
ل ْرُس األَوَّ َالدَّ

9 ْفضیِل َو اْسُم الَْمکانِ  مِْن آیاِت اأَلخالِق + اِْسُم التَّ

ْرُس الّثاني َالدَّ

28 رِط َو أََدواتُهُ  في َمحَْضرِ الُْمَعلِّمِ + ُأْسلوُب الشَّ

ْرُس الّثاِلُث َالدَّ

45 کَِرةُ  َعجائُِب األَشجاِر + الَْمْعرِفَُة َو النَّ

ْرُس الّر اِبُع َالدَّ

6۱ کَِرةِ  آداُب الَْکالمِ + اَلُْجملَُة بَْعَد النَّ

ْرُس الْخاِمُس َالدَّ

74 اَلْکِْذُب مِْفتاٌح لُِکلِّ َشرٍّ + تَرجََمُة الِْفْعِل الُْمضاِرِع )۱( 

ْرُس الّْساِدُس َالدَّ

87 آ نّه ماري شیِمل + تَرجََمُة الِْفْعِل الُْمضاِرِع )2( 

ْرُس الّْساِبُع َالدَّ

۱02 ِة + َمعاني اأْلَ فعاِل الّناقَِصةِ  ِة َعلَی اللَُّغِة الَْعَربیَّ تَأثیُر اللَُّغِة الْفارِسیَّ

۱۱5 پرسش های چهارگزینه ای 

۱40 پاسخ نامٔه تشر یحی 

ُ ْ



 مِن: از )حرف جّر(
 اآلیات: آیه ها، نشانه ها )مفرد: اآلیَة(

 األخالق: اخالق )مفرد: الُخلُق(
 آَمنوا: ایمان آوردند )آَمَن: ایمان آورد/ 

مضارع: یُؤمُِن/ مصدر: إیمان(
کند،  مسخره  نباید  مِن:  یَْسَخْر   ال 
مسخره نکند )َسِخَر مِن: مسخره کرد/ 

مصدر: ُسخریَّة(
 الَقوم: قوم، گروه 

 َعسٰی: شاید، چه بسا
بود/  )کاَن:  باشند  که  یَکونوا:   أْن 

یَکوُن: می باشد(
اسم  عنوان  )به  بهترین  بهتر،   الَخیر: 

تفضیل(، خوب، خوبی
: که باشند  أْن یَُکنَّ

عیب جویی  نگیرید،  عیب  تَلِْمزوا:   ال 
نکنید )لََمَز: عیب گرفت/ مضارع: یَلِْمُز(

 النَّْفس: خود، جان، کسی 

َفس: نََفس   النَّ
عیب  از خودتان  أنُْفَسُکم:  تَلِْمزوا   ال 

نگیرید
َ لقاب: به یکدیگر لقب های   ال تَنابَزوا بِاأل
دیگری  به  بِاألَلقاب:  )تَنابََز  ندهید  زشت 

لقب های زشت داد(
 بِئَْس: بد است،  چه بد است
 الُفسوق: آلوده شدن به گناه

 مَن: هر کس )ادات شرط(، کسی که، 
کسی  چه  موصول(،  )اسم  که  کسانی 

)ادات پرسش(
 لم یَُتْب: توبه نکرد، توبه نکرده است 

)تاَب: توبه کرد/ مضارع: یَتوُب(
 اِجْتَنِبوا: اجتناب )دوری( کنید ) اِجْتَنََب: 
دوری کرد/ مضارع: یَجْتَنُِب/ مصدر: اِجْتِناب(

 الَکثیر: بسیار
 الظَّّن: گمان 
 اإلثم: گناه 
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َس:  سوا: جاسوسی نکنید )تََجسَّ  ال تََجسَّ
ُس/  یَتََجسَّ مضارع:  کرد/  جاسوسی 

س( مصدر: تََجسُّ
 ال یَغْتَْب: نباید غیبت کند، غیبت نکند 
یَغْتاُب/  مضارع:  کرد/  غیبت  )  اِغتاَب: 

مصدر: اِغتِیاب(
 بعُضکم بعضاً: یکدیگر

 أَ: آیا 
دوست   : )أحَبَّ دارد  دوست   :  یُِحبُّ

داشت/ مصدر: إحباب(
 األحَد: کسی، یکی از

خورد/  )أََکَل:  بخورد  که  یَأُْکَل:   أن 
مصدر: أْکل(

 اللَّحم: گوشت 
 األخ: برادر، دوست 

 الَمیْت: ُمرده
 َکرِهُْتم: ناپسند داشتید )کَرَِه: ناپسند 
َکراهَة( مصدر:  یَْکَرُه/  مضارع:  داشت/ 

هَ: تقوای خدا را پیشه کنید،   اِتَّقوا الّلٰ
کرد/  پروا  ) اِتَّقٰی:  کنید  پروا  خدا  از 

