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پایۀ دوازدهم

عّي األصّح واألدّق يف الجواب للرتجمة. -  

»قيمة کّل اْمرئ ِبأعاملِه الَحسنة و عقله الّثابت و العفاف و األدب«: 

۱( ارزش انسان ها به کارهای نیک و خرد استوار و پاک دامنی و ادب است!  

۲( ارزش های انسانی به کارهای نیک شخص و عقل ثابت و عفاف و تربیت اوست! 

۳( ارزش هر شخصی به کارهای نیک او و ِخرد استوار وی و پاک دامنی و ادب است!

۴( ارزش همه اشخاص به کارهای خوبشان و ذهن ثابتشان و پاک دامنی ادبشان است! 

عّي الّصحيح )عن »ال« النافية للجنس(:-  

۱( ال الکتاَب کالقرآن يف هداية الناس! 

۲( ال يشَء أجمَل من الّصحة و الّسالمة! 

۳( ال الجهَل إاّل و هو يرّض الناس يف حياتهم! 

۴( ال عنرَص کالحديد يف توصيل الحرارة و الکهرباء! 

عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل العمر يف.-  

»إنّه زائٌر و أنا َزّواٌر ِمن ُزّوار هذا املکان املقّدس!«: 

۱( ُزّوار: جمع مکّس أو تکسري )مفرده: زائر، مذکر(- اسم مبالغة / مجرور بحرف الجر، من ُزّوار: جار و مجرور 

۲( َزّوار: اسم- مفرد مذکر- اسم مبالغة )مأخوذ أو مشتق من ماّدة »زور«(- نکرة / خرب للمبتدا »أنا« و مرفوع 

٣( زائر: مفرد مذکر- اسم فاعل- معرفة )علم(- معرب / خرب لحرف »إّن« املشبّهة بالفعل و مرفوع 

س: اسم- مفرد مذکر- اسم مکان )مشتق من فعل »قّدس« من باب تفعیل( /صفة و مجرور بالتبعية للموصوف املکان«  ۴( املقدَّ

عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل املرصيف.-  

)أذا ُقرئ الُقرآُن... أَنِصتوا لعلّکم تُرَحمون(:

۱( أنِصتوا: فعل أمر- للمخاطبنَي- مجرّد ثاليث- متعدٍّ / فعل و مع فاعله جملٌة فعلية 

۲( القرآن: اسم- مثّنی مذکّر- معرف بال- معرب / نائب فاعل و مرفوع لفعل »قرئ« 

۳( قرئ: فعل ماٍض- للغائب- مجهول )= مبني للمجهول(/ فعل و نائب فاعله »القرآن« و الجملة فعلية 

- مبني للمجهول- معرب / فعل و مع نائب فاعله جملٌة فعلية و خرب لحرف »لعّل« ۴( تُرحمون: مضارع- للغائبنَي- متعدٍّ
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عّي الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-  

۱( يبلُُغ الّصاِدُق ِبصدِقه ما ال يَبلُغُه الکاِذُب ِبکذِبه! 

۲( تَعيُش األسامُک يف النِّهِر و البَحر، و لَها أنواٌع ُمختلِفٌة! 

۳( واِحُد و ِعرشوَن زائُد اِثننِي و ستنَّي يُساوي ثاَلثًَة ومثاننَي! 

۴( کأّن املُشرَتَي ُمرتدٌَّد يف ِشاِء الِبضاعِة و لکنَّ البائَع عازَم َعىل بَيِعها!

عّي الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-  

۱( إنَُّه رَُجُل صاِدُق و َصبّاٌر و ُمحرتٌَم و اِتََّصَل ِبَصديِقِه! 

۲( َحرَضَ الزَُّمالُء يف صالَِة اِلمتَحاِن إاّل حاَمداً! 

۳( أرَسلوا فَريقاً لِزيارِة املَکان و التَّعرُِّف َعىل األْسامِک! 

ِد!  ۴( يف االُسبوع التّايل َحرَضوا لاِلِمِتحاِن يف الَوقِت املُحدَّ

عّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -  

)أنفقوا ماّم رزقناکم من قبل أن يأيت يوُم ال بيٌغ فيه و ال ُخلٌّة و ال شفاعُة(: 

۱( از آنچه بر شام روزی داده ایم انفاق کنید قبل از اینکه روزی فرا رسد که نه بیعی در آن است و نه دوستی و نه شفاعت!

۲( از آنچه بر شام ارزانی داشته ایم انفاق کنید پیش از اینکه آن روز فرا رسد که هیچ بيع و دوستی و شفاعت در آن نباشد!

۳( از چیزهایی که روزی شام کردیم ببخشید قبل از آنکه روزی برسد که خریدوفروش و دوستی در آن نیست و نه شفاعت!

۴( از چیزهایی که روزی شام قراردادیم بخشش کنید پیش از آنکه روزی برسد که هیچ فروشی و هیچ دوستی و هیچ شفاعتی در آن نباشد!  

عّي الّصحيح عن »ال« النافية للجنس:-  

۲( ال فقر أسوأَ من الجهل، يفني عمرنا!  ۱( ال اليوم کيوم البعث، ال نعلم أرساره!   

۴( ال قدرة أقوى من العقل لحّل مشاکلنا!  ۳( ال فصُل کالّربيع، األشجار فيه نرضة!    

)ُقل إّن اللّه قادر عىل أن يُنزِّل آيًة ولکن أکرث هم ال يعلمون( عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيفّ:-  

۱( آية: اسم- مفرد مؤنث- اسم تفضيل- نکرة- معرب / مفعول )= مفعول به( و منصوب 

۲( ينزِّل: مضارع- للغائب- مزيد ثاليث )من باب تفّعل(- متعدٍّ / فعل و مع فاعله، جملٌة فعلية 

۳( اللّه: لفظ الجاللة- اسم- مفرد مذکر- نکرة- عرب / اسم »إّن« املشبّهة بالفعل و منصوب، و الجملة اسمية

۴( قادر: اسم- مفرد مذکر- اسم فاعل من الفعل املجرد الثاليث(- نکرة / خرب »إّن« املشبّهة بالفعل، و مرفوع 

ليت الطّلب يعرفون أّن الطالب املجتهد يقدر أن يُعوِّض قلّة استعداده باالجتهاد!« عّي الرتجمة الصحيحة:-   

۱( شاید دانشجویان بدانند که دانشجوی کو شام می تواند کم بودن استعدادش را با تالش جربان مناید! 

۲( ای کاش دانش آموزان بدانند که دانش آموز کوشا می تواند کمی استعدادش را با تالش جربان کند!  

۳( شاید دانش آموزان بفهمند که دانش آموز تالش گر توانایی دارد که کم بودن استعداد را با تالش جربان مناید! 

۴( ای کاش دانشجویان می فهمیدند که دانشجوی تالش گر توامنند است که کمی استعدادش را با تالش جربان کند!
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»ال يَغرَتّ بالدنيا أبداً َمن يَعلم أنّها کرساٍب، يَرى فيها ما ال وجوَد له!« عّي الرتجمة الصحيحة:-   

۱( فریب دنیا را کسی منی خورد که دانسته است آن مثل رسابی است که هرگز در آن چیزی وجود ندارد! 

۲( کسی هرگز فریب دنیا را نخورده است اگر بداند که آن مثل رساب است و در آن هیچ چیزی وجود ندارد! 

۳( کسی که می داند دنیا چون رسابی است که در آن چه وجود ندارد دیده می شود، فریب دنیا را هرگز منی خورد! 

۴( هرگز فریب دنیا را منی خورد کسی که می داند که آن چون رسابی است که در آن چیزی را می بیند که اصالً وجود ندارد!

»کلُّ الّناس سواٌء و ما هم سوی لحم و علم و عصب االُّم و ألب، و الجّهال يفتخرون بنسبهم!« عّي الرتجمة الصحيحة:-   

۱( همه ی مردم برابرند و جز گوشت و استخوان و پی از یک پدر و مادر نیستند، درحالی که نادانان به نسب خود افتخار می کنند! 

۲( همه ی مردم با هم برابرند و چیزی جز گوشت و استخوان و پی از پدر و مادرشان نیستند، حال آن که نادان مفتخر به نژاد خود است! 

۳( مردم همگی با هم برابرند و جز گوشت و استخوان و عصبی از پدر و مادرشان نیستند، اما نادان به نسبت خود فخر می فروشد! 

۴( مردم همگی یکی هستند از گوشت و استخوان و عصب و از یک پدر و مادر، اما نادانان به نژاد خود افتخار می کنند!

عّي الرتجمة الصحيحة:-   

»ال أحد يقدر أن يرجع إىل الوراء و يبدأ من جديد، ولکن کّل الناس يستطيعون أن يبدؤوا من اآلن!«: 

۱( کسی منی تواند به عقب برگردد و دوباره شوع کند، ولی مردم همه می توانند از االن آغاز کنند! 

۲( کسی منی تواند به عقب برگردد و دوباره آغاز کند، اما انسان ها همه توانایی دارند از االن شوع کنند!  

۳( هیچ کس نیست که بتواند به عقب خود برگردد و از نو آغاز کند، اما همه ی انسان ها قادرند هم اکنون آغاز کنند!

۴( هیچ کس نیست که بتواند به عقب برگردد و از نو شوع کند، ولی همه ی مردم می توانند از هم اکنون شوع کنند! 

»کاش همه ی شهرهای کشورم را می دیدم!« عّین التعريب الصحيح:-   

۲( ليتني أنظر کّل املدن يف بالدي!  ۱( لعلّني اُشاهد مدن بالدي جميعاً!    

۴( ليتني کنت اُشاهد جميَع مدن بالدي!  ۳( لعلّی کنت أنظر مدن بالدي کلّها!    

عّي الصحيح )بالنظر إىل تأکيد الجملة(:-   

۱( إّن الفخر لإلنسان الّذي له عقٌل ثابت: فخر برای انسانی است که بی گامن دارای عقلی ثابت است! 

۲( إّن وعاء العلم ال يضيق بکّل ما ُجعل فيه: به طور قطع ظرف علم با هر آنچه در آن قرار داده شود، تنگ منی شود!  

۳( إّن الّناس ميّرون بجوار األشجار الّتي ينتفعون بها: مردم از کنار درختانی که از آن ها سود می برند، قطعاً عبور می کنند!

۴( إّن غصون بعض األشجار تنکس من ثقل وزن مثارها: شاخه های برخی درختان از سنگینی وزن میوه هایش بدون شک شکسته می شود! 

عّي ما ال نرجو وقوَعه: -   

۲( کأّن الخري ينزل علیک قريباً!  ۱( لعّل الفوز حليفک يف الّدنيا!   

۴( يَّدعي أنّه کريم لکّن الواقع ال يؤيّد ذلک! ۳( ليت الّنجاح يتحّقق يف حياتک!    
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عّي الخطأ:-   

۱( إن نأخذ من أموالنا تَنقص مبرور األيّام،: اگر از امواملان برداشت کنیم به مرور زمان کم می شود، 

۲( ولکن عندما نُعطي اآلخرين ِمن علمنا و نُعلِّمهم،: ولی هنگامی که به دیگران از علمامن می دهیم و به آن ها آموزش می دهیم، 

۳( يکرث علُمنا، ألّن يف التّعليم تکراَر الّدرس األنفسنا،: علمامن زیاد می شود، زیرا در آموزش دادن تکرار درس است برای خودمان،

۴( فالعلُم أحسُن من املال ألنّه ال زواَل له!: پس علم قطعاً از مال بهرت است و علم از بین منی رود! 

»من اِبتعد عن األميال النفسانّية شابّاً و أقبل عىل العلوم الّنافعة، فلعّل قلبه ُيَل إیامناً!« عّي الرتجمة الصحيحة:-   

۱( هر کس از متایالت نفسانی جوانی دور شود و به علوم سودمند روی کند، شاید قلبش از ایامن پر بشود! 

۲( اگر کسی در جوانی، از خواهش های نفسانی دوری کند و به علوم سودمندی روی بیاورد، شاید قلب خود را از ایامن پر بکند! 

۳( کسی که در جوانی، از خواهش های نفسانی دور شده به علوم سودمند روی بیاورد، امید آن است که قلب او از ایامن پر شود! 

۴( هر کسی که از امیال نفسانی جوانی دوری کرده به علوم سودمند روی کند، امید است که قلب خویش را از ایامن پُر کند!

عّي الّصحيح: -   

هّن حيًّة نُحَن عليها: دخرتان هنگامی که مادر خود را زنده نیافتند، بر او شیون کردند!  ۱( ملّا ما َوجدت البناُت أمَّ

۲( ال أحَد يأتيک يف حاجة فرَتدَّه خائباً: کسی نیست که با خواسته هایش نزد تو بیاید و تو او را ناامید برگردانی! 

۳( من ذاق حبک َدنا إليک و هو يخاف منک: کسی که عشق تو را چشید درحالی که از تو می ترسد به تو نزدیک است! 

۴( الکّذاب يتظاهر بالّصدق و إن يَظهر الکذُب يف وجهه: دروغگو تظاهر به راست گویی می کند اگر چه دروغ از چهره اش منایان بوده است! 

»ما يَزيد صربَنا يف اُمور ال طاقَة لنا بها، هو اإليان باللّه!« عّي الرتجمة الصحيحة:-   

۱( آن چه صرب ما را در اموری که هیچ توانی برای آن ها نداریم، می افزاید، هامن ایامن به اللّه است! 

۲( صرب ما در کارهایی که طاقتش در ما نیست، زیاد منی شود، بلکه آن در ایامن به اللّه است! 

۳( صرب در کارهایی که توان آن ها در ما نیست قدرت ما را زیاد منی کند، بلکه آن ایامن به خداست! 

۴( چیزی که بر ما را می افزاید، اموری است که هیچ طاقت آن را نداریم که هامن ایامن به خداست! 

عّي الکلمة الّتي تکمل جملَة ما قبلها:-   

۲( نعلم أّن للعامل أصدقاء کثريين،  ۱( إّن العلم أحسُن من املال،    

۴( هذا هو الفرق بني العلم و املال! ۳( ولکّن لصاحب املال أعداء کثريين،    

عّي الخطأ:-   

۱( ال يقدر املتکرّبُ الجبّار أن يَزرع بذَر الحکمة يف قلبه: یک خودبزرگ بین ستم گر منی تواند بذر حکمتی در قلب بکارد،

خور، ولکن هذا الحکمة،: زیرا این قلب از صخره ها ساخته شده، لیکن این حکمت،  ۲( ألّن هذا القلب يُبَني من الصُّ

۳( تَنبت يف قلب املتواضع و تَعمر فيه مّدة طويلة،: در قلب شخص فروتن می روید و در آن مّدتی طوالنی ماندگار می شود،

۴( کأّن التّواضَع قرين العقل و التکرّبَ دليُل الجهل!: گویی که توانع هم نشین عقل است و تکرب نشانه ی جهل! 
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عّي مضارعاً ليس معادالً لللتزامي الفاريس:-   

۱( اُمرنا بأن ال نغضب، ولکّننا نغضب، وهذا األمر شائع بيننا! 

۲( لعّل النسان يعرف الحضارات ِمن خالل الکتابات و التامثيل! 

۳( کأّن هذا الجبل أعىل من بقيّة الجبال، ليتني أصعد إىل رأسه!

۴( ليتنا نقرأ آراء عّدة کُتّاب حول هذا املوضوع لنأخذ نتيجة صحيحة! 

عّي الصحيح:-   

۱( ليتني رأيت جميع الکتب: کاش همه ی کتاب ها را ببینم! 

۲( لعّل الخري قد نزل علينا: شاید خیر بر ما نازل شود! 

۳( ليت االِمتحان قد انتهی: کاش امتحان متام شود! 

۴( لعّل الصرب يُنقذنا: شاید پایداری نجامتان دهد! 

عّي ما فيه املتضاّد أکرث:-   

۱( لعّل الّنظرة عىل املاين تکون مفيدًة، أّما عىل املستقبل أکرث أهميًّة! 

۲( هذا الطائر الّصغري يَقفز من املاء مع جناحيه الکبريين! 

۳( الّصرب کمفتاح يُفتح به قفل العجلة املُغلَق!

۴( يَبلغ الّصادق بصدقه ما ال يبلغه الکاذُب بکذبه! 

عّي الصحيح يف التعريب:-   

»مشرتی مثل اینکه در خریدن این کاال مرّدد است، ولی فروشنده برای فروش آن مصّمم است!«: 

١( کأنّه البائع مردٌَّد يف بيع هذه البضاعة و أّما املشرتي عازٌم عىل شائها!  

۲( کأّن املشرتي مرتدُِّد يف بيع هذه البضاعة، و لکّن البائع مصّمم عىل بيعها! 

۳( مثل أّن املشرتي مردُِّد يف بيع هذه البضاعة، و لکّن البائع مصّمم عىل بيعها!

۴( البائع کأنّه مرتدُِّد يف شاء هذه البضاعة، و أّما املشرتي مصّمم عىل شائها! 

عّي ما يختلف مفهومه عن الباقی:-   

۱( من فکَّر قبل الکالم قّل خطؤه!  

۲( ال يشء أحّق بالّسجن من اللّسان!  

۳( سخن تا نگفتی بود چون گھر / چو گفتی شد از خاک ره تیره تر! 

۴( سخن در تندرستی تندرست است/ که در سستی همه تدبیر، درست است!

لنا ما ال طاقَة لنا به( عّي الصحيح يف الرتجمة:-    )ربَّنا و ال تُحمِّ

۱( خدایا، و بر ما هموار کن آنچه را طاقت آن را نداریم! 

۲( خدا، و بر ما هیچ چیزی را هموار مکن که توانایی آن را ندارم! 

۳( پروردگارا، و بر ما هیچ تحمیل نکن چیزی را که توانائی آن را نداریم!

۴( پروردگارا، و بر ما تحمیل نکن چیزی را که هیچ طاقتی بر آن نداریم! 
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عّي الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-   

۱( ال فَقَر أَشدُّ ِمن الَجهِل و ال ِعبادَة ِمثُل التّفکُِّر!  

هوَن الجاهَل، هؤالِء أفَضُل!   ۲( هؤالء يَتَعلَّموَن و يُفقِّ

۳( کانَْت َمجموعُة کبريٍة مَن الِفرئاِن تَهُجُم َعىَل الَخرضَواَت! 

