(

 »ال«ی حرف جواب )در پاسخ به »هَْل« و »أ« می آید.(  أ أنَت ِمن کِرمان؟ ال، أنا ِمن همداَن.

 »ال«ی عطف )وسط عبارت می آید.(  هم أغنیاء ال ُفقراء. )آن ها ثروتمندند نه فقیر.(

 پس از »ال«ی نفی جنس حتماً اسم می آید و فعل نمی  تواند پس از »ال«ی نفی جنس بیاید.

 ال   ِعلَم لَنا إاّل ما َعلَّمتَنا  ！
   »الی«   اسم

 نفی جنس

ترجمۀ آیۀ شریفه: »جز آنچه به ما آموختی، هیچ دانشی نداریم. )برای ما نیست(«
ـَ( است و هیچ گاه به   اسمی که پس از »ال«ی نفی جنس می آید نکره است و هیچ گاه »ال و تنوین« نمی گیرد، همیشه حرکت آخر آن »فتحه« )

صورت مثّنی یا جمع هم نمی آید بلکه همیشه مفرد است. 

  ال قلماً علی المنضدة. 
)اسم پس از »ال«ی نفی جنس تنوین نمی گیرد  قلَم(

  ال الکتاَب في یدي.
)اسم پس از »ال«ی نفی جنس »ال« نمی گیرد  کتاَب(

  ال ُکتُُب في المحفظِة.
)اسم پس از »ال«ی نفی جنس به صورت مثنی یا جمع نمی آید و فقط مفرد و با »فتحه« می آید  کتاَب(
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 »أال« دو نوع است:

گاه باش« است.  »أال« ادات تنبیه است و به معنی »هان، آ

گاه باش که دنیا سرای جاودان نیست.( نیا لَیَست داَر البقاِء. )آ  أال، إّن الدُّ

  گاهی اوقات نیز »أ« استفهام به همراه »ال«ی نفی با هم به صورت »أال« می آید که با »أال« تنبیه فرق می کند و پس از آن فعل مضارع می آید؛ مانند: 

أال تَعلَُم  آیا نمی دانی؟

اّما »أاّل« فقط یک نوع است و آن به این صورت است که »أْن« ناصبه با »ال«ی نفی به صورت »أاّل« در می آیند و بر سر فعل مضارع وارد می شود؛ مانند: أاَّل 

یَجلَِس: که ننشیند.

عّین الّصحیح عن نوع »ال«:
نیا. )نافیة(  طوبی لك یا َمن الیُباِدُر بالعماِل السّیئة َو الُمنکرة. )نافیة للجنس(  ال شكَّ أنّك لن تَکذبي ِمن أجِل َزخارف الدُّ

 ال نفَع في کالم فیه الّلغو و الغیبة و الکذب. )نافیة للجنس(  أال تَعرُف أنّني ذلك الشاّب الّذي استقبَلك بَِحفاوٍة. )ناهیة(

گزینۀ )3( ـ ترجمه عبارت: هیچ سودی نیست در سخنی که در آن بیهودگی و غیبت و دروغ است.  
بررسی سایر گزینه ها: 

 »ال« بر سر اسم »شّك« وارد شده است و »الی« نفی جنس است. ترجمه عبارت: هیچ شکی نیست که تو هرگز به خاطر زیورآالت دنیا دروغ نخواهی گفت.

 »ال« بر سر فعل مضارع »یُباِدُر« وارد شده و »ال«ی نفی مضارع است. ترجمه عبارت: خوشا به حالت ای کسی که کارهای بد و ناشایست را انجام نمی دهد.
 »أال« ترکیبی از »أ« استفهام و »ال«ی نفی است که بر فعل مضارع »تَعرُف« وارد شده است پس »ال«ی نهی نیست. ترجمه عبارت: آیا نمی دانی که 

من آن جوانی هستم که به گرمی به پیشواز تو آمد.

رجمة فّن التَّ

« معموالً به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.  فعل مضارع پس از »لَیَت« و »لََعلَّ

 »لََعلَّ الغیوَم تُمِطُر َعلَینا.«  شاید ابرها بر ما ببارند.
فعل مضارع  مضارع التزامی حرف مشبهة بالفعل   

 »لَیَت الُمسلمیَن یَّتحدون في العالَم.«  کاش مسلمانان در جهان مّتحد بشوند.
مضارع التزامی          حرف مشبهة بالفعل  فعل مضارع 

لَیَت
+ فعل مضارع  مضارع التزامی

لَعلَّ

 فعل ماضِی پس از »لَیَت« را با توجه به جایگاهش در متن می توان »ماضی استمراری یا ماضی بعید« ترجمه کرد.

 »لَیَت التلمیَذ ابتََعَد عَن الکسِل.«   کاش دانش آموز از تنبلی دوری می کرد. )دوری کرده بود.(
ماضی استمراری  ماضی بعید حرف مشبهة       فعل ماضی   

بالفعل  

لَیَت + فعل ماضی  ماضی استمراری )ماضی بعید(

« باید به سیاق عبارت نیز توجه کرد.  در ترجمه صحیح فعل بعد از »لَیَت« و »لََعلَّ

 ترجمه هنر است و بسیاری از اوقات باید ذوق و سلیقه مترجم همراه توانمندی های زبانی مانند شناخت ویژگی های زبان مبدأ و مقصد باشد.

 در ترجمۀ »ال«ی نفی جنس از »هیچ ............ نیست« استفاده می کنیم.

 »ال فقَر أَشدُّ ِمَن الَجهل.«  هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست.
   »ال«ی نفی جنس
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تجربی 94 ！یَضرُب الّلُه األمثاَل للنّاِس لَعّلهم یَتذّکروَن عّین الّصحیح في التَّرجمة: 
 اهلل مثل هایی برای مردم می زند، شاید پند بگیرند.  اهلل برای مردم مثل ها را می زند، شاید یادآور شوند.

 خداوند مثلی برای مردم زده است، باشد که متنّبه شوند.  خداوند برای مردم مثلی زده است، باشد که عبرت بگیرند.

گزینۀ )2( ـ »یَضرُب«: فعل مضارع است و به صورت اخباری ترجمه می شود. )رد گزینه  3 و 4(  
ف بأل است و در ترجمۀ آن »ی« نمی آید و نیز جمع است نه مفرد )مثال ها(  )رد گزینه  1 و 3 و 4( »المثال«: اسم ُمعرَّ

»لعّل ............ + فعل مضارع  مضارع التزامی« )شاید یادآور شوند( )رد گزینه  1 و 4(
زبان 95 عّین الّصحیح:  

 ال طفَل یقلق لتهیئة طعامه في کّل یوم،: کودک برای تهیۀ غذای روزانه اش مضطرب نیست. 

 ل نّه یؤمُن بعطوفة اُّمه دائماً،: زیرا او همیشه به مادر مهربانش ایمان دارد.
 لیتني کنت آمنت بربّي مثل ذلك الطّفل،: ای کاش من هم مثل آن کودک به خدایم ایمان بیاورم.

 و ما کنت أقلق لتهیئة طعام الغد أبداً.: و هرگز برای تهیه غذای فردا پریشان نمی شدم.

گزینۀ )4( ـ )ما + کان + فعل مضارع  ماضی منفی استمراری(  
ترجمه درست سایر گزینه ها:

 هیچ کودکی برای تهیه غذای خود در هر روز نگران نمی شود.  زیرا او همیشه به مهربانی  مادرش ایمان دارد.

 ای کاش من مانند آن کودک به پروردگارم ایمان داشتم.

ًبا یکتاپرستی به دین روی آور.！أَِقْم َوجَْهَك لِلّدیِن حَنیفا

ال َشْعَب ِمن ُشعوِب الرِض إاّل َو کان لَه دیٌن َو طَریقٌة لِلْعباَدِة.
هیچ مّلتی از مّلت های زمین نیست مگر اینکه دینی و روشی برای عبادت 

داشته است.

ِمْن  َعَرفَها  الّتي  الَحضاراُت  َو  اإلنساُن  کتََشَفها  ا الّتي  الَقدیَمُة  فَاآلثاُر 
سومِ و التَّماثیِل، ِخالِل الکِتاباِت َو النُّقوِش َو الرُّ

از  که  تمدن هایی  و  است  کرده  را کشف  آن ها  انسان  که  قدیمی  آثار  پس 
طریق نوشته ها و نگاره ها و نقاشی ها و مجسمه ها آن ها را شناخت،

ُد اهتِماَم اإلنساِن بِالّدیِن َو تَدلُّ َعلَی أَنَُّه ِفطريٌّ في ُوجوِدِه؛ تَُؤکِّ
کید می کند و داللت بر این می کند که آن ]دین[  بر توجه انسان به دین تأ

در وجود او ]امری[ فطری است؛

ولی عبادت هایش و مراسم او خرافی بود؛ولکنَّ ِعباداتِه َو َشعائِره کانَْت ُخرافّیًة؛

ها. ِد اآللَِهِة َو تَقدیمِ الَقرابیِن لَها لَِکْسِب رِضاها َو تََجنُِّب َشرِّ ِمثُل تََعدُّ
مانند تعّدد خدایان و تقدیم کردن قربانی ها برای آن ها به خاطر خشنودی 

آنان و دوری کردن از بدی آن ها.

این خرافه ها در دین های مردم، با گذشت زمان ها افزایش یافت.اْزداَدْت هذه الُخرافاُت في أَدیاِن الّناِس َعلَی َمرِّ الُعصوِر.

آیا انسان گمان می کند که بیهوده و پوچ رها می شود؟！أَیَحَْسُب اإلنساُن أَن یُتْرََك ُسدًی

. نوا الّصراَط الُمستَقیَم َو الّدیَن الَحقَّ لِذلك أْرَسَل إلَیهُم النبیاَء لُِیبیِّ
به همین خاطر پیامبران را به سویشان فرستاد تا راه مستقیم و دین حق 

را روشن کنند.

َو  ـالم  َعلَیهم السَّ النبیـاِء  سـیرِة  َعـن  الکریـُم  القـرآُن  ثَنـا  قَد حَدَّ َو 
الکاِفریـَن. أَقواِمهـُم  َمـَع  ِصراِعهـم 

و قرآن کریم در مورد روش و کردار پیامبران )درود بر آن ها باد( و کشمکش 
آنها با گروه های کافرشان با ما سخن گفته است.

قَْوَمه  یُنِْقَذ  أْن  الَّذي حاَوَل  الم  َعلَیه السَّ الخلیَل  إبراهیَم  َمثالً  َولْنَْذُکْر 
ِمن عباَدِة الْصنامِ.

و برای مثال باید از ابراهیم خلیل علیه الّسالم که سعی کرد قوم خود را از 
پرستش بت ها نجات دهد، یاد کنیم.

نََم الکبیَر، َر جَمیَع الَْصنامِ في الَمْعبَِد إاّل الصَّ پس تبری را برداشت و همه بت ها به جز بت بزرگ را در معبد شکست،فََحَمَل فَأساً، َو َکسَّ
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سپس تبر را بر شانه او آویخت و معبد را ترک کرد.ثُمَّ َعلََّق الَفأَس َعلَی َکتِفِه َو تَرك الَمْعبََد.

َرًة. و هنگامی که مردم برگشتند، بت هایشان را شکسته دیدند،َو لَّما َرجََع الّناُس، شاهَدوا أصناَمهم ُمَکسَّ

َکمِة َو َسَألوُه: الم هو الفاِعُل، فََأحَْضروه لِلْمحا وا أَنَّ إبراهیَم علیه السَّ َو ظَنُّ
 و گمان کردند که ابراهیم علیه الّسالم کننده کار است، پس او را برای 

کمه حاضر کردند و از او پرسیدند: محا

آیا تو این کار را با خدایان ما انجام دادی، ای ابراهیم؟！أ أنَت فََعلَْت هذا بِآلهتِنا یا إبراهیُم

ااِلستِهزاَء  إبراهیُم  یقُصُد  إنّما  یَتَکلَُّم؛  ال  نََم  الصَّ »إّن  یَتَهاَمسوَن:  القوُم  بََدأ 
بِأْصنامنا.«

قوم، شروع به پچ پچ کردند: »همانا بت سخن نمی گوید؛ ابراهیم فقط 
قصد دارد بت های ما را مسخره کند.«

ُقوه َو انُْصروا آلَِهتَُکم گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید.！قالُوا حَرِّ

پس او را در آتش انداختند، پس خدا او را از آن نجات داد.فََقَذُفوه في الّناِر، فَأنَْقَذه اهلُل ِمنها.

ُکم ُکنتُم ال تَْعلَموَن پس این روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید.！فَهذا یَوُم الْبَْعِث ولکِنَّ

إنَّ الّلَه یُِحبُّ الَّذیَن یُقاتِلوَن في َسبیلِِه َصّفاً َکَأنَُّهم بُنیاٌن َمْرصوٌص！
کشیده  او صف  راه  در  که  می دارد  دوست  را  کسانی  خداوند  قطعاً 

می جنگند گویی آن ها ساختمانی استوارند.

...َو ال تَُسبُّوا الَّذیَن یَْدعوَن ِمن دوِن الّلِه فََیُسبُّوا الّلَه！
و کسانی را که به جای خدا فرا می خوانند دشنام ندهید زیرا )آن ها( 

به خدا دشنام  دهند.
ًَة لِّلِه جَمیعا و گفتارشان تو را غمگین نکند؛ زیرا ارجمندی، همه برای خداست.！َو ال یَحُْزنَْك قَولُُهم إنَّ الِْعزَّ

آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟！هَْل یَْستَوي الَّذیَن یَْعلَموَن َو الَّذیَن ال یَْعلَموَن

... لْنا ما ال طاقََة لَنا بِِه پروردگارا، آن چه توانش هیچ را نداریم بر ما تحمیل نکن.！َربَّنا َو التَُحمِّ

خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند.ال یَرحَُم اهلُل َمن الیَْرحَُم الّناَس.

هر غذایی که نام خدا بر آن برده نشود، هیچ برکتی در آن نیست.ُکلُّ طَعامٍ الیُْذَکُر اْسُم اهلِل َعلَیِْه، ال بََرَکَة فیِه.

خشمگین نشو، زیرا خشم  مایۀ تباهی است.ال تَغَْضْب، فَإنَّ الَْغَضَب َمْفَسَدٌة.

هیچ خیری در سخنی نیست مگر اینکه همراه با عمل باشد.ال َخیَْر في قَوٍل إاّل َمَع الِْفْعِل.

ْفِس. هیچ جهادی همچون جهاد با نفس نیست.الِجهاَد َکِجهاِد النَّ

هیچ لباسی زیباتر از سالمتی نیست.ال لِباَس أَجَْمُل ِمَن الْعافَیِة.

هیچ فقری همچون نادانی و هیچ میراثی همچون ادب نیست.الفَْقَر َکالَْجْهِل َو المیراَث َکاْلََدِب.
َة قاَل یا لَیَْت قَْومي یَعلَموَن بِما َغَفرلي َربّي َو جََعلَني  ！... قیَل اْدُخِل الَْجنَّ

...ِمَن الُْمْکَرمیَن
که  ای کاش قوم من می دانستند  وارد بهشت شو. گفت  گفته شد: 

پروردگارم مرا آمرزید و من را از گرامی داشته شدگان قرار داد.

..غمگین نشو، قطعاً خدا با ماست.！... التَحَْزْن إنَّ اللََّه َمَعنا

هیچ معبودی جز خدا نیست.！ال إلَٰه إالَّ الّلُه

هیچ دینی نیست برای کسی که پیمانی برایش نیست.ال دیَن لَِمْن ال َعْهَد لَُه.

ُجُل َمَع ضیِفه إلی باب الّدار. ّنِة أَْن یَْخُرَج الرَّ همانا از سنت است که مرد به همراه مهمانش تا در خانه بیرون بیاید.إنَّ ِمَن السُّ

َسْب / إنََّما الّناُس ِلُمٍّ َو ِلَْب أَیَُّها الْفاِخُر جَهالً بِالنَّ
ای که نابخردانه افتخار کننده به دودمان هستی، مردم تنها از یک 

مادر و یک پدر هستند.
ٍة / أَْم حدیٍد أَْم نُحاٍس أَْم َذهَْب آیا آنان را می بینی )می پنداری(  که از نقره، آهن، مس یا طال آفریده شده اند؟هَْل تَراهُم ُخلُِقوا ِمن ِفضَّ

بَْل تَراهُم ُخلِقوا ِمن طینٍَة / هَل ِسَوی لَحْمٍ َو َعظْمٍ َو َعَصْب
بلکه آنان را می بینی )می پنداری( که از تّکه گِلی آفریده شده اند. آیا 

به جز گوشت و استخوان و پی اند؟
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کدامنی و ادب است.إنََّما الَْفْخُر لَِعقٍل ثابٍت / َو حَیاٍء َو َعفاٍف َو أََدْب افتخار،  تنها به خردی استوار، شرم، پا

ْدَر انِْشراحاً َو فَمي بِالبََسماِت. و سینه را با شادمانی و دهانم را با لبخندها پر کن.َو اْمَلِ الصَّ

و مرا در درس هایم و انجام تکالیف یاری کن.َو أَِعّني في دروسي َو أداِء الواجباِت.

و عقل و قلب مرا با علوم سودمند روشن کن.َو أَنِْر َعْقلي َو قَلبي بِالُعلومِ الّناِفعاِت.

و موفقیت را بخت و بهره من در زندگی قرار ده.َو اجَْعِل التَّوفیَق حَظّي َو نَصیبي في الحیاِة.

نیا َسالماً شامالً ُکلَّ الِجهاِت. و دنیا را با آشتی که در برگیرنده همه جهت ها باشد، پر کن.َو اْمَلِ الدُّ

و من و سرزمینم را از بدی حوادث نگهداری کن.َو احِْمني َو احْمِ باِلدي ِمن ُشروِر الحاِدثاِت.

ِه « حََیواناً ُمْفتَرِساً ُقْرَب ُعشَّ کیُّ زمانی که پرنده باهوش جانوِر درنده را نزدیک النه اش می بیند.حیَن یََری »الطّائُر الذَّ

روبه رویش وانمود می کند که بالش شکسته است،یَتَظاهَُر أَماَمه بَِأّن جَناحَُه َمْکسوٌر

پس حیوان درنده این شکار را تعقیب می کند و از النه بسیار دور می شود.فََیتْبَُع الَحَیواُن الُمفترُِس هذه الَفریَسَة َو یَبْتَِعُد َعِن الُعشِّ کثیراً.

