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پاسخنامءه تشریحی ������������������������������������������212

آيات أْ َ
ِ
الخالقِ ����������������������������105
درس اولِ :منْ

پاسخنامءه تشریحی ������������������������������������������231

پاسخنامءه تشریحی ������������������������������������������234
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پاسخنامءه تشریحی ������������������������������������������239
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برای حل تستهای ترجمه ،ابتدا باید نکاتی پیرامون ترجمءه اسم و فعل و حتی کاربرد برخی از نکات

قواعدی در ترجمه را ،بدانیم و براساس این نکات به حل سؤاالت ترجمه بپردازیم .بنابراین ابتدا نکات
بسیار کلیدی و مهمی را در این زمینه مورد بررسی قرار میدهیم:
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 )1معرفه و نکره :اگر اسمی در عربی معرفه باشد ،حتماً باید در فارسی نیز معرفه ترجمه شود و اگر
اسمی در عربی نکره باشد حتماً باید در فارسی نیز نکره ترجمه گردد.
خزائن علومــــــــــــك

معرفه به اضافه معرفه به اضافه

ضمیر معرفه

گنجینههایی از علوم تو 
نکره

گنجینههای علوم تو 

کتاب (معرفه) 

الكتاب (معرفه)

کتابی (نکره) 

معرفه

مردی ـ یک مرد (نکره) 

رجل (نکره)

مرد (معرفه) 

 -1ترجمءه اسم نکره در فارسی همراه با یک ابتدا (یک مرد) یا «ی» انتها (مردی) میباشد ،اما اسم معرفه
در ترجمه نباید با نشانههای ذکرشده همراه باشد.
 -2اگر اسم نکرهای در جمله به کار رود و دوباره همان اسم به صورت معرفه بار دیگر در جمله استفاده
شود ،در ترجمءه جمله ،اسم معرفه را با اسمهای اشارءه «این ،آن» همراه میکنیم.
ِ
جنب صاحبِها.
اس
ت أفراساً.
رأی ْ ُ
كانت األفر ُ
َ
اسبهایی را دیدم .آن اسبها کنار صاحبشان بودند.
 -3اگر اسم نکره در نقش «خبر» بیاید ،دیگر نیازی به آوردن عالمت نکره ندارد:
فَریقُنا فائ ٌز
خبر

تیم ما برنده است.

العلم کن ٌز
ُ
خبر

علم گنج است.

 )2تعداد اسم :تعداد اسم در زبان عربی و فارسی حتماً باید با هم تطابق داشته باشند:
عربی

فارسی

مثنی

 2یا جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

یدانِ

مثنّی

لي
رِجْ ّ

دو دست یا دستها
رجلینِ  +ي
َ

رجلي )1 :پاهایم  )2دو پایم
ّ

چون مضاف است ،نون آن حذف یمشود.

 )3کم یا زیاد کردن اسم یا ضمیر :در تستهای ترجمه هرگونه کم یا اضافه کردنی خطا میباشد،

جری (ه ،هما ،هم ،ها ،هما)... ،
به ویژه کم یا اضافه کردن ضمیرهای متصل نصبی و ّ

 )4ترجمءه اسم اشاره :بدانید ترجمءه اسم اشاره در جمله ،به خودش هیچ ارتباطی ندارد بلکه به اسم

بعد از آن مرتبط است:

الف) اسم اشاره  +اسم الدار :در این شرایط این اسمها یک گروه اسمی هستند و اسم اشاره صد درصد
در این حالت به صورت مفرد ترجمه میگردد.
هؤالء الطلاّ ب
این دانشآموزان

8

ب) اسم اشاره  +اسم بدون ال :در این شرایط اگر اسم بدون «ال» ،مفرد باشد اسم اشاره هم مفرد
ترجمه میشود و اگر اسم بدون «ال» جمع باشد ،اسم اشاره هم جمع ترجمه میگردد و به طور کلی
در این شرایط اسم بدون «ال» در هر تعدادی باشد ،اسم اشاره نیز در همان تعداد ترجمه میگردد.
اینها دانشآموزانی هستند که ...
هؤالء طلاّ ٌب ...
جمع

أشجار ...
هذه
ٌ
جمع

جمع

جمع

اینها درختانی هستند که ...

به تستهای زیر د ّقت کنید.
األدق في الجواب لل ّترجمة أو ال ّتعریب أو المفهوم:
صح و
ّ
عیِّن األ َ ّ
ِ
هؤالء اّ
ب مجتهدون فالنّاس یكرمونهم!»
واضح،
«هذا األمر
ٌ
طل ٌ

 )1این امری واضح است ،اینها دانشآموزانی کوشا هستند پس مردم آنها را گرامی میدارند!

 )2این امر واضح است ،اینها دانش آموزان کوشایی هستند پس مردم آنها را گرامی میدارند!
 )3این امر واضحی است ،این دانشآموزان کوشا هستند پس مردم ایشان را گرامی داشتهاند!

 )4این امر واضح است ،این دانشآموزان کوشا هستند و مردم را گرامی میدارند!
ترجمه

این امر

گزینءه « »2هذا األمر
ترجمه
ِ
اینها دانشآموزانی هستند
هؤالء طلاّ ٌب

این امری (غلط) (رد گزینءه )1

این دانشآموزان (غلط) (رد گزینههای  3و )4

عیِّن الخطأ:

یحترمون ُزمالئهم! :آنان دانشآموزان کوشایی هستند که به همشاگردیهایشان
جدون
 )1أولئك طلاّ ٌب ُم ّ
َ

احترام میگذارند.
ِ
بناتهن علی أساس اإلِسالم! :اینها مادرانی هستند که دخترانشان را بر پایءه
ین
ّ
األمهات یُربّ َ
 )2هؤالء ّ
اسالم تربیت میکنند!

النبي④ في َصالتهم! :آن مؤمنان در نمازشان بر پیامبر④ درود میفرستند!
 )3أولئك المؤمنون یُصل َ
ّون علی ّ
ِ
َ
لأِ
َ
)4
صید لَهم! :اینها مردانی هستند که مرا گرامی داشتند چرا که من
هؤالء رجال أكرمونی نّني أ ُ
برایشان شکار میکنم!
ِ
األمهات
گزینءه « »2هؤالء ّ

ترجمه

این مادران (اینها مادرانی هستند که  )...غلط است.

 )5اسم الدار  +اسم موصول :هرگاه اسم الدار  +اسم موصول خاص داشته باشیم ،در این شرایط
اسم موصول خاص به صورت «ایکه» یا «که» ترجمه میشود.
ِ
المسجد
ت الرجل ا ّلذي ذهب إلی
دیدم مردی را که به مسجد رفت.
رأَی ْ ُ

 )6ثبات کلمه :اگر کلمهای اسم باشد در فارسی هم باید اسم ترجمه شود و اگر کلمهای فعل باشد،

به صورت فعل باید ترجمه گردد.
حاولت كثیراً
امروز زیاد تالش کردم)( .
الیوم
ُ
فعل

فعل

تالش امروزم زیاد بود)(.
اسم

 )7نحوءه ترجمءه گروههای اسمی در عربی و فارسی
اگر یک گروه اسمی در عربی یکنواخت باشد یعنی همگی ترکیب اضافی یا همگی ترکیب وصفی
تشکیل دهند در فارسی نیز دقیقاً مطابق با همان ترتیب عربی ترجمه میشود.
أه َ ُّم تعلیمات معلّمي ( ...مهمترین آموزشهای معلّم من )...
چون گروههای اسمی دواسمی همیشه یکنواخت هستند ،پس ترتیب ترجمءه گروههای دواسمی
در عربی و فارسی همیشه باید یکسان باشد و اگر جابهجا شوند خطاست.
أفضل الطلاّ ب -1 :دانشآموزان برتر  -2 ûبرترین دانشآموزان ü
اگر یک گروه اسمی تلفیقی داشته باشیم (گروه اسمی که در آن مضافالیه و صفت با هم وجود
داشته باشند) در ترجمءه فارسی ابتدا صفت و سپس مضافالیه میآید اما در عربی همیشه ابتدا
مضافالیه و سپس صفت ترجمه میشود و مهمترین این ساختارها در عربی به ترتیب زیر میآید:
(( )2 ،3 ،1دانشآموزان کوشای آنها)
المجدون
 -1اسم  +ضمیر  +اسم الدار :طلاّ بهم
ّ
()1

مضافالیه
()2

صفت
()3

 -2اسم  +اسم الدار  +اسم الدار:
()1

مضافالیه
()2

صفت
()3

 )1قطرات الماء الصغیرة )2 ،3 ،1( :قطرههای کوچک آب
الحقیقیة )3 ،2 ،1( :طعم زندگی حقیقی
 )2طعم الحیاة
ّ
در زبان عربی صفت با موصوف باید در
حالت دوم اگر:

،کامال ً تطابق داشته باشد؛ لذا در

صفت در «جامع» (به ویژه جنس و عدد) با اسم اول همخوانی کند ،به اسم اول برمیگردد و باید در کنار
اسم اول ترجمه شود ( )2 ،3 ،1و اگر صفت در «جامع» (به ویژه جنس و عدد) با اسم دوم همخوانی
کند به اسم دوم برمیگردد و باید در کنار اسم دوم ( )3 ،2 ،1ترجمه گردد و البته اگر صفت هم با اسم
اول و هم با اسم دوم تطابق کند میتواند به هر دو صورت ترجمه گردد.
الطب ّیة
مقاالت المجلاّ ت ّ
مضافالیه صفت

 )1مقالههای مجلههای پزشکی

 )2مقالههای پزشکی مجلههای

(هر دو صحیح است).
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«الطب ّیه» صفت است و از نظر جنس و تعداد هم با
در عبارت «مقاالت المجلاّ ت الط ّّب ّیة» ،کلمءه
ّ

«مقاالت» و هم با «المجالت» تطابق دارد و از نظر معرفه یا نکره بودن نیز همگی معرفه هستند( .مقاالت
معرفه به اضافه« ،المجلاّ ت» و الط ّّب ّیة معرفه به ال) لذا الط ّّب ّیة هم میتواند صفت مقاالت و هم میتواند

صفت المجلت باشد و چون در فارسی نیز هر دو حالت معنی میدهد بنابراین هر دو ترجمه میتواند
صحیح باشد.

 )8هناك« :هناك» در ابتدای جملءه اسمیه همواره «وجود دارد» ترجمه میشود.
« )9لِـ» مالکیت« :لِـ» مالکیت که عموماً در ابتدای جمله و همیشه قبل از اسم میآید «برای» ترجمه
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نمیشود بلکه به معنی «داشتن» میباشد.
كتاب.
له
ٌ

برای او ،کتابی است( .ترجمءه کمکاربرد)

او کتابی دارد( .ترجمءه بهتر)

« )10عند»« :عند» نیز وقتی مفهوم مالکیت میدهد« ،داشتن» ترجمه میشود.
عندی طلاّ ٌب مجتهدون (دانشآموزان پرتالشی دارم)
كان  +لِـ (مالکیت) /عند) به معنای داشتن
 )11کان  +لِـ (مالکیت) عند :دقت داشته باشید (فعل َ

در زمان گذشته ترجمه میشود.

كتاب
كان لَ ُه
َ
ٌ

او کتابی داشت.

األدق في الجواب لل ّترجمة أو ال َّتعریب أو المفهوم:
صح و
ّ
عیِّن األ َ ّ
علمیة الكتشافها!»
كثیر من الموضوعات المجهولة في الطّبیعة ،علینا َأ ْن نقوم بأبحاث
«هناك
ّ
ٌ

 )1آنجا موضوعات نامعلوم بسیاری در طبیعت است که باید برای کشف آنها دست به تحقیقاتی
علمی میزدیم!