۴( إنَُّه َمَمرٌّ تَحَت األرِض طولُُه أکرثُ من َعرِضه و لَه مَدَخٌل و َمخَرٌج! 

عّي الّصحيح يف معنى الحروف املشّبهة بالفعل:-   

۱( ليتني اُشاهد جميع مدن بالدي: شاید همۀ شهرهای کشورم را ببینم! 

۲( قال أعلم أّن اللّه عىل کّل يشء قدير: گفت می دانم که خدا بر هر چیزی قادر است! 

۳( انا جعلناه قرآناً عربيَّا لعلّکم تعقلون: بی گامن ما آن را بصورت قرآنی عربی قراردادیم کاش تعّقل کنید!

۴( کاّن إرضاء جميع الّناس غاية ال تدرک: قطعاً خشنود ساخنت همه مردم هدفی است که به دست منی آید! 

عّي خرب الحروف املشّبهة بالفعل ال يعادل »املضارع االلتزامي« الفاريس: -   

۲( إّن الّناس کانوا ال يعلمون أرسار الکائنات!  ۱( ليت أصدقايئ ينجحون يف االمتحان!   

۴( لعّل الاّلعبني يرجعون اليوم من املسابقة!  ۳( إّن اللّه جعل قرآناً عربيّاً لعّل الّناس يعقلون!  

عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

»الجّرارة سّيارة نستخدمها للعمل يف املزرعة!«: 

۱( املزرعة: مفرد مؤنث- اسم زمان )مشتق من فعل »زرع«(- معرّف بال / مجرور بحرف الجّر 

۲( سيّارة: اسم- مفرد مؤنث- اسم مبالغة )للوسيلة أو اآللة(- نکرة / خرب للمبتدأ »الجرّارة« 

 ۳( الجرّارة: اسم- مفرد مؤنث- اسم مبالغة )للحرفة أو الشغل(- معرّف بأل / مبتدأ و الجملة اسمية

۴( نستخدم: مضارع- للمتکلم مع الغري- مزيد ثاليث )مصدره: استخدام، عىل وزن افتعال(- علوم )= مبني للمعلوم(

 

عّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

)إّنا ولیُّکم اللَُّه و رسولُه و الّذين آمنوا...(: 

۱( بدون شک رسور شامست اللّه و رسول او و ایامن آورندگان... 

۲( رسور شام تنها خداوند و پیامرب و ایامن آورندگان هستند... 

۳( ولی شام فقط اللّه است و رسول او و کسانی که ایامن آورده اند... 

۴( هامنا ولّی شام خدا است و پیامرب او و کسانی که ایامن بیاورند...

عّین الخطأ عن املفهوم:-   

۱( الفأس: آلة حديديّة يکّس الناس بها األخشاب! 

۲( املطار: مکان وقوف و طريان الطائرات املختلفة! 

۳( الجرّارة: سيّارة صغرية جّداً نستخدمها للعمل يف املزرعة!

۴( املصنع: يُصنع فيه أشياء مبساعدة املهندسني و العاّمل! 
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عّي الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-   

۱( لََعلَّ اُستاَذتَنا تُساِفَر اليَوم إىّل مَدينتها! 

۲( أرَسَل اللُّه األنبياَء لِيُبَيِّنوا الرّصاَط املستقيَم للناِس! 

۳( َعلَّق إبراهيُم )ع( الَفأَس َعىَل کَِتِف أصَغِر األصناِم!

۴( َشاَهَد َجامعًة ِمَن املُسافريَن واِقفنَي أماَم املَسِجِد! 

»هیچ فقری شدیدتر از جهل نیست و هیچ عبادتی چون تفکّر نیست!«. عّي الصحيح:-   

۲( ال فقراً أشدَّ من الجهالة و ال عبادُة مثل الفکر!  ۱( ليس الفقُر أشدَّ من الجهل و ليس العبادُة مثل الفکر!   

۴( ليس فَقٌر أشدُّ من الجهالة و ليس عبادٌة مثَل الفکر!  ۳( ال فقراً أشدُّ من الَجهِل و ال عبادَة مثُل التفکُِّر!   

عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

»إّن الخّباز يَخبز يف الّتنور خبزاً لذيذاً«: 

۱( يخبز: مضارع- للغائب- معلوم أو مبني للمعلوم- فاعله »التنورة« و الجملة فعلية 

۲( خبزاً: اسم- مفرد مذکر- نکرة- معرب- منصوب ألنّه موصوف أو منعوت 

۳( الخبّاز: مفرد مذکر- اسم مبالغة )للوسيلة أو اآللة(- معرّف بال- اسم »إّن« و منصوب

۴( لذيذاً: مفرد مذکر- نکرة- معرب- صفة أو نعت و منصوب بالتبعية للموصوف »خبزاً« 

عّي الصحيح:-   

م ملن ال نظم له: هیچ پیرشفتی برای کسی که هیچ نظمی ندارد وجود ندارد!  ۱( ال تقدُّ

۲( واَصل نوبل عمله بعد انفجار املخترب دؤوباً: نوبل بعد از انفجار آزمایشگاه با پشتکار خود به کارش رسید! 

۳( ليت إعالء الجوائز کان ملن هو أهل لذلک: شاید دادن جایزه ها برای کسی باشد که شایستۀ آن است!

۴( إْن يبدأ املعلّم الدرس فتأخیر کم خسارة لکم: اگر معلّم درس را شوع کرده باشد تأخیر شام خسارت است! 

عّي ما فيه الحرف املشّبه بالفعل يف معنى الّتمّني:-   

۲( إّن ابراهیم قصد استهزاء األصنام يف کالمه!   ۱( إّن املعلّم يدرّس الدروس لعّل التالميذ يتعلّمونها!   

۴( کأّن الّناس يعلمون بأّن إبراهيم مکسِّ األصنام! ۳( ليت الّناس فهموا حقيقة عبادة األصنام!    

»هیچ فقری شدیدتر از جهل نیست و هیچ عبادتی چون تفکّر نیست!«: عّي الصحيح:-   

۱( ليس الفقر أشّد من الجهل و ليس للعبد مثل التفّکر! 

۲( ليس للفقر شّدة الجهالة و ليس للعبادة مثل تفّکر! 

۳( ال فقر أشّد من الجهل و ال عبادة مثل التفّکر!

۴( ال فقر أسوأ من الجهالة و ال عبادة من دون تفّکر! 
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عّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة: -   

)يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب و جعلني من املُکرَمي(: 

۱( کاش خویشان من پی می بردند که خداوند چه غفرانی در حق من کرده و مرا اکرام کرده است! 

۲( ای کاش قوم من بدانند این را که پروردگارم مرا آمرزیده است و مرا از گرامیان قرار داده است! 

۳( کاش قوم من دانسته بودند رحمتی را که پروردگارم برایم قرار داده و مرا مورد اکرام قرار داده است! 

۴( ای کاش خويشان من آگاه بودند نسبت به مغفرتی که خداوند به من کرده و مرا از بزرگان قرار داده است! 

عّي الحرف املشبه بالفعل يختلف عن الباقي: -   

۲( إّن دواء نا مّنا و نحن ال نشعر به!  ۱( إّن الّناس من جهة اآلباء أکفاء!    

۴( إّن اللّه جعل القرآن لنا عربيّاً!   ۳( إّن النسان يزعم أنّه ضعيف و صغري!    

عّي الخطأ:-   

ل للحرارة و الکهرباء!  ۱( الحديد: عنرص فلزّي کالّنحاس موصِّ

۲( الَعظم: يتشّکل الجسم منه و هو أساسه و عليه اللّحم و الجلد! 

۳( الخريف: الفصل الثالث الّذي يتغرّي لون أوراق األشجار فيه من األصفر إىل األخرض!

۴( العصار: رياح شديدة تنتقل من مکان إىل مکان آخر، لها أصوات نخاف منها أحياناً! 

عّي الصحيح يف تعيي نوعّية الکلامت فيام اُشري إليه بخّط.-   

»اليشء أحسن من العفو عند القدرة!«: 

۱( العفو: اسم- مفرد مذکر- نکرة- معرب- مجرور بحرف الجر؛ من العفو: جار و مجرور 

۲( القدرة: مفرد مؤنّث- معرّف بال- معرب- مجرور بحرف الجر؛ عند القدرة: جار و مجرور 

۳( يشء: اسم- مفرد مذکر- نکرة- اسم »ال« النافية للجنس، و مفتوح دامئاً )= مبنّي عىل الفتح(، و الجملة اسمية 

۴( أحسن: مفرد مذکر- اسم تفضیل )مشتق من فعل »حسن«(- نکرة- عرب- خرب »ال« النافية للجنس و منصوب

عّي الکلمة الّتي جاءت لرفع اإلبهام عن ما قبلها: -   

۲( ظّن التالميذ أّن معلّمهم مریض فحزنوا!  ۱( إّن اللّه جعل لنا القرآن عربيّاً!   

۴( ليت التاّلميذ ال يضيّعون أجر معلّميهم! ۳( لکّنهم يتهامسون بأّن األصنام ال تتکلّم!   

)... يوَم ينظر املرء ما قّدمت يداه، و يقول الکافر: يا ليتني کنُت تراباً( عّي الرتجمة الصحيحة لآلية الکرية:-   

۱( )در آن( روز انسان به آنچه دستانش پیش فرستاده است می نگرد، و کافر می گوید: کاش خاک بودم!  

۲( آن روز انسان می بیند چیزی را که با دستانش فرستاده است، و کافر می گوید: ای کاش خاک باشم! 

۳( روزی که شخص نتیجه ی آنچه را به وسیله ی دستانش تقدیم کرده است می بیند، و کافر می گوید: کاش خاک بودم!

۴( )آن روز( است که هر شخصی به نتیجه ی چیزی که دستانش تقدیم کرده می نگرد، و کافر می گوید: ای کاش خاک می شدم! 

عّي االسم، اُصبح مبنّياً بسبب وقوعه يف اُسلوب خاّص: -   

۲( و اعتمدوا عىل من هو القادر املطلق،  ۱( اُنظروا إىل ما کنتم قبالً و اشکروا اللَّه،  

۴( فهو يفتح األبواب املغلقة، حيث ال قادر إالّ هو! ۳( و فّکروا فيام بني أيديکم اآلن و فيام يأتيکم غًدا،   
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عّي الخرب ليس مقّدماً: -   

۲( ليست عىل املنضدة مجلّة لطالعها!   ۱( ليس يف حياة الظّاملني ما ير ضينا!   

۴( تلوت آيات من القرآن تکون فيها موضوعات علميّة! ۳( ليتني ما کنت عن عبادايت اليوميّة غافلة!   

عّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة:-   

»يرَضب اللّه األمثال للّناس لعلّهم يتذ کّرون«: 

۱( اللّه مثل هایی برای مردم می زند، شاید پند بگیرند! 

۲( اللّه برای مردم مثل ها را می زند، شاید یادآور شوند! 

۳( خداوند مثلی برای مردم زده است، باشد که متنبّه شوند!

۴( خداوند برای هر دم مثلی زده است، باشد که عربت بگیرند! 

عّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة:-   

م!«:  »ال حياة تبقى للحقيقة بعد کّل إغراق يف املدح و يف الذَّ

۱( بعد از هر زیاده روی در مدح و ذم، هیچ حیاتی برای حقیقت باقی منی ماند! 

۲( هیچ حیاتی وجود ندارد که بعد از مدح و ذم مبالغه آمیز، حقيقت را نشان دهد! 

۳( هیچ حیاتی، بعد از اغراق در هرگونه مدح و ذم، برای حقیقت باقی نخواهد ماند! 

۴( بعد از مبالغه ها چه در مدح و چه در ذم، هیچ حیاتی منی ماند که حقیقت در آن باشد!
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سواالت تستی
درس دوم

پایۀ دوازدهم

»کاَن يُعوِّض أحّب إخواين األصفياء ِجّدي لَعونه يف الدروس بتصليح سياريت و اآلالت األخرى« عّین الرتجمة الصحيحة:-  

۱( یکی از برادران دوست داشتنی و برگزیده من، تالش های مرا در یاری رساندن به خودش را در دروسش، با تعمیر ماشین و سایر ابزارآالتم تالفی می کند! 

۲( دوستان محبوب تر و برگزیده ام زحامت مرا برای کمک به او در درسش، با درست کردن خودرو و بقیه وسایل من جربان کرده بود! 

۳( دوست داشتنی ترین برادران برگزیده من، کوشش مرا برای یاری او در درس ها، با تعمیر کردن خودرویم و سایر ابزارآالت، جربان می کرد! 

۴( محبوب ترین دوستان خالص من کسی است که کمک مرا به خودش با تعمیر خودرو و وسایل دیگر من، جربان می کند!

عّي األصّح واالدّق يف الجواب للرتجمة.-  

»لَِيْعلم اإلنسان الّذي يفتخُر ِبالّنَسب جاهلً أّن جميع الّناس ألمٍّ و ألٍب!«: 

۱( شخص ناآگاهی که به دودمانش افتخار می کند باید بداند که متام مردم از یک پدر و مادرند! 

۲( شخصی که ناآگاهانه به دودمان فخرفروشی می کند باید بداند که همه مردم از یک پدر و مادرند! 

۳( انسانی که می داند همه مردم، یک پدر و مادر دارند، ناآگاهانه به اصل و نسب افتخار می کند!

۴( شخص نادانی که به نژاد افتخار می کند منی داند که همه مردم از یک پدر و مادرند!  

عّین الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-  

۱( ال تَتَحرُِّک َعنُي البوَمِة فَإنَّها ثابَتٌَة!     

۲( الَّذي يَتَکلَُّم يف ما ال يَعلَُم يََقُع يف خطأ!  

۳( آن ها تَعلَّمْت لُغات کثريًة ِمنها الفارِسيَُّة و الَعربيَُّة!

۴( هاتاِن الِبْنتاِن قاَمتا ِبَجولٍَة ِعلميٍَّة يف االِنرتنت ُمبتَِسَمتنِي! 

عّي األصّح و االدّق يف الجواب للرتجمة.-  

)یا أیّها الّنفس املطمئّنة، اِرجعي إىل َربّک راضيًة مرضّيًة(: 

١( ای نفس مطمنئ، به نزد پروردگار خود خشنود و با خشنودی بازگرد!  

۲( ای نفسی که از خود مطمنئ هستی، به سوی خدا که از او راضی هستی و مورد رضایت، برگرد! 

۳( ای نفسی که به خود اطمینان داری، بازگرد به نزد خدایت با رضایت و رضایتمندی!

۴( ای نفس مطمنئ، به سوی پروردگارت بازگرد درحالی که راضی هستی و مورد رضایت! 
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عّي الخطأ: -  

۱( هل عملَت حتّى اآلن عمالً يُثري اعجاب اآلخرين،: آیا تا کنون کاری انجام داده ای که تحسین دیگران را برانگیزد، 

۲( هناک معوَّقون يعملون أعامالً عجيبة و هم يواجهون مشاکل،: معلوالنی وجود دارند که باوجود روبه رو شدن با مشکالت کارهای عجیبی انجام داده اند، 

۳( إّن الطّفل الّذي صار أعمى تَظّن أنّه لن يقدر أن يعمل عمالً، کودکی که کور شده گامن می کنی که نخواد توانست کاری انجام دهد، 

۴( ولکّننا عندنا ُعمٌي قد حصلوا عىل جوائز کبرية!: ولیکن ما نابینایانی داریم که جایزه های بزرگی را به دست آورده اند!

»هناک يف عمق ظلم املحيط أسامٌک ُمضيئة اُشاهدها أنا متعّجباً!« عّي الرتجمة الصحيحة:-  

۱( در عمق تاریک اقیانوس ماهی هایی نورانی اند و من آن را متعجبانه مشاهده می کنم! 

۲( در اعامق تاریک اقیانوس ماهی های نورانی هستند که من با شگفتی به آن ها نگاه می کنم! 

۳( در عمق تاریکی اقیانوس ماهی هایی نورانی وجود دارد که من آن ها را با تعجب مشاهده می کنم!

۴( در تاریکی اعامق اقیانوس ماهی هایی نورانی وجود دارند، من درحالی که متعّجبم آن ها را می نگرم!

 

»قد َعلّمني والداي أن اُحّب األطفال و ألقاهم حنوناً و مبتسامً دامئاً!« عّي الرتجمة الصحيحة:-  

۱( پدر و مادر به من آموخته اند که اطفال را دوست بدارم و همیشه با آن ها مهربان و خندان باشم! 

۲( والدینم به من آموختند که دامئاً بچه ها را دوست داشته باشم و با مهربانی و تبسم به دیدار آن ها بروم! 

۳( والدینم به من یاد داده اند که بچه ها را دوست بدارم و پیوسته با مهربانی و خندان با آنان برخورد کنم!

۴( پدر و مادر من دوست داشنت أطفال را به من آموزش داده اند و این که پیوسته با آنان مهربان و خندان مالقات بکنم! 

ين...(: مردمان........ -   عّي الرتجمة الصحيحة: )کان الّناُس أّمًة واحدة، فبعث اللّه النبّيي ُمتبشِّ

۱( اّمتی واحد بودند، پس خداوند پیامربان را مژده آور مبعوث کرد... 

۲( اّمت یگانه ای بوده اند، آنگاه خداوند پیامربانی هشداردهنده فرستاد... 

٣( ابتدا اّمت واحد بودند، سپس اللّه پیامربانی را هشداردهنده برانگیخت...

۴( در آغاز اّمتی یگانه پرست بوده اند، آنگاه اللّه پیامربان را مژده دهنده برانگیخت... 

عّي الخطأ:-  

۱( إن تَتوکَّلوا عىل اللّه توکاّلً: اگر واقعاً به خدا توکّل کنید، 

۲( و تُسبحوه صادقني،: و او را صادقانه تسبیح کنید، 

۳( و تُحاِسبوا أنفسکم قبل أن تُحاَسبوا،: و خودتان را محاسبه کنید قبل از آن که محاسبه شوید، 

۴( یُويت لکم من لدنه هدوًء!: برای شام آرامشی از نزد خودش می آید!

