
نوشتن مقدمءه عربی برام هیچ  وقت کار راحتی نبود. کّلی ایده به ذهنم می رسه، جمع بندیشون می کنم، اما تا می خوام بنویسم، خودم! 
به خودم! می گه: »مگه حرف عربی نیس؟ مگه قرار نیس راجع به زبون عربی چیزی بنویسی؟ فک نمی کنی یه شعر زیبای عربی 
کافیه تا تموم این حرفا رو، بلکه بیش از اینا رو بگه؟« خب، چرا واقعاً! پس به جای این که راجع به عربی حرف بزنیم، بذاریم خود 
عربی باهامون حرف بزنه! این شعر رو توو یکی از گشت و گذارای اینترنتیم پیدا کردم؛ ظاهراً مال شاعریه به اسم محمد الماغوط.

ولکن من أنت؟
سفینة؟

     أین أشرعتك؟
صحراء؟

     أین ریاحك و نخیلك؟
ثورة؟

     أین رایاتك و أصفادك؟
إنني ال أعرف عنك أکثر مّما أعرف عن الّلیل

ولکن من یسلبك مّني
یغامر مع أعظم غضب في الّتاریخ

کمن یسلب الجنود الموتی خواتمهم و بقایا نقودهم
و هم مازالوا ینزفون علی أرض المعرکة.

قولي لمن یرید:
هذا ولدي و لم أنجبه من أحشائي.

هذا وطني و لم أعرف له حدوداً
هذا محتّلي و لم أرفع في وجهه صوتاً أو حصاة

اهدروا دمه. اقتلوه
ولکن شریطة أن یسقط بین ذراعي.

اما تو کیستی؟
کشتی؟

     کجایند بادبان هایت؟
بیابان؟

     کجایند بادها و نخل هایت؟
انقالب؟

     کو پرچم ها و زنجیرهایت؟
از تو چیزی، بیش از چیزی که از شب می شناسم، نمی دانم

اما کسی که تو را از من بگیرد
با بزرگ ترین خشم تاریخ مواجه می شود

مانند کسی که اموال و انگشتر سربازان مرده را به غارت می برد
در حالی که خونشان هنوز بر میدان جنگ می ریزد

بگو به آن که می خواهد:
این پسر من است، در حالی که او را از جسم خود نزاییده ام

این وطن من است، حال آن که مرزی برایش نشناخته ام
این اشغالگر من است، حال آن که در برابرش فریادی نزده و سنگی نینداخته ام 

خونش را بریزید، بکشیدش
اما به شرطی که میان بازوان من بیفتد.

چندتا تشکر هم بکنم و شما رو با حال و هوای این شعر تنها بذارم.
سپاسگزارم از جناب آقای غالمی که این قدر مسلط و باتجربه و متعهد هستن که هر کاری رو به ایشون می سپریم از همون قدم اول 
 مطمئنیم که بهترین نتیجءه ممکن حاصل خواهد شد. جناب غالمی عزیز، دستمریزاد و ممنون. هم چنین متشکریم از آقای بهروز حیدربکی
که تسلط و خالقیتشون تو درس عربی به کیفیت این کتاب بسیار کمک کرد. از باقی مؤلفان عزیزمون هم خیلی ممنونیم. یه تشکر 
از همکاران  و هم چنین سپاسگزاریم  میرجعفری  خانم  کتاب  پروژءه  مسئول  انسانی، خصوصاً  تألیف  واحد  تو  از همکارانمون  دیگه 

عزیزمون در واحد تولید که بدون زحمات شبانه روزیشون، کتاب با این کیفیت آماده نمی شد.



بیشتر  که  کردند  انتخاب  را  رشته ای  عالقه  سر  از  و  آگاهانه  که  بچه هایی  انسانی،  علوم  گروه  عزیز  دانش آموزان  همءه  به   سالم 
درس هایش بر محور انسان، زندگی و سرگذشتش و تفکر و اندیشیدن بنا شده است و حاال در این مرحله تصمیم دارید که برای 
تکمیل دانشتان و تبدیل آن به مهارت های شغلی و حرفه ای وارد دانشگاه شوید. مطمئناً هر موفقیتی نیاز به ابزاری مناسب، کارآمد 
و به روز دارد، ابزاری که متناسب با اتفاقات جدید، شما را در مسیر موفقیت قرار دهد. در رشتءه شما درس عربی از دروس اصلی و 
تخصصی به حساب می آید و در قبولی شما در دانشگاه هم سهم بسیار مهمی دارد. تسلط به این درس )با توجه به اینکه متأسفانه 
خیلی از بچه ها در آن ضعف دارند(، می تواند شما را چند گامِ بلند از رقبا پیش بیندازد. کتابی که پیش روی شماست و مشغول 
ورق زدن آن هستید، با همین هدف مهم، تألیف، بازنویسی و منتشر شده تا ما هم بتوانیم سهمی در موفقیت شما داشته باشیم و چه 

لذتی باالتر از اینکه افتخار داشته باشیم در موفقیت و آرامش نوجوانان کشورمان سهیم باشیم.
 کتاب دارای بخش های مختلفی است که امیدوارم با صبر و حوصله و البته دقیق و موشکافانه آن ها را بخوانید و یاد بگیرید و حتماً 

یادداشت برداری کنید.
 بخش درس نامه که در آن تمام نکات مربوط به هر درس با زبانی روان و البته همراه مثال و تست بیان شده تا شما مفاهیم اصلی 

درس را یاد بگیرید و با آموزش نکته به نکته، برای پاسخ گویی به سواالت آماده شوید.
 بخش ترجمءه واژگان )شامل مترادف، متضاد و جمع های مکّسر(، ترجمءه متن درس ها و جمالت مهم تمارین به همراه بیان نکات 
مخفی در آن ها که باعث می شود تسلط شما بر کتاب درسی بیشتر شده و به سؤاالت مربوط به کتاب درسی به راحتی جواب بدهید.
 بخش تست که کلی تست تألیفی و سراسری به صورت دسته بندی شده و منظم دارد )شامل: ترجمه، تعریب، مفهوم، قواعد، 

تحلیل صرفی و ضبط الحرکات( تا تمام اتفاقات کنکور سراسری را برای شما شبیه سازی کند. 
 بخش پاسخ نامه که گنجینه ای از نکات و روش های پاسخ گویی سؤاالت به همراه تکنیک های خاص است و خواندنش برای هر 

دانش آموزی الزم و ضروری است تا حتی از تست هایی که درست جواب داده اند مطالب کامل تری یاد بگیرند.
 در پایان، باید از دوستان ارزشمندی یاد کنیم که هرکدام نقش مهمی در تألیف، تولید و نشر این کتاب دارند و با لطف و مهربانی،

همراهی گرانقدر برای مؤلفان بودند و دوستانی که در طول همءه این سال ها باعث باالتر رفتن کیفیت محتوای علمی، ظاهری و فنی 
کتاب شده اند:

 دکتر کمیل نصری ـ مهندس احمدپور ـ مهندس سبزه میدانی ـ سرکار خانم میرجعفری
 همءه اساتید عزیزی که ویراستاری علمی را به عهده داشتند: حسامی ـ یعقوبی زاده ـ حاج مومن ـ پورمهدی ـ ذوقی ـ ریحانی

 تمامی عزیزان واحد تألیف و تولید که نظم و پشتکار و همتشان ستودنی است.
 همکاران و دانش آموزان بزرگواری که با بیان نظرات، انتقادات و پیشنهاداتشان با ما همفکری کردند.

از همگی صمیمانه و بی نهایت سپاسگزاریم و کماکان مشتاقانه پذیرای نقدها و پیشنهادات جدیدتان هستیم.
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به این جمالت دّقت کنید:  علی از دوستان خود داناتر است.  این ماشین زیباترین ماشین های جهان است.
گاهی می خواهیم بین انسان ها یا اشیاء، مقایسه ای انجام بدهیم تا بدانیم کدام یک برتر هستند. در زبان فارسی برای این کار از صفِت عالی یا صفت 

تفضیلی کمک می گیریم و در زبان عربی از اسم تفضیل برای این کار استفاده می شود.
برای ساخت اسم تفضیل در عربی از وزن های زیر استفاده می کنیم.

أفَعل )برایمذّکر(  أجَْمل )زیباتر،زیباترین(، أفَْضل )برتر،برترین(، أْکَرم )گرامیتر،گرامیترین( و ...
ُفعلَی )برایمؤنّث(  ُحْسَنی، ُعظَمی، ُدنیا و ...

پس برای نوشتن همان جمالت به زبان عربی به روش زیر عمل می کنیم:
 عليٌّ أعْلَُم مِن أصدقائه!   هذه الّسّیارُة أجَْمُل الّسّیاراِت في العالم!

 عیِّن ما لیَس فیه اسم التَّفضیل:
4( ！ولکنَّ أکثر الّناس ال یعلمون  3( ！و جزاء سّیئٍة سّیئٌة مثلها 2( الّدنیا مزرعة اآلخرة!   1( ！ل األسماء الُحسَنی

در این گزینه، کلمه ای بر وزِن أفَْعل یا ُفعلَی دیده نمی شود، ولی در گزینه های دیگر: گزینءه )1(: »ُحسَنی« بر وزن »ُفعلَی«   گزینءه »3«  
و اسم تفضیل است./ گزینءه )2(: »الّدنیا« بر وزِن »ُفعلَی« و اسم تفضیل است./ گزینءه )4(: »أکثر« بر وزِن »أفَْعل« و اسم تفضیل است.

  اسم های تفضیل ممکن است با کمی تغییر ظاهری در جمله حضور پیدا کنند، یعنی با وزن های زیر دیده می شوند:
 أَفَّل  أهّم )مهمتر،مهمترین(، أحّب )محبوبتر،محبوبترین(، أجّل )باشکوهتر،باشکوهترین( و ...

 أفَْعی  أعْلی )باالتر،باالترین(، أغلَی )گرانتر،گرانترین(، أْخَفی )پنهانتر،پنهانترین( و ...
 کلماتی که بر وزِن »أَفَعی« هستند اگر به یک ضمیر، مّتصل شوند، »الف« آن ها به صورت کشیده نوشته می شود، یعنی به صورت »أَفعا« 

دیده می شوند.
 أَتَْقی + کم  أَتْقاکم

 عیِّن عبارة لیس فیها اسم الّتفضیل:
2( إّن ال یُِحّب من بین العبادات أخفاها! 1( من أهّم أسباب قطع الّتواصل بین الّناس، الغیبة! 

4( رأیُت إحَدی زمیالتي في معرض الکتاب! 3( الجهُل أشّد األمراض للمجتمع!  
در این گزینه، اسمی که بر وزن »أفَْعل« یا »ُفعلَی« باشد، دیده نمی شود. دقت کنید که »إحَدی« با کسره شروع شده و   گزینءه »4«  

اسم تفضیل نیست. 
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »أهّم« بر وزِن »أفَّل« بوده و اسم تفضیل است./ گزینءه )2(: »أخفاها« در اصل »أخَفی + ها« بوده، پس 

»أخَفی« بر وزِن »أفَعی« یک اسم تفضیل است./ گزینءه )3(: »أشّد« بر وزِن »أفّل« یک اسم تفضیل است.

 اسم های تفضیلی که بر وزِن »أفْعل« هستند معموالً بر وزِن »أفاِعل« جمع بسته می شوند.
جمع أفاِضل جمع أعاِظم  أفَْضل جمع أکابِر  أعظَم    أکبر 

 در زبان عربی برخی رنگ ها و عیب ها در حالت مذّکر بر وزن »أَفَْعل« و در حالت مؤّنث بر وزن »فَْعالء« آورده می شود. این کلمات را نباید اسم 
تفضیل بگیریم.

رنگ أْخَضر )َخْضراء(: سبز ـ أحَْمر )َحْمراء(: سرخ ـ أْزَرق )َزْرقاء(: آبی ـ أَْصَفر )َصْفراء(: زرد و ...   
عیب أحَْمق )َحْمقاء( ـ أعَْمی )َعْمیاء(: نابینا ـ أبَْکم )بَْکماء(: الل و ...  
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به  االن  تا  که  اطالعاتی  با   
دست آوردیم، با چند نوع »أَفَْعل« آشنا شدیم 
را  خود  معنای خاص  و  کاربرد  کدام  هر  که 
دارد و باید بتوانیم آن ها را در جمالت از هم 

تشخیص بدهیم.
أَفَْعل

اسم

فعل

اسم تفضیل

عیب و رنگ

فعل ماضی

فعل مضارع

با »تر« یا »ترین« ترجمه می شود.
مؤّنث آن بر وزن »ُفعلٰی« است.

به یک رنگ یا عیب داللت دارد.
مؤّنث آن بر وزن »فَْعالء« است.

از باب »إفعال« است.
مربوط به صیغءه »هو« می باشد. مثال أَْرَسَل، أَْصبََح، أَْمطََر و ...

ثالثی مجّرد است.
مثال أَْذهَُب، أَعْلَُم و ... مربوط به »أنا« می باشد.   

  ！إّني أَعلم ما ال تعلمون  با توجه به معنای آیه و وجود ضمیر »ي« )من( مشخص می شود که »أَعلم« فعل مضارع است: »من 
می دانم آن چه را که شما نمی دانید«.

 ！هو اّلذي أَْرَسل رسوله بالهدی  با توجه به معنای آیءه شریفه و وجود ضمیر »هو« مشخص می شود که »أرسل« فعل ماضی است، 
»او کسی است که پیامبرش را با هدایت فرستاد.«

 عیِّن ما فیه اسم الّتفضیل:
2( ما قَسم ال للعباد شیئاً أفضل من العقل! 1( اِشتری أبي ألُختي الّصغیرة أساِور من الّذهب! 

مك ظاهرة تُحّیر الّناس! 4( أصبح مطر السَّ 3( العبو هذا الفریق لهم ثوب أخضر!  
»أفَْضل« بر وزِن أفَْعل بوده و اسم تفضیل به حساب می آید. بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »أساِور« ظاهراً بر وزِن »أفاعل«   گزینءه »2«  
است اما این کلمه، جمِع »ِسوار« به معنای »دستبند« است و اسم تفضیل به حساب نمی آید./ گزینءه )3(: »أْخَضر« به معنای »رنگ سبز« است 

و اسم تفضیل نیست./ گزینءه )4(: »أْصبََح« فعل ماضی و به معنای »شد« است و نباید آن را اسم تفضیل بگیریم.

 کلمءه »آَخر« اسم تفضیل به حساب می آید1 و مؤّنِث آن »ُأخَری« 
است؛ سعی کنید تفاوت آن را با »آِخر« به خاطر بسپارید.

آِخرآَخر
اسم فاعلاسم تفضیلنوع کلمه
پایاندیگرترجمه
آِخَرةُأْخَریمؤّنث  برای مقایسه میان مؤّنث ها هم از وزِن أفَْعل استفاده می کنیم.

 مریم أعْلَم مِن فاطمة.
اما اگر بخواهیم اسم تفضیل را به عنواِن صفِت یک اسمِ مؤّنث به کار ببریم، غالباً از همان وزِن »ُفعلَی« کمک می گیریم.

 دانش آموزی دیگر 
برادر بزرگ تر  األخ األکبرتلمیذ آَخر

مذکّر
خواهر بزرگ تر  األُخت الُکبرٰیتلمیذة ُأخَری

مؤنّث

 عیِّن المناسب للفراغ: »ُأختي ............... تَعمل في المستشفی و تخدم المرضی!«:
4( الُکبرٰی 3( الثاني  2( اآلَخر  1( الکبیر 

می خواهیم برای »ُأخت« صفت بیاوریم پس باید صفِت آن مؤّنث باشد. در بین گزینه ها تنها »الُکبرٰی« مؤّنث است: »خواهر   گزینءه »4«  
بزرگ ترم در بیمارستان کار می کند و به بیماران خدمت می کند«.

دو کلمءه »َخیر« و »شّر« با این که بر وزِن »أفَْعل« نیستند، اما گاهی اسم تفضیل به حساب می آیند. برای تشخیص این مورد باید طبق دستور زیر عمل کنیم:
اگر کلمءه »خیر« در جمله، معنای »بهتر یا بهترین« و کلمءه »شّر« معنای »بدتر یا بدترین« بدهد، اسم تفضیل به حساب می آید.

ُر ساعٍة خیٌر من عبادة سبعیَن سنًة )ساعتیاندیشیدنازعبادتهفتادسالبهتراست(.   تفکُّ
در این عبارت »خیر« معنای »بهتر« می دهد پس اسم تفضیل است.

 ！َمن یَعمل مثقال ذّرٍة خیراً یره )هرکسبهاندازۀذرهایخوبیانجامبدهد،آنرامیبیند.(
در این عبارت، »خیر« معنای »خوبی« می دهد، پس اسم تفضیل نیست.

 عیِّن ما لیس فیه اسم الّتفضیل:
4( هذا خیر عمل یحبّه ال و رسوله! 3( من دعاك إلی الخیر فهو صدیقك!  2( خیر الّناس من له خلق حسن!  1( الوحدة خیر من جلیس الّسوء! 

در این گزینه، »خیر« معنی »خوبی« می دهد، پس اسم تفضیل نیست: »هر کس تو را به خوبی دعوت کند، دوست توست«.   گزینءه »3«  
در سایر گزینه ها »خیر« معنای »بهتر« یا »بهترین« می دهد پس اسم تفضیل است. ترجمءهسایرگزینهها:گزینءه )1(: تنهایی بهتر از همنشین بد است!/ 
گزینءه )2(: بهترین مردم کسی است که اخالق نیک داشته باشد!/ گزینءه )4(: این بهترین کاری است که خداوند و فرستاده اش آن را دوست دارند!

1- »آَخر« در اصل »أَاَْخر« بوده است!
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  اگر بعد از »خیر« یا »شّر« حرف »مِن« آمده باشد، می توانیم بدون ترجمه بگوییم اسم تفضیل هستند.
 »خیر« و »شّر« اگر »ال« داشته باشند، اسم تفضیل نیستند.  جمِع »خیر«،  »أخیار« و جمِع »شّر«، »ُشرور« و »أشرار« است.

اسم مکان به کلمه ای گفته می شود که به »مکان انجام فعل« اشاره می کند. مثالً »َمْعبَد« یعنی »محّل عبادت« یا »َمغْرِب« یعنی »محل غروب« یا 
»مزرعة« یعنی »محل کشت و زرع«!

اسم های مکان بر یکی از وزن های زیر ساخته می شوند:
 َمْفَعل  َمْعبَد )عبادتگاه(، َمطْبَخ )آشپزخانه( و ...     َمْفِعل  َمْنزِل )خانه(، َمشرِق )محلطلوع( و ...     َمْفَعلَة  َمْدَرَسة، َمْزَرَعة و ...

 عیِّن عبارة ما جاء فیها اسم المکان:
2( هم ال یجعلون في المخزن شیئاً للمحتاجین! 1( مقبرة »حافظ« تقع في مدینة شیراز! 

4( ！هو أعلم بمن ضّل عن سبیله و هو أعلم بالُمهتدین 3( ذلك متجر زمیلي و له سراویل أفضل! 
در این جمله »ُمهتِدي« با »ُمـ« شروع شده و عین الفعل آن کسره دارد، پس اسم فاعل است؛ اما در گزینه های دیگر به   گزینءه »4«  

ترتیب، »مقبرة« )بروزِن»َمْفَعلَة«(، »المخزن« )بروزِن»َمْفَعل«( و »َمتَْجر« )بروزِن»َمْفَعل«( همگی اسم مکان هستند.

 کلماتی که بر وزِن »َمْفَعل، َمْفِعل، یا مفَعلَة« هستند را با وزن »َمفاِعل« جمع می بندیم. پس برای پیداکردن اسم های مکان وزن »َمفاِعل« را هم 
َمْنزِل  َمناِزل َمْعبَد  َمعابِد   َمْزَرَعة  َمزاِرع   باید در نظر داشته باشیم.  

 اسم های مکان ممکن است گاهی تغییراتی در ظاهرشان دیده شود؛ یعنی ممکن است آن ها را بر وزن های زیر ببینیم:
َمفَعی  َمرَمی )دروازه(، َمأَوی )پناهگاه(، َمقَهی )قهوهخانه( و ... َمفال  َمزار، َمدار، َمکان، َمقام و ...  

َمَفّل  َمَمّر )گذرگاه(، مفّر )راهفرار(، َمَحّل، َمقّر و ...
 عیِّن ما لیس فیه اسم المکان:

عادة جّداً! 2( یعجبني حارس َمرمی فریق السَّ 1( ال تطلب العلم للوصول إلی مناصب دنیویّة! 
4( ربّي هو ُمنزِل القرآن لهدایة جمیع أبناء البشر! 3( بعد أیّام وجدنا مکاناً ُمناسباً لبناء بیتنا! 
ـُ« شروع شده و عین الفعِل آن کسره دارد: »نازل کننده«. در این گزینه، »ُمنزِل« اسم فاعل است چون با »م  گزینءه »4« 

بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »َمناِصب«  جمِع »َمنِْصب« بر وزِن »َمْفعِل«  اسم مکان/ گزینءه )2(: »َمرَمی«  بر وزِن »َمفَعی«  
اسم مکان/ گزینءه )3(: »مکان«  بر وزِن »َمفال«  اسم مکان

 اسم هایی را که معنای مکان دارند، ولی با وزن های باال مطابقت ندارند اسم مکان نمی گیریم. پس کلماتی مانند »بَیت )خانه(، زقاق )کوچه( و ...« 
اسم مکان به حساب نمی آیند.

 یک نکتءه مهم این است که گاهی کلماتی که بر وزن »َمفاعل« هستند اصالً معنای »مکان« را در خود ندارند و نباید آن ها را اسم مکان بگیریم.
 »َمکاِرم، َمحاِسن، َمعاِرف، َمحاِرم، َمنافِع ...«

 عیِّن عبارة لیس فیها اسم مکان:
2( لهذا الّسوق َمداخل متعّددة بعضها ُمغلقة اآلن! 1( اشتریت بطاقة ألدخل في الملعب الریاضّي! 

4( الحضور في محافل علمّیة مختلفة سّبب أن أجمع لي تجارب کثیرة! 3( التزم بِمکارم األخالق لتحصل علی رضی ربّك! 
در این گزینه »َمکاِرم« با این که بر وزن »َمفاِعل« است، ولی اصالً معنای مکان ندارد، پس اسم مکان نیست: »به ارزش های   گزینءه »3« 

اخالقی پایبند باش تا خشنودی پروردگارت را به دست بیاوری«.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »َملْعب«  اسم مکان است: »یک بلیت خریدم تا وارد ورزشگاه شوم«./ گزینءه )2(: »َمداخل«  جمع 
»َمْدَخل« و اسم مکان است: »این بازار ورودی های متعددی دارد که االن بعضی از آن ها بسته اند«./ گزینءه )4(: »محافل«  جمع »محفل« 

و اسم مکان است: »حاضرشدن در محفل های علمی باعث شد که تجربه های زیادی را برای خودم جمع کنم«.