 )2موضوعات ناشناختءه بسیاری در طبیعت وجود دارد که باید تحقیقاتی علمی را برای کشف آنها

انجام دهیم!

 )3مسائل مجهول بسیاری در طبیعت میباشد که باید به خاطر کشف آنها اقدام به بحثهایی علمی کنیم!
 )4موارد مجهول بسیاری در طبیعت وجود دارد که به تحقیقاتی علمی برای اکتشاف آنها پرداختهایم!

گزینءه « »2هناك در ابتدای جمله« ،وجود دارد» ترجمه میشود.

رد گزینءه ( :)1هناك

آنجا ترجمه نمیشود.

رد گزینءه ( :)3هناك (وجود دارد) ترجمه نشده است.
رد گزینءه ( :)4نقوم (مضارع)

پرداختهایم (ماضی) غلط است.

 )12الی نفی جنس« :ال»ی نفی جنس (ال  +اسم) همواره به صورت «هیچ  ...نیست» ترجمه میگردد.
ال ِجها َد ک ِجهاد النفس :هیچ جهادی مانند جهاد نفس نیست.
 )13اسم منسوب :در زبان عربی اسم منسوب (اسم ّ +ي) همان صفت نسبی فارسی نامیده میشود
که باید حتماً به صورت صفت نسبی ترجمه گردد.
القرآنیة
اآلیات
ّ
اسم منسوب

آیات قرآن ( ûترجمءه نادرست)

آیات قرآنی ( üترجمءه صحیح)

 )14علی  +ضمیر« :علی  +ضمیر اسم» در ابتدای جمله به معنی «باید» ترجمه میشود و اگر بعد از آن فعل
منفی باشد این ترکیب «نباید» معنی میشود و همچنین «ی َ ِج ُب» به معنی باید (واجب است) ترجمه میگردد.
در حل تستهای ترجمه به زمان فعلها ،فاعل ،مفعول ،صیغءه فعل و معلوم و مجهول بودن آن بسیار
د ّقت کنید.
زمان فعلها
ماضی بعید (رفته بود)
 -1مشتقات كان  +ماضی
ماضی استمراری (میرفت)
 -2مشتقات كان  +مضارع
ماضی نقلی (رفته است)
 -3قد  +ماضی
گاهی  +مضارع (گاهی میرود)
 -4قد  +مضارع
ماضی بعید (رفته بود)
كان  +ماضی
 -5مشتقات كان  +قد (بیتأثیر)  +ماضی
)
نرفت (لم اول مضارع ،ماضی منفی داره
ماضی منفی
 -6لم  +مضارع
(هرگز
هرگز  +مضارع منفی ،مستقبل منفی( ،هرگز  +مستقبل منفی)
 -7لن  +مضارع
نمیرود ـ نخواهد رفت ـ هرگز نخواهد رفت)
لما  +مضارع
هنوز  +ماضی نقلی منفی (هنوز نرفته است)
ّ -8
هنگامی که  +ماضی (هنگامی که رفت)
لما  +ماضی
ّ -9
ماضی استمراری منفی (نمیرفت)
 -10لم  +مشتقات كان  +مضارع
ّ -11
شاید  +مضارع التزامی (شاید برود)
لعل  +مضارع
ای کاش  +مضارع التزامی (ای کاش برود)
 -12لیت  +مضارع

ای کاش  +ماضی استمراری (ای کاش میرفت) ترجمءه مطلوبتر
 -13لیت  +ماضی
ای کاش  +ماضی بعید (ای کاش رفته بود)
در تستهای ترجمه همواره ماضی ساده و ماضی نقلی میتوانند به جای یکدیگر به کار روند.
فاعل و مفعول در تست ترجمه :توجه به فاعل و مفعول در تستهای ترجمه حائز اهمیت است و
همچنین درست ترجمهکردن صیغءه فعل از موارد اساسی در تست ترجمه میباشد:
 )1وحشتزده شدم( .غ)
أَخَذتْنی الدهش ُة
 )2وحشت مرا فراگرفت (ص)
در جملءه فوق «أَ َخذَت» فعل و ضمیر «ي متکلّموحده» مفعول و «الدهشة» فاعل میباشد ،لذا ترجمءه
صحیح «وحشت من را فراگرفت» میباشد.
توجه به معلوم یا مجهول بودن فعل در تست ترجمه :اگر فعلی در عربی مجهول باشد حتماً در
فارسی نیز باید مجهول ترجمه گردد و اگر فعلی در عربی معلوم باشد حتماً در فارسی نیز باید معلوم
ترجمه گردد و بدانید نشانههای فعل مجهول در زبان عربی عبارتاند از:
ماضی
مضارع

صدای حرف اول

صدای عینالفعل

«ـــ»
ُ

«ــِـ»

«ـــ»
ُ

«ــَـ»
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األدق في الجواب لل ّترجمة أو ال ّتعریب أو المفهوم:
صح و
ّ
عیِّن األ َ ّ
«كنت قد بدأت بذکر نماذج مثالیة ألصدقائی لیجعلوها أسوة ألَنفسهم!»
ُ

 )1شروع به ذکر نمونههایی واال برای دوستانم کرده بودم تا آنها را الگویی برای خود قرار دهند!
 )2شروع به یادآوری نمونههای ماندگار برای دوستانم کردم تا آنها را برای خود الگو سازند!
 )3نمونههایی واال را ذکر کرده بودم تا دوستانم آنها را برای خود الگو سازند!
 )4شروع به یادآوری نمونههایی زیبا برای دوستانم میکردم تا آنها را برای خودشان الگویی قرار دهند!

از ساختار (كان  +قد  +ماضی) تشکیل شده که به
ت قد ب َ َدأت
گزینءه « »1ك ْن ُ
صورت ماضی بعید باید ترجمه شود (شروع کرده بودم) که فقط این عبارت در گزینءه ( )1درست
12

ترجمه شده است.

الصحیح:
عیِّن َّ

أحب أن أمضي لیلة واحدة في غابات مازندران! :دوست دارم یک شب را در جنگلهای مازندران
ّ )1

میگذراندم!

الصدق! :در رویای خود صدایی را شنیدم که مرا به صدق دعوت میکرد!
نداء یدعوني إلی ّ
 )2في رؤیاي أسمع ً

صیدون الحیوانات ال ّنادرة ال یدركون شعور الحیوانات! :کسانی که حیوانات کمیاب را شکار
َ
 )3ال َ
ّذین ی َ
میکنند ،احساس حیوانات را درک نمیکنند!

أمل الطُلاّ ب قبل االمتحان نجحوا! :دانشآموزانی که قبل از امتحان نیندیشیدهاند ،موفق شدند!
 )4ل َّما تَ ّ

گزینءه « »3ر ّد سایر گزینهها:
گزینءه ( :)1أ ِح ُّب أَن أمضي :دوست دارم که بگذرانم
مضار ع

مضار ع

گزینءه ( :)2أَ ْس َم ُع :میشنوم
مضار ع

(میگذراندم) غلط است.

(شنیدم) غلط است.

لما تأم ََّل :هنگامی که فکر کردند (اندیشیدند)
گزینءه (ّ :)4

(نیندیشیدهاند) غلط است.

عیِّن الخطأ:

 )1أ تأمرونني أن أتناول مِن طعام ال ُ
أعرف صاحبه؟ :آیا به من دستور میدهید از غذایی که صاحبش
را نمیشناسم بخورم؟
ُ
حس بألم شدید! :خار بزرگی در پایم داخل شده و احساس
َ )2دخَلت في رجْلي شوكة كبیرة و أ ُّ
درد شدیدی میکنم!
َّ
رسیة! :دانشآموزانی نزد مدیر آمدند تا
الد
مشاكلهن
حول
ّمن
ل
لیتك
المدیرة
إلی
جاءت طالبات
ّ ّ
َ )3
پیرامون مشکالت درسیشان صحبت کنند!
 )4یجب أن ال نسمح لآلخرین أن یسبقونا في العمل بالقرآن! :نباید اجازه میدادیم که دیگران در
عمل به قرآن پیشی بگیرند!

گزینءه « »4ی َ ِج ُب أَن ال نَ ْس َم َح :نباید اجازه دهیم

نباید اجازه میدادیم .غلط است.

َأ ْخ َر َج (مضارع = ُی ْخرِ جُ ) :خارج کرد ،بیرون آورد

رخیص :ارزان

َأن ُْعم (مفرد = نعمة) :نعمتها

َر َق َد :خوابید ،بستری شد

َأن ْ َز َل (مضارع = ُی ْنز ُِل) :نازل کرد ،فروفرستاد

زائر :زیارتکننده

ج َد :پدید آورد
َأ ْو َ
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جم (مفرد = نجم) :ستارهها
َأن ْ ُ

إلی ِّ
اللقاء :به امید دیدار

ِ
راسب :شکستخورده ،ردشده

زان (مضارع = َیزینُ ) :آراست ،زینت داد
َ

ُزجاج :شیشه

َأ ِ
راذل (مفرد = َأ ْرذل) :انسانهای پست و فرومایه

ذو :دارای

ِ
أفاضل (مفرد = َا ْف َضل) :انسانهای شایسته

سا َف َر :مسافرت کرد

بالغ :کامل ،تمام

شراء :خریدن

بطّاریّة :باتری

صار :شد

ث َعن (مضارعَ :ی ْبح ُ
َث ،امرِ :ا ْبحَث) :جستوجو کرد شَ َر َرة :پارءه آتش
ح َ
بَ َ

بَیْع :فروختن
بدایة :شروع

صباح الخیر :صبح بخیر
ضیاء :نور

بعید :دور

ضع :بگذار

عارف :آشناشدن
ال ّت ُ

ظلمات :تاریکیها

ثمرة :میوه

جذ َْوة :پارءه آتش
َ
جمیل :زیبا

عفواً :ببخشید
غصون (مفرد = ُغ ْصن) :شاخهها
غَیْم (جمع = غیوم) :ابر

حرارة :گرما ،حرارت

غالي :گران

جر (جمع = أحجار) :سنگ
ح َ
َ

في أمان اهلل :در پناه خدا

حزین :ناراحت

ح ّبة (جمع = حبوب) :قرص
َ

ُد َرر (مفرد = دُ ّر) :مرواریدها
دلیل :راهنما

ذاك (اسم اشاره برای دور) :آن

ُفستان :لباس زنانه
فائز :برنده
قال (مضارع = َی ُق ُ
َ
ول ،امر = ُقل) :گفت

قاعة :سالن
قریب :نزدیک

جد :پرتالش
ُم ّ

قبیح :زشت
کوکب :ستاره

ُمج َتهِ د :پرتالش

س َت ِع َرة :فروزان
ُم ْ

مَط َر (جمع = أمطار) :باران

ممنوع :غیرمجاز

ل َیْل :شب

ُمن ْ َت ِش َرة :پخششده

مَطار :فرودگاه

ُمقْ َت ِدر :با قدرت

ت (مضارع = َتنمو) :رشد کرد
ن ََم ْ

ن َِض َرة :تر و تازه

ُمن َه ِم َرة :ریزان

نسائیة :زنانه
ّ

مر َقد :قبر ،آرامگاه

ُموظّفین :کارمندان
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نام :خوابید
َ

ناجح :پیروز ،برنده

األسف :متأسفانه
مع َ

نهایة :انتها ،پایان

مطار :فرودگاه

نور :روشنایی

مَالبِس (مفرد = ملبس ،لباس) :لباسها

یمین :راست

مسرور :شادمان

یسار :چپ

مسموح :مجاز
ُمستعیناً بـ  :با استفاده از

بچهها سالم!