عّي الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-   

ًة!     ۱( لاََم رََجَع الّناُس شاِهدوا أصناَمُهم ُمکسِّ

۲( الَکأُس زُجاجٌة يرَُشُب فيها املاُء أِو الّشاُي أو الَقهوُة! 

۳( اِز داَدْت هذه الُخرافاُت يف أدياِن الّناِس َعىل َمرِّ الُعصوِر! 

َر أربَعُة طاُّلٍب أن يَغيبوا َعِن الِمتحاِن فاتََّصلوا ِباالُستاِذ!  ۴( قَرَّ
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)ال تَِهنوا وال تَحزنوا و أنتم األعلَون...( عّي الرتجمة الصحيحة:-   

۱( سستی مکنید و غمگین مشويد زيرا شام بر تر هستید... 

۲( سست مشويد و غم مخورید درحالی که شام هستید برتران... 

۳( شام را »وهن« دست ندهد و دچار حزن نشوید چه شامئید برتران... 

۴( دچار »وهن« و دستی نشوید و غم مخورید چه برتر از همه شامئید...

)... الّذين يُقيمون الّصلة ويُؤتون الّزکاة وهم راکعون( عّي الرتجمة الصحيحة:-   

۱( آن ها که در حال رکوع کر دن مناز می گذارند و زکات می دهند!  

۲( کسانی که اقامه ی مناز می کنند و زکات می دهند و در حال رکوع هستند!  

۳( آنان که مناز را اقامه می کنند و در حال رکوع کر دن زکات خود را می پردازند!

۴( کسانی که مناز را برپا می دارند و درحالی که در رکوع هستند زکات را می دهند! 

عّي الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:  -   

 ! ۲( لِکلِّ اِخرتاٍع ِعلميٍّ و اِبتکاٍر َوجٌة ناِفٌع و َوجٌه ُمرِضُّ ۱( يَبلُغ الّصادُق ِبِصدِقِه ما ال يَبلُُغُه الکاِذب ِباحتيالِِه!  

۴( َعىل کُلِّ الّناِس أْن يَتَعاِيشوا َمَع بَعِضِهم تَعايَشاً ِسلميّاً!  ۳( يَتمُّ التَّواُزُن يف الطَّبيعِة ِمن ِخالِل ُوجوِد َرواِبط ُمتَداِخلٍة!   

»تُلجُئني مشاهدُة حال املحرومي إىل أن ال اُقرصِّ يف حّقهم و أنا أقدر منهم يف بعض املسائل!« عّي الرتجمة الصحيحة: -   

۱( دیدن حالت بیچارگان وا دارم می کند که از حّقشان کم نکنم درحالی که در بعضی مسائل از آن ها قادرترم!  

۲( مشاهده ی حال بیچارگان من را وادار می کند که از حّقشان کم نکنم و توانائیم در بعضی مسائل از آن ها بیش تو است!

۳( مشاهده ی حال محرومان وا دارم می کند که در حقشان کوتاهی نکنم و قدرتم در بعضی مسائل از آن ها بیش تر است!

۴( مشاهده ی حال محرومان من را وادار می کند که در حّقشان کوتاهی نکنم درحالی که من در بعضی مسائل از آن ها قدرمتندترم!   

)يا أيّتها الّنفس املطمئّنة، اِرجعي إىل ربِّک راضيًة مرضيًة( عّي الرتجمة الصحيحة:-   

١( ای نفس با اطمینان ؛ به سوی پروردگار رجعت کن و راضی باش و مورد رضایت!  

۲( ای نفسی که مطمنئ هستی؛ به نزد پروردگار خود با رضایت و رضایت مندی برگرد! 

۳( ای نفس مطمنئ؛ به سوی خدای خویش بازگرد درحالی که راضی هستی و مورد رضایت!

۴( ای نفسی که اطمینان داری؛ به نزد خدای خود مراجعت کن درحالی که رضایت داری و راضی هستی! 

)تَرى الجباَل تَحسبها جامدًة و هي مترُّ مرَّ الّسحاب( عّي األصّح و االدّق يف ترجمة اآلية الکرية:-   

۱( کوه ها را می بینی گامن می کنی که ساکن هستند درحالی که چون ابرها درحرکت می باشند! 

۲( کوه هایی دیده می شود که بی حرکت می باشند و حال این که حرکت آن ها چون حرکت ابرها است! 

۳( کوه ها دیده می شوند گامن می رود جامد هستند و حال این که هم چون ابرها حرکت می کنند! 

۴( کوه هایی را می بینی که فکر می کنی بی حرکت هستند درحالی که حرکت آن ها چون حرکت ابرها است! 

عّي الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت: -   

۲( اللُّهمَّ انَفْعني مِبا َعلَّمتَني و َعلِّْمني ما يَنَفُعني!  ۱( َعلَیُکم مِبکارِِم األخالِق فإنَّ َرّب بََعثني ِبها!   

يارات لکي يُصلََّح َسيّارتَُهم! ۴( اِتََّصَل بَصدیقِه ُمَصلَّح السَّ ۳( کُْن صاِدقاً َمَع نَفِسَک و َمَع اآلَخريَن يف الحياِة!  
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آن ها من أعجب األسامک، تغذيُتها َصعبة عىل الهواة الِنّها حب أن تأکل صيَدها حّياً!« عّي الرتجمة الصحيحة:-   

۱( آن از ماهی های عجیبی است که تغذیه اش برای عالقه مندان سخت است برای این که دوست دارد شکار زنده بخورد!

۲( او از شگفت ترین ماهیانی است که برای عالقه مندان، غذا دادنش سخت است زیرا او خوردن زنده ی شکار را دوست دارد! 

۳( او از ماهیان شگفت آوری است که برای عالقه مندان، تغذیه اش سخت دشوار است زیرا زنده خوردن صید را دوست دارد! 

۴( آن از عجیب ترین ماهی هاست، غذا دادن به او برای عالقه مندان دشوار است زیرا دوست دارد که سید خود را زنده بخورد! 

عّي ما ليس فيه الحال: -   

۱( العبونا يَرجعون اليوَم من املسابقة و هي اِنتهت أمس! 

۲( يذهب املُشرتي إىل الّسوق و هو مرتّدد يف الّذهاب! 

۳( کان »آلفرد« مخرتعاً يَهتّم بالوجه الّنافع من العلم!

۴( هؤالء البنات يُساعدن اُّمهاتهّن و هّن راضيات! 

عّي الرتجمة الصحيحة:-   

»ال يوجد أيُّ اِخرتاع علميِّ و ابتکاِر يف عامل الّتقنية، إاّل و له وجهان، وجٌه نافع و وجٌه مرّض!«: 

۱( هیچ نوع اخرتاع و ابتکار علمی در جهان تکنولوژی وجود ندارد، که دو روی مفید و مرض نداشته باشد! 

۲( هر اخرتاع علمی و ابتکار که در جهان تکنولوژی موجود باشد فقط دو شکل دارد شکلی مفید و شکلی مرض! 

۳( همه ی اخرتاعات و ابتکارات علمی در دنیای فناوری تنها دو شکل دارند که یکی مفید و دیگری مرض است!  

۴( هیچ اخرتاع علمی و ابتکاری در دنیای فّناوری وجود ندارد، مگر اینکه دو رو داشته باشد، یک روسفید و یک رو مرض!

»این دو مسافر با تأخیر به فرودگاه رسیدند ولی سوار هواپیام شدند!« عّي الصحيح يف التعريب:-   

۱( و صال هذان مسافران إىل مطار بتأخري و لکن رکبا الطّائرة! 

۲( وصلتا هاتان املسافران اىل مطار بتأخري و لکن رکبتا طائرة! 

ريِن و لکّنهام َرکبا الطائرة!  ۳( وصل هذان املسافران إىل املطار متأخِّ

ريِن و لکّنهام َرکبا طائرة! ۴( وصلت هاتان املسافرتان إىل املطار متأخِّ

»کشاورز را درحالی که محصوالت را جمع می کرد دیدم!«. عّي الصحيح:-   

۲( شاهدت فالّحة و هي تجمع محصوالتها!  ۱( رأيت الفاّلحة تجمع محصولها!    

۴( شاهدت فاّلًحا يجمع املحصول! ۳( رأيت الفاّلح و هو يجمع املحصوالت!   

عّي األصّح و االدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»بعد أن کرثت أدوات القتل و التخريب، شعر مخرتع الّديناميت بالّذنب و بخيبة األمل!«: 

۱( بعد از اینکه ابزارهای کشتار و خرابی زیاد شد، مخرتع ديناميت احساس گناه و ناامیدی کرد! 

۲( بعد از افزایش وسیله های قتل و خونریزی، مخرتع دینامیت به احساس پوچی و گناه دچار شد! 

۳( وقتی ابزار کشنت و خرابی زیاد شد، کاشف ديناميت دچار احساس گناه و ناامیدی گردید!

۴( وقتی ابزارهای کشنت و خرابی زیاد شد و مخرتع ديناميت احساس گناه و پوچی منود!  
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عّي الواو حالّيًة:-   

١( کان لهذا الطالب سلوک سیّئ و ال يشعر بذلک! 

۲( کان الفاّلح يذهب إىل املزرعة و الّشمس حارّة بشّدة! 

۳( أرجو اللّه لجميع التالميذ التّوفيق و الَسعادة يف حياتهم!

۴( علينا أن نتسلّط عىل أنفسنا و عىل أعاملنا يف املجتمع! 

عّین الخطا يف ضبط حرکات الکلامت:-   

۲( ُهناَک طائٌر يَبني ُعّشُه فَوَق ِجباٍل مرتِفعٍة! ۱( ُسقوُط الُفراخ َمشهٌد ُمرَعٌب ِجّداً، و لکْن  ال ِفراَر ِمنُه!   

۴( تَعيُش األسامُک يف النَّهِر و لَها أنواٌع ُمختلِفٌة!  ۳( تََکلَّموا تُعرَفوا فإنَّ املَرَء َمخبوٌء تَحَت لِسانِِه!    

عّي الواو حالّيًة:-   

۱( رأيت الفاّلح و هو قد جمع محاصيله يف املزرعة!  

۲( لکّل اخرتاع علمّي و ابتکار يف الّتقنيّة وجٌه نافع و وجٌه مرّض!  

۳( إّن الفائز اکتسب جائزة يف عام ألف وسبع مائة و أربعة و أربعني!

۴( هذا العامل قام بإنشاء عرشات املصانع و املعامل يف عرشين بلداً! 

»یا بُني اتّخذ ألف صديق و األلف قليل و ال تّتخذ عدّواً واحداً و الواحد کثري«. عّي غري املناسب للمفهوم:-   

۱( دوستی را هزارش شاید / دشمنی را یکی بود بسیار! 

۲( این مثل زد و زیر با بهمن / دوست نادان بدتر از صد دشمن! 

۳( دوست گر چه دو صد دو بار بود / دشمن ار چه یکی هزار بود!

۴( اندک شمر ار دوست تو را هست هزار/ ور دشمن تو یکی است بسیار شامر! 

»مسافران با تأخیر به فرودگاه رسیدند ولی سوار هواپیام شدند!«. عّي الصحيح:-   

۱( املسافران وصل إىل املطار بتأخري ولکن رکبا الطائرة! 

۲( وصل املسافران إىل املطار متأّخرين ولکّنهام رکبا الطائرة! 

۳( وصل املسافرين إىل املطار متأّخرون ولکّنهم رکبوا الطائرة! 

۴( املسافرون وصل إىل املطار مع التأخري ولکن رکبوا الطائرة!

عّي الواو الحالية:-   

۲( شاهدنا املعلَّم و هو يدعونا ألداء واجباتنا!   ۱( رجع الوالد إىل البيت و جلس أمام التّلفاز!    

۴( قد جعل اللّه التّوفيق حظَّ النسان و نصبيه يف الحياة!  ۳( جاء مصلّح الّسيارات و جّر سيّارة املسافرين بالجرّارة!   
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عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

»شاَهد جامعًة من املسافرين واقفي أمام مسجد القرية!«: 

۱( شاهد: فعل ماٍض- مزيد ثاليث )مصدره: ُمشاهدة من باب مفاعلة ( / فعل و مع فاعله جملٌة فعلية 

۲( مسجد: اسم- مفرد مذکر- اسم مکان )مشتق من فعل »سجد« من باب إفعال( / مضاف إليه 

٣( املسافرين: جمع سامل للمذ کر- اسم فاعل )مشتق من فعل »سافر« من باب تفاعل(- معرّف بأل / مجرور بحرف الجر

۴( واقفني: اسم- جمع سامل للمذکر- اسم فاعل )مشتق من فعل »وقف«(- نکرة / صفة و تابع للموصوف »املسافرين«

عّي الخطأ:-   

۱( تُطلق سمکة الّسهم قطرات املاء متتاليًة من فمها إىل الهواء بقّوة،: ماهی تیرانداز قطرات آب را پی در پی از دهان خود با قدرت به هوا رها می کند، 

۲( و عندما تسقط الحرشة عىل سطح املاء تبلعها حيًّة بسعة،: و هنگامی که حرشه بر سطح آب می افتد بسعت آن را زنده می¬بلعد،  

۳( هواة أسامک الّزينة معجبون بهذه الّسمکة بسبب طريقة أکلها العجيبة،: عالقه مندان به ماهیهای زینتی بعلّت طرز عجیب خوردنش، شیفتۀ این ماهی هستند، 

۴( فإنّها تُحّب أن تأکل فرائسها حيًّة، فإطعامها صعٌب کذلک!: زیرا او دوست دارد شکارهای زنده بخورد، بدین خاطر غذا دادن به او نیز دشوار است! 

عّین الخطأ عن الحال:-   

۱( حرض الطاّلب يف الّصف مع معلّميهم فرحني!   

۲( أقبل رئيسا شکتنِي لرشاء الّديناميت مشتاقنِي! 

۳( الخّفاش هو الحيوان اللّبون الوحيد و هو يقدر عىل الطرّيان!

۴( إّن املغول هجموا عىل الّصني قادرون عىل صعود سورها العلیم! 

عّین الخطأ عن املفهوم:-   

۱( اللّحم: قسم من الجسم و هو أساس البدن و عليه الجلد! 

ل للحرارة و الکهرباء!  ۲( بالستیک: عنرص غري فلزّي و ليس موصِّ

۳( الطنّي: تراب مختلط باملاء و قد يسّمى بذلک و إن زالت عنه الرّطوبة! 

۴( حزام األمان: شيط يستعمله ُرکّاب الطائرات و السيّارات لالبتعاد من الخطر!

عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

دها املخرتع!«:  »مُتنح هذه الجائزة کلَّ سنٍة يف مجاالت حدَّ

۱( هذه: اسم إشارة- للقريبة- مبني- نائب فاعل لفعل »متنح« و مرفوع 

- فاعله املخرتع« و الجملة فعلية و حالية  ۲( حّدد: ماٍض- مزید ثاليث )من باب تفعیل(- متعدٍّ

٣( املخرتع: مفرد مذکر- اسم مفعول )مأخوذ أو مشتق من فعل »اخرتع«( معرّف بأل- فاعل لفعل »حّدد« و مرفوع

۴( متنح: مضارع- للغيبة- مجرد ثاليث- الزم- مبني للمجهول )= مجهول(- نائب فاعله »هذه« و الجملة فعلية 

 عّین الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-   

۱( األنفاُق َممرَّاٌت يف الَجباِل طولُها أکرثَ ِمن َعرِضها! 

 ! ۲( لُِکلِّ اِخرِتاع ِعلمیٍّ َوجٌة ناِفٌع و َوجٌه ُمرِضٌّ

۳( هاتاِن الِبْنتاِن قاَمتا ِبَجولٍة ِعلميٍّة ُمبتَِسمتنَِي! 

۴( َهل تَعلَُم أنَّ الزَّرافََة بَکامُء لَيَسْت لَها أحباٌل َصوتيٌَّة! 
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عّي الخطأ:-   

۱( ماّدة الّديناميت قد سّهلت لنا حفر املناجم: ماّدۀ ديناميت حفر معادن را برای ما آسان کرده است! 

۲( يجب أن نکون دؤوبنَي ملواصلة أعاملنا الحسنة: ما باید برای ادامۀ کارهای خومبان با پشتکار باشیم!  

۳( يل مخترب صغري الُجرَي فيه ما يف ذهني: آزمایشگاه کوچکی دارم تا آنچه را در ذهنم هست در آن اجرا کنم!  

۴( هل رأيت الجرادة و هي تقضم ورقة يف فمها؟: آیا ملخی را دیده ای که در دهانش برگ است درحالی که آن را مي جور؟

عّي األصّح و االدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»ال وسيلة أحسن من الّديناميت لتحويل الجبال و الّتلل إىل سهول صالحة للّزراعة!«: 

۱( هیچ وسیله ای بهرت از دینامیت نیست که کوه ها و تپه ها را به دشت هایی مناسب برای کشاورزی تبدیل کنیم! 

۲( فقط دینامیت است که بهرتین وسیله است تا کوه ها و تپه ها را به دشت های قابل کشت و زرع تبدیل کنیم! 

۳( وسیله ای که بهرت از دینامیت باشد برای تبدیل کردن کوه ها و تپه ها به دشت های خوب برا کشاورزی نیست!

۴( هیچ وسیله ای بهرت از دینامیت برای تبدیل کردن کوه ها و تپه ها به دشت هایی قابل کشت و زرع وجود ندارد! 

عّي الخطأ عن الحال:-   

۱( سمکة التيالبيا عند الخطر تبلع صغارها محاِفظًة عليها! 

۲( هواة أسامک الّزينة يحبّون سمک الّسهم معجبون! 

۳( إّن أسامک الّسهم تحّب أن تأکل الفرائس حيًّة! 

۴( حرض الطاّلب يف الّصف مع معلّميهم فرحني!

عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

»شاهدُت جامعة من املسافرين واقفي أمام املسجد!«:

۱( املسافرين: جمع سامل للمذ کر- اسم فاعل )مشتق من فعل »سفر، يسفر«(- معرّف بأل- مجرور بحرف الجر 

۲( املسجد: اسم- مفرد مذکر- اسم مکان )ماخوذ من فعل »سجد«(- معرفة )علم(- مضاف إليه 

۳( واقفني: جمع سامل للمذ کر- اسم فاعل )مشتق من فعل »وقف«(- معرفة- حال و منصوب

۴( شاهدت: ماٍض- للمتکلّم وحده- مزید ثاليث )من باب مفاعلة(- فاعله ضمري التاء و الجملة فعلية 

عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

»ذهبت التلميذة الناجحة إىل بيتها فرحة!«: 

۱( فرحة: مفرد مؤنث- نکرة- صفة )أو نعت( و تابع للموصوف »التلميذة« 

۲( بيت: اسم- مفرد مؤنث- معرفة- مجرور بحرف الجر، إىل بيت: جار و مجرور 

۳( الناجحة: اسم- مفرد مذکر- معرّف بأل- صفة )أو نعت(، تابع للموصوف التلميذة

۴( ذهبت: فعل ماٍض- للغائبة- مجرد ثاليث- معلوم )= مبني للمعلوم(- فعل و فاعله »التلميذة« و الجملة فعلية 

عّي الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-   

ُع املُتفرَّجوَن فَريَقُهم فَرِحنَي اليَوَم! ۲( يَُشجِّ ۱( يا ليَت قَومي يَعلَموَن مِبا َغَفَر يل َرّب!    

۴( الالَِّعبوَن الفائزوَن رََجعوا من املسابََقِة ُمبتَِسمنَي! ۳( ال تَغَضْب َعىَل أَحٍد فإنَّ الَغَضَب َمفسدٌة!    
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عّي األصّح و االدّق يف الجواب للرتجمة. -   

)ال تَِهنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلَون(: 

۱( سست نگردید و غمگین مشوید و شام برتران هستید! 

۲( سستی مکنید و غصه بخورید که شام برتر هستید! 

۳( سستی نورزید و غم مخورید درحالی که شام بودید برتران!

۴( سست مشويد و محزون نگردید درحالی که شامئید برتران! 

عّي األصّح و االدّق يف الجواب للرتجمة.-   

ین(:  )کان الّناس اُّمًة واحدًة فبعَث اللّه النبّيي مبشِّ

۱( مردم اّمت یگانه ای بودند سپس خداوند پیامربان را برانگیخت تا مژده آور باشند! 

۲( مردمان اّمتی یگانه بوده اند پس اللّه پیغمربانی برانگیخت تا مژده دهنده باشند! 

۳( مردم اّمتی واحد بودند پس خداوند پیامربان را بشارت دهنده مبعوث کرد! 

۴( مردمان اّمت واحدهای بوده اند آنگاه اللّه پیامربانی را برای بشارت دادن ارسال کرد! 

عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف. »يُطَبخ الطّعام يف املَطبخ لذيذاً«:-   

۱( الطعام: جمع مکّس أو تکسري- معرّف بأل- معرب- نائب فاعل لفعل »يطبخ« و مرفوع 

۲( لذيذاً: اسم- مفرد مذکر- نکرة- معرب- حال و منصوب و يرجع لصاحب الحال »يطبخ«

- مجهول أو مبني للمجهول- فاعله »الطعام« و الجملة فعلية  ۳( يُطبخ: فعل مضارع- للغائب- متعدٍّ

۴( املطبخ: اسم- مفرد مذکر- اسم مکان )مشتق من فعل »طبخ«(- مجرور بحرف الجر، يف املطبخ: جار و مجرور

»دانش آموزان کوشا را خوشحال دیدم!«. عّي الخطأ: -   

۲( رأيت التالميذ املجّدین املسورين!  ۱( رأيت التالميذ املجّدین مسورين!    

۴( شاهدت التلميذات املجّدات مسورات!  ۳( شاهدت التلميذتني املجّدتني مسورتني!    

عّي الصحيح:-   

م ملن ال نظم له: هیچ پیرشفتی برای کسی که هیچ نظمی ندارد وجود ندارد!  ۱( ال تقدُّ

۲( واَصل نوبل عمله بعد انفجار املخترب دؤوباً: نوبل بعد از انفجار آزمایشگاه با پشتکار خود به کارش رسید! 

۳( ليت إعطاء الجوائز کان ملن هو أهل لذلک: شاید دادن جایزه ها برای کسی باشد که شایستۀ آن است!

۴( إْن يبدأ املعلّم الدرس فتأخیرکم خسارة لکم: اگر معلّم درس را شوع کرده باشد تأخري شام خسارت است! 

عّي الخطا:-   

۱( قطعوا أشجاراً کثرية حتّى يصنعوا ملعباً،: درختان زیادی قطع شد تا ورزشگاهی ساخته شود، 

۲( خالف عاملٌ و قال ملاذا قٌطعت هذه األشجاره: دانایی مخالفت کرد و گفت: چرا این درختان قطع شده است، 

۳( عندها فهم سببه تعّجب و قال حزيناً،: وقتی علّتش را فهمید تعّجب کرد و با ناراحتی گفت،

۴( هل تستعمرون مکاناً بتخريب مکان آخر!: آیا با خراب کردن محلّی می خواهید محلّی دیگر را آباد کنید! 
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عّي األصّح و االدّق يف الجواب للرتجمة. »أخاُف اَن يأکلَُه الّذئُب و اَنُتم عنُه غافلوَن«:-   

۱( از این که گرگ او را بخورد ترسید و شام نیز از او آگاهی ندارید! 

۲( می ترسم که گرگی او را بخورد گر چه شام از او غافل هستید! 

۳( از خورده شدن او توسط گرگ ترسیدم و این که شام از او بی خرب باشید!

۴( می ترسم که گرگ او را بخورد درحالی که شام از او خرب ندارید! 

»هرلحظه ملتمسانه از خدا می خواهیم که طالبان علم را از سلمتی کامل برخوردار کند!«. عّي الصحيح:-   

۱( کّل لحظات نريد من اللّه بالتامس أن يتمتَّع طاّلب العلم بسالمة التاّمة! 

۲( کّل لحلة نطلب من اللّه ملتمسني أن ميتَّع طالبی العلم بالّصحة الکاملة! 

۳( يف کّل لحظة نسأل اللّه و نحن ملتمسني أن یَھب سائيل العلم بصّحة تاّمة! 

۴( يف کل لحظات رجونا من اللّه بالتامس أن یھب باحثون العلم السالمة کاملة! 

»تاریخ، پزشک مسلامنی را می شناسد که الگویی برای استقامت بود، چه او خیلی دیر رشوع به تحصیل کرد اما با شکیبایی مثراتش را دید!«: عّي الصحيح:-   

۱( يعرف التاريخ طبيباً مسلامً کان قدوة لالستقامة، ألنّه بدأ بالدراسة متأّخراً جدا ولکّنه رأى مثراتها صبوراً!  

۲( طبیب مسلم يُعرف قدوة يف االستقامة يف التاريخ، وهو متأّخر يف الدراسة جّداً ولکن بحلمه رأی مثراتها! 

۳( يعرف التاريخ الطبيب املسلم وهو قدوة يف استقامته، إنّه شع بالدراسته متأّخراً ولکنه بحلمه يرى مثراتها! 

۴( التّاريخ يعرف الطّبيب املسلم القدوة االستقامة، ألنّه شع متأخراً يف دراسته جّداً ولکّنه رأى مثراتها بالّصرب!



ی
ان

س
 ان

ور
نک

 ک
ع

ام
ج

ی 
رب

ع



21

ی
ان

س
 ان

ور
نک

 ک
ع

ام
ج

ی 
رب

ع

سواالت تستی
درس سوم

پایۀ دوازدهم

عّین الخطأ:-  

بة من اللّغات االُخرى يف اللغة العربيّة!: هزاران کلامت معرّب از زبان های دیگر به زبان عربی واردشده است!  ۱( قد دخلت آالُف الکلامت املعرَّ

۲( من ظّن أنّه قد فاز يف الّدنيا بقول الکذب فهو الخارس: کسی که گامن کند در دنیا با گفتار دروغ پیروز شده است، اوست زیانکار! 

۳( إّن الّسمکات کانت تتساقط من الّسامء عىل األرض کقطرات املاء: ماهیان چون قطرات آب از آسامن بر زمین می افتادند!

۴( إّن املتشامئني ال يحصلون من الحوادث إاّل عىل تعٍب: بدبینان، از حوادث فقط رنج را دریافت خواهند کرد! 

»ما کان مرسوراً من بي جميع أصدقائنا إاّل الّذي و يف بعهده!« عّین الرتجمة الصحيحة:-  

۱( از میان همه ی دوستان ما فقط کسی که به عهد خود وفا کرد، شادمان بود! 

۲( کسی که به پیامن خود وفاداری کرد تنها شادمان در میان دوستان همه ی ما بود! 

۳( در میان جمع دوستان ها، کسی فقط شاد بود که به عهد خویش وفا کرد! 

۴( کسی در جمع دوستان ما فقط شاد بود که به پیامنش وفاداری کرد! 

کيف أقدر أن اُعرض عنک، و کلُّ خلياي ال تُنادي إاّل إیّاک!« عّین الرتجمة الصحيحة:-  

۱( چگونه می توانم از تو روی برگردانم، درحالی که همه ی سلول هایم فقط تو را صدا می زنند! 

۲( چطور توان از تو دوری جست، درحالی که متامی سلول هایم تنها تو را صدا می کنند!  

۳( چگونه قادرم از تو دوری بجویم، و حال این که سلول های من همگی تو را فقط صدا می زنند!

۴( چطور قادر باشم از تو روی گردان شوم، و حال این که همه ی سلول های من جز تو را صدا منی کنند! 

عّین املناسب للمفهوم الّتايل: ال يَعرف قيمَة الّنعم إاّل من حلَّت به املصيبُة!«: -  

۲( َسل املصانَع رکباً تَهيم يف الفلوات!  ۱( و اللِّه ما رأينا ُحبّاً ِبال َمالمٍة!   

۴( و قد تفتَّش عنُي الحياة يف الظّلامت!  ۳( فکم مُتّرر َعييش و أنت حامُل شهد!    

 »نادانی دشمن مردم و نابود کننده ی آن ها است، و فقط یک دشمن دارد و آن معلّم است!« عّین التعريب الصحيح:-  

۱( إّن الجهالة من أعداِء الّناس و ُمهّدمهم، و إّن العدّو الوحيد له هو املعلّم!  

۲( إّن الجهل عدّو الّناس و ُمهلکهم، و ليس له إاّل عدّو واحد و هو املعلّم! 

۳( إمّنا الجهل خصم الّناس و ُمبيدهم، و عدّوه الوحيد املعلّم فقط!

۴( الجهالة خصم الّناس يُلکهم و له عدّو واحد و هو املعلّم فقط! 
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عّین الخطأ:-  

۱( الکتّاب: املفّکرون الّذين يؤلّفون الکتب!    

۲( الوعاء: اليُصنع إاّل من خشب شجرة الجوز! 

۳( القّمة: رأس الجبل املرتفع الّذي نصعد إليه بصعوبة!   

۴( الخيمة: غرفة تُصنع من القامش الخاّص بأبعاد مختلفة!

عّین ما ليس فيه »الحرص«:-  

ون!  ۱( ال يُبنيِّ الرصاَط املستقيم و الّدين الحّق إاّل الرّسل املبرشِّ

۲( ما أقام الوجَه للّدين حنيفاً إاّل من اليکونّن من املرشکین!  

۳( ما حمل الفأىس لکس األصنام إاّل من اطأمّن بعمله! 

۴( ال يَتعلّم الّدرَس أحد إاّل الّذي کان من املستمعین!

عّین الرتجمة الصحيحة:-  

»ملّا وصلُت إىل امللجأ املقّدس الّذي کان يقع فوَق جبٍل مرتفع رأيُت أنّه ال يَصل إليه إاّل من لهم قوة أکرث!«: 

۱( وقتی به پناهگاه مقّدس که باالی کوه بلندی قرار داشت رسیدم دیدم که فقط کسانی که قدرت بیشرتی دارند به آن می رسند! 

۲( هنگامی که به آن پناهگاه مقّدس که باالی کوهی بلند واقع است رسیدم، دیدم کسانی که نیروی بیش تر دارند تنها به آن می رسند! 

۳( هنگام رسیدن به پناهگاه مقّدسی که در بلندی کوه مرتفع واقع است، دیدم فقط کسانی که قدرت بیشرتی دارند، به آن می رسند! 

۴( وقتی به آن پناهگاه مقّدس رسیدم که در بلندی کوه مرتفعی قرار داشت، کسی را ندیدم که به آنجا برسد مگر کسانی که نیروی بیش تری داشتند!

 »ال يَرتک من األوالد والَديهم إالّ من يعتقد أنّهام ليسا بحاجة إليه و هام يف صّحة!« عّین الرتجمة الصحيحة:-  

۱( فرزندان والدین خودشان را ترک منی کنند مگر معتقد به این باشند که آن ها در سالمتند و نیاز به او ندارند!  

۲( از میان فرزندان فقط کسی والدین را ترک می کند که عقیده داشته باشد که آنان سالمتی دارند و نیازمند به او نیستند! 

۳( تنها کسی در میان فرزندان پدر و مادر را ترک می کند که بر این عقیده باشد که آنان به او نیازمند نیستند و در سالمتند!

۴( از فرزندان فقط کسی پدر و مادرش را ترک می کند که معتقد باشد آن ها به او نیاز ندارند و هر دو در سالمت هستند!

»آموزش فقط زمانی ارزش دارد که به انسانّیت و اخلقامن کمک کند!« عّین التعريب الصحيح:-   

۱( إّن التّعليم فقط يف الوقت الّذي ينرصنا يف إنسانيّتنا و أخالقنا قيّمة! 

۲( ليس التّعليم ذا قيمة إاّل يف وقت ينرصنا يف النسانيّة و األخالق! 

۳( إّن التّعلّم فقط يف وقت يساعد إنسانيّتنا و أخالقنا فله قيمة!

۴( ليست للتّعلم قيمة إاّل يف وقت يساعد إنسانيّتنا و اخالقنا! 

عّین ما فيه »الحرص«: -   

۱( مل نشاهد األفالم من التلفاز إاّل ما يُفيدنا منها!  

۲( ما صعدنا إىل الجبال املرتفعة إاّل األقوياء مّنا! 

۳( ما أتذکّر من أيّام طفولتي إاّل قصص أب الجميلة!  

۴( مل تبلغ األسامک صغارَها يف هذا الفلم إاّل سمکة واحدة!
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»ال قّوَة تَقدر أن تُنقَذنا من خرافاٍت نَعيش معها إاّل التفکُُّر!« عّین الرتجمة الصحيحة:-   

۱( هیچ نیرویی که بتواند زندگی ما را از خرافه هایی که به آن زنده ایم، برهاند، جز اندیشه نیست! 

۲( جز تفّکر، قدرتی نیست که قادر باشد ما را نجات بدهد از این که با خرافات زندگی مناییم! 

۳( فقط قدرت اندیشیدن است که می تواند ما را از خرافه هایی نجات دهد که با آن زنده ایم! 

۴( نیرویی که می تواند ما را از خرافاتی که با آن زندگی می کنیم، رها سازد، فقط تفّکر است!

عّین الرتجمة الصحيحة: )سجد امللئکُة کلُّهم أجمعون، إاّل إبليس استکرب و کان من الکافرين(:-   

١( مالئکه همگی دسته جمعی سجده کردند، به جز ابلیس که کرب ورزید و از کافران بود! 

۲( فرشتگان جمعاً و گروهی به سجده درآمدند، مگر ابلیس که مستکرب بود و از کافران شد! 

۳( مالئک جمع و همگی به سجده افتادند، مگر ابلیس که استکبار می کرد و از کافران شد! 

۴( فرشتگان همگی و گروهی سجده کردند، ااّل ابلیس که تکرب می کرد و از کافران شده بود! 

عّین ما ليس فيه االستثناء للحرص:-   

۲( ال يقتدي املأموم إاّل إمامه الزّاهد!  ۱( ليس النسان إالّ لحاًم و عظاًم و عصبًا!    

۴( ال تُثمر فسيلة الجوز إاّل بعد عرش سنوات!  ۳( ما قبّل الوالد أوالده يف البداية إاّل بنته!    

 

»أعجَب أنورشوان کلُمه و أمر أن يُعطَى ألف دينار آخر!« عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل املرصيفّ:-   

۱( أعجب: مايض- مزيد ثاليث )من باب إفعال(- مبني / فعل و فاعله »أنوشوان« و الجملة فعلية 

۲( ألف: اسم- من األعداد األصلية- مفرد مذکر- معرفة )علم(/ نائب فاعل لفعل »يعطى« و مرفوع 

۳( أنوشوان: اسم- مفرد مذکر- معرفة )علم(- معرب / مفعول لفعل »أعجب« و منصوب

۴( کالم: اسم- مفرد مذکر- معرب/ مفعول أو مفعول به لفعل »أعجب« و منصوب 

»يقع بلُدنا يف حاشية جبل رفيع فل ينبت يف أرضه أٌي زرع إاّل الزعفران األصفر!«. عّین الصحيح:-   

۱( شهرمان در اطراف یک کوه بلند واقع است و در زمین آن از همه ی کشتها فقط زعفران زرد در آن منی روید! 

۲( شهر ما در حاشیه ی کوه بلندی قرار دارد و در زمین آن هیچ کشتی جز زعفران زرد منی روید! 

۳( پیرامون یک کوه بلند شهر ما قرار دارد که در زمین آن هر کشتی می روید به جز زعفران زرد! 

۴( در دامنه ی کوهی بلند شهر ما قرار دارد و در آن هر کشتی می روید به جز زعفران زرد!  

)ما الحياُة الّدنيا إاّل لهٌو و لعب( عّین الخطأ: -   

۲( حیات دنیا هیچ نیست ااّل لهو و لعبی!  ۱( زندگی در دنیا تنها رسگرمی و بازیچه است!   

۴( حیات دنیا فقط لهو و لعبى است!  ۳( زندگی دنیا چیزی جز رسگرمی و بازی نیست!    

عّین اُسلوب االستثناء يختلف عن الباقي: -   

۱( لِم ما قبّلَت إالّ بنتک الصغرية!

۲( أعلم جيداً أنّه ال يَبقى يل إاّل أعاميل! 

۳( إنّه أمرين أن ال اُعطیک إالّ دیناراً واحداً! 