 همان طور که گفته شد، اسم تفضیل برای مقایسه استفاده می شود؛ پس برای ترجمءه آن ها از »صفت + تر یا ترین« کمک می گیریم: أَجَمل )زیباتر،زیباترین(،
أعْلَم )داناتر،داناترین( و ... اما برای ترجمءه دقیق تر این اسم ها به موارد زیر دقت کنید:

 اگر بعد از اسم تفضیل حرِف »مِْن« بیاید، آن را به صورِت صفِت برترِ فارسی )صفت+تر( ترجمه می کنیم.
  ثوبي أْرَخُص مِْن ثوِب صدیقي  لباس من از لباس دوستم ارزان تر است.
 هَل شاهدَت أجمَل مِْن هذه المنظرة؟  آیا زیباتر از این منظره دیده ای؟

 اگر همراه اسم تفضیل، یک مضاٌف الیه داشته باشیم، اسم تفضیل را به صورت صفت عالی فارسی )صفت+ترین( ترجمه می کنیم.
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  أفَْضُل الّناِس َمن َغلََب هَواُه  برتریِن مردم کسی است که بر هوا و هوس خود غلبه کرده است.
 أَعظُم العبادِة أجراً، أَخفاها  بزرگ ترین عبادت از نظرِ پاداش، پنهان تریِن آن است!

حیحَة: »أَحبُّ إخواني مَن أهَْدی إليَّ ُعیوبي!«:  عیِّن الّترجمَة الصَّ
1( برادر محبوب من کسی است که عیب های من را به من بازگوید!

2( برادرانم را دوست دارم؛ زیرا عیب هایم را به من هدیه می کنند!
3( محبوب ترین برادران من کسی است که عیب های من را به من هدیه کند!

4( کسی که عیب من را به من هدیه کند، محبوب ترین برادر من است!
»أحَّب« بر وزِن »أفَّل« اسم تفضیل است و چون با مضاٌف إلیه یعنی »إخوان« آمده، به معنای »محبوب ترین« است؛ پس   گزینءه »3« 
گزینه های )1( و )2( نمی توانند درست باشند. »إخوان« و »عیوب«، هر دو، جمع هستند ولی در گزینءه )4( به صورت مفرد ترجمه شده اند؛ 

بنابراین گزینءه )3( پاسخ صحیح است.

َأْرَضی: راضی کرد، خشنود کرد )أَرضی، یُْرضي(
إَذْن: بنابراین

ِاْسِتهالك: مصرف کردن )اِْسَتهلَك، یَْسَتهلُِك(
َأْسَخَط: خشمگین  کرد )أَْسَخَط، یُْسِخُط(

) ، یَُغضُّ اُْغُضْض ِمن َصوتَِك: صدایت را پایین بیاور )َغضَّ
ِاقِْصْد: میانه روی کن )قََصَد، یَْقِصُد(

الَة: نماز را بر پای دار« )أَقاَم، یُقیُم( َأِقْم: برپای دار »أَقِمِ الصَّ
ِاقِْتصاد: صرفه جویی )اِقَْتَصَد، یَْقَتِصُد(

َأنْکَر: زشت تر، زشت ترین
ِانَْه: بازدار )نََهی، یَْنَهی(

اُْوُمر: دستور بده »َو + اُْوُمْر = َو اُْمْر«
َأهَْدی: هدیه کرد )أَهَْدی، یُْهدي(

تَْربَوّي: پرورشی
تَْخفیض: تخفیف

تَعُْمُر: عمر می کند )در این جا یعنی ماندگار می شود( )َعَمَر، یَْعُمُر(
ُم( َم، یَُتمِّ َم: کامل کرد )تَمَّ تَمَّ

جاَدَل: ستیز کرد، مباحثه کرد )جاَدَل، یُجاِدُل(
َجّبار: ستمکاِر زورمند »صفت خدا به معنای توانمند«

َحمیر: خرها
: بشتاب َحيَّ

َخّد: گونه
َدْع: رها کن )َوَدَع، یََدُع(
َزمیل: همکار، هم کالسی

ساَء: بد شد
ِسعْر: قیمت

شاتِم: ناسزاگو، دشنام دهنده
َه: تشبیه کرد )َشبَّهَ، یَُشبُِّه( َشبَّ

َصْمت: خاموشی، سکوت
) ، یَِضلُّ : گمراه شد )َضلَّ َضلَّ

عاَقَب: کیفر داد )عاقََب، یُعاقُِب(؛ 
»ُعوِقَب: کیفر شد«

ُب( َب، یَُعذِّ َب: عذاب  داد )َعذَّ َعذَّ
َعْزُم األُموِر: کارهای مهم

َغلََب: چیره شد )َغلََب، یَغْلُِب(
َفخور: فخرفروش

ُفنون: هنرها
َقیِّم: ارزشمند

لَـ : بی گمان )حرف تأکید(
ُر( َر، یَُصعِّ َك: با تکّبر رویت را برنگردان )َصعَّ ْر َخدَّ ال تَُصعِّ

ال تَْمِش: راه نرو )َمَشی، یَْمشي(
لَِیهَْتدَي:  تا راهنمایی شود )اِهَْتَدی، یَْهَتدي(

ما یَلي: آن چه می آید
مَتَْجر: مغازه

ُمْختال: خودپسند
مََرحاً: شادمانه و با ناز و خودپسندی

مَْشي: راه رفتن
ُمعَْجٌب بِنَْفِسِه: خودپسند  إعجاٌب بالنَّْفِس: خودپسندی

میزان: ترازو )ترازوی اعمال(
ُمنْکَر: کار زشت

ُز( َز، یَُمیِّ َز: جدا کرد، سوا کرد )َمیَّ مَیَّ
مَهاْلً: آرام  باش

ُمهان: خوار
ناهي، ناٍه: بازدارنده

نَموَذج: نمونه
نَوعیَّة: جنس

ُم: تقدیم می کند، از پیش می فرستد یَُقدِّ
ُم( َم، یَُقدِّ )قَدَّ
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یَجَتِنُب = یَبَتِعُد )دوری می کند(الُمعَجب بالنّفس = ُمختال )خودپسند(رؤیة = ُمشاهدة )دیدن(

صْمت = سکوتَدع = اُتُرک )رها کن(أنکَر = أقَبح = أسَوء )زشت تر، ترین(
َشتَم = َسبَّ )دشنام داد(ُمتواضع = خاشع )فروتن(َحيَّ = أسِرع )بشتاب(
ُمنکَر = َسّیئة )زشتی(

ناهي )نهی کننده( ≠ آِمر )امرکننده(ُمنکَر )زشتی( ≠ معروف )نیکی(اقتصاد )صرفه جویی( ≠ إسراف
ُمختال )خودپسند( ≠ ُمتواِضع )فروتن(أنکَر )زشت ترین( ≠ أجَمل )زیباترین(َضلَّ )گمراه شد( ≠ اهَتدی )هدایت شد(

ب )نزدیک شدن(أفاِضل )شایستگان( ≠ أراِذل )فرومایگان( أغلَی )گران تر( ≠ أرَخص )ارزان تر(ِابتعاد )دورشدن( ≠ تَقرُّ
ساء )بد شد( ≠ َحُسَن )خوب شد(ُمهان )خوار( ≠ عزیز

مَواِعظ  مَوِعظَة )پند، موعظه، نصیحت(َحمیر  ِحمار )خر(َأراِذل  َأْرَذل )فرومایه(
نَماِذج  نَموَذج )نمونه(ُفنون  َفّن )هنر(َأْسعار  ِسعْر )قیمت(

نُهاة  ناهي )ناٍه( )بازدارنده(مَطاِعم  مَطَْعم )رستوران(َأفاِضل  َأفَْضل )شایسته(
مَواِقف  مَوِقف )ایستگاه(ماَلِعب  مَلَْعب )ورزشگاه(بَهائِم  بَهیَمة )چهارپا(

أقْرباء  قریب )خویشاوند(عیوب  عیب )عیب(َفساتین  ُفستان )پیراهن زنانه(
جیران  جار )همسایه(

ترجمهجملهردیف
پدران و مادران دوست دارند فرزندان خود را در بهترین حالت ببینندیُِحبُّ اآلباُء َو اأْلُمََّهاُت ُرْؤیََة َأْواَلِدِهْم في َأحَْسِن َحاٍل1

 »رؤیة« مصدر است و مصدرها را گاهی به صورت مضارع التزامی هم می توانیم ترجمه کنیم.

الَِحِة2 َفاِت الطَّیَِّبِة وَ  اأْلَْعَماِل الصَّ برای همین همیشه آن ها را به صفات نیک و کارهای شایسته راهنمایی می کنند.َو لَِذلَِك یُرِشدونَهم َدائِماً إلی الصِّ
ِم الُْعُلوِم و الَمهارات َو الُْفنُوِن النَّافَِعِة3 مانند اخالق نیکو و یادگیری دانش ها و مهارت ها و هنرهای سودمندکاألخالق الَْحَسنَِة َو تََعلُّ
ِب إلی اأْلََفاِضِل4 َقرُّ و دور شدن از انسان های پست و نزدیک شدن به انسان های شایستهو االبتعاِد َعِن اأْلََراِذِل َو التَّ
و توجه به ورزش و مطالعءه کتاب ها و احترام به قانونَو االهتمام بِالریاضة َو ُمطالعة الکتب َو احِْتَراِم القانون5
و صرفه جویی در مصرف آب و برق و تغذیءه درست َو االقتصاِد فِي اْسِتهاَْلِك الَْماِء َو الکَهرباء، َو ُحْسِن التغذیة6
َفاِت َو اأْلَْعَماِل7 و صفات و کارهایی غیر از آن هاَو َغیِْر َذلَِك ِمَن الصِّ
و در قرآن کریم لقمان حکیم را می بینیمَو فِي الُْقْرآِن الکریم نری »لُقَْماَن الحکیَم«8
ُم إلبنه مََواِعَظ َقیَِّمًة9 که پندهای ارزشمندی را به پسرش تقدیم می کندیُقدِّ
َباُب.10 و این یک نمونءه تربیتی است برای این که جوانان با  آن هدایت شوند.َو هََذا نموذٌج تربَوٌي لیهتدي بِِه الشَّ

 به تفاوت معنایی این فعل ها دقت کنید:
 هََدی )یَهدي(: هدایت کرد  أهَدی )یُهدي(: هدیه کرد  ِاهَتَدی )یَهَتدي(: هدایت شد

در قرآن کریم آمده است:َفَقْد َجاَء فِي الُْقْرآِن الکریم:11
الَة َو أُْمْر بِالَْمعُْروِف َو انَْه َعِن الُْمنْکَِر12 ای پسرکم، نماز را به پا دار و به نیکی فرمان بده و از بدی نهی کن！یا بُنَيَّ َأِقِم الصَّ

  أِقم  فعل امر از »أقاَم، یُقیُم«  أُمر  فعل امر از »أمَر، یأُمُر«  انَْه  فعل امر از »نََهی، یَنَهی«

و بر چیزی که تو را گرفتار کرده صبر کن، زیرا آن از کارهای مهم استَو اْصِبْر َعلی ما َأصابََك ِإنَّ ذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر13
َك لِلنَّاِس َو ال تَْمِش فِي اأْلَْرِض مََرحا14ً ْر َخدَّ و از مردم روی برنگردان و با خودپسندی در زمین راه نرو.َو ال تَُصعِّ

 ال تمش  فعل نهی  از »تمشي« است که حرف »ی« آن حذف شده است.
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زیرا خداوند هر )هیچ( مغرور خودپسندی را دوست ندارد و در راه رفتن ِإنَّ اهللَ ال یُِحبُّ کُلَّ ُمْختاٍل َفُخوٍر َو اقِْصْد فِي مَْشِیَك15
میانه روی کن.

16صدایت را پایین بیاور زیرا ناخوشایندترین صداها، صدای َخران استَو اْغُضْض ِمْن َصْوتَِك ِإنَّ َأنْکََر اأْلَْصواِت لََصْوُت الَْحِمیِر
 لَـ + ضمیرها  حرف جر است )لَکُم(  لَـ + کلمات دیگر  حرف تأکید است )لَصوُت ...(

اَلِة فِي َوقِْتَها17 خداوند کسی را که بر نماز در )اول( وقتش مراقبت می کند، دوست دارد ِإنَّ اهللَ یُِحبُّ مَْن یَُحافُِظ علی الصَّ
اَلُة.«18 یِن الصَّ پیامبر گفته است: »به راستی ستون دین نماز است.«َفَقْد َقاَل النَِّبيُّ »ِإنَّ َعُمودَ  الدِّ
الَِحِة19 ما باید به کارهای نیک مشتاق باشیمَو َعلَیْنَا َأْن نکوَن ُمشتاقیَن إلی اأْلَْعَماِل الصَّ
َدائِد20 و نهی کننده از بدی و بر مشکالت و سختی ها صبور )باشیم(َو ناهیَن َعن الُمنکَر، َو َصابِِریَن علی الَمشاکل و الشَّ

 »ناهین« جمع مذکّر سالم از »ناهي« است.

ِة21 زیرا آن از کارهای مهم استَفِإنَّ َذلَِك ِمن اأْلُُمور الُْمِهمَّ

َو 22 ُزمالئنا  َو  َأصدقائنا  َو  أساتذتنا  َأمَاَم  نَتواضَع  َأْن  َعلَیْنَا  َو 
ِجیَرانِنَا َو أقِربائنا َو کُّل مَن َحْولنَا

ما باید در برابر استادان خود و دوستان و همکالسی ها و همسایگان و 
نزدیکانمان و تمام کسانی که پیرامون ما هستند فروتنی کنیم.

  »أساتذة« جمع »أستاذ« است؛ یعنی »أساتذة = أساتیذ«.
 الزم نیست تمام ضمیرهای »نا« که پشت سر هم آمده اند را ترجمه کنیم.

امام کاظم ⒔ گفته است: دانش در قلب انسان فروتن ماندگار می شودَفَقْد َقاَل اإْلِمَاُم الکاظم »الِحکمُة تَعُْمُر فِي َقلِْب الُْمَتَواِضِع23
و در قلب انسان مغرور و زورگو ماندگار نمی شودَو اَل تَعُْمُر فِي َقلِْب الُمتکّبر الَْجبَّار24
خداوند هر )هیچ( خودپسندی را دوست نداردِإنَّ اهللَ ال یُِحبُّ کّل ُمعَْجٍب بِنَْفِسِه25
بنابراین نباید بر دیگران تکّبر کنیم، زیرا خداوند متکّبران را دوست نداردِإذن َعلَیْنَا أَْن اَل نتکّبَر علی اآْلخرِیَن؛ َفِإنَّ اهللَ اَل یُِحبُّ المتکبرین26
و ما نباید صداهایمان را باالی صدای مخاطب ببریمَو َعلَیْنَا َأْن اَل نَْرَفَع أْصَواتَنا َفْوَق َصْوِت الُْمَخاطَب27

َه اهلل کالَم مَْن یَْرَفع َصْوتَُه ُدوَن َدلِیل منطقي بَِصْوِت 28 َفَقْد َشبَّ
الِْحَماِر.

خداوند سخن کسی را که صدایش را بدون دلیل منطقی باال می برد به 
صدای خر تشبیه کرده است.

ترجمهجملهردیف

داناترین مردم کسی است که دانش مردم را به دانش خود اضافه کند.أعلَُم النّاس مَن َجَمَع ِعلَم النّاس إلی ِعلمه.1
بهترین دوستان شما کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه کند.َخیُر إخوانِکم مَن أهَدی إلیکُم عیوبَکم.2

 »أخ« معنای »برادر« یا »دوست« می دهد.

هر کس که شهوتش بر عقلش غلبه کند او از چارپایان بدتر است.مَن َغلَبت َشهوتُه َعقلَُه َفهو َشرٌّ ِمن الَبهائم.3

4
َأْعلَُم بَِمْن َضلَّ  َربََّك ُهَو  بِالَّتي ِهَي َأحَْسُن ِإنَّ  ！... َو َجاِدلُهْم 

... َعْن َسِبیِلِه
به  پروردگارت  زیرا  کن،  گفت وگو  است  نیکوتر  که  )روشی(  به  آنان  با 

کسی که از راهش گمراه شده آگا ه تر است.
حَْمَن5 دشنام گوی خود را خوار رها کن تا )خدای( بخشاینده را خشنود کنی.َدْع َشاتَِمَك ُمَهاناً تُْرِض الرَّ

  »َدع«  فعل امر از »َوَدَع، یََدُع« است.
»تُرِض«  از »أرَضی، یرضي« ساخته شده که از باب افعال است و چون بعد از فعل امر آمده است، معنای »تا« می دهد.

َك.6 یْطَاَن َو تَُعاِقْب َعُدوَّ و شیطان را خشمگین کنی و دشمنت را کیفر بدهی.َو تُْسِخط الشَّ
مؤمن پروردگارش را با )چیزی( مانند بردباری خشنود نکرده است.مَا أرضی الُْمْؤِمُن َربَُّه بِِمثِْل الِْحلِْم.7
ْمِت.8 یْطَاَن بِِمثِْل الصَّ و شیطان را با )چیزی( همانند خاموشی خشمگین نکرد.َو اَل َأْسَخَط الشَّ
و نادان با )چیزی( همانند سکوت در برابرش مجازات نشده است.اَل ُعوِقَب اأْلَحَْمُق بِِمثِْل السکوت َعنُْه.9

 »ُعوِقب« فعل مجهول از »عاَقَب« است.

َب نَْفَسُه.10 هر کس اخالقش بد باشد خودش را شکنجه می کند.مَْن َساَء ُخلُْقُه َعذَّ
نَْت َخلِْقي، َفَحّسن ُخلِْقي11 خداوندا همان طور که آفرینشم را نیکو کردی، اخالقم را نیکو گردان.الّلَهمَّ کََما َحسَّ
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عیِّن الخطأ في ُمرادِف الکلمات الّتي تَحَْتها خّط:0 1030
2( َعلَیَك بِالـِاقْتِصاِد في اِْستِهالِك الکهرباِء! )اِقتناع( 1( ！ ِإنَّ الَ ال یُِحبُّ ُکلَّ ُمختاٍل فَخورٍ )ُمعَجٍب بَِنْفِسِه( 

َل( َم َمکاِرَم األخالِق! )ُأَکمِّ 4( إّنما بُِعثُت لِـُأتَمِّ 3( ال تَْعُمُر الِحکمُة في قَلِْب الُمتَکبِّرِ الَجّبار! )القّهار( 

کم کلمة مفردها خطأ؟ أطعمة  مَطَْعم، مَصانِع  ُصنْع، نَماِذج  نَموَذج، نُهاة  ناٍه، َأْسعار  ِسعْر0 1031
4( ثالثة 3( اثنان  2( واحد  1( أربعة 

عیِّن الخطأ في مرادف الکلماِت الّتي تحتها خّط:0 1032
دائِد! )الَمصائِب( 2( َعلَینا أَْن نکوَن ناهیَن َعن الُمنَکر، و صابریَن َعلَی الشَّ ! )یَرفُع(  فِّ 1( هذا الّتلمیُذ یَُغضُّ مِن َصوتِِه أَماَم أَساتَِذتِِه في الصَّ

4( جاَء في الُقرآن أَنَّ أَنَکر األَصواِت لََصوُت الَحمیرِ! )أَقْبَح( ُم لَنا دائماً َمواِعَظ قَّیَمًة! )یُْعِطي(  3( هَو َرُجٌل ذو تَْجربٍة و یَُقدِّ
»ِمن ............... األَْعماِل هو أن نکوَن ...............!«. عیِّن الخطأ:0 1033

4( أَنَْکرِ ـ ُمْختالیَن 3( أَحَْسِن ـ داعین إلی الُمنکرِ  2( أقْبَِح ـ ناهیَن عن المعروفِ  1( َشرِّ ـ ُمْعَجبیَن بأنُْفِسنا 
حیَح لِلْفراغات:0 1034 »............... في ............... الکهرباء حّتی ............... کُلُّ مکاٍن في الظَّالِم، َأیُّها الُمواِطنوَن!«. َعیِّن الصَّ

2( اِقَْتِصدوا ـ اِستهالِك ـ ال یَغَْرَق 1( اِْسَتْهلِکوا ـ اِقتصاِد ـ ال یَْنَقِطَع  
4( اِعَْتِدُلوا ـ تَْقطیِع ـ ال یَغَْرَق 3( اِجَْتِهدوا ـ قَطِْع ـ ال یَْسَتغْرَِق  

حیح للفراغات:0 1035 »ُقلُْت لَِمْن کاَن یُریُد َأْن ............... الّذي َشَتَمُه، ............... یا َأخي؛ ما ُعوِقَب األَحمُق بمثِل ............... َعنُْه!«. َعیِّن الصَّ
4( یَْشُتَم ـ ُمهاناً ـ الِحلْمِ کوتِ  3( یَُسبَّ ـ َمْهالً ـ السُّ 2( یُْسِخَط ـ َدْع ـ الُمعاقَبَةِ  تمِ  1( یُعاقَِب ـ اُتُْرك ـ الشَّ

عیِّن ما فیه جمع مکّسر أکثر:0 1036
1( یُرشد الوالدان أوالدهما إلی األخالق الحسنة و تعّلم الفنون الهاّمة!

2( مواعظ األکابر تساعدنا علی أن نبتعد عن الرذائل!
3( ال ترفعوا أصواتکم فوق صوت األساتذة و األقرباء و الجیران!

4( شبابنا یحترمون القوانین و یصبرون علی المشاکل!
عیِّن الخطأ:0 1037

2( شخص یفتخر بنفسه کثیراً! )الُمختال( کوب! )الِحمار(  1( حیوان یُستخدم للحمل و الرُّ
4( العمل السّیئ و القبیح! )الُمنَکر(  3( الُمستبّد اّلذي ال یری ألحد علیه حّقاً! )الَمرح( 

عیِّن ما فیه المتضاّد لِـ »َحُسَن«:0 1038
4( إّنه صّعر خّده للناس!  3( أحِسن إلی من أساء إلیك!  2( من غلب غضبه علیه خسر!  1( من ساء خلقه عّذب نفسه! 

حیح:0 1039 عیِّن الصَّ
2( حالة فیها سرور و تکّبر! )الَمَرح( 1( هو اّلذي یَسبُّ اآلخرین! )شاتَم(  

4( قیمة بضاعة ندفعها عند شراءها! )النقود(  3( اّلذي یقوم بالتجارة! )المتجر(  
حیح للفراغین:0 1040 »یا مؤمن! ............... شاتِمك ............... تُرِض الرحمن!« عیِّن الصَّ

4( اُهُْجْر ـ ُمْنَکراً 3( اُتُْرْك ـ ُمْختاالً  2( اُتُْرْك ـ ُمْعجباً  1( َدْع ـ ُمهاناً 
عُر َحَسَب ............... ولِٰکنّني أعطیکُنَّ ...............!«:0 1041 »کَم ............... هِذِه الَفساتیِن؟ ـ یَْخَتِلُف السِّ

ْخفیَض 4( قیمَة ـ األْسعارِ  ـ التَّ ْخفیَض  3( ِسْعَر ـ الّنوعّیاِت ـ التَّ ْخفیفِ  2( نُقوَد ـ الّنوعّیاِت ـ التَّ ْخفیفِ  1( قیمَة ـ األْسعاِر ـ التَّ
تُوَجد الکلمتاِن المتضاّدتان في عبارتیِن .............. .0 1042

ب( ِاهَْتدی النّاُس بعَض األوقاِت بالنّجوم الّتي في  الّسماء! َُّه أمٌر قبیٌح!   الف( علینا أْن نَبَْتِعَد عن العجب أِلن
َم الغیبة َفجاِدْل مَْن َضلَّ عن سبیله! د( إنَّ اهللَ َحرَّ   ج( ！أنَْزَل اهللُ سکینتَُه علی رسوله و علی المؤمنیَن

4( ج و د 3( الف و د  2( ب و د  1( الف و ج 
)تجریب 98(0 1043 »............... البضائِع ............... فالنّاس طلبوا من الحکومة أن ...............!«. عیِّن المناسب للفراغات: 

عها  4( نقود ـ یرتفع ـ تُمنِّ ضها  3( أسعار ـ اِرتفعت ـ تُخفِّ 2( ثمن ـ کثرت ـ تُمّررها  1( قیمة ـ یزداد ـ تُقلِّلها 
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1044 0:و جاِدلُْهْم بالّتي هي أحَْسُن إنَّ َربََّك ُهَو َأْعلَُم بَِمن َضلَّ عن َسبیِلِه！
1( با آن ها با گفتاری نیکوتر ستیز کن، چرا که پروردگارت همان آگاه تر به کسی است که گمراه شده است!