با هم یه تور مسافرتی خیلی خوب دور زبان عربی شروع میکنیم و قول میدم بهتون خیلی خوش

بگذره و همءه زیر و بم زبان عربی رو به صورت عمیق یاد بگیرید.

در زبان عربی چهارده صیغه وجود دارد در حالی که در فارسی شش صیغه وجود دارد:

هماکنون ضمیرهای زبان فارسی و عربی را به هم تبدیل میکنیم:

فارسی

عربی
مذکر

مؤنث

مفرد

 -1هو (او مرد)

 -4هي (او زن)

مثنی

 -2هما (آن دو مرد)

 -5هما (آن دو زن)

جمع

 -3هم (آن مردان)

 -6ه ُ َّن (آن زنان)

للغائب

للغائبینِ

للغائبین
َ

للغائبة

للغائبتینِ
للغائبات

(joÿ¶) »H ïü
ïì
غائب ý
í
ïî(Â¹X¶ » Íµ])IÀï·A ïþ

مؤنث

مذکر
مفرد

أنت (تو مرد)
َ -7

ِ -10
أنت (تو زن)

مثنی

 -8أنتما (شما دو مرد)

 -11أنتما (شما دو زن)

جمع

 -9أنتم (شما چند مرد)  -12أن ُت َّن (شما چند زن)
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للمخاطبة

للمخاطب

للمخاطبینِ

للمخاطبتینِ

للمخاطبین
َ

للمخاطبات

 -13أنا (من) للمتکلم

 -14نحن (ما) للمتکلم

وحده

ìï
(joÿ¶) ¼U üï
مخاطب ý
í
ïî(Â¹X¶ » Íµ])Iµ{ ïþ

مع الغیر

ïì(joÿ¶) ¸¶ ïü
متکلم ý
í
îï(Íµ])I¶ þï

اکنون به بررسی ساختار فعلهای ماضی و مضارع در زبان عربی در صیغههای متفاوت میپردازیم:
ساختار فعل ماضی( :فعل ماضی فعلی است که در زمان گذشته انجام شده و پایان یافته است).
أنت َذهَبْ ِ
ِ -10
ت
ت
ت
ب
ت
أنت َذهَبْ َ
َ -7
 -13أنا َذهَبْ ُ
 -4هي َذهَبَ ْ
 -1هو َذه َ َ

 -2هما َذهَبا

 -3هم َذهَبوا

 -5هما َذهَبَتا
 -6ه ُ َّن َذهَبْ َن

 -8أنتما َذهَبْ ُتما
 -9أنتم َذهَبْ ُتم

 -11أنتما َذهَبْ ُتما
 -12أن ُت َّن َذهَبْ ُت َّن

 -14نحن َذهَبْنا

در هر  14صیغءه ماضی ،همان صیغءه اول تکرار میشود فقط انتهای فعل عوض میشود،

پس کافی است نشانههای انتهای فعل در صیغههای ماضی را حفظ کنیم .یک بار با هم نشانههای

انتهای فعل ماضی را بررسی و حفظ میکنیم:

Æ -1

1

 -2ا

ْ -4ت
 -5تا

َ -7ت
 -8تُما

ِ -10ت

 -11تُما
 -12تُ َّن

ُ -13ت
 -14نا

 -9تُم
 -3وا
َ -6ن
از این پس با حفظبودن کدهای شناسایی ماضی میتوان صیغءه آنها را تشخیص داد و آنها را به
درستی در صیغءه مناسب ترجمه کرد.
صیغءه ( 9أنتم) (شما مردان)
(تم)
َع َّل ْمتم
شما یاد دادید.
آن دو زن (آنها) یاد دادند.
صیغءه ( 5هما) (آن دو زن)
(تا)
َع َّل َمتا
صیغءه ( 6ه ُ َّن) (آن زنان)
(ن)
َع َّل ْم َن
آن زنان (آنها) یاد دادند.
َ
ساختار فعل مضارع( :فعل مضارع

 -1هو ی َ ْذه َ ُب
 -2هما یَذهَبانِ

بون
 -3هم یَذه َ َ
 -1نشانهای ندارد.

 -4هي تَ ْذه َ ُب
 -5هما تَذهَبانِ
 -6ه ُ َّن ی َ ْذهَبْ َن

معادل با زمان حال است و هماکنون در
ِ -10
بین
أنت تَ ْذه َ ُب
َ -7
أنت تَ ْذه َ َ
 -8أنتما تَذهَبانِ  -11أنتما تَذهَبانِ
بون
 -9أنتم تَذه َ َ

 -12أن ُت َّن تَ ْذهَبْ َن

حال انجام میباشد).
 -13أنا أَ ْذه َ ُب
 -14نحن نَ ْذه َ ُب

در هر  14صیغءه مضارع ،همان صیغءه اول تکرار میشود ،فقط ابتدا و انتهای فعل
عوض میشود ،پس کافی است نشانههای ابتدا و انتهای فعل مضارع را حفظ کنیم .یک بار با هم
نشانههای ابتدا و انتهای فعل مضارع را بررسی و حفظ میکنیم:
 -1یـ

 -4تـ

Æ

 -2یـ

 -5تـ

انِ

 -3یـ

 -6یـ

ون
َ

Æ
انِ

َن

 -7تـ

Æ

 -8تـ

انِ

ون
َ

 -9تـ

 -10تـ
ین
َ
 -11تـ انِ

 -13أ

 -14نـ

 -12تـ َن

Æ
Æ

از این پس با حفظبودن کدهای شناسایی مضارع میتوان صیغههای آن را تشخیص داد و آنها را به
درستی در صیغههای مناسب ترجمه کرد.
صیغءه ( 1آن مرد)
ی ُ َع ِّل ُم (یـ ) Æ
ه ُ َّن (یـ

او (آن مرد) یاد میدهد.

فعل یُ َع ِّل ُم را در صیغههای ُه َّن ،أنتم ،أنا به کار ببرید و ترجمه کنید.

أنتم (تـ
أنا (أ
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ن)

ون)

)Æ

ی ُ َع ِّل ْم َن :آن زنان (آنها) یاد میدهند
مون :شما مردان (شما) یاد میدهید.
تُ َع ِّل َ

اُ َع ِّل ُم :من یاد میدهم.

در فعل مضارع به نشانءه ابتدای فعل ،حرف مضارعه میگویند:

ی ُ َع ِّل ُم

حرف مضارعه

دقت کنید در صرف فعلها ،حرکتها را تغییر ندهید بلکه فقط ابتدا و انتهای آن را تغییر دهید.
َحون
مون
ون) ی َ ْفت َ
هم (یـ َ ،
ون) :ی ُ َع ِّل َ
هم (یـ َ ،
ی َ ْفت َُح
یع ِّلم
ُ َ ُ أنتما (تـ  ،انِ ) تُ َع ِّلمان
أنتما (تـ  ،انِ ) تَ ْفتَحانِ
أنت» کامال ً یکسان هستند.
در فعلهای مضارع صیغههای «هي و َ

در فعلهای مضارع هما (مؤنث) ،أنتما (مذکر و مؤنث) کامال ً یکسان هستند.

تفاوت صیغههای مشابه در فعلهای مضارع ،با توجه به نشانهها و اسمهای دیگر موجود در جمله
مشخص میشود.

المع ّلمتانِ ت ِّ
َ
حول صیغة هذا الفعل:
الصحیح
ُعلمان ّ
الد َ
روس في المدرسة .عیِّن ّ
ُ

 )2للغائبینِ

 )3للغائبتینِ

 )4للمخاطبتینِ

 )1للمخاطبینِ
ِّ
گزینءه « »3فعل تُ َعلمان میتواند للمخاطبینِ  ،للمخاطبتینِ  ،للغائبتینِ باشد اما با توجه

به جمله ،این فعل مخاطب نیست ،زیرا نشانءه مخاطب در جمله وجود ندارد.

پس در این جمله صیغءه فعل للغائبتینِ میباشد.

در زبان عربی ساختارهای اصلی فعل ،ماضی و مضارع میباشند و بقیءه ساختارها نظیر :امر ،نهی ،نفی،
مستقبل از روی ماضی و مضارع ساخته میشوند که اکنون به بررسی ساختارهای امر ،نهی ،نفی و

مستقبل میپردازیم:

در زبان عربی فعل امر از فعل مضارع ساخته میشود و هم از صیغههای مخاطب و هم از صیغههای
غائب و متکلم ساخته میشود که روش ساختن فعل امر در مخاطب با روش ساختن امر در غائب و
متکلم با هم متفاوت هستند .پس به ساخت فعل امر دقت کنید:
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الف) ساختن فعل امر مخاطب
حرف مضارعه را از ابتدای فعل مخاطب حذف کنید.
انتهای فعل را مجزوم کنید (که در ادامه توضیح میدهیم)
اگر بعد از حذف (ت) از ابتدای فعل ،فعل ناخوانا باشد (یعنی با ساکن شروع شده باشد) یک
همزه به ابتدای فعل اضافه میکنیم که حرکت این همزه از روی حرکت عینالفعل مشخص میشود،
ِ
ِ
«ـــ»
اگر حرکت عینالفعل َ
«ـــ» یا «ـــ» باشد ،همزه حرکت «ـــ» میگیرد ،اگر حرکت عینالفعل ُ
«ـــ» میگیرد.
باشد ،همزه هم ُ
«ـــ» نمیشود مگر در یک استثنا که جلوتر راجع به آن صحبت میکنیم.
صدای همزه هیچگاه َ

اگر بعد از حذف «تـ» ،فعل خوانا باشد و با ساکن آغاز نشده باشد ،دیگر نباید از همزه استفاده کنیم.
فعلهای مضارع را به روشهای زیر مجزوم میکنیم:

(أنت) ،أ ْذه َ ُب (أنا) ،نَ ْذه َ ُب (نحن)» هنگام
در صیغههای «یذه َ ُب (هو) ،تذه َ ُب (هي) ،تذه َ ُب
َ
مجزومشدن انتهای فعل ساکن میشود.

بن (ان ُت ّن)» هنگام مجزومشدن هیچ تغییری در انتهای فعل رخ
در صیغههای «ی َ ْذهَبْ َن (ه ُ َّن) ،تَ ْذه َ َ

نمیدهد؛ یعنی در این صیغهها مجزوم شده و نشدءه فعل هیچ تفاوتی با هم ندارند.

یذهبون (هم) ،تذهبانِ (هما) ،تذهبانِ (أنتما)،
در بقیءه صیغههای باقیمانده «یذهبانِ (هما)،
َ
تذهبین ِ
(أنت) ،تذهبانِ (أنتما)» هنگام مجزومشدن «ن» انتهای فعل حذف میشود.
تذهبون (أنتم)،
َ
َ

حال به بررسی ساخت چند فعل امر میپردازیم:
تُک َِّرمون (أنتم)

تُک َِّرمون

بین ِ
(أنت)
تَک ُت َ

بین
تَ ْک ُت َ

فعل خواناست

(ک َِّرموا) چون خواناست همزه نباید بگذاریم.

گرایم بدارید

«ـــ» میگیرد).
«ـــ» دارد همزه نیز ُ
اُ ْک ُتبی (چون عینالفعل صدای ُ

بنویس

در سه حرف اصلی فعل ،به حرف اصلی اول فاءالفعل ،به حرف اصلی دوم عینالفعل و به حرف

اصلی سوم المالفعل میگویند.