۴( أمثرت فسائُل الجوز الّتي ُغرست إالّ أربع منها!
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عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

»نَدم الرجل و أخذ يد بنته و قّبلها و أجلسها عنده!«: 

۱( يد: اسم- مفرد مؤنّث- معرب / مفعول أو مفعول به لفعل »أخذ« و منصوب 

۲( ندم: فعل ماٍض- للغئب- مجرد ثاليث- متعدٍّ / فعل و فاعله »الرجل« و الجملة فعلية 

۳( أخذ: للغائب- مجرد ثاليث- الزم- معلوم )= مبني للمعلوم( / فعل مع فاعله جملٌة فعلية

- مبني / فعل و مفعوله ضمري »ها«   ۴( قبّل: فعل ماٍض- مزيد ثاليث )من باب تفّعل(- متعدٍّ

عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

»يُحَصد القمُح يف فصل الّصيف الحاّر غالباً!«: 

۱( القمح: اسم- جمع مکّس أو تکسري- معرّف بأل- معرب / نائب فاعل و مرفوع 

۲( فصل: اسم- مفرد مذکر )جمعه: فصول(- معرفة )علم(- معرب / مجرور بحرف الجر، يف فصل: جار ومجرور 

۳( الحاّر: مفرد مذکر- نکرة- معرب / صيفية للمو صوف »الصيف« أو »فصل« و مجرور بالتبعية 

- مجهول )= مبني للمجهول( / فعل و نائب فاعله »القمح و الجملة فعلية ۴( يحصد: فعل مضارع- للغائب- متعدٍّ

عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

»قال أنورشوان: أحسنَت يا شيُخ!«: 

۱( أنوشوان: اسم- مثنی مذکر- معرفة )علم(- معرب / فاعل لفعل »قال« و مرفوع 

۲( شيخ: اسم- مفرد مذکر- معرفة )علم( / منادی، و »یا« حرٌف من أدوات النداء 

۳( أحسنت: فعل ماٍض- للمخاطب- مزيد ثاليث )من باب إفعال( /فع لو مع فاعله جملٌة فعلية

۴( قال: فعل ماٍض- للغائب- مجرد ثاليث- الزم- مبني / فعل و فاعله »أنوشوان« و الجملة فعلية 

عّین غري املناسب يف املفهوم:-   

۱( »ال يوجد أحٌد کامالً إالّ اللّه«: 

همه حاّمل عيب خويشتنیم /طعنه بر عیب دیگران چه زنیم! 

۲( ال يشء أحقُّ بالّسجن من اللّسان: 

زبان بند کردن به هر قید و بند / بسی به ز گفتار ناسودمند! 

۳( الحياة مستمرٌّة، سواء ضحکَت أم بکیَت: 

بر آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی / پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد! 

۴( من مل يؤّدبه الوالدان صغرياً يؤّدبه الزّمُن: 

پرتو نیکان نگیرد هر که بنیاد ش بد است / تربیت نا اهل را، چون گر دکان بر گنبد است!

عّین اُسلوب االستثناء مختلفاً عن الباقي:-   

۱( ال تهتّم الّدول بجذب الّسياح إىل بالدها إاّل بعضها! 

۲( مل يُسع الطاّلب إىل صالة إاّلمتحان إاّل اِثنني منهم! 

۳( ال يعرف الّناس أهميّة االستفادة من الوقت إالّ العلامء منهم! 

۴( ال يبني ُعّشاً فوق الجبل املرتفع بعيداً عن املفرتسني إالّ العقاب! 
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)ال ييأس من روح اللّه إالّ القوُم الکافرون(. عّین الخطأ:-   

۲( ناامید منی گردند از روح خدائی مگر قوم کافران! ۱( مأیوس منی شوند از رحمت اللّه مگر قوم کافر!   

۴( به جز قوم کافر کسی از رحمت خداوند ناامید منی گردد!  ۳( فقط قوم کافر از رحمت خدا مأیوس می شوند!    

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

)سجد امللئکُة کلُّهم أجمعون إالّ إبليُس استکرب و کان من الکافرين(: 

١( مالئکه همگی مجموعاً سجده کردند مگر ابلیس که تکرّب ورزید و از کافران بود! 

۲( مالئک همه شان یکسه سجده کردند ااّل ابلیس که استکبار می کرد و از کافران شده بود! 

۳( فرشتگان دسته جمعی به سجده افتادند به جز ابلیس که تکرب می کرد و جزء کافرین بوده است!

۴( فرشته ها همگی شان جمعاً به سجده رفتند به جز ابلیس که متکرّب بود و از جمله کافرین بوده است! 

عّین ما يختلف يف اُسلوب االستثناء:-   

۱( ما قرأت هذا الکتاب إاّل معجمه! 

۲( ال ييأس إنسان من َروح اللّه إاّل الکافر! 

۳( ما قبّل الوالُد طفليه يف البيت إاّل أصغر هام! 

۴( مل تُشاهد املعلّمة يف مکتبة املدرسة إاّل ثالث تلميذات!

عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

»کّل عیٍن باکية يوم القيامة إاّل ثلث أعیٍن!«: 

۱( أعین: اسم- جمع مذکر سامل- نکرة- معرب / معدود للعدد »ثالث« و مجرور 

۲( ثالث: اسم- من األعداد الرتتيبية )للمعد ود املؤنث(- معرب / مستثنی و منصوب 

۳( القيامة: اسم- مفرد مؤنّث- اسم مکان- معرّف بأل- معرب / مضاف إليه و مجرور

۴( باکية: اسم- مفرد مؤنّث- اسم فاعل )مأخوذ أو مشتق من فعل »بکي«(- نکرة- معرب / خرب و مرفوع 

عّین ما ليس فيه املستثنى منه: -   

۲( ما شاهدُت يف املکتبة إاّل طالباً واحداً!   ۱( يغفر اللّه الذنوب إالّ الرّشک به!     

۴( اليوم اِشرتي أب أنواع الفاکهة إالّ الربتقال! ۳( ما طالعت ليلة االمتحان کتاباً إاّل کتاب العربية!    

عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

»ما طالعُت ليلة االمتحان کتاباً إاّل کتاب العربّية!«: 

۱( کتاب: اسم- مفرد مذکر / هستثنی و منصوب و املستثنى منه »املتحان« 

۲( العربيّة: مفرد مؤنث- معرّف بأل / صفة )أو نعت( و منصوب بالتبعية للموصوف »کتاب« 

۳( طالعت: ماٍض- للمتکلّم وحده- مزید ثاليث )من باب مفاعلة(- مبني للمعلوم )= معلوم( / فعل و مع فاعله جملُة فعلية

۴( االمتحان: اسم- مفرد مذکر- مصدر )من فعل مزيد ثاليث عىل وزن »افتعال«(- نکرة / مضاف إليه و مجرور
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

)إّن اإلنسان لفي خرس، إالّ الّذين آمنوا و عملوا الصالحات(: 

۱( هامنا انسان ها در زیانکاری می باشند، مگر آنان که ایامن بیاورند و صالحات را انجام دهند! 

۲( قطعاً انسان در ُخسان است، مگر کسانی که ایامن آوردند و اعامل صالح انجام دادند!  

۳( به درستی که انسان ها خسان می کنند، به جز آنان که با ایامن بودند و اعامل شایسته انجام دادند! 

۴( بدون شک انسان زیانکار است، به جز کسانی که به ایامن روی بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»بعض األحيان اليُسِخط عدوَّک إاّل الصمُت، وال يُعاَقب األحمق إاّل بالّسکوت عنه!«: 

۱( گاهی دشمنت جز با سکوت عصبانی منی شود و احمق را جز با سکوت در برابرش مجازات منی کنی! 

۲( گاهی دشمنت را جز سکوت خشمگین منی کند و احمق را جز با ساکت شدن در برابرش مجازات منی کنی! 

۳( گاهی از اوقات دشمنت را جز سکوت عصبانی منی کند و احمق جز با سکوت در برابرش مجازات منی شود!

۴( بعضی اوقات دشمنت جز با سکوت خشمگین منی شود و جز با سکوت در برابر احمق مجازات منی شود! 

عّین املستثنى منه محذوفاً:-   

۱( )ال ييأس من روح اللّه إاّل القوم الکافرون!( 

۲( )فسجد املالئکة کلّهم أجمعون إاّل إبليس استکرب!( 

۳( إّن الزمالء حرضوا يف صالة االِمتحان إالّ واحداً منهم!

۴( رجع الاّلعبون اليرانيّون من السابقات إالّ فريقاً واحداً! 

عّین الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-   

خيلَة ِطبَق أصلِها!   ۱( الَعرَُب يَنطقوَن الَکلامت الدَّ

ًة!  ۲( ما شاَهدُت يف َمکتَبِة َمدرَسِتنا إاّل طالبًة ُمِجدَّ

۳( کُلُّ ِوعاٍء يَضيُق مِبا ُجَعَل فيه إاّل ِوعاَء الِعلِم! 

۴( يف اللُّغِة العربيَِّة ِمئاُت الکلامِت ذاُت اُصوٍل فَارِسيٍَّة!

عّین املستثنی منصوباً بإعراب املفعول به: -   

۲( ال يُلَدغ من ُجحٍر مرّات إالّ َمن ال يفّکر!  ۱( ما استقّل الّسواقي إاّل َمن قصد البحر!   

۴( ما هّدم ُجدران الَوَهن إالّ َمن له عزٌم راسخ!  ۳( ال يهدي اللّه إالّ َمن يطلب الهداية لنفسه!    

»ال شّک أّن الّذين يتکاسلون يف الحياة و ال يحّبون إاّل اللّذة و الراحة يتأّخرون عن قافلة التقّدم اإلنساين!« عّین الصحيح يف الرتجمة: -   

۱( شّکی نیست آن هایی که در دنیا تنبلی کرده فقط لذت و راحتی را طالبند از کاروان پیرشفت انسان ها جا می مانند! 

۲( بی شک کسانی که در زندگی تنبلی می کنند و فقط لّذت و راحتی را دوست دارند از قافله ی پیرشفت انسانی عقب می مانند! 

۳( شّکی نیست آن ها که در زندگی سهل انگارند و جز لذت و راحتی منی خواهند از کاروان تقّدم و پیرشفت برشی جا می مانند! 

۴( بدون شک کسانی که در این دنیا تنبلی می کنند و جز لذت و راحتی را دوست منی دارند از قافله ی پیرشفت برشیت عقب می مانند!
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»الُفرص القليلة يف حياتنا کصيد ال يصيده إالّ ذو الهّمة!« عّین الرتجمة الصحيحة:-   

۱( در زندگی ما فرصت ها کم هستند چون شکاری که جز دارنده ی همت آن را صید منی کند!  

۲( فرصت های کم ما در زندگی گویی سیدی است که فقط توسط صاحب هّمت شکار می شود! 

۳( فرصت های اندک در زندگی ما چون سیدی هستند که فقط صاحب هّمت آن را شکار می کند!

۴( در زندگی ما فرصت های بسیار اندک چون شکار هستند که تنها به وسیله ی صاحب هّمت صید می شود! 

»ال نعيش إالّ لِلّه«. عّین املناسب للمفهوم:-   

۲( )إنّا هديناه الّسبيل إّما شاکراً و إّما کفوراً( ۱( )إّن صاليت ... و محياي و ماميت للّه رّب العاملني(    

۴( )ما خلقناهام إالّ بالحّق(  ۳( )و ما خلقُت الجّن و النس إاّل ليعبدوِن(    

»ليس علم البش إالّ وسيلة الکتشاِف قليٍل من األرسار الغامضة يف العامل!« عّین الرتجمة الصحيحة:-   

۱( علم برشی تنها وسیله است برای کشف اندکی از ارسار پیچیده ی عامل!  

۲( علم برش فقط وسیله ایست برای کشف اندکی از ارسار پیچیده ی در عامل!  

۳( علم برش فقط برای کشف کردن اندک از ارسار پیچیده است در این عامل!

۴( علم برش وسیله ای نیست مگر برای کشف اندک از ارسار پیچیده در این عامل! 

عّین املستثنی منصوباً: -   

۱( ربَّنا، اِغفر ملن ال ميلک إالّ الّدعاء و التوّسل!

۲( ال يرفع قيمة النسان بني الناس إالّ التّواضع!  

۳( ال يستسلم للّصعوبات إاّل من کان ضعيف الرادة!   

۴( ال يقّوي إرادة النسان إالّ مواجهة املشاکل العديدة!

عّین املستثنى مرفوعاً:-   

۱( ال يتعرَّف أحد عىل حقيقة الحياة إالّ صاحب األخالق الفاضلة! 

۲( الطاّلب يتعاونون يف فهم دروسهم إاّل من يتکاسل فيها! 

؛ إغفر ملن ال ميلک إاّل الدعاء و التوّسل!  ۳( یا ربِّ

۴( ال يصل إىل الغايات الّسامية اال من يسعی! 

»الّناس ال يقعون يف الّتفرقة، إالّ إذا ابتعدوا عن الرّصاط املستقيم!«: مردم ....... عّین الخطأ: -   

۱( در تفرقه منی افتند، مگر وقتی از رصاط مستقيم دور گردند! 

۲( فقط وقتی در تفرقه می افتند که از رصاط مستقیم دور گردند! 

۳( دچار تفرقه منی گردند، مگر هنگامی که از راه راست دور شوند!

۴( فقط زمانی که از رصاط مستقیم دور می شوند در تفرقه منی افتند! 
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عّین ما ليس من اُسلوب االستثناء: -   

۲( ما نال مناه االّ من ترک الحرص!  ۱( ال يقنص صیداً االّ املبادرون مع الفجر!    

۴( ما أرجوه اال تتّبع هذا املنهج!   ۳( ال يغتنم قدر صفو املاء االّ الظّْمن!    

عّین املستثنى منه محذوفاً:-   

۱( مل تصّجح املعلاّمت أوراق التلميذات إالّ معلّمة اللّغة العربيّة! 

۲( جعل أمني املکتبة جميع الکتب يف أماکنها إاّل کتب التاريخ! 

۳( ال يتناول تالميذ هذه املدرسة إالّ ما يفيد جسمهم و طاقاتهم!

۴( يحصل الّناس باملشّقة عىل ما يريدون إاّل الکسالن منهم! 

عّین املستثنى منه محذوفاً:-   

۱( لنا ضيوف و وفّرُت کّل ما أحتاج إليه إال الخبز! 

۲( ال يقبل بعٍض الناس نصيحة االخرين إال الُعقالء منهم! 

۳( کتب التلميذ جميع واجباته يف البيت إال االدب الفارسی! 

۴( ال تشرتي من الّسوق الکبرية االطعمة املفيدة إال االُم!

عّین األصّح و األدّق يف األجوبة للرتجمة: -   

»إّن أکرث العلامء و الفّناني ما استطاعوا أن يخلقوا آثارهم العلمّية و الفنّية اال بعد تحّمل املشاکل و الّتعب الکثري!«: 

۱( تعداد زیادی از دانشمندان و هرنمندان آثاری علمی ایجاد کرده اند و این امر بعد از تحمل مشّقات و رنجه ای گوناگون بوده است. 

۲( بسیاری از علام و هرنمندان حتی بعد از تحمل مشکالت و رنج بسیار نتوانستند آثار علمی و هرنی خود را بیافرینند! 

۳( اکرث دانشمندان و هرنمندان فقط بعد از تحمل مشکالت و رنج بسیار توانستند آثار علمی و هرنی خود را خلق کنند! 

۴( بیش تر علام و هرنمندان پس از تحمل سختی ها و رنجهای  زیاد توانستند کارهای علمی و هرنی زیادی بیافرینند!

عّین األصّح و األدّق يف األجوابة للرتجمة:-   

»کيف تتفاخر باملال و األهلي، و ما هم إال ودائع ال بّد من أنّنا َسنرت کھم غداً أو بعد غد!«: 

۱( به چه سبب بر مال و فرزندان خود افتخار می کنی، درحالی که امروز یا فردا این ودائع را باید ترک گفت! 

۲( چگونه است که فقط به مال و فرزندان افتخار می کنی، و حال این که آن ها امانت هایی هستند که امروز یا فردا ترکشان خواهیم گفت! 

۳( چگونه به خاطر مال و خانواده فخر می فروشی، و حال این که آن ها فقط ودیعه هایی هستند که فردا یا پس فردا ناچار آنها را ترک خواهیم کرد! 

۴( به چه علت به سبب مال و خانواده ات فخر فروشی می کنی، درحالی که این ها امانت هایی هستند که فردا یا پس فردا ناچار ها را ترک خواهند کرد! 

عّین املستثنى منه ليس مرفوعاً:-   

۱( ما کان الضيّوف من أصدقايئ إاّل واحداً منهم!  

۲( یا تلميذايت، ال تُعلِّقن هناک أشياء إاّل مظاّلتکّن!  

۳( رجعنا من هذه الرحلة الطويلة إىل بلدنا إالّ أخي األکرب!

۴( أصبحن مثاليّات يف األخالق و الدرس أالّ واحدة منهّن! 
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»ال يکن االعتامد عىل بعض الناس إالّ مرّة واحدة، ألّن اإلنسان ييأس منهم يف تلک املرّة االُوىل، فإنّهم ال يُحسنون عمالً!« عیّن الرتجمة الصحيحة: -   

۱( به بعضی مردم حتّی یک بار هم منی شود اعتامد کرد، برای این که آن ها هامن بار اول انسان را ناامید می کنند، و درنتیجه هیچ کاری را خوب انجام منی دهند! 

۲( به بعضی از مردم فقط یک بار می شود اعتامد کرد، چون انسان در هامن بار اول از آن ها ناامید می شود، چه آن ها هیچ کاری را خوب انجام منی دهند! 

۳( برخی مردم اصالً قابل اعتامد نیستند حتی برای یک بار، چون هامن دفعه ی اول انسان را ناامید می کنند، و از عهده ی هیچ کاری خوب بر منی آیند! 

۴( برخی مردم فقط دفعه ی اول قابل اعتامد هستند، چون سبب ناامیدی انسان می شوند، و از عهده ی هیچ کار درستی بر منی آیند! 