2( با روش های بهتر با آنان مباحثه کن، همانا پروردگار نسبت به کسی که از راه گمراه شده است، آگاه تر است!
3( با آن ها به روشی که خوب است مجادله کن، قطعاً پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه شده اند، آگاه است!
4( با آنان به شیوه ای که بهتر است گفت وگو کن، همانا پروردگار تو به کسی که از راهش گمراه شده، داناتر است!

1045 0:َربَّنا آمَنّا َفاْغِفْر لَنا َو اْرَحْمنا َو أنَْت خیُر الّراحمیَن！
1( پروردگارا، ایمان آوردیم، پس ما را بیامرز و به ما رحم کن و تو بهترین مهربانانی!

2( پروردگار ما، ما ایمان آوردیم، پس ما را بیامرز و ما را ببخشای و تو بهترین بخشندگانی!
3( خدایا؛ ایمان آوردیم که ما را ببخشی و به ما رحم کنی، چون تو بهترین رحم کنندگانی!

4( پروردگار ما، به آمرزشت ایمان آوردیم، پس ما را بیامرز و تو بهترین آمرزندگانی!
»قد َعلََّم اهلل في القرآن الکریم أهَّم األمور األخالقّیة في حیاتنا الَیومّیة!«:0 1046

1( خداوند در قرآن کریم کارهای اخالقی مهم در زندگی روزانه را یاد داده است!
2( خداوند در قرآن کریم یکی از مهم ترین امور اخالقی را در زندگی روزمره مان آموزش می دهد!

3( خداوند مهم ترین امور اخالق در قرآن کریم را در زندگی روزانه مان یاد داده است!
4( خداوند در قرآن کریم مهم ترین کارهای اخالقی در زندگی روزانه مان را آموزش داده است!

»یا ساتر کُّل معیوب ِاقَْبل التَّوبَة عنّي و اْرَحمني، إنَّك خیُر الّراحمیَن!«:0 1047
1( ای پوشانندءه هر عیبی، توبه را از من بپذیر و به من رحم کن، همانا تو بهترین رحم کنندگان هستی!

2( ای پوشانندءه همءه عیب ها، توبه را از من قبول کن و به من رحم کن که قطعاً تو بهترین مهربانان هستی!
3( ای کسی که هر عیبی را می پوشانی، توبه ام را از من قبول کن و به من رحم کن، یقیناً تو از بهترین رحم کنندگانی!

4( ای پوشانندءه هر عیب، توبه ام را از من قبول بفرما و به من رحم نما، همانا تو رحم کنندءه مهربانی هستی!
»من ینهض من مکانه لَِیِحلَّ مشاکل جیرانه یُعتبر من خیر عباد اهلل ...!«:0 1048

1( هر کس از جای خود برخیزد و مشکالت همسایگانش را حل کند، بهترین بندگان خداوند است!
2( کسی که برای رفع مشکالت نزدیکانش از جایش برمی خیزد، از بندگان خوب خداوند می باشد!

3( اگر کسی از جای خویش برخیزد و اقدام به حل مشکالت همسایگانش نماید، از بهترین بندگان خداوند خواهد شد!
4( هر کس از جای خود برخیزد تا مشکالت همسایگانش را حل کند، از بهترین بندگان خدا به حساب می آید!

»کان أبي نصحني عن االقتراب من األفاضل و االبتعاد عن األراذل و التواضع أمام األکابر!«:0 1049
1( پدرم من را دربارءه نزدیک به شایستگان و دوری از فرومایگان و فروتنی در برابر بزرگتران نصیحت کرده بود!

2( پدر من نصیحت می کرد که به شایستگان نزدیک شده، از فرومایگان دوری کنیم و در برابر بزرگان فروتن باشیم!
3( پدرم من را به نزدیک شدن به برتران و دورشدن از پست تران و تواضع برای بزرگان نصیحت می کرد!

4( نصیحت پدرم به من نزدیک تر شدن به شایستگان و دوری از رذیلت  ها و تواضع در مقابل بزرگ تران بود!
ُمها لِکُلِّ شابٍّ لَِیهَْتدَي بِها!«:0 1050 »َقد  َجَمَع هذا العالُِم تَجارَب ذات قیمٍة في حیاتِِه و یَُقدِّ

1( این دانشمند تجربه های باارزشی را در زندگی خود جمع آوری کرده است و آن ها را به تمام جوانانی که بخواهند به وسیلءه آن هدایت شوند، اهدا می کند!
2( این عالمی است که تجربه های باارزشش را در زندگی جمع کرده و به هر جوانی آن ها را تقدیم می کند تا او را به وسیلءه آن هدایت کند!

3( این دانشمند، با تجارب ارزشمندی که در زندگی اش جمع آوری کرده است می تواند آن ها را به هر جوانی تقدیم کرده تا بدان وسیله هدایت شوند!
4( این عالم تجربه های ارزشمندی را در زندگی خود جمع کرده است و آن ها را به هر جوانی تقدیم می کند تا به وسیلءه آن ها هدایت شود!

»األفضل لك أن تَنْتخَب َفرعاً في الجامعِة تَْرَغُب فیه حّتی تُصِبَح ِمن أفاِضِل الِبالِد و تَنَْفَع ُمْجَتَمَعَك!«:0 1051
1( بهتر برای تو این است که در دانشگاه رشته ای را انتخاب کنی که به آن عالقه داری تا از شایستگان کشور شوی و به جامعه ات سود برسانی!

2( برای تو خوب بود که رشتءه مورد عالقه ات را در دانشگاه انتخاب می کردی تا از شایستگان کشورت می شدی و به جامعءه خود سود می رساندی!
3( بهتر است تا رشته ای را در دانشگاه برگزینی که به آن عالقه داری تا از بهترین های کشورت باشی و جامعه ات از تو سود ببرند!

4( باید در دانشگاه رشتءه مورد عالقه ات را انتخاب نمایی و از شایستگان کشور گردی و به جامعه ات سود برسانی!
»ِمن َأهّم األُموِر الّتي یَِجُب أن نَهَْتمَّ بها ُهو االقتصاُد في استهالك الثََّرواِت الطَّبیعّیِة الّتي تَنَْفُد عاِجالً أم آِجالً !«:0 1052

1( از کارهای مهمی که باید به آن توّجه شود این است که در مصرف ثروت های طبیعی که دیر یا زود تمام می شوند، صرفه جویی نماییم!
2( مهم ترین کاری که همءه ما باید به آن اهتمام ورزیم، صرفه جویی در مصرف ثروت های طبیعی مان است که به زودی پایان می پذیرند!

3( صرفه جویی در مصرف ثروت های طبیعی که دیر یا زود تمام خواهند شد، از کارهای مهمی است که به آن توّجه خواهیم کرد!
4( از مهم ترین کارهایی که باید به آن اهتمام ورزیم، صرفه جویی در مصرف ثروت های طبیعی  است که دیر یا زود پایان می پذیرند!
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ُموا مَکارَم األَخالِق، ألّن أثَْقَل األَشیاِء في المیزاِن هو الُخُلُق الَحَسُن!«:0 1053 »بُِعَث األنبیاُء لُِیَتمِّ
1( پیامبران را برانگیختند تا بزرگواری اخالق کامل شود؛ زیرا سنگین ترین چیزها در ترازوی اعمال، اخالق خوب است!

2( انبیا فرستاده شدند تا بزرگواری های اخالق را کامل نمایند؛ چه سنگین ترین چیزها در ترازوی اعمال، اخالق نیکو است!
3( پیامبران برای کامل کردن بزرگواری اخالق برانگیخته شدند؛ زیرا اخالق نیکو در ترازوی اعمال، چیز سنگینی خواهد بود!

4( انبیا فرستاده می شوند تا بزرگواری های اخالق را کامل کنند؛ زیرا از سنگین ترین چیزها در ترازوی اعمال، اخالق نیکو است!
»أفضل أصدقائکم من یُهدي إلیکم عیوبکم و یعمل بما یقول!«:0 1054

1( بهترین دوستان شما کسی است که عیوبتان را به شما هدیه می دهد و به آن چه می گوید، عمل می کند!
2( برترین دوستانتان کسانی هستند که عیب ها را به شما هدیه می دهند و به آن چه می گویند، عمل می نمایند!

3( از دوستان خوب شما کسی است که شما را به عیب هایتان راهنمایی می کند و عمل نماید به هر چه می گوید!
4( بهترین دوستانتان کسی است که شما  را به عیب هایتان راهنمایی می کند و به هر چه می گوید، عمل می کند!

»أحّب الناس إلّي من یعامل اآلخرین بأفضل شکل و ال یصّعر خّده لهم!«:0 1055
1( دوست داشتنی ترین مردم نزد من، کسی است که به بهترین شکل با دیگران رفتار می کند و رویش را با تکّبر از آن ها برنمی گرداند!

2( مردمی را دوست دارم که به بهترین شکل با دیگران رفتار کنند و رویشان را با تکّبر از آن ها برنگردانند!
3( کسی از مردم نزد من دوست داشتنی است که با دیگران به شکل خوبی رفتار نماید و با ترش رویی از آن ها روی برنتابد!

4( در میان مردم کسی که با دیگران به برترین شکل رفتار کند و رویش را با تکّبر از آن ها برنگرداند، نزد من دوست داشتنی تر است! 
»الّذي یجمع علم الناس إلی علمه فهو یَُعّد من أعلم الناس!«:0 1056

1( آن که علم مردم را به علم خویش بیفزاید، او از داناترین مردم به شمار می آید!
2( کسی که دانش مردم را با دانش خود جمع کند، او را از داناترین مردم به شمار می آورند!

3( هر آن کس که علم مردم را به علم خود اضافه کرد، اوست داناترین مردم!
4( کسی که دانش مردمان را به دانش خود اضافه می کند، او از مردمان داناتر است! 

»َدع شاتمك ُمهاناً یُرَض الرحمن و تُعاِقب عدّوك!«:0 1057
1( دشنام دهندءه خوارت را ترک کن تا خداوند رحمان را راضی کنی و دشمنت را مجازات کرده باشی!

2( ناسزاگویت را خوار رها کن که خداوند بخشنده خشنود گردد و دشمنت مجازات شود!
3( کسی را که به تو ناسزا داده تنها رها کن تا خداوند بخشاینده را راضی نمایی و دشمنت را کیفر دهی!

4( دشنام دهنده ات را خوار رها کن تا خداوند بخشاینده خشنود شود و دشمن خود را کیفر دهی! 
»إنّما الخیر في إرشاد اآلَخرین إلی تعّلم العلوم و الفنون النافعة!«:0 1058

1( بی شک خیر در راهنمایی شدن دیگران به آموزش علوم و هنرهای نافع می باشد!
2( همانا خوبی فقط در راهنمایی کردن سایرین به یادگیری علوم و فنون سودمند است!

3( خیر فقط در راهنمایی کردن دیگران به یادگیری دانش ها و هنرهای مفید است!
4( بهترین فقط در ارشاد سایرین به آموزش دانش ها و هنرهای سودمند می باشد! 

)عمویم انساین خارج 1400(0 1059 »هو اُستاٌذ عالم في هذه الّلغة فجاِدله بالّتي هي أحسن ألنّه أعلُم مَن في هذه البالد!«: 
1( او استاد دانشمندی در این زبان است، پس با او با آن چه نکوتر است بحث کن، زیرا او داناترین کسانی است که در این کشور هستند!

2( او استادی دانشمند در این زبان است، لذا به نیکوترین شیوه با او بحث کن، زیرا او داناتر از کسانی است که در این کشور هستند!
3( او استادی فاضل در این زبان است، پس بحث با او باید به نیکوترین چیز باشد چه او داناترین کسانی است که در این کشور می باشند!

4( او استاد فاضلی است در این زبان، لذا باید با او به روشی نیکو بحث علمی کنی چه او داناتر از آن هایی است که در این کشور می باشند! 
)عمویم انساین 1400(0 1060 »ال یَرَضی أخي أن یَسبَّ مَن َسَخطه، و بِحلمه یُرضي اهللَ«: 

1( برادرم را دشنام دادن به کسی که او را خشمگین کرده خشنود نمی کند و بردباری اش خدا را راضی می نماید!
2( برادرم را دشنام دادن کسی که او را عصبانی کرده راضی نمی کند و خداوند از بردباری اش راضی می شود!

3( برادرم رضایت نمی دهد که دشنام دهد به کسی که او را عصبانی کرده و خداوند از بردباری اش خشنود می گردد!
4( برادرم راضی نمی شود به کسی که او را خشمگین کرده است دشنام دهد و با بردباری اش خدا را خشنود می سازد!

)زبان 1400(0 1061 »من أفضل الطُّرق الکتشاف کَذِب األشخاص هو مقایسة ما یقولونه بما یفعلونه!«: 
1( آن که بهترین راه را برای پیداکردن اشخاص دروغگو دارد همان است که گفتءه آن ها را با عملشان مقایسه کند!
2( از بهترین راه ها برای کشف دروغ افراد همان مقایسءه چیزی است که می گویند با چیزی که بدان عمل می کنند!

3( کسی که بهترین راه ها را برای کشف دروغ افراد دارد، آن چه را آن ها می گویند با آن چه به آن عمل می کنند مقایسه می کند!
4( بهترین راه برای یافتن دروغگویی اشخاص عبارت است از مقایسءه سخنی که می گویند با چیزی که بدان عمل می کنند!
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)زبان 1400(0 1062 حیح:  عیِّن الصَّ
1( خیُر إخواني َمن أقرب إلّي مّني!: بهترین برادرانم نزدیک ترین کس به من هستند!

2( اِعلم أّن أقوی سالِحك قدرُة الکالم و لیُنه!: می دانم که نیرومندترین سالح تو، قدرت سخنان و نرمی آن است!
3( أکبُر الغنی الَیأُس عّما في أیدي الّناس!: بزرگ ترین بی نیازی ناامیدی از چیزی است که در دستان مردم است!

4( أنت أعلی و ُخلقك الحسُن أثقل شيء في المیزان!: تو بلندمرتبه ترینی و اخالق نیک سنگین ترین چیز در ترازوی تو است!
)عمویم خارج 1400(0 1063 »إّن قلَم العالِم و لسانَه هما أفضُل الجنود الّذین یَستطیعون أن یُدافعوا عن ثقافة بالدهم بأحسن طریق!«: 

1( قلم و زبان عالم سربازانی اند که قادرند از فرهنگ سرزمین خودشان به زیباترین طریق دفاع نمایند!
2( قلم عالم و زبان او همان سربازان برترند که می توانسته اند به نیکوترین راه از فرهنگ کشورشان دفاع نمایند!
3( قلم عالم و زبان او بهترین سربازانی هستند که می توانند از فرهنگ کشور خود به بهترین روش دفاع کنند!

4( قلم و زبان دانشمند همان سربازانی هستند که می توانند به روشی نیکو از فرهنگ سرزمین های خویش دفاع کنند!
)عمویم خارج 1400(0 1064 »إّن الّضوء من أهّم العوامل الّتي تُؤثّر في حیاة الکائنات الّتي تَعیش في أعماق الُمحیطات!«: 

1( نور از عوامل مهّمی است که تأثیرش در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها به سر می برند حتمی است!
2( قطعاً نور از مهم ترین عواملی است که در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند اثر می گذارد!

3( نور از مهم ترین عواملی است که تأثیر آن در موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها به سر می برند قطعی است!
4( قطعاً نور از عوامل مهّمی است که در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند تأثیر دارد!

)زبان 99(0 1065 غری أن نذهب غداً رأس الساعة التاسعة و النّصف إلی المتحف لمشاهدة اآلثار التاریخّیة!«:  »َقّررُت مع اُختي الصُّ
1( با خواهر کوچکم قرار گذاشتیم فردا سر ساعت نه و نیم برای بازدید از آثار باستانی به موزه برویم!
2( من با خواهر کوچک ترم قرار گذاشتم؛ سر ساعت نه و نیم فردا به دیدار آثار باستانی موزه ها برویم!

3( من و خواهرم صغری قرار گذاشتیم رأس ساعت نه و نیم فردا به مشاهدءه آثار تاریخی موزه ها برویم!
4( با خواهر کوچک ترم قرار گذاشتم که فردا رأس ساعت نه و نیم برای مشاهدءه آثار تاریخی به موزه برویم!

)عمویم غیرانساین خارج 99(0 1066 »هو أقرُب شخص لي و إن کان بعیداً منّي مسافاٍت!«: 
1( او شخص نزدیکی به من است هرچند که مسافت هایی از من دور شده است!
2( او اگرچه مسافت ها از من دور شده است ولی شخص نزدیک تر به من اوست!

3( نزدیک ترین فرد به من کسی است که از من مسافت هایی دور شده باشد!
4( او نزدیک ترین فرد به من است اگرچه از من مسافت ها دور باشد!

)عمویم انساین خارج 99(0 1067 »االحترام ال یدل علی الُحّب دائماً، إنّما یدّل علی حسن التربیة؛ فاحتِرم و لو کنَت ال تُحّب!«: 
1( احترام همیشه دلیل دوست داشتن نیست، فقط بر خوب تربیت شدن داللت دارد؛ پس هرچند دوست نداشتی، احترام بگذار!

2( احترام کردن پیوسته به دوستی راهنمایی نمی کند، بلکه بر خوب تربیت شدن داللت دارد؛ پس با این که دوست نداری، احترام بگذار!
3( احترام گذاشتن همیشه بر دوست داشتن داللت نمی کند، فقط بر تربیت خوب داللت دارد؛ پس احترام کن، اگرچه دوست نداشته باشی!

4( احترام گذاشتن پیوسته دلیلی بر دوستی نمی باشد، فقط دلیلی بر تربیت خوب است؛ در نتیجه احترام کن، حتی اگر دوست نداشته باشی! 
)اختصایص انساین خارج 99(0 1068 عیِّن الخطأ: 

1( إّن الّصبر علی ما أصابنا، یجعلنا من الصابرین!: آن صبر که در مصائب به ما دست می دهد، ما را از صابران می گرداند!
2( اِنْهَ الطِّفَل اّلذي یَقترب من الّنار و ال یَعرف َخطَر ذلك!: کودکی را که به آتش نزدیک می شود و خطر آن را نمی داند، نهی کن!

3( تصعیر الخّد عند الغضب عالمة من عالئم المعَجبین بأنفسهم!: روی برگرداندن چهره هنگام خشم، عالمتی از عالمت های خودپسندان است!
4( إذا نَشاء أن تَعمر الحکمُة في قلبنا فعلینا أن نکوَن متواِضعین!: هرگاه بخواهیم که حکمت در قلبمان ماندگار شود، بر ما است که متواضع باشیم! 

)عمویم انساین 99(0 1069 »یجب علینا أن نَقتصد في استهالك قّوة الکهرباء حّتی ال نُواجه َقطَعها في األیّام الّتي نَحتاج إلیها!«: 
1( ما باید در مصرف نیروی برق صرفه جویی کنیم تا در روزهایی که به آن نیاز داریم با قطع آن مواجه نشویم!

2( صرفه جویی در مصرف انرژی برق واجب است تا با قطع شدنش در روزهایی که به آن نیاز داریم روبه رو نشویم!
3( الزم است در مصرف انرژی برق صرفه جویی کنیم، زیرا در روزهایی که با قطعی آن مواجه می شویم به آن نیاز داریم!

4( بر ما الزم است که در مصرف نیروی برق صرفه جویی کنیم، زیرا در روزهایی که با قطع شدنش روبه رو می شویم به آن احتیاج داریم! 
)اختصایص انساین 99(0 1070 »هذا جمیٌل جّداً أن تَجعل عدّوك صدیقاً، و األجمُل منه هو أاّل تفتَح بّوابَة قلبك للعداوة، بل تُسبِّب تحویلَها إلی صداقٍة!«: 

1( این جّداً زیباست که دشمنت را دوست بگردانی، و زیباتر این بود که دروازءه قلب خود را برای دشمن نگشایی، بلکه باعث تحّول آن به دوستی بشوی!
2( این بسیار زیباست که دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر از آن این است که دروازءه قلبت را برای دشمنی نگشایی، بلکه سبب تبدیل آن به دوستی بشوی!
3( این زیباست جّداً که دشمن را دوست خود گردانده ای، و زیباتر از آن این که دروازءه قلب خود را به روی دشمنی باز نکرده ای، تا سبب شوی 

دوستی به دشمنی تحّول پیدا کند!
4( این چه قدر زیباست که دشمن خود را دوست گردانده ای، اما زیباتر این است که دروازءه قلبت را برای دشمنی باز نکنی، بلکه سبب شوی آن 

دشمنی به دوستی تبدیل شود! 
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)انساین 99(0 1071 »إّن الَفخور یمشي مرحاً و هذا نموذٌج تربوّي لمن یتعّلم األدَب مّمن لیس له أدٌب!«: 
1( فخرفروش راه رفتنی متکّبرانه دارد، ولی برای آن که ادب را از ز بی ادبان می آموزد، نمونه ای تربیتی است!

2( فخرفروش خودخواهانه راه می رود و این الگویی تربیتی است برای کسی که ادب را از کسی می آموزد که ادب ندارد!
3( فخرفروش نوع راه رفتنش خودخواهانه است، ولی برای آن که ادب را از کسی که ادب ندارد یاد می گیرد، یک نمونءه تربیتی است!

4( فخرفروش چون متکّبران راه می رود و این نمونءه تربیتی برای کسی است که ادب را از کسی که در او ادب نیست، آموخته است! 
)عمویم غیرانساین خارج 99(0 1072 دَق في قلب إنساٍن!«:  »الجماُل هو أن تَزرع وردًة في بستان، ولکّن األجمَل منه هو أن تَغرس الُحبَّ و الصِّ

1( زیبا آن است که گلی در بوستان کاشته شود، ولی زیباتر از آن کاشتن عشق و راستی در قلب انسان است!
2( زیبایی همان است که گلی را در یک بوستان بکاری، ولیکن زیباتر، کاشت محّبت و صفا در دل انسان است!

3( زیبا آن است که به کاشت گلی در بوستان بپردازی، ولی زیباتر از آن این که دوستی و راستی را در دل یک انسان بکاری!
4( زیبایی آن است که گلی را در بوستانی بکاری، ولیکن زیباتر از آن این است که محّبت و صداقت را در قلب انسانی بکاری! 

)عمویم غیرانساین خارج 98(0 1073 »إّن عقائدنا هي الّتي تَدعونا إلی أحسن األعمال أو أسوئها و تُبعِّدنا من الخیر أو الشّر!«: 
1( همانا این عقاید ماست که ما را به بهترین اعمال یا بدترین آن دعوت می کند و ما را از خوبی و بدی می راند!

2( عقاید ماست که ما را دعوت به اعمال نیک یا زشت ترین آن ها می کند و ما از خوب بودن و بدبودن دوری می کنیم!
3( همانا عقاید ماست که برای ما خوب ترین کارها و زشت ترین آن ها را می خواند و ما از خوبی و بدی دوری می کنیم!