ب) ساختار فعل امر غائب و متکلم
به ابتدای صیغههای غائب و متکلم یک «لـِ» اضافه میکنیم.
انتهای فعل را مجزوم میکنیم.

به هیچ عنوان در امر غائب و متکلم «الف» به ابتدای فعل اضافه نمیکنیم و همچنین

حرف مضارعه «یـ  ،تـ  ،ا و نـ» را از ابتدای فعل غائب و متکلم حذف نمیکنیم.
یحاولون (هم)
ل ِ ُیحاولوا (آنها باید تالش کنند)
در ترجمءه امر غائب و متکلم در فارسی از لفظ باید استفاده میکنیم.
از افعال زیر ،امر بسازید.

ُ
«أ ِ
جاه ُد ـ تَنْک َ ِ
مین ـ تجتمعانِ »
س َ
رون ـ تُق َِّد َ

مین (للمخاطبة) :قَ ِّدمي
رون
ُأجا ِه ُد (متکلم وحده) :أِلُجا ِه ْد ـ تَ ْنک َِس َ
(للمخاطبین) :اِنْک َِسروا ـ تُق َِّد َ
َ
ج َت ِمعا
للغائبتینِ  :ل ِ َت ْ

تجتمعانِ

للمخاطبینِ  :اِجْ َت ِمعا

للمخاطبتینِ  :اِجْ َت ِمعا

فعل نهی در زبان عربی از فعل مضارع ساخته میشود و هنگام ترجمه در فارسی به صورت امر منفی
ترجمه میشود.

روش ساختن فعل نهی
در هر  14صیغءه مضارع ،به ابتدای فعل یک «ال» اضافه میکنیم.
انتهای فعل را مجزوم میکنیم.
نهی
ال تُحاوِلوا (أنتم) شما تالش نکنید.
تُحاوِلون (أنتم) شما تالش میکنید
یُحاولون (هم) آنها تالش میکنند

نهی

ال یُحاوِلوا (هم) آنها نباید تالش کنند.

در ترجمءه نهی غائب و متکلم از لفظ نباید استفاده میکنیم.

در ترجمءه نهی مخاطب از لفظ نباید استفاده نمیکنیم بلکه فقط به صورت امر منفی ترجمه میکنیم.
فعل نفی در زبان عربی هم از ماضی و هم از مضارع ساخته میشود که روش آن به ترتیب زیر است:
ساختار نفی ماضی :ما  +فعل ماضی
ساختار نفی مضارع :ال  +فعل مضارع

َع َرفْنا (نحن)
شناختیم

نَ ْعر ُِف (نحن)
میشناسیم

ما َع َرفْنا
نشناختیم

ال نَ ْعر ُِف
نمیشناسیم

حرف «ما» در عربی یک حرف نفی میباشد که عالوه بر فعل ماضی ،میتواند قبل

از فعل مضارع یا حتی اسم بیاید و آنها را منفی کند اما حرف «ال» فقط برای منفیکردن فعل مضارع

به کار میرود.

و ما نُ ِ
المبشرین و المنذرین :و ما پیامبران را جز بشارتدهنده و هشداردهنده
الم ْر َسلین اِّال
ّ
رس ُل ُ

نمیفرستیم.
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بچهها ،تا اینجا دوتا «ال» با هم یاد گرفتیم که اونا رو کنار هم مقایسه میکنیم:
 -1الی نهی :الی نهی  +فعل مضارع

فعل مضارع را مجزوم میکند و معنی امر منفی به فعل میدهد.
الی نهی را «عامل» مینامند چون بر روی ظاهر فعل بعد،

تأثیر میگذارد و آن را مجزوم میکند.
 -2الی نفی :الی نفی  +فعل مضارع
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ال ی َ ْشت َِغلون (هم)
ال نهی است
ال ی َ ْشت َِغلوا (هم)

در فعل مضارع تغییر ظاهر رخ نمیدهد و معنی مضارع منفی

به فعل میدهد.
الی نفی را «غیرعامل» مینامند چون بر روی ظاهر فعل بعد،

تأثیر نمیگذارد و آن را مجزوم نمیکند.

ال نفی است

آنها کار نمیکنند.

آنها نباید کار کنند.

فعل مستقبل به زمان آینده داللت میکند که برای ساختن آن از روشهای زیر استفاده میکنیم:
(سـ َ /سوف)  +فعل مضارع
مستقبل مثبتَ :
َس َیشت َِغلون (آنها کار خواهند کرد)

مستقبل منفی( :لَن)  +فعل مضارع (انتهای فعل مضارع در این شرایط منصوب میشود که در

ادامه پیرامون آن صحبت میکنیم).
لَ ْن یَشت َِغلوا :آنها کار نخواهند کرد.

منصوبکردن اعراب فعل مضارع بسیار شبیه به مجزومکردن فعل مضارع است با این تفاوت که

«ـــ» میگیرد ولی در بقیءه صیغهها
در صیغههای «هو ،هيَ ،
أنت ،أنا ،نحن» انتهای فعل فتحه َ
منصوبکردن کامال ً مانند مجزومکردن میباشد.

لن ی َ ْشت َِغ َل (هو) (او کار نخواهد کرد)
لن ی َ ْشت َِغل َْن (ه ُ َّن) (آنها (آن زنان) کار نخواهند کرد)
لن تَ ْشت َِغلوا (أنتم) (شما (مردان) کار نخواهید کرد)
بعد از بررسی ساختارهای فعلی متفاوت و صیغهها در زبان عربی هماکنون به بررسی ویژگیهای
متفاوت اسم میپردازیم.

اسم از لحاظ جنس در زبان عربی به دو دستءه مذکر و مؤنث تقسیم میشود که به بررسی آنها میپردازیم:

 -1مذکر :بر جنس نر داللت میکند و به طور کلی اسمها در زبان عربی مذکر محسوب میشوند مگر

در گروه مؤنثها قرار بگیرند.

 -2مؤنث :بر جنس ماده داللت میکند و اسمهای مؤنث در زبان عربی انواع متفاوتی دارند که آنها
را بررسی میکنیم:
 )1دارای تاء تأنیث :شجرة ،مدرسة
 )2اسم شهرها و کشورها :فلسطین ،بغداد ،طهران و ...
انواع اسم مؤنث
ُ
 )3اعضای زوج بدن :ید (دست) ،عین (چشم) ،رِجْل (پا) ،اذُن (گوش) و ...
 )4مؤنثهای قراردادی :األرض (زمین) ،السماء (آسمان) ،جه ّنم (جه ّنم) ،ال ّنار (آتش)،
الدار (خانه)
ال ّنفس (خود ،جان) ،البئر (چاه) ،الحرب (جنگ) ،الشمس (خورشید)ّ ،
تلك

اسم اشاره مؤنث

الید
َ

مؤنث

ـ

هذه

اسم اشاره مؤنث

الشمس ...
مؤنث

َم ْن حَف ََر بئراً أِلَخیه َوقَ َع فیها :ضمیر «ها» در فیها به بئر (چاه) برمیگردد و چون «بئر» یک اسم

مؤنث است ،ضمیر مؤنث یعنی «ها» برای آن استفاده میشود.
بررسی اسم از لحاظ تعداد

مفرد :نشانءه خاصی ندارد.
کتابانِ ـ
مثنی :مفرد  +انِ (برای شرایط مرفوع)  /یْنِ (برای شرایط منصوب  /مجرور )
تلمیذینِ  /شجرتانِ ـ مع ّلمتینِ
4
«ین» (برای
جمع سالم مذکر :مفرد َ +
«ون» برای شرایط مرفوع َ /
ّمین
ل
مع
ـ
ّمون
جمع سالم
شرایط منصوب /5مجرور )6معل َ
َ
جمع سالم مؤنث :مفرد « +ات» :معلّمات ،ج ّنات ،صالحات
جمع
جمع بیقاعده است و از برخی کلمات ساخته میشود.
جمع مکسر
مثالُ :ک ُتب (جمع کتاب)ُ ،علماء (جمع عالم) ...
1

2

3

 -1برای مشخصکردن جنس در اسمهای جمع ،ابتدا آنها را مفرد کنید و در مورد مفردشان نظر
دهید ،هر نظری که در مورد مفرد آنها صحیح باشد ،در مورد جمع آنها نیز صحیح است.
إخوة و طلبة به ترتیب جمع :أخ (برادر) و طالب (دانشآموز) هستند و چون أخ و طالب هر دو
مذکر هستند ،إخوة و طلبة نیز مذکر محسوب میشوند.
 -2برخی از اسمها به ظاهر شبیه مثنی ،جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم هستند اما در حقیقت
اینطور نیست و این اتفاق به شدت باعث اشتباه دانشآموزان میشود .برای حل این مسئله ابتدا
نشانههای مثنی یا جمع را از اسمها حذف کنید و اگر به مفرد کلمه رسیدید ،آن کلمه مثنی یا جمع
سالم بوده است اما اگر با حذف این نشانهها به مفرد کلمه نرسیدید ،حدس اولیءه شما اشتباه بوده است.
کلماتی مثل َعط ْشان ،غ َْضبان ،ط ََیران  ...به ظاهر شبیه اسم مثنی هستند اما چون با حذف
» پس در حدسمان
 /ط ََیر
 /غ َْضب
نشانههای مثنی ،به مفرد کلمه نمیرسیم « َعط ْش
اشتباه کرده بودیم و این کلمات مثنی نیستند بلکه همگی مفرد هستند و به ترتیب َعط ْشان (تشنه)،
غ َْضبان (عصبانی) ،ط ََیران (پرواز) ترجمه میشوند و نشانءه «ان» در انتهای کلمه برای خود کلمه است.
 5 ،4 ،3 ،2 ،1و  -6در مورد اعرابها در ادامه صحبت خواهیم کرد.
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اسمهایی مثل شیاطین ،قوانین ،مساکین ،براهین و  ...به ظاهر شبیه جمع مذکر سالم هستند اما با حذف
 /براه

» میرسیم که مفرد این کلمات نیستند پس در

نشانههای جمع به «شیاط  /قوان َ /مساك
حدسمان اشتباه کرده بودیم و کلمات اولیه جمع مذکر سالم نیستند بلکه همگی جمع مکسر محسوب میشوند.

اسمهایی مثل أصوات ،أبیات ،أموات ،أوقات و  ...به ظاهر شبیه جمع مؤنث سالم هستند اما با حذف

نشانههای جمع به «أصوة

 /أبیة

 /أموة

 /أوقة

» میرسیم که مفرد این کلمات نیستند پس در

حدسمان اشتباه کرده بودیم و کلمات اولیه جمع مؤنث سالم نیستند بلکه همگی جمع مکسر محسوب میشوند.

در زبان عربی همواره جمع غیرانسان در حکم مفرد مؤنث است پس جمعهای غیرانسان
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را از نظر جنس و تعداد مفرد مؤنث در نظر بگیرید؛ مثل :تلك األشجار

در زبان عربی برای اشاره به اسم ،اسمهای اشارءه متفاوتی به کار میرود که با هم آنها را بررسی میکنیم:
اسمهای اشاره

نزدیک
مذکر
دور
نزدیک
مؤنث
دور

مفرد :هذا (این)
مثنی :هذین ،هذانِ (این دو)
جمع :هؤالء (اینها)
مفرد :ذلك (آن)
جمع :أولئك (آنها)
مفرد :هذه (این)
مثنی :هاتینِ  ،هاتانِ (این دو)
جمع :هؤالء (اینها)

مفرد :تلك (آن)
جمع :اولئك (آنها)

بعد از بررسی اسم از لحاظ جنس و تعداد و اسمهای اشاره اکنون به بررسی ترکیبات اسمی میپردازیم:
منظور از ترکیبات اسمی همان گروههای اسمی هستند که به صورت چند اسم پشت سر هم میآیند

و معانی آنها با کسره به هم وصله.