قي( مضارع: یَتَّ
 التَّّواب: بسیار توبه پذیر، بسیار توبه کننده 

)اسم مبالغه(
حیم: مهربان  الرَّ

)مضارع  می باشد  گاهی  یکوُن:   قد 
التزامی( اخباری(، شاید باشد )مضارع 

 قد قاَل: گفته است )ماضی نقلی(
 الُحْسن: خوبی، نیکی

 ُحْسُن الُخلُق: خوش اخالقی
 الَحَسن: خوب، نیکو

ُن/  َن: نیکو گرداند )مضارع: یُحَسِّ  حَسَّ
مصدر: تحسین(

 األحَْسن: نیکوتر، بهتر )اسم تفضیل(
 أحَْسَن: نیکی کرد )مضارع: یُحِْسُن/ 

مصدر: إحسان(
 مِّنا: از ما )مِن + نا(

 َعلَینا: بر ما الزم است، ما باید
 أن نَبْتَعَِد عَن: که دور شویم، که دوری 
مضارع:  شد/  دور  عَن:  ) اِبْتََعد  کنیم 

یَبَْتِعُد َعن/ مصدر: اِبْتِعاد(
 الُعْجب: خودپسندی

 اإلعجاب: در شگفت آوردن، خوش آمدن 
)ماضی: أعَْجَب/ مضارع: یُعِْجُب(

 أن ال نَْذُکَر: که ذکر نکنیم )َذَکَر: ذکر 
)یاد( کرد/ مضارع: یَذُکُر/ مصدر: ِذکْر(

 اآلَخریَن: دیگران
)اسم  دیگری  دیگر،  األُْخرٰی:   اآلَخر، 

تفضیل(



11 ُل: ِرْن آياِت األَخالِق + اِْسُم التَّْفضيِل َو اْسُم الَْمکاِن  دما ارد  مُْا اأْلوَّ اَلدَّ

 اآلِخر: پایان )اسم فاعل(
 الَکالم: سخن

 الَخفّي: پنهان، مخفیانه
)اسم  بزرگ ترین  بزرگ تر،   األکْبَر: 

تفضیل( )مؤنّث: الُکبرٰی/ جمع: األکابِر(
تَعیَب: که عیب جویی کنی، که   أن 
کرد،  عیب جویی  )عاَب:  کنی  عیب دار 

عیب دار کرد/ مضارع: یَعیُب(
 ما: چیزی که، چیزهایی که، آن چه 
شرط(،  )ادات  چه  هر  موصول(،  )اسم 

چه چیز، چیست )ادات پرسش(
 تَنَْصُح: نصیحت می کند )نََصَح: نصیحت 

کرد(
ل، األولٰی: اّول، اّولین )اسم تفضیل(  األ وَّ
مضارع:  گفت/  )قاَل:  می گوید   تَقوُل: 

یَقوُل/ مصدر: قَْول(
لقب  َب:  )لَقَّ ندهید  لقب  بوا:  تُلَقِّ  ال 

ُب/ مصدر: تَلْقیب( داد/ مضارع: یُلَقِّ
 یَکَْرهوَن: ناپسند می دارند )کَرَِه: ناپسند 

داشت(
 الَعَمل: عمل، کار

 َمن یَْفَعْل: هر کس انجام دهد )فََعَل: 
انجام داد/ مصدر: فِْعل(

 إَذن: بنابراین، پس

)مضارع:  است  کرده  َم: حرام  حَرَّ  قد 
ُم/ مصدر: تَحریم( یَُحرِّ

)ماضی:  مسخره کردن  ـ  :  ِ ب  االِ ْستِهزاء 
اِْسَتْهَزأَ بِـ/ مضارع: یَْسَتْهزُِئ بِـ(

)ماضی:  نام دادن  نامیدن،  ْسِمَیة:   التَّ
َسّمٰی/ مضارع: یَُسّمي(

 الَقبیح، الَقبیَحة: زشت
 الّسوء: بدی، بد

 سوء الظَّّن: سوء ظن، بدگمانی
اِتََّهَم/  )ماضی:  تهمت دادن   االّتهام: 

ِهُم( مضارع: یَتَّ
لیل: دلیل، راهنما  الدَّ

)ماضی:  تالش کردن  تالش،   الُمحاَولَة: 
حاَوَل/ مضارع: یُحاوُِل(

 الَکْشف: کشف، آشکارکردن )ماضی: 
َکَشَف/ مضارع: یَْکِشُف(

 األسرار: رازها
فََضَح/  )ماضی:  رسوا کردن   الَفْضح: 

مضارع: یَْفَضُح(
 الکبائِر: گناهان بزرگ

 الکِبار: بزرگان
نوب: گناهان  الذُّ

نَب: ُدم  الذَّ
ئَة: بد یِّ یِّئ، السَّ  السَّ
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ُق/  یَُصدِّ )مضارع:  کرد  باور  َق:   َصدَّ
مصدر: تَصدیق(

 الُمرَسلون: پیامبران )اسم مفعول(
 الُمحِْسنیَن: نیکوکاران )اسم فاعل(

 األْرحَم: مهربان تر، مهربان ترین )اسم 
تفضیل(

 الّساتِر: پوشاننده )اسم فاعل(
 الُکّل: هر )وقتی به مفرد نکره اضافه شود(، 
شود( اضافه  معرفه  به جمع  )وقتی  همه 

 الَمعیوب: عیب دار )اسم مفعول(
 الَغّفار: بسیار آمرزنده )اسم مبالغه(

 الَمساء: شب، بعدازظهر
یُساِعُد/  )مضارع:  کرد  کمک   ساَعَد: 

مصدر: ُمساَعَدة(
شایسته ترین  شایسته تر،   األْصلَح: 