4( بی تردید عقاید ماست که ما را به نیکوترین کارها یا بدترین آن ها فرا می خواند و ما را از خوبی یا بدی دور می کند! 
»إنّها کانت من أشهر مستشرقي القرن العاشر الهجري، و کانت تقدر أن تُلقي محاضراتها العلمّیة بأکثر من خمس لغات عالمّیة!«:0 1074

)عمویم غیرانساین خارج 98( 1( همانا او مشهورترین خاورشناس در قرن دهم هجری بود، و قادر بود به بیش از پنج زبان جهانی سخنرانی علمی ایراد کند! 
2( وی حقیقتاً مشهورترین خاورشناس سدءه دهم هجرت بوده که به بیش از پنج زبان بین المللی می توانست سخنرانی علمی کند!

3( وی بی گمان از مستشرقان مشهور در سدءه دهم هجرت بود، و قدرت داشت به بیش از پنج زبان در جهان سخنرانی های علمی کند!
4( قطعاً او از مشهورترین مستشرقان قرن دهم هجری بود، و می توانست سخنرانی های علمی خود را به بیش از پنج زبان بین المللی ایراد کند! 

)عمویم غیرانساین خارج 98(0 1075 »وجدُت الّشمَس أقوی مصدٍر یَکفینا نوُرها و حرارتُها، دون أن تقُرَب إلینا أو تبتعَد َعنّا!«: 
1( دیدم خورشید قوی ترین منبع است که نور و حرارتش، بدون این که به ما نزدیک و یا از ما دور شود برایمان کافی است!

2( خورشید را پرانرژی ترین منبع یافتم که نورش و حرارتش برایمان کافی است، بدون نزدیکی به ما و دوری از ما!
3( خورشید را نیرومندترین منبعی یافتم که نور و حرارت آن، بی آن که به ما نزدیک شود و یا از ما دور شود برای ما کافی می باشد!

4( این خورشید قدرتمندترین منبعی است که نور و حرارتش برای همءه ما کافی می باشد بدون آن که بتواند نزدیک به ما یا دور از ما شود! 
)تجریب 97 ـ با اندیک تغییر(0 1076 »یحتاج شبابنا إلی نماذج مثالیّة في العلم و العمل حّتی یهتدوا إلی الصراط المستقیم و یبتعدوا عن الضاللة!«: 

1( جوانان ما به نمونه های علمی و عملی برتری نیاز دارند تا به راه صحیح هدایت شده از گمراهی دور شوند!
2( احتیاج جوانان ما در علم و عمل به نمونه هایی برتر است تا راه درست را پیدا کنند و از ضاللت دور بمانند!
3( نیاز جوانان ما به نمونه هایی برتر در علم و عمل است تا به صراط مستقیم راه یابند، از ضاللت دوری کنند!

4( جوانان ما در علم و عمل به نمونه هایی برتر احتیاج دارند تا به راه مستقیم هدایت شوند و از گمراهی دور گردند! 
)زبان 90(0 1077 »األفضل للطالب أن ینتخب فرعه الجامعي بدّقة حّتی ال یندم في المستقبل!«: 

1( دانش آموز باید رشتءه دانشگاهی خود را با دّقت انتخاب کند که بعداً پشیمان نشود!
2( دانش آموز خوب، رشتءه دانشگاهی خود را دقیق انتخاب می کند که در آینده دچار پشیمانی نشود!

3( بهتر برای دانش آموز این است که رشتءه دانشگاهی خود را با دّقت انتخاب کند تا در آینده پشیمان نشود!
4( برای هر دانش آموزی بهتر این است که رشتءه دانشگاهی خود را دقیقاً انتخاب نماید تا بعداً دچار پشیمانی نشود!

)زبان 89(0 1078 عیِّن الخطأ: 
1( الظلم علی الضعیف أقبح الظلم و هذا العمل مذموم!: ظلم بر ضعیف، زشت ترین ظلم و این کار، ناپسند است!

2( الزاهدون یجتنبون الخطیئات و هؤالء محبوبون عند ال!: زاهدان از خطاها دوری می کنند و این ها پیش خدا محبوب اند!
3( الناس یُذنبون و قلیل من هؤالء المذنبین یتوبون!: مردم گناه می کنند و عدءه کمی از این ها گناهکارانی هستند که توبه می کنند!

4( یعبد العابدون ال في اللیل المظلم و هذا اللیل َکسترٍ لهم!: عابدان، خدا را در شب تاریک عبادت می کنند و این شب مانند پوششی برای آن هاست!
)زبان 88(0 1079 »أفضل الناس من یبدأ بتأدیب نفسه قبل تأدیب غیره!«: 

1( بهترین مردم کسی است که خود را قبل از دیگران تأدیب کند!
2( بلندمرتبه ترین مردم کسی است که قبل از دیگری به تأدیب خود بپردازد!

3( فاضل ترین مردم آن است که ادب کردن نفس خود را بر دیگران ترجیح دهد!
4( برترین مردم کسی است که قبل از تأدیب دیگری به ادب کردن خود بپردازد! 
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)انساین 87(0 1080 عیِّن الخطأ: 
1( أ لیس العلم أحّب إلیك من الثروة!: آیا نزد تو علم محبوب تر از ثروت نیست!

2( ال أعلم بما نعمل في کّل زمن!: خداوند بر آن چه در هر زمان انجام می دهیم آگاه تر است!
3( هذان البلدان أکبر بلدین شاهدتهما!: این دو شهر از شهرهای بزرگی هستند که آن ها را شناخته ام!

4( إّن أحسن التالمیذ من یساعدون اآلخرین!: بهترین دانش آموزان کسانی هستند که به دیگران مساعدت می کنند!
)تجریب 87(0 1081 »یا عباد اهلل! ال تحزنوا فأنتم في أعلی درجة إن کنتم محّبین له!«: ای بندگان خدا ...............  

1( غم مخورید، چه شما اگر دوستدار او باشید در برترین مرتبه هستید!
2( غمگین مشوید در حالی که در بهترین مراتب هستید اگر دوستدار وی باشید!

3( هرگز غم مخورید، چه شما اگر او را دوست بدارید در باالترین درجات قرار می گیرید!
4( هیچ گاه غمگین مشوید، در حالی که در باالترین مرتبه اید تا زمانی که دوستدار او هستید!

»بهترین دوستانت کسی است که عیب هایت را به تو هدیه کند!«:0 1082
2( خیر أصدقائك من یُهدي إلیك عیوبك! 1( من أفضل أصدقائك هو اّلذي یَهدیك إلی عیوبك! 

4( خیر صدیقك من یُهدي إلیك عیبك! 3( اّلذي یُهدي إلیك عیبك هو أفضل األصدقاء! 
»مسلمان واقعی با کارهایش باید دعوت کننده به خوبی و بازدارنده از کار زشت باشد!«:0 1083

1( إّن المسلم الحقیقي داٍع إلی الخیر و ناٍه عن المنکر بعمله!
2( یدعو المسلم الحقیقّي إلی الخیر و ینهی عن المنکر بأعماله!

3( علی المسلم الحقیقّي أن یکون داعیاً إلی الخیر و ناهیاً عن المنکر بأعماله!
4( المسلم الحقیقّي هو اّلذي یکون داعیاً  إلی الخیر و ناهیاً عن المنکر بعمله!

عیِّن الخطأ:0 1084
1( همءه جوانان با این نمونءه پرورشی هدایت می شوند!: یهتدي کّل الشباب بهذا النموذج التربوّي!

2( در مغازءه دوستم شلوارهای بهتری وجود دارد!: في متجر زمیلي هناك سراویل أفضل!
3( سورءه بقره بزرگ ترین سوره در قرآن است!: سورة البقرة أکبر سورة في القرآن!

4( بنابراین ما نباید نسبت به دیگران تکّبر ورزیم!: إذا علینا أاّل نتکّبر علی اآلِخرین! 
)تجریب 99(0 1085 حیح:  »عالم ترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزود!«. عیِّن الصَّ

2( األعلم الّناس َمن قد یجمع علی علمه علَم الّناس! 1( أعلم الّناس َمن جَمع علَم الّناس إلی علمه! 
4( أعلم من الّناس هو اّلذي قد جمع إلی علمه علَم الّناس! 3( األعلم من الّناس الذي یجمع علَم الناس إلی علمه! 

)هنر 99(0 1086 حیح:  »در ترازو چیزی سنگین تر از خوی نیکو نیست!« عیِّن الصَّ
2( في میزان الشيء لیس ثقیل مثل حسن األخالق! 1( لیس الشيء في میزان أثقل من ُحسن الخلق! 
4( لیس شيٌء أثقل في المیزان من الُخلق الَحسن!  3( في المیزان لیس شيء ثقیل من األخالق الحسن! 

)ریایض 86(0 1087 »او از بزرگ ترین شعرای زمان خود بود که به دو زبان فارسی و عربی شعر می گفت!«: 
1( إّنه کان من أعظم شعراء عصره ینشد الشعر باللّغتین الفارسیة و العربیة!

2( هو من کبار الشعراء في زمانه و قد أنشد الشعر بالّلسانین العربیة و الفارسیة!
3( إّنه أعظم شاعر في عصره و کان ینشد األشعار بلغتین الفارسي و العربي!
4( هو أکبر شعراء زمانه و کان قد أنشد األشعار بلسانین العربي و الفارسي!

)فین و حرفه ای، اکر و دانش 78(0 1088 »دوره کردن درس ها آسان ترین راه برای یادگیری است!«: 
2( إّنما مراجعة الدروس طریق سهل للتعّلم! 1( إّن أسهل طریق للتعلیم رجوع الدروس! 

4( الرجوع إلی الدروس أسهل من طریق التعلیم! 3( مراجعة الدروس أسهل طریق للتعّلم! 

ن ُخُلقي!«:0 1089 نَت َخلقي َفَحسِّ عیِّن األبعد عن مفهوم هذا الّدعاء: »الّلهمَّ کما َحسَّ
ــخنی شیرین س ــه  ب ــو  ت ــی  خلق دل  1( آرزوی 
زشــت خـــوی  را  مـــرد  ـــرد  ب دوزخ  ـــه  2( ب
3( چه روی است این که دیدارش ببرد از من شکیبایی
4( سعدی از اخالق دوست هر چه برآید نکوست

ــه نــیــک اخــالقــی ــو ب ــت حــقــی ت ــم ـــر رح اث
بهشت از  آمـــده ســـت  ــیــک  ن اخــــالق  کــه 
ــه زیبایی ــر اخالقش ب ــد صورت ب ــی می ده گواه
ــت ــیرین دعاس ــز لب ش ــنام گو ک ــه دش ــو هم گ
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حیح في المفهوم:0 1090 عیِّن الصَّ
1( َخیُر إخوانُِکم َمْن أهَدی إلَیُْکم ُعیوبَُکم: عیب کسان منگر و احسان خویش/ دیده فرو بر به گریبان خویش

2( شرُّ الّناِس ذو الَوجَهیِن: تن آدمی شریف است به جان آدمیت/ نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
3( بِئس االسُم الفسوُق بَْعَد اإلیماِن: گنه کار اندیشناک از خدای/ به از پارسایی عبادت نمای

4( ُربَّ ُسکوٍت أبْلَُغ مِن الَْکالمِ: صدف وار باید زبان درکشیدن/ که وقتی که حاجت بود ُدر چکانی 
！و ال تَُصعِّر َخّدك لِلنّاِس و ال تَْمِش في األرِض مََرحاً. تَْمنعنا اآلیة عن:0 1091

4( الخیانَة 3( اإلسراف  2( الُعْجب  1( الّسرعة في الَمْشي 
»خیُر إخوانِکم مَْن َأهَْدی إلیکم ُعیوبَکُم!«. عیِّن المناسب في المفهوم:0 1092

ــمرد 1( هر که عیب دگران پیش تو آورد و ش
ــرد ــان می نگ ــب کس ــه عی ــوب هم 2( معی
ــت ــت، یار تو اوس ــو گف ــب ت ــه عی 3( آن ک
ــت آن جا 4( آن که بیند همه عیبم نرسیدس

ــران خواهد برد! ــش دگ ــان عیب تو پی بی گم
ــت! ــراود که دروس ــرون ت ــان ب ــوزه هم از ک
ــت! ــار تو اوس ــت، م ــیده داش ــه پوش و آن ک
ــت! که هنرها همه عیب و همه عیبی هنر اس

！ال یکّلف اهلل نفساً إاّل وسعها عیِّن غیر المناسب في المفهوم:0 1093
2( ربّنا ال یحّمل علینا ما ال طاقة لنا به! 1( آن قدر بار کن که بِکَِشد نه آن قدر که بُُکَشد! 

 4( ！ربّنا ال تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا  3( ！ربّنا ال تحمل علینا إْصراً کما حملته علی اّلذین من قبلنا

عیِّن ما کّله اسم  التفضیل:0 1094
2( أتَْقی ـ أحَّب ـ أعْلَم 1( أبَْیض ـ أْصَغر ـ أجَْود  
4( أَشّد ـ أْصَفر ـ أْکبَر 3( أْرحَم ـ أْزَرق ـ أْغلَی  

عیِّن ما فیه اسم  التفضیل:0 1095
َسِة في الّساَعِة الّسابَِعِة َغداً! ّواِر َسَتْنَدفُِع إلی َمشهد الُْمَقدَّ 2( قافِلَُة الزُّ 1( َسَیْهلَُك األفاِضُل مَِن الّناِس ِعْنَدما یَحُکُمُهم َملٌِك ظالٌِم! 

! 4( َمْن بََذَر بُذوَر الَخیْرِ فََحصاُدُه یَْنَفُعُه باِل َشكٍّ 3( لَّما نَْنظُُر إلی الّنوِر األحَْمرِ نَْشُعُر بَِتَعٍب َشدیٍد! 
عیِّن عبارة فیها اسم  المکان و اسم  التفضیل معاً:0 1096

2( هُناك ُعّماٌل یَشَتِغلوَن في َمصانِِع خاِرِج الَمدیَنِة! ٍة!  زٌة بَمصابیَح لَیلیَّ َمِة ُمَجهَّ 1( أکثُر الَمالِعِب الُمَتقَدّ
نَِة الماضیَِة! 4( فَریٌق مَِن الّریاضّییَن اإلیرانّییَن َصعِدوا أَعْلَی الِجباِل في العالَمِ في السَّ ْن یَْعبُُد دائماً!  3( اّلذي یَْکُفُل َمعاش ُأْسَرتِِه أحَقُّ بُِدخول الَجّنِة مِمَّ

عیِّن »خیر« یکون اسم  التفضیل:0 1097
2( ！... َعَسی أن یَکونوا َخیْراً مْنُهْم 1( ال َخیَْر في قَوٍل إاّل َمَع الِفْعِل!  

4( َکلِمُة َخیرٍ تُفیُد أفَْضُل مِن کتاٍب ال فائِدَة لَُه!  ً3( ！فََعَسی أن تَْکَرهوا َشیئاً َو یَْجَعل الُ فیه َخیْراً َکثیرا
عیِّن ما لیس فیه اسم  المکان:0 1098

ُم و بِئَْس الَمصیُر 1( ！و َمأواهُْم جَهنَّ
ْفنا ساَعًة أِلْکِل الطَّعامِ في َمطَْعمٍ نَظیٍف! 2( في طَرِیقَنا نَحَْو أصفهاَن تََوقَّ

َمِك مِن نوٍع واِحٍد! 3( الَغریُب في األمرِ هَُو أّن جَمیَع األْسماِك الُْمْنَتِشَرِة َعلَی األْرِض في ظاِهرة مطر السَّ
تِنا َمسافََة ثمانمئِة کیلومترٍ تَقریباً َعْن طهران! 4( یَبُْعُد َمْرقَُد ثامِِن أئمَّ

عیِّن الخطأ في استخدام اسم  التفضیل:0 1099
2( قال: أنا أعلَم بما ال تعلمون! 1( جبل دماوند أعلَی جبٍل في إیران! 

4( أکَمل الّناس إیماناً أحَسنهم ُخلُقاً! 3( فاطمة کبری مِن صدیقتها سّناً!  
1100 0: عیِّن الخطأ عّما ُأشیَر إلیه بخطٍّ

2( قَْد ُدفَِن أربعٌة مِْن أئّمتنا في َمقبرِة البقیع!: اسم المکان 1( َشرُّ الّناِس َمْن ال یُْرجَی َخیُْرُه!: اسم  التفضیل 
قِْل و الّرکب في قَدیمِ الّزماِن!: اسم  المکان 4( قَْد کان الَمحِْمُل إحَْدی َوسائِِل النَّ 3( َخیُْر إخوانُِکْم َمْن أهَْدی إلَیُْکْم ُعیوبَُکْم!: اسم  التفضیل 

عیِّن کلمة »خیر« اسم  التفضیل:0 1101
2( ُأریُد لکم الخیر في کّل األوقات! 1( خیُرَك أکثر من أصدقائك!  

4( ！و ال خیٌر حافظاً و هو أرحم الّراحمین 3( ما رأیُت إاّل خیراً في کالم أبي!  
عیِّن اسم التفضیل یختلف في المعنی:0 1102

2( الُمدن الُکبرٰی لها مشاکل کثیرة! 1( طهران أکبر مدینة في بالدنا!  
4( ساحة »آزادي« أکبر من ساحة »انقالب« في طهران! 3( اُختي الّصغرٰی کانت التلمیذة الُکبرٰی في  الّصّف! 
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عیِّن  الخطأ في استخدام اسم التفضیل:0 1103
َفّ َعْقالً! 2( هِذِه الطّالِبَُة ُکبْری مِن َزمیالتِها في الصَّ 1( إّن نَْهَر الّنیل أطوُل األنْهاِر في العالَمِ! 
! ناعيِّ 4( ُأْختي الُْکبَْری تَْدُرُس في فَْرِع ااِلقْتِصاِد الَصّ 3( ما کانت قیمُة الَمالبِِس في العِراِق أْرَخُص مِن إیران ولکن اْشتَریتُها لِلَْهدیَِّة! 

عیِّن ما فیه اسم  التفضیل:0 1104
2( أحَْسُن األوالِد َمْن یَحْترُِم والدیِْه! 1( اّلذي أحَسَن عمله یَفرح في الّنهایة! 
4( أحَْسَن الّشاُب إلی َمْن أَساَء إلیِه! 3( أحِْسن کما أحَْسن الُ إلیَك!  

عیِّن اسم  التفضیل في محّل  المفعول:0 1105
2( أثَْقل األشیاِء في  المیزاِن هَُو الُخلُُق الَحَسُن! راسّیِة أقَّل َشيٍء نُریُد مِن الطُّاّلِب!  1( القیاُم بِالواجباِت الدِّ

هانئ إلی ُضیوفِنا في هِذِه الَحْفلَِة! ُم أحَرَّ التَّ 4( ُأقَدِّ 3( ما قََسَم ال لِلِْعباِد َشیْئاً أفَضَل مَِن الَعْقِل! 
عیِّن »اآلخرین« لیس اسم  التفضیل:0 1106

واَضُع أْمٌر جَمیٌل یُْمکُِن أن یَُؤثَّر في اآلخرین! 2( التَّ  1( ！و اجَْعْل لي لِساَن ِصْدٍق في اآلخریَن
ُس في ُأموِر اآلخرین ُمحاَولٌة قَبیَحٌة لَِکْشِف أْسراِرِهْم! 4( التَّجسُّ فاِت فیَنا أیْضاً!  3( أحیاناً نَعیُب ما في اآلخریَن و نَْفس الَصّ

عیِّن کلمة مناسبة للفراغ )حسب الترجمة و القواعد(:0 1107
2( هذا الکتاب ............... کتاب في تعلیم الهندسة.  أهدٰی 1( زمیلتي ............... تلمیذة رأیتها في حیاتي.  ذکّیة 

4( مساعدة األیتام هي الطریقة ............... للتقّرب من ال.  األدنی 3( ُخلق المؤمن ............... خلق یُحّبه ال.  ُحسنی 
عیِّن اسم تفضیل یصف نکرًة:0 1108

2( ل األسماء الُحسنی إذا تَدعوه بِها یُجیبك! 1( قّصة یوسف في القرآن من أحسن قصٍص قرأتُها! 
4( ما کان عندي ثمانون ألف تومان فاشتریت سرواالً أرخَص! 3( إذا عملت ذّرة خیر في حیاتك ترٰی نتیجتها في اآلخرة! 

عیِّن ما فیه »اسم  التفضیل« أکثر:0 1109
2( ُأمِرنا بِااِلعتداِل في أعْمالِنا فِإّن َخیَْر األُموِر أوَسطُها!  ن أْسلََم َوجَْهُه ِل و هو ُمحِْسٌن 1( ！َو َمْن أحَْسُن دیناً مِمَّ

4( أقَْرُب الِعباِد إلی اِل یَوم القیاَمِة أْکثَُرهُْم َرحَْمًة و أقَلُّهْم َغَضباً! هُْم اِهتماماً بَِنشرِ الِعلْمِ!  3( إّنه کاَن مِن أعظَمِ ُعلماِء َعْصرِِه و أَشدِّ
عیِّن ما فیه اسم مکان:0 1110

2( الکتاب خیر مجالس لقارئه و یرشده إلی خیر سبیل! 1( اِّتقوا محارم ال في الخلوات فإّن الشاهد هو الحاکم! 
4( اجتنبوا َمواضع الّسوء ألّن من َدخل فیها اُتُّهم! 3( عّلموا القرآن حّتی تنتفعوا من منافع تکون فیه! 

عیِّن العبارة الّتي اسم التفضیل فیها یختلف عن  الباقي في  المعنی:0 1111
2( ！ُکْنُتْم خیَر اُّمٍة اُخرِجَت لِلّناِس کویا شجرٌة مِن أطَوِل أشجار العالم!  1( شجرُة السِّ

4( القریُة أَجَْمُل من المدینِة جّداً! 3( تعّرفت علی أنفع األدویة لهذا المرض! 
عیِّن اسم التفضیل لیس خبراً:0 1112

2( أنت أقواهم في الجسم هل تُساِعُدني یا أخي! 1( هذه القّصة اّلتي سمعُتها منك أنَْفُع القصص! 
4( هذا الّشارُع شارٌع أطَوُل من ذلك الّشارع! 3( ُشَهداُؤنا في الحرب المفروضة خیر الّناس إیماناً و عمالً! 

عیِّن ما فیه کلمة جاءت للتفضیل:0 1113
2( أنزل ال في کتابه أهدٰی آیاته للّناس! 1( أحمد ال علی نعمه اّلتي أعطانا!  
4( أکرم المعّلمون تلمیذاً ال یعیب زمالءه! 3( أقرب من ال بصالة ترفعني عنده! 

عیِّن ما فیه »اسم تفضیل« أکثر:0 1114
2( أسمع صوت أخي األکبر من مسافة بعیدة! 1( اآلخرة خیٌر و أبقی إْن کّنا نعقل!  
4( األفضل أن ننصح األصغر مّنا بکالم أجمل! 3( أشّد الناس تواضعاً من یقول ال أعلم أکثر! 

عیِّن »َأحَْسن« لَیَس اسَم التَّفضیل:0 1115
ً2( ！الّذي َخلََق الَموَت َو الحیاَة لِیَبْلَُوُکم أَیُُّکم أَحَْسُن عََمال  ً1( ！إنَّ الّذین آَمنوا َو عَِملُوا الّصالحاِت إنّا ال نُضیُع أَجَْر َمن أَحَْسَن عََمال

4( أَحَْسُن األَعماِل إلَی اِل هُو الکسُب مِن الحالِل! ن ُخلَُقنا!  ْنَت َخلَْقنا فحسِّ 3( یا أَحَْسَن الخالقیَن؛ کما حَسَّ
عیِّن ما لیس فیه اسم التفضیل:0 1116

2( األحمر من أحّب األلوان إلّي! 1( اآلیات الُعظمی لربّنا مشهودة في الطبیعة! 
4( لیس شيء شّراً من عدم احترام الوالدین! 3( علیك أن تعتمد علی قدراتك فال خیر في التقلید! 