پیراهنِ زیبایِ یوسف ـ درسِ مهم معلم ...
این گروههای اسمی به دو دستءه  -1ترکیبات اضافی و  -2ترکیبات وصفی تقسیم میشوند.

 -1ترکیبات اضافی :اگر دو اسم پشت سر هم بیایند و اسم دوم معنی صفتی ندهد ،آن گروه را گروه

اضافی مینامند و در این ترکیب اسم اول را مضاف و اسم دوم را «مضافالیه» مینامند.
أوراق َّ
الشجرة (برگهای درخت)
قصة یوسف (داستانِ یوسف)
ّ
أَه َ ّم

مضاف

مضاف مضافالیه

تعلیمات

مضافالیه
مضاف

المعلّم

مضافالیه

مضاف مضافالیه

(مهمترین آموزشهای معلم)

قانون طالیی مضاف :مضاف ال میپرونه /مضاف نون میپرونه /مضاف تنوینپرونه

یعنی اسمی که مضاف واقع میشود ،هیچگاه «ال» و «تنوین» نمیگیرد و همچنین اگر اسمهای جمع
مذکر سالم یا مثنی مضاف واقع شوند ،نون آنها باید حذف شود.
معلّمین  +المدرسة
الصحیح:
َعیِّن ّ

 )1معلّمین المدرسة

ترکیب اضافی

معلّمي المدرسة

الشجرة
 )2األزهار ّ

چون مضاف است نون آن حذف میشود.

 )3مظلومون العالم

گزینءه « »4بررسی گزینهها:

 )4قوانین العالم

گزینههای ( )1و ( :)3ترکیب اضافی است و چون مضاف جمع مذکر سالم است «ن» آن باید
حذف شود

معلّمي المدرسة ،مظلومو العالم

گزینءه ( :)2ترکیب اضافی است و چون مضاف «الـ» گرفته ،غلط است
(شکوفههای درخت)

الشجرة
أزهار ّ

گزینءه ( :)4ترکیب اضافی است و مضاف جمع مکسر است و چون جمع سالم نیست «ن» آن

حذف نمیشود

قوانین العالم

بدانید هرگاه اسم  +ضمیر در کنار هم قرار میگیرند یک ترکیب اضافی تشکیل میدهند.
مدارســـــنا

مضاف مضافالیه

مدرسههای ما

 -2ترکیب وصفی :هرگاه دو اسم یک گروه اسمی ،تشکیل دهند که اسم دوم معنی صفت بدهد آن

ترکیب را ترکیب وصفی مینامند.
خانءه زیبا

البیت الجمیل

در ترکیب وصفی ،اسم اول را «موصوف» و اسم دوم را «صفت» مینامیم.
پیراهن
موصوف

ارزان

صفت

الرخیص
القمیص ّ
» باید با هم تطابق داشته باشند.

در ترکیب وصفی همواره موصوف و صفت در«
الر ُ
ظیف إلی المسجد.
جل ال َّن ُ
ذهب َّ
موصوف صفت

موصوف و صفت -1 :هر دو مذکر  -2هر دو مرفوع  -3هر دو معرفه  -4هر دو مفرد
1

2

آخرین مطلبی که در یادآوری مفاهیم گذشته پیرامون آن صحبت میکنیم ،پیداکردن وزن کلمات

است که در زبان عربی بسیار پرکاربرد میباشد ،لذا به بررسی نحوءه پیداکردن وزن کلمات میپردازیم:
 1و  -2در مورد اعراب و معرفه ،نکره در ادامه توضیح میدهیم.
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برای یافتن وزن کلمه سه حرف اصلی (ریشه) آن را پیدا میکنیم و به جای آنها «ف ََع َل» میگذاریم و
بقیءه حروف باقیمانده را عیناً جایگذاری میکنیم و تمام حرکتهای موجود در کلمه را عیناً روی کلمءه
جدید ساختهشده میگذاریم.
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َ 9292ع ّین العبارة ال ّتي فیها جمع تکسیر أکْثَر:

الشمسُّ )2.
یدور َ
الد َر ُر مِ َن األحجا ِر الجمیلة الغالیة ذات اللّون األبیض.
حول األرض ،ضیاؤه من ّ
القمر کَوک ٌَب ُ
ُ )1
باب ٍ
الشجرةِ ،
واحد و ا ْدخُلوا من ٍ
！ )4ال تَ ْدخُلوا من ٍ
أبواب ُم َتف َِّرقَ ٍة
لتلك
 )3اُنْظُر
ذات الغصون ال َّن ِضرة.
ّ

متضاد الکلمات ال ّتي تحتها خطّ :
عین الخطأ عن
ّ
ّ 9393

ضیاء و بها حرار ٌة منتشر ٌة :ظلمة
مس جَذ َْوتُها ُمس َت ِع َر ٌة ،فیها
ّ )1
الش ُ
ٌ

ناجحین
راسبین في االمتحانات:
 )2التّالمیذ لم یجتهدوا في دروسهم و هم صاروا
َ
َ
المط َر :الغیم
بخار
ّ )3
متراکم في السَّ ماء ی َ ْنز ُِل منه َ
ٌ
السحاب ٌ
ُّ
ِّ
یدرس المعلم :مسموح
 )4التّکلم
ٌ
ممنوع عندما ّ

عین الخطأ حسب الواقع:
ّ 9494

َّ )1
النسائیة.
الشمس )2 .الفستان من المالبس
السماء و ضیاؤ ُه من ّ
بخار متراکِ ٌم في ّ
ّ
الش َررة ٌ

کوکب یدور َ
حول األرض.
 )3القمر
ٌ

ُ
السنة أربع ٌة و أیّام األسبوع سبعة.
)4
فصول ّ

ب الواقع:
الصحیح َ
َ 9595ع ّین ّ
ح َ
س َ

اعة الث ِ
الس ِ
ّامنه و ال ّن ِ
 )1تَ ْن َع ِق ُد ُّ
الص ُ
صف في بالدنا.
فوف ّ
راسی ُة في ّ
الد ّ

السنة.
الربیع بدایة فُصول ّ
 )2الیوم الث ّاني في األسبوع هو االثنینِ و ّ
 )3أَنْ َز َل اهللُ مِن الغیم ُّ
الد َر َر الجمیلة.

الرابع في السَّ نة هما الخریف و الشتاء علی الترتیب.
 )4الفصل الث ّالث و ّ

ٍ
ٍ
عین المناسب للفراغ:
حرارة
کبیر ذات
کوکب
مس
عظیمة کأن ّها ّ ...............
ٌ
9696الشّ ُ
ٌ

ُ )1م ْن َه ِمرة

 )2منتشرة

الصحیح في مفرد الکلمات:
عین ّ
ّ 9797

 )1ألوان

تلون
ّ

 )2أَنْ ُجم

 )4نَ ِضرة

شر َرة
َ )3

نُجوم

 )3أحجار

الصحیح في مترادف الکلمات ال ّتي تحتها خطّ :
عین ّ
ّ 9898

ِ
األحذیة باهظ ٌة و أنا ال أَق ِْد ُر أن أَشْ تَریها :غالیة
 )1قیمة هذه

العلمي :ممنوع
السفر
الجوال
ٌ
مسموح في هذا ّ
ّ )2
ّ

َ
 )3تلك البطّاریّة تَف ُْرغُ
خالل نصف یومٍ :الغراب
ِ
ِ
نیام فإذا ماتوا انْتَبَهوا :ا ْکت ََشفوا
 )4ال ّناس ٌ

جر
حَ َ

 )4سحاب

حب
ُس ُ

جمع سالم للمؤن ّث:
9999عیِّن ما فیه
ٌ

 )1أجمل األصوات لصوت القرآن!

 )3هذه األبیات تتعلّق بشاعر کبیر ٍ!
سالم للمؤنث:
جمع
عین ما لیس فیه
ٌ
ّ 10100
ٌ

 )1مِن صفات المؤمنین بَشاشة الوجه!

األرض کر ٌة من الکُرات في الفضاء!
)3
ُ

َ 10101عیِّن العبارة التي جاءت فیها أنواع الجمع:

(سراسری هنر )98

 )2أوقات الدراسة تبدأ من الثامنة صباحاً!
 )4تبدأ اإلدارات عملها من الثامنة صباحاً!
(سراسری زبان )98

الریاالت الّتي کانت معي!
َ )2د ُ
فعت له مقداراً من ّ

 )4الّذین یُقتَلون في سبیل اهلل لیسوا من األموات!

ْت هذا باطال ً
السماوات و األرض َربّنا ما َخلَق َ
！ )1و ی َ َت َف َّک َ
رون في خلق ّ
األطباء في عالج مدافعی البِالد.
ممرضات المستشفی یُسا ِع ْد َن
ّ
ّ )2

فرحین.
األعزاء إلی بیتي
َ )3د َع ْو ُت أصدقائي ّ
َ
َ )4م ْن أَ ْخلَص ِ
ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه.
أربعین صباحاً ،ظ َ َه َر ْت
هلل
َ
ُ
َ

َ 10102ع ّین الخطأ حسب اسم اإلشارة:

المتفرقة.
 )1اُ ْدخُلوا من هذه األبواب
ّ
َّ )3
الش َر َر ُة قطع ٌة من هذا ال ّنار.

َ 10103ع ّین الخطأ لِما أشیر إلیه بخطّ :

ینظرون إلی هذه َّ
الشمس.
 )2الفلاّ حون
َ
 )4ذلِك العال ِ ُم کجبلِ الر ِ
حمة.
ّ

ُّ )1
الد َرر من األحجار الجمیلة الغالیة ذات اللّون األبیض :جمع تکسیر
ت أصواتاً من بعید في الغابة :جمع مؤنث سالم
َ )2س ِم ْع ُ

فع َرفَهمٌ :
فعل ماضٍ
یوس َف ف ََدخلوا علیه َ
جاء إخْو ُة ُ
 )3و َ
！ )4ق ُْل من أَنْ َز َل الکتاب َّالذي جاء به موسیٌ :
فعل ماضٍ

َ 10104ع ّین الخطأ عن صیاغة أفعال األمر ال ّتالیة:

！ )1اُحْل ُْل عقد ًة من لساني

！ربّنا اُنْ ُصرنا علی القوم الکافرین
َ )3

َ 10105ع ّین عبارة لیست فیها صفة:

！ر ِّب اِشْ َرح لي صدري
َ )2
باب ٍ
تفر ٍ
واحد و اِ ْدخُلوا من ٍ
！ )4ال تَ ْدخُلوا من ٍ
قة
أبواب ُم ِّ

الم ْخ َزن.
المط َر )2 .عندي
خار
ٌ
أخشاب کثیر ٌة في َ
متراکم في السَّ ماء یَنز ُِل منه َ
ٌ
 )1الغیم ب ُ ٌ
ِ
الکالم َّ
قاتل.
اإلیرانیة.
االسالمیة
 )4أنا من الجمهوریّة
)3
کالدواء قلیله ی َ ْنف َُع و کثیره ٌ
ُ
ّ
ّ

َ 10106ع ّین الخطأ:

اآلخرین :امر ـ للمخاطب
سان صدقٍ في
！ )1اِجْ َعل لي ل ِ َ
َ
للمخاطبین
！ )2ال تنظروا إلی کثرة صالتِهم و صومِ ِهم :نفي ـ
َ

الظالمین :نهي ـ للمخاطب
ج َعل ْنا َم َع القوم
！ربَّنا ال تَ ْ
َ
َ )3
ِ
للمخاطبین
تفعلون :نفي ـ
تقولون ما ال
آمنوا ل َم
َ
َ
َ
！ )4یا أیُّها الّذین َ
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النص :
ثم أجب عن األسئلة ( 437ـ  )440بما یناسب ّ
ِاقرأ النّص ال ّتالي ّ

(سراسری انسانی )98

ِّش و صاحب ٍّ
بقوة خارقة لصید الفریسة
الذّ ئب حیوان یُشبه بعض أنواع الکالب ،هو متوح ٌ
فك ّ
الجبلیة
حم ِلها مسافات بعیدة .تعیش الذّ ئاب ُفرادی أو أزواجاً في المناطق
(طعمه ،شکار) و َ
ّ
184

بحیث تُصبح رؤیتها صعباً هناك!