انتخب املعنى الّصحيَح: »ال تطلُْب ااِلّ الَحَسنات« -   

۲( فقط خوبی بخواه.  ۱( مخواه جز خوبی را.     

۴( تنها خوبی ها را مخواه.  ۳( فقط خوبی ها را طلب کن.    

عّین املستثنى منه محذوفاً: )الحرص(-   

۲( ال يفوز الناس إالّ امللتزمني بأعامل الخري!  ۱( ال يفوز يف الحياة إالّ الطالبات املجّدات!   

۴( ما أحّس هذا األديب شيئاً إاّل التعب و الکدح! ۳( أّديت کّل االمتحانات إالّ امتحان التاريخ!    
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سواالت تستی
درس چهارم

پایۀ دوازدهم

عّین الصحيح:-  

۱( إن تجلسوا يف الّصف هادئني،: اگر آرام در کالس بنشینید، 

۲( و تستمعوا إىل کالمي اِستامعاً: و سخنانم را به خوبی بشنوید، 

۳( سأقرأ لکم بعض اآليات: بعضی آیات را برایتان می خوانم، 

۴( ال تأخذون منها إاّل العربة املؤتّرة!: که از آن ها عربت های تأثیرگذار می گیرید!

»هذان الّنوعان من الّسمک کلُّ منهام يَعيش عيشًة تُعجبنا!« عّین الرتجمة الصحيحة:-  

۱( این دو نوع ماهی، هر یک از آن ها به گونه ای زندگی می کند که ما را متعّجب می کند! 

۲( این دو نوع از ماهیان، با یکدیگر طوری زندگی می کنند که ما را به شگفتی وا می دارد! 

۳( این ها، دو نوع از ماهیان هستند که هر یک از آن ها زندگی ای می کند که تعجب ما را برمی انگیزد!  

۴( اینان، دو نوع ماهی هستند که زندگی هر یک از آن دو به گونه ایست که ما را به تحسین وا می دارد!

عّین الصحيح يف االعراب و التحليل الرصيف:-  

»قد بلغني أّن رجلً من فتية أهل البرصة دعاک إىل مأدبة فأرسعَت إليها!«: 

- مبني / فعٌل و مع فاعله: جملٌة فعلية  ۱( أرسعت: فعل ماٍض- للمخاطبة- مزيد ثاليث )من باب إفعال(- متعدٍّ

۲( فتية: اسم- مفرد مؤنّث- معرفة- معرب / مجرور به حرف الجر؛ من فتية، جار ومجرور و خرب لحرف »أّن« املشبّة بالفعل 

۳( مأدبة: اسم- مفرد مؤنّث- اسم مفعول )مأخوذ أو مشتق من فعل »أدب«(- نکرة- معرب / مجرور به حرف الجر؛ إىل مأدبة: جار ومجرور

۴( بلغ: فعل ماٍض- للغائب- مجرّد ثاليث- معلوم- مبني / فعل و مع فاعله جملٌة فعلية ؛ و النون: حرف وقاية

 

عّین الّصحيح:-  

۱( من يسترش عظامَء الّناس شارکهم يف عقولهم: هر کس با بزرگان مردم مشورت کند در عقل هایشان مشارکت می کند! 

۲( العاقل هو من يُرجع شَّ أخيه بالحسان إليه: عاقل همیشه کسی است که بدی برادرش را با نیکی کردن، به او باز می گرداند! 

۳( العالِم يري الّدنيا داَر صدٍق، فيعمل معها بصدق: عامل گاهی به دنیا چون رسای راستی می نگرد، سپس با آن به صداقت رفتار می کند! 

۴( من قرّص يف أعامله قُصوراً، اِبتىَل بحزٍن قد ال ينتهي: کسی که در کارهایش کوتاهی کند گاهی به اندوهی که متام منی شود مبتال می گردد! 
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عّین الخطأ:-  

۱( إن تَتوکَّلوا عىل اللّه توکّالً: اگر واقعا به خدا توکّل کنید،

۲( و تُسبِّحوه صادقني،: و او را صادقانه تسبیح کنید، 

۳( و تُحاِسبوا أنفسکم قبل أن تُحاَسبوا،: و خودتان را محاسبه کنید قبل از آن که محاسبه شوید، 

۴( يُو يت لکم من لدنه هدوًء!: برای شام آرامشی از نزد خودش می آید! 

عّین الخطأ:-  

۱( رغبَت يف الّصدق رغبًة کثرية: تو به صداقت، بسیار متایل پیدا کردی! 

۲( يُجاهد املؤمن يف اللّه مجادًة: مؤمن و نه کس دیگر حتامً درراه خدا تالش می کند! 

۳( يتوکّل صديقي عىل ربّه توکَّل املؤمنین: دوستم بر پروردگارش توکّل می کند هم چون توکّل مؤمنان! 

۴( يبلغ املجتهد آمالَه بلوغاً، و أنا کلَّ يوم أمتّناه: انسان کوشا به آرزوهایش حتامً می رسد و من هر روز آرزوي آن را دارم!

»قصدنا الذهاَب إىل مکان قد تحوََّل ذلک العالِم مبشاهدته تحّوالً شديداً! « عّین الرتجمة الصحيحة:-  

۱( خواستم به جایی بروم که آن عامل با دیدن آنجا سخت دگرگون شده است! 

۲( قصد کردیم به مکانی برویم که آن دانشمند با دیدن آن سخت متحّول شده است! 

۳( خواستیم به جایی رویم که آن دانشمند با رؤیت آن به سختی متحول گردید! 

۴( قصد رفنت به مکانی کردم که آن عامل به مشاهده ی آنجا به سختی دگرگون گردید! 

»سقوط جوجه ها منظره ی بسیار ترسناکی است، ولی گریزی از آن نیست! « عّین التعريب الصحيح:-  

۱( السقوط للفراخ من املناظر املرعبة، ولکن ال ميکن الفرار منه! 

۲( السقوط لألفراخ من مشاهد مرعبة کثرياً، أّما ليس فرار منه! 

۳( سقوط الفراخ مشهد ُمرعب جّداً، ولکن ال فرار منه! 

۴( سقوط أفراخ منظرُه مخوف کثرياً، أّما ال بُّد منه! 

 عّین الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-  

۲( حاَوَل الُعلاَمُء َمعرِفََة رِسَّ تِلَک الظّاِهرِة العجيبِة! ۱( تَجتََهُد االُمُّ لرَِتبيِة أوالِدها اِجتَهاداً بالغاً!    

۴( َشجرٌة يَستَخِدُمها املُزارِعون کسياِج َحوَل املَزاِرِع! ننَي!    ۳( الِنَّ الُکتَُب تَجارُِب االَُمَم َعىل َمرِّ آالِف السِّ

عّین الصحيح:-   

۱( اذا ال تکون مقتدراً فاآلخرون ال يسمعون کالَمک: هرگاه مقتدر نبودی دیگران به سخن تو گوش منی دهند! 

۲( ال تُکرمّن اللئيَم الِنّه يتمرّد مترّداً و أنت تيأس: هرگز انسان فرومایه را گرامی مدار برای این که او قطعاً نافرمانی خواهد کرد درحالی که تو مأیوس شده ای! 

٣( السکوُت أجمل کالم قد يستطيع أن يُثري الشخص أکرث من کّل يشٍء آخر: سکوت زیباترین سخنی است که گاهی می تواند شخص را بیش از هر چیز دیگری برانگیزاند! 

التجميل: نهنگ ها صید می شوند تا شیمی دانان از روغن کبد آن ها در ساخنت مواد آرایشی  ۴( يُصاد الحوت لِيستفيد الکيمياويّون من زيت کبده يف صناعة مواّد 

استفاده کنند! 
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عّین املفعول املطلق ليس نوعّياً:-   

حاب!  ۲( مَتّر أيّاُمنا الّصعبة و الّسهلة مرَّ السَّ ۱( تُرّب الّنساء أوالدهّن تربية اُّمهاتِهّن!    

د نظام الطبيعة تهدیداً! ۴( إن النُّفايات الّصناعيّة تُهدِّ ۳( بَعض الطّيور تَبتعد عن أعشاشها اِبتعاداً کثرياً!    

عّین الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-   

۲( أََحبُّ ِعباِد اللِّه إىَل اللِّه أنَفُعُهم لِعباِدِه! ۱( بََدأَ املُزاِرُع يُراِقُب املَزرَعَة ليالً و نَهاراً!    

ئُ األَعصاِب! ۴( اللَّوُن البَنفسجيُّ لُِغرفَِة النَّوِم ُمَهدِّ ۳( َعىل کَلِّ النَّاَس أْن يَتَعاِيشوا َمَع بَعضِهم تَعايَشاً ِسلميّاً!   

 

عّین الرتجمة الصحيحة:-   

َي الظّاملي، ِبقتلهم الکثري من البومات!«:  ي بعُض املزارعین عىل البيئة و نظام الطبيعة تعدِّ »تَعدَّ

۱( برخی کشاورزان که بسیاری از این جغدها را کشتند، ظاملانه بر محیط زیست و نظم طبیعت تجاوز کردند! 

۲( بعضی کشاورزان با کُشنت بسیاری از جغدها بر محیط زیست و نظام طبیعت، ظاملانه دست درازی کردند! 

۳( بعضی از این کشاورزانند که با کشتار جغدهای بسیاری، بر زیستگاه و قوانین طبیعت از روی ظلم تجاوز کردند!

۴( برخی از این کشاورزان با کشتار بسیاری از جغدها، بر نظم طبیعت و زیستگاه، ستمکارانه دست درازی کردند! 

عّین الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت: -   

۱( إيّن تَخلَّصُت ِمَن البوماِت ِبَقتِل الَکثريِ ِمْنها!  

۲( تََخرََّج ِمْن َمدرَسِة املُعلِّمنَي و َحَصَل َعىل َشهاَدتِها! 

۳( بَعَد التّخلَِّص من أکَرثِ البوماِت اِزداَد َعَدَد الِفرئاِن!

اً َملحوظاً يف السيِّاَحِة!  َنواِت األخريِة مُنوَّ ۴( َشِهَدْت إيراُن يف السَّ

عّین الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-   

۱( يَهتَمُّ املُواِطُن الَفهيُم ِبَنظافَِة البيئَِة اِِهتامماَ بالِغاً!  

۲( الَفطوُر ِمَن الّساِبعِة و النِّصِف َحتَّى التّاِسعِة إالّ ُربْعاً! 

ُر الَحيَوانات َحتَّى تَبتَِعَد َعِن الَخطَِر! ۳( للزَّّرافَِة َصوٍت یُحذَّ

نجاُب الطّائُر حنَي يَقِفُز ِمْن َشَجرٍة إىَل َشجرٍة!  ۴( ِبَم يَطرُي السِّ

عّین ما فيه من املفاعيل أکرث:-   

۱( قرأ الطّالب دروسه قراءًة دقيقة ألنّه کان قد قّرر هذا األمر من قبل! 

۲( اِستغفر التّائب ربّه استغفاراً صادقاً لن يرجع إىل ذنوبه حتّى إىل قليل منها!

۳( تعّد الّنفايات الّصناعيه تهديداً لنظام الطبيعة و تخریبها و تسبّب أمطاراً حمضيّة!

۴( يستطيع النسان أن يحصل عىل الّسکينة و الهدوء و الکّنه إذا صرب عىل املشاکل صرباً! 
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عّین الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-   

ناعيُّة تَهديداً لِنظاِم الطّبيعِة!  ۱( تَُعدُّ النُّفاياُت الصِّ

۲( ظَنَّ املُزاَرُع أنَّ البومات هَي الّتي تَأکُُل أفراخ الطّيوِر! 

۳( يَِتمُّ التَّواُزُن يف الطّبيعِة ِمن ِخالِل ُوجوِد َرواِبط ُمتَداِخلٍة! 

َب ِمنُه! ۴( إنَُّه شاَهَد يَوماً فاَلّحاً َعجوزاً يَِغرُس فَسيلَة َجوٍز فَتَعجَّ

»تعداد موش های مزرعه بسیار زیاد شده بود!« عّین التعريب الصحيح:-   

۲( عدد فرئان الحقل قد ازداد کثرياً!   ۱( تعداد فرئان الحقل کرث کبرياً!     

۴( کان عدد فرئان الحقل از داد ازدیاداً کثرياً! ۳( کان تعداد الفرئان يف الحقل کَرث کثرياً!    

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

دات نظام الطّبيعة!«:  »إّن تلّوث الهواء الّذي يُسّبب أمطاراً حمضّية من ُمهدِّ

۱( بارانهای اسیدی بخاطر آلودگی هواست که نظام طبیعت را تهدید کرده است! 

۲( آلوده شدن جّو، سبب باران اسیدی می شود که برای نظم طبیعت، پرمخاطره است! 

۳( آلودگی هوا که باعث بارانهای اسیدی می شود از تهدیدکننده های نظام طبیعت است !

۴( آلوده بودن هوا نتیجه بارانهای اسیدی است و نظام طبیعت مورد تهدید است! 

عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

»سقوط األفراخ من فوق الجبل َمشهد ُمرعب جّداً!«: 

۱( سقوط: اسم- مفرد مذکر- مصدر من فعل مجرد ثاليث / مبتدأ و الجملة اسمية 

۲( األفراخ: جمع مکّس أو تکسري )مفرده: فرخ، مذکر(- معرّف بأل / خرب للمبتدأ 

۳( ُمرعب: اسم- مفرد مذکر- اسم فاعل )مشتق من فعل »أرعب« (- نکرة / مضاف إليه و مجرور

۴( مشهد: مفرد مذکر- اسم مکان )مشتق من فعل »شهد«(- معرفة )علم( / خرب للمبتدأ »سقوط«

 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

)يا أيّها الّذين آَمنوا اتّقوا اللّه و قولوا قوالً سديداً(: 

١( ای کسانی که ایامن آورده اید؛ از خدا پروا کنید و سخن را استوار و محکم بگویید! 

۲( ای کسانی که ایامن آورده اید؛ تقوای خدا پیشه کنید و سخنی محکم بگویید! 

۳( ای کسانی که ایامن آورده اید؛ از خدا پروا کنید و سخن را استوار و محکم بگویید! 

۴( ای کسانی که ایامن آورده اید؛ نسبت به اللّه پرهیزگار باشید و با درستی سخن بگویید!

 عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف-   

»ال تفوز الطالبات فوزاً إاّل املجتهدات من بينهّن!«: 

۱( الطالبات: جمع سامل للمونث- مشتق و اسم فاعل )مصدره: مطالبة( / فاعل و مرفوع 

۲( فوزاً: مفرد مذکر- جامد و مصدر- مبنى- مقصور/ مفعول مطلق للتاکید و منصوب 

٣( املجتهدات: جمع سامل للمونث- مشتق و اسم فاعل )مصدره: اجتهاد( / مستثنی، و املستثنى منه »الطالبات« 

- مبني للمعلوم- معرب / فعل مجزوم و فاعله »الطالبات« و الجملة فعلية ۴( تفوز: مجرد ثالثی- متعدٍّ



35

درس چهارم 

عّین األصّح و األدّق يف األجوبة للرتجمة:-   

، ارتفاعاً مستمّراً!«:  »قلب املؤمن کحاممة بيضاء يرتفع يف سامء املعنويّة الّتي ليس لها حدٌّ

۱( قلب مؤمن گویی پرنده ی سفید است که او را در آسامن معنی، بی حدواندازه باال می برد! 

۲( دل مؤمن چون کبوتری سپید در آسامن معنويت که حدومرزی ندارد، پی درپی باال می رود! 

۳( قلب انسان با ایامن مانند پرنده ای سپید در آسامن بی حدومرز معنویت ارتفاع بسیار زیادی می گیرد!

۴( دل انسان با ایامن گویی کبوتر سفید است که همواره در آسامن معنی که حدی برای آن نیست اوج می گیرد!

 

عّین األصّح و األدّق يف األجوبة للرتجمة:-   

»قد زّود الخالق تعالی اإلنسان بحاّسة معنويّة لُيمّيز بها الحسنة من السّيئة متييزاً صحيحاً!«: 

۱( خدای تعالی در انسان حس معنویی قرار داده تا به وسیله ی آن نیکی را از بدی به درستی جدا کند! 

۲( خالق متعال انسان را به حسی معنوی مجهز ساخته تا به وسیله ی آن خوب را از بد تشخیص صحیحی بدهد! 

۳( قطعاً خداوند، رشد انسان را به احساسی درونی تجهیز کرد تا کار نیک را از کار بد، به آسانی مجزّا کند! 

۴( قطعاً خداوند تعالی انسان را به کمک احساسی درونی در مجّهز منوده تا با آن خوب بودن را از بد بودن، متییز صحیح بدهد! 

عّین األّصح و األدّق يف الجواب للرتجمة:-   

»إّن قلبي مطمنّئ اطمئناناً تاّماً، ألّن محاواليت کلّها کانت من البداية يف سبيل اللّه!«: 

۱( قطعاً دل من از ابتدا اطمینان کامل داشت، چه جميع تالش های من در طريق اللّه می باشد! 

۲( قطعاً قلب من اطمینان کامل دارد، زیرا متام کوشش های من از آغاز برای خدا بوده است! 

۳( هامنا دمل کامالً مطمنئ است، زیرا همه ی تالش هایم از ابتدا درراه خدا بوده است! 

۴( هامنا قلبم از آغاز کامالً با اطمینان بود، چه کل کوشش هایم برای اللّه می باشد!

»طالبو العلم يف بلدنا تقّدموا يف جميع املجاالت ..............« عّین ملناسب لبيان نوع الفعل:-   

۲( علميّاً و خلقيّاً!     ۱( تقّدماً!      

۴( تقّدماً مل يکن له نظري!  ۳( متقّدمین مجتهدين!    

املخاطب يريد أن يُدرک کيفّية ذهاب الطالبة فنقول له: ذهبت الطالبة .........-   

۴( ذاهبة  ۳( مسورة     ۲( رسوراً کثرياً    ۱( ذهاباً رسيعاً   

عّین األصّح و األدّق يف التعريب: -   

»تجربه هایی که در طول عمرم کسب کرده ام ثابت کرده است که اگر درباره ی موضوعی خوب بينديشم، به نتیجه ی مفیدی می رسم!«: 

۱( لقد بيّنت تجارب طول حيايت، أنّني ألحصل عىل عاقبة جيّدة، لَْو فّکرت أفکاراً جيّدة! 