عیِّن ما جاء فیه »اسم تفضیل«:0 1117
2( أمدح من یساعد المحرومین! 1( اِدفع سّیئات الناس بطریق أحسن! 

4( أکمل الفراغات بکلمات مناسبة! 3( األعمی هو اّلذي ال یری شیئاً!  
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عیِّن ما فیه اسُم المکان:0 1118
2( کان هذا البُستانّي یَْمَنُح البُؤساَء مِقداراً مِن فواکِه بُستانِِه! َمکاُت بِحاجٍة إلی حوٍض َمْملوٍء بالماء الّصافي!  1( هٰذِه السَّ

واُضُع أَمٌر َمحبوٌب ِعْنَد البََشرِ ُکلِِّهم! 4( التَّ 3( شاهَدُت مدیرَة َمدرستي في الطَّریِق و َسلَّمُت علیها بُِسرورٍ! 
في َأيِّ عبارٍة ما جاء اسُم المکان؟0 1119

ولُة بِإخراِج أَهالي الَقریِة مِن َمساکِنِهم اّلتي یَعیشوَن فیها! 1( قاَمت الدَّ
2( علیکم أَن تَْعبُروا مِن َمَمّر الُمشاِة حَّتی تَصلوا إلی مقاِصدکم المعّینة!

َضویِّة! الُم في َمْشَهَد في ُمحافَظَِة ُخراساَن الرَّ 3( َمرقَُد اإلمامِ الثّامِِن َعلَیه السَّ
4( طَلََب صاحُب البُستاِن الُمساعدَة مِن جیرانِِه لَِجمِع الَمحاصیل!

عیِّن ما جاَء فیه اسُم المکاِن َو اسُم التَّفضیِل معاً:0 1120
عوباِت! 1( هُم کانوا أقَْوی الّناِس َصبراً ِعْنَد ُمواجهِة الَمشاکِِل َو الصُّ

َُّه یَُعلِّمنا أشیاَء مفیدًة في الَمْدرسِة! 2( الُمَعلُِّم أَفَْضُل مَِن الّسائریَن ألَن
3( حینما ُکْنُت أَْخُرُج مِن الجامعِة َرأیُت الَعصافیَر مهاِجَرًة إلی مِنطََقٍة ُأْخَری!

حیمِ ِحجاٌب َو باُب اِل َمْفتوٌح َعلَینا دائماً! 4( لَیَس بَیَننا َو بیَن َربِّنا الرِّ
عیِّن »شّر« تدّل علی التفضیل:0 1121

4( الغیبة من شّر أعمال نرتکبها!  3( عملك الشّر یُؤّدي إلی شقاوتك!  2( رّب أعوذ بك من شّر أصابني!  1( شّرکم یعود إلی أنفسکم یوماً! 
حیح للفراغ:0 1122 »إّن زمیلي ............... من سائر الزمالء درساً!« عیِّن الصَّ

4( فَْضل 3( أفَضل  2( ُفضلی  1( أفاضل 
حیح للفراغین:0 1123 »ُأختي ............... کانت ............... منّا علماً!« عیِّن الصَّ

4( الُکبری ـ ُفضلی 3( األکبر ـ أفَضل  2( الکبیرة ـ ُفضلی  1( الُکبری ـ أفَضل 
)اختصایص انساین خارج 1400(0 1124 عیِّن کلمة »خیر« أو »شّر« لیست اسم تفضیل:  

دات لنظام الطّبیعة! ث الهواء شّر و هو من المهدِّ 2( إّن تلوُّ 1( َخیُر الّناس َمن یُساعد اآلخرین في حاجاتهم الیومّیة! 
بات للطبیعة! 4( هَجمِت الفئراُن علی الَمزارع، و هذا العمل من شّر المخرِّ 3( إّن الّسعادة بعد الغلبة علی المصاعب عمل خیر لإلنسان! 

)تجریب 1400(0 1125 عیِّن ما فیه اسم التفضیل: 
موا ألنفِسکم مِن خیرٍ تجدوه عند ال! 2( ما تُقدِّ 1( ال خیَر لنا في ُمصاحبة اإلنسان الکّذاب! 

 ! لها إلی شرٍّ 4( جَعل ال في کّل نعمة خیًرا إْن لم نُبدِّ ز نفَسك لِشّر األشیاء و علیك أن تَرجو خیَرها!  3( جهِّ
)ریایض 1400(0 1126 عیِّن ما فیه »اسم التفضیل« أکثر: 

2( أشرف الّناس من یکون رؤوفًا لالُسرة! 1( أعوذ من الّشرور بأحسن الخالقین! 
4( أفضلکم َمن هو ألین و ألطف لآلخرین!  3( اُحبُّ أوسط االُمور ألنّها خیر األعمال! 

)زبان 1400(0 1127 عیِّن ما فیه اسم التفضیل أقّل: 
1( إّن الَخوف من األلم أسوأ من نفس األلم!

ظرَة الُحسنی، اِعملها، سیجيء لك خیٌر منها! 2( ال تَنتظْر النَّ
کوت أثقُل من استغاثتك بأعلی األصوات! 3( إّن األلم اّلذي یَضطّرك إلی السُّ

بوا شرَّ ظروف الحیاة غالباً! 4( إّن اّلذین یَنصحونك ألفضل االُمور هُم اّلذین جَرَّ
)عمویم خارج 1400(0 1128 عیِّن ما لیس فیه اسم التفضیل: 

2( خیر الّصدقة علٌم نتعلَّمه و نُعلِّمه اآلخرین في حیاتنا! 1( بنی المدیُر سّداً بخیر األشیاء من الحدید و الّنحاس! 
4( في کّل شيء خیٌر و جماٌل ال تشاهدهما إاّل أن تنتبه إلیهما! 3( علیکم بالجماعة ألّن الکثیر خیر من القلیل ألداء األعمال! 

)اختصایص انساین 99(0 1129 عیِّن ما فیه اسم تفضیل: 
ر في أعماله و أسالیبه دائماً! 2( ُأحبُّ صدیقي اّلذي یُفکِّ 1( لِنبتعْد عن األعمال اّلتي تجعل األراذل یَحکمون علینا! 

4( أسخَط الصبوُر الّشیطاَن بحلمه أماَم المشاکل!  راً فَما أرضی معّلمه عنه!  3( کتب التلمیُذ واجباته ُمتأخِّ
)اختصایص انساین خارج 99(0 1130 عیِّن وزن »أفْعل« لیس اسم تفضیل: 

2( إّن زمیلي حسناً أحسن إخَوته في العائلة! 1( أسَعی الّشباب، أخبَرنا بنتیجة سعیه! 
4( ُزرت أطول الکهوف المائّیة مع أحّب أصدقائي!  3( أهدی أخي عیوبي إلّي بعد ما أصلح نفسه! 

)تجریب 99(0 1131 عیِّن ما لیس فیه اسم التفضیل: 
2( یجب أن نَری اآلَخرین أحسن مّنا! 1( أکبر حیوان نراه حولنا هو الفیل!  

4( أکره األعمال لقطع الّتواصل بین الّناس هو الغیبة! 3( أحسن إلی الّناس کما تُرید أن یُحسنوا إلیك! 
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)ریایض 99(0 1132 عیِّن ما فیه اسم التفضیل و اسم المکان معاً: 
2( رأیُت مکتبة في مدینتنا کانت من أکابر مکاتب العالم! 1( إّن بعض المتاجر َمفتوح إلی نهایة الّلیل! 

4( یجب أن یکون لون جدار المطابخ خاّصة في األماکن العاّمة أبیض!  3( نُحّب أن نشتري ما نریده بثمن أرخص و نوعّیة أعلی! 
)زبان 99(0 1133 عیِّن وزن »أفعل« لیس اسم تفضیل: 

2( هذه الّسورة أعظم الّسور في القرآن الکریم! 1( الّسکوت أبلغ کالمٍ مقابل الجاهل!  
4( الِغنی األکبر الیأُس من کّل ما في أیدي اآلخرین! 3( َمن أحسن إلیك فأحِسن إلیه، و هذا العمل حسٌن! 

)هنر 99(0 1134 عیِّن ما لیس فیه اسم التفضیل: 
2( بکالمه اللیِّن َسمعنا أهدی الکلمات! 1( هو في حیاته أهدی مّني کثیراً!  

4( أهدی عمٍل نعرفه، هو بالعمل ال بالکالم!  3( صدیقي أهدی إلّي کتاباً من مکتبته! 
)عمویم غیرانساین خارج 99(0 1135 عیِّن کلمة »الشّر« ال یمکن أن تکون اسم التفضیل: 

2( إّن الیأَس شرُّ األَشیاء لتخریب حیاة البشر! 1( جَهلُنا شرُّ أَعدائنا إن نعرفه!  
4( الّشرُك بال من شرِّ األعمال اّلتي تُبّعدنا عنه! 3( ال شرَّ إاّل أن یُمکن دفُعه بالّتدبیر!  

)ریایض 98(0 1136 عیِّن ما لیس فیه اسم التفضیل: 
2( کان مِن بین أصدقائي من هو أنجح التالمیذ! 1( أتقی الّناِس من ال یخاف الّناُس من لسانه! 

4( إّن الّلون األبیض أحسن لوٍن أللبسة الممّرضات!  3( أعلم أّن َمن جَمع علَم الّناس إلی علمه فهو علیٌم! 
)زبان 98(0 1137 عیِّن ما لیس فیه »اسم الّتفضیل«: 

2( اُحّب المعّلمین اّلذین ینفعون الّناس بأعمالهم! 1( أفاضلنا من یُحّبون العلم و یعملون به! 
4( أحّب إخواننا من یُرشدوننا إلی فهم عیوبنا بکالم لیِّن!  3( ُحسن الخلق أثقل األعمال عند ال من عباده! 

)هنر 98(0 1138 عیِّن کلمة »الخیر« لیست اسم التفضیل: 
2( خیر الّناس من یُجبر نفسه علی الخیر! 1( الخیر في ما وقع!  

4( اُحّب أن أقوم بخیر األعمال في الحیاة!  3( خیر األعمال أوسطُها!  
)عمویم غیرانساین خارج 98(0 1139 عیِّن الخطأ عن اسم التفضیل: 

1( الحدیقة الّصغری مع األشجار المثمرة أحسن من الحدیقة الکبری من دون األثمار!
2( اإلخوان اّلذین یساعدوننا في اُمورنا الّصعبة خیر إخوان في حیاتنا!

3( إّن األعمال اّلتي نعملها لکسب الحالل فُضلی من بقّیة أعمالنا!
رنا في الیوم الواحد أقّل من نومنا عادًة!  4( ساعات تفکُّ

)انساین 98(0 1140 عیِّن الخطأ )في التفضیل(: 
2( إّن اُختي الّصغری هي التلمیذة الکبری في الّصف! 1( ال شّك أّن لغة القرآن أبلغ من جمیع الّلغات االُخری! 

4( هذه التلمیذة ُصغری من زمیالتها في الّصف!  3( معّلمونا في المدرسة من أفاضل معّلمي البالد! 
)انساین 98(0 1141 عیِّن ما یدّل علی المکان: 

4( مصالح االُّمة نحفظها!  3( هو من مفاخر اُّمتنا!  2( یَمشون في مساکنهم!  1( هو من ُمقاتلینا! 
)انساین خارج 98(0 1142 عیِّن ما فیه اسم التفضیل: 

4( اإلجابة الحسنی تتعّلق بأخي!  3( هو عصی ربَّه فندم علی عمله!  2( أنا أعلم أّن هذا لیس مفیداً!  1( الّسخّي أکرم هؤالء الفقراء! 

»إنّما بُعثُت ألُتّمم مکارم األخالق!« عیِّن الخطأ:0 1143
1( األخالق: اسم ـ جمع تکسیر أو مکّسر )مفرده مذّکر( ـ معرب/ مضاف إلیه و مجرور بالکسرة
2( َمکاِرم: اسم ـ جمع تکسیر ـ اسم المکان ـ معرب/ مفعول )أو مفعوٌل به( و منصوب بالفتحة

م: فعل مضارع ـ للغائب ـ متعدٍّ ـ مزید ثالثي )مصدره علی وزن »تفعیل«(/ فعل و الجملة فعلّیة 3( ُأتمِّ
4( بُعثُت: فعل ماٍض ـ مجهول ـ متعدٍّ ـ له ثالثة حروف أصلّیة و دون حرف زائد/ فعل و مع نائب فاعله جملة فعلّیة 

！ربّنا آمنّا فاغفر لنا و ارحمنا و أنت خیر الراحمین عیِّن الخطأ:0 1144
1( آمّنا: فعل ماٍض ـ للمتکّلم مع الغیر ـ الزم ـ مزید ثالثي )من باب »إفعال«(/ فعل و مع فاعله جملة فعلّیة

2( اِرحم: فعل أمر ـ للمفرد المذّکر المخاطب ـ دون حرف زائد/ فعل و فاعله ضمیر »نا« المّتصل
3( خیر: اسم ـ مفرد ـ مذّکر ـ اسم تفضیل )أصله »أخیر« علی وزن »أفَْعل«(/ خبر و مرفوع بالضّمة و المبتدأ »أنت«

4( الراحمین: اسم ـ جمع سالم للمذّکر ـ معرب ـ مأخوذ من فعل »رحم« المجّرد الثالثي/ مضاف إلیه و مجرور بالیاء 
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حیح:0 1145 ！و جادلهم بالّتي هي أحسن إّن ربّك هو أعلم بمن ضّل عن سبیله عیِّن الصَّ
1( جاِدل: فعل ماٍض ـ مزید ثالثي )من باب »مفاعلة«( ـ متعدٍّ ـ معلوم/ فعل و الجملة فعلّیة 

2( هم: اسم ـ ضمیر مّتصل ـ للجمع المذّکر الغائب ـ معرب/ مفعول )أو مفعوٌل به(
3( أحَْسن: اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم تفضیل )مؤّنثه: ُحسنٰی(/ مبتدأ و مرفوع

: فعل ماٍض ـ للغائب ـ معلوم ـ الزم/ فعل و الجملة فعلّیة  4( َضلَّ
)اختصایص انساین 1400(0 1146 »أصبح الّشاتم نادماً من عمله القبیح!«. عیِّن الخطأ: 

1( عمل: اسم ـ مفرد مذّکر ـ معرب/ مجرور بحرف الجّر؛ من عمل: جار و مجرور
2( أصبح: فعل ماٍض ـ مزید ثالثي )من باب إفعال(/ فعل من األفعال الناقصة، اسمه »الشاتم«
3( الشاتم: مفرد مذّکر ـ اسم فاعل )حروفه األصلّیة: ش م ت( ـ مبنّي/ اسم »أصبح« و مرفوع

4( نادماً: مفرد مذّکر ـ اسم فاعل )حروفه األصلّیة: ن د م( ـ نکرة/ خبر »أصبح« و منصوب
)اختصایص انساین 98(0 1147 حیح:  »خیُر إخوانکم من أهدی إلیکم عیوبکم!« عیِّن الصَّ

1( إخوان: اسم ـ مثّنی مذکر )مفرده: أخ( ـ معرب/ مضاف إلیه و مجرور
2( أهدی: فعل ماٍض ـ للغائب ـ الزم ـ معلوم ـ مبني/ فعٌل و مع فاعله: جملٌة فعلّیة

3( خیر: اسم تفضیل )أصله: أخیر، علی وزن أفعل( ـ معرب/ مبتدأ و مرفوع، و الجملُة اسمّیٌة
4( عیوب: اسم ـ جمع مکّسر أو تکسیر )مفرده: عیب، مؤّنث( ـ معرب/ مفعول و منصوب 

عیِّن الخطأ في قراءة الکلمات:0 1148
َمِة! َزْت بِاألجِْهَزِة الُمَتَقدِّ 2( هُناَك َمالِعُب في َمدیَنتِنا ُجهِّ َب نَْفَسُه!   1( َمْن ساَء َخلُْقُه َعذَّ

4( یُْرِشُد اآلباُء َو األُّمهاُت أوالَدهُْم إلَی تََعلُّمِ الُفنوِن الّنافَِعِة!  3( َخیُْر إْخوانُِکْم َمْن أهَْدی إلَیُْکْم ُعیوبَُکْم! 
حیح في قراءة الکلمات:0 1149 عیِّن الصَّ

2( َعلَیَْك أن تَکوَن مِن اآلَمریَن بِالَمْعروِف و الّناهیَن َعِن الُمْنکِرِ! ُه لِلّناِس و ال یَْمشي في األْرِض ُمْرحاً!  ُر ُخدَّ 1( الُمتواِضُع ال یَُصعِّ
4( ال َشّك أنَّ أثَْقَل األشیاِء في المیزاِن هَُو الُخلُُق الَحَسُن!   ُث جَوَّ الَمدیَنِة تَلْویثاً!  ُة تُلَوِّ 3( هِذِه الُمصانُِع الغذائیَّ

عیِّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:0 1150

َمة! ُم اِلبْنِِه َمواعِظ قَیِّ 2( ُلْقمان الَحکیم یَُقدِّ 1( یُْرِشدونَُهْم إلی تََعلَّم الُعلوم و الُفنون الّنافَِعة! 
الة في َوقْتِها!  4( إّن ال یُِحبُّ َمْن یُحافُِظ علی الصَّ 3( َعلَیْنا أْن نََتواَضَع أماَم أساتَِذتنا و ُکّل َمْن حَولَنا! 

عیِّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:0 1151
غْذیَة! 2( االقْتِصاد في اْسَتْهالك الماء و الَکْهُرباء و ُحْسن التَّ َك لِلّناس و ال تَُکْن ُمَتَکبِّراً!  ْر َخدَّ 1( ال تَُصعِّ

م َمکاِرم األْخالِق!  4( إّنما بُِعثُْت أِلُتَمِّ حْٰمَن!   3( َدْع شاتِمَك ُمهاناً تُْرِض الرَّ
عیِّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:0 1152

2( اِجَْتَمَع الناس في الَمعابَد لَِیَتَکلَّم الحاکِم! ْن ُخلُقي!  ْنَت َخلْقي فََحسِّ 1( الّلُهمَّ َکما حَسَّ
ْمت!  یْطان بَِشْيء مِثَْل الصَّ 4( ال یُْسِخُط الشَّ ْخفیض مِئََتیِْن و ِعْشریَن ألْفاً!  3( أعْطیني بَْعَد التَّ

عیِّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:0 1153
2( تَبَْدُأ األْسعار مِن َخْمَسٍة و َسبْعیٍن إلی مِئَة ألْف تومان! کوب!  1( الِحمار حََیوان نَْسَتْخِدُمُه لِلَْحْمل و الرُّ

ة!  َسة تَْربََویَّة ثَقافیَّ 4( والِدي یَْشَتِغُل في ُمَؤسَّ 3( َعلَیْنا أْن نَکون ُمْشتاقیَن إلی األعْمال الّصالَِحة! 
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بررسیگزینهها: گزینءه )1(: ُمختال = معجب 0 1030 گزینءه »2« 
بنفسه: خودخواه/ گزینءه )2(: اقتصاد: صرفه جویی ـ اِقتِناع: قناعت کردن/ 
َل:  َم: ُأَکمِّ گزینءه )3(: جَّبار = قاِهر: ستمکار ـ زورمند/ گزینءه )4(: ُأتَمِّ

کامل کنم
»أَطِْعَمة«: طَعامـ  »َمصانِع«: َمْصَنع0 1031 گزینءه »3« 
: پایین می آوردـ  یَرفَع: باال می برد )متضاد 0 1032 یَُغضُّ گزینءه »1« 

هستند(
ترجمءهسایرگزینهها: گزینءه )2(: الشدائد = المصاعب: سختی ها/ گزینءه )3(: 
تقّدم = یعطي: می دهد، تقدیم می کند/ گزینءه )4(: أَنکر = أقبح: زشت ترین

ترجمءهعبارت: »از ............... کارها این است که 0 1033 گزینءه »3« 
............... باشیم.« 

ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: بدترین ـ خودپسند/ گزینءه )2(: زشت ترین ـ 
نهی کننده از معروف/ گزینءه )3(: بهترین ـ دعوت کننده به کار زشت/ 

گزینءه )4(: ناپسندترینـ  خودپسند
ترجمءهعبارت: »............... در ............... برق تا 0 1034 گزینءه »2« 

همه جا را تاریکی ............... ای هم وطنان.«
ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: مصرف کنیدـ  صرفه جوییـ  قطع نشود/ گزینءه )2(: 
صرفه جویی کنیدـ  مصرفـ  فرانگیرد/ گزینءه )3(: تالش کنیدـ  قطع کردنـ  

طول نکشد/ گزینءه )4(: اعتدال پیشه کنیدـ  قطع کردنـ  فرا نگیرد.
ترجمءهعبارت: »گفتم به کسی که می خواست 0 1035 گزینءه »3« 

............... به کسی که به او دشنام داده بود: ............... ای دوست من، کیفر نشد 
احمق با ] چیزی[ مانند ............... در برابرش.«

ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: کیفر شود ـ رها کن ـ دشنام/ گزینءه )2(: 
خشمگین کند ـ رها کن ـ کیفر/ گزینءه )3(: ناسزا بگوید ـ آرام  باش ـ 

سکوت/ گزینءه )4(: دشنام دهدـ  خوارـ  بردباری
مفرد ولد: 0 1036 بررسیگزینهها: گزینءه )1(: أوالد  گزینءه »3« 

مفرد الفّن: هنر )3( مفرد الخلق: رفتار، الُفنون  فرزند، األخالق 
مفرد األکبر: بزرگ تر،  مفرد موعظة: پند، اندرز، األکابر  گزینءه )2(: َمواِعظ 

مفرد الرذل: پستی )3( الرذائل 
مفرد األُستاذ: استاد،  مفرد صوت: صدا، األساتذة  گزینءه )3(: أصوات 

مفرد الجار، همسایه )4( مفرد قریب: آشنا، خویشاوند، الجیران  األقرباء 
گزینءه )4(: َشباب مفرد شاّب: جوان، القوانین مفرد القانون: قانون، المشاکل 

مفرد المشکل: مشکل )3(

بررسیگزینهها: گزینءه )1(: حیوانی است که 0 1037 گزینءه »3« 
برای باربری و سواری استفاده می شود. )خر (/ گزینءه )2(: کسی که بسیار 
به خودش افتخار می کند. )خودپسند (/ گزینءه )3(: زورگویی که حقی 
برای هیچ کس نسبت به خودش قائل نیست. )شادمان و متکّبر  واژءه صحیح 
) القّهار: ستمکار زورمند« است.(/ گزینءه )4(: کار بد و زشت )کار زشت«

سؤال متضاّد »حَُسَن: نیکو شد، خوب شد« را 0 1038 گزینءه »1« 
خواسته که »ساء: بد شد« است. در سایر گزینه ها »َغلَب: چیره شد، َخسَر: زیان 

دید، أساَء: بدی کرد، صّعر َخّده: رویش را برگرداند« از نظر معنایی مهم هستند.
بررسیگزینهها: گزینءه )1(: کسی که به دیگران 0 1039 گزینءه »2« 

دشنام می دهد. )دشنام داد  واژءه صحیح »شاتِم: دشنام دهنده« است.(/ 
گزینءه )2(: حالتی که در آن شادمانی و تکّبر هست. )شادمانه و با ناز و 
  (/ گزینءه )3(: کسی که اقدام به تجارت می کند. )مغازه خودپسندی 
واژءه صحیح »التاجر: تاجر« است.(/ گزینءه )4(: ارزش کاالیی که هنگام 