ُد الطّائُر ِمْن ِخداِع الَعدوِّ َو ابْتِعاِدِه َو ِإنْقاِذ حَیاِة ِفراِخِه یَطیُر بَغتًة کَّ و عنَدما یَتََأ
و وقتی که این پرنده از فریب دشمن و دور شدنش و نجات زندگی 

گهان پرواز می کند. جوجه هایش مطمئن می شود نا

أشّد: سخت تر
أِعنّي: مرا یاری کن )ماضی: أَعاَن / مضارع: یُعیُن / أَِعْن + نون وقایة + ي(

أْغٰنی: بی نیازتر، بی نیازترین
أقاَم: برپا داشت )مضارع: یُقیُم / مصدر: إقاَمة(

أنَْقَذ: نجات داد )مضارع: یُنِقُذ / أمر: أَنِْقْذ / مصدر: إنْقاذ(
َأرَسَل: فرستاد )مضارع: یُرِسُل / أمر: أَرِسْل / مصدر: إرسال(

َأِقْم َوجَْهَك: روی بیاور )ماضی: أقاَم / مضارع: یُقیُم(
َأم: یا

َأنِْر: روشن کن )ماضی: أَناَر / مضارع: یُنیُر(
: که َأنَّ

إرضاء: خشنود ساختن
إنّما: فقط، تنها

: بی گمان، حقیقتاً، قطعاً إنَّ
اآللَة: دستگاه »جمع: َا ْل الت«

األجْر: پاداش »جمع: اَُجور«
الُبنیاُن الَمرصوص: ساختمان استوار

التَّماثیل: مجّسمه ها »مفرد: الّتمثال«
ک، ریز گرد التُّراب: خا

الَحضارات: تمّدن ها »مفرد: الَحضارة«
ُخذوا: بگیرید )أََخَذ: گرفت(

ِخداع: فریب
الَخَشب: چوب »جمع: اَْلخشاب«

الّدار: خانه
هَب: طال الذَّ

الرَّسم: نقاشی
لم: صلح السِّ

عوب« عْب: مّلت »جمع: الشُّ الشَّ

الُمجیب: برآورنده
النَّقْش: کنده کاری، نگاره »جمع: اَلنُّقوش«

الَْمْفَسَدة: مایۀ تباهی
الَمکسور: شکسته

الِکتاباِت: نوشته ها »مفرد: الکِتابة«
اَحَْضَر: آورد، حاضر کرد

ااَِلنِْشراح: شادمانی
الم: آشتی، صلح اَلسَّ

اَلّسیرة: روش و کردار، سرگذشت
عائِر: مراسم اَلشَّ

نَم: بت »جمع: اَ ْلَصنام« اَلصَّ
اَلطّین: گِل

اَلَعَصب: پی
اَللَّحْم: گوشت »جمع: اللُّحوم«
اَللِّسان: زبان »جمع: اَ ْللِسنة«

اأَْلُنشودة: ُسرود »جمع: أْلناشید«
اَلَْبَسمات: لبخندها »مفرد: اَلْبَْسَمة«

اَلَْبعْث: رستاخیز
گهان بَغَتًة: نا

اَلَْحّظ: بخت »جمع: اَ لُْحظوظ«
اَلَْحنیف: یکتاپرست »اَلّدیُن الَْحنیُف: دیِن راستین«

اَلَْعظْم: استخوان »جمع: اَلِعظام«
اَلَْفأْس: تبر »جمع: َالُْفؤوس«

اَلَْقرابین: قربانی ها »مفرد: َالُْقْربان«
اَلَْقول: گفتار »جمع: َا ْلقوال«

اَلَْکالم: سخن
اَلَکثیر: بسیار
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کونوا: باشید )کان: بود(
ِاحِْمني: از من نگهداری کن )ماضی: حَمٰی / مضارع: یَحْمي / اِحْمِ + 

نون وقایه + ي(
ِازداَدْت: افزایش یافت، زیاد شد )ماضی: اِْزداَد / مضارع: یَزداُد(

ِاسَعْوا: بشتابید )ماضی: َسَعی / مضارع: یَْسَعی(
کتِشاف( کَتَشَف: یافت، کشف کرد )مضارع: یَکتَِشُف / مصدر: اِ ِا

مضارع:   / تَهاَمَس  )ماضی:  کردند  پچ پچ  به  شروع  یََتهامَسوَن:  بََدؤوا 
یَتَهاَمُس(

بََعَث: فرستاد )مضارع: یَبَعُث / أمر: اِبَْعْث(
ْن / مصدر: تَبیین( ُن / أمر: بَیِّ َن: آشکار کرد )مضارع: یُبَیِّ بیَّ

تَِبَع: تعقیب کرد
َد: مطمئن شد کَّ تَأ

ُب( َب / مضارع: یَتََجنَّ تََجنُّب: دوری کردن )ماضی: تََجنَّ
) : داللت می کند )ماضی: َدلَّ / مضارع: یَُدلُّ تَُدلُّ

تَعِقلوَن: خردورزی می کنید
َم: صحبت کرد )مضارع: یَتَکلَُّم / أمر: تََکلَّْم / مصدر: تََکلُّم( تَکلَّ

َجَعَل: قرار داد )مضارع: یَْجَعُل / أمر: اِجَْعْل / مصدر: جَْعل(
حاَوَل: تالش کرد )مضارع: یُحاوُِل / أمر: حاوِْل / مصدر: ُمحاَولَة(

ث / مصدر: تَحْدیث( ُث / أمر: حَدِّ َث: سخن گفت )مضارع: یَُحدِّ َحدَّ
َق: سوزانْد َحرَّ

ـَ : غمگین شد )مضارع: یَحَْزُن / مصدر: ُحْزن( َحزَِن 
دوَن: بدون
ذات: داراِی

ُسدًی: بیهوده و پوچ
ِسّن:  دندان، عمر

ِسوی: به جز
َضْع: بگذار )ماضی: َوَضَع / مضارع: یََضُع / أمر: َضْع(

: گمان کرد )مضارع: یَظُنُّ / مصدر: ظَّن( ظنَّ
َعَرَف: شناخت، دانست )مضارع: یَْعرُِف / مصدر: ِعرفان و َمعرِفة(

َعریضة: پهن، گسترده
َعَقَل: خردورزی کرد

َعلََّق: آویخت )مضارع: یَُعلُِّق / أمر: َعلِّْق / مصدر: تَْعلیق(
فِّضة: نقره

الُقرآن: خواندن
َقَذَف: انداخت )مضارع: یَْقِذُف / أمر: اِقِْذْف(

قیَل: گفته شد  قاَل: گفت
ال: بر سر فعل مضارع به معنای »نباید« مانند: »الیَْذهَْب: نباید برود«

ال: حرف نفی مضارع مانند: »الیَْذهَُب: نمی رود«
ال: نه )در  مقابِل »نََعم: بله«(

ال: هیچ .... نیست. )نفی جنس( مانند: »ال رجَل في الَحْفلَِة: هیچ مردی 
در جشن نیست.«

: شاید، امید است لََعلَّ
لَِم: برای چه )ل  + ما(

: لکِْن، ولی لِکنَّ
نادٰی: صدا زد )مضارع: یُنادي / مصدر: ُمناداة(

نُحاس: مس
: گویی، انگار کأَنَّ

َر: شکست َکسَّ

یا لَیتني: ای کاش من!

یَلي: می آید

آلة = أداة )وسیله(
أجْر = ثَواب )پاداش(

أَحّق = ألَْیق )شایسته تر(
أحَْضَر  = َجلََب )حاضر کرد،  آورد(

أَشّد = أْصَعب )سخت تر(
أعاَن = نََصَر )یاری کرد(

أْم = أْو )یا(
األصنام = التَّماثیل )بت ها، مجسمه ها(

األ لَم = الَوَجع )درد(
الُبنیان = بِناء )ساختمان(

التجنُّب = االجتناب )دوری کردن(
الَحنیف = الُموحِّد )یکتاپرست(

الَسّب = الُفحْش )دشنام، کالم زشت(

الّسیرة  = الطّریقة )روش و کردار(
عائر =  الَمراِسم )َمراسم( الشَّ
راع = النِّزاع )کشمکش( الصِّ

الَعریضة = الَوسیعة )پهناور، پهن(
الُعصور = األزِمنة )دوران ها، زمان ها(

الَقرابین = األضحیة )قربانیان(
الَمرصوص = الُمستحکم )استوار(

الَْبْسَمة = الّضحکة )خنده، لبخند(
اَلَحّظ = النَّصیب )بخت، قسمت، شانس(

اَ ْلنِْشراح = الَفَرح )شادمانی(
ْر )نورانی کن( اَنِر = نَوِّ

لوا )بشتابید( ِاْسَعوا = َعجِّ
خریّة )مسخره کردن( ِاالستهزاء = السُّ

کتَشَف = َوجَد )یافت، پیدا کرد( ِا
تالش  ـ  )کوشید  َسَعی   = اجتَهَد   = حاَوَل 

کرد(
ُسدًی = َعَبث )بیهوده و پوچ(

ِسوی = إاّل )به جز(
َضْع = ِاجَْعْل )قرار بده(

امید  عسی )شاید،   = ُربَّ   = یُمِکن   = لََعلَّ 
است(

َث )سخن گفت( َکلََّم = تَحدَّ
یَحَْسُب = یظّن )گمان می کند(

یَلي = یأتي )می آید(
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اِبتَعَد )دور شد( ≠ ِاقترَب )نزدیک شد(

أجَْمل )زیباتر( ≠ أقَبح )زشت تر(

أْغٰنی )بی نیاز تر ( ≠ أفَقر )نیازمندتر(

ُأّم )مادر( ≠ أب )پدر(

الباِطل )باطل( ≠ الَحّق )حّق(

الَبْسَمة )خنده( ≠ الُبکاء )گریه(

الّتارك )ترک کننده( ≠ المائِل )روی آورنده(

الحّق )حق( ≠ الباِطل )باطل(

الَحنیف )یکتاپرست( ≠ الُمشرك )ُمشرک(

الَخفّي )پنهانی( ≠ الظاِهر )آشکار(

الُخرافّیة )خرافه ای( ≠ الحقیقّیة )واقعی(

الشّر )بدی( ≠ الَخیر )خوبی(

لم )صلح( راع )کشمکش( ≠ السِّ الصِّ

الَعریَضة )پهناور، پهن( ≠ الضیِّقة )تنگ(

الَقدیَمة )قدیمی( ≠ الَحدیثة )جدید(

 الِهدایة )هدایت( ≠ الّضاللة )گمراهی(

الَکْسالن )تنبل( ≠ النّشیط )فّعال( 

ِازداَدت )زیاد شد( ≠ َقلَّت )کم شد(

سوء الحّظ )بدبختانه( ≠ ُحسن الحّظ )خوشبختانه(

الکبیر )بزرگ( ≠ الصغیر )کوچک(

ترجمهمفردجمعترجمهمفردجمعترجمهمفردجمع

پیامبرنَبّيأنبیاءنقاشیَرسمُرسومبتَصنَمأصنام
کتاف گروهقومأقواممجّسمهتِمثالتَماثیلشانهَکتَفأ
عیدعیدأعیاددیندینأدیانکنده کاری، نگارهنَقشنقوش
حدیث،  سخنحَدیثأحادیثدوره، زمانَعصرُعصورتبرفَأسُفؤوس
عضوُعضوأعضاءمعبودإلهآلِهةقربانیُقربانقَرابین
دستگاهآلَةآالتسخنقَولأقوالپاداشأَجْرُأجور
زندانِسجنُسجونگوشتلَحْملُحوماستخوانَعظْمِعظام

بختحَّظُحظوظسرودُأنشوَدةأناشید

راع: درگیری، نزاع الصِّ
داع: سردرد الصُّ

ِسوٰی: به جز
ُسدًی: بیهوده و پوچ

ُرسوم: نقاشی ها
مَرسوم: رایج

َفأس: تَبر
َرأس: َسر

أِسَف: تأّسف خورد
َشعائِر: مراسم

ُشَعراء: شاعران
أشعار: شعرها

َعلََّق: آویخت
لَِعَق: لیسید

تُراب: خاک
تُراث: میراث

ِسلْم: صلح
َسلیم: سالم

َعظْم: استخوان
َعظیم: بزرگ

ِسّن: دندان
ِسّن: عمر

َل: تحمیل کرد َحمَّ
َحَمَل: برداشت، حمل کرد

َشعْب: مّلت
ُعْشب: گیاه

لَِم: چرا، برای چه
لَْم: حرف نفی فعل مضارع

َخفّي: پنهانی
مَخبوء: پنهان

اَلَْفأس: آلٌة ذاُت یٍَد ِمَن الَخَشِب َو ِسٍنّ َعریضٍة ِمن الَحدیِد یُْقطَُع بِها. 
تبر: وسیله ای دارای دسته ای از چوب و دندانه ای پهن از آهن که با 

آن بریده می شود.
نَم: تِْمثاٌل ِمَن الَحَجرِ أو الَخَشِب أو الَحدید یُْعبَُد ِمن دوِن اهلِل.  الصَّ

بُت: مجسمه ای از سنگ یا چوب یا آهن که به جای خداوند پرستیده 
می شود.

اَلَْکِتف: ُعْضٌو ِمن أعضاِء الِجْسمِ یََقُع أَعْلَی الِجْذِع. 
کتف، شانه: عضوی از اعضای بدن که در باالترین قسمت تنه واقع می شود.

. اَلَْحنیف: الّتارُك لِلْباِطل َو الُمتَمایُل إلی الّدیِن الَحقِّ
یکتاپرست: ترک کننده باطل و روی آورندۀ به سوی دین حق.

 . بَدؤوا یَتهامَسوَن: إنَُّهم بََدؤوا یَتَکلَّموَن بِکالمٍ َخفيٍّ
شروع به پچ پچ کردند: آن ها شروع به سخن گفتن با سخنی مخفیانه کردند.
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» ............ النسان اآلثار الَقدیمة الّتي تُؤّکُد علی اهتماِم الَبشر بالّدین.« عّین الّصحیح للَفراغ:-11

4( حاَوَل 3( أحَْضرَ  2( أْرَسلَ  کتَشَف   1( ا

»إّن ............ السالمّیة تَشمُل کّل مَکان أو َعالمة للعبادِة تَذکر النسان بالّله تعالی.« عین الّصحیح للَفراغ:-21

4( الّتماثیل 3( الَحضارات  2( الّشعائر  1( الّسیرة  

31-: عّین الخطأ عن ترجمة الکلمات الّتي تحتها خطٌّ

ثنا القرآُن عن صراع القوام الکافریَن.  کشمکش 2( قَد حَدَّ 1( ！أیَحَْسُب اإلنساُن أن یُترََك ُسدًی  بیهوده 

4( ！أ أنَت فََعلَْت هذا بآلهتنا یا إبراهیُم  خدای بزرگ 3( إّن إبراهیم )ع( حاَوَل أن یُنِقَذ قوَمه من عبادة الصنام.  بت ها 

عّین الخطأ لتکمیل الَفراغات:-41

نَم الکبیر في الَمعبَد. )ُعلَِّق( 2( ............ الفأُس علی کتف الصَّ 1( کاَن الَهَدُف من تَقدیم ............ لآِللهة َکْسُب رضاها. )الَقرابین( 

4( ............ اآللهة عند بعض الّشعوب کاَن طریقاً للعباَدة. )تجنُّب( 3( َعَرَف اإلنساُن الحضاراِت من خالل ............ و الّرسوم. )النُّقوش( 

عّین الّصحیح عن مترادف الکلمات المعّینة:-51

2( َضْع في الَفراغ کلمًة مناسبًة. )اِجَْعل( 1( ما ُخلَِق اإلنساُن ُسدًی. )ِسوٰی(   

نِْشراح( 4( ！... کأنّهم بنیاٌن َمرصوٌص )ااَْلِ 3( اِْشتَدَّ الّصراُع بیَن البلدین. )الُخرافات( 

عّین الخطأ عن ترجمة الکلمات المعّینة:-61

هر لکي نتغلَّب َعلَیها.  مار را یاری کن 2( َربَّنا أِعّنا في شدائد الدَّ حُني کثیراً.  لبخندها  1( کانت بََسماُت  اُّمي الَجمیلة تُفرِّ

عوات، اِجَْعل أیّامي کّلها َسعیدًة.  برآورنده 4( یا مجیَب الدَّ 3( أوصت ُأختي لِبنتها و قالت لَها: اِحْمي نفَسك من اإلثم.  دور کن 

عّین المناسب للَفراغین: »ِمن ُحْسِن ............، الشارُع ُمضي ٌء ألنَّ الحارَس قد ............ الَمصابیَح.«-71

4( اإلنِشراح ـ أنِْر 3( الظّن ـ  أعانَ  2( الَحّظ ـ  أنارَ  در ـ اِطَْمئنَّ  1( الصَّ

عّین عبارة جاء فیها المترادفان:-81

2( شعائر الحّج و أدائها واجبة علی الُحّجاج َو َعلَیهم أن یهتّموا بِها. م.  1( کانت القرابین قربًة إلی اهلل و الضحیة في یوم عید القربان تَُقسَّ

... لْنا ما ال طاقَة لَنا بِِه 4( ！... َربَّنا َو ال تَُحمِّ   ً3( ！... أِقم َوجَهك لِلّدین حَنیفا

91-: عّین الخطأ في متضاّد الکلمات الّتي تحتها خطٌّ

َر جمیَع الصنام. )جَماعة( 2( بقي إبراهیم )ع( َوحیداً فََحَمَل فَأساً و کسَّ 1( ازداَدت هذه الُخرافاُت في أدیان الّناس َعلَی َمرِّ الُعصور. )قَلَّت( 

نوا الّصراط المستقیم. )َسدید(  4( لِذلك أرَسَل إلَیهم النبیاَء لُِیبیِّ نَم الکبیَر. )َصغیر(  3( فأجابَُهم: لَِم تسألونني؟ إسألوا الصَّ

عّین الکلمات الغریبة في المعنی:-101

4( الطّین ـ َغَضب ـ ِخداع ـ عبادة 3( حَدید ـ نُحاس ـ َذهب ـ ِفّضة  2( َعفاف ـ حَیاء ـ  أدب ـ  ُحْسن  1( َعَصب ـ َعظْم ـ  لَحم ـ  َدم 

عّین الخطأ عن التوضیحات الّتالیة:-111

نَم 1( تمثاٌل ِمن الَحَجر أو َخَشٍب أو حَدیٍد یُعبَد ِمن دوِن اهلل.  الصَّ

2( ُعضٌو ِمن أعضاِء الِجسم یََقُع أَعْلَی الِجْذِع.  َکتِف

3( الّذي یترك الباطَل و یَمیُل إلی الّدین الحّق.  حَنیف

4( آلٌة ذاُت یٍَد ِمَن الَخَشب َو سّن َعریضة ِمن الَحدید یُقطَُع بِها.  اُنشودة

جرِة مَساًء.«:-121 عّین الّصحیح للَفراغین: »َحَمَل الصّیاد ............ الَحدیدّي َو ............  ه فوق جذِع الشَّ

4( الفأَس ـ َعلََّق َق   نَم ـ حَرَّ 3( الصَّ 2( الَحَجر  ـ جََعلَ  راع ـ َوَضَع   1( الصِّ
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»بَدأ الجیراُن ............ »إّن هذا الرُجل ِانَْحَرف َعن الّدین الحقِّ مََع األَسِف.« عّین الّصحیح للَفراغ:-131

4( یَترکون 3( یَتَهاَمسونَ  2( یَْکتَِشفونَ  1( یَسألوَن  

عّین الخطأ في مفرد الجموع المکّسرة:-141

کتاف  کافي 4( أ 3( ُفؤوس فَأس  2( نُقوش  نَقش  1( قَرابین  ُقربان 

عّین الخطأ في ترجمة الحروف المعّینة:-151
2( ！... ال تحَزن إّن اهلل َمَعنا  قطعاً 1( ！قاَل أعلَُم أنَّ اهلَل َعلَی ُکلِّ َشيٍء قَدیرٍ  بی گمان 

4( لیتَ  الشباب یعوُد یوماً.  ای کاش 3( إنَّما الَفخُر لَِعْقٍل ثابٍت.  تنها  

عّین المناسب للَفراغ: »بَدأت الَجلسُة صباحاً و ............ بعَض الموظّفیَن ما َحضروا فیها.«-161

4( أْم 3( أنَّ  2( لَعّل  1( لکنّ 

»َجفَّت األراضي الّزراعّیة في بَعض الُقری، ............ الَمطَر یُمطر َعلَینا.« عّین الّصحیح للَفراغ:-171

4( لعّل 3( لَیت  2( إنَّ  1( کأنَّ 

عّین الّصحیح عن ترجمة الکلمات:-181

کمة َسریعاً.  او را حاضر کردند. 2( أحِْضروه للُمحا 1( ال تأُخُذوا الباِطَل ِمن أهِْل الَحقَّ  نباید بگیرند  

4( لَیتَني أنَجح في کتابة المقالة العلمّیة.  موّفق می شوم 3( یا َولدي أِعْن اُختك الّصغیرة في درسها.  یاری کن 

ت بالُبیوِت.« عّین الّصحیح للَفراغین:-191 »َعَصفت الریاُح فَ  ............ األغصاَن ............ ما ضرَّ

4( بََعثَت ـ لیَت  3( َعلَّقت ـ  لعلَّ  رت ـ ولکنّ  2( کسَّ 1( قاتَلَت ـ کأنَّ 

»............ ُخُلَق أقبُح ِمن الِکبر.« عّین الحرف المناسب للَفراغ:-201
4( لَعلَّ 3( أنَّ  2( إنَّ  1( ال 

عّین الّصحیح عن ترجمة العبارة المعّینة: »الدیَن لَِمن ال َعهَْد لَه.«-211

4( دیندار نیست. 3( بی دین است.  2( هیچ دینی نیست.  1( دین وجود ندارد. 

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:-221

2( اِزداَدِت الُخرافاُت في أَدیاِن الّناِس َعلَی َمرِّ الُعُصوِر. 1( البَرکَة في ُکلِّ طَعامٍ الیُْذکَر اسُم اهلِل َعلَیِه.  

الُم أَْن یُنِْقَذ قَوَمه ِمْن ِعباَدِة الْصنامِ. 4( حاَوَل إبراهیُم َعلَیِه السَّ ها.  َب َشرِّ 3( ِإنَّ الَهَدَف ِمن تَقدیمِ الُقرابیَن کاَن تََجنَّ

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:-231

ُل في جَمیِع الکائناِت. 2( لیَت اإلنساَن یَتََأمَّ رًة.   1( لَّما َرجََع الّناُس شاهَدوا الصناَم ُمَکسَّ

4( ال میراُث أَنََفَع ِمن الَدِب الّذي ُنْکتَِسبُُه. کِة.  3( التَغَْضبُوا، فَإنَّ الَغَضَب َسبُب الَهال

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:-241

2( َضْع ُکلَّ کلمٍة في َمکانِها الُمناِسِب. 1( لََعلَّ ِعظاَم بَعِض الَحَیواناِت رِزُق الحیواناِت االُخرٰی. 

4( ما ُخلَِق العالَُم َسدًی بَْل فیه َعبٌَر.  ِ . 3( کَأنَّ بَْسَمَة الطِّفِل تَُدلُّ َعلَی هُدوئِهِ

هنر 251-98 عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات: 

داً یَرُسْب في ااِلمتَحاِن! رِس جَیِّ 2( َمْن ال یَستََمع إلی الدَّ 1( أََمرهُم ذو الَقرنَیِن بِأْن یَأتوا بِالَحدیِد و النُّحاِس!  