)اسم تفضیل(
 األْکثَر: بیشتر، بیشترین )اسم تفضیل(

خرید/  )اِْشَترٰی:  خریدیم   اِْشَتَریْنا: 
مضارع: یَْشَتري/ مصدر: اِْشتِراء(

خیَصة: ارزان خیص، الرَّ  الرَّ
 َعلَیه: بر او الزم است، او باید

 أن یَْعَتِذَر إلی: از ... عذرخواهی کند 
)اِعَْتَذَر إلی: از ... عذرخواهی کرد، پوزش 

خواست/ مصدر: اِعْتِذار(
)مضارع:  کرد  ستایش  َمَدَح: ستود،   

یَْمَدُح/ مصدر: َمْدح(
یُحاِوُل/  )مضارع:  کرد  تالش   حاَوَل: 

مصدر: ُمحاَولَة(
کنند  مسخره  که  ـ :  ب یَْسَتْهزِئوا   أن 

ـ  : مسخره کرد( )اِْسَتْهَزأَ ب
کنند  مسخره  که  مِن:  یَْسَخروا   أن 

)َسِخَر مِْن: مسخره کرد(
 البَحْث: پژوهش، تحقیق

ّر )بدتر، بدترین( بِئَس )بد است( ¹ نِْعَم )خوب است(الَخیر )بهتر، بهترین( ¹ الشَّ

أَحَبَّ )دوست داشت(  ¹ کَرَِه )ناپسند داشت(الَکثیر )بسیار( ¹ الَقلیل )کم(

الَحّي )زنده( الَمیِّت )مرده( ¹  الَخفّي )پنهان( ¹ الظّاِهر )آشکار(الَمیْت، 

األْصغَر   ¹ بزرگ ترین(  )بزرگ تر،  األْکبَر 
)کوچک تر، کوچک ترین(

َم )حرام کرد( ¹ أَحَلَّ )حالل کرد( حَرَّ

الّسوء )بدی( ¹ الُحْسن )خوبی(الَقبیح )زشت( ¹ الَجمیل )زیبا(
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تْر، اإلخفاء،  الَکْشف )آشکارکردن( ¹ السَّ
ئَة )بدی( ¹ الَحَسَنة )نیکی(الکِتمان )پوشاندن( یِّ السَّ

األَْسَفل نَهٰی )نهی کرد، باز داشت( ¹ أَمََر )دستور داد(  ¹ باالترین(  )باالتر،  األَعْلٰی 
)پایین تر، پایین ترین(

 ¹ سودمندترین(  )سودمندتر،  األنَْفع 
األََضّر )زیان آورتر، زیان آورترین(

األَرَخص   ¹ گران ترین(  )گران تر،  األغْلٰی 
)ارزان تر، ارزان ترین(

األَراِذل )فرومایگان(   ¹   األَفاِضل )شایستگان(األقَّل )کم تر( ¹ األَْکثر )بیشتر(
اِهْتدٰی )هدایت شد( )جدید(َضلَّ )گمراه شد( ¹  الَحدیث   ¹ )قدیم(  الَقدیم 

)ارزان( خیَصة  الرَّ  ¹ )گران(  کرد، الغالیة  )رد  َرفََض   ¹ کرد(  )قبول  قَبَِل 
نپذیرفت(

شد( )خوب  حَُسَن   ¹ شد(  )بد  )سبک(ساَء  الَخفیف   ¹ )سنگین(  الثَّقیل 
ااِلبتعاد   ¹ )نزدیک شدن(  ااِلقتِراب 

َعلُّم )یاد گرفتن()دور شدن( علیم )یاد دادن( ¹ التَّ التَّ

َرفََع   ¹ آورد(  پایین  کرد،  )نازل  أنَْزَل 
داقَة )دوستی()باال برد( الَعداَوة )دشمنی( ¹ الصَّ

الساتِر )پوشاننده( ¹ الکاِشف )آشکارکننده(َصَدَق )راست گفت( ¹ کََذَب )دروغ گفت(
جال )مردان( ساء )زنان( ¹ الرِّ النِّ

اِْشَترٰی )خرید( ¹ باَع )فروخت(
الُمشتري )خریدار( ¹ البائِع )فروشنده(

خریَّة = ااِلستِهزاء )مسخره کردن(َسِخَر مِن = اِْسَتْهَزأَ )مسخره کرد( السُّ
لََمَز = عاَب )عیب گرفت(َعسٰی = ُربَّما، ُربَّ )شاید، چه بسا(
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نْب )گناه(اِجَْتَنَب = اِبَْتَعَد )دوری کرد( اإلثْم = الذَّ
اِتَّقٰی = خاَف )پروا کرد(أ = هَل )آیا(

الَخفّي = الَمْستور )پنهان(األحَْسن = األفَضل )بهتر(
الَقبیح = الَکریه )زشت(نََصَح = َوَعَظ )پند داد(

عْي )تالش( الَکْشف = اإلظهار )آشکار کردن(الُمحاَولَة = االِجتِهاد، السَّ
واُصل = ااِلرتباط )ارتباط( الَمْعرِفَة = الِعلْم )دانستن(التَّ

َنة = العام )سال(جََمَع = أضاَف )افزود( السَّ
جاَدَل = حاَوَر )گفت وگو کرد(اإلخوان = األْصِدقاء )دوستان(