البرد
اشتد
تتجمَّع فقط خالل فصل الشّ تاء لتکون في الجماعة عندما تبحث عن الغذاء ،و کلّما
ُ
ّ
تُصبح الذئاب أکثر خشون ًة و جرأة ،فتخرج إلی األماکن المزدحمة کالحدائق بحثاً عن الغذاء ،و
یبذل هذا الحیوان جهوداً غیر عادیّة للمحافظة علی سالمته!
للصید لیال ً ،و یُمکنها أن تقطع مسافة ما
تنام الذّ ئاب أثناء ال َّنهار في کهف بین الصخور و تخرج ّ
بین  48إلی  64کیلومتراً في َّ
اللیلة الواحدة!

اجتماعیة بسبب ...............
الذئاب عیشة
الصحیح :تعیش
43437عیِّن َّ
ّ
ُ
 )1البرودة في الشتاء و صعوبة تهیئة الغذاء فیه!

الجبلیة و صعبة العبور!
 )2أنّها تصید في المناطق
ّ

شدة خشونة الذئاب فیه!
 )3البحث عن الطّعام و الغذاء و ّ
 )4خروجها في َّ
الشتاء!
اللیل ال للصید،
فتتجمع خالل فصل ّ
ّ
(عین الصحیح):
سبب ازدیاد الخشونة و الجرأة في الذئاب؟ ّ
43438ماذا یُ ّ
 )1الحیاة االجتماعیة الّتي تختارها الذّ ئاب!

الصید فیه!
 )2فصل الشتاء و برودته و قلّة ّ
 )3إ َّنها یُمکنها أن تقطع مسافات طویلة بسرعة کثیرة!

 )4سکونتها في الجبال بحیث تصبح رؤیتها صعباً لإلنسان!

الصحیح:
43439عیِّن َّ

القوي في صید الفریسة!
ئب ف ُّکه
ّ
 )1یساعد الذّ َ
َّ
 )2تعیش الذّ ئاب فُرادی أو أزواجاً ألنها حیوانات متو ّحشة!

للصید!
 )3عند طلوع ّ
الشمس تخرج الذئاب من بین الصخور مجتمع ًة ّ
للصید ُّ
فأقل من الحیوانات اال ُخری!
ته
قو
ا
أم
الکالب،
أنواع
بعض
 )4إ َّنه یُشبه
ّ
ّ ّ

44440عیِّن الخطأ عن الذئب:

یشتد البرد تزداد الخشونة و الجرأة فیه!
لما
 )1عند ّ
ّ
الشتاء ّ
 )2یعیش في مناطق أرضها مرتفعة و نراه بصعوبة هناك!
تتجمع الذئاب للبحث عن الغذاء َ
السنة!
)3
طول ّ
ّ
قوي في صید فریسته!
 )4هو حیوان متو ّحش ّ

الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفی ( 441ـ .)443
عیِّن َّ

«44441تُصبح»:

 )1فعل مضارع ـ مزید ثالثي (حروفه األصلیة :ص ب ح) /من األفعال الناقصة ،خبره «هناك» و منصوب

 )2للمخاطب ـ مزید ثالثي (ماضیه :أصبح) ـ معرب /فعل من األفعال الناقصة ،اسمه «رؤیة» و مرفوع

 )3فعل مضارع ـ للغائبة ـ مزید ثالثي /من األفعال الناقصة ،اسمه رؤیة و خبره «هناك»

 )4مضارع ـ مزید ثالثي (من باب إفعال) ـ معرب /فعل من األفعال ال ّناقصة ،اسمه رؤیة

تتجمع»:
«44442
ّ

فعل و معفاعله جمل ٌة فعلیة
 )1للغائبة ـ مزید ثالثي (من باب تفعیل) ـ معلومٌ /

فعل و معفاعله جمل ٌة فعلیة
تفعل) ـ الزمٌ /
 )2فعل مضارع ـ مزید ثالثي (من باب ّ
فعل ،و الجملة فعلیة
(ماضیه:
 )3مضارع ـ للمخاطب ـ مزید ثالثي
جمع) ـ معربٌ /
َّ
ٍّ
متعد ـ معرب /معفاعله جمل ٌة فعلیة
تفعل ،و حروفه األصلیة :ج م ع) ـ
 )4مزید ثالثي (من باب ّ

«44443متوحِّش»:

 )1اسم ـ مفرد مذکّر ـ اسم فاعل (من فعل مجرد ثالثي) ـ معرب /خبر ،و الجملة اسمیة
 )2مفرد مذکّر ـ اسم فاعل (ماضیه :توحَّش و مصدره :توحُّش) ـ مبني /خبر

 )3اسم فاعل (من فعل مزید ،باب تفعیل) ـ نکرة ـ معرب /خبر و مرفوع
 )4مفرد مذکّر ـ اسم فاعل (مصدره :توحُّش) ـ نکرة /خبر و مرفوع

44444عیِّن الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:

ِ
الص ِ
الکاذ ُب ب ِاحتیال ِ ِه!
اد ُق ب ِِصدق ِ ِه ما ال یَبلُغ ُُه
 )1ی َ ُ
بلغ ّ
ِ
ِ
 )2ل ِ ِّ
جه ُم ِض ٌّر!
کل اختراعٍ ِع ٍّ
جه ناف ِ ٌع و َو ٌ
لمي و ابتکارٍ َو ٌ
واز ُن في َّ
بیعة مِن ِخاللِ ُو ِ
جود رواب ِط ُمتَدا ِخ ٍ
الط ِ
لة!
 )3ی َ ُّ
تم ال َّت ُ
َ
ِّ
ِ
ِ
لمیاً!
َ )4علی کُل ال ّناسِ ْ
أن یَتَعای ِشوا َم َع بَعض ِهم تَعایَشاً س ّ

النص :
ثم أجب عن األسئلة ( 445ـ  )448بما یناسب ّ
إقرأ النّص ال ّتالي ّ
ال ّزرافة حیوان لها عنق (گردن) طویل و أقدام طویلة فإن ّها أطول حیوان في العالم ،و هي تکتفي
الماء فإنَّها
أما إذا وجدت
بالماء الموجود في األوراق و لذلك تستطیع أن تعیش في المناطق الجا ّفةّ ،
َ
کیفی ُة جسمها!
ت َتناول منه کثیراً ،و تتغذّ ی علی األوراق الجدیدة لألشجار ،و تُساعدها علی تناولها
ّ
فمها إلی سطح الماء ،و ال تعود إلی
للزرافة من أن تُباعد بین قدمیها
ال ّ
األمامیتین لیصل ُ
ّ
بد ّ
للصید و هي في تلك الحالة!
مما یجعلها عرض ًة ّ
األول ّإال بصعوبةّ ،
وضعها ّ
(سراسری هنر )98

نقوش تُساعدها
جداً من الحیوانات اال ُخری .و علی جسمها
ٌ
سرعة ال ّزرافة للحرکة و الفرار أکثر ّ

الصوت!
علی االختفاء بین األشجار .تمتلك ال ّزرافة اُذنین
متحرکتین لسماع جهة ّ
ّ

تحمل العطش »...............
الصحیح« :لل ّزرافة
44445عیِّن َّ
قابلیة کبیرة علی ّ
ّ

 )1لک ّنها عند ما وصلت إلی الماء ال تشرب منه کثیراً!

کثیر فال تتغذّ ی ّإال منها!
ألن في األوراق الجدیدة ماء
ّ )2
ٌ

حد کبیر!
ألن الماء الموجود في األوراق یرفع عطشها إلی ّ
ّ )3

 )4فال تقدر أن تعیش في المناطق الجافّة البعیدة عن األنهار!
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«إن أقدام ال ّزرافة طویلة ،و هذا »...............
44446عیِّن الخَ طأّ :

جداً!
مانع لفرارها من
أن سرعتها کثیر ٌة ّ
العدو مع ّ
ٌ )1
ّ

أساسیة لسهولة فرارها و ابتعادها من األعداء!
 )2وسیلة
ّ

یسبب أن تحصل علی مطلوبها بسهولة و تشبع تماماً!
ّ )3

األمامیتین!
 )4ال یس ِّبب مشکلة لها في شرب الماء أل ّنها تُباعد بین قدمیها
ّ
44447عیِّن الخطأ« :ال ّزرافة تقدر أن تتغذّ ی علی األوراق الجدیدة أل َ َّن »...............
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 )1لحمها لذیذ و تصیدها الحیوانات القویّة!
رأسها بین الغصون!
 )2لها عنق طویل و به تَ ّ
مد َ

جیداً!
 )3یدیها و قدمیها تساعدانها علی ذلك العمل ّ
 )4جسمها أطول من الحیوانات َّالتي تعیش في الغابة!
الصحیح عن ال ّزرافة:
44448عیِّن َّ

متحرکتان!
 )1اُذناها حا ّدتان و قویّتان أل ّنهما
ّ

ألن لها عنقاً طویال ً!
 )2هي تشرب الماء بسهولة ّ

 )3أنسب األوقات لصیدها هو عند ما تشرب الماء!
 )4ال ّنقوش َّالتي علی جسمها تُساعدها في االختفاء عن األعداء!

الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي ( 449ـ .)451
عیِّن َّ

«44449تُسا ِعد»:

فعل و مفعوله ضمیر «ها»
 )1مضارع ـ للغائبة ـ مزید ثالثي (من وزن «تفاعل»)ٌ /
فعلیة
 )2فعل مضارع ـ مزید ثالثي (مصدره :مساعدة علی وزن «مفاعلة»)ٌ /
فعل و معفاعله :جمل ٌة ّ

فعلی ٌة
 )3فعل مضارع ـ للمخاطب ـ مزید ثالثي (حروفه األصلیة :س ع د) ـ معلوم /معفاعله جمل ٌة ّ

فعلیةٌ ،و ضمیر
 )4مضارع ـ للغائبة ـ مزید ثالثي (من وزن «تفاعل ،یتفاعل») ـ مجهولٌ /
فعل و الجمل ُة ّ
«ها» مفعوله

«45450ت َمتلك»:

 )1للغائبة ـ مزید ثالثي (من وزن «افتعل» و مصدره :امتالك) ـ معلوم /فاعله «اُذنین»
«الزرافة»
 )2مضارع ـ للغائبة ـ مزید ثالثي (مصدره :علی وزن «اِفتعال») /فعل و فاعله ّ

فعلیة
 )3فعل مضارع ـ مزید ثالثي (حروفه األصلیة :م ل ك) ـ مجهولٌ /
فعل ،و الجملة ّ

فعلیة
 )4للمخاطب ـ مزید ثالثي (حروفه األصلیة :م ل ك) ـ معلوم /فعل و مع فاعله جمل ٌة ّ

«45451العالم»:

الجر
 )1مفرد مذکر ـ اسم فاعل (حروفه األصلیة :ع ل م) /مجرور بحرف ّ
الجر؛ و خبر للمبتدأ «حیوان»
معرف بأل /مجرور بحرف ّ
 )2مفرد مذکر ـ ّ

معرف بأل /في العالم :جار و مجرور
 )3اسم فاعل (من الفعل المجرد الثالثي) ـ ّ

الجر؛ في العالم :جار و مجرور
معرف بأل /مجرور بحرف ّ
 )4اسم ـ مفرد مذکر ـ ّ

45452عیِّن الخَ طأ في ضبط حرکات الکلمات:

ح ِ
دید و ال ُّنحاسِ !
 )1أَ َمرهُم ذو القَرنَینِ ب َِأ ْن یَأتوا ب ِال َ
الدرسِ جَ ِّیداً یَرسب في ِ
َ )2م ْن ال یَست ََمع إلی َّ
االمتَحانِ !
ُ ْ
َ
َأس َعلی َکت ِ ِ
ف أص َغرِ األصنامِ
َ )3ع َّل َق
إبراهیم  ⒔الف َ
ُ
ح ّجاجِ في مِ َنی و َع ٍ
ج َم ِ
رات!
 )4أَتَ َذ َّک ُر
رفات و َر ْم َي ال َ
خیام ال ُ
َ
النص :
ثم أجب عن األسئلة ( 453ـ  )456بما یناسب ّ
ِاقرأ النّص ال ّتالي ّ

(سراسری زبان )98

إن المیزان ُمنذ القدیم ح ّتی اآلن وسیلة لوزن األشیاء و هو رمز للعدل و المساواة ،و تُسمَّی
ّ
بالرغم من کونه
القیام ُة أیضاً یوم الحساب و المیزان .و قد أصبح شعاراً ترفعه المحاکم في العالم ّ

آلة بسیطة!
(ج میزان)
ِاخترع
اإلنسان المیزان لتیسیر شؤونه االقتصادیّة .في البدایة کانت الموازین ِ
ُ

توسعت استخداماتُها .فقد قام قدماء المصریّین بصناعة موازین من الخشب
ثم َّ
حجریّة بسیطة ّ

تُعلّق في أطرافها کفّتان.

ِّ
مدرجة یستخدمها البقّالون .و في حساب األوزان الثقیلة
و للموازین أنواع
متعددة ،بعضها َّ
اإللکتروني منه و هو علی کفّة واحدة فقط!
القبان (قپان) و أخیراً یُستخدم النوع
نستخدم ّ
ّ

الصحیح:
عین ّ
ّ 45453

اإللکتروني کثیراً في األسواق!
 )1نَری المیزان
ّ

 )2شعار المحاکم صورة المیزان و هو لیس بسیطاً!

 )3کان المصریّون ّأول من قام بصناعة الموازین و لها کفّتان!

المدرجة کفّة واحدة!
ان لألوزان الثقیلة و له کفّتان ،و للموازین
القب َ
 )4نستخدم ّ
ّ

«الدقة في الحساب ».............
عین الخطأّ :
ّ 45454

حة بیعنا و شرائنا في المجتمع!
 )1سبب لِص ّ
الزمان حتّی اآلن!
 )2کانت منذ قدیم ّ

الخاصة!
 )3حصولنا علیها بواسطة الوسائل
ّ

الدقیقة!
 )4ال تحصل ّإال بالموازین
المدرجة ّ
ّ

عین الخطأ« :إن لم یکن المیزان ».............
ّ 45455

 )1یظهر الظّلم و العدوان کثیراً!

الشراء بین ال ّناس!
 )2تزول سهولة البیع و ّ

ُ
مشاکل عدیدة!
 )3تحصل للمحاکم

 )4ال نحصل علی وزن األشیاء ّإال بصعوبة!
عین األقرب لمفهوم النّص:
ّ 45456

！إن اهلل یأمر بالعدل		
ّ )1
！ )3اِعدلوا ،هو أقرب للتقوی

！ )2أوفوا الکیل و المیزان بالقسط

ذرة خیراً ی َ َره
！ )4فمن یعمل مثقال ّ
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عین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیة ( 1ـ .)10
ّ

َ
عارفوا  :...هان ای مردم
！1-1یا أیّها النّاس؛ إن ّا َخلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شُ عوبًا و
قبائل ل َت َ

...............

 )1همانا ما شما را از یک نر و یک ماده آفریدیم و شما را ملتها و قبایل قرار دادیم تا با یکدیگر آشنایی
یابید !...
 )2شما را قطعاً به شکل نر و ماده آفریدهایم و ملتها و قبایل را در شما قرار دادیم باشد که با هم انس
بگیرید !...
 )3شما را بدون شک به صورت مذکر و مؤنث آفریدهایم و شعبهها و عشیرهها از شما قرار دادیم تا
یکدیگر را بشناسید !...
 )4قطعاً ما شما را از یک مرد و یک زن خلق کردیم و به هیئت اقوام و قبیلهها پدید آوردیم تا شاید
یکدیگر را بشناسید !...
حکیم!»:
عي صدیقَه الحمیم و ال ّتجرِب َة ُم
«2-2مَن أراد أن یَ َ
ستشاره ال َ
نجح في حیاته فلیجعلِ ّ
َ
الس َ

 )1کسی که خواسته است در زندگیش پیروز گردد ،تالش را دوستی گرم و صمیمی و تجربه را مشاوری

حکیم برای خود قرار میدهد!
 )2هر کسی که میخواهد در زندگی خود موفق شود باید سعیکردن را دوستی صمیمی و تجربهکردن
را مشاوری دانا قرار دهد!
 )3آنکه پیروزشدن را در زندگیاش خواسته است ،دوست صمیمیاش را سعیکردن و مشاور دانایش
را تجربه قرار میدهد!
 )4هر کس بخواهد در زندگی خود موفق بشود ،باید تالش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند
خویش قرار دهد!

ٍ
َ
أحد ث ُّم ن َفهم أن ّنا کُنّا مخطئین یَجب علینا أن ن َعتذر منه ُمعترفین بذلك ،و هذا
عمل
«3-3إذا ن َعیب
ٌ
دلیل علی شجاعتنا!»:

 )1آنگاه که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم ،باید اعتراف کرده عذرخواهی
کنیم ،که این دلیل بر شجاعتمان است!
 )2وقتی از کار فردی عیب میگیریم سپس میفهمیم که خطا کرده بودیم ،باید ضمن اعتراف به آن ،از
او معذرتخواهی کنیم ،و این دلیلی بر شجاعت ماست!
 )3اگر عمل کسی را عیب بدانیم آنگاه بفهمیم که خطا کردهایم ،بر ما واجب است معذرتخواهی کرده
اعتراف کنیم ،که این دلیلی بر شجاعت ما میباشد!
 )4هرگاه از عمل کسی عیبجویی کنیم آنگاه بفهمیم که ما خطاکاریم ،حتماً باید به خاطر آن
عذرخواهی کنیم در حالی که به آن اعترافکنندهایم ،و این دلیلی بر شجاعتمان خواهد بود!
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السنة!»:
ضررا ال
یضرك
الصف،
ّ 4-4
«إن ال َهمس ال ّذي یمنعك عن التعلّم في ّ
تتنبه إلیه إلاّ في نهایة ّ
ّ
ّ
ً

 )1آهسته سخن گفتنی که تو را از آموزش در کالس بازدارد ،کامال ً به تو ضرری میزند که متوجه آن
نمیشوی مگر در پایان سال!
 )2در کالس در گوشی سخنگفتن ،تو را از آموختنی باز میدارد که به تو قطعاً ضرر میزند و متوجه
آن نمیشوی مگر در پایان سال!
 )3آهسته سخن گفتن در کالس ،تو را از یادگیری بازمیدارد و به تو ضرر میزند به گونهای که فقط در
پایان سال متوجهاش میشوی!
 )4پچپچ کردنی که تو را از آموختن در کالس بازدارد ،به تو ضرری میزند که فقط در پایان سال متوجه آن میشوی!
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ٍ
کمجموعة من ُّ
الدب األکبر!»:
«5-5هناك سبعة نجوم منیرة
السماء تُسمَّی ّ
الدرر بین مئات آالف نجمة اُخری في ّ

 )1هفت ستارءه نورانی که چون مجموعهای از مروارید در میان صد هزار ستارءه دیگر در آسمان هستند،
دب اکبر را تشکیل میدهند!
ّ
 )2هفت ستارءه درخشان که چون مجموعهای از مرواریدها در میان صدها و هزاران ستارءه دیگر در پهنءه
دب اکبر میباشند!
آسماناندّ ،
 )3هفت ستارءه درخشان همچون مجموعهای از مرواریدها در میان صدها هزار ستارءه دیگر در آسمان
دب اکبر نامیده میشود!
وجود دارد که ّ
 )4هفت ستارءه تابان مجموعهای چون مروارید هستند که در میان صدها هزار ستارءه دیگر در پهنءه
دب اکبر نامیده میشود!
آسمان قرار دارند و ّ

األطلسي!»:
المحیط
«قو ًة هذا اإلعصار ت َسحب
َ
األسماك إلی مکان بعید علی بُعد مائ َتي کیلومت ٍر من ُ
ّ 6-6
ّ

 )1قدرت این گردباد ماهیها را به مکانی دور ،در فاصلءه دویست کیلومتری از اقیانوس اطلس میکشانَد!
 )2چنین گردبادی با قدرت ،ماهیها را به مکان دور ،در دویست کیلومتر دورتر از اقیانوس اطلس میاندازد!
 )3نیروی این طوفان ماهیها را به سوی مکان دور ،در دویست کیلومتر آن طرفتر از اقیانوس اطلس میکشانْد!
 )4این گردباد با نیروی زیاد ،ماهیها را به سمت مکانی دوردست ،در فاصلءه دویست کیلومتری اقیانوس
اطلس پرتاب میکند!

ٍ
سنة!»:
نوع من هذه األشجار الطویلة العجیبة قد یَصل إلی أکثر من خمسمائة
ُ «7-7عمر ٍ

 )1یک نوع از این درختهای بلند ،عمرش شگفتانگیز است ،گاهی به بیش از پانصد سال میرسد!
 )2یک نوع از این درختهای ِ
بلند شگفتانگیز ،عمرشان قطعاً بیشتر از پانصد سال است!
 )3عمر نوعی از این درختان که بلند و عجیب هستند ،قطعاً بیشتر از پانصد سال است!
 )4عمر نوعی از این درختان ِ
بلند عجیب گاهی به بیش از پانصد سال میرسد!

الصحیح:
عین ّ
ّ 8-8

دائما :زندگی را هرگز بدون نقص نخواهی یافت ولی همیشه زیباست!
 )1لن تکون الحیا ُة دون نقص ولک ّنها جمیلة ً
 )2ذهبنا إلی غابة و رأینا هناك آیات ربّنا الکبری :به جنگلی رفتیم و در آنجا نشانههای پروردگار بزرگمان را دیدیم!
الکذب و إن کان للمزاح :خوشا به حال کسی که از دروغگفتن دوری میکند،
 )3طوبی لمن یَجتنب
َ
اگرچه برای مزاح باشد!
إن العین ال تَدور في ا ّتجاهین إلاّ في بعض الحیوانات کالحرباء :چشم بعضی حیوانات مثل حرباء در
ّ )4
دو جهت مختلف میچرخد!