ُر خیاَم الُحّجاِج في ِمنَی و َعرفاٍت و َرْمَي الَجَمراِت! 4( أتََذکَّ 3( َعلََّق إبراهیُم )ع( الَفأَس َعلی َکتِِف أَصَغرِ الصنامِ! 

261-: ًَأِقم َوجَْهك لِلّدین َحنیفا ...！
2( تو باید به دین یکتاپرستی روی بیاوری. 1( به دین یکتاپرستی توّجه کن.   

4( با یکتاپرستی به دین روی آور. 3( روی به دین یکتاپرستی بیاور.  
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»ال شعَب ِمن شعوِب األرِض إاّل و کاَن لَه دیٌن َو طَریَقٌة لِلِْعباَدِة.«:-271
1( هرگز مردمی از مّلت های زمین نیست مگر این که برایشان دین و آیینی برای عبادتشان باشد.

2( هیچ مّلتی از مّلت های زمین نیست مگر این که دینی و روشی برای عبادت داشته باشد.
3( مّلتی از مّلت های زمین وجود ندارد جز این که دین و روش برای عبادت داشته باشد.

4( هیچ مّلت و مّلت هایی از زمین دیده نمی شود مگر این که دین و روشی برای پرستش داشته اند.
»تؤّکد الَحضارات الّتي َعرفها النساُن ِمن خالل النُّقوش اهتمامَه بالّدین.«:-281

1( تمدن هایی را که بشر از طریق نوشته ها می شناسد همگی به توجه او به دین داری اشاره کرده است. 
کید می نماید. 2( انسان توانست از طریق نگاره ها، تمدن هایی را بشناسد که به توجه او به دین تأ

کید می کند. 3( تمدن هایی را که انسان آن ها را از طریق نگاره ها شناخته است، توجه او به دین را تأ
کید قرار داده است. 4( تمدن های شناخته شده توسط انسان از طریق نقاشی هاست که توجه او به دین را مورد تأ

ها.«:-291 »کان الَهَدُف ِمن تَقدیم الَقرابیِن لآِللهة کسَب رِضاها َو تََجنَُّب َشرِّ
1( هدف از پیشکش کردن قربانیان برای خدایان خود کسب رضایت آن ها و دور شدن از بدی بود.
2( هدف از تقدیم قربانیان به خدایان، به دست آوردن خشنودی آن ها و دوری از بدی آن ها بود.

3( منظور از قربانی کردن برای خدایان، همان به دست آوردن خشنودی و دور شدن از شّرشان بود.
4( هدف از پیشکش کردن قربانیان برای خدایشان، کسب خشنودی آن ها و دور شدن از بدی بوده است. 

»بدأ القوُم یَتهامَسوَن: إّن هذه الشعائر ُخرافّیة لَیتنا نَتخّلص منها.«: گروه ............-301
1( شروع به پچ پچ کردن نمودند: به درستی که این مراسم خرافاتی است کاش ما از آن ها خالص  شویم.

2( داشتند با یک دیگر در گوشی صحبت می کردند: همانا این آیین ها خرافات است کاش ما از آن ها رهایی یابیم.
3( پچ پچ کردن را آغاز کردند: ولی این آیین ها خرافی است و شاید ما بتوانیم از آن ها نجات یابیم.

4( شروع به آهسته سخن گفتن کردند: قطعاً این مراسم خرافاتی است و ما باید از آن ها رهایی یابیم.
»هذه الِکتاباُت علی الَحجر تَدّل علی وجود َحضارة یَرجع زمنُها إلی ثالثة آالف َسنٍَة.«:-311

1( این نبشته های روی سنگ ها به وجود تمدنی داللت کرده که از زمان آن ها سه هزار سال می گذرد.
2( این ها نقش هایی روی سنگ هستند که نشان دهنده وجود فرهنگی است که به سه هزار سال زمان برمی گردد.

3( این نوشته ها روی سنگ به وجود یک تمدن که زمان آن به سه هزار سال برمی گردد، داللت می کند.
4( این سنگ نبشه ها داللت بر وجود یک تمدن که قدمت آن به سه هزار سال برمی گردد، کرده است. 

جرِة بِالَفأس الَحدیدّي و استفاَد ِمن أخشابِها لُِصنِع الکرسّي.«:-321 ر الصّیاُد ِجَذع الشَّ »کسَّ
1( شکارچی تنه درخت را با تبر مسی شکست و از چوب آن برای ساختن صندلی استفاده کرد.

2( شکارچی تنه یک درخت را با تبری آهنی شکاند و از چوب های آن برای ساختن صندلی استفاده کرد. 
3( شکارچی با تبر آهنی تنه درخت را شکست و از چوب هایش برای ساختن صندلی استفاده کرد.

4( یک شکارچی با تیشه آهنی خود تنه درخت را خرد کرد و از چوب های آن جهت ساختن صندلی استفاده کرد. 
رة في الَمعبد.«:-331 »ِازداَدت الّصراعاُت بین َقومین عندما شاهَدا أّن أصنامَهما ُمکَسّ

1( میان دو قوم، نزاع باال گرفت  هنگامی که مشاهده کردند بت آن ها در معبد شکسته شده است. 
2( نزاع ها میان دو گروه افزایش یافت هنگامی که دیدند که بت هایشان در عبادتگاه شکسته شده است. 

3( درگیری های دو گروه بیشتر شد لحظه ای که دیدند بت هایشان در عبادتگاه شکسته شده است. 
4( میان دو گروه، درگیری  ها افزایش یافت، زمانی که بت هایشان را شکسته شده در عبادتگاه خود دیدند. 

»لَعلَّ هذه الُخرافاِت حوَل الّدین تُبعدنا عن الّصراِط الُمستقیم و تَجّرنا إلی الّضاللة.«:-341
1( چه بسا این خرافه ها پیرامون دین داری ما را از راه درست دورتر کند و به بیراهه ببرد. 

2( احتمال می رود که این خرافه ها پیرامون دین، ما را از راه راست دور کند و ما را به گمراهی هدایت کند. 
3( شاید این خرافه ها پیرامون دین، ما را از راه راست دور کند و ما را به گمراهی بکشاند. 

4( ممکن است که مراسم خرافه پرستی پیرامون دین، ما را از راه راست دور کند و ما را به گمراه شدن بکشاند. 
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»لیت الخطیَب یُحّدثنا الیوَم عن سیرة األنبیاء و ِصراعهم مََع أقوامهم الکافریَن.«:-351
1( به نظر می رسد که امروز سخنران پیرامون روش پیامبران و نزاع آن ها با کافران قوم خود با ما بحث کند. 

2( ای کاش امروز سخنران در مورد روش پیامبران و درگیری آن ها با اقوام کافر خود با ما سخن بگوید. 
3( انتظار می رود که امروز سخنران پیرامون روش پیامبران و چگونگی درگیری آن ها با گروه کافران سخنوری نماید.

4( کاش می شد امروز سخنران در مورد روش های پیامبران و چگونگی مبارزه آن ها با اقوام کافرشان با ما سخن می گفت. 
361-:کثََر النّاِس ال یَشُکروَن ！إّن الّلَه لَذو َفضٍل َعلَی النّاِس ولکّن أ

1( بی تردید خداوند حتماً بخشنده مردم است و بی شک بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.
2( بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.

3( به درستی که خداوند صاحب بخشش بر بندگان است ولی بیشترشان شکر نمی گویند.
4( همانا این خداست که دارای بخشش بر مردم است اما همه مردم سپاسگزاری نکرده اند.

371-:وا الّلَه وا الَّذیَن یَْدعوَن ِمن دوِن الّلِه َفَیُسبُّ ！َو ال تَُسبُّ
1( و شما کسانی را که به غیر از خدا دعوت می کنند، دشنام نمی دهید زیرا به خدا دشنام خواهند داد.

2( و نباید به کسانی که شما را به غیر از خداوند فرا می خوانند فحش بگویید چون به خدا ناسزا می گویند.
3(  و کسانی را که به غیر خدا فرا می خوانند دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام دهند.

4( و هرگز کسانی را که به غیر خدا فرا خوانده اند دشنام ندهید تا آن ها هم به خدایتان دشنام ندهند. 
»ُکلُّ طعاٍم ال یُْذَکر اسُم الّله َعلَیه  ال بَرکَة فیه.«:-381

1( هر غذایی که نام خدا بر آن برده نمی شود هیچ برکتی در آن نیست. 
2( تمام غذاهایی که نام خدا بر آن برده نشود برکتی ندارند. 

3( هر غذایی که بر آن نام خدا نباشد برکتی هم در آن نیست. 
4( هر چه که یک غذا نام خداوند بر آن برده نشود هیچ برکتی در آن نیست. 

ص تُرابها لَزرع بعِض األعشاب الطّّبیة!«:-391 »اُختبرت کیفّیة تُراب هذه المنطقة فأدرك الخبراء أّن ِمن األفَضل أن یخصَّ
ک آن را برای کشت برخی داروهای گیاهی اختصاص دهند! ک این منطقه آزمایش شد دانشمندان پی بردند که بهتر است خا 1( وقتی کیفیت خا

ک  آن برای کشت گیاهان دارویی اختصاص داده شده بود! ک این منطقه را آزمایش کردند و کارشناسان فهمیدند که خا 2( کیفیت خا
ک این منطقه بررسی می شود  تا دانشمندان بفهمند که آیا کیفیت آن برای کشت برخی گیاهان دارویی مناسب است یا نه! 3( خا

ک آن به کشت برخی گیاهان دارویی اختصاص داده شود! ک این منطقه آزمایش شد پس کارشناسان پی بردند که بهتر است خا 4( کیفیت خا
»ِاْسَتِمْع إلی دّقات قلبك بدّقٍة فإنّها تَُقول لَك إّن لحظات الحیاِة تَُمرُّ بُِسرعٍة!«:-401

1( به ضربان قلب خود دقیق گوش بده، چرا که آن ها به تو می گویند لحظات زندگی ات سریع می گذرند!
2( به تپش های قلبت با دقت گوش کن، پس به درستی که آن ها به تو می گویند لحظات زندگی به سرعت می گذرند!

3( به ضربان قلب خودت با دقت گوش بده، پس به درستی که به تو می گویند که زندگی و لحظاتش به سرعت می گذرند!
4( تپش های قلب خودت را با دقت بشنو، پس آن ها می گویند همانا لحظه های زندگی به سرعت در حال گذران هستند!

کتساِب الِعلم َو الفّن أال تُریدونَ  أن تَبْنوا ُمْستقبَل بالِدکم؟!«:-411 »لِماذا ال تَْسَعون في ا
1( چرا در به دست آوردن علم و فن تالش نکردید آیا نخواستید که آیندۀ کشورتان را بسازید؟!

2( برای چه در کسب دانش و هنر نمی کوشید آیا نمی خواهید که آیندۀ سرزمین خود را بسازید؟!
3( چرا در به دست آوردن دانش ها و فنون تالش نمی کنید آیا نمی خواهید آیندۀ کشور را بسازید؟!

4( برای چه در کسب علم و هنر نمی کوشید آیا نمی خواهید که آیندۀ سرزمین را بسازید؟!
»یَبقٰی األحمُق علی طَریقٍة ال َخیر فیها،  َفلیته ال یُصیُب بُحمقه اآلخریَن!«:-421

1( فرد نادان در طریقی که هیچ ضرری ندارد باقی می ماند، پس ای کاش حماقتش دیگران را گرفتار نکند!
2( نادان در سایۀ راهی که خیری در آن نیست می ماند، پس ای کاش نادانی او به دیگران سرایت نمی کرد!

3( احمق بر راهی که هیچ خیری در آن نیست باقی می ماند،  پس ای کاش با نادانی خویش، دیگران را گرفتار نکند!
4( احمق در راهی که خیری در آن وجود ندارد باقی مانده، پس چه بسا که با نادانی خود، به دیگران مصیبت وارد سازد!
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»قاتل شباُب  بالدنا المضّحون أعداء و طغاًة الیَرحمون شعبنا حّتی صغارنا!«:-431
کاری می کنند، دشمنان و طاغوتی هستند که به جوانان و کودکان ما رحم نمی کنند! 1( قاتل جوانان کشور ما که فدا

کاری جوانان سرزمینم قاتل دشمنان و طاغوت هایی است که به ملت و کودکان ما رحم نمی کنند! 2( فدا
کار کشور ما با دشمنان و متجاوزانی مبارزه کردند که به ملت ما حتی به کودکان ما رحم نمی کردند! 3( جوانان فدا

کار ما با دشمنان و تجاوزگرانی است که به ملت ما و حتی کودکان ما رحم نمی کنند! 4( مبارزۀ جوانان فدا
نیا کَشبکة الصّیادین، إن َوقع فیها النسان فلن یَنجو منها غداً.«:-441 »إّن الدُّ

گر انسان در آن بیفتد فردا از آن نجات نخواهد یافت.  1( همانا دنیا مثل یک تور ماهیگیری است، ا
گر انسان در آن بیفتد فردا از آن نجات نخواهد یافت.  2( به درستی که دنیا همچون تور ماهیگیران است، ا

گر انسان در آن واقع بشود هرگز از آن در آینده نجات نمی یابد.  3( دنیا مانند تور شکارچیان می ماند که ا
4( دنیا همچون توری برای ماهیگیران است، هرگاه انسان در آن می افتد فردا از آن نجات نخواهد یافت. 

»نادتني أّمي ولکنّي ما کنُت أفهم کالمَها، أِل نّني کنُت غارقًة في أفکاري!«:-451
1( مادرم مرا صدا کرد ولی سخنش را نمی فهمیدم، زیرا من در افکارم غرق بودم!
2( مادرم صدایم کرد، ولکن سخنانش را نفهمیدم، چون من غرق در افکارم بودم!

3( مادرم فریاد زد، اما سخنانش را نمی فهمیدم، زیرا در افکارم غرق شده بودم!
4( مادرم صدایم کرد، لکن سخنش را نفهمیدم، چون در افکارم غرق شده بودم!

کتَسبُت درجًة عالیًة!«:-461 »طَلَبُت ِمن معّلمي أن یَجعل لي ِامتحاناً آخر ألنّي ما ا
1( از معّلم خواهش کردم که امتحان دیگری از من بگیرد تا نمرۀ عالی را به دست آورم!
2( معّلم از من خواست که امتحان دیگری برایم قرار دهد تا نمرۀ عالی را کسب نمایم!

3( از معّلم خود خواستم که برایم امتحان دیگری قرار دهد زیرا نمره ای عالی به دست نیاورده ام!
4( از معّلم خود درخواست گرفتن امتحان دوباره کردم زیرا نمرۀ عالی را کسب نکرده بودم!

َفر بِالطّائرة أل نّها أسَرع ِمن َوسائط النَّقل االُخری!«:-471 »یُفّضل النّاُس الَسّ
1( مردم سفر با هواپیما را ترجیح می دهند که سریع ترین وسایل نقلیه است!

2( به خاطر این که سفر هوایی سریع ترین وسایل نقلیه است مردم آن را برتر می دانند!
3( مردم سفر با هواپیما را ترجیح می دهند زیرا آن سریع تر از وسایل نقلیه دیگر است!

4( از آن جا که هواپیما سریع تر از وسایل نقلیۀ دیگر است مردم سفر با آن را برتر می دانند!
»کنُت أظّن أنّي لن أقدر علی أن أِصَل إلی أهدافي، لکنّي َوَصلت إلیها!«:-481

1( گمان من این بود که هرگز نخواهم توانست اهدافم را محّقق کنم، ولی به آن ها دست یافتم!
2( گمان من این بود که به خواسته هایم نمی توانم برسم، ولی به آن ها دست یافتم!

3( گمان می کردم که من نخواهم توانست به اهدافم برسم، ولی به آن ها رسیدم!
4( گمان  کردم که هرگز به اهداف خود نمی توانم دست یابم، ولی به آن ها رسیدم!

»و أخیراً تَوّصلت إلی هذا الّرأي أّن األحَسن أن أترك نَفسي في تَقدیر َربّي!«:-491
1( باالخره به این فکر دست یافتم که کار بهتر این است که خود را به تقدیر خدایم بسپارم!
2( در نهایت به این نتیجه می رسم که بهتر این است که بر تقدیر پروردگار رها شده باشم!

3( و در آخر به این عقیده رسیدم که بهتر است خودم را در تقدیر پروردگارم رها کنم!
4( و در آخر این گونه دریافتم که بهترین کار این است که در تقدیر پروردگارم رها شوم!

ّباِن.«:-501 »لعّله کان قد اشترَك في الِمهَرجان الدولّي الّسابع ألفالم األطفاِل و الشُّ
1( در هفتمین جشنوارۀ میهنی فیلم های کودکان و جوانان، شاید او هم شرکت کرده بود.

2( ممکن است که او در نهمین فستیوال بین المللی فیلم کودکان و جوانان حضور یابد.
3( به نظر می رسد که او در فستیوال هفتم جهانی فیلم های کودک و نوجوان شرکت کرده است.

4( شاید او در هفتمین جشنوارۀ بین المللی فیلم های کودکان و جوانان شرکت کرده بود.
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»نَقرأ آیاٍت ِمن القرآِن کلَّ َصباٍح أل نّها تَنفعنا في اُمورنا الَیومّیة جّداً.«:-511
1( هر صبح، آیه هایی از قرآن را می خوانیم، زیرا آن ها به ما در کار روزانه، واقعاً سود می رسانند.

2( آیه هایی از قرآن را هر صبح می خوانیم، زیرا آن ها به ما در کارهای روزانه مان واقعاً سود می رسانند.
3( ما هر صبح، آیاتی از قرآن را می  خوانیم، زیرا آن ها به ما در کارهای روزمره، بسیار کمک می کنند.
4( چندین آیه را هر صبح از قرآن می خواندیم، چرا که به ما در کارهای روزمره مان سود می رسانند.

521-: إنّا أنزلناه قرآناً عربّیاً، لعّلکم تَعقلون！
2( همانا ما قرآنی عربی را نازل کردیم، شاید شما به عقل بیایید! 1( قطعاً ما قرآن عربی را فرو فرستادیم، باشد که به خرد بگرایید! 

4( همانا ما آن را به صورت قرآنی عربی نازل کردیم، شاید شما تعّقل ورزید! 3( قطعاً ما قرآن را به عربی فرو فرستادیم، باشد که در آن اندیشه کنید! 
531-: ًیَقوُل الکافُر یا لَیتني کنُت ترابا！

ک بودم! 2( کافر می گوید ای کاش من خا ک می شدم!  1( می گوید کافر ای کاش خا
ک می شدم! 4( می گوید کافر کاش من هم خا ک بودم!  3( کافر است که می گوید کاش خا

»لیتني أتعّلم من أبي الکریم أاّل أحزن علی أمور مَکروهة أواجهها و لو کانت کبیرًة!«:-541
1( کاش از پدر بزرگوارم یاد بگیرم که بر کارهای ناپسندی که با آن ها مواجه می شوم، غمگین نگردم هرچند که بزرگ باشند!

گرچه که بزرگ باشند! 2( شاید از پدر بخشنده ام یاد گرفته باشم که بر امور ناپسند که با آن ها روبه رو می شوم، ناراحت نشوم ا
3( ای کاش از پدربزرگ خود یاد می گرفتم که بر هر امر ناپسندی که به من می رسد، ناراحت نگردم هرچند که بزرگ باشند!

4( امید است که از پدر عزیز خویش یاد بگیرم که بر هرکاری که ناپسند است و به من می رسد، ناراحتی نشان ندهم هرچند که بزرگ شوند!
»ال میراَث أنفُع من األدب الّذي نَکتسُبه في َحیاتِنا!«:-551

1( هیچ میراثی مانند ادبی که آن را در زندگی خود کسب می کنیم سود نمی رساند.
2( هیچ میراثی سودمندتر از ادبی نیست که آن را در زندگی خود کسب می کنیم!

3( میراثی نیست که سودمندتر از ادبی باشد که آن را در زندگی خودمان کسب می کنیم!
4( هیچ میراثی سودمندتر از ادبی نیست که آن را خودمان در زندگی کسب می کنیم!

کتفاء الذاتّي!«:-561 »إّن أیدي ُعّمالنا الُمتخّصصة قد أوَصلَت بالَدنا إلی اال
2( دستان کارگران متخصص ما کشور ما را به خود کفایی رسانده است! 1( دستان کارآمد کارگران، کشور را به خودکفایی می رسانند! 

4( همانا دستان متخّصص کارگران ما کشورمان را به خودکفایی رسانده است! 3( به راستی کارگران ما که متخّصص هستند کشور را به خودکفایی رساندند! 
»عندما َوجدَت نفَسك َوحیداً ال أحد بجانبك، ِاعلَم أّن الّله یُرید أن تَعوذ إلیه!«:-571

1( هرگاه خودت را تنها یافتی و هیچ کس اطرافت نبود، باید بدانی که خدا می خواهد به او پناهنده شوی!
2( آنگاه که خود را تنها دیدی که کسی کنارت نیست، بدان این خداست که می خواهد به او پناه ببری!

3( وقتی خودت را تنها می بینی و کسی اطرافت نبود، باید بدانی که خدا خواسته که به او پناهنده شوی!
4( هنگامی که خودت را تنها یافتی که هیچ کس کنارت نیست، بدان که خدا می خواهد به او پناه ببری!