صاَر = أَْصبََح )شد(أَراَد = شاَء )خواست(
بََعَث = أَرَسَل )فرستاد(جََعَل = َوَضَع )قرار داد(

َم = أَْکَمَل )کامل کرد( کیَنة = الُهدوء )آرامش(تَمَّ السَّ
سول = الُمرَسل )پیامبر، فرستاده( الُوْسع = الطّاقَة، االِْستِطاعَة )توانایی(الرَّ

ساَعَد = نََصَر، عاَوَن )کمک کرد(الَمساء = اللَّیل )شب(

معنی مفردمفردجمع

قوم، گروهالَقوماألقوام

خود، جان، النَّْفساألنُفس
کسی

نََفسالنََّفساألنفاس

نامااِلسماألسماء

معنی مفردمفردجمع

گمانالظَّّنالظُّنون

گناهاإلثماآلثام

گوشتاللَّحماللُّحوم

اإلْخَوة، 
اإِلخوان

برادر، األخ
دوست
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معنی مفردمفردجمع

کتابخانهالَمْکَتبَةالَمکاتِب

چاپخانهالَمطْبََعةالَمطابِع 

ُبل بیلالسُّ راهالسَّ

رنگالّلوناأللوان

پیراهن زنانهالُفْستانالَفساتین

واژه نامهالُمْعَجمالَمعاجم
یِّدالّساَدة آقاالسَّ

یِّدات َدةالسَّ یِّ خانمالسَّ

وعیَّةالنَّوعّیات اجناسالنَّ

راویل روالالسَّ شلوارالسِّ

مغازهالَمتَْجرالَمتاِجر

ماَلء میلالزُّ الزَّ
همکار، 

همکالسی،  
همشاگردی

لمیذالتَّالمیذ دانش آموزالتِّ
زندهالَحّياألَحیاء

معنی مفردمفردجمع

بزرگواری الَمْکُرَمةالَمکاِرم

ترازو، ترازوی المیزانالَموازین
اعمال

صدالِمئَةالِمئات

ُسل سولالرُّ پیامبر، الرَّ
فرستاده

دشمنالَعدّواألعداء

دیقاألْصِدقاء دوستالصَّ

الُجَهالء، 
الُجّهال

نادانالجاِهل

شرقالَمْشرِقالَمشاِرق

غربالَمغْرِبالَمغاِرب

غیب الَغیبالُغیوب

آرامگاهالَمرقَدالَمراِقد

البَحْثاألبحاث
پژوهش، 
تحقیق

！ال یَْسَخْر قوٌم ِمن َقوٍم َعسٰی أن یکونوا َخیراً ِمنُهم َو ال نِساٌء ِمن نساٍء َعسٰی 
  : گروهی، گروهی ]دیگر[ را نباید مسخره کند شاید  أن یَکُنَّ َخیراً ِمنُهنَّ
بهتر از آن ها باشند و زنانی، زنانی ]دیگر را مسخره نکنند[ شاید بهتر 

از آن ها باشند.
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！َو ال تَلِْمزوا أنُفَسکُم َو ال تَنابَزوا بِاألَلقاِب بِئَْس ااِلْسُم الُفسوُق بعَد اإلیماِن َو 
مَن لَم یَُتْب فأُولئَك ُهُم الظّالِموَن  : و از خودتان عیب نگیرید و به یکدیگر 
بدنامی  ایمان آوردن  از  به گناه پس  آلوده شدن  لقب های زشت ندهید، 

است و هر کس توبه نکرد )توبه نکند(، آنان همان ستمگران اند.
 :  َو ال یَغَْتْب بَعُْضکُْم بَعْضاً َأ یُِحبُّ َأَحُدکُْم أن یَأْکَُل لَحَْم َأخیِه مَیْتاً َفکَِرهُْتُموُه！
و برخی از شما نباید غیبت برخی دیگر را کند )غیبت یکدیگر را نکنید( 
آیا یکی از شما دوست دارد گوشت مردءه برادرش را بخورد؟ پس از آن 

کراهت دارید )آن را ناپسند می دارید(.
قد یکوُن بیَن النّاِس مَن هو أحَْسُن ِمنّا: گاهی بین مردم کسی می باشد که 

او از ما بهتر است./ شاید بین مردم کسی باشد که او از ما بهتر است.
َأکَْبُر الَعیِْب َأن تَعیَب ما فیَك ِمثُلُه: بزرگ ترین عیب آن است که از چیزی 

عیب بگیری که مثل آن در تو هست.
عیب جویی  دیگران  از  یَکَرهونَها:  بِأَلقاٍب  تُلَقِّبوُهم  ال  َو  اآلَخریَن  تَعیبوا  ال 

نکنید و به آن ها لقب هایی ندهید که آن ها را ناپسند می دارند.
س َو هَو ُمحاَولٌَة َقبیَحٌة لِکَْشِف أسراِر النّاِس لَِفْضِحِهم: جاسوسی کردن  التََّجسُّ
و آن تالشی زشت برای کشف رازهای مردم برای رسواکردن آنان است.
ریَن سورَة الُحُجراِت الّتي جاَءت فیها هاتاِن اآلیَتاِن بِسوَرِة  َسّمٰی بَعُض الُمَفسِّ
األَخالِق: برخی از مفّسران، سورءه حجرات را که در آن، این دو آیه آمده 

است، سورءه اخالق نامیده اند.
َشرُّ النّاِس مَن ال یَعَْتِقُد األَمانََة َو ال یَْجَتِنُب الخیانََة: بدترین مردم کسی است 

که به امانت پایبند نباشد و از خیانت دوری نکند.
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در  برترین  یا  برتر  معادل صفت  و  دارد  برتری  مفهوم   
زبان فارسی است. 