عر: قیمت« است.( خریدنش پرداخت می کنیم. )پول  واژءه صحیح »السِّ

ترجمءهعبارت: »ای مؤمن! ............... دشنام دهنده ات 0 1040 گزینءه »1« 
را ............... تا خداوند بخشاینده را خشنود کنی.«

ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: رها کنـ  خوار/ گزینءه )2(: رها کنـ  خودپسند/ 
گزینءه )3(: رها کنـ  خودپسند/ گزینءه )4(: جدایی گزینـ  کار زشت

ترجمءهکاملعبارت: »قیمت این پیراهن  ها چند 0 1041 گزینءه »3« 
است؟ بر حسب جنس فرق می  کند ولی من به شما تخفیف می  دهم!«

ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: ارزش ـ قیمت  ها ـ خوار شمردن/ گزینءه )2(: 
پول ـ جنس ـ خوار شمردن/ گزینءه )3(: قیمت ـ جنس ـ تخفیف/ 

گزینءه )4(: ارزش ـ قیمت  ها ـ تخفیف
اِهَتَدی )هدایت شد( در عبارت )ب( و َضلَّ )گمراه 0 1042 گزینءه »2« 

شد( در عبارت )د( متضاد هم هستند، بنابراین جواب، گزینءه )2( است.
ترجمءهعبارات: )الف(: ما باید از خودپسندی دوری کنیم؛ چون که آن کار زشتی 
است./ )ب(: مردم گاهی اوقات با ستارگانی که در آسمان هستند، هدایت 
شده  اند./ )ج(: خداوند آرامشش را بر رسولش و بر مؤمنان نازل کرد./ )د(: خداوند 

غیبت را حرام کرده است پس با کسی که از راهش گمراه شده است ستیز کن!
ترجمءهعبارتسؤال: »............... کاالها ............... 0 1043 گزینءه »3« 

پس مردم از حکومت خواستند که ...............!«
ترجمءهگزینهها:گزینءه )1(: ارزش ـ افزایش می یابد ـ آن را کاهش دهد

گزینءه )2(: قیمت ـ زیاد شد ـ آن را تلخ کند/ گزینءه )3(: قیمت ها ـ باال 
رفت ـ آن را کاهش دهد/ گزینءه )4(: پول ـ باال می رود ـ آن را ممنوع کند

با توجه به معنای گزینه ها، گزینءه )3( صحیح است!
هم چنین می توان با توجه به صیغءه فعل ها به پاسخ صحیح رسید:

گزینءه )1(: »یَزداد« به »قیمة« برمی گردد، بنابراین باید به صورت مؤّنث 
)تزداد( به کار رود./ گزینءه )2(: »کثرت« به »ثمن« برمی گردد، بنابراین باید 
به صورت مذّکر )کثر( به کار رود./ گزینءه )4(: »یرتفع« به »نقود« برمی گردد 
و چون برای جمع های غیر انسان از مفرد مؤّنث استفاده می کنیم، باید به 

صورت )ترتفع( به کار رود.
ترجمءهکلماتمهم:جاِدْل: ستیز کن، گفت وگو 0 1044 گزینءه »4« 

: گمراه شده است.  کن ـ أَحَسن: بهتر ـ أعلَم: داناتر ـ َضلَّ
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »چرا که« اضافه است ـ »عن سبیله« 
ترجمه نشده است./ گزینءه )2(: »روش  های بهتر« ترجمءه درستی نیست 
چون »باّلتي هي أحسن« یک عبارت کامل است و نباید صفت و موصوف 
ترجمه شود ـ ضمیر »ك« در »ربّك« و ضمیر »هـ« در »َسبیله« ترجمه نشده 
است./ گزینءه )3(: »خوب« درست نیست، چون »أَحَسن« اسم تفضیل 
است ـ »کسانی که« باید »کسی که« باشد، چون فعل بعد از »َمن« مفرد 

است ـ »آگاه« باید »آگاه  تر« باشد چون »أَعلَم« اسم تفضیل است. 
آَمّنا: ایمان آوردیم )رد گزینءه 2؛ به خاطر »ما« 0 1045 گزینءه »1« 

که اضافی است و رد گزینءه 4؛ به خاطر »آمرزشت«(/ فاغِفر لَنا: ما را بیامرز 
)رد گزینءه 3(/ أنَت خیُر الّراحمیَن: تو بهترین رحم کنندگانی/ مهربانانی 

)رد گزینءه 4(
نکاتمهم:0 1046 گزینءه »4« 

 قد َعلََّم: یاد داده است، آموزش داده است )فعل ماضی است.(  رد 
گزینءه )2(

 أهّم األمور األخالقیة: مهم  ترین کارهای اخالقی  رد گزینه های )1( و )3(
 در گزینءه )2( »یکی از« اضافی است.

 حیاتنا الیومّیة: زندگی روزانه  مان  رد گزینءه )1(
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کلماتمهم:0 1047 گزینءه »1« 
 ساتِر: پوشاننده  رد گزینءه )3(

 کّل معیوب: هر عیبی )چون معیوب مفرد و نکره است، کّل را »هر« ترجمه 
می  کنیم.(  رد گزینه های )2( و )4(

 التوبة: توبه )نباید همراه ضمیر ترجمه کرد.(  رد گزینه های )3( و )4(
 خیر الّراحمین: بهترین رحم  کنندگان )نباید قبلشان »از« بیاید و در ضمن 

الّراحمین جمع است.(  رد گزینه  های )3( و )4(
نکاتمهم:0 1048 گزینءه »4« 

 من یَْنَهْض: هر کس برخیزد  رد گزینءه )3(
: تا حل کند )لـِدر این جا معنای »تا« می  دهد.(  رد سایر گزینه ها!  لَِیِحلَّ

 جیران: همسایگان )جمع جاّر است.(  رد گزینءه )2(
 یُعَتبَْر: به حساب می  آید، شمرده می  شود )فعل مجهول است.(  رد 

سایر گزینه  ها! 
 مِن: از )باید ترجمه شود!(  رد گزینءه )1(

 خیر عباد اهلل: بهترین بندگان خدا  رد گزینءه )2(
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )2(: »ي« ترجمه 0 1049 گزینءه »1« 

نشده است، نصیحت می کرد )نصیحت کرده بود؛ »کان + ماضی: ماضی 
 بعید«(، »االقتراب، االبتعاد، التواضع« اسم اند، بزرگان )بزرگتران(/ گزینءه )3(: 
 برای )در مقابل(، بزرگان )مانند گزینءه 2(، نصیحت می کرد )مانند گزینءه 2(/ 
نزدیک تر شدن   ،)2 گزینءه  )مانند  بود   ............... نصیحِت   :)4( گزینءه 

)نزدیک شدن(، رذیلت ها )فرومایگان، پست تران(
قَْد جََمَع هذا العالُِم: این عالم جمع کرده است. 0 1050 گزینءه »4« 

)قد + ماضی = ماضی نقلی( )رد گزینءه 2؛ به خاطر »این عالمی است.«(/ 
تجارَب ذا قیمٍة في حیاته: تجربه های ارزشمندی در زندگی خود )رد 
ُمها: و تقدیم می کند آن ها را )رد گزینءه 3(/ لُِکّل  گزینه های 2 و 3(/ َو یَُقدِّ
: به هر جوانی )رد گزینءه 1(/ لَِیْهَتدَي بِها: تا به وسیلءه آن ها هدایت  شابٍّ

شود. )رد سایر گزینه ها(
األفضل لك: بهتر برای تو )رد سایر گزینه ها(/ أن 0 1051 گزینءه »1« 

تنتخَب فرعاً في الجامعة: این است که در دانشگاه رشته ای را انتخاب کنی 
)رد گزینءه 2(/ تَرَغُب فیه: که به آن عالقه داری )رد گزینه های 2 و 4(/ 
حّتی تصبَِح مِن أفاضِل الباِلد: تا از شایستگان کشور شوی )رد گزینه های 2 
و 3(/ و تنفع مجتمعك: و به جامعه ات سود برسانی. )رد گزینه های 2 و 3(

مِن أهّم األُمور اّلتي: از مهم ترین کارهایی که0 1052  گزینءه »4« 
)رد سایر گزینه ها(/ یجب أن نهَتمَّ بِها: باید به آن اهتمام بورزیم )رد سایر 
گزینه ها(/ هو االقتصاُد: صرفه جویی است )رد گزینءه 1(/ في اِستهالك 
الثّروات الطّبیعّیة اّلتي: در مصرف ثروت های طبیعی است که )رد گزینءه 2(/ 
تَْنَفُد: پایان می پذیرند )رد گزینءه 3(/ عاجالً أو آجالً: دیر یا زود )رد گزینءه 2(

بُِعَث األنبیاُء: انبیا فرستاده شدند )رد گزینه های 0 1053 گزینءه »2« 
1 و 4(/ لُِیَتّمموا: تا کامل نمایند. )رد گزینه های 1 و 3(/ مکارَم األخالق: 
بزرگواری های اخالق )رد گزینه های 1 و 3(/ ألّن أثقل األشیاء في المیزان: 
زیرا سنگین ترین چیزها در ترازوی اعمال )رد گزینءه 3(/ هو الُخلُُق الَحَسُن: 

اخالق نیکو است. )رد گزینءه 3(
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )2(: »یُهدي، یعمل، 0 1054 گزینءه »1« 

یقول« مفردند نه جمع، کسانی که )کسی که(/ گزینءه )3(: از دوستان خوب 
شما )بهترین دوستان شما؛ »أفضل« اسم تفضیل و »از« اضافی است.( راهنمایی 
می کند )هدیه می دهد؛ »یَهدي: راهنمایی می کند«(، هر چه )آن چه(/ 
گزینءه )4(: راهنمایی می کند )مانند گزینءه 3(، هر چه )مانند گزینءه 3(

أحّب الناس: دوست داشتنی ترین مردم )رد سایر 0 1055 گزینءه »1« 
گزینه ها؛ »أحّب« اسم تفضیل است و چون مضاف شده به صورت صفت عالی 
ترجمه می شود(/ »من«، »یعامل« و »ال یصّعر« باید به صورت مفرد ترجمه 
شوند )رد گزینءه 2(/ أفضل: بهترین )رد گزینءه 3(/ ال یصّعر خّده: با تکّبر 

روی برنگرداند. )رد گزینءه 3(
ترجمءهکلماتمهم:یَجمُع إلی: به ... اضافه کندـ  0 1056  گزینءه »1« 

: به شمار می آیدـ  أعلم الناس: داناترین مردم  یَُعدُّ
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )2(: با ... جمع کند )به ... اضافه کند(، به شمار 
« مجهول است.(/ گزینءه )3(: هر آن کس  می آورند )به شمار می آید؛ »یَُعدُّ
که )کسی که(، اضافه کرد )اضافه کند؛ »یجمع« مضارع است.(/ گزینءه )4(: 
مردمان داناتر )داناترین مردم؛ اسم تفضیل مضاف شده و به صورت صفت 

عالی ترجمه می شود.(
ترجمءهکلماتمهم:شاتِم: دشنام دهنده ـ ُمهاناً: 0 1057 گزینءه »4« 

خوارـ  یُرَض: خشنود شودـ  تُعاقِْب: کیفر دهی 
کن  رها  را  خوارت  دشنام دهندءه   :)1( گزینءه  گزینهها:  سایر بررسی
)دشنام دهنده ات را خوار رها کن(، راضی کنی )راضی شود؛ »یُرَض« مجهول 
است.(/ گزینءه )2(: که )تا(، مجازات شود )مجازات کنی؛ »تُعاقِْب« معلوم 
است.(/ گزینءه )3(: کسی را که به تو ناسزا داده )دشنام دهنده ات(، تنها 

)خوار(، راضی نمایی )مانند گزینءه 1(
ترجمءهکلماتمهم:إّنما: فقط، تنهاـ  الخیر: خیر، 0 1058 گزینءه »3« 

خوبیـ  إرشاد: راهنمایی کردنـ  تعّلم: یادگیری
راهنمایی شدن  )فقط(،  بی شک   :)1( گزینءه  گزینهها:  سایر بررسی
)راهنمایی کردن(، آموزش )یادگیری(/ گزینءه )2(: »همانا« اضافی است./ 
گزینءه )4(: بهترین )خیر، خوبی؛ »الخیر« اسم تفضیل نیست.( ـ آموزش 

)مانند گزینءه 1(
استاد 0 1059 او  عالم«:  اُستاذ  »هو  کلیدی:  کلمات گزینءه »1« 

دانشمندی استـ  »في هذه اللغة«: در این زبانـ  »فجاِدله«: پس با او بحث 
کنـ  »باّلتي هي أحسن«: با آن چه نکوتر استـ  »ألّنه«: زیراـ  »أعلم َمن في 

هذه البالد«: داناترین کسانی است که در این کشور هستند.
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )2(: به نیکوترین شیوه )کلمءه »اّلتي: آن چه« 
در ترجمه لحاظ نشده است!( ـ داناتر از )»از« اضافی است و باید »أعلم« را 
به صورت »داناترین« ترجمه کرد!(/ گزینءه )3(: بحث با او )»جاِدل« فعل 
امر است نه اسم!( ـ باید باشد )اضافی است!(/ گزینءه )4(: باید بحث کنی 
)در امرهای مخاطب از لفظ »باید« استفاده نمی کنیم!( ـ نیکو )»أحسن« 
اسم تفضیل است و باید همراه »تر« یا »ترین« ترجمه شود!(ـ  علمی )اضافی 

است.(ـ  داناتر از )مانند گزینءه 2( 
ـ »أخي«: 0 1060 کلماتکلیدی: »ال یَرضی«: راضی نمی شود  گزینءه »4« 

برادرمـ  »أن یسّب«: دشنام دهدـ  »من سخطه«: به کسی که او را خشمگین 
کرده استـ  »بحلمه«: با بردباری اشـ  »یُرضي اهلل«: خدا را خشنود می سازد
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: دشنام دادن )»أن یسّب« فعل است 
 نه مصدر!( ـ خشنود نمی کند )»ال یَرضی« یعنی »راضی نمی شود«!( ـ 
بردباری اش )حرف »بـ« در »بحلمه« ترجمه نشده است!(/ گزینءه )2(: 
دشنام دادن )مانند گزینءه 1(ـ  راضی نمی کند )مانند گزینءه 1(ـ  خداوند راضی 
می شود )اّوالً »یُرضي« یک فعل معلوم و به معنای »راضی می کند« است، ثانیاً 
با توجه به منصوب بودن »اهلَل« این کلمه مفعول است!(/ گزینءه )3(: خداوند 

خشنود می گردد )مانند گزینءه 2(
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کلماتکلیدی: »من أفضل الطرق«: از بهترین 0 1061 گزینءه »2« 
راه هاـ  »الکتشاف کذب األشخاص«: برای کشف دروغ افرادـ  »هو مقایسة ما 
یقولونه«: همان مقایسءه چیزی است که می گویندـ  »بما یفعلونه«: با چیزی 

که بدان عمل می کنند
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: آن که )با دقت به این که پس از »من« 
اسم به کار رفته است درمی یابیم که »مِن: از« در جمله به کار رفته است نه 
»َمن: کسی که«!( ـ راه )»الطُّرق« جمع است نه مفرد!( ـ اشخاص دروغگو 
)»کذب األشخاص« یک ترکیب اضافی است نه وصفی و نباید ترتیب کلمات 
ترکیب اضافی را جابه جا کرد!(ـ  دارد )اضافی است!(ـ  گفتءه آن ها )»یقولون« 
فعل است نه اسم!(ـ  عملشان )»یفعلون« فعل است نه اسم!(ـ  مقایسه کند 
 )»مقایسة« مصدر است نه فعل!(/ گزینءه )3(: کسی که )مانند گزینءه 1( ـ 
دارد )مانند گزینءه 1(ـ  مقایسه می کند )مانند گزینءه 1(/ گزینءه )4(: بهترین 
راه )اّوالً کلمءه »مِن: از« ترجمه نشده است، ثانیاً »الطُّرق« جمع است نه 

مفرد!(ـ  سخنی که )معادل »ما: آن چه« نیست!( 
ترجمءهصحیحسایرگزینهها:گزینءه )1(: بهترین 0 1062 گزینءه »3« 

برادرانم کسی است که از خودم به من نزدیک تر است!/ گزینءه )2(: بدان 
که نیرومندترین سالح تو، قدرت سخن و نرمی آن است!/ گزینءه )4(: تو 
بلندمرتبه ترینی و اخالق نیک تو سنگین ترین چیز در ترازو )ترازوی اعمال( است!

کلماتکلیدی:»قلم العالِم و لسانه«: قلم عالم 0 1063 گزینءه »3« 
و زبان او ـ »هما أفضل الجنود اّلذین«: بهترین سربازانی هستند که ـ 
»یستطیعون أن یُدافعوا«: می توانند دفاع کنند ـ »عن ثقافة بالدهم«: از 

فرهنگ کشور خودـ  »بأحسن طریق«: به بهترین روش 
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: قلم و زبان عالم )ترجمءه دقیقی برای 
»قلم العالم و لسانه« نیست!( ـ سربازانی )»أفضل: بهترین« ترجمه نشده 
است!(ـ  زیباترین )معادل »أحسن: بهترین« نیست!(/ گزینءه )2(: سربازان 
برتر )»أفضل الجنود« یک ترکیب اضافی است نه وصفی!( ـ می توانسته اند 
)»یستطیعون« مضارع است نه ماضی!(/ گزینءه )4(: قلم و زبان دانشمند 
)مانند گزینءه 1( ـ سربازانی )مانند گزینءه 1( ـ روشی نیکو )اّوالً »أحسن 
طریق« یک ترکیب اضافی است نه وصفی، ثانیاً »أحسن« اسم تفضیل است 

و باید به همراه »تر« یا »ترین« ترجمه شود!( 
ترجمه 0 1064 »إّن«: قطعاً )می تواند  کلماتکلیدی: گزینءه »2« 

 نشود!(ـ  »الّضوء«: نورـ  »من أهّم العوامل اّلتي«: از مهم ترین عواملی است کهـ  
»تُؤثّر«: اثر می گذاردـ  »في حیاة الکائنات اّلتي«: در زندگی موجوداتی کهـ  

»تعیش في أعماق الُمحیطات«: در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند. 
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: عوامل مهّمی )اّوالً »أهّم العوامل« یک 
ترکیب اضافی است نه وصفی، ثانیاً »أهّم« اسم تفضیل است و باید همراه »تر« 
یا »ترین« ترجمه شود!(ـ  تأثیرش )»تؤثّر« فعل است نه مصدر!(ـ  به سر می برند 
)معادل »تعیش: زندگی می کنند« نیست!( ـ حتمی است )اضافی است!(/ 
گزینءه )3(: تأثیر آن )مانند گزینءه 1(ـ  در موجوداتی )»حیاة: زندگی« ترجمه 
نشده است!(ـ  به سر می برند )مانند گزینءه 1(ـ  قطعی است )مانند گزینءه 1( 

کلماتمهم:»قّررُت«: قرار گذاشتم ـ »مع اُختي 0 1065 گزینءه »4« 
الصغری«: با خواهر کوچک ترم ـ »أن نذهب«: که برویم ـ »غداً«: فردا ـ »رأس 
الساعة التاسعة و الّنصف«: رأس ساعت نه و نیم ـ »إلی المتحف«: به موزه ـ 

»لمشاهدة اآلثار الّتاریخّیة«: برای مشاهدءه آثار تاریخی 
خطاهایسایرگزینهها:گزینءه )1(: کوچک )»صغری« اسم تفضیل است 
و باید »کوچک تر« ترجمه شود.( ـ قرار گذاشتیم )»قّررُت« متکّلم وحده 

)اّول شخص مفرد( است نه متکّلم مع الغیر )اّول شخص جمع(!(/ گزینءه )2(: 
مضاٌف الیه  »المتحف«  نه جمع! ضمناً  است  مفرد  )»المتحف«  موزه ها 
نیست!(/ گزینءه )3(: خواهرم صغری )»الصغری« صفت »اُخت« است!( ـ 

قرار گذاشتیم )مانند گزینءه 1( ـ موزه ها )مانند گزینءه 2(
کلماتمهم:0 1066 گزینءه »4« 

»هو أقرب شخص لي«: او نزدیک ترین فرد به من است ـ »و إن«: اگرچه ـ 
»کان بعیداً مّني« از من دور باشد )به دلیل حضور »إن«، »کان« را به شکل 

مضارع ترجمه می کنیم!( ـ »مسافاٍت«: مسافت ها 
خطاهایسایرگزینهها:گزینءه )1(: شخص نزدیکی )اّوالً »أقرب: نزدیک ترین« 
اسم تفضیل است، ثانیاً »أقرب شخص« ترکیب اضافی است نه وصفی!( ـ 
دور شده است )معادل »کان بعیداً« نیست!(/ گزینءه )2(: دور شده است 
)مانند گزینءه 1( ـ ولی )معادل »و إن: اگرچه« نیست.( ـ شخص نزدیک تر 
)مانند گزینءه 1(/ گزینءه )3(: کسی است که )اضافی است.( ـ »و إن« ترجمه 

نشده ـ دور شده باشد )مانند گزینءه 1(
ترجمءهکلماتمهم:»ال یدّل«: داللت نمی کند ـ 0 1067  گزینءه »3« 

»علی الحّب«: بر دوست داشتن ـ »دائماً«: همیشه ـ »إّنما«: فقط ـ »یدّل«: 
داللت داردـ  »علی حسن التربیة«: بر تربیت خوبـ  »فاحترِم«: پس احترام 

کنـ  »و لو«: اگرچهـ  »کنَت ال تُحّب«: دوست نداشته باشی 
خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: دلیل ... نیست )اسنادی ترجمه شدن 
 »ال یدّل« نادرست است.(/ گزینءه )2(: بلکه )معادل »إّنما: فقط« نیست.(ـ  
با این که )معادل دقیقی برای »و لو« نیست.(/ گزینءه )4(: دلیلی ... است 

)اسنادی ترجمه شدن »یدّل« نادرست است.(
ترجمءه صحیح: »بی گمان صبر بر آن چه به ما 0 1068 گزینءه »1« 

دست داده است... .«
باید، 0 1069 ما  علینا«:  »یجب  مهم: کلمات ترجمءه گزینءه »1« 

بر ماست که ـ »نقتصد«: صرفه جویی کنیم ـ »استهالك«: مصرف ـ »قّوة 
الکهرباء«: نیروی برق ـ »حّتی ال نُواجه«: تا مواجه نشویم ـ »األیّام اّلتي«: 

روزهایی کهـ  »نحتاج إلیها«: به آن نیاز داریم
بررسی خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )2(: صرفه جویی ... )در قسمت اّول 
ترجمه، اثری از »ما« نیست.(ـ  قطع شدن )قطع، قطع کردن(/ گزینءه )3(: زیرا 
)معنای صحیحی برای »حّتی« نیست.( ـ مواجه می شویم )اّوالً، »ال نواجه« 
منفی است، ثانیاً »حّتی« باعث می شود که این فعل به صورت التزامی ترجمه 
 شود.(/ گزینءه )4(: زیرا )مانند گزینءه 3( ـ قطع شدن )مانند گزینءه 2( ـ 

روبه رو می شویم )مانند گزینءه 3(
ترجمءهکلماتمهم:جّداً: بسیارـ  األجمل: زیباترـ 0 1070  گزینءه »2« 

أاّل تَفتح: که نگشاییـ  تُسّبب: سبب بشوی
ترجمءهکلماتمهم:َمرحاً: متکّبرانه، خودخواهانهـ  0 1071  گزینءه »2« 

هذا: اینـ  یَتعّلم: می آموزدـ  لیس لَه: ندارد
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: راه رفتنی متکّبرانه دارد )متکّبرانه راه 
می رود( ـ ولی )و( ـ »هذا« ترجمه نشده است. ـ بی ادبان )کسی که ادب 
ندارد.(/ گزینءه )3(: نوع راه رفتنش ... )مانند گزینءه 1(، ولی )و(/ گزینءه )4(: 
چون متکّبران )متکّبرانه؛ »مرحاً« حال است نه مفعول مطلق.(ـ  در او نیست 

)ندارد(ـ  آموخته است )می آموزد؛ »یتعّلم« مضارع است.(
ترجمءهکلماتمهم:»الجمال«: زیبایی ـ »هو أن 0 1072 گزینءه »4« 

تزرع«: آن است که بکاریـ  »وردًة«: گلی راـ  »في بستان«: در بوستانیـ  »ولکّن«: 
ولیکنـ  »األجمل منه«: زیباتر از آنـ  »هو أن تغرس«: این است که بکاریـ  

»الُحّب«: محّبتـ  »الّصدق«: صداقتـ  »في قلب إنساٍن«: در قلب انسانی
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خطاهایسایرگزینهها: گزینءه )1(: زیبا )معادل »جمال« نیست! »جمیل« 
به این معنا می باشد.(، بوستان )»بستان« نکره است نه معرفه!(، کاشته شود 
)»تَزرع« معلوم است نه مجهول!(، کاشتن )»أن تغرس« فعل است نه مصدر!(، 
انسان )»إنساٍن« نکره است نه معرفه!(/ گزینءه )2(: عبارت »منه: از آن« در 
ترجمه لحاظ نشده است، کاشت )مانند گزینءه 1(، صفا )معادل »الصدق: 
راستی« نیست!(، انسان )مانند گزینءه 1(/ گزینءه )3(: زیبا )مانند گزینءه 1(، به 
کاشت بپردازی )معادل »أن تزرع: که بکاری« نیست!(، بوستان )مانند گزینءه 1(

گزینءه »4«  ترجمءهکلماتمهم:تدعونا: ما را فرامی خواند ـ 0 1073
أحسن األعمال: نیکوترین کارهاـ  تُبعدنا: ما را دور می کند.