»إّن المالییَن من الُمسلمین یَجتمعون کلَّ َسنة في َشهر ذي الحّجة في بَیت الّلِه الَحرام لزیارِته.«:-581
1( میلیون ها مسلمان در ماه ذی حّجه هر سال در خانۀ حرمت دار خدا جهت زیارت گرد هم می آیند!

2( هر سال در ماه ذی حّجه میلیون ها نفر از مسلمین در بیت اهلل الحرام جهت زیارت آن جمع می شوند!
3( میلیون ها نفر از مسلمانان در هر سال در ماه ذی حّجه در بیت اهلل الحرام برای زیارت شرکت می کنند!

4( همه ساله میلیون ها نفر مسلمان در ماه ذی حّجه به خانۀ حرمت دار خدا برای زیارت آن رهسپار می شوند!
انسانی 591-98 »کلُّ النّاس سواٌء و ما هم سوی لحم و عظم و عصب الُّم و ألب، و الجّهال یفتخرون بنسبهم!«: 

1( همۀ مردم برابرند و جز گوشت و استخوان و پی از یک پدر و مادر نیستند، در حالی که نادانان به نسب خود افتخار می کنند!
2( همۀ مردم با هم برابرند و چیزی جز گوشت و استخوان و پی از پدر و مادرشان نیستند، حال آن که نادان مفتخر به نژاد خود است!

3( مردم همگی با هم برابرند و جز گوشت و استخوان و عصبی از پدر و مادرشان نیستند، اما نادان به نسب خود فخر می فروشد!
4( مردم همگی یکی هستند از گوشت و استخوان و عصب و از یک پدر و مادر، اّما نادانان به نژاد خود افتخار می کنند!
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انسانی 601-98 »ما یَزید صبَرنا في اُمور الطاقَة لنا بها، هو الیمان بالّله!«: 
1( آن چه صبر ما را در اموری که هیچ توانی برای آن ها نداریم، می افزاید، همان ایمان به اهلل است!

2( صبر ما در کارهایی که طاقتش در ما نیست، زیاد نمی شود، بلکه آن در ایمان به اهلل است!
3( صبر در کارهایی که توان آن ها در ما نیست قدرت ما را زیاد نمی کند، بلکه آن ایمان به خداست!

4( چیزی که صبر ما را می افزاید، اموری است که هیچ طاقت آن را نداریم که همان ایمان به خداست!
خارج انسانی 611-98 »لیت الطاّلب یعرفون أّن الطالب المجتهد یقدر أن یُعوِّض قّلة استعداده باالجتهاد!«: 

1( شاید دانشجویان بدانند که دانشجوی کوشا می تواند کم بودن استعدادش را با تالش جبران نماید!
2( ای کاش دانش آموزان بدانند که دانش آموز کوشا می تواند کمی استعدادش را با تالش جبران کند!

3( شاید دانش آموزان بفهمند که دانش آموز تالشگر توانایی دارد که کم بودن استعداد را با تالش جبران نماید!
4( ای کاش دانشجویان می فهمیدند که دانشجوی تالشگر توانمند است که کمی استعدادش را با تالش جبران کند!

خارج انسانی 621-98 »ال یَغَتّر بالدنیا أبداً مَن یَعلم أنّها کسراٍب، یَری فیها ما ال وجوَد له!«: 
1( فریب دنیا را کسی نمی خورد که دانسته است آن مثل سرابی است که هرگز در آن چیزی وجود ندارد!

گر بداند که آن مثل سراب است و در آن هیچ چیزی وجود ندارد! 2( کسی هرگز فریب دنیا را نخورده است ا
3( کسی که می داند دنیا چون سرابی است که در آن آنچه وجود ندارد دیده می شود، فریب دنیا را هرگز نمی خورد!

4( هرگز فریب دنیا را نمی خورد کسی که می داند که آن چون سرابی است که در آن چیزی را می بیند که اصالً وجود ندارد!
هنر 631-98 »ال شيء أحسُن من النُقوش و الّرسوم و الّتماثیل لُیشّجعنا إلی کشف الحضارات القدیمة!«: 

1( هیچ چیزی بهتر از نقش ها و نقاشی ها و مجسمه ها نیست برای این که ما را به کشف تمّدن های قدیم تشویق کند!
2( چیزی بهتر از نقوش و رسم ها و تمثال ها وجود ندارد که ما را به یافتن تمّدن های قدیم ترغیب کرده باشد!

3( هیچ چیز نیست که بهتر از نقش ها و نقاشی ها و تندیس ها ما را به کشف تمّدن های قدیم تشویق کند!
4( چیزی نیست که ما را به کشف تمّدن های قدیم بهتر از نقوش و نقاشی ها و تمثال ها ترغیب کرده باشد!

اختصاصی انسانی 641-98 »إن تقصد أن ترمَي النُّفایات في مکان غیر مناسب، فاعلم أنّك ضّیعت حقَّ النّاس!«: 
گر قصد کنی زباله ها را به مکانی نامناسب پرتاب کنی، بدان که تو حّق مردم را ضایع ساخته ای! 1( ا
گر قصد کردی زباله ها را در جایی نامناسب پرت کنی، این را بدان که حّق مردم را تباه ساختی! 2( ا

گاه باش که حّق مردم را ضایع ساختی! 3( هرگاه خواستی زباله ها را به جای نامناسبی بیندازی، پس آ
گاهی حّق مردم را تباه کرده ای! 4( هر زمان که خواستی زباله هایی را به سمت مکان نامناسبی بیندازی، پس با آ

انسانی 651-91 »الّصورة الَحَسنة ال دواَم لها، فکن ذا سیرٍة َحسنٍة لِیذکرك النّاس بالَخیر في الُمستقبل!«: 
1( روی زیبا بادوام نیست، پس سیرت نیک داشته باش، تا بعدها مردم از تو به  خوبی یاد کنند!
2( صورت زیبا هیچ دوامی ندارد، پس نیکوسیرت باش تا در آینده مردم تو را به نیکی یاد کنند!

3( روی خوب دوام اندکی دارد، پس سیرتت را نیک بدار که مردم در آینده از تو به  خوبی یاد خواهند کرد!
4( برای چهرۀ زیبا ثباتی نیست، پس خوش اخالق باش، که مردم پس از این، تو را به نیکی یاد خواهند کرد!

ریاضی 661-92 »یَجب أن نَسَمح ألصدقائنا أن یَطرحوا علینا مَشاکل َحیاتهم لعّلنا نَستطیُع أن نزیلها!«: 
1( واجب است از دوستانمان بخواهیم که مشکالت زندگی را برای ما بیان کنند شاید بتوانیم آن ها را حل نماییم!

2( باید به دوستان خود اجازه دهیم مشکالت زندگی خود را با ما مطرح کنند شاید بتوانیم آن ها را برطرف کنیم! 
3( ما به دوستان خود اجازه می دهیم که با مطرح کردن مشکالت زندگی خود با ما، بتوانیم آن ها را از بین ببریم! 

4( بر ما واجب است اجازۀ مطرح کردن مشکالت را به دوستان خود بدهیم امید است که بتوانیم آن ها را زایل کنیم!
ریاضی 671-92 »الظبُي کأنّه إنسان شاِعر یُدرك جماَل اللَّیل و هو یَرقب الَقمر بإعجاٍب کثیٍر!«: 

1( این آهو چون انسانی است شاعر که قدر شب زیبا را دانسته و نظاره گر زیبایی ماه است! 
2( آهو گویی انسانی شاعر است که زیبایی شب را درک می نماید و با شگفتی بسیار ماه را نظاره می کند! 
3( چه بسا آهو انسانی است شاعر که قدر زیبایی شب را می داند و ماه را با تعّجب بسیار نظاره می کند! 

4( گویی که این آهو همچون انسان شاعری است که شب زیبا را درک می کند و به طوری عجیب نظاره گر ماه است! 
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تجربی 681-92 »ال تَنظر إلی الدنیا بالتَّشاؤم، فإنّه یُتلف عمَرك و ال یَسمح لك أن تَذوق طَعم الَحیاة الَحقیقّي!«: 
1( با بدبینی هیچ گاه به دنیا منگر، چه عمر را تلف کرده نمی گذارد تو طعم زندگی واقعی را بچشی!

2( به دنیا با بدبینی نگاه مکن، زیرا عمر را تلف می کند و به تو اجازه نمی دهد طعم زندگی حقیقی را درک کنی!
3( با بدبینی به دنیا نگاه مکن، زیرا عمرت را تباه می کند و به تو اجازه نمی دهد طعم حقیقی زندگی را بچشی!

4( به این دنیا با بدبینی که زندگیت را تلف می کند نگاه مکن، چه اجازه نمی دهد طعم واقعی زندگی را درک کنی!
هنر 691-92 ؛ قد َوهَبتني کلَّ ما کنُت غیَر ُمستأهل له، ألّن فضلَك یَشمل کّل عباِدك!«:  »الّلُهمَّ

1( خدایا؛ هر آن چه سزاوار آن نبودم به من عطا کرده ای، زیرا لطف تو همۀ بندگانت را شامل می شود!
2( پروردگارم؛ آن چه را شایستۀ آن بودم به من داده ای، چون بخشندگی تو شامل همۀ بندگان است!

3( پروردگارا؛ به من می دهی همۀ آن چه را شایستۀ آن نیستم، زیرا فضل تو شامل همۀ بندگانت می شود! 
گر سزاوار آن نباشم، چون مهربانی تو به همۀ بندگانت رسیده است!  4( خداوندا؛ به من عطا کن هر چیزی را، حّتی ا

هنر 701-94 »إّن األیّام تُشغلنا بأعماٍل َعدیدٍة، بعضها ال تُفیدنا بل تُتلف عمَرنا!«: 
1( روزگاران باعث می شوند که ما به اعمال مختلفی مشغول شویم که برخی از آنها به سود ما نبوده بلکه عمرها را به هدر می دهند!
2( مسّلماً گذر روزها ما را به کارهای عدیده ای مشغول می دارد که برخی از آنها سودی نداشته بلکه باعث اتالف عمرمان می گردند!

3( قطعاً ایام ما را به کارهای متعّددی مشغول می کند که بعضی از آنها برای ما سودمند نیستند بلکه عمرمان را تلف می کنند!
گونی مشغول کرده است که بعضی از آنها مفید نیستند و فقط باعث می شوند عمر ما تلف شود! 4( روزگار ما را به امور گونا

تجربی 711-95 »إّن المؤمنین الّذین یُضّحون بأنفِسهم في َسبیل هدایة النساِن، مَجهولون غالباً!«: 
1( مؤمنانی که در راه هدایت انسان، جان های خود را فدا می کنند، اغلب ناشناخته اند!

2( مؤمنان همان کسانی اند که در راه هدایت انسان، جان خویش را قربانی کرده و غالباً پنهانند!
کثر اوقات آن را پنهان می کنند! 3( مؤمنانی که در راه هدایت کردن انسان، از جان خود می گذرند، ا

4( مؤمنان کسانی هستند که در راه هدایت شدن نفسهایشان، از خود گذشته و بیشتر وقت ها شناخته نیستند! 
زبان 721-96 »إّن الّشاعَر الَحقیقّي یُشّجع َشباَب ُمجتمعه علی االنتفاِع ِمن ُفرص الَحیاة للوصول إلی الَمجد!«: 

1( شاعر واقعی جوانان جامعۀ خویش را به بهره بردن از فرصتهای زندگی برای رسیدن به عظمت تشویق می کند! 
2( شاعر حقیقی است که فرزندان اجتماع خود را به بهره گیری از فرصت حیات برای وصول به مجد و عظمت تشجیع می کند! 

3( قطعاً شاعر حقیقی کسی است که فرزندان جامعه اش را به استفاده از فرصت های حیات برای دستیابی بر مجد و عظمت برمی انگیزد! 
4( مسّلماً یک شاعر واقعی جوانان اجتماعش را به غنیمت شمردن فرصتهای زندگی برای دست یافتن بر مجد و بزرگی فرا می خواند! 

انسانی 731-96 »إنّه و إن کان اُّمّیاً، ولکنّه یُحاول أن یَکتسَب مکانَة الُعلماء َو األدباء في الُمجتمع!«: 
1( هر آینه او بی سواد است، ولی تالش وی کسب مقام دانشمندان و ادبا در جامعه است! 

2( قطعاً وی درس ناخوانده است، اما تالش او برای کسب جایگاه عالمان و ادبا در جامعه بود!
3( همانا وی هر چند بی سواد است،  اما تالشش به دست آوردن منزلت علما و ادیبان در جامعه است! 

4( بی شک او هر چند درس ناخوانده بود، ولی سعی می کرد جایگاه دانشمندان و ادبا را در جامعه به دست آورد! 
انسانی 741-96  :إنَّ الّذین قالوا ربُّنا الّله ثّم استقاموا فال َخوف َعلَیهم！

1( قطعاً آنان گفتند پروردگار ما فقط اهلل است آنگاه استقامت کردند، پس هیچ ترسی آنان را نیست!
2( قطعاً کسانی که گفتند پروردگار ما اهلل است سپس استقامت پیشه کردند، پس ترسی بر آنان نیست!

3( همانا آنان که می گویند قطعاً خدای ما اهلل است آنگاه پایداری بخرج می دهند، پس آنان را خوفی نیست!
4( همانا کسانی که می گویند خدای ما اهلل است سپس پایداری می کنند، پس هیچ گونه خوفی بر آنان نیست!

ریاضی 751-95 »مفتاح الُهدوء هو أن نَعلم أنّه ال أثَر لرأي اآلَخرین في َحیاتِنا!«: 
1( کلید آرام بودن این است که نظر دیگران در زندگی ما هیچ تأثیری ندارد! 

2( کلید آرامش یعنی بدانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد! 
3( کلید آرامش آن است که بدانیم نظر دیگران هیچ تأثیری در زندگی ما ندارد! 

4( کلید آرام بودن آن است که می دانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد!
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هنر 761-92 »ال دیَن للُمتلّون و إن ألقاك في الَخطأ َو تَظاهر بکماِل دیانته!«: 
گر به بی نقصی خود تظاهر کند و تو را به اشتباه بیفکند!  1( کسی که چند رنگ است دینی ندارد حّتی ا

2( هیچ دینی ندارد آن کس که دورنگ است و به کمال دین داریش تظاهر کرده باعث اشتباه تو شود! 
گر چه تو را به اشتباه بیفکند و به کامل بودن دیانتش تظاهر کند!  3( انسان دورو هیچ دینی ندارد ا
4( آن که دورو است دین ندارد هر چند ظاهری با دین و بی نقص نشان دهد و تو را به خطا اندازد!

ریاضی 771-94 هبّیة تحصل لَجمیع النّاس، ولکّن النّاجحیَن هم الّذین یَقتنصونها!«:  »الُفرُص الذَّ
1( فرصت هایی طالیی وجود دارد که برای همۀ مردم پیش می آید، ولی تنها پیروزمندان هستند که موّفق به شکار آن ها می شوند!

2( فرصت های طالیی برای تمامی مردم حاصل می گردد، ولی انسان های موّفق همان کسانی هستند که آن ها را شکار می کنند!
3( فرصت های زّرین برای همه انسان ها حاصل شدنی است، اّما تنها افراد پیروز هستند که شکارش می کنند!

4( برای تمامی مردمان فرصت هایی زّرین به دست می آید، ولی فقط افراد موّفق به شکار آن نایل می شوند!
انسانی 781-93 عاء فقط، بل یَحتاجان إلی مُجاهدٍة مستمّرٍة و طَویلٍة َو عمٍل جّدّي دائمّي!«:  »إّن الکماَل و الَعظمة ال یَتحّققان بالکالِم و الدُّ

1( کمال و بزرگی فقط با حرف و دعا محّقق نمی شود، بلکه به مبارزۀ دائمی و طوالنی و کاری جّدی و مستمّر احتیاج دارد!
2( بزرگواری و عظمت با سخن گفتن و دعا کردن تنها، حاصل نخواهند شد، بلکه به تالش و جدیّت دائمی در کارها احتیاج است!

3( کمال گرایی و بزرگواری تنها به وسیلۀ حرف و دعا به دست نمی آید، بلکه محتاج مبارزه و تالش همیشگی و کار واقعی و جّدی است!
4( بزرگی و مقامات بلند فقط به وسیلۀ حرف زدن و دعا کردن حاصل نمی شوند، بلکه به سعی و تالش و جدیّت دائمی و مستمر نیاز دارند! 

هنر 791-93 »إنَّ النّاَس في مَسیرهم نَحو أهدافِهم الّسامیة یُفّتشون َعن نَماذج مثالّیة لَیجعلوهم اُسوًة ألنُفِسهم!«: 
1( قطعاً مردم در مسیرشان به طرف هدف های عالی خویش در جست وجوی نمونه هایی واال برای الگوی خود می باشند!

2( بی شک مردم در مسیر خود به سوی اهداف عالی خویش به دنبال نمونه هایی ممتاز می گردند تا آن ها را الگویی برای خود قرار دهند!
3( قطعاً افراد مردم در مسیر خویش به سوی هدفهای واال در جست وجوی نمونه هایی عالی می باشند تا چون الگویی برتر برای آن ها باشند!

4( مردم در مسیر حرکت خود به سمت اهداف واالی خویش به دنبال نمونه های ممتازی می گردند، تا آن ها را برای خود چون یک الگو قرار دهند!
تجربی 801-94 »لیَس هناك َحّد لحاجاِت النساِن ولکّن الَمصادر مَحدودة، إذن یَجب َعلَینا أن نَستفید منها بِطُرق َدقیقة!«: 

1( نیازهای انسان حّد ندارند و این در حالتی است که منابع محدودی دارد، بنابراین بر ما واجب است که با روش دقیقی از آن ها استفاده کنیم!
2( حّد و مرزی برای نیازهای انسان نیست در حالی که منابع او محدود است، بنابراین ما باید با روشهای صحیح آن ها را مورد استفاده قرار دهیم!

3( حاجات انسانی بی حّد و مرز است، و با وجود منابع محدود بر ما الزم است که با روش مشّخصی این منابع را مورد استفاده قرار دهیم!
4( برای نیازهای انسان حّدی وجود ندارد، در حالی که منابع محدود است، لذا بر ماست که با روشهای دقیقی از آن ها استفاده کنیم!

انسانی 811-94 »الَحیاة تَبقی للَحقیقة بعَد کّل إغراٍق في الَمدح و في الّذّم!«: 
1( بعد از هر زیاده روی در مدح و ذّم، هیچ حیاتی برای حقیقت باقی نمی ماند!

2( هیچ حیاتی وجود ندارد که بعد از مدح و ذّم مبالغه آمیز، حقیقت را نشان دهد!
3( هیچ حیاتی، بعد از اغراق در هر گونه مدح و ذّم، برای حقیقت باقی نخواهد ماند!

4( بعد از مبالغه ها چه در مدح و چه در ذّم، هیچ حیاتی نمی ماند که حقیقت در آن باشد!
تجربی 821-97 عادة لیَست الحصول علی ما ال نَملك، بل هي أن ندرك قیمَة ما نَملك!«:  »إّن الَسّ

1( سعادت در آن چه که داریم نیست، بلکه آن است که ارزش آن چه را داریم بدانیم!
2( خوشبختی در آن چه نداریم نیست، بلکه درک آن چیزی است که مالک آن هستیم!

3( سعادت، دست یابی به آن چه نداریم نیست، بلکه آن است که ارزش آن چه را داریم درک کنیم!
4( خوشبختی به دست نیاوردن نداشته ها نیست، بلکه فهمیدن آن چیزی است که مالکش هستیم!

خارج 831-97 کثر من مائتي متر، ألّن کلَّ األلوان تَختفي هناك!«:  »ال لوَن في ُعمٍق أ
1( هیچ رنگی در عمق حدود دویست متر نیست، چه همۀ رنگ ها همان جا مخفی می شوند!

2( هیچ رنگی در عمقی بیش از دویست متر وجود ندارد، زیرا آنجا همۀ رنگ ها پنهان می شوند!
3( در عمق بیش از دویست متر هیچ رنگی نیست، برای این که آن مکان همۀ رنگ ها را پنهان می کند!

4( در عمقی بیشتر از دویست متر رنگی نیست، از آنجا که همۀ رنگ هایی که وجود دارند، مخفی شده اند!
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انسانی 841-89 »َعلمُت أّن الحّق في األغلب فیما ننکره.«:  

2( یقین کردم که حق همان است که ما انکارش می کنیم. 1( فهمیدم اغلب آن چه انکار می کنیم همان حق است. 

4( اطمینان یافتم که در اغلب اوقات چیزی را انکار می کنیم که حق است. 3( دانستم که معموالً حق در آن چیزی است که آن  را انکار می کنیم. 

خارج 851-87 »لیت النسان یَتأّمل في َجمیع الکائنات الُمسّخرة له و یدرك ِسرَّ َجمالها.«: 

1( امید است که آدمی در مورد همۀ جهان مسّخر شده برای او،  بیندیشد و سّر جمال آن ها را دریابد. 