 َکبیر: بزرگ  أْکبَر: بزرگ تر، بزرگ ترین
جَمیل: زیبا  أجَْمل: زیباتر، زیباترین

 اسم تفضیل برای مذّکر بر وزن »أَفَْعل«  و برای مؤنّث بر وزن »فُعلٰی« می آید.
 أْکبَر )مذّکر(  ُکبرٰی )مؤّنث(: بزرگ تر، بزرگ ترین

أَْصَغر  ُصغْرٰی )مؤّنث(: کوچک تر، کوچک ترین
أفَْضل  ُفْضلٰی )مؤّنث(: بهتر، بهترین

 گاهی وزن اسم تفضیل به این شکل ها می آید:
 أَعْلٰی: بلندتر، بلندترین )مؤّنث: ُعلیا(

أَغلٰی: گران تر، گران ترین ـ أتْقٰی: پرهیزکارتر، پرهیزکارترین
أَحَّب: محبوب تر، محبوب ترین

أقَّل: کم تر، کم ترین ـ أَصّح: صحیح تر، صحیح ترین
 مؤّنث برخی از اسم های تفضیل کاربرد ندارد؛ مانند »أَحَّب«.

جمع اسم تفضیل غالباً بر وزن »أَفاِعل« می آید.
أْرَذل )فرومایه(  أَراِذل  أَفَضل  أَفاِضل 

أَْکبَر  أکابِر

گاهی اسم تفضیل در ترجمه معنای »تر، ترین« ندارد.
  أَرَذل: فرومایه

ُدنیا )بر وزن »ُفْعلٰی«(:  دنیا، جهان
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 اسم تفضیل در حالت مقایسه حتی اگر بین دو اسم مؤّنث باشد، معموالً 
بر وزن »أَفَْعل« می باشد و پس از آن حرف جّر »مِن« می آید.

 فاطمة أکبر مِن زینب: فاطمه از زینب بزرگ تر است.
 اسم تفضیل در حالتی که »ال« داشته باشد باید با اسم قبل از خود در 

جنس )مذّکر، مؤّنث( مطابقت کند.
المدرسة الُفضلٰی: مدرسءه بهتر

مؤنّث مؤنّث
 

الباب األکبر: دِر بزرگ تر 
مذکّرمذکّر

اّما  نیستند،  »أفَْعل«  بر وزن  »َشّر« هرچند  و  »َخیر«   دو کلمءه 
گاهی اسم تفضیل محسوب می شوند و این زمانی است که در ترجمه 

معنی »تر، ترین« داشته باشند.  
َشرُّ األُمور: بدترین کارها  َخیُر الناس: بهترین مردم 

ترجمۀ اسم تفضیل: اگر پس از اسم تفضیل، حرف جّر »مِن: از« بیاید، 
معنای »برتر« دارد. 

 هذا أکبر مِن ذاك: این از آن بزرگ تر است.
و هرگاه حرف جّر »مِن«  پس از اسم تفضیل نیاید و اسم تفضیل به اسم 

دیگری اضافه شود، معنای »برترین« دارد. 
 َمْدَرَسُتنا أکبر َمْدَرَسٍة في  المدینة: مدرسءه ما بزرگ ترین مدرسه 

در شهر است.
 دو کلمءه »َخیر« و »َشّر« اگر به معنای اسم تفضیل بیایند )َخیر: بهتر، 
بهترین/ َشّر: بدتر، بدترین(، در این حالت، معموالً بعد از آن ها یا حرف 

جّر »مِن« می آید و یا به صورت مضاف هستند. 
  َخیْــُر     االُمـــوِر  أَوَسـطُـــــهـا: بهترین کارها میانه ترین 

آن ها است.

مضاٌف الیه مضاف

مضاٌف الیه اسم تفضیل مضاٌف الیه اسم تفضیل
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تفّکر ساعٍة َخیٌر   مِن ِعبادِة َسبعیَن َسَنًة: ساعتی تفکر بهتر از عبادت 

هفتاد سال است.
َشــرُّ     الّنــاِس َمن ال یَْعَتِقُد األمانََة َو ال یَْجَتنُِب الخیانََة: بدترین مردم 

کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوری نکند.
البَهائِمِ: هر کس شهوتش بر  فَُهَو َشـــرٌّ  مِــَن  َعقلَُه  َشْهَوتُُه  َغلَبَت  َمن 

عقلش چیره شد )شود(،  او بدتر از چارپایان است.
 بر مکان وقوع فعل داللت دارد و بیشتر بر وزن »َمْفَعل« و 

گاهی بر وزن »َمْفِعل« و »َمْفَعلَة« است.
َمْصَنع:  خانه/  َمْسَکن:  آشپزخانه/  َمطْبَخ:  ورزشگاه/  َملَْعب:   
َمْسِجد:  خانه/  َمْنزِل:  ایستگاه/  موقِف:  رستوران/  َمطَْعم:  کارخانه/ 

مسجد/ َمْکَتبَة: کتابخانه/ َمطْبََعة: چاپخانه

گاهی اسم مکان به این شکل ها می آید:
َمطار: فرودگاه/ َمکان: محل، جا/ َمَقّر: قرارگاه/ َمَفّر: محل گریز

  جمع اسم مکان بر وزن »َمفاِعل«  است.
 َمداِرس، َمساِجد، َمطاِعم، َمناِزل

برخی کلمات هرچند بر وزن اسم مکان هستند اما اسم مکان محسوب 
نمی شوند، چون به مکان داللت نمی کنند.