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »این« اضافی است، و )یا(/ گزینءه )2(: 
اعمال نیک )نیکوترین کارها؛ »أحسن« اسم تفضیل است(، خوب بودن و 
بد بودن )خوبی یا بدی(، دوری می کنیم )دور می کند؛ »تُبعد« فعل للمخاطبة 
و ضمیر »نا« مفعولش است.(/ گزینءه )3(: برای ما می خواند )ما را دعوت 

می کند(، و )یا(، دوری می کنیم )مانند گزینءه 2(.
ترجمءهکلماتمهم:مِن أشهر: از مشهورترین ـ 0 1074 گزینءه »4« 

تُلقي محاضراتها العلمّیة: سخنرانی های علمی خود را ایراد کند. 
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »مِن« ترجمه نشده است، خاورشناس 
)خاورشناسان؛ »مستشرقي« جمع مذّکر سالم است(، ضمیر »ها« ترجمه 
نشده است، سخنرانی )سخنرانی ها(/ گزینءه )2(: مشهورترین خاورشناس 
)از مشهورترین خاورشناسان(، که )و(، ضمیر »ها« و »سخنرانی« )مانند 
گزینءه 1(/ گزینءه )3(: مسشترقان مشهور )مشهورترین مستشرقان؛ »أشهر« 
اسم تفضیل است.(، پنج زبان در جهان )پنج زبان جهانی(، ضمیر »ها« 

)مانند گزینءه 1(
گزینءه »3«  ترجمءهکلماتمهم:وجدت: یافتمـ  أقوی مصدر: 0 1075

نیرومندترین منبعی کهـ  دون أن تقرب إلینا: بدون این که به ما نزدیک شود. 
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: دیدم )یافتم(، منبع )منبعی؛ »مصدر« 
نکره است.(/ گزینءه )2(: منبع )مانند گزینءه 1(، »تقرب« و »تبتعد« باید به 
صورت فعل ترجمه شوند نه اسم، و )یا(/ گزینءه )4(: »این« اضافی است، 

»همه« اضافی است، »بتواند« اضافی است.
یحتاج: نیاز )احتیاج( دارند )رد گزینه های 2 و 3؛ 0 1076 گزینءه »4« 

»یحتاج« فعل است نه اسم(/ نماذج مثالّیة في العلم و العمل: نمونه هایی برتر 
در علم و عمل )رد گزینءه 1(/ حّتی یهتدوا: تا هدایت شوند )رد گزینه های 

2 و 3(/ و یبتعدوا: و دور شوند )رد گزینه های 2 و 3(
األفضل لِلطّالب: بهتر برای دانش آموز ]این است[ 0 1077 گزینءه »3« 

)رد سایر گزینه ها(/ أَن یَنَتِخَب: که انتخاب کند )رد گزینءه 2(/ فرَعه الجامعّي: 
رشتءه دانشگاهی خود را/ بدّقٍة: با دّقت/ حّتی ال یندَم: تا پشیمان نشود )رد 
سایر گزینه ها(، در گزینءه )4( »تا دچار پشیمانی نشود« معادل دقیقی برای 

»حّتی ال یندَم« نیست!/ في المستقبل: در آینده )رد گزینه های 1 و 4(
ترجمءهدرست: »مردم گناه می کنند و عدءه کمی 0 1078 گزینءه »3« 

از این گناهکاران توبه می کنند.«
أفضل الناس: برترین مردم )رد گزینه های 2 و 3(/ 0 1079 گزینءه »4« 

 یبدأ بِـ : بپردازد، شروع کند )رد گزینه های 1 و 3(/ من: کسی که )رد گزینءه 3( 
نفس: خود )رد گزینءه 3(

از شهرهای بزرگی هستند که ...  بزرگ ترین 0 1080 گزینءه »3« 
شهرهایی هستند که ...ـ  آن ها را شناخته ام  آن ها را دیده ام.

ال تحزنوا: غم مخورید )رد گزینه های 3 و 4(، در 0 1081 گزینءه »1« 
این دو گزینه به ترتیب کلمه های »هرگز« و »هیچ گاه« معادلی در عبارت عربی 

ندارند!/ فَـ : چه، زیرا )رد گزینه های 2 و 4(/ أنتم في أعلی درجة: شما در 
برترین مرتبه هستید. )رد گزینه های 2 و 3(، در گزینءه )2(، »بهترین« معادل 
درستی برای »أعلی« نیست و نیز در گزینه های )2( و )3(، »درجة« را که مفرد 
است به صورت جمع ترجمه کرده که نادرست است./ إن ُکنُتم ُمحّبین لَه: 
اگر دوستدارِ او باشید )رد گزینه های 3 و 4(، در گزینءه )3(، »دوست بدارید« 
معادل دقیق و درستی برای »کنتم محّبین« نیست و در گزینءه )4( »تا زمانی 

که« معادل درستی برای »إن: اگر، چنان چه« به حساب نمی آید.
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »مِن« اضافی 0 1082 گزینءه »2« 

است، یَهدیك إلی )یُهدي إلیك؛ »هََدی: هدایت کرد«، »أهدی: هدیه کرد«(/ 
گزینءه )3(: ترتیب عبارت به هم خورده است، عیب )عیوب(، األصدقاء 

)أصدقائك(/ گزینءه )4(: صدیقك )مانند گزینءه 3(، عیب )مانند گزینءه 3(
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »باید« در 0 1083 گزینءه »3« 

تعریب نیامده است، عمل )أعمال(/ گزینءه )2(: »باید« )مانند گزینءه 1(،  
»یدعو« و »ینهی« باید به صورت اسم »داعیاً« و »ناهیاً« بیایند./ گزینءه )4(: 

»باید« )مانند گزینءه 1(، عمل )مانند گزینءه 1(.
گزینءه »4« 0 1084

»بنابراین: إَذْن«ـ  »دیگران: اآلَخرین« )اآلِخرین: آیندگان(
کلماتمهم:عالم ترین مردم: »أعلم الّناس« ـ 0 1085 گزینءه »1« 

 کسی است که: »من« ـ علم مردم را: »علم الناس« ـ بر علم خود: »إلی علمه« ـ
افزود: »جَمع«

خطاهایسایرگزینهها:گزینءه )2(: »األعلم« )مضاف است و نباید »ال« 
بگیرد!( ـ »قد یجمع« )»افزود« ماضی است نه مضارع! هم چنین نیازی به 
حضور »قد« نیست.(/ گزینءه )3(: »األعلم من الناس« )»عالم ترین مردم« 
ترکیب اضافی است و نیازی به »من« نیست!( ـ یجمع )مانند گزینءه 2(/ 

گزینءه )4(: »أعلم من الناس« )مانند گزینءه 3( 
کلماتمهم:در ترازو: »في المیزان« ـ چیزی: 0 1086 گزینءه »4« 

»شيٌء« ـ سنگین تر: »أثقل« ـ از خوی نیکو: »من الخلق الحسن«
نه  نکره است  گزینءه )1(: »الشيء« )»چیزی«  خطاهایسایرگزینهها:
معرفه!( ـ »میزان« )»ترازو« معرفه است نه نکره!( ـ »حسن الخلق« )»خوی 
نیکو« یک ترکیب وصفی است نه اضافی!(/ گزینءه )2(: »میزان« )مانند 
گزینءه 1( ـ »الشيء« )مانند گزینءه 1( ـ »ثقیل« )»سنگین تر« اسم تفضیل 
است!( ـ »حسن األخالق« )معادل »خوی نیکو« نیست.(/ گزینءه )3(: 

»ثقیل« )مانند گزینءه 2( ـ »األخالق« )»خو« مفرد است نه جمع!(
نکاتمهم:0 1087 گزینءه »1« 

 مِن: از  رد گزینه های )3( و )4(
 بزرگ ترین شاعران: أکبر شعراء، أعظم شعراء )ترکیب باید اسم تفضیل + 

اسم جمع باشد.(  رد گزینه های )2( و )3(
 بود: کاَن  رد سایر گزینه  ها! 

 شعر می  گفت: فعل ماضی استمراریه! که در عربی از کان + فعل مضارع 
ساخته می شه. پس می شه کاَن یُنِشُد، که یک کاَن در اّول جمله داریم، 

بنابراین همون کافیه  رد گزینه  های )2( و )4(! 
نکاتمهم:0 1088 گزینءه »3« 

 دوره کردن: مراجعة  رد گزینه های )1( و )4(
 آسان  ترین راه: أسهل طریق  رد گزینه های )2( و )4(

 یادگیری: تعّلم )تَْعلیم یعنی یاد دادن!(  رد گزینه های )1( و )4(
 در ضمن در گزینءه )2( إّنما اضافه است!
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ترجمهومفهومعبارت:»خداوندا، همان طور که 0 1089 گزینءه »4« 
آفرینش مرا نیکو گردانیدی، اخالقم را نیز نیکو نما!«

این عبارت در واقع به صورت زیبا و سیرت زیبا در کنار هم اشاره دارد که 
فقط با گزینءه )4( هم معنا نیست که می  گوید: هرچه از یار رسد نیکوست 

حتی اگر دشنام باشد!
ترجمءه گزینءه )4(: »چه بسا سکوتی که از سخن 0 1090 گزینءه »4« 

رساتر است!« معنی  اش واضحه! شعر روبه  روش هم می گه: مثل صدف باید 
سکوت کنی و در مواقع لزوم حرف بزنی، اونم حرف  هایی ارزشمند مثل مروارید! 
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: »بهترین برادرانتان کسی است که 
عیب  هایتان را به شما هدیه کند« یعنی باید عیب  های همدیگه رو دوستانه و 
مانند هدیه به همدیگه بگیم، اما شعر فارسی می گه اّول خودت و عیب  های 
خودت رو ببین، بعد به عیب  های بقیه بپرداز!/ گزینءه )2(: »بدترین مردم، 
]انساِن[ دورو است!« شعر فارسی اما می گه نیت و باطن آدم  ها باید شریف 
و سالم باشه و نمی شه از روی ظاهر یا لباس، آدم  ها رو قضاوت کرد!/ 
گزینءه )3(: »آلوده شدن به گناه بعد از ایمان، بد نامی است!« شعر فارسی 
اما می گه اگر گناهکار باشی ولی در دلت از خدا بترسی بهتره تا عبادت و 

پارسایی  ات رو به رخ دیگران بکشی!
مردم 0 1091 از  را  رویت  تکّبر  »با  عبارت:  ترجمءه گزینءه »2« 

برنگردان و در زمین با سرمستی راه نرو.«
ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: سرعت در راه رفتن/ گزینءه )2(: خودپسندی/ 

گزینءه )3(: اسراف/ گزینءه )4(: خیانت
ترجمءهعبارت: »بهترین دوستانتان کسی است که 0 1092 گزینءه »3« 

عیب هایتان را به شما هدیه کند.«
مفهومسایرگزینهها: مفهوم گزینءه )3( با عبارت تناسب دارد./ گزینءه )1(: 
در مذّمت عیب جویی از دیگران است/ گزینءه )2(: این است که فرد بدبین 
که خودش عیب دارد، فقط عیب و بدی های دیگران را می بیند./ گزینءه )4(: 

به نوع نگاه به انسان ها و عیب هایشان اشاره دارد.
ترجمءهآیه: »خداوند به هر کسی جز به اندازءه 0 1093 گزینءه »4« 

توانش تکلیف نمی دهد.«
ترجمءهسایرگزینهها: گزینءه )2(: پروردگارمان چیزی را که طاقتش را 
نداریم، بر ما تحمیل نمی کند!/ گزینءه )3(: خدایا باری را که بر پیشینیان 
ما تحمیل کردی، بر ما تحمیل نکن./ گزینءه )4(: خدایا، اگر گناه نمودیم یا 

فراموش کردیم، ما را بازخواست نکن.
واضح است که گزینءه )4( با عبارت سؤال از نظر مفهوم، تفاوت دارد.

در این گزینه أَتَْقی )باتقواتر، باتقواترین(، أَحَّب 0 1094 گزینءه »2« 
)محبوب تر، محبوب ترین( و أعْلَم )داناتر، داناترین( همگی اسم تفضیل هستند.

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: أبَْیض )سیاه( از رنگ هاست و اسم تفضیل 
نیست. أْصَغر )کوچک تر، کوچک ترین( و أجَْود )بخشنده تر، بخشنده ترین( 
اسم های تفضیل هستند./ گزینءه )3(: أْرحَم )مهربان تر، مهربان ترین( 
از  أْزَرق )آبی(  أْغلَی )گران تر،  گران ترین( اسم های تفضیل هستند.  و 
رنگ هاست و اسم تفضیل نیست./ گزینءه )4(: أَشّد )شدیدتر، شدیدترین( 
و أْکبَر )بزرگ تر، بزرگ ترین( اسم های تفضیل هستند، اما أًْصَفر )زرد( از 

رنگ هاست و اسم تفضیل نیست.
در این گزینه، األفاِضُل جمع مکّسر األَفَْضل )برتر( 0 1095 گزینءه »1« 

و اسم تفضیل است.
ّوار جمع مکّسر الّزائر )اسم فاعل( ـ  بررسیسایرگزینهها: گزینءه )2(: الزُّ
َمشَهد )اسم مکان(/ گزینءه )3(: األحَْمر )قرمز( از رنگ هاست./ گزینءه )4(: 

الَخیْر در این جا به معنی »نیکی« است و اسم تفضیل نیست. در ضمن گفتیم 
هر جا که کلمءه َخیر با »ال« بیاید، قطعاً اسم تفضیل نیست.

ترجمءهگزینه: »بیشتر ورزشگاه های پیشرفته 0 1096 گزینءه »1« 
مجهز به چراغ هایی شبانه هستند.« در این گزینه أکثر )بیشتر( اسم تفضیل 

و الَمالِعب جمع مکسر َملَْعب )ورزشگاه( اسم مکان می باشد.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )2(: َمصانِع جمع مکسر َمْصَنع )کارگاه( اسم 
مکان است و اسم تفضیل ندارد./ گزینءه )3(: أحَقُّ )سزاوارتر( اسم تفضیل 
است و اسم مکان ندارد./ گزینءه )4(: در این گزینه، اسم مکان وجود ندارد، 

ولی اسم تفضیل وجود دارد. )أَعْلَی(
ترجمءهگزینه: »چه بسا از آن ها بهتر باشند.«0 1097 گزینءه »2« 

در این گزینه خیر اسم تفضیل است، چون به معنای بهتر است.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: هیچ خیری در سخنی نیست، مگر همراه 
عمل./ گزینءه )3(: پس شاید از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیر 
بسیاری قرار دهد./ گزینءه )4(: کالم خیری که فایده برساند بهتر از کتابی 

است که هیچ فایده ای ندارد.
در گزینءه )3( هیچ اسمی بر وزن َمفَعل، َمفِعل و 0 1098 گزینءه »3« 

َمْفَعلَة وجود ندارد.
در سایر گزینه ها اسم های مکان عبارت اند از: گزینءه )1(: َمأوا )َمأْوی( 

)پناهگاه(/ گزینءه )2(: َمطَْعم )رستوران(/ گزینءه )4(: َمرقَد )حرم(
ترجمءهگزینه: »فاطمه از نظر سن از دوستش 0 1099 گزینءه »3« 

بزرگ تر است.« با توجه به این که اسم تفضیل برای مقایسه )در جنس مؤّنث( 
به کار رفته است، باید از وزن أَفَعل یعنی کلمءه أَکبَر استفاده می شد. فقط زمانی 
از اسم تفضیل بر وزن ُفْعلَی برای مؤّنث استفاده می کنیم که، صفت باشد.

در این گزینه أهَْدی )هدیه کند( فعل است و 0 1100 گزینءه »3« 
اسم تفضیل نیست. ترجمءهعبارت: »بهترین برادرانتان کسی است که 

عیب هایتان را به شما هدیه کند!«
در سایر گزینه ها کلمات به درستی معرفی شده اند: گزینءه )1(: َشرُّ )بدترین(: 
اسم تفضیل/ گزینءه )2(: َمقبرِة )آرامگاه(: اسم مکان/ گزینءه )4(: الَمحِمُل 

)کجاوه(: اسم مکان
ترجمءهگزینه: »و خداوند بهترین نگه دارنده است 0 1101 گزینءه »4« 

و او مهربان ترین مهربانان است.« در این گزینه خیٌر اسم تفضیل است. 
در سایر گزینه ها، خیر به معنای »خیر و خوبی« به کار رفته  است:

گزینءه )1(: خوبِی تو از دوستانت بیشتر است!/ گزینءه )2(: برایتان در همءه 
اوقات خیر می خواهم!/ گزینءه )3(: در سخن پدرم غیر از خوبی ندیدم!

»أکبر« چون به »مدینة« اضافه شده است معنای 0 1102 گزینءه »1« 
»بزرگ ترین« می دهد و با بقیءه گزینه ها فرق دارد.

بررسیسایرگزینهها:گزینه های )2( و )3(: »الُکبری« و »الّصغری« در 
این دو گزینه صفت هستند و معنای »بزرگ تر« و »کوچک تر« می دهند./ 

گزینءه )4(: »أکبر« چون همراه »من« آمده به معنای »بزرگ تر« است.
ترجمءهگزینه:»این دانش آموز )دختر( از نظر 0 1103 گزینءه »2« 

عقلی از همکالسی هایش در کالس بزرگ تر است.« گفتیم که اگر اسم 
تفضیل برای مقایسه استفاده شود بر وزن أفعل و اگر به عنوان صفت استفاده 
شود، بسته به مذّکر یا مؤّنث بودن موصوف، بر وزن ُفعلَی یا أَفَعل می آید. پس 

در این گزینه به جای ُکبَری باید از أَکبَر استفاده شود.
در سایر گزینه ها اسم تفضیل به درستی به کار رفته است: گزینءه )1(: أطوُل 
)طوالنی ترین(/ گزینءه )3(: أرَخُص )ارزان تر(/ گزینءه )4(: الُکبَْری )بزرگ تر(
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ترجمءهگزینه: »بهترین فرزندان کسی است که 0 1104 گزینءه »2« 
به والدین خود احترام بگذارد.« در این گزینه، أَحَسن اسم تفضیل است.

در سایر گزینه ها أحسن فعل است:
گزینءه )1(: کسی که کارش را درست انجام دهد در پایان شاد می شود./ 
گزینءه )3(: نیکی کن، همان گونه که پروردگارت به تو نیکی کرد./ گزینءه )4(: 

جوان نیکی کرد به کسی که به او بدی کرده بود.
ُم 0 1105 در این گزینه أَحَرَّ )گرم ترین( برای فعل ُأقَدِّ گزینءه »4« 

مفعول است. ترجمءهگزینه: »در این جشن، گرم ترین تبریکات را به مهمانانمان 
تقدیم می کنم!«

نقشاسمتفضیلدرسایرگزینهها:گزینءه )1(: أقَّل )کم ترین(: خبر برای 
مبتدا )القیاُم(/ گزینءه )2(: أثَْقل )سنگین ترین(: مبتدا )خبرش: الُخلُُق(/ 

گزینءه )3(: أفَْضَل )بهتر(: صفت برای شیئاً
اآلَخر 0 1106 و  است  فاعل  اسم  پایان(  )آخر،  اآلِخر  گزینءه »1« 

)دیگر( اسم تفضیل. در گزینءه )1( اآلخرین به معنی آیندگان است و اسم 
تفضیل نیست: »و برای من در آیندگان یاد نیکو قرار بده.« 

ترجمءهسایرگزینهها:گزینءه )2(: تواضع امر زیبایی  است که ممکن است در 
دیگران اثر بگذارد./ گزینءه )3(: گاهی از آن چه در دیگران است عیب جویی 
می کنیم و خود آن صفات در ما نیز هستند./ گزینءه )4(: جاسوسی در 

کارهای دیگران تالش زشتی برای کشف اسرار آنان است.
معنای 0 1107 به  و  »أفعل«  وزن  بر  »أهدٰی«  کلمءه  گزینءه »2« 

»هدایت کننده تر )ترین(« مناسب این عبارت است:
»این کتاب هدایت کننده ترین کتاب در آموزش هندسه است.«

بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »ذکّیة« به معنای »باهوش« مناسب 
این عبارت نیست بلکه »أذکی« )باهوش ترین( مناسب است./ گزینءه )3(: 
»حُسنی« بر وزِن »ُفعلٰی« مناسب این عبارت نیست چون باید مذّکر باشد: 
»أحسن«/ گزینءه )4(: »الطریقة« مؤّنث است پس باید به جای »األدنی« 
که مذّکر است، کلمءه »الّدنیا« که مؤّنث است به کار برود: »الطریقة الدنیا«: 

راه نزدیک تر.
در این گزینه »أرخص« اسم تفضیل بوده و به 0 1108 گزینءه »4« 

توصیف اسم نکرءه »سرواالً« پرداخته یعنی با هم ترکیب وصفی هستند.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: اوالً »أحسن« مجرور به حرف جّر است 
و ثانیاً چون پیش از »قصص« آمده نمی تواند صفِت آن باشد./ گزینءه )2(: 
»األسماء الحسنی« گرچه موصوف و صفت هستند ولی هر دو معرفه اند./ 

گزینءه )3(: در این عبارت اسم تفضیل وجود ندارد.
ترجمءهگزینه: »نزدیک ترین بندگان به خداوند 0 1109 گزینءه »4« 

در روز قیامت، بیشترین آن ها از نظر رحمت و کم ترین آن ها از نظر خشم 
است.« در این گزینه سه اسم تفضیل وجود دارد.