۲( قد ثبتت التّجارب التي تزيّنت بها طول عمري، لو أتأّمل جيّداً، ألِصل عىل نتيجة حسنة! 

۳( لقد أظهرت ما اکتسبته من التجارب يف حيايت، لو أتفّکر حول املوضوع جيّداً، ألصل عىل نتيجة حسنة! 

۴( قد أثبتت التّجارب الّتي إکتسبتُها طول عمري، أنّني إن تأّملت حول موضوع تاّمالً حسناً، وصلت إىل نتيجة مفيدة!
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عّین الصحيح:-   

۱( »اُذکروا اللّه کثرياً«: ذکر خدا را زیاد به جا آورید! 

۲( »کلّم اللّه موىس تکليامً«: خداوند با موسی سخن گفت! 

۳( »تحبّون املال ُحبّاً َجاّمً«: مال و ثروت را بسیار دوست می دارید! 

۴( »فُزت فَوزاً عظيامً«: رستگاری من رستگاری بزرگی خواهد بود! 

عّین الصحيح: -   

۱( امتحنُت التالميذ امتحاناً بأسئلة صعبة،: امتحانی را با سؤاالت سخت از دانش آموزانم گرفتم، 

۲( و کنت أنظر إليهم نظر العجاب،: درحالی که با نگاهی متعّجبانه به آن ها چشم دوخته بودم، 

۳( و هم يُجيبون بدقّة إجابة کاملة،: و آن ها جواب کاملی را با دقت به آن سؤاالت دادند،

۴( ما کنت متوقّعاً أنّهم قد درسوا جيّداً هکذا!: انتظار نداشتم که آن ها این گونه خوب درس خوانده باشند! 

عّین املفعول املطلق:-   

۱( إّن املسلم شديد الحّب والجالل ألولياء اللّه حّقاً!  

۲( هو شاعر حاذق ينشد أشعاراً کثريًة حول مسائل مختلفة! 

۳( إنّه کان من أقوى الّناس شخصيًّة و فکرًة و أشّدهم جرأًة!

۴( لیکن فکرک يف الحياة فکراً ال يُريد أن يضيّع حّقاً من اآلخرين! 

عّین الخطأ:-   

۱( أحرُِص عىل مصاحبة أصدقايئ املحسنني حرصاً!: به هم نشینی با دوستان نیکوکارم قطعاً مشتاق هستم! 

۲( عاش أبونا الشهيد يف کّل حياته عيَش العارفني!: پدر شهیدمان در رسارس زندگانی خود همچون عارفان زیست ! 

۳( کانت يل جّدة حنون تقيم صالة اللّيل کثرية!: مادربزرگ مهربان من مناز شِب بسیاری را بر پای داشت!

۴( صرباً عىل املتاعب ألّن فيها خرياً کثرياً!: در برابر سختی ها شکیبا باش زیرا در آن خیر فراوانی است! 

عّین االعراَب لِـ )تَِحيًَّة( يف »َحّياُهم تَِحيًَّة طَيَِّبًة .«: -   

۲( املفعول املطلق الّنوعی  ۱( املفعول املطلق التّأکيدی   

۴( املفعول به  ۳( الحال      

انتخب مفعوالً مطلقاً للفراغ »یُحاَسُب االِنساُن يَوَم القيامِة ................«-   

۴( َحْسباً  ۳( ُمحاِسباً     ۲( حاِسباً     ۱( ِحساباً   

عّین املفعول املطلق للنوع:-   

۱( علينا أن نحّقق آمالنا يف بناء املجتمع جميعاً.  

۲( کان الشاعر ينشد قصائد جميلة جّداً أمام الحّضار. 

۳( انّهام تُجيبان عن أسئلة املعلّم إجابة الشّک يف صّحتها. 

۴( فتّشت عن معلّمني حاذقني لرتبية أوالدة تفتيشاً.
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة:-   

»قولوا ألبنائکم مطمئّني انّکم تحبونهم حّباً کثرياً!«: 

۱( با اطمینان به فرزندانتان بگوئید که بسیار دوستشان دارید! 

۲( مطمنئ باشید و به فرزندان خود بگوئید که آن ها را بسیار دوست می دارید! 

۳( با اطمینان به فرزندان خود بگوئید که فقط شام آن ها را بسیار دوست می دارید!

۴( به فرزندانتان بگوئید در حالیکه به آن ها اطمینان دارید که بسیار دوستشان دارید! 

عّین املفعول املطلق »يُحاَسُب البخيُل يف اآلِخرَِة ِحساَب االَْغنياِء«:-   

۴( يف اآلخرة  ۳( حساَب     ۲( االغنياء     ۱( البخيل   

عّین الصحيح للفراغ للتأکيد عىل وقوع الفعل: يخرب القرآن الّناس عن الحقائق العظيمة ........-   

۴( مستمعین إليه!  ۳( إخباراً عجيباً    ۲( مبرّشاً     ۱( إخباراً   

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة:-   

»عىل االنسان أن يستمع إىل کلم املتکلم استامعاً کاملً ثم يجيبه، و أن يدرک األمور املختلفة حوله إدراکاً تاّماً ثم یُعارضها!«: 

۱( خوب گوش کردن به کالم مخاطب بر انسان واجب است تا بتواند جواب آن را بدهد، و مخالفت کردن باید پس از درک کامل موضوعات مختلف در اطراف انسان باشد! 

۲( جواب دادن به سخنان متکلم پس از خوب گوش کردن به اوست، و مخالفت کردن با امور مختلف باید پس از درک کامل موضوعات پیرامون او باشد! 

۳( انسانی که جواب کالم شنونده را می دهد باید خوب گوش کند، و برای مخالفت کردن با موضوعات مختلف باید امور اطراف خود را کامالً درک مناید! 

۴( انسان باید به سخنان گوینده کامالً گوش دهد سپس جواب او را بدهد، و امور مختلف پیرامون خود را کامالً درک کند سپس با آن ها مخالفت مناید! 

عّین األصّح واألدّق يف الجواب للرتجمة: -   

»الجواد من يعطي اآلخرين قبل أن يسألوه إعطاء الکُرماء!«: بخشنده کسی است که ........... 

۱( به دیگران هم چون کریامن بخشش می کند قبل از آن که از او درخواست کنند! 

۲( دیگران را می بخشد درحالی که هنوز از او چیزی نخواسته اند مثل کرماء! 

۳( هم چون انسان های بزرگوار قبل از این که چیزی از او بخواهند می بخشد!

۴( قبل از آن که از او چیزی درخواست شود کریامنه بخشش می کند! 

»يعيش البخيل يف الّدنيا عيش الفقراء!«. املفهوم الصحيح للعبارة هو ...... -   

۲( ال يتمتّع البخيل بالحياة!  ۱( علينا أن نبخل حتّى ال نکون فقراء!   

۴( الفقري هو البخيل!  ۳( الفقر يُسبّب البخل عند کثري من الّناس!  

يُهاِجُم املقاتِلوَن ُمهاَجَمة األُسوِد )ُمهاَجَمة ← ..........( عّین الصحيح: -   

۲( الحال ۱( املفعول به     

۴( املفعول املطلق الّنوعی ۳( املفعول املطلق التوکيدي    
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»هم يُجاهدون يف سبيل اللّه ............ املتوکلین«. عّین املناسب للمفعول املطلق:-   

۴( مجاهدًة  ۳( مجاهداً     ۲( جهاداً    ۱( مجاهدَة    

»انّه لعب يف مباراة کرة الّسلّة ...........« عّین الخطأ للفراغ يف بيان نوع الفعل:-   

۴( لعبًة دقيقًة!  ۳( لعب الفائزين!    ۲( العباً متبّحراً!   ۱( لعب األبطال!   

»أنتم تحسنون إىل املساکي ... املّتقي«. عّین املناسب للمفعول املطلق:-   

۴( إحساناً بالغاً  ۳( إحساَن     ۲( إحساناً    ۱( ُحسناً    

»الربّ أن تعمل يف الرّس عمَل العلنية«. الخطا يف املفهوم هو: االجتناب عن .... -   

۴( الرياء  ۳( الِکرْب     ۲( التلّون    ۱( النفاق   

ما هو إِعراُب »فوزاً« يف اآلية: »َو َمْن يُطع اللّه و رسولَُه َفَقد فاَز فوزاً عظيامً«-   

۴( مفعول مطلق نوعی ۳( مفعول مطلق تأکیدی    ۲( مفعول به   ۱( حال    

عّین الخطا للفراغ لبيان نوع الفعل. »ينظر العاقل اىل االمور .....«-   

۴( نظرة دقيقة ۳( نظر الباحث    ۲( نظر املُتأّمل   ۱( ناظر الحقيقة   

عّین املناسب للفراغ وفق الرتجمة: ».... يعرف الدنيا .... عميقًة يعرف آن ها محفوفة ....!«-   

از هر کس دنیا را خوب بشناسد درک می کند که آن با دشواری ها احاطه شده است 

۲( الّذي / عارفًة / مع املصائب ۱( الّذي / َمعرفٌة / باملشکالت    

۴( َمن / معرفًة / باملکارة  ۳( َمن / عارفٌة / باملصايب    

عّین الصحيح للفراغ اليجاد اسلوب املفعول املطلق: »من يُطع الله ....... العبد، فقد فاز ........ عظيامً!«-   

۴( مطاعاً- فائزاً  ۳( طاعًة- فائزاً    ۲( مطيعاً- فوزاً   ۱( إطاعَة- فوزاً   
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سواالت تستی
درس پنجم

پایۀ دوازدهم

عيِّ حرَف الَنداء َمحذوفاً:-  

ل!  ۱( ولدي يُشجِّعک املُعلّموَن عىل التَعلّم و التّامُّ

الم!  ۲( إلهی قد جعلَني ُمحبّاً ألهل البيت عليهم السَّ

۳( ولدي تذکََّر ذكريات الّسفرة العلميّة إىل قبّة قابوس!

۴( إلهي هو القادر عىل أن يبعث علينا عذاباً أليامً! 

عیِّن »صديق« منادی: -  

۲( صدیقي طالب متفّوق يف جامعة طهران!  ۱( صديقي ال يَتواضع يف هذه الدنيا إالّ العظيُم!   

۴( صديقي تَنبََّه بعد االستامع إىل هذه الّنصائح! ۳( صديقي شاَرک يف هذه الّدورة من املسابقات!    

 

عّي الّصحيح:-  

۱( کاَد الّناس يَهتدون لو ال دعوة الكّفار إىل الباطل!: اگر دعوت کافران به باطل نبود مردم هدایت می شدند! 

۲( أُعِجب الحّضار بأشعاري قائلنَي: يا له من شعر جميل!: حّضار از اشعارم خوششان آمد درحالی که می گفتند: شعر بسیار زیبایی است! 

۳( كانَت األّم تُدافع عن صغريها مجروحاً!: مادر درحالی که زخمی شده بود از کود کش دفاع می کرد! 

۴( ما أرسَع إمثار شجرة الّصداقة!: چقدر میوه دادن درخت دوستی رسیع است!  

عیِّن الخطا يف اُسلوب الّنداء: -  

۲( ربَّنا، إيّن أسالک صرباً َجميالً و اجراً كثرياً!   ۱( ايُّها العنُي، ال تَبيك إالّ ليلة واحدة!    

۴( اَیُّها الّسائُق، انتِبه ملَصابيح السيّارات االُخرى!  ۳( اللّهّم ال تجعل نفيس تطمع بالكثري!     

عيِّ ما ال يُناسب مفهوم العبارة:-  

۱( َمن مل يُؤّدبه الولدان صغرياً يُؤّدبه الّدهر!: نِعم املؤّدب الّدهر! 

۲( و امأل الّدنيا سالماً/ شامالً كّل الجهات!: الّسالم قبل الكالم! 

۳( ال يَرحم اللّه من ال يرحُم الّناس!: اِرحْم، تُرَحْم!

۴( ال ِجهاَد کجهاد الّنفس!: املُجاهد من جاَهد نفسه يف اللّه! 
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 عّي الصحّيح:-  

۱( بائع يف الّسوق مرتّدد يف بيع بضائعه: فروشنده در بازار در فروخنت کاالهایش تردید ندارد! 

۲( اليهتّم بنظافة البيئة اِهتامماً إالّ النسان الفهيم: فقط انسان فهمیده به نظافت محیط اهتامم می ورزد! 

۳( قيل إّن نبيّنا مل يكن فظّاً، لعلّنا نصبح مثله: گفته شده که پیامربمان درشت خوی نبود، کاش ما مثل او شویم! 

۳( يغرس الفاّلح فسيلة الجوز وهو يعلم أنّه لن يأكل منها: کشاورز نهال گردو را می کارد در حالیکه می داند از آن نخواهد خورد! 

»ای برادران من؛ محاسبه کنید چند روز از روزهای هفته را با مسؤولّيت کار می کنید!« عّین التعريب الصحيح:-  

؛ حاِسبا، كم يوماً من أيّام األسبوع تَعمالن مسؤولنَي!  ۱( يا أخويَّ

۲( يا إخواين ؛ حاِسبوا كم أيّاماً من األيّام االُسبوع تعملون مسؤولني! 

۳( يا أخوّي؛ حاِسبا کم أيّاماً يف أيّام االُسبوع تشتغالن بالعمل و أنتام مسؤوالن!  

۴( يا إخويت؛ اِحسبوا كم يوماً يف أيّام االُسبوع تشتغلون بالعمل و أنتم مسؤولون!

عّي الّصحيح عن املنادي:-  

۲( يا فرئاِن؛ ال تُخّربوا املَزارع حتّى ال تُقتَلوا!  ۱( يا البيئُة؛ يا ليت التّوازن يتحّقق فیک!    

۴( يا أيتّها املزارع؛ حاِفظ عىل مزرعتک بطرق صحيحة!  ۳( یا بوماُت؛ أننّت تأكلن الفرئان الدوام حياتكّن فقط!   

عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف:-  

»قد بلغني أّن رجلً من فتية أهل البرصة دعاک إىل مأدية فأرسعَت إليها!«: 

- مبني / فعٌل و مع فاعله: جملٌة فعلية  ۱( أرسعت: فعل ماٍض- للمخاطبة- مزيد ثاليث )من باب إفعال(- متعدٍّ

۲( فتية: اسم- مفرد مؤنّث- معرفة- معرب / مجرور به حرف الجر؛ من فتية، جار ومجرور و خرب لحرف »أّن« املشبّة بالفعل 

۳( مادبة: اسم- مفرد مؤنّث- اسم مفعول )ماخوذ أو مشتق من فعل »أدب«(- نكرة- معرب / مجرور به حرف الجر؛ إىل مأدبة: جار و مجرور

۴( بلغ: فعل ماٍض- للغائب- مجرّد ثاليث- معلوم- مبني / فعل و مع فاعله جملٌة فعلية، و النون: حرف وقاية 

عّي الصحيح يف االعراب و التحليل الرصيف:-   

؛ اِجعلني مقيم الصلِة و من ذريّتي ربَّنا و تَقبَّْل ُدعاِء(:  )ربِّ

۱( دعاء: اسم- مفرد مذکّر- معرفة )علم(- معرب / فاعل لفعل »تقبّل« و مرفوع 

: اسم- مفرد مذکّر- معرب / منادی و مضاف، و قد حذف ضمري الياء، أصله: يا رّب  ۲( ربِّ

۳( تقبّل: فعل أمر- للمخاطب- مزید ثاليث )من باب تفعیل(- مبني / فعل و مع فاعله: جملٌة فعلية

- مبني / فعل، و مفعوله ضمري الياء  ۴( اِجعل: فعل أمر- للمخاطب- مزيد ثاليث )من باب إفعال(- متعدٍّ

عيِّ ما ليَس فيه املنادي: -   

۲( ربِّ يسِّ و ال تعسِّ و سهِّل علينا کَریامً!  ۱( ربّنا نسمع منادياً يُنادي لالمياِن و نسُع إليه!   

۴( ربّنا الّذي هو أقرَب إلينا من حبل الَوريد!  ۳( ربِّ اجعِل التَّوفيق َحظّی و نَصيبي يف الحياة!    
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عّي املنادی مضافاً:-   

۲( اللّهمَّ ؛ أسألک العافية و البصرية يف دینک!  ۱( يا إلِه؛ لک العزّة و الكامل فاُعف عّنا!    

۴( یا طالبُة؛ أنت محبوبة عند زميالتک و قويّة يف الدروس!  ۳( يا أيُّها املتّقون؛ قولوا ما تعتقدون به و تفعلون!    

عّي املنادي:-   

۲( إلهي رّب الرحمن يَقبلني مع كّل سيّئايت! ۱( مجيب الدعوات يُجيبني كّل زمن أدعوه!    

۴( تلميذي املجتهد يُساعد كّل التالميذ يف الصّف! ۳( معلّمي الحنون أنت تُتعب نفسک يف سبيل تعلیمی!   

عّي ما ليس فيه املنادي:-   

۱( اُّم من يَستطيع أن يُحبّني مثلِک دون أيِّ مّنة!   

۲( رّب إيّن أسألک أن تسرت عيوب كلّها عند أعدايئ!  

۳( قوم صدیقي هم الّذين يساعدون بعضهم بعضاً يف الشدائد! 

۴( َولد حاِفْظ عىل نظافة الطّبيعة و أكِّد عىل ذلك عند أصدقائک!

عّي الرتجمة الصحيحة:-   

»اللّهَّم يا من قلَت و الُصبح إذا تنّفس ؛ اُكتب لنا من أنفاس هذا الصبح خیراً نُدرکه! «: خدایا، ای کسی که....... 

۱( گفتی درحالی که صبح برآمد، خیر را از نفس های این صبح برایامن می نویسی تا آن را بفهمیم! 

۲( فرمودی درحالی که صبح بر می آمد، خیری را از نفس های صبح برایامن می نویسی که آن را بفهمیم! 

۳( فرمودی قسم به صبح وقتی بر می آمد، از نفس های صبح خیر را برایامن بنویس تا آن را درک کنیم!

۴( گفتی قسم به صبح هنگامی که برآمد، برایامن از نفس های این صبح خیری را بنویس که آن را درک کنیم! 