راند: َموِعد الغَداء: زمان نهار

حرف جّر اسم تفضیل

مضاٌف الیه اسم تفضیل

حرف جّر اسم تفضیل
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 مفعول معموالً در جواب سؤال »چه کسی را، چه چیزی را« می آید.
ال یَُکلُِّف اهللُ نَْفساً إاّل ُوْسَعها.  

مفعولملّکف نیم کند
چه کسی را مکّلف نمی کند؟ ـ کسی را  نَْفساً: کسی: مفعول

: دوست داشت« را که فعل ماضی است با »أحَّب:   دقت کنیم »أحَبَّ
محبوب ترین« که اسم تفضیل است، اشتباه نگیریم.

 »أحَبُّ ِعباِد: محبوب تریِن بندگان« ترکیب اضافی است و »عباد« 
نقش مضاٌف الیه را دارد.

را  فوتبال  زمان کودکی  از  الطُّفولَِة: دوستم  ُمنُْذ  الَقَدمِ  ُکَرَة  أحَبَّ  »َصدیقي 
« اسم تفضیل نیست، بلکه فعل ماضی است. دوست داشت.« در این جا »أحَبَّ
پرسش های چهامگزیند ای شمامۂ 1 تا 12 ما دم اتهای کتاب رالحظد بفررایید.
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  عّین األصّح َو األدّق في الجواب للترجمة )3 ـ 1(:

»إّن عقائدنا هي الّتي تَدعونا إلی أحسن األعمال أو أسوئها و تبعِّدنا من - 1
)سراسری خارج( الخیر أو الشّر!«: 

دعوت  آن  بدترین  یا  اعمال  بهترین  به  را  ما  که  ماست  عقاید  این  همانا   )1
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! 

را  آن ها  زشت ترین  و  کارها  خوب ترین  ما  برای  که  ماست  عقاید  همانا   )3
می خواند و ما از خوبی و بدی دوری می کنیم! 

آن ها  بدترین  یا  کارها  نیکوترین  به  را  ما  که  ماست  عقاید  بی تردید   )4
فرامی خواند و ما را از خوبی یا بدی دور می کند!

ُه جعله شّراً لك!«:- 2 ُه جعله خیراً لك و قد تُحّب شیئاً و الّلٰ »قد تکره أمراً و الّلٰ
)سراسری خارج انسانی(  

1( کاری را احتماالً ناپسند می داری حال این که خدا خیر را در آن قرار داده، و 
چیزی را احتماالً دوست می داری حال این که خدا شّر را در آن قرار داده است! 
2( شاید کاری را زشت می داری در حالی که خدا برای تو در آن خیر قرار داده، 
و شاید چیزی را دوست بداری در حالی که خدا برای تو در آن شّر قرار داده! 
قرار  برایت  گاه زشت می پنداری در حالی که خدا در آن خیری  را  3( کاری 
داده، و چیزی را گاه دوست داری در حالی که خدا شّری در آن برایت قرار داده! 
4( گاهی کاری را ناپسند می شماری و حال این که خدا آن را برای تو خیر 
قرار داده است، و گاهی چیزی را دوست داری و حال این که خدا آن را برای 

تو شّر قرار داده است! 
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)سراسری انسانی(- 3 عّین الخطأ: 
1( من یَقصد أن یسبح في البحر،: کسی که قصد دارد در دریا شنا کند، 

2( یجب علیه أن یتعّلم کیف یسبح،: باید بیاموزد که چگونه شنا کند،
در  زیرا شناکردن  مرتفعة صعٌب،:  أمواج  له  اّلذي  البحر  في  الّسباحة  ألّن   )3

دریایی که امواجی بلند دارد سخت است، 
4( و إنقاذ إنسان کهذا اإلنسان أصعب کثیراً!: و نجات یافتن چنین انسانی بسیار 

سخت است!
النّص:  یُناسب  بما  )7 ـ 4(  األسئلة  ثّم أجب عن  بدّقة  التالي  النّص  اقرأ    

)سراسری زبان(   
و  للعدل  رمز  هو  و  األشیاء  لوزن  وسیلة  اآلن  حّتی  القدیم  ُمنذ  المیزان  إّن 
المیزان. و قد أصبح شعاراً  و  الحساب  یوم  أیضاً  القیامُة  ی  تُسمَّ و  المساواة، 

ترفعه المحاکم في العالم بالّرغم من کونه آلة بسیطة! 
الموازین  کانت  البدایة  في  االقتصادیّة.  لتیسیر شؤونه  المیزان  اإلنساُن  ِاخترع 
المصریّین  )ج میزان( حجریّة بسیطة ثّم توّسعت استخداماتُها. فقد قام قدماء 
دة،  بصناعة موازین من الخشب تُعلّق في أطرافها کّفتان. و للموازین أنواع متعدِّ
نستخدم  الثقیلة  األوزان  حساب  في  و  البقّالون.  یستخدمـها  جة  مدرَّ بعضها 
القبّان )قپان(. و اخیراً یُستخدم النوع اإللکترونّي منه و هو علی کّفة واحدة فقط! 