در سایر گزینه ها اسم تفضیل ها به شرح زیرند: گزینءه )1(: أحَسُن )بهتر(  
أْسلََم در این جا فعل است. )تسلیم کرد(/ گزینءه )2(: َخیَْر )بهترین( ـ أَوَسُط 

)میانه ترین(/ گزینءه )3(: أعْظَمِ )بزرگ ترین( ـ أََشدِّ )شدیدترین(
»َمواِضع« در این جا جمع »َموِضع« بوده و معنای 0 1110 گزینءه »4« 

اسم مکان دارد )محل قرارگرفتن(.
بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »َمحارم« گرچه بر وزِن »َمفاِعل« است 
ولی چون معنای »حرام ها« دارد اسم مکان نیست./ گزینءه )2(: با توجه به 
معنای عبارت این کلمه »ُمجالِس« بر وزِن »ُمفاِعل« بوده و اسم فاعل است./ 

گزینءه )3(: »َمنافع« هم مانند گزینءه )1( معنای اسم مکان ندارد.

در گزینءه )4( أَجَْمل با »مِن« آمده و به معنای 0 1111 گزینءه »4« 
»زیباتر« است: »روستا از شهر بسیار زیباتر است.« ولی در سایر گزینه ها اسم 

تفضیل را با پسوند »ترین« ترجمه می کنیم:
گزینءه )1(: درخت سکویا از بلندترین درختان جهان است.

گزینءه )2(: شما بهترین اّمتی هستید که برای مردم خارج شده اید.
گزینءه )3(: مفیدترین داروها را برای این بیماری شناختم.

در گزینءه )4( هذا مبتدا است و خبر آن شارٌع 0 1112 گزینءه »4« 
است؛ أطوُل نیز صفِت »شارٌع« است. به ترجمه دقت کنید: »این خیابان، 

خیابانی  بلندتر از آن خیابان است.«
نقشاسمتفضیلدرسایرگزینهها:گزینءه )1(: أنَْفُع )مفیدترین(: خبر 
برای هذه/ گزینءه )2(: أَقَوی )قوی ترین(: خبر برای أَنَت/ گزینءه )3(: خیر 

)بهترین(: خبر برای شهداُؤنا
در این عبارت »أهدی« به معنای »هدایت کننده ترین« 0 1113 گزینءه »2« 

بوده و اسم تفضیل است: »خداوند در کتابش هدایت کننده ترین آیات خود را 
برای مردم نازل کرد.«

بررسیسایرگزینهها:گزینءه )1(: »خدا را ستایش می کنم به خاطر نعمت هایی 
که به ما داده است.«  »أحمد« فعل مضارع متکلم وحده است./ گزینءه )3(: 
»با نمازی که مرا نزد او باال می برد به خداوند نزدیک می شوم.«  دقیقاً 
مانند گزینءه )1(/ گزینءه )4(: »معلم ها دانش آموزی را گرامی داشتند که از 
هم کالسی هایش عیب جویی نمی کند.«  »أکرم« فعل ماضی باب إفعال است.

بررسیگزینهها: گزینءه )1(: »َخیر: بهتر، أبَْقی: 0 1114 گزینءه »4« 
ماندگارتر«، هر دو اسم تفضیل هستند. »اآلِخرة« اسم فاعل است!/ گزینءه )2(: 
»أْسَمُع: می شنوم« فعل متکلّم وحده و »األکبر: بزرگ تر« اسم تفضیل است./ 
گزینءه )3(: »أشّد: شدیدترین، أکثر: بیشتر«، اسم تفضیل و »ال أعلُم: نمی دانم« 
فعل مضارع منفی از صیغءه متکّلم وحده است!/ گزینءه )4(: »األفضل: بهتر، 

األصغر: کوچک تر، أجمل: زیباتر« هر سه اسم تفضیل هستند.
باب 0 1115 از  ماضی  فعل  »أَحَْسَن«   ،)1( گزینءه  در  گزینءه »1« 

»إفعال« است، ولی در سایر گزینه ها »أَحسن« اسم تفضیل به شمار می رود.
بررسیگزینهها: گزینءه )1(: »الُعظمی: بزرگ تر« 0 1116 گزینءه »3« 

اسم تفضیل مؤّنث است!/ گزینءه )2(: »أحَّب: دوست داشتنی ترین« اسم 
تفضیل است! »األحمر: قرمز« هم رنگ است و اسم تفضیل به شمار نمی رود!/ 
گزینءه )3(: »خیر« این جا معنای »خوبی« می دهد و اسم تفضیل نیست!/ 
گزینءه )4(: »شّر« این جا معنای »بدتر« می دهد و اسم تفضیل به شمار می آید!

بررسیگزینهها: گزینءه )1(: »أحَْسن: نیکوتر، 0 1117 گزینءه »1« 
بهتر« اسم تفضیل است./ گزینءه )2(: »أْمَدُح: ستایش می کنم« فعل مضارع 
متکّلم وحده است./ گزینءه )3(: »األعمٰی: نابینا«، عیب و بیماری محسوب 
می شود و اسم تفضیل نیست./ گزینءه )4(: »أْکِمْل: کامل کن »فعل امر از 

باب »إفعال« و از صیغءه مفرد مذّکر مخاطب است!
»َمْدَرَسة« بر وزن »َمْفَعلَة« اسم مکان است.0 1118 گزینءه »3« 
اسم های مکان سایر گزینه ها:0 1119 گزینءه »4« 

گزینءه )1(: »َمساکِن« جمع »َمْسَکن« بر وزن »َمْفَعل«/ گزینءه )2(: »َمَمّر« در 
واقع »َمْمَرر« بوده بر وزن »َمْفَعل« و »َمقاِصد« جمع »َمْقَصد« بر وزن »َمْفَعل« 

است./ گزینءه )3(: »َمْرقَد« بر وزن »َمْفَعل«
بررسیگزینهها:گزینءه )1(: »أَقَوی« بر وزن 0 1120 گزینءه »2« 

»َأفَْعل«: اسم تفضیل/ گزینءه )2(: »أَفَضل« بر وزن »أَفَعل«: اسم تفضیل ـ 
»الَمدَرَسة« بر وزن »َمْفَعلَة«: اسم مکان/ گزینءه )3(: »أُخَری« بر وزن »ُفْعلَی« 

اسم تفضیل/ گزینءه )4(: نه اسم مکان دارد و نه اسم تفضیل.
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»شّر« به شرطی اسم تفضیل است که »ال« نگیرد 0 1121 گزینءه »4« 
و معنای تفضیلی دهد )برای مقایسه به کار رود(.

بررسیگزینهها: گزینءه )1(: بدی شما روزی به خودتان برمی گردد. »شّر« 
این جا مصدر است. مضاف شدنش شما را گول نزند./ گزینءه )2(: »پروردگارا، 
به تو پناه می برم از شّری که بر من فرود آمده است.« »شّر« اسم تفضیل 
نیست./ گزینءه )3(: »کار بد تو به بدبختی ات منجر می شود.« »ال« گرفته؛ 
پس قطعاً اسم تفضیل نیست./ گزینءه )4(: »غیبت از بدترین کارهایی است 

که انجام می دهیم.« اسم تفضیل داریم.
ترجمءهعبارت: »هم کالسی ام از دیگر هم کالسی ها 0 1122 گزینءه »3« 

از نظر درس ............... است.«
ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: بهتران، شایستگان/ گزینءه )2(: بهتر/ گزینءه )3(:

بهتر/ گزینءه )4(: برتری
 مقایسه صورت گرفته )رد گزینءه 4( و اسم تفضیل جمع هم بی معناست
)رد گزینءه 1(. برای مقایسه از اسم تفضیل مذّکر استفاده می کنیم )رد گزینءه 2(.

ترجمءهعبارت: »خواهر ...............م، از نظر دانش 0 1123 گزینءه »1« 
از ما ............... بود.« »ُأخت« مؤّنث است و صفتش باید به صورت مؤّنث بیاید 
)رد گزینءه 3(، ضمناً برای مقایسه تحت هر شرایطی باید از اسم تفضیل 

مذّکر استفاده کنیم )رد گزینه های 2 و 4(.
»َخیر« و »َشّر« اگر به معنای »خوب، خوبی« و 0 1124 گزینءه »3« 

»بد، بدی« باشند، اسم تفضیل نیستند و وقتی اسم تفضیل به شمار می روند 
که معنای »تر، ترین« بدهند. »َشّر« در گزینءه )2( به معنای »بد« است و 

بنابراین معنای تفضیلی ندارد.
ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: بهتریِن مردم کسی است که به دیگران در 
نیازهای روزانه شان کمک می کند./ گزینءه )2(: آلودگی هوا بد است و آن 
از تهدیدکننده های نظام طبیعت می باشد./ گزینءه )3(: خوشبختی پس 
از غلبه بر سختی ها، کار بهتری برای انسان است./ گزینءه )4(: موش ها به 
مزرعه ها حمله کردند و این کار از بدترین تخریب کننده های طبیعت است.

کلمات »خیر« و »شّر« فقط زمانی اسم تفضیل 0 1125 گزینءه »3« 
هستند که به معنای »بهتر، بهترین« و »بدتر، بدترین« باشند!

ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: هیچ خوبی ای در همنشینی با انسان دروغگو 
نیست!/ گزینءه )2(: هر چه را از خوبی برای خودتان پیش بفرستید آن را نزد 
خداوند می یابید!/ گزینءه )3(: خودت را برای بدترین چیزها آماده کن و بر 
تو واجب است که به خوب ترین آن ها امید داشته باشی!/ گزینءه )4(: خداوند 

در هر نعمتی خوبی ای را قرار داده است اگر آن را به بدی تبدیل نکنیم!
بررسیگزینهها: گزینءه )1(: در این عبارت، »أحسن« 0 1126 گزینءه »4« 

اسم تفضیل است!/ گزینءه )2(: در این عبارت، »أشرف« اسم تفضیل است!/ 
 گزینءه )3(: در این عبارت، »أوسط« و »خیر« اسم تفضیل هستند!/ گزینءه )4(: 

در این عبارت، »أفضل«، »ألین«، »ألطف« و »اآلخرین« اسم تفضیل هستند!
این عبارت، 0 1127 بررسیگزینهها: گزینءه )1(: در  گزینءه »1« 

»أسوأ« اسم تفضیل است!/ گزینءه )2(: در این عبارت، »الُحسنی« و »خیر« 
اسم تفضیل هستند!/ گزینءه )3(: در این عبارت، »أثقل« و »أعلی« اسم تفضیل 

هستند!/ گزینءه )4(: در این عبارت، »أفضل« و »شّر« اسم تفضیل هستند!
کلمءه »خیر« در این عبارت اسم تفضیل نیست، 0 1128 گزینءه »4« 

زیرا به معنای »بهتر« یا »بهترین« نمی باشد! در سایر گزینه ها »خیر« اسم 
تفضیل است و هم چنین »اآلخرین« نیز در گزینءه )2( اسم تفضیل است!

ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: مدیر با بهترین چیزها از آهن و مس سّدی 
ساخت!/ گزینءه )2(: بهترین صدقه علمی است که در زندگی مان یاد 

می گیریم و آن را به دیگران یاد می دهیم!/ گزینءه )3(: بر شماست که 
به جماعت پایبند باشید، زیرا برای انجام کارها، تعداد زیاد بهتر از تعداد 
کم است!/ گزینءه )4(: در هر چیزی خوبی و زیبایی ای است که آن ها را 

نمی بینی، مگر این که به آن ها توجه کنی!
بررسیگزینهها: گزینءه )1(: األراِذل: فرومایگان، 0 1129 گزینءه »1« 

پست تران، اسم تفضیل و مفردش »األْرَذل« است./ گزینءه )2(: »دوست دارم 
« فعل مضارع  دوستم را که به کارها و روش هایش دائماً فکر می کند.«، »أحبُّ
از صیغءه متکلّم وحده و از باب »إفعال« است. ضّمءه اّولش، آن را از »أحَّب« 

)که اسم تفضیل است(، متمایز می کند.
گزینءه )3(: دانش آموز تکالیفش را دیر انجام داد؛ پس معّلمش را از خود راضی 
نکرد. )»أْرَضی« فعل ماضی از صیغءه مفرد مذّکر غایب و از باب »إفعال« است.(/ 
گزینءه )4(: »بردبار با بردباری اش در برابر مشکالت، شیطان را خشمگین کرد.« 

)»أْسَخَط« فعل ماضی و مفرد مذّکر غایب از باب »إفعال« است.(
بررسیگزینهها: گزینءه )1(: »تالشگرترین جوانان، 0 1130 گزینءه »3« 

به ما دربارءه نتیجءه تالشش خبر داد.«، »أْسَعی« با توّجه به معنا اسم تفضیل و 
»أْخبََر« فعل ماضی از باب »إفعال« است./ گزینءه )2(: »هم کالسی ام حسن، 
بهترین برادرانش در خانواده است.« »أحَْسن« اسم تفضیل است./ گزینءه )3(: 
»هدیه کرد برادرم عیب هایم را به من، پس از این که خودش را اصالح کرد.«، 
»أهَْدی، أْصلََح« هر دو فعل ماضی از صیغءه مفرد مذّکر غایب و از باب »إفعال« 
هستند./ گزینءه )4(: »به همراه دوست داشتنی ترین دوستانم، از طوالنی ترین 

غارهای آبی دیدن کردم.«، »أطَْول، أحَّب« هر دو اسم تفضیل هستند.
کلمءه »أحِسن: نیکی کن« در این عبارت فعل 0 1131 گزینءه »3« 

است نه اسم تفضیل! در سایر گزینه ها به ترتیب »أکبر«، »اآلَخرین«، 
»أحسن« و »أکره« اسم تفضیل هستند.

کلمات »مکتبة: کتابخانه« و »مکاتب: کتابخانه ها« 0 1132 گزینءه »2« 
اسم مکان و »أکابر: بزرگ ترین ها« )جمع مکّسر »أکبر«( اسم تفضیل هستند.

در گزینءه )1(، »المتاجر: مغازه ها« اسم مکان، در گزینءه )3(، »أرخص: 
ارزان تر« و »أعلی: باالتر« اسم تفضیل و در گزینءه )4( »المطابخ: آشپزخانه ها« 
و »األماکن: مکان ها« اسم مکان هستند. دقت کنید که »أبیض: سفید« رنگ 

است، در نتیجه اسم تفضیل نیست!
در این عبارت کلمءه »أحسن« به معنای »نیکی 0 1133 گزینءه »3« 

کرد« است، بنابراین فعل است نه اسم تفضیل!
در سایر گزینه ها، »أبلغ: رسا ترین«، »أعظم: بزرگ ترین« و »األکبر: بزرگ تر« 

و »اآلخرین: دیگران« اسم تفضیل هستند.
»أهدی« در گزینءه )3( به معنای »اهدا کرد، 0 1134 گزینءه »3« 

هدیه داد« به کار رفته و اصالً فعل است نه اسم تفضیل!
ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: او در زندگی اش بسیار هدایت کننده تر از من 
است!/ گزینءه )2(: با کالم نرمش هدایت کننده ترین کلمات را شنیدیم!/ 
گزینءه )3(: دوستم کتابی را از کتابخانه اش به من هدیه داد!/ گزینءه )4(: 

هدایت کننده ترین کاری که می شناسیم، همراه عمل است نه با سخن!
در این عبارت »شّر« به معنای »بدی« است؛ 0 1135 گزینءه »3« 

بنابراین اسم تفضیل نیست!
ترجمءهگزینهها: گزینءه )1(: نادانی ما بدترین دشمنان ماست اگر بشناسیمش!/ 
گزینءه )2(: ناامیدی برای تخریب زندگی انسان، بدترین چیزهاست!/ گزینءه )3(: 
هیچ شّری نیست مگر آن که با تدبیر دفع آن ممکن است!/ گزینءه )4(: شرک به 

خداوند از بدترین کارهایی است که ما را از او دور می کند!
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»أعلم: می دانم« در این عبارت فعل مضارع است 0 1136 گزینءه »3« 
نه اسم تفضیل.

معنایعبارت: »می دانم که هر کس علم مردم را با علم خود گرد آورد، 
بسیار دانا است.«

در گزینه های دیگر به ترتیب »أتقی، أنجح و أحسن« اسم تفضیل هستند.
»اُحّب« در این عبارت، فعل مضارع و به معنای 0 1137 گزینءه »2« 

»دوست دارم« است و نباید آن را اسم تفضیل بگیریم: »معلم هایی را دوست 
دارم که با کارهای خود به مردم سود می رسانند«.

اسمهایتفضیلموجوددربقیءهعبارات: گزینءه )1(: أفاضل )جمِع »أفضل«(/ 
گزینءه )3(: أثقل/ گزینءه )4(: أحّب

»الخیر« در این گزینه هم »ال« دارد و هم معنای 0 1138 گزینءه »1« 
تفضیلی ندارد، پس اسم تفضیل نیست: »خیر در چیزی است که اتفاق افتاده.«، 

اما در سایر گزینه ها »خیر« معنای »بهترین« دارد و اسم تفضیل است.
گزینءه )2(: بهترین مردم کسی است که خود را برای نیکی اجبار کند. )دقت 
کنید که در این عبارت دو کلمءه »خیر« دیده می شود که اولی اسم تفضیل 
بوده و دومی اسم تفضیل نیست، اما چون در گزینءه )1( اسم تفضیل »خیر« 

اصالً وجود ندارد، نمی توانیم این گزینه را پاسخ صحیح بدانیم.(
گزینءه )3(: بهترین کارها، میانه ترین آن ها است.

گزینءه )4(: دوست دارم که در زندگی به بهترین کارها اقدام کنم.
طبق قاعده، برای مقایسءه مؤّنث ها نیز از اسم های 0 1139 گزینءه »3« 

تفضیل بر وزن »أفَعل« استفاده می کنیم نه »ُفعلی«، پس در این عبارت به 
جای »ُفضلی« باید از »أفَضل« استفاده شود. دّقت کنید که »األعمال« جمع 

غیرعاقل بوده و مفرد مؤّنث فرض می شود.
 اگر بخواهیم اسم تفضیل را به عنوان صفت برای یک اسم مؤّنث 
به کار ببریم، باید از وزن »ُفعلی« استفاده کنیم؛ مانند »الحدیقة الّصغری« و 
»الحدیقة الکبری« در گزینءه )1(؛ اما در همین گزینه هم وقتی می خواهیم 
این دو کلمءه مؤّنث را با هم مقایسه کنیم، از »أحَسن« )بر وزن »أفعل«( 

استفاده می کنیم.
هرگاه بخواهیم دو چیز یا دو نفر را با هم مقایسه 0 1140 گزینءه »4« 

کنیم باید از اسم تفضیل بر وزن »أفعل« استفاده کنیم نه »ُفعلی«! )حّتی اگر 
طرفین مقایسه مؤّنث باشند(.

بنابراین در گزینءه )4(، »صغری من« نادرست است و باید به صورت »أصغر 
من« باشد!

کلمءه »مساکِن: خانه ها« جمع مکّسر »مسکن« و 0 1141 گزینءه »2« 
در نتیجه اسم مکان است.

 کلمه ای که بر وزن »َمفاِعل« است در صورتی اسم مکان محسوب می شود 
که اوالً مفردش بر وزن های اسم مکان باشد و ثانیاً در معنا بر مکان داللت کند. 
در گزینه های )3( و )4( این سؤال، »َمفاِخر« جمع مکّسر »َمفَخرة: مایءه افتخار« و 
»مصالح« جمع مکّسر »َمصلََحة: صالح« می باشند که هیچ کدام اسم مکان نیستند.

کلمءه »الحسنی: برتر« بر وزن ُفعلَی است و اسم 0 1142 گزینءه »4« 
تفضیل می باشد.

دقت کنید که در سایر گزینه ها »أعلَُم: می دانم« و »أَکَرَم: گرامی داشت« 
فعل هستند.

»مکارِم: بزرگواری ها« اسم مکان نیست.0 1143 گزینءه »2« 
گزینءه »2« 0 1144

»اِْرحَْمنا: ما را ببخش« ضمیر »نا« مفعول است نه »فاعل«!

بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: فعل ماٍض  0 1145 گزینءه »4« 
 فعل أمر )»جاَدَل« ماضی است.(/ گزینءه )2(: معرب  مبني/ گزینءه )3(: 

مبتدأ و مرفوع  خبر و مرفوع
»الشاتِـم« اسم فاعل بر وزن »الفاِعل« است و 0 1146 گزینءه »3« 

بنابراین حروف اصلی اش »ش ت م« است نه »ش م ت«. هم چنین این اسم 
ُمعَرب است نه مبنی. 

 اسم های مبنی موارد مشخصی دارند. هر اسمی جزء این موارد 
نباشد، معرب است.

موارد نادرست سایر گزینه ها:0 1147 گزینءه »3« 
گزینءه )1(: مثّنی مذّکر  جمع تکسیر )أخ: 1( جمع: )إْخوان، إخَوة؛ 
2( مثّنی: أََخواِن(/ گزینءه )2(: الزم  متعدٍّ )»عیوب« مفعول این فعل 

است.(/ گزینءه )4(: )مفرده: عیب، مؤّنث(  )مفرده: عیب، مذّکر(
در این گزینه »ُخلُق: اخالق« صحیح است نه »َخلْق: 0 1148 گزینءه »1« 

آفرینش«. ترجمه: »هر کس اخالقش بد باشد، خودش را عذاب می دهد.«
ترجمءهسایرگزینهها: گزینءه )2(: در شهر ما ورزشگاه هایی وجود دارند که 
به وسایل پیشرفته مجّهز شده اند./ گزینءه )3(: بهترین دوستانتان کسی 
است که عیب هایتان را به شما هدیه دهد./ گزینءه )4(: پدران و مادران 

فرزندانشان را به یادگیری هنرهای سودمند راهنمایی می کنند.
سنگین ترین 0 1149 که  نیست  »هیچ شکی  ترجمه:  گزینءه »4« 

چیزها در ترازوی اعمال، اخالق نیکو است.«
بررسیسایرگزینهها: گزینءه )1(: در این گزینه »َخّد: گونه« و »َمَرحاً: شادمانه با ناز 
و خودپسندی« صحیح اند. ترجمه: »فروتن با تکّبر رویش را از مردم برنمی گرداند 
و شادمانه و با ناز و خودپسندی روی زمین راه نمی رود.«/ گزینءه )2(: در این 
گزینه »اآلمِرین: دستوردهندگان« و »الُمْنَکر: کار زشت« صحیح اند. ترجمه: »تو 
باید از دستوردهندگان به کار نیک و بازدارندگان از کار زشت باشی.«/ گزینءه 
)3(: در این گزینه »الَمصانِع: کارخانه ها« صحیح است. ترجمه: »این کارخانه های 

صنعتی، بی شک هوای شهر را آلوده می کنند.«
ل« است.  تََعلُّم0 1150 »تعّلم« مصدر باب »تفعُّ گزینءه »1« 
»االستهالك« مصدر باب »اِْستِْفعال« )ااِلْستِْهالك( 0 1151 گزینءه »2« 

و »الَکْهَرباء« صحیح است.
الَمعابَد 0 1152 است   »الَمْعبَد«  جمع  »المعابد«  گزینءه »2« 

)جمع اسم مکان بر وزن »َمفاِعل« می آید.(
گزینءه »2« 0 1153

اعداد عقود مانند جمع مذّکر سالم هستند  َسبْعیَن
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