عین الخطأ:
ّ 9-9

الصعبة إعانةً :معلم مرا در درسهای مشکل بدون شک یاری میکند!
 )1تعینني المعلّم ُة في ّ
الدروس ّ

إن العلوم ال ّنافعة تُنیر عقل اإلنسان و قلبه :قطعاً علوم سودمند عقل انسان و قلبش را روشن میکند!
ّ )2

سالما شامالً :خداوند همءه نواحی زمین را از صلحی فراگیر پر خواهد کرد!
جمیع نواحي األرض
َ
ً
َ )3
سیمأل اهللُ

دائما :خدای ما کسی است که در پیشامدهای بد همواره نگهدار ماست!
 )4ربّنا هو الّذي یحمینا من شرور الحادثات ً

الصحیح:
عین ّ
«1010یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است!» ّ

ٍ
خیر من عبادة سبعین سنة!
 )1تفکّر ساعة ٌ

 )2الساعة في التفکّر أفضل من سبعین سنة العبادات!

السنة!
خیر من العبادة من سبعین ّ
 )3التفکّر في الساعة ٌ

 )4ساعة واحدة من التفکّرات أفضل من سنة سبعین من العبادات!

النص:
ثم أجب عن األسئلة ( 11ـ  )17بما یناسب ّ
ِاقرأ النّص ال ّتالي ّ

یُ ُّ
الساحلی ِة
خاص ًة في المناطق
صید األسماك من أکثر ال ِمهن ال ّتي یَشتغل بها
عد (یُعتبر) ُ
ُ
اإلنسان لیدیر عیشَ ه ّ
ّ
ِ
الغذاء ال ّتي
لحوم األسماك واحدة من أهمِّ مصادر
حیرات و األنهار ،بحیث تُشکِّل
بالب َ
أو المناطق ُ
ُ
المحاطة ُ

هما لإلنسان في العصور القدیمة ،و قد
یَستفید منه
ُ
ذائیا ُم ًّ
صدرا ِغ ًّ
اإلنسان في العالم .کما کانت األسماك مَ ً
َدل علی َص ِ
حجریّة القدیمة لعصر الفَراعنة ال ّتي ت ُّ
األسماك و طریقة قیامهم
یدهم
ُوجدت
َ
الکثیر من ال ُّنقوش ال َ
ُ

اإلنسان صعوبة في الحصول علیها!
به ت َغذّیهِ م َعلیها ،إِضافة إلی هذا لم یجد
ُ
ٍ
بلغ مَن یُمارسون َها
ریاضة مَحبوبة ل َدی العدید من النّاس
تحولت ِمهن ُة َصید األسماك إلی
حیث یَ ُ
َّ
ُ
حین یَذهبون إلی المناطق ال ّتي تُوجد فیها هذه
الیین من النّاس .فهناك ُ
بعض النّاسِ
َ
َ
َ
حوالي مَ
ٍ
الصید علی مَرِّ ال ّزمان و ت َّ
ُ
َعددت
ُرق
ط
لت
تحو
و
؛
بسیطة
بوسائط
ه
ن
لک
ید
بالص
شتغلون
ی
ة
اإلمکانی
ّ
ُ
ّ َ
ّ
ّ
ّ
المستخدمَة في َصید األسماك!
ُ
الطرق ُ

النقوش الحجریّة القدیمة ّ
أن ...............
الصحیح:
ُ
تدل علی ّ
عین ّ
ّ 1111

 )1الناس کانوا یَتم ّنون أن یَرفعوا مشکل َة جوعهم!
 )2صید األسماك کان مهن ًة حدیثة ال َّ
نتعلمها من أجدادنا!
کیفیة صید األسماك!
تحوال ً في
ّ
سبب ّ
 )3مرور الزمان قد ّ

مهما من القدیم کان لحم األسماك!
غذائیا
مصدرا
)4
ً
ًّ
وحیدا و ًّ
ً

أهم ال ِم َهن من قدیم الزمان لإلنسان؟
عین الخطأ :لماذا کان صید األسماك من ّ
ّ 1212

اس في الطبیعة!
السمك کان ثرو ًة
ألن
َ
ّ )1
ّ
طبیعیة یَجدها ال ّن ُ
ِ
ساعات فراغهم باالشتغال بهذا العمل!
 )2أل ّنهم کانوا یَملؤون

جه به!
 )3أل ّنه کان سهال ً لإلنسان أن یَحصل علیه لیرفع حوائ َ
ألن صید األسماك ال ی َ ُّ
سد جو َعه فقط بل یُساعده علی إدارة حیاته!
ّ )4

اس ...............
عین الخطأ :مَضی
ُ
الزمان و َعلم النّ ُ
ّ 1313
 )1السُّ بل المختلفة لصید األسماك!

بالصید بالوسائط البسیطة!
 )3کیف یَشتغلون ّ

کیفیة استخدام صید األسماك کریاضة!
)2
ّ

أن لحم األسماك هو في ّ
ُ
أفضل مصدرٍ لغذائهم!
کل مکانٍ
ّ )4
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1414اُذکر ما لم ِ
النص:
یأت في ّ

مر الزمان!
الصیادون غ َّیروا ا
َ
ّ )1
ُسلوب َعملهم علی ّ

للصید یَعرفها الناس کلّها من القدیم!
 )2هناك ٌ
طرق کثیرة ّ

عض ال ّناس یَملؤون ساعات فراغهم بالقیام بصید السمك!
 )3ب َ ُ

 )4لم یکن یستفید الناس من الوسائط الث ّقیلة و الحدیثة للصید!
عین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي ( 15ـ .)17
ّ

«1515یَشتغل»:
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 )1مضارع ـ للغائب ـ حروفه األصلیة ثالثة ،و مصدره «اشتغال» /فعل و فاعله «اإلنسان»
 )2فعل مضارع ـ للغائب ـ له ثالثة حروف أصلیة و حرفان زائدان (= مزید ثالثي) /فعل و فاعله محذوف
 )3مضارع ـ ما ّدته أو حروفه األصلیة «ش ،غ ،ل» ،و مصدره علی وزن «انفعال» /فعل و فاعله «اإلنسان»
 )4فعل مضارع ـ حروفه األصلیة ثالثة ،و له ثالثة حروف زائدة /فعل و فاعله «اإلنسان» و الجملة فعلیة

«1616تُشکِّل»:

 )1فعل مضارع ـ للمفرد المؤ ّنث الغائب (أي للغائبة) /فعل و فاعله «لحوم» و الجملة فعلیة
تفعل /فاعله «لحوم»
 )2مضارع ـ للغائبة ـ ماضیه «تَش َّکل» و مصدره «تَش ُّکل» علی وزن ّ

األصلیة «ش ك ل» و مصدره «تشکیل» علی وزن تفعیل» /مع فاعله جمل ٌة فعلیة
 )3مضارع ـ للمخاطب ـ حروفه
ّ

أصلیة و حرف واحد زائد (= مزید ثالثي) /فاعله «األسماك» و الجملة فعلیة
 )4فعل مضارع ـ للمؤ ّنث ـ له ثالثة حروف ّ

«1717مصادر»:

«أهم»
مکسر أو تکسیر (مفرده «مصدر» مذکر) /مضافإلیه ،و المضاف:
 )1اسم ـ جمع ّ
ّ

مکسر ـ اسم مکان (فعله «صدر» و مصدره «تصدیر») /مضاف ،و المضافإلیه« :الغذاء»
 )2جمع ّ

«مفعل» من فعل ثالثي) /مضافإلیه ،و المضاف« :الغذاء»
 )3جمع تکسیر ـ اسم مکان (علی وزن َ

مکسر (مفرده «مصدر» مذکر) ـ اسم مفعول (مأخوذ من فعل «صدر») /مضافإلیه و مضاف
 )4اسم ـ جمع ّ
عین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة ( 18ـ .)25
ّ

عین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:
ّ 1818

 )2عال ِ ٌم یُن َتفَع ب ِعل ِم ِه خَیر مِن أل ِ
ْف عاب ِد!
الع َمل!
 )1ث َمرة ال ِعلمِ إخالص َ
ٌ
رب و السِّ لم! َّ )4
 )3تُؤ ّدي َّ
ح ِ
وائیة!
الش َ
هما في ال َ
جرة الخانَ َق ُة شَ جر ٌة تَنمو في بَعضِ الغابات اال ُس ُت ّ
الدالفین َدوراً ُم ًّ

الصحیح:
عین ّ
ّ 1919

العمالء :هم الّذین یعملون لراحة ال ّناس!
ُ )1

حنیف :هو الّذي ال یَعبد إلاّ اهلل الواحد!
 )2ال َ

 )3البُحیرة :یدخل ماء األنهار فیها و هي أکبر من البحر!

 )4یوم الخمیس :الیوم السادس من اال ُسبوع و قبله یوم الجمعة!

الذهبیة ،فهو الفائز »!...............
سعید في المسابقة و حصل علی الجائزة
الصحیح للفراغ« :نجح
ٌ
عین ّ
ّ
ّ 2020

 )1األحد

األول
ّ )2

 )3الواحد

 )4اال ُولی

عین ما فیه اسم التفضیل و اسم المکان معاً:
ّ 2121

إن بعض المتاجر َمفتوح إلی نهایة اللّیل!
ّ )1

رأیت مکتبة في مدینتنا کانت من أکابر مکاتب العالم!
)2
ُ
نوعیة أعلی!
حب أن نشتري ما نریده بثمن أرخص و ّ
 )3نُ ّ

العامة أبیض!
 )4یجب أن یکون لون جدار المطابخ ّ
خاصة في األماکن ّ

عین ما لیس فیه «نون الوقایة»:
ّ 2222

کالم صدیقي إلصالح نفسي!
 )1یُساعدني ُ
ِ
ِّ
 )2أقول لزمیلي أعني في ّ
حل هذه المسألة!

 )3یَتم َّنی أخي أن یصل إلی المراحل العالیة في العلم!
 )4أعانني صدیقي في تَ ُّ
الصعبة فشکرته کثیراً!
علم دروسي ّ

الصحیح للفراغین:
عین ّ
ّ 2323
ِ
ذهبت مع أحد عشر زمیال ً من زمالئي إلی المکتبة في الساعة السابعة صباحًا ،رجع منّا زمیالن اثنان
ُ
الساعة . ...............
و لکنّنا بقینا خمس ساعات هناك .عند الرجوع کان عددنا  ...............أشخاص و کانت ّ

 )1عشر /ثاني عشر!		

 )3عشرة /الثانیة عشرة!		

 )2تسعة /ثاني عشر!

 )4تسعة /الثانیة عشرة!

عین ما فیه الحال:
ّ 2424

إن شجرة الخبز شجرة عجیبة و تحمل األثمار في نهایة األغصان!
ّ )1

 )2رأیت شجرة الخبز و هي تحمل أثمارها في نهایة أغصانها!

 )3رأیت شجرة الخبز الّتي تحمل األثمار في نهایة األغصان!
 )4شجرة الخبز شجرة تحمل أثمارها في نهایة أغصانها!
عین ما لیس فیه مفهوم الحصر:
ّ 2525

الس ّیار َة المعطّلة!
 )1ال نأخذ إلی موقف التّصلیح إلاّ ّ

الناس إلاّ ما یخافون من عواقب جهره!
 )2ال یستر ُ
المریض أنواع الفواکه إلاّ التّفا َح!
 )3یتناول هذا
ُ
السلیم!
السالمة إلاّ بالذّ هن ّ
 )4لم تکن ّ
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