عّین الّصحیح: - 4
1( نَری المیزان اإللکترونّي کثیراً في األسواق! 

2( شعار المحاکم صورة المیزان و هو لیس بسیطاً!
3( کان المصریّون أّول من قام بصناعة الموازین و لها کّفتان! 

4( نستخدم القّبان لألوزان الثقیلة و له کّفتان، و للموازین المدّرجة کّفة واحدة! 
عّین الخطأ: الدّقة في الحساب ............... - 5

1( سبب لِصّحة بیعنا و شرائنا في المجتمع! 
2( کانت منذ قدیم الزمان حّتی اآلن! 

3( حصولنا علیها بواسطة الوسائل الخاّصة! 
4( ال تُحصل إاّل بالموازین المدّرجة الّدقیقة! 
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عّین الخطأ: إن لم یکن المیزان ............... - 6
2( تزول سهولة البیع و الّشراء بین الناس!  1( یظهر الظّلم و العدوان کثیراً!  
4( ال نحصل علی وزن األشیاء إاّل بصعوبة!  3( تُحصل للمحاکم مشاکُل عدیدة!  

  عّین الّصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفّي:
»یَستخدم«: - 7

مفعوله  و  »البّقالون«  فاعله  »استفعل«(/  وزن  )من  ثالثي  مزید  ـ  للغائب   )1
ضمیر »ها« المّتصل

2( مضارع ـ للغائب ـ حروفه األصلّیة »س خ م« و وزنه »استفعل«/ فعل و مع 
فاعله جملٌة فعلّیٌة 

وزن  علی  استخدام،  مصدره:  استخدم،  )ماضیه:  ثالثي  مزید  ـ  للغائب   )3
»افتعال«(/ فعل و فاعله »البّقالون«

4( فعل مضارع ـ مزید ثالثي )من وزن »افتعل« و مصدره »استخدام«(/ فعل و 
فاعله »البّقالون« و الجملة فعلّیٌة

  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )12 ـ 8(:
)سراسری خارج انسانی(- 8 عّین غیر المناسب للمفهوم: 

1( »جمال المرء فصاحة لسانه«: زبان در دهان ای خردمند چیست/ کلید در 
گنج صاحب هنر!

2( »الوحدة خیر من جلیس الّسوء«: دوستی با مردم دانا نکوست/ دشمن دانا 
به از نادان دوست!

3( »إضاعة الفرصة غّصة«: بودم جوان که گفت مرا پیر اوستاد/ فرصت غنیمت 
است نباید ز دست داد!

نیکویی ها سر  بر همءه   العقل«: خرد  أفضل من  للعباد شیئاً  ه  الّلٰ قسم  »ما   )4
است/ تو چیزی مدان کز خرد برتر است!

)سراسری ریاضی(- 9 عّین ما لیس فیه اسم التفضیل: 
1( أتقی الّناِس من ال یخاف الّناُس من لسانه!

2( کان مِن بین أصدقائي َمن هو أنجح التالمیذ!
3( أعلم أّن َمن جَمع علَم الّناس إلی علمه فهو علیٌم!

4( إّن الّلون األبیض أحسن لوٍن أللبسة  الممّرضات!
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 تَدعونا: ما را دعوت می کند، ما را فرامی خواند )رد گزینءه 3(- 1
أحَْسن األعمال: بهترین اعمال، خوب ترین )نیکوترین( کارها )رد گزینءه 2(

ُدنا: ما را دور می کند )رد سایر گزینه ها( تُبَعِّ
 قَد تَْکَرُه: گاهی ناپسند می شماری، شاید )احتماالً( زشت - 2

بداری )رد گزینه های 1 و 2( ]پس از کلمات »شاید، احتماالً« فعل مضارع در 
فارسی به صورت مضارع التزامی به کار می رود نه مضارع اِخباری.[

جََعلَُه: آن را قرار داد )قرار داده است( )رد سایر گزینه ها(
 قد + مضارع  ترجمه به صورت »گاهی + مضارع اخباری« یا 

»شاید + مضارع التزامی«
 إنقاذ: نجات دادن/ کهذا اإلنسان: مانند این انسان/ أْصَعب: - 3

سخت تر )اسم تفضیل( 
ترجمءه درست گزینءه )4(: و نجات دادن انسانی مانند این انسان بسیار 

سخت تر است!