2( چه خوب است بشر در کّل کائنات که برای او رام شده تأّمل کند و سّر جمال آن ها را خوب بفهمد.

3( کاش انسان در تمام موجودات که برای او مسّخر شده دقت نماید و راز زیبایی آن ها را درک کند. 

4( ای کاش بشر در مجموع هستی که برای او مطیع گشته فکر کند تا راز زیبایی آن ها را دریابد.

زبان 861-93 »لیتني کنُت قد تَعّلمُت منك أن ال أحزن علی کّل أمر مَکروه اُواجُهه، و لو کان کبیراً.«: 

گرچه بزرگ باشد.  1( کاش از تو آموخته بودم که بر هر امر ناپسندی که با آن مواجه می شوم غمگین نگردم، ا

گر بزرگ باشد، ناراحت نباشم.  2( شاید از تو آموخته باشم که به خاطر هر آن  چه از ناپسندی ها به من برسد حتی ا

3( کاش محزون نشدن را بر هر امر نامالیمی که با من مواجه می شود از تو یاد می گرفتم، ولو بزرگ باشد. 

4( شاید غم نخوردن را برای آن ناخوشایندی که به من خواهد رسید با وجود بزرگ بودن از تو بیاموزم.

ریاضی 871-98 عّین الّصحیح: 

2( لعّل الخیر قد نزل علینا: شاید خیر بر ما نازل شود! 1( لیتني رأیت جمیع الکتب: کاش همۀ کتاب ها را ببینم! 

4( لعّل الّصبر یُنقذنا: شاید پایداری نجاتمان دهد! 3( لیت ااِلمتحان قد انتهی: کاش امتحان تمام شود! 

عّین الّصحیح:-881

1( ！أیَحَْسُب اإلنساُن أن یُترك ُسدًی : آیان انسان پنداشته است که بیهوده رها می شود.

2( علی َمرِّ العصور ازدادت الُخرافات في أدیان الّناس.: با گذشت زمان ها خرافه ها در دین های مردم زیاد شد.

3( الّتدیُّن فطريٌّ في اإلنساِن و لکّل شعٍب طریقٌة للعبادة.: دینداری در انسان فطری است و هر مّلتی شیوه ای برای عبادت خود دارد.

4( تعّدد اآللهة رائجة في ُکلِّ زمٍن و لَیس أمراً جدیداً.: تعّدد خدایان در هر زمان رایج می باشد و مسئلۀ جدیدی نیست.

عّین الّصحیح:-891

1( أرَسَل اهلُل النبیاَء لُِیبّینوا الّصراط المستقیم و الّدین الحّق،: خداوند پیامبران خود را فرستاد تا راه راست و دین حق را بگویند.

2( َولْنَْدُکر مثالً إبراهیَم الخلیَل الّذي حاَول أن یُنقَذ قومه من عبادة الصنام،: و ما مثالی از ابراهیم خلیل می آوریم کسی که تالش کرد قوم خود را از 

پرستش بت ها برهاند.

3( ففي أحد العیاِد و لَّما َخرج قوُمه ِمن مدینتهم بقي إبراهیُم وحیداً،: پس در یکی از عیدها و زمانی که قوم او از شهرشان خارج شدند ابراهیم تنها ماند.

ر جمیَع الصنام في المعبَد إاّل الّصنم الکبیر.: پس تبر را برداشت و همه بت ها را در پرستشگاه به جز بزرگترین بت را خرد کرد. 4( فََحَمَل فأساً و کسَّ

عّین الّصحیح:-901

جرة الکبیر و کانَت لَه یَد ِمن الَخَشب.: تبری روی شاخه درخت بزرگ آویخت و دسته اش از چوب بود. 1( ُعلِّق الفأس علی ُغصن الشَّ

2( ！أَ أنَت فََعلَْت هذا بِآلَِهتِنا یا إبراهیُم : ای ابراهیم آیا تو این را با خدایان ما انجام دادی؟

نم الیتکّلم؛ إنّما یقُصد إبراهیم ااِلستهزاء بأصنامنا.:  همانا بت سخن نمی گوید، ابراهیم شاید خواست ما را با بت ها مسخره کند. 3( إّن الصَّ

قوا وانُصروا آلهتکم : و اینجا »گفتند: آتش زدند و خدایانتان را یاری کردند.« 4( َو هُنا ！قالوا حَرِّ

عیِّن الّصحیح:-911

1( ！إّن الّلَه ال یضیُع أجَْر الُمحسنین : قطعاً خداوند پاداش نیکوکاران را از بین نمی برد.

2( ！قاَل أعلَُم أّن الّله علی کلِّ َشيٍء قدیٌر : گفت: می دانم که خداوند بر تمام چیزها تواناست.

3( ！کأنَُّهّن الیاقوُت و الَمرجاُن : گویی که شبیه به یاقوت و مرجان شدید.

4( کأنَّ إرضاَء جَمیِع الّناِس غایٌة ال تُْدرَُك.: شاید راضی کردن مردم هدفی نخواستنی باشد.
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عّین الّصحیح:9292
1(！إنّاجََعلناُهقرآناًَعَربّیاًلََعّلکمتَعِقلوَن:بهدرستیکهماقرآنرابهعربیقراردادیمشایدشماخردورزیمیکنید.

2(الفقَرکالَجهِلَوالمیراَثکاألََدب.:هیچفقریهمچوننادانیوهیچمیراثیهمچونادبنیست.
3(！هَْلیَستويالّذیَنیَْعلَموَنَوالَّذیَنالیَْعلَموَن:آیاکسانیکهمیدانندوکسانیکهندانستهاند،باهمراستهستند.

الّلَهَمَعنا:ناراحتنمیشویچونخداباماست. 4(！التَحَزْنإنَّ
عّین الّصحیح:9392

کوُننشیطاًالیوموهویَومیُدّرسناالمعّلم.:امروزفعالیتندارمدرحالیکهامروزمعّلمدرسمانمیدهد! 1(الأ
2(الَذخیرةکذخیرةالَعملالّصالحعندعبداهلل.:هیچذخیرهایچونذخیرۀعملنیکنزدبندۀخدانیست!

3(التُصبحهذهالزهرةثمرًةعندالشتاء.:اینشکوفههنگامزمستانمیوهنخواهدشد!
گرآنرابشناسی! 4(الداءأسوأمنالکِبرإنتعرفه.:هیچدردیبهبدیکبرنیستا

خارج 949297 عّین الّصحیح: 
1(نحنالنَقدرأننُغّیرالماضَيأبداً،:مانمیتوانیمتغییریدرگذشتهبهوجودبیاوریم!

گردانشمندانهمۀجهانراکمککنیم، 2(إنساَعَدناعلماُءالعالمکلُّهم،:ا
3(النَستطیعأننُصلحخطًأقدارتکبناهأمِس،:نخواهیمتوانستخطاییراکهدیروزانجامدادیماصالحکنیم،

کتسابالّتجربةالللمالمةوالُحزن!:گذشتهبرایآموختنوکسبتجربهاستنهبرایسرزنشوغمخوردن! 4(إّنالماضيللتعّلموا
تجربی 959298 عّین الخطأ: 

1(الیقدرالمتکّبُرالجّبارأنیَزرعبذَرالحکمةفيقلبه،:یکخودبزرگبینستمگرنمیتواندبذرحکمتیدرقلببکارد،
خور،ولکنهذاالحکمة،:زیرااینقلبازصخرههاساختهشده،لیکناینحکمت، 2(ألّنهذاالقلبیُبنَیمنالصُّ

3(تَنبتفيقلبالمتواضعوتَعمرفیهمّدًةطویلة،:درقلبشخصفروتنمیرویدودرآنمدتیطوالنیماندگارمیشود،
4(کأّنالّتواضَعقریُنالعقلوالتکّبَردلیُلالجهل:گوییکهتواضعهمنشینعقلاستوتکّبرنشانۀجهل!

زبان 969298 عّین الخطأ: 
گرازاموالمانبرداشتکنیمبهمرورزمانکممیشود، 1(إننأخذمنأموالناتَنقصبمروراألیّام،:ا

2(ولکنعندمانُعطياآلخرینِمنعلمناونُعلِّمهم،:ولیهنگامیکهبهدیگرانازعلممانمیدهیموبهآنهاآموزشمیدهیم،
3(یکثرعلُمنا،ألّنفيالّتعلیمتکرارالّدرسألنفسنا،:علممانزیادمیشود،زیرادرآموزشدادنتکراردرساستبرایخودمان،

4(فالعلُمأحسُنمنالمالألنّهالزواَلله!:پسعلمقطعاًازمالبهتراستوعلمازبیننمیرود!
انسانی 979298 عّین الخطأ: 

1(ُکنُتفرحتمنأّنالحسناتتُذهبنالسّیئات:ازاینکهخوبیها،بدیهاراازبینمیبرد،شادشدهبودم!
2(کادتبنتيتَجهربغضبهاعندالّضیوفلّمانصحتُها:وقتیدخترمرانزدمهماناننصیحتکردمنزدیکبودخشمشراآشکارکند!

کتباشومراقبباشکهبرزبانتچیزیکهبدانعلمنداری،جارینشود! کتاًوراقبأنالیَجريعلیلسانكمالیسلكبهعلٌم:سا 3(ُکنسا
کبرالعیوب:وقتیشروعبهعیبگیریازدیگرانکردی،بدانکهآنخودشازبزرگترینعیبهاست! 4(لّمابََدأَتبأنتَعیباآلخریناِعلْمأّنذلكنفسهمنأ

عّین الخطأ:9892
1(نحننُریدأنتَمّراألیّامبُسرعة،:مامیخواهیمکهروزهابهسرعتبگذرد،

2(ونَظّنأّنبعدهذهاألیّامَسیحدثشيءجدید،:وگمانمیکنیمکهبعدازگذراندناینروزهاچیزجدیدیاست،
3(ولکنیَجبعلیناأنندركنفسهذهاألیّام،:ولیمابایدخوداینروزهارادرککنیم،

4(ألّنالحیاةهيهذهاألیّامالّتيقدأمضیناها!:زیرازندگیهمینروزهاییاستکهآنهاراگذراندهایم!
خارج 999294 عّین الخطأ: 

1(إّنحوادثالّدهرتنزلعلیکّلنفٍس،:بیشکحوادثروزگارهماناستکهبرهرنفسیفرومیریزد،
رلَهامنزیادةأونقصان،:مطابقآنچهاززیادییانقصانبرایشانمقّدرشدهاست، 2(بماُقدِّ

3(کأنّهاقطراتالمطرالّتيتنزلمنالّسماءإلیاألرض،:گوییآنهاقطراتبارانیهستندکهازآسمانبهزمینفرودمیآیند،
4(وَستُفتنونبها،فراقبواأنفسکمحّتیتخرجوامنهاأعّزاء.:وشمابهوسیلهآنهاامتحانخواهیدشد،پسمراقبخودباشیدتاازآنسربلندبیرونآیید.
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تجربی 1001093 عّین الخطأ: 
1( ل تؤّخر وقت َصالتك إّل للقیام بأمور الّناس.: زمان نماز خود را فقط برای انجام کارهای مردم به تأخیر بینداز.
2( اِْسَع في کسِب العلم حّتی یَرفع عملُك علَمك.: در به دست آوردن علم تالش کن تا عملت، علمت را بال ببرد.

3( َمن یطلُب مطلوبَه یَهُجر نوَمه.: هرکس مطلوب خویش را بجوید از خواب خود دست می کشد.
ر أمانیك ألنّه لخیَر في کثرتها.: آرزوهایت را مقّصر بدان زیرا در زیادی آن ها خیر نیست. 4( قَصِّ

عّین الخطأ:10110
1( ل تَغَْضْب، فِإنَّ الَغَضَب َمفَسَدٌة.: عصبانی نشو، زیرا خشم مایۀ تباهی است.

ْجن ِمَن اللِّسان.: هیچ چیزی به زندانی کردن شایسته تر از زبان نیست. 2( ل شيَء أحَقُّ بِالسِّ
3( ل یَرحَُم اهلُل َمن لیَْرحَُم الّناَس.: خداوند رحم نمی کند، به کسی که به مردم رحم  نمی کند.

4( ！ل علَم لَنا إّل ما َعلَّْمتَنا: هیچ دانش نیست آن چه را که به ما آموزش دادی.
عّین الخطأ:10210

ُکم کنتُم ل تَْعلَموَن : پس این روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید. 1( ！فَهذا یَوُم الْبَْعِث َولکنَّ
ک بشوم. 2( ！َو یَقوُل الکاِفُر یا لَیْتَني کنُت تراباً : و کافر می گوید شاید خا

3( لیتني اُشاِهُد جمیَع ُمُدن بالدي.: کاش من همه شهرهای سرزمینم را ببینم.
4( یا مجیب َدعوة المضطّرین، إمأل َصدَرنا من اإلنِشراح.: ای برآورنده دعوت درماندگان، سینه مان را از شادمانی پر کن.

انسانی 1031096 عّین الخطأ: 
1( علی کّل مسلم أن یَدعو اآلخرین إلی المعروف،: بر هر مسلمانی است که دیگران را به کار نیک فراخواند،

2( و ل ینبغي لإلنسان أن یقول ما شأني بالّناس،: و سزاوار انسان نیست که کاری به کار مردم نداشته باشد، 
3( ألّن کّلنا مسؤولون أمام المجتمع،: زیرا همۀ ما در برابر جامعه مسؤول هستیم، 

4( و إّن سلوك اإلنسان الّصحیح یُسّبب تقّدم الّشعب! : و رفتار صحیح انسان سبب پیشرفت مّلت می شود! 
هنر 1041092 عّین الخطأ: 

1( إّن الّذین یَطلبون حیاة طّیبة یَعیشون بقدرة،: آنان که زندگی شرافتمندانه ای می خواهند با قدرت زندگی می کنند، 
2( و یتحّملون مشّقاتها و ل ینسون اآلخرین في حیاتهم،: و سختی هایش را تحّمل کرده و دیگران را در زندگیشان فراموش نمی کنند،

3( ولکّنهم ل یتوّقعون من الناس شیئاً،: اّما آن ها از مردم توّقع چیزی نداشته اند، 
4( هؤلء هم یُؤمنون بأّن اهلل کفیل لرزق عباده!: این ها همان ها هستند که ایمان دارند به این که خداوند روزی بندگانش را عهده دار است!

زبان 1051092 عّین الخطأ: 
1( من یَستطیع من بَیننا أن یفهم النصوص األدبّیة!: چه کسی از بین ما می تواند متون ادبی را بفهمد! 

2( عزمت علی أن اُساعده أل  نّي ل اُشاهد تقّدماً في عمله!: تصمیم گرفتم به او کمک کنم زیرا در کارش پیشرفتی نمی بینم! 
کثر مّما هم بحاجة إلیه!: مردم بیشتر کالها را به خاطر نیازشان خریداری می کنند!  3( یَشتري الناس أشیاء أ

4( کان رأیه صواباً و اآلخرون یَستدلّون برأیه!: نظرش درست بود و دیگران به نظر او استدلل می کردند! 
»ای کاش ما فقط از دیگران تقلید نکنیم، و به خودمان نیز تکیه کنیم!«: 10610

کي آخرین و نصبح معتمدین علی أنفسنا! 2( لعّل لنحا کي آخرین و نعتمد علی وجودنا کذلك!  1( لیتنا ل نحا
کي اآلخرین فقط و نعتمد علی أنفسنا أیضاً! 4( لیتنا ل نحا کي اآلخرین و نکون معتمدین علینا أنفسنا!  3( لعّلنا ل نحا

»گویا گوش سپردن به آیات قرآن زندگی تو را تغییر داده است!«:10710
2( کأّن اِلستماع إلی آیات القرآن تغّیرت حیاتك! 1( کأنّك غّیرت حیاتِك بعد أن تستمعي إلی آیات القرآن! 

4( کأّن اِلستماَع إلی آیات القرآن غّیر حیاتك! 3( کأّن اِستماع اآلیات القرآن قد غّیر الحیاة لك! 
»از کیفی که پدرم دیروز برایم خرید استفاده کردم، ولی آن بسیار کوچک است!«:10810

2( اِستفدُت من المحفظة الّتي اشتراها لي أبي أمس، ولکّنها صغیرة جّداً! 1( من محفظتي الّتي أبي قد اشتراها أمس استفدُت ولکّنها صغیرة جّداً! 
4( والدي قد اشتری محفظة لي أمس و أنا اِستفدُت منها مع أنّها صغیرة جّداً! ا!  3( ما اِشتری والدي المحفظة أمس إّل أن أستفید منها مع أ نّها صغیرة جدًّ



27

»معّلممان مقاله ای را که در مورد منظومۀ شمسی نوشتیم نپذیرفت زیرا پر از غلط بود!«:-1091
1( لم یقبل معّلمنا المقالة التي کتبناها حول المنظومة الشمسّیة ل  نّها کانت مملوءة بِالَخطأ!

2( ما قبل المعّلم مّنا المقالة الّتي کتبناها حول المنظومة الشمسّي ل  نّها کانت مملوءة بالخطاء!
3( ما قبلت معّلمتنا المقاالت الّتي کّنا نکتبها حول المنظومة الشمسّیة ل  نّها کانت مملوءة بِالَخطأ!

4( لم تقبل المعّلمة مّنا مقاالت کّنا قد کتبناها حول المنظومة الشمسّیة ل  نّها کانت مملوءة بالخطاء!
»ای مردم! توشۀ خود را آماده کنید شاید این روزهای اندک فرصت آخرتان باشد!«: أیُّها النّاس ....-1101

2( أعّدوا الُعّدة لعّل هذه الفرص القلیلة ستکون أیّامکم الخیرة! 1( هّیؤوا ُعّدتکم، لعّل هذه الیّام القلیلة تکون فرصتکم الخیرة! 
4( أعّدوا زادکم لیت هذه الیّام القلیلة یکون فرصتکم الخیرة! 3( هیِّئي زادکم لیت هذه الفرص القلیلة ستکون أیّامکم الخیرة! 

»مادران متعهد می دانند که باید بین کار در بیرون منزل و ادارۀ خانه هماهنگی ایجاد کنند!«:-1111
1( تعلم االُّمهات الملتزمات أنّه من الواجب أن تجمع ما بین عمل خارج البیت و إدارة بیتهّن!

2( تعلمن االُّمهات الملتزمات أنّه یجب علیهّن الجمع ما بین العمال في خارج المنزل و إدارة المنزل!
3( علی االُّمهات الملتزمات أن یعلمن أّن الجمع بین أعمال خارج المنزل و إدارة المنزل واجب علیهّن!
4( إّن االُّمهات الملتزمات یعلمن أّن علیهّن أن یجمعن بین العمل في خارج البیت و بین إدارة المنزل!

»یاد گرفته ام که در سرزنش کردن کسی به سبب گناهی که مرتکب شده عجله نکنم، پس شاید خدا بخواهد از گناهش بگذرد.«:-1121
1( تعّلمت أن ال أعجل أبداً في معاتبة اآلخر بذنب ارتکبه عسی ربّه یغفر ذنبه بإرادته.

2( علمت أّن العجلة في المعاتبة الحد لِجل ذنب یرتکبه مذمومة فلیت اهلل أراد أن یغفر ذنبه.
3( لقد تعّلمت أن ال أعجل في عقاب أحد بذنب ارتکبها فلعّل اهلل یرید أن یغفره.

4( قد تعّلمت أن ال أعجَل في معاتبة أحد بذنب ارتکبه فلعّل اهلل یرید أن یغفر ذنبه.
»از کسانی که بخل می ورزند دوری کن، زیرا آن ها تو را از خوبی دور می کنند!«:-1131

2( جانب مّمن هم بَخیلون، ل  نّهم یَبتعدونك عن الخیر! 1( اجتنب الّذین یَبخلون، ل  نّهم یُبعدونك عن الخیر! 
4( اجتنب مّمن هم یَبخلونك، لّن یَبتعدون عن الخیر! 3( جّنب من الّذین یَبخلونك، ل  نّهم یُبعدون عن الخیر! 

»انسان مالک اعمال خود است، پس نباید سخنش از عملش دور باشد!«:-1141
2( یملك اإلنسان أعماله بنفسه، فالیکون کالمه أبعد من أعماله! 1( إّن اإلنسان مالك أعماله، فال یکن کالمه بعیداً عن عمله! 

4( مالك العمال هو اإلنسان، و یجب أن ال یکون کالمه أبعد من أعماله! 3( اإلنسان یملك عمله بنفسه، فیجب علیه أن ال یبعد کالمه عن عمله! 
»همکالسی ام سرما خورده بود لذا از دست دادن با او خودداری کردم!«:-1151

2( َزمیالتي ابتلین بالّز   کام فلهذا ابتعدت عن المصافحة معهّن! 1( کان َزمیلي قد ابتلي بالّز   کام فامتنعت عن مصافحته! 
4( إّن َزمالئي کانوا قد اُبتلوا بالّز   کام فلذا أبعدت نفسي عن مصافحتهم! 3( إّن َزمیلتي أبتلیت بالّز   کام فبهذا الّسبب منعت من أن اُصافحها! 

