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عربی پایه هفتممفاهیم کتاب های درسی

درس اّول

َجِر ِبال َثَمٍر.11 مفهوم: اهمیت عمل به علم و دانشی است که کسب می کنیم.اْلعاِلُم ِبال َعَمٍل َکالشَّ

ؤاِل ِنْصُف اْلِعْلِم.21 مفهوم: اهمیت پرسش و طرح سؤال های خوب از موضوع مورد بحث.ُحْسُن السُّ

ْسیاُن.31 مفهوم: فراموشی بر آموزش اثر منفی دارد برای همین باید آنچه را که می آموزیم ثبت کنیم.آَفُة اْلِعْلِم النِّ

مفهوم: اهمیت نیکی و احسان نسبت به پدر و مادرِرَضا اهلِل في ِرَضا اْلواِلَدْیِن.41

َدُب اْلَمْرِء َخْیٌر ِمْن َذَهِبِه.51
َ
مفهوم: ادب و علم هر کس از مال و ثروت او بهتر و مفیدتر است.أ

ْهُر َیوماِن؛ َیوٌم َلَک َو َیوُم َعَلْیَک.61 مفهوم: ثابت نبودن اوضاع زمانه / گهی پشت بر زین گهی زین به پشتالدَّ

ٍي واِحٍد.71
ْ
یاِن َخْیٌر ِمْن َرأ

ْ
مفهوم: اهمیت مشورت با دیگران / معادل: )و شاورهم في االمر( و )أمرهم شوَري بینهم(َرأ

ُر ساَعٍة َخْیٌر ِمْن ِعباَدِة َسْبعیَن َسَنًة.81 مفهوم: اهمیت و منزلت تفّکر و اینکه تفّکر و اندیشیدن از واالترین عبادت هاست.َتَفکُّ

مفهوم: دشمن دانا به از دوست نادان = اهمیت انتخاب دوست خوب و فهیمَعداَوُة اْلعاِقِل َخْیٌر ِمْن َصداَقِة اْلجاِهِل.91

ْقِش في الَحَجِر.101 َغِر َکالنَّ مفهوم: اهمیت کسب علم و دانش در کودکی و مراحل اول زندگی و پایدار و ماندنی بودن چنین علمی.اْلِعْلُم في الصِّ

موِر أْوَسُطها.111 مفهوم: میانه روی در کارها / اعتدال و دوری از تندرویَخیُر اْلُ

ْحیاِء.121 مفهوم: نادانی و جهل درد و عیب بزرگی است.اْلَجْهُل َمْوُت اْلَ

درس دوم

ترجمه: آیا پاداش خوبی جز خوبی است؟ / مفهوم: نباید خوبی را با بدی پاسخ بدهیم.َهْل َجزاُء اْلْحساِن إالَّ اْلْحساُن.131

مفهوم: ارزش در کم صحبت کردن و بیشتر عمل کردن است.اْلمؤِمُن َقلیُل الَکالِم َکثیُر اْلَعَمِل.141

ساِن َسالمُة اِلْنساِن.151 مفهوم: سکوت و کم سخن گفتن باعث دور ماندن از خطرات است.ُسکوُت اللِّ

کوُت.161 مفهوم: گاهی سکوت نوعی جواب به شمار