واژگان کاربردی متن

ُمنُْذ: از هنگام 
تَُسّمی: نامیده می شود؛ مضارع مجهول )َسّمٰی: نامید/ مضارع: یَُسّمي/ 

مصدر: تَْسِمَیة(
أْصَبَح: شد )مضارع: یُْصبُِح( 

الَمحاکِم: دادگاه ها )مفرد: الَمحَْکَمة؛ اسم مکان(
الکَْون: بودن )ماضی: کاَن/ مضارع: یکوُن( 

الَبسیط: ساده 
ُر(  َر/ مضارع: یَُیسِّ التَّیْسیر: آسان کردن )ماضی: یَسَّ

الُیْسر: آسانی 
ع( ُع/ مصدر: تََوسُّ َع: گسترش یافت، وسعت یافت )مضارع: یََتَوسَّ تََوسَّ
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ااِلْسِتخدام: کاربرد، استفاده )ماضی: اِْسَتْخَدَم/ مضارع: یَْسَتْخِدُم( 
ـ  : پرداخت، انجام داد، اقدام کرد )مضارع: یَُقوُم بـ/ مصدر: قیام بـِ(  قاَم ب

ناَعة: ساختن  الصِّ
یَُعلُِّق/  مضارع:  آویخت/  )َعلََّق:  مجهول  مضارع  می شود؛  آویخته  تَُعلَُّق: 

مصدر: تَْعلیق( 
برد/  کار  به  ) اِْسَتْخَدَم:  برده می شود؛ مضارع مجهول  کار  به  یُْسَتْخَدُم: 

مضارع: یَْسَتْخِدُم/ مصدر: اِْستِخدام(
ترجمءه متن: از قدیم تاکنون ترازو وسیله ای برای وزن کردن اشیا و رمزی برای 
عدالت و برابری است و قیامت نیز روز محاسبه و ترازو نامیده می شود. با وجود 
این که آن )ترازو( وسیله ای ساده می باشد، شعاری )نمادی( شده است که 
دادگاه ها در جهان آن را باال می برند! انسان برای آسان کردن امور اقتصادی اش 
ترازو را اختراع کرد. در آغاز، ترازوها سنگی و ساده بود، سپس کاربردهای آن ها 
گسترش یافت. مصریان قدیم به ساختن ترازوهایی از چوب اقدام کرده اند که 
در اطراف آن ها دو کّفه آویخته می شد. ترازوها انواع متعددی دارند. برخی از 
آن ها درجه دار هستند که بّقال ها از آن ها استفاده می کنند. در محاسبه کردن 
وزن های سنگین از قپان استفاده می کنیم. سرانجام، از نوع الکترونیکی آن 

استفاده می شود در حالی  که آن فقط بر یک کّفه است. 

 ترجمه و بررسی گزینه ها: گزینءه )1(: ترازوی الکترونیکی را - 4
در بازارها بسیار می بینیم! )امروزه کاربرد آن بسیار شایع است.( گزینءه )2(: 
شعار )نماد( دادگاه ها تصویر ترازو است، در حالی که ساده نیست! )متن آن 
را شعاری ساده می داند.( گزینءه )3(: مصریان نخستین کسانی بودند که به 
ساخت ترازوها که دو کّفه دارند، اقدام کردند! )مصریان اولین کسانی بودند 
که ترازوی چوبی ساختند و قبل از آن ها ترازوی سنگی ساخته شده بود.( 
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گزینءه )4(: از قپان برای وزن های سنگین استفاده می کنیم و آن دو کّفه 
دارد، و ترازوهای درجه دار یک کّفه دارند! )قپان یک کّفه ای است و در مورد 

تعداد کّفه های ترازوهای درجه دار مطلبی در متن نیامده است.( 
 ترجمءه عبارت سؤال: گزینءه اشتباه را معّین کن: دقت در - 5

حساب ...............
 گزینءه )1(: عامل درستی فروش و خرید ما در جامعه است! 
گزینءه )2(: از زمان قدیم تاکنون بوده است! گزینءه )3(: دستیابی ما به آن، به 
وسیلءه وسایل خاص است! گزینءه )4(: جز با ترازوهای درجه دار دقیق به دست 

نمی آید! )ترازوهای الکترونیکی درجه دار نیستند، اما کامالً دقیق اند.(
 ترجمءه عبارت سؤال: گزینءه اشتباه را معّین کن: اگر ترازو - 6

نباشد، ...............
 گزینءه )1(: ظلم و دشمنی بسیار پدیدار می شود! گزینءه )2(:

آسانی فروش و خرید بین مردم از بین می رود! گزینءه )3(: برای دادگاه ها 
مشکالت زیادی حاصل می شود! )این طور نیست که مشکالت دادگاه ها با 

ترازو حل شود!(گزینءه )4(: جز به سختی به وزن اشیا دست نمی یابیم!
 دالیل رد سایر گزینه ها: گزینءه )2(: حروفه األصلّیة »س خ م« - 7

 حروفه األصلّیة »خ د م«/ وزنه »استفعل«  وزنه »یَْستفعل«
گزینءه )3(: علی وزن »افتعال«  علی وزن »استفعال« گزینءه )4(: من وزن 

»افتعل«  من وزن »استفعل«
 عبارت »مِن وزن« به معنای »مِن باب: از باب، از شکل فعل« 

می باشد.
 ترجمه و بررسی گزینه ها:گزینءه )1(: ترجمه: زیبایی انسان،- 8

این است  فارسی  بیت  و  است./ مفهوم عبارت عربی  او  زبان  شیوایی 
برد. پی  او  هنر  و  شخصیت  به  می توان  کس  هر  سخن  روی  از   که 
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