»مادران کشور ما در راه بهتر کردن اوضاع خانواده از هیچ تالشی دریغ نمی ورزند!«:-1161
1( اُّمهاتنا في البالد لم یقّصرن من أّي سعي في طریق تحسین اُسرتهّن!

2( ال تقّصر اُّمهات مدینتنا من أّي نشاط في سبیل إحسان أوضاع العائلة!
3( في بلدنا اُّمهات لن یهملن أّي محاولة في طریق إحسان وضعّیة أهلهّن!

4( إّن اُّمهات بالدنا ال یقّصرَن من أّي جهد في سبیل تحسین أوضاع االُسرة!
»این نعمت های آسمانی که بر ما نازل می شود، منبع رحمت است از جانب پروردگار!«:-1171

1( هذه الّنعمات الّسماویّات الّتي ینزلن علینا دائماً، هي منبع رحمة من جانب ربّنا!
2( هؤالء الّنعمات الّسماویّات الّتي تنزل علینا، إنّها منبع الرحمة من جانب ربّنا!

3( اُولئك الّنعم الّسماویة الّتي ینزلن علینا، هي منبع رحمة من جانب الّرب!
4( هذه الّنعم الّسماویة الّتي تنزل علینا، إنّها منبع الرحمة من جانب الّرب!

هنر 1181-98 »سقوط جوجه ها منظرۀ بسیار ترسناکی است، ولی گریزی از آن نیست!«: 
2( السقوط للفراخ من مشاهد مرعبة کثیراً، أّما لیس فرار منه!  1( السقوط للفراخ من المناظر المرعبة، ولکن ال یمکن الفرار منه!  

4( سقوط أفراخ منظرُه مخوف کثیراً، أّما ال بُّد منه! 3( سقوط الفراخ مشهد ُمرعب جّداً، ولکن ال فرار منه!  
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خارج 1191-98 »کاش همۀ شهر های کشورم را می دیدم!«: 
2( لیتني أنظر کّل المدن في بالدي! 1( لعّلني اُشاهد مدن بالدي جمیعاً!  

4( لیتني کنت اُشاهد جمیع مدن بالدي! 3( لعّلي کنت أنظر مدن بالدي کّلها!  
انسانی 1201-95 »کاش بتوانم دو رنگ درونم را با هم نشینی مؤمن به یک رنگ خدایی تبدیل کنم.«: لیَتني .... 

2( أستطیع أن اُبّدل الّلونین االثنین لباطني لوناً واحداً إلهّیاً بمصاحبة المؤمن. 1( اِستطعُت أن اُغّیر لونین اثنین في داخلي بلون إلهّیة َمع مصاحبة المؤمن. 
4( قدرُت أن اُبّدل هذا الّلونان في باطني إلی لون واحد إلهّیة مع معاشرة المؤمن. 3( أقدُر أن أنقلب هذا الّلونان االثنان في داخلي إلی لوٍن إلهيٍّ بمعاشرة المؤمن. 

انسانی 1211-97 »کاش می  توانستم تحصیل خود را ادامه دهم تا برای جامعه مفیدتر از امروز باشم.«:  
کون نافعاً من الیوم للمجتمع. 2( لیتني إنّي اُریُد أن اُدیم تحصیلي و أ کون أنفع للمجتمع من الیوم.  1( لیتني کنُت أستطیع أن اُدیم دراستي ِل

کون نافعاً للمجتمع مثل الیوم. 4( لیتني کنت أقدر أن استمّر علی تحصیلي حّتی أ کون أنفع من الیوم للمجتمع.  3( لیتني إنّي قادر أن أواصل دراستي َو أ
تجربی 1221-94 »نصیحتگراِن صالح دیگران را به آنچه قادر بر انجام آن نیستند، وادار نمی کنند!«: 

1( ال تُلجئ الّناصحات المحسنات الّناس اآلخرین بأمرٍ لیست قادرات علیه!
2( إّن الواعظین المحسنین ال یُلجؤون الّناس اآلخرین بما ال یقدرون علیه!
3( ال تحّمل الواعظات الّصالحات اآلخرین علی ما لیسوا قادرات علی قیامه!

4( إّن الّناصحین الّصالحین ال یحّملون اآلخرین شیئاً ال یقدرون علی القیام به!
هنر 1231-96 »عاقالن کسانی هستند که خود را برای عبور از سختی و راحتی این دنیا آماده کرده اند!«:  

1( العقالء هم الّذین قد أعّدوا أنفسهم للعبور من صعوبة هذه الّدنیا و راحتها!
2( العقالء من یستعّدون أنفسهم للعبور من الّصعب في هذه الدنیا و راحتها!

3( إّن العقالء من یعّدون نفسهم للمرور من المصاعب و الراحة في هذه الدنیا!
4( إّن العقالء هم الّذین اِستعّدوا نفسهم للمرور من صعوبات و راحة هذه الّدنیا!

هنر 1241-92 »ما نباید خود را با هر نوع شوخی مشغول کنیم، زیرا بعضی از آن ها ما را به راه باطل می کشاند!«:  
1( علینا أن ال نشغل أنفسنا بکّل نوع من أنواع المزاح، فإّن بعضه یجّرنا إلی الطریق الباطل! 

2( یلزم علینا أن لن ننشغل بکّل أنواع المزاح، لّن البعض منه یجّر المسیر الباطل لنا!
3( یجب علینا عدم االشتغال بأّي نوع من أنواع المزاح، فبعضه یجّر لنا النهج الباطل! 

4( علینا عدم االنشغال بکّل نوع من أنواع المزاح، حّتی ال یجّر السبیل الباطل لنا!
»وسوسه هر روز دِر قلبمان را می کوبد که به عنوان مهمان وارد شود، به او اجازه ندهید، زیرا سلطان قلبتان خواهد شد!«: إّن الوسوسة .............. -1251

انسانی 96 1( تدّق باب قلبنا کّل یوم لتدخل ضیفاً، فال تأذنوا لها، ل نّها ستصبح سلطان قلبکم!  
2( تطرق قلوبنا کّل یوم لتدخل ضیوفاً، ال تأذنوا لها، ل نّها ستکون ملکاً علی قلوبکم!

3( تضرب باب قلبنا لتدخل کّل یوم ضیفاً، ال تسمحوا لها، فتصبح سلطان علی قلبکم! 
4( تطرق باب قلوبنا لتدخل کّل یوم ضیوفاً، فال تسمحوا لها، ل نّها ستکون ملك قلوبکم!

ریاضی 1261-94 عّین غیر المناسب للمفهوم:  
1( لن یهلك امرؤ عرف قدر نفسه.: جایی بنشین که برنخیزانندت!

2( کأّن إرضاء الّناس غایة ال تُدرك.: زندگی به مراد مردم نتوان کرد.
3( المرء علی دین خلیله و قرینه.: تو اّول بگو با کیان زیستی / پس آن گه بگویم که تو کیستی

4( عاتب أخاك باإلحسان إلیه.: عتاب دوست خوش باشد ولیکن / مر آن را نیز پایانی بباید
تجربی 1271-95 »العبرة باألفعال و لَیست باألقوال« عّین غیرالمناسب للمفهوم:  

2( به عمل کار برآید به سخندانی نیست. 1( گفتار بی کردار ضایع ماند.  
4( جهان یادگار است و ما رفتنی / به مردم نماند جز از گفتنی 3( دو صد گفته چون نیم کردار نیست / بزرگی سراسر به گفتار نیست. 

عّین الّصحیح في المفهوم: »الفقَر أشدُّ من الَجهل.«-1281
2( دشمن دانا که غم جان بود / بهتر از آن دوست که نادان بود 1( صبر کن با فقر و بگذار این مالل / زانك در فقر است عّز ذوالجالل 
4( علم چندان که بیشتر دانی / چون عمل در تو نیست نادانی 3( نیست اندر جهان ز من بشنو / هیچ دردی چو درد نادانی 



29

عّین الّصحیح في المفهوم: »ال کنَز أغنی ِمَن القناعة.«:-1291
ــت ــد گرف ــره ای بای ــت حج ــوی قناع ــر ک ــر س 1( ب
مشــوی رخ  ز  قناعــت  و  فقــر  غبــار  حافــظ   )2
کبــود چــرخ  زیــر  کــه  آنــم  هّمــت  غــالم   )3
4( دنیــا ز کــف گــذار چــون دعــوی دیــن کنــی

ــت ــن اس ــی در ت ــا نیم جان ــد ت ــی می رس ــم نان نی
گــری کیمیا عمــل  از  بهتــر  ک  خــا کایــن 
اســت آزاد  پذیــرد  تعلــق  رنــگ  زهرچــه 
ــی ــن کن ــرف ای ــا ص ــه ت ــواه ک ــدر از آن بخ آن ق

جن ِمَن اللِّسان«-1301 عّین األصّح في المفهوم: »الشيَء أحقُّ بِالسِّ
خجـــل نبینـــی  هرگـــز  آواز  1( کـــم 
گـــوی مـــرده  ده  نـــادان  ز  کـــن  2( حـــذر 
3( ز گفت وگــو ســبک چــون موج طوفان دیــده می گردم
گــوش گنــده  آ باشــد  ســخن  4( فــراوان 

جـــوی مشـــک بهتـــر کـــه یـــک تـــوده گل
گـــوی پـــرورده  و  گـــوی  یکـــی  دانـــا  چـــو 
ــردم ــران چــون گوهــر ســنجیده می گ ز خاموشــی گ
خمــوش در  مگــر  نگیــرد  نصیحــت 

عّین الّصحیح في المفهوم: »أیُّها الفاِخُر جهالً بِالنَّسب / إنّما النّاُس اِلُمٍّ َو أِلٍب«.-1311
ً أبـــدا فصلـــي  و  أصلـــي  تَُقـــل  1( ال 
الجبـــال صعـــوَد  یحـــبُّ  ال  َمـــن  2( َو 
ُیحســـُنه مـــا  اإلنســـان  3( قیمـــُة 
طینــٍة مــن  ُخلِقــوا  تَراُهــم  4( بَــل 

َحَصـــل قـــد  مـــا  الفتـــی  أصـــُل  إنّمـــا 
الُحفـــر بیـــن  هـــر  الدَّ أبـــَد  یَعـــش 
أقـــّل أم  منـــه  اإلنســـاُن  کثـــَر  أ
َعَصـــب َو  َعْظـــٍم  َو  لَْحـــٍم  ِســـوی  َهـــل 

ال یَرَحُم الّلُه مَن الیَْرَحُم النّاَس.« عّین الّصحیح في المفهوم:-1321
1( وز آنچــه فیــض خداونــد بــر تو می پاشــد
ــی ــی غم ــران ب ــت دیگ ــز محن ــو ک 2( ت
ــد ــق خــدا شــفقت کن ــر خل ــه ب ــر ک 3( ه
4( ترحـــم بـــر پلنـــگ تیـــز دنـــدان

ـــاش ـــدگان او می پ ـــدم بن ـــز در ق ـــو نی ت
نشـــاید کـــه نامـــت نهنـــد آدمـــی
ـــد ـــر او رحمـــت کن ـــی خـــود ب حـــق تعال
گوســـفندان بـــر  بـــود  ســـتم کاری 

»کأنَّ إرضاء جمیع  النّاس غایة ال تدرك«. عّین غیرالمناسب للمفهوم:-1331
ـــد ـــد ندی ـــز ب ـــردم به ج ـــش م 1( بداندی
2( کـــس از دســـت جـــور زبان هـــا نرســـت
ــژدم بســتن ــش ک ــار و نی 3( کام و دم م
گر از تو شود شاد بس است 4( خاطری چند ا

ندیــد خــود  از  عاجزتــر  و  بیفتــاد 
گــر خودنمــای اســت و گــر حق پرســت ا
بتــوان، نتــوان زبــان مــردم بســتن!
زندگانــی بــه مــراد همــه کس نتــوان کرد!

ِاقرأ النّص التالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّص:  انسانی85
إن الّرخاء قد یُفسد الطبیعة البشریّة، فال بُّد لها من شّدة تصلحها! و الحدید قد یُفَسد، فال بُدَّ من نار تذیبه )ذوب کند( حّتی تصلحه. النسان الَّذي ال یَعرف 
هل هو إنسان لم یعرف الواقع فُیصاب بالَملَل عند مواجهة المشکالت. إذا بحثنا عن حیاة العظماء و المشاهیر وجدنا أن طریقهم لم  من الحیاة إاّل وجهها السَّ

یکن مفروشاً بالورود، و کثیراً ما نسمع یقولون »عّلمتنا الحیاة«! و یقصدون منه الّصعاب و المصائب الّتي ظهرت لهم، ولکنّهم لم یستسلموا أمامها. 
عّین المقصود من النّص:-1341

2( درك اآلمال في رکوب الخطار! 1( اإلنسان یبحث عن الحیاة السهلة.  
هل. 4( علی اإلنسان أن یعرف وجه الحیاة السَّ 3( اإلنسان یفسد کما أّن الحدید یفسد أیضاً. 

د الراحة في الحیاة فإنّه ...-1351 علی حسب النّص: مَن تَعوَّ
2( یفّر من مواجهة الّشدائد! 1( الیحّب الصعوبات و الشدائد!  

4( یشعر بالیأس عندما یواجه المصائب! 3( الیُحّب الوصول إلی العّزة و الکمال! 
مَن هو الّذي لم یَعرف الّدنیا؟ »الّذي ............«-1361

2( جعل طریقه في الدنیا مفروشاً بالورود. 1( یجد آماله فیها و الیستسلم أمامها. 
4( ال یستسلم أمام الّصعاب و المصائب. 3( ظنَّ أّن الحیاة خالیة من الّتّعب.  

عّین العبارة الّتي الیناسب مفهوُمها موضوَع النّص:-1371
2( و َمن طلب الُعلی َسهر الّلیالي! 1( بقدر الکّد تُکتسب المعالي!  

4( ！عسی أن تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم کله!   3( ال تحسب المجد تمراً أنت آ



122

درس اول پایۀ دوازدهم 

ترجمه عبارت: »انسان آثار قدیمی را که بر توجه بشر به دین 11  1
کید می کند، ............ .« تأ

ترجمه گزینه ها:
4( کوشید 3( حاضر کرد  2( فرستاد  1( کشف کرد 

ترجمه عبارت: »همانا .............. اسالمی هرجایی را شامل می شود 21  2
و یا نشانه ای برای عبادت هستند که انسان را به یاد خداوند متعال می اندازند.«

ترجمه گزینه ها:
4( مجسمه ها 3( تمدن ها  2( مراسم  1( روش 

»آلهة« جمع »إله« و به معنای »خدایان، معبودان« است.31  4
بررسی گزینه ها:41  4

1( هدف از تقدیم .............. برای خدایان کسب خشنودی آن ها بود. )قربانیان(
2( .............. تبر روی شانه بت بزرگ در پرستشگاه. )آویخته شد(

3( انسان تمدن ها را از طریق ............ و نقش ها شناخت. )کنده کاری ها(
4( ............ خدایان نزد برخی مّلت ها روشی برای عبادت بوده است. )دوری کردن(

ترجمه گزینه ها:51  2
1( انسان بیهوده آفریده نشد )به جز(

2( در جای خالی کلمه ای مناسب قرار بده. )قرار بده(
3( درگیری میان دو کشور شّدت یافت. )خرافه ها(

4( »... گویی که آن ها بنایی استوار و محکم اند.« )شادمانی(
»اِحمي« نگه دار )خواهرم به دخترش سفارش کرد و به او گفت: 61  3

خودت را از گناه نگه دار.(
نگهبان 71 زیرا  است  نورانی  »خوشبختانه خیابان  ترجمه عبارت:   2

چراغ ها را روشن کرده است.«
ترجمه گزینه ها:

2( شانس ـ روشن کرد 1( سینه ـ مطمئن شد 
4( شادمانی ـ روشن کن 3( گمان ـ یاری کرد 

القرابین = األضحیة )قربانیان(81  1
بررسی گزینه ها:91  4

1( ازدادت )افزایش یافت(  قَلَّت )کم شد(
2( وحیداً )به تنهایی(  جَماعة )گروه(

3( الکبیر )بزرگ(  َصغیر )کوچک(
4( الُمستقیم: راست / َسدید: محکم و درست

ترجمه گزینه ها:101  4
2( عّفت ـ حیا ـ ادب ـ نیکویی 1( پی ـ استخوان ـ گوشت ـ خون 

4( گل ـ خشم ـ فریب ـ پرستش  3( آهن ـ مس ـ طال ـ نقره 

ترجمه گزینه ها:111  4
1( مجسمه ای از سنگ یا چوب یا آهن که به جای خدا پرستش می شود. بت
2( عضوی از اعضای بدن که در باالترین قسمت تنه واقع می شود.  شانه
3( کسی که باطل را ترک می کند و به دین حق متمایل می شود  یکتاپرست

4( وسیله ای دارای دسته ای از چوب و دندانه ای پهن از آهن که با آن بریده 
می شود.  سرود

ترجمه عبارت: »شکارچی ............ آهنی را برداشت و آن را ............ 121  4
باالی تنه درخت، عصر هنگام.«

ترجمه گزینه ها:
2( سنگ ـ قرار داد 1( درگیری ـ قرار داد 

4( تبر ـ آویخت 3( بت ـ سوزاند  
ترجمه عبارت: »همسایگان شروع به ............ این مرد متأّسفانه از 131  3

دین حق منحرف شده است.«
ترجمه گزینه ها:

4( ترک می کنند 3( پچ پچ می کنند  2( کشف می کنند  1( سؤال می کنند 
کتاف« به معنای »شانه ها« و مفرد آن »َکتِف« است.141 »أ  4
»أّن« از حروف مشبهة بالفعل است و در وسط عبارت و پس از فعل 151  1

»أعلم« به معنای »که« به کار می رود. )گفت می دانم که خداوند برهرچیزی تواناست.(
برخی 161  ............ و  شد  آغاز  صبح  در  »جلسه  عبارت:  ترجمه   1

کارمندان در آن  حاضر نشدند.«
ترجمه گزینه ها:

4( یا 3( که  2( شاید  1( اما 
ترجمه عبارت: »در برخی روستاها، زمین های کشاورزی خشک 171  3

شد، ............ باران بر ما ببارد.«
ترجمه گزینه ها:

4( شاید 3( ای کاش  2( همانا، قطعاً  1( گویی 
ترجمه سایر گزینه ها:181  3

4( موفّق بشوم 2( او را حاضر کنید   1( نگیرید 
ترجمه عبارت: »بادها وزیدند پس .............. شاخه ها را ............ به 191  2

خانه ها ضرر نزد.«
ترجمه گزینه ها:

2( شکست ـ ولی 1( مبارزه کرد ـ گویی 
4( فرستاد ـ ای کاش 3( آویخت ـ شاید  

ترجمه عبارت: » ............ اخالقی زشت تر از غرور نیست.«201  1
ترجمه گزینه ها:

4( شاید 3( که  2( همانا  1( هیچ 
که هیچ عهدی 211 برای کسی  نیست  »هیچ  دینی  ترجمه عبارت:   2

برایش نیست.« »ال«ی نفی جنس، به صورت »هیچ ... نیست« ترجمه می شود.
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حرکت گذاری درست عبارت: »ِإنَّ الَهَدَف ِمْن تَْقدیمِ الَقرابیَن کاَن 221  3
ها.« )»الَقرابیَن« جمع مکسر »ُقربان« است و حرف »ق« با حرکت  تََجنَُّب َشرِّ

ل« است.( »فتحه« می آید. / »تََجنَُّب« مصدر باب »تََفعُّ
الَّذي 231 األََدِب  ِمَن  أنَْفُع  »المیراَث  عبارت:  درست  حرکت گذاری   4

نَْکتَِسبُُه.« )»میراَث« اسم »ال«ی نفی جنس است و حرکت آخر آن با فتحه 
می آید. »أنَْفُع« خبر »ال«ی نفی جنس است و حرکت آخر آن با »ضمه« می آید./ 
است.( صحیح  »یَْفتَِعُل«  وزن  بر  »اِفتعال«  باب  از  مضارع  فعل  »نَکتَِسُب« 

حرکت گذاری درست عبارت: »ما ُخلَِق العالَُم ُسدًی بَْل فیِه ِعبٌَر.« 241  4
)»ُسدٰی« به معنای »عبث، بیهوده« است. / »ِعبَر« جمع مکّسر»ِعبَْرة: پند، 

نصیحة« است.(
داً 251 جَیِّ رِس  الدَّ إلی  یَْستَِمْع  ال  »َمْن  عبارت:  درست  حرکت گذاری   2

یَرُسْب في ااِلمتِحاِن.«
)»یَْستَِمْع« فعل مضارع از باب »اِفتِعال« و بر وزن »یَْفتَِعل« صحیح است. / 

»ااِلمتِحان« مصدر بر وزن »اِفتِعال« است.(
أِقم َوجَهك للّدین: به دین روی آور )رد گزینه 1 و 3 و 2( / حنیفاً: 261  4

بایکتاپرستی )رد گزینه 1 و 2 و 3( 
الشعَب: هیچ مّلتی نیست )رد گزینه 1 و 3 و 4( / شعوب األرض: 271  2

مّلت های زمین )رد گزینه 4( / کاَن لَه دیٌن و طریقٌة: دینی و روشی داشته 
باشد )رد گزینه 1 و 3 و 4( / لِلعبادة: برای عبادت، برای پرستش )رد گزینه 1(

کید می کند )رد گزینه 1 و 4( / الحضارات الّتي: تمدن هایی 281 تؤّکُد: تأ  3
را که )رد گزینه 2 و 4( / َعَرفها: آن ها را شناخته است )رد گزینه 1 و2 و 4( / ِمن 
خالل الّنقوش: از طریق نگاره ها )رد گزینه 1 و 4( / بالّدین: به دین )رد گزینه 1(

القرابین: پیشکش کردن قربانیان )رد گزینه 3( / لآِللهة: 291 تقدیم   2
برای خدایان )رد گزینه 1 و 4( / رضاها: خشنودی آن ها )رد گزینه 3(

بدأ ... یتهامسون: شروع به پچ پچ کردند، شروع به آهسته سخن 301  1
گفتن کردند )رد گزینه 2 و 3( / إّن: به درستی که، قطعاً، همانا )رد گزینه 3( / 
لیتنا: ای کاش ما )رد گزینه 3 و 4( / نتخّلص منها: از آن ها خالص شویم 

)رهایی یابیم، نجات یابیم(
هذه الکتابات علی الحجر: این نوشته ها روی سنگ )رد گزینه 1 و 2 311  3

و 4( / تدّل: داللت می کند )رد گزینه 1 و 2 و 4( /  حَضارةٍ: یک تمدن، تمدنی 
)رد گزینه 2( / یَرجع زمنها: زمان آن برمی گردد )رد گزینه 1 و 2 و 4( / ثالثة 

آالِف َسنٍة: سه هزار سال
الّصیاد: شکارچی )رد گزینه 4( / جذع الّشجرة: تنه درخت )رد 321  3

أخشابها:   / و4(   2 و   1 گزینه  )رد  آهنی  تبر  الحدیدّي:  الفأس   /  )2 گزینه 
چوب های آن )رد گزینه 1(

الّصراعات بین قومین: درگیری ها )نزاع ها( میان دو گروه )دو قوم( 331  2
أصنامهما:   /  )3 گزینه  )رد  زمانی که  هنگامی که،  عندما:   /  )3 و   1 گزینه  )رد 

بت هایشان )رد گزینه 1( / الَمعبد: عبادت گاه، پرستشگاه )رد گزینه 4(
: شاید، چه بسا، ممکن است )رد گزینه 2( / هذه الخرافات: این 341 لَعلَّ  3

خرافه ها )رد گزینه 4( / حول  الدین: پیرامون دین )رد گزینه 1( / تُبعُدنا: ما را 
دور کند )رد گزینه 1( / الّصراط المستقیم: راه راست )رد گزینه 1( / تجّرنا: ما 

را بکشاند )رد گزینه 1 و 2(

لیت: ای کاش )رد گزینه 1 و 3 و 4( / یُحّدثنا: با ما سخن بگوید 351  2
)رد گزینه 1 و 3 و 4( / سیرة األنبیاء: روش پیامبران )رد گزینه 4( / ِصراعهم: 
نزاع آن ها، درگیری آن ها )رد گزینه 4( / َمَع أقوامهم الکافرین: با اقوام کافر خود 

)رد گزینه 1 و 3(
إّن اهلل لَذو فضٍل: بی گمان خدا دارای بخشش است )رد گزینه 1 و 4( / 361  2

کثر الّناس:  َعلَی الّناس: بر مردم )رد گزینه 1 و 3( / ولکّن: ولی، اما )رد گزینه 1( / أ
بیشتر مردم )رد گزینه 3 و 4( / الیشُکروَن: سپاسگزاری نمی کنند )رد گزینه 4(

یَدعوَن: فرا 371  / َوالتَُسبُّوا: و دشنام ندهید )رد گزینه 1 و 2 و 4(   3
می خوانند )رد گزینه 4( / فَیُسبُّوا: زیرا دشنام دهند )رد گزینه 1 و 4( / اهلل: 

خدا )رد گزینه 4(
ُکّل طعامٍ: هرغذایی )رد گزینه 2 و 4( / الیُْذَکر اسم اهلل علیه: نام 381  1

خدا یاد نمی شود، نام خدا بر آن برده نمی شود )رد گزینه 3( البرکَة فیه: هیچ 
برکتی در آن نیست )رد گزینه 2 و 3(

اُختبرت: آزمایش شد )رد گزینه 2 و 3( / کیفّیة تراب هذه المنطقة: 391  4
کیفیت خاک این منطقه )رد گزینه 3( / أدرك الخبراء: کارشناسان پی بردند 
)رد گزینه 1 و 3( / من األفَضل: بهتر است )رد گزینه 2 و 3( / أن یخّصص: که 
 اختصاص داده شود )رد گزینه 1 و 2 و 3( / ترابها: خاک آن )رد گزینه 3( /
 لَِزرع بعض األعشاب الطبّیة: به کشت برخی گیاهان دارویی )رد گزینه 1 و 2( 

اِْستَِمْع ............ بِدّقٍة: با دقت گوش فرا بده )رد گزینه 4( / دّقات 401  2
قلبك: تپش های قلبت )رد گزینه 1 و 3( / لحظات الحیاة: لحظه های زندگی 

)رد گزینه 1 و 3( / تمرُّ بسرعٍة: به سرعت می گذرند )رد گزینه 4(
التَْسَعْون: تالش نمی کنید )رد گزینه 1( / العلم: دانش )رد گزینه 411  2

3( / الفّن: هنر، فن )رد گزینه 3( / أالتُریدوَن: آیا نمی خواهید )رد گزینه 1( / 
أن تَبْنوا: که بسازید / بالدکم: کشورتان )رد گزینه 3 و 4(

یَبقی: باقی می ماند )رد گزینه 4( / علی طریقٍة: بر راهی )رد گزینه 421  3
1 و 2 و 4( / الخیَر فیها: هیچ خیری در آن نیست )رد گزینه 1 و 4( / فلیته: 
پس ای کاش او )رد گزینه 4( / الیُصیب: دچار نکند، گرفتار نکند )رد گزینه 2 

و 4( / بُحمقه: با نادانی اش )رد گزینه 1 و 2(  
قاتََل: مبارزه کردند )رد گزینه 1 و 2 و 4( / شباب بالدنا الُمضّحون: 431  3

متجاوز(:  )طاغي:  طُغاة   /  )4 و   2 و   1 گزینه  )رد  کشورمان  کار  فدا جوانان 
متجاوزانی )رد گزینه 1 و 2( / الیَرحَمون: رحم نمی کردند )فعل ماضی + اسم 
نکره + فعل مضارع منفی  ماضی استمراری منفی( )رد گزینه 1 و 2 و 4(

شعبنا: مّلت ما، مردم ما )رد گزینه 1 و 2( / صغارنا: کودکان ما
إّن: همانا، به درستی که )»إّن« می تواند در جمله ترجمه نشود 441  2

بنابراین گزینه 3 و 4 رد نمی شوند.( / کشبکة الّصیادین: مانند تور ماهیگیران 
گر )رد گزینه 4( / َوقَع: بیفتد، واقع بشود )رد گزینه  )رد گزینه 1 و 4( / إن: ا

4( / لن ینجو: نجات نخواهد یافت )رد گزینه 3( / غداً: فردا )رد گزینه 3(
نادتني: مرا صدا کرد، صدایم کرد )رد گزینه 3( / ما کنُت أفهم: 451  1

نمی فهمیدم )رد گزینه 2 و 4( / کالمها: سخنش )رد گزینه 2 و 3(
طلبُت: خواستم )رد گزینه 1 و 2 و 4( / من معّلمي: از معّلم خود 461  3

)رد گزینه 1 و 2( / أن یجَعَل لي: که برایم قرار دهد )رد گزینه 1 و 4( / امتحاناً 
نیاورده ام، کسب  به دست  کتسبت:  ا / ما  امتحان دیگری )رد گزینه 4(  آَخر: 
نکرده ام )رد گزینه 1 و 2 و4( / درجًة عالیًة: نمره ای عالی )رد گزینه 1 و 2 و 4(
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فر بالطائرة: سفر با 471 یفّضل: ترجیح می دهند )رد گزینه 2 و 4( / السَّ  3
هواپیما )رد گزینه 2 و4( / أسرع من وسائط النقل االُخری: سریع تر از وسایل 

نقلیه دیگر است )رد گزینه 1 و 2(
کنت أظّن: گمان می کردم )رد گزینه 1 و 2 و 4( / أنّي: که من )رد 481  3

گزینه 1 و 2 و 4( / لن أقدر: نخواهم توانست )رد گزینه 2 و 4( / أن أصل: که 
برسم )رد گزینه 1 و 4( / إلی أهدافي: به اهدافم )رد گزینه 1 و 2( 

أخیراً: در پایان، در آخر، در نهایت، باالخره / توّصلت: رسیدم ) رد 491  3
گزینه 2 و 4( / الّرأي: نظر، عقیده )رد گزینه 1 و 2 و 4( / األحَْسن: بهتر است 
)رد گزینه 4( / أن أترك نفسي: خودم را رها کنم )رد گزینه 1 و 2 و 4( / في 

تقدیر َربّي: در تقدیر پروردگارم )رد گزینه 1 و 2(
اشترك: 501 قد  کان   /  )3 گزینه  )رد  او  است  ممکن  او،  شاید  لعّله:   4

شرکت کرده بود )رد گزینه 2 و 3( / المهرجان الدولّي السابع: هفتمین جشنواره  
)فستیوال( بین المللی )رد گزینه 1 و 2 و 3( / أفالم األطفال و الشّبان: فیلم های 

کودکان و جوانان )رد گزینه 2 و 3(
نقرأ: می خوانیم )رد گزینه 4( آیاٍت من القرآن: آیه هایی از قرآن را 511  2

)رد گزینه 4( / کّل صباح: هر صبح / تنفعنا ... جّداً: واقعاً )بسیار( به ما سود 
می رسانند )رد گزینه 3 و 4( / في اُمورنا الیومّیة: در کارهای روزمّره مان، در 

کارهای روزانه مان )رد گزینه 1 و 3( 
أنزلناه: آن را نازل کردیم، آن را فرو فرستادیم )رد گزینه 1 و 3( / 521  4

قرآناً عربّیاً: قرآن عربی )رد گزینه 3( / لعّلکم تعقلون: شاید شما تعّقل ورزید 
)رد گزینه 1 و 2 و 3(

یالیتني کنُت تراباً: ای کاش من خاک بودم )رد گزینه 1 و 4( / یقوُل: 531  2
می گوید )رد گزینه 1( / »است که« در گزینه )3( اضافی است. )رد گزینه 3(

لیتني أتعّلم: ای کاش من یاد بگیرم )رد گزینه 2 و 3 و 4( / أبي 541  1
الکریم: پدربزرگوارم، پدر بخشنده ام )رد گزینه 3 و 4( / أاّل أحزن: که غمگین 
نگردم، که ناراحت نشوم )رد گزینه 4( / اُمور مکروهة: کارهای ناپسندی )رد گزینه 
2 و 3و 4( / اُواجهها: با آن ها روبه رو )مواجه( می شوم )رد گزینه 3 و 4( / و لو 

کانت کبیرة: هرچند که بزرگ باشند )رد گزینه 4(
المیراَث: هیچ میراثی نیست )رد گزینه 1 و 3( / أنفُع: سودمندتر 551  2

/ في حیاتنا: در  گزینه 1(  )رد  که  ادبی  از  الّذي:  األدب  / من  گزینه 1(  )رد 
زندگی مان، در زندگی خود )رد گزینه 4(

أیدي عّمالنا المتخّصصة: دستان متخّصص کارگران ما )رد گزینه 1 561  4
و 2 و 3( / قد أوَصلَت: رسانده است )رد گزینه 1 و 3( / بالدنا: کشورمان، کشور 

ما )رد گزینه 1 و 3(
عندما: هنگامی که، وقتی که )رد گزینه 1 و 2( / وجدَت نفسك 571  4

هیچ کس  بجانبك:  أحَد  ال   / و3(   2 گزینه  )رد  یافتی  تنها  را  وحیداً: خودت 
کنارت نیست )رد گزینه 1 و 2 و 3( / اِعلَم: بدان )رد گزینه 1 و 3( / یُریُد: 

می خواهد )رد گزینه 3( / أن تعوَذ إلیه: به او پناه ببری )رد گزینه 1 و 3(
المالیین من المسلمین: میلیون ها نفر از مسلمانان )رد گزینه 1 و 581  2

4( / یَجتمعون: جمع می شوند )رد گزینه 3 و 4( / کّل سنة: هر ساله، هر سال 
)رد گزینه 4( في بیت اهلل الحرام: در بیت اهلل الحرام، در خانه حرمت دار خدا / 

لزیارته: جهت زیارت آن )رد گزینه 1 و 3(

کلُّ الّناس: همه مردم )رد گزینه 3 و 4( / ما هم سوی : نیستند 591  1
........ جز )رد گزینه 4( / اِلُّم َو أِلب: از یک مادر و پدر )از یک پدر و مادر( )رد 
گزینه 2 و 3( / و الُجّهال: در حالی که نادانان )رد گزینه 2 و 3 و 4( / یفتخروَن: 

افتخار می کنند )رد گزینه 2 و 3(
ما: آن چه، چیزی که )رد گزینه 2 و 3( / یَزیُد: می افزاید ) رد گزینه 601  1

2 و 3( / صبَرنا: صبر ما )رد گزینه 3( / في اُمورٍ: در اموری، در کارهایی )رد 
گزینه 4( / ال طاقَة لَنا بِها: هیچ توانی برای آن ها نداریم )رد گزینه 2 و 3 و 4(/ 

هو اإلیمان: همان ایمان )رد گزینه 2 و 3(
)رد 611 بفهمند  بدانند،  یَعرفوَن:  گزینه 1 و 3(/  )رد  ای کاش  لیت:   2

َض: جبران کند/ استعداده:  گزینه 4(/ یقدُر : می تواند )رد گزینه 3 و 4(/ أن یَُعوِّ
استعدادش )رد گزینه3(

ال یغتّر ....... أبداً: هرگز فریب نمی خورد )رد گزینه 1 و 2 و 3(/ یَْعلَُم: 621  4
می داند )رد گزینه 1 و 2(/ أنّها: که آن ) رد گزینه 3(/ کَسراٍب: همچون سرابی )رد 
گزینه 2(/ یَری: می بیند )رد گزینه 1 و 2 و 3(/ ما: چیزی را )رد گزینه 1 و 2 و 
3(/ ال وجوَد لَه: هیچ وجودی برایش نیست، اصالً وجود ندارد )رد گزینه 1 و 2 و 

)3
ال َشيَء أحَسُن: هیچ چیزی بهتر نیست )رد گزینه 2 و 3 و 4(/ 631  1

لُِیشّجعنا: تا )برای این که( ما را تشویق کند )ترغیب کند( )رد گزینه 2 و 4(
گر )رد گزینه 3 و 4(/ النُّفایات: زباله ها )رد گزینه 4(/ فَاعْلم: 641 إن: ا  1

پس بدان )رد گزینه 2 و 3 و 4(/ أنَّك: که تو )رد گزینه 2 و 3 و 4(
الصورة الحسنة: صورت زیبا )رد گزینه 4( / ال دوام لَها: هیچ  دوامی 651  2

ندارد، هیچ دوامی برایش نیست )رد گزینه 1 و 3 و4( / فکن ذا سیرة حسنة: 
پس نیکوسرشت باش )رد گزینه 1 و 3 و 4( / لِیذکرك الّناس: تا مردم تو را یاد 

کنند )رد گزینه 3 و 4( / في المستقبل: در آینده )رد گزینه 1 و 4(
یجب أن نَسمح: باید اجازه دهیم، واجب است که اجازه بدهیم 661  2

)رد گزینه 1 و 3 و 4( / أِلصدقائنا: به دوستان خود )رد گزینه 1( / أن یطرحوا 
کل حیاتهم: مشکالت  َعلَینا: که با ما مطرح کنند )رد گزینه 1 و 3 و 4( / مشا
زندگی شان )رد گزینه 1 و 4( / لعّلنا نستطیع: شاید بتوانیم، امید است )رد 

گزینه 3( / أن نزیلها: که آن ها را برطرف نماییم )رد گزینه 1(
الظبي: آهو )رد گزینه 1 و 4، »این« در این گزینه ها اضافی است.( 671  2

کأنّه: گویی، همچون )رد گزینه 3( / یُدرك: درک می کند )رد گزینه 1 و 3( / 
جمال الّلیل: زیبایی شب )رد گزینه 1 و 4( / یرقب القمَر: ماه را نظاره می کند 

)رد گزینه 1 و 4( / بإعجاٍب کثیرٍ: با شگفتی بسیار )رد گزینه 1 و 3 و 4(
إلی الّدنیا: به دنیا )رد گزینه 4( / فإنّه: چه آن، زیرا )رد گزینه 4( / 681  3

یتلف: اتالف می کند، تلف می کند )رد گزینه 1( / عمرك: عمرت )رد گزینه 1 و 2 
و 4( / الیَسمح لك: به تو اجازه نمی دهد )رد گزینه 1 و 4( / أن تذوق: که بچشی 

)رد گزینه 2 و 4( / طعم الحیاة الحقیقّي: طعم واقعی زندگی )رد گزینه 1 و 2(
الّلهّم: خدایا، خداوندا )رد گزینه 2 و 3( / قدوهبتني: به من عطا 691  1

کرده ای )رد گزینه 3 و 4( / ُکلَّ ما: تمام آن چه، هر آنچه، هرچیزی )رد گزینه 
2( / کنت غیر مستأهل له: شایسته آن نبودم )رد گزینه 2 و 3 و 4( / یشمُل: 

شامل می شود )رد گزینه 2 و 4( / کّل عبادك: همه بندگانت )رد گزینه 2(
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را مشغول 701 ما  تُشغلنا:   / و 4(  گزینه 2  )رد  ایام  روزگاران،  األیّام:   3
می کند )رد گزینه 1 و 4( / أعمال عدیدة: کارهای متعّددی )رد گزینه 4( / 
التَُفیدنا: به ما سود نمی  رساند، برای ما سودمند نیستند )رد گزینه 1 و 2 و 4( / 

عمرنا: عمر ما )رد گزینه 1( / تُتلف: تلف می کنند )رد گزینه 2 و 4(
المؤمنین الّذین: مؤمنانی که )رد گزینه 2 و 4( / یُضّحوَن بأنفسهم: 711  1

جان های خود را فدا می کنند )رد گزینه 2 و 3 و 4( / في سبیل هدایة اإلنسان: در راه 
هدایت انسان )رد گزینه 4( / مجهولون غالباً: اغلب ناشناخته اند )رد گزینه 2 و 3و 4(

یشّجع: تشویق می کند )رد گزینه 3 و 4( / شباب مجتمعه: جوانان 721  1
جامعه اش )رد گزینه 2 و 3 و 4( / االنتفاع: بهره بردن )رد گزینه 3 و4( / فرص 

الحیاة: فرصت های زندگی )رد گزینه 2(
و إن کان اُّمّیاً: هرچند درس ناخوانده بود )رد گزینه 1 و 2و 3( / 731  4

]کان[ یُحاول: تالش می کرد )رد گزینه 1 و 2 و 3( / أن یکتسب: که به دست 
بیاورد )رد گزینه 1 و 2 و 3( / مکانة: جایگاه، منزلت )رد گزینه 1(

الّذیَن: کسانی که )رد گزینه 1 و 3( / قالوا: گفتند )رد گزینه 3 و 4( / 741  2
ربّنا اهلل: پروردگار ما خداست، پروردگار ما اهلل است )رد گزینه 1 و 3 و 4( / ثّم: 
سپس )رد گزینه 1 و 3( / فاَلخوف َعلَیهم: پس  ترسی بر آنان نیست )رد گزینه 

3 و 4( / اِستقاموا: استقامت کردند، استقامت پیشه کردند )رد گزینه 3 و 4(
مفتاح الهدوء: کلید آرامش / هو أن نَعلم: آن است که بدانیم )رد 751  3

گزینه 1 و 2 و 4( / ال أثر لِرأي اآلخریَن: نظر دیگران هیچ تأثیری ندارد )رد 
گزینه 2 و 4( / في حیاتنا: در زندگی ما

الدیَن لِلمتلّون: انسان دورو هیچ دینی ندارد )رد گزینه 1 و 2 و 4( / 761  3
گر تو را به اشتباه بیفکند )رد گزینه 2( / تظاهَر: تظاهر  إن ألقاك في الخطأ: ا
کند )رد گزینه 2 و 4( / بکمال دیانته: به کامل بودن دیانتش )رد گزینه 1 و 4(

الُفرص الّذهبّیة: فرصت های طالیی )رد گزینه 1 و 4( / تحصل: 771  2
حاصل می گردد )رد گزینه 3( / لِجمیع الّناس: برای همه مردم )رد گزینه 3( / 

یقتنصونَها: آن ها را شکار می کنند )رد گزینه 1 و 4(
الکمال و العظمة: کمال و بزرگی )رد گزینه 3 و 4( / ال یتحّققان 781  1

... فَقط: فقط محّقق نمی شود )رد گزینه 2 و 4( / یحتاجان: احتیاج دارد، نیاز 
دارند )رد گزینه 2 و 3( / مجاهدة مستمّرة و طویلة: مبارزه ای دائمی و طوالنی 
)رد گزینه 2 و 3 و 4( / عمل جّدّي دائمّي: کار جّدی و مستمّر )همیشگی( 

)رد گزینه 2 و 3 و 4(
في مسیرهم: در مسیر خود، در مسیرشان )رد گزینه 4( / أهدافهم 791  2

السامّیة: هدف های عالی خویش )رد گزینه 3( / یفّتشون عن: جست وجو می کنند، 
در جست وجوی می باشند، به دنبال ... می گردند )رد گزینه 1 و 3( / لِیجعلوهم: 
/ و 3(  گزینه 1  )رد  الگویی  اُسوًة:   / و 3(  گزینه 1  )رد  قرار دهند  را   تا آن ها 

ألنفسهم: برای خود، برای خودشان )رد گزینه 1 و 3(
لیس هناك: وجود ندارد )رد گزینه 1 و 2 و 3( / حّد: حّدی، مرزی 801  4

)رد گزینه 1 و 3( / لحاجات اإلنسان: برای نیازهای انسان )رد گزینه 1 و 3( / 
المصادر محدودة: منابع محدود است )رد گزینه 1 و 2 و 3( / إذن: بنابراین، 
دقیقی  روش های  با   دقیق،  روش هایی  با  دقیقة:  بطرق   /  )3 گزینه  )رد   لذا 

)رد گزینه 1 و 2 و 3( 

الحیاة تبقی: هیچ حیاتی باقی نمی ماند )رد گزینه 2 و 3( / للحقیقة: 811  1
برای حقیقت )رد گزینه 2 و 4( / بعد کّل إغراق: بعد از هر زیاده روی )رد گزینه 

2 و 3 و 4( / في المدح و في الذّم: در مدح و ذّم )رد گزینه 2 و 3 و 4( 
الحصول علی ما ال نملك: دستیابی به آن چه نداریم )رد گزینه 1 821  3

و 2 و 4( / أن ندرك: که درک کنیم )رد گزینه 1 و 2 و 4( / قیمة: ارزش )رد 
گزینه 2 و 4( / ما نملك: آن چه را داریم )رد گزینه 2 و 4(

ال لوَن: هیچ رنگی نیست، هیچ رنگی وجود ندارد )رد گزینه 4( / 831  2
کثر من مائتي مترٍ: در عمقی بیش از دویست متر )رد گزینه 1 و  في عمٍق أ
3( / کّل األلوان: همه رنگ ها )رد گزینه 4( / تختفي: پنهان می شوند، مخفی 

می شوند )رد گزینه 3 و 4( / هناك: آن جا )رد گزینه 1 و 4( 
علمُت أّن: دانستم که،  فهمیدم که )رد گزینه 2 و 4( / في األغلب: 841  3

معموالً، اغلب )رد گزینه 2 و 4( / ننکره: آن را انکار می کنیم )رد گزینه 1 و 4(
لیت: ای کاش، کاش )رد گزینه 1 و 2( / یتأّمل: بیندیشد، تأّمل کند، 851  3

دقت نماید / في جمیع الکائنات المسّخرة له: در همه موجودات مسّخر شده برای 
او )رد گزینه 1 و 4( / و یدرك: و دریابد، و درک کند، و بفهمد )رد گزینه 2 و 4( 

لیتني: کاش من، ای کاش من )رد گزینه 2 و 4( / کنت قد تعّلمُت 861  1
منك: از تو آموخته بودم )رد گزینه 2 و 3 و 4( / أن ال أحزن: که غمگین نگردم 
)رد گزینه 3 و 4( / کّل أمر مکروه: هر امر ناپسندی )رد گزینه 2 و 3 و 4( / 
اُواجهه: با آن مواجه می شوم )رد گزینه 2 و 3 و 4( / َو لو کان کبیراً: و لو بزرگ 

گرچه بزرگ باشد )رد گزینه 4(  باشد، ا
)لعّل+یُنقذ  871 التزامی  مضارع  مضارع   فعل   + لعلَّ لیت/   4

شاید نجات دهد(
بررسی سایر گزینه ها:

1( لیت/ لعّل + فعل ماضی  ماضی استمراری یا ماضی بعید 
)لیت + رأیُت  ای کاش دیده بودم، ای کاش می دیدم.(

2( لعّل + قد نزَل  شاید نازل می شد، شاید نازل شده بود
3( لیت + قد انتهی  ای کاش تمام شده بود، ای کاش تمام می شد.

بررسی سایر گزینه ها:881  2
1( »یَحَْسُب«: گمان می کند، می پندارد 

3( »للعبادِة«: برای عبادت؛ »خود« اضافی است 
4( »ُکّل َزمٍن«: هر زمانی

بررسی سایر گزینه ها:891  3
1( »األنبیاء«: پیامبران، »لِیبّینوا«: تا بیان کنند، تا روشن کنند

2( »َولْنَْذْکُر«: و باید یاد کنیم
4( »فأساً«: تبری، »الّصنم الکبیر«: بت بزرگ

بررسی سایر گزینه ها:901  2
1( »غصن الشجرة الکبیر«: شاخه بزرگ درخت / »کانت لَه«: داشت / »یَد«: 

دسته ای / ُعلَِّق: آویخته شد
3( »إنّما«: فقط، تنها / »أصنامنا«: بت هایمان / »یقصُد«: می خواهد

قوا«: آتش زنی / »انُصروا«: یاری کنید 4( »حَرِّ
بررسی سایر گزینه ها:911  1

3( »کأنُّهّن«: گویی آن ها 2( »کّل شيٍء«: هر چیزی 
4( »کأّن«: گویی،  »جمیع«: همه، »ال تُدرَك«: درک نمی شود
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بررسی سایر گزینه ها:921  2
1( »لعّلکم تعقلوَن«: شاید شما خردورزی کنید، »جََعلْناه قرآناً عربّیاً«: آن را 

قرآنی عربی قرار دادیم.
3( »یَستوي«: برابر هستند / »ال یَْعلَمون«: نمی دانند

4( »ال تَحَْزن«: ناراحت نشو، غمگین نشو / »إّن«: قطعاً
بررسی سایر گزینه ها:931  2

کون نشیطاً«: با نشاط )فعال( نمی باشم / »یوٌم«: روزی است 1( »ال أ
4( »أسوأ«: بدتر 3( »ال تصبح«: نمی شود 

بررسی سایر گزینه ها:941  4
1( »ال نقدُر ... أبداً«: هرگز نمی توانیم / »أن نغّیر الماضَي«: که گذشته را تغییر بدهیم.
2( »ساَعَدنا علماُء العالم کلُّهم«: دانشمندان جهان، همگی شان به ما کمک کنند.

3( »ال نستَطیُع«: نمی توانیم / »قد ارتکبناه«: آن را مرتکب شدیم
ترجمه درست عبارت: »خودبزرگ بین ستمگر نمی تواند بذر حکمت 951  1

با »یک«  بنابراین  در قلبش بکارد.« )کلمات »المتکّبر و الحکمة« معرفه اند 
و یا »ی« ترجمه نمی شوند و ضمیر »ه« در »قلبه« هم باید ترجمه شود.(

ترجمه درست عبارت: »پس علم بهتر از مال است چرا که هیچ 961  4
زوالی برایش نیست.«

کردم 971 نصیحت  را  دخترم  که  »هنگامی  عبارت:  درست  ترجمه   2
نزدیک بود نزد مهمانان خشمش را آشکار کند.«

»بعَد هذه األیّام«: پس از این روزها / »سیحدُث«: اتفاق خواهد افتاد.981  2
»همان است ...« در جمله عربی معادلی ندارد. 991  1
ر: کوتاه کن / »ال خیَر«: هیچ خیری نیست.1001 »قَصِّ  4
»ال علَم«: هیچ دانشی نیست / »لَنا«: برای ما /  »إاّل«: به جز 1011  4
ک بودم 1021 »یا لیتني«: ای کاش من / »کنُت تراباً«: خا  2
»أن یقوَل«: که بگوید،  »ماشأني بالّناس«: من چه ربطی به مردم دارم.1031  2
»الیتوّقعون«: توّقع ندارند.1041  3
کثر مّما هم بحاجة إلیه«: چیزهایی بیشتر از آن چه به آن 1051 »أشیاء أ  3

نیاز دارند.
ای کاش ما: لیتنا )رد گزینه 2 و 3( / فقط از دیگران تقلید نکنیم: 1061  4

کي اآلخرین فقط )رد گزینه 1 و 2 و 3( / به خودمان نیز تکیه کنیم:  ال نحا
نعتمد علی أنفسنا أیضاً )رد گزینه 1 و 2 و 3(

آیات 1071 آیات قرآن:  اِستماع )رد گزینه 1 و 2(/  کأّن  گویا شنیدن:   4
القرآن )رد گزینه 3( / زندگی تو: حیاتك )رد گزینه 3( / تغییر داده است: غّیر 

)رد گزینه 1 و 2(
از کیفی که: من المحفظة الّتي )رد گزینه 1 و 3 و 4( / برایم خرید: 1081  2

اِشترٰی لي )رد گزینه 1 و 3 و4( / استفاده کردم: اِْستََفْدُت )رد گزینه 3( / ولی 
آن:  ولکّنها )رد گزینه 3 و 4(

که: 1091 را  مقاله ای   / و 4(  گزینه 2  )رد  معّلمتنا  معّلمنا،  معّلممان:   1
)رد  الشمسّیة  المنظومة  منظومه شمسی:   /  )4 و   3 گزینه  )رد  الّتي  المقالة 
گزینه 2( / آن را نوشتیم: کتبناها )رد گزینه 3 و 4( / نپذیرفت: لم یقبل، لم 

تقبل، ما قبَل، ما قبلت / غلط: الخطأ )رد گزینه 2 و 4(

ؤوا، أِعّدوا 1101 توشه خود: ُعّدتکم، زادکم )رد گزینه 2( / آماده کنید: هیِّ  1
)رد گزینه 3( / شاید: لعلَّ )رد گزینه 3 و 4( / این روزهای اندک: هذه األیّام 
القلیلة )رد گزینه 2 و 3( / فرصت آخرتان باشد: تکون فرصتکم األخیرة )رد 

گزینه 2 و 3 و 4(
می دانند: تعلم )اول عبارت(، یَْعلَْمَن )وسط عبارت( )رد گزینه 2( /  1111  4

باید هماهنگی ایجاد کنند: علیهّن أن یجمعَن )رد گزینه 1 و 2 و 3( / کار در 
بیرون منزل: الَعَمل في خارج البیت )رد گزینه 1 و 2 و 3( / اداره خانه: إدارة 

المنزل )رد گزینه 1(
یاد گرفته ام: قد تعّلمُت )رد گزینه 2( / در سرزنش کردن کسی: 1121  4

في معاتبة أحٍَد، في عقاِب أحٍد )رد گزینه 1 و 2( / به سبب گناهی که مرتکب 
شده: بذنب ارتکبه )رد گزینه 2 و 3( / عجله نکنم: أن ال أعجل )رد گزینه 2 و 
، فَعسی )رد گزینه 1 و 2( /  أبداً در گزینه )1( اضافی است.( / پس شاید: فَلََعلَّ

از گناهش بگذرد: أن یغفر ذنبَه )رد گزینه 3(
بخل می ورزند: یبخلون )رد گزینه 2 و 3 و 4( / دوری کن: اِجتنب، 1131  1

می کنند:  دور  را  تو   /  )4 گزینه  )رد  أِل نّهم  آن ها:  زیرا   /  )2 گزینه  )رد  جّنب 
یُبعدونك )رد گزینه 2 و 3 و 4(

مالک اعمال خود است: مالك أعماله )رد گزینه 2 و 3 و 4( / پس 1141  1
نباید دور باشد: فاَلیکن بَعیداً )رد گزینه 2 و 3 و 4( / عملش: عمله )رد گزینه 

2 و 4(
همکالسی ام: زمیلي، زمیلتي )رد گزینه 2 و 4( / سرماخورده بود: 1151  1

کان قد ابتلي بالّزکام، کانت قد ابتلیت بالّزکام )رد گزینه 2 و 4( / از دست دادن 
به او: عن مصافحته، عن ُمصافحتها )رد گزینه 2 و 3 و 4( / خودداری کردم: 

امتنعُت )رد گزینه 2 و 3 و 4(
مادران کشور ما: اُّمهات بالدنا )رد گزینه 1 و 2 و 3( / در راه بهتر 1161  4

کردن: في سبیل تحسین )رد گزینه 2 و 3( / اوضاع خانواده: أوضاع االُسرة 
)رد گزینه 1 و 3( / از هیچ تالشی: من أيِّ ُجهٍد )رد گزینه 2 و 3( / دریغ 
نمی ورزند: ال تقّصر، ال تهمل )اول عبارت( ال یقّصرن، ال یُهِملْن )وسط عبارت( 

)رد گزینه 1 و 3(
ماویّة )رد گزینه 1 و 2 و 3( / 1171 این نعمت های آسمانی: هذه النِّعم السَّ  4

بر ما نازل می شود: تنزل َعلَینا  )رد گزینه 1 و 3( / منبع رحمت است: إنّها منبع 
الرحمة )رد گزینه 1 و 3( / از جانب پروردگار: من جانب الّرب )رد گزینه 1 و 2( 

سقوط جوجه ها: سقوط الفراخ )رد گزینه 1 و 2 و 4(/ منظره: َمْشَهد 1181  3
کی است: ُمرِعٌب جّداً )رد گزینه 1 و 2 و 4(  )رد گزینه 1 و 2 و 4( / بسیار ترسنا

کشورم: 1191 شهر های  همه   / )3 و   1 گزینه  )رد  لیتني  )من(:  کاش   4
جمیع )کّل( ُمدن بالدي، مدن بالدي جمیعاً، مدن بالدي کّلها )رد گزینه 2(/ 

می دیدم: کنُت اُشاِهُد
بتوانم: أستطیع، أقدُر )رد گزینه 1 و4( / دو رنگ درونم را: الّلونین 1201  2

االثنین لباطني )رد گزینه 1 و 3 و 4( / به یک رنگ خدایی: لوناً  واحداً إلهّیاً، 
إلی لوٍن إلهيٍّ )رد گزینه 1 و 4( 

می توانستم: کنُت أستطیع، کنُت أقدُر )رد گزینه 2 و 3( / مفیدتر: 1211  1
أنفُع )رد گزینه 2 و 4( / از امروز: ِمن الَیوم )رد گزینه 4(
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دیگران: اآلَخرین )رد گزینه 1 و 2( / قادر نیستند: لیسوا قادریَن 1221  4
)رد گزینه )3(، واو در لَیسوا ضمیر جمع مذکر است اما قادرات جمع مؤنث 

سالم است پس نادرست است.(
سختی و راحتی این دنیا: صعوبة هذه الّدنیا و راحتها )رد گزینه 2 1231  1

و 3 و 4( / آماده کرده اند: قد اِستعّدوا، قدأعّدوا )رد گزینه 2 و 3(
ما نباید مشغول کنیم: علینا أن ال نشغل )رد گزینه 2 و 3 و 4( / 1241  1

خود را: أنفسنا )رد گزینه 2 و 3 و 4( / با هر نوع شوخی: بکّل نوع من أنواع 
المزاح )رد گزینه 2( / زیرا بعضی از آن ها: إّن بعضه، إّن البعض منه )رد گزینه 

3 و 4( / ما را می کشاند: یجّرنا )رد گزینه 2 و 3 و 4(
راه باطل: الطریق الباطل )رد گزینۀ 3(

دِر قلبمان: باب قلبنا )رد گزینه 2 و 4( / می کوبد: تدّق، تطرق، 1251  1
تضرب / به عنوان مهمان وارد شود: لتدُخل ضیفاً )رد گزینه 2 و 4( / به او 
اجازه ندهید: فاَلتأذنوا لَها، فالتسَمحوا لَها/ سلطان قلبتان خواهد شد: ستصبح 

سلطان قلبکم )رد گزینه 2 و 3 و 4( 
ترجمه گزینه ها:1261  4

خود  )شناخت  شد.  نخواهد  نابود  بشناسد،  را  خودش  ارزش  که  انسانی   )1
موجب نجات است.(

2( گویی که راضی کردن مردم هدفی است که درک نمی شود. )هیچ وقت راضی 
نمودن مردم به دست نمی آید.(

3( انسان بر دین دوست و همنشین خود است. )تأثیر پذیرفتن از هم نشین(
4( برادرت را با نیکی کردن به او سرزنش کن. )با اخالق خوب سعی کن او را 

شرمنده  کنی(
ترجمه عبارت: »عبرت به کردارهاست و به سخن ها نیست« 1271  4

مفهوم: اهمیت کردار بر گفتار
ترجمه عبارت: »هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست.«1281  3

مفهوم: نادانی درد بزرگی است. )نکوهش نادانی( 
بررسی سایر گزینه ها:

2( ستایش دانایی بر نادانی 1( اشاره به شکیبایی در فقر 
4( اهمیت عمل به گفتار

ترجمه عبارت: »هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت نیست.« 1291  2
مفهوم: »قناعت کردن، انسان را به ثروت می رساند.«

بررسی سایر گزینه ها:
1( روی آوردن به قناعت از روی ناچاری.

3( ترک تعلقات دنیوی
4( به اندازه ای باید از دنیا برگرفت که به کار دین برآید.

ترجمه عبارت: »هیچ چیزی شایسته تر از زبان به زندانی کردن 1301  3
نیست.« 

مفهوم: فضیلت خاموشی بر سخن گفتن.
ترجمه بیت: »ای افتخار کننده از روی نادانی به اصل و نسب / 1311  1

مردم فقط از یک مادر و پدر هستند. 

مفهوم: افتخار کردن به اصل و نسب بدون این که چیزی از خود داشته باشی، 
نادانی محض است. 

ترجمه گزینه ها: 
1( هرگز نگو اصل و نسبم / اصل جوانمرد تنها آن چیزی است که به دست 

آورده است.
2( و هرکس باال رفتن از کوه ها را دوست ندارد / تا ابد میان گودال ها زندگی می کند.

3( ارزش انسان به آن چیزی است که آن را نیکو انجام می دهد / انسان از آن 
بیشتر انجام داده باشد یا کم تر 

و  گوشت  جز  به  آیا   / شده اند  آفریده  گِلی  از  که  می بینی  را  آن ها  بلکه   )4
استخوان و پی اند؟

ترجمه عبارت: »خداوند رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم 1321  3
نمی کند.«

گر دست دیگران را بگیریم قطعاً خدا به ما کمک می کند. مفهوم: ا
ترجمه عبارت: »گویی که راضی کردن همه مردم هدفی است که 1331  1

به دست نمی آید.«
مفهوم:  »هر طور باشی مردم همیشه حرفی برای گفتن دارند.«

گر خیر مردم را نخواهیم خودمان  کید می کند که ا در گزینه )1(،  به این مطلب تأ
را در گرفتاری می اندازیم. )نتیجه عمل بدمان در واقع ما را گرفتار خواهد کرد.(

 متن زیر را با دقت بخوان، سپس متناسب با آن به سؤاالت 
پاسخ بده: 

همانا ناز و نعمت گاهی اوقات طبیعت بشری را فاسد می کند، پس چاره ای برای 
آن به جز سختی ای ]که[ آن را اصالح کند، نیست. و آهن گاهی اوقات فاسد 
می شود پس چاره ای ]برای آن[ نیست به جز آتشی که آن را ذوب کند تا این که 
آن را اصالح کند. انسانی که از زندگی به جز روی خوش و آسان آن را نمی شناسد 
انسانی است ]که[ واقعیت را نشناخته است پس هنگام رویارویی با مشکالت 
دچار بی حوصلگی می شود. هنگامی که زندگی بزرگان و مشاهیر را بررسی کنیم 
درمی یابیم که راه آنان با گل ها فرش نشده بود و بسیار می شنویم که می گویند 
»زندگی به ما آموخته است« و قصد می کنند از آن سختی ها و مصیبت هایی را 

که برای آنان پیش آمده است ولی آنان در برابر آن ها تسلیم نشدند. 
هدف متن را مشّخص کن:1341  2

ترجمه گزینه ها:
1( انسان در جست وجوی زندگی آسان است.

2( رسیدن به آرزوها در ]گرو[ سوار شدن بر خطرهاست!
3( انسان فاسد می شود همان طور که  آهن نیز فاسد می شود.

4( انسان باید روی خوش و آسان زندگی را بشناسد.
براساس متن: هرکس به راحتی در زندگی عادت کند پس او ......1351  4

ترجمه گزینه ها:
1( مشکالت و سختی ها را دوست ندارد! 
2( از رویارویی با سختی ها فرار می کند!

3( رسیدن به سربلندی و کمال را دوست ندارد!
4( احساس ناامیدی می کند هنگامی که با مشکالت مواجه می شود! 