عيِّ ما ال يشتمل عىل املنادي:-   

۱( رّب يسِّ يل أُموري و امأل صدري بالنرشاح!    

۲( مؤمنون تعاونوا مع إخوانكم عىل الرّب و التقوى! 

۳( صاحب املال و النعمة يجتهد يف إنفاقهام لذي الحاجة!

۴( غافر الذنوب ال تؤاخذنا عىل خطايانا و عاملنا بفضلک! 

عّي املبتدأ يف العبارات التالية:-   

۲( ربَّ أعرفک يف لحظات أحتاج إليک! ۱( يف فصل الّربيع يزرع الفالّح األشجار املثمرة!    

۴( بعض الطيور يسكن يف األماكن املرتوكة!  ۳( أيّها الّسائق نريد أن نسافر إىل خارج املدينة!    

عیِّن الخطا: )يف الّنداء(-   

ة بدقَّة اكرَث!  ۲( يا أيُّها ولَدان إبَحثا عن املَقالَة العليمَّ ۱( اللّهمَّ ارزُقنی حجَّ بیتک الَحراِم يف هذا العاِم!     

۴( یا تالميُذ تَفقد و إحرتامكم بزّلة أو َخطيئة!  ۳( أبناَء إيران إنَّكم قادروَن عىل بناء املُستقبل!   



عربی جامع کنکور انسانی

42

عّي الّصحيح يف الّتحليل الرَصفیِّ و املَحّل اإلعرايبِّ: »ربَّنا إنَّنا َسمعنا ُمنادياً ينادی للیامن...«-   

۱( رّب: اسم- مفرد مذکّر- معرَّف بالَعلميَّة- ُمعرب / منادی و منصوب 

۲( الميان: اسم- مفرد مذکّر- َمصدر ِمن باب إفعال- معرَّف بال / مجروٌر بحرف الَجرِّ 

۳( ُمناِدی: مفرد مذکّر- اسم الفاِعل- نَكرة / إسم الحروف املشبّهة بالفعل و منصوب بالفتحة

۴( يُنادی: فعل مضارع- مزيد ثالثی من باب إفعال- معلوم / فعٌل و فاعله ضمري »هو« املسترت 

عيِّ كلمة »رّب« ال ُيكن أن تَكون ُمنادی:-   

لنا ما ال طاقة لنا ِبه«! ۲( »ربّنا َوال تُحمِّ ۱( »ربّنا آتنا يف الّدنيا حسنة ويف اآلخرة الحسنة«!    

۴( َربّنا اْحِمنا و بالدنا ِمن كّل الِجهات!  ۳( َربّنا ال يَُحرّم الّزينة الّتي أَحّل لعباِده!    

»يا أيُّها اإلنسان ما غرَّک بربِّک الكريم« عّین األنَسب للمفهوم:-   

۱( حساب خود نه کم گیر و نه افزون /منه پای از گلیم خویش بیرون! 

۲( بَرَد کشتی آنجا که خواهد خدای/ و گر جامه بر تن درد ناخدای! 

۳( به نرمی ز دشمن توان کرد دوست / چو با دوست سختی کنی دشمن اوست! 

۴( گرت ملک جهان زیر نگین است / به آخر جای تو زیرزمین است! 

عّي الّصحيح:-   

١( یا ُمجيُب! أنَت هو الّذي يتقبَُّل ُدعاِء!: ای اجابت کننده، تو هامن کسی هستی که دعاها را می پذیری!  

۲( ايُّها النساُن! ال تَعتَمد عىل نعمة لَن تَبقى!: ای انسان، به نعمتی که پایدار منانده است، هرگز اعتامد مکن!  

۳( طالباُت! هّن قد يُساِعدنكّن يف فَهم الّنصوص!:ای دانش آموزان، آنان در فهمیدن منت ها به شام کمک می کنند!

۴( يا َولَدي! ال تَُقْل ما ال تُحبُّ أْن يُقاَل لََک!: ای فرزندان من، چیزی را که دوست نداری به تو گفته شود، مگو! 

عیِّن الخطأ يف أسلوب النداء: -   

۲( يا أيّتها البالُد العزيزُة ليَس يل وطٌن غیُرِک!  ۱( يا أُمِّ يَعِجُز لساين عن وصِف ُحبّي لَِک!   

۴( یا سامُء متى تخُرُج الشمُس من َوراِء غيوِمِک؟! ۳( اللُّهمَّ ليَس لنا إلٌه َغريُه يف هذا العامِل الَكبريِ!    

عيِّ ما فيه النداء: -   

۲( ال تسمْح رب العاملني أن ينفذ اليأس فينا!  ۱( رّب أعطاين قلباً ال يخلو من ذكره!    

ل علينا ما ال طاقة لنا به!   ۴( ربّنا ال يحمِّ ۳( رّب يعلم أنّک ساعدتَني بكّل قّوتك!    

عّي الخطأ يف اُسلوب النداء:-   

۲( يا أيّتُها الّنفس املطمئّنة، اِرجعي إىل ربّک!  ۱( أيّها الّدنيا، اُحبّک لِلّه ال لِنفيس!     

، اِصرب عىل مصائب الّدنيا لِلّه و ال تيأس!  ۴( یا بُنيَّ ۳( رسوَل اللّه، إنّک أفضل املخلوقات يف العامل!   
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عیِّن الخطأ:-   

۱( صديقيَّ الوفيّنِي، ال تهربا عن مسؤوليّة أعاملكام أبداً: ای دو دوست باوفای من، هیچ گاه از مسؤولیّت اعاملتان فرار نکنید!

، اِجعل الُخلَق الحسن میزاناً فيام بينک و بني أصدقائک: پسکم، اخالقی نیک را میان خود و دوستان چون ترازویی قرار بده!    ۲( »بُنيَّ

۳( ولدّي، ليتكام تعرفان قدر اوقاٍت تفقدانها بسعة: فرزندان من، ای کاش شام قدر اوقاتی را که به رسعت از دست می دهید می دانستید! 

۴( تلميذيت، عندما أراِک تجتهدين يف دروسک راضيًة، أفرح: دانش آموز من، وقتی که تو را می بینم که با رضایت در درس هایت تالش می کنی، شاد می شوم! 

عیِّن املنادي ليس مضافاً: -   

۲( إلهنا، إمّنا أنت أهل لتجود علينا بفضلک!  ۱( إلهی، لیس کمثلک شیء و أنت ارحم الرّاحمین!   

۴( یا رحيم، اُنرش خزائن علومك علينا برحمتک!  ۳( یا قوم، اُعبدوا اللّه و الترشكوا يف عبادته شيئاً!   

عّي املُنادي:-   

۱( قُلُت لِوالدي ُمتعّجباً: لِم تبکی و قد كنَت يف الحّج العاَم املايَض! 

۲( إن لَم تصربي عىل صعوبة الّدنيا فَلَنة تَذوقی سهولة عاقبتها! 

۳( نَفُس إستَغِفري لُِذنوبِک كّل اللّحظات حتّى تُرِضی ربِّک!  

مكة ولکنَّ تغذيتَها َصْعبَة عليكم! ۴( هواة أسامِک الزينة ُمعجبوَن ِبهذِه السَّ

عّي ما ُحذف فيه حرف النداء:-   

۲( صديقي الصادق اِعمل مبا وعدت! ۱( ربّنا أعلم مبا يف صدورنا!     

۴( الطالب اجتَهد يف الدروس للنجاح!  ۳( رّب رزقني نعامً وافرة يف الحياة!     

)يا أَيُّها اإْلنساُن ما َغرَّک ِبَربَِّک الْكَريِم( عيِّ األقرب من مفهوم اآلية الشيفة:-   

۱( مکن سعدیا دیده بر دست کس / که بخشنده پروردگار است و بس 

۲( حریص و جهان سوز و رس کش مباش/ ز خاک آفریدندت آتش مباش 

۳( تو در کمند نیفتاده ای و معذوری / از آن به قّوت بازوی خویش مغروری

۴( به بارنامه ی دنیا مشو فریفته که آن / نه دولتی است که بس پایدار خواهد ماند 

عيِّ ما ليس فيه املنادي: -   

۲( مریم اُسجادي مع الساجدين!  ۱( ربّنا جعلنا من العباد الصالحني!    

۴( صاحب القدرة تذکّْر يوم الحساب!  ۳( صديقتي ال تكذب عاملًة بالحقيقة!     

عّي املنادي يختلف عن الباقی:-   

۲( يا مجيَب الّدعوات ساِعدنا يف حياتنا!  ١( یا قايَض الحاجات أعِطنا ما نحتاج إليه!    

۴( ربِّ اِجعلني من عبادک الّصالحني يف الّدنيا!  ۳( اللُّهّم فضلک علينا أكرث من غضبک!    
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عّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

» يستخدم بعُض الحيوانات الحيَل املتعّددة لطرد عدّوها، و عندما تتأكُّد من إبتعاده ترجع إىل بيوتها!: 

۱( برخی از حیوانات هستند که برای دور شدن از درندگان از حیله های فراوانی استفاده می کنند و زمانی که از دور کردن دشمنان مطمنئ شدند به خانه های خود مراجعت می کنند! 

۲( بعضی حیوانات، حیله های متعّددی را برای دور کردن دشمن خود بکار می برند و هنگامی که از دور شدن او مطمنئ می شوند به خانه های خود برمی گردند! 

۳( حیله های متعّددی را بر خی حیوانات برای کنار گذاشنت شکارچیان خود بکار می برند و پس از اطمینان از دور شدن آن ها به سوی خانه های خود برمی گردند! 

۴( حیوانات بعضی از آن ها برای دور کردن دشمنان خود چاره اندیشی هایی دارند و پس از اطمینان از دور شدن دشمنان به خانه خود برمی گردند! 

عّي األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب. -   

»مرا در درس هایم و انجام وظایف کمک کن!«: 

۲( ساعدين يف الّدروس و أداء واجبايت!  ۱( أعان يل يف الّدروس و أداء واجبايت!     

۴( تُساعدين يف الّدروس و أداي الواجبات!  ۳( أِعّني يف درويس و أداء الواجبات!    

»هناك تقنّيات متقّدمة تساعد املزارعّي أن يحفظوا الّنباتات من هجوم الجراد.« عّي الرتجمة الصحيحة:-   

۱( تکنولوژی های پیرشفته ای وجود دارد که به کشاورزان کمک می کند که گیاهان را از حمله ی ملخ حفظ کنند. 

۲( چندین فّناوری پیرشفته هست که به کشاورزان در حفظ محصوالت از حمله ملخ ها کمک می مناید. 

۳( آنجا تکنولوژی هایی پیش رو هست که به کشاورزان کمک کرده تا گیاهان را از حمله ی ملخ حفظ کنند. 

۴( فّناوری پیرشفته ای وجود دارد که به کشاورزان کمک می کند که گیاهان را از حمله ی ملخ نگه دارند.

عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

اج يف ِمَنى و َعرفاٍت! ۲( َهْل تَتََذکَُّر ِخياَم الُحجَّ ۱( کُلُّ طَعاٍم ال يُذكُِر اِسَم اللِّه َعلَيِه فَهو داٌء!    

َعواِت اِرَحمني ِمن ُشوِر الحاِدثاِت! ۴( یا ُمجيَب الدَّ ۳( ال تَغَضْب فإّن الَغَضَب َمفَسدٌة لإلنساِن!    

عيِّ الّصحيح للفراغِي: »یا........ ال تبعّدک عن الطّبيب أالّ.......!« -   

۲( الطّفَل- األطعمة املفيدَة  ١( الطّفَل- األطعمُة املفيدُة     

۴( طفُل- األطعمَة املفيدَة  ۳( طفُل- األطعمُة املفيدُة     

عّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة:-   

»یا معلُّم، ملَ تُفرِّق بي تلميذک، ستشعر بالندم!«: 

١( ای معلّم من، چرا بین شاگردانت فرق گذاشته ای، احساس پشیامنی خواهی کرد!

۲( ای معلّم، چرا بین شاگردانت فرق می گذاری، احساس پشیامنی خواهی کرد!  

۳( ای معلّم من، بین دانش آموزانت فرق مگذار تا پشیامنی را احساس نکنی!

۴( ای معلّم، چرا بین شاگردانت فرق گذاشته ای تا پشیامنی را احساس کنی! 
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عّي األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب:-   

»فرزندان! وقتی از مدرسه باز می گردید، بعد از اسرتاحت، به انجام تکالیف درسی خود بپردازید!«: 

۱( يا أبناء! حني تعودون من املدرسة، بعد اسرتاحة اشتغلوا بواجبات دراسيّة! 

۲( أبنائی! عند رجوعكم من املدرسة، بعد االسرتاحة، اِعملوا واجبكم املدريّس! 

۳( أيّها األوالد! حينام تعودون من املدرسة، بعد اسرتاحة، قاموا بواجبكم الدرايّس!

۴( اوالد! عندما ترجعون من املدرسة، بعد االسرتاحة، قوموا بأداء واجباتكم الدراسيّة! 

»ای مؤمن، زندگی خانواده ات را بر عهده گیر!«. عّي الخطأ: -   

۲( املؤمنة، تكّفلی معاش أهلِک!   ١( یا مؤمن، تكّفل معاش أهلَک!    

۴( أيتها املؤمنة، تكّفىل معاش أهلِک!  ۳( يا أيها املؤمن، تكّفل معاش أهلَک!     

عّي ما فيه اسلوب النداء:-   

۲( الطالب املجّدون سيفوزون إن حاولوا!   ۱( ربّنا هو الّذي أنزل القرآن و يحفظه!    

۴( آل بيت الرسول )ص( کانّكم طيور عىل رؤوسنا! ۳( أبونا يَصدقنا ألنّنا لن نكذب عليه!    

مّیز املنادي يف: )يا صاِحَب الُقدرِة ال تنَس يَوَم الِحساِب(-   

۴( الحساب  ۳( يَوم     ۲( صاحَب     ۱( القدرة    

عّي األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب:-   

»فرزندان من، هنگامی که از مدرسه باز می گردید، بعد از کمی اسرتاحت، به انجام تکالیف درسی تان بپردازید!«: 

۱( أوالدی، حني ترجعون من املدرسة، بعد اسرتاحة قليلة، اعملوا واجباتكم الدريّس! 

۲( أبنائی، حينام عادوا من املدرسة، بعد قليل من االسرتاحة، اشتغلوا بواجباتكم املدرسيّة!  

۳( يا أوالدي، عندما تعودون من املدرسة، بعد اسرتاحة قليلة، قوموا بأداء واجباتكم الدراسيّة! 

۴( أيّها األوالد، عند رجوعكم من املدرسة، بعد قليل من االسرتاحة، قاموا بأداء واجبكم املدريّس!

عّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة: -   

»إلهی، من هو أحوج مّني إىل رحمتك يف يوم يهرب األخ من أخيه!«،  

١( ای خدای من، کیست که بیش تر از من به مهربانیت نیازمند باشد، آن روز که برادران به یکدیگر رحم ندارند!  

۲( خدایا، چه کسی بیش تر از من به رحمت تو نیازمند است، روزی که برادر به برادر رحم منی کند! 

۳( ای خدای من، چه کسی از من به تو محتاج تر است، آنجا که برادران از یکدیگر گریزانند!

۴( ای خدای من، محتاج تر از من به رحمتت کیست، در روزی که برادر از برادرش می گریزد! 

عّي كلمة »طالب« مبنّية عىل الضّم: -   

۲( هذا الطالب أفضل من زمالئه علامً!   ١( یا طالب حاول اليوم يف كسب العلم!   

۴( ال طالب يف صّفنا إاّل و قد نجح يف االمتحان!  ۳( إمّنا الطالب الناجح هو الّذي يغتنم الفرصة!    
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عّي املنادى مضافاً: -   

۲( يا من له العزّة و الكامل، یا جمیل!   ١( یا قوِم، ال تعبُدوا إالّ اللّه الواحد!    

۴( اللّهّم، آتِنا بصرية و حكمة يف حياتنا!  ۳( يا أيّهاَ الناس، التقولوا ما التفعلون!     

»ای فرزندان من، شام باید در کارهایتان بسیار تلش کنید!«:-   

۱( أبنايئ! حاولوا يف اُمور كم محاولة كثرياً. 

۲( یا اوالِد! اِسعوا يف أعاملكم الكثرية سعياً.  

۳( يا بنايت! يجب عليکن االجتهاد يف االُمور الكثرية.

۴( يا أوالدي! عليكم أن تجتهدوا يف أعاملكم اجتهاداً بالغاً. 

عّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة أو املفهوم:-   

»ای جویندۀ علم، به درجات واالی علمی نخواهی رسید مگر با تلش و اميد!«: 

١( یا طالب العلم، لَن تتوّصل إىل الدرجات العالية العلميّة االّ باالجتهاد و األمل! 

۲( یا طالبة العلم، سوف ال تبلّغني مكانة علميّة رفيعة إالّ بالسعي و الرجاء! 

۳( یا طالّب العلم، لن تصلوا إىل درجات علميّة عالية إالّ بالعمل و االُمنية! 

۴( یا طالب العلم، سوف مل تصل إىل مقامات عالية علميّة إالّ باجتهادک و األمل! 

عّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة: »يا طُّلب العلم، اعتربوا بالفشل و بالّتجارب القّيمة!«: -   

١( ای دانش آموازن، از ناکامی ها و تجربه ها پند بگیرید! 

۲( ای طالبان علم، از شکست و تجربه های ارزشمند عربت بگیرید! 

۳( ای جویندگان علم، آن ها از شکست ها و تجربه های با ارزش عربت گرفته اند!

۴( ای طالبان علم! آیا به شکست و تجربه های قیمتی با عربت نگاه کرده اید! 

عّي الصحيح و الدقيق للرتجمة »اُختی! إِْرَحمي أباک و امَّک الَعُجوَزيِْن«-   

۱( خواهرم! با پدر و مادر پیرت به من رحم کنید. 

۲( خواهرم! به پدرت رحم کن و مادرت پیرزن است. 

۳( خواهرم! به من رحم کن درحالی که پدر و مادرت پیر هستند. 

۴( خواهرم! به پدر و مادر پیرت رحم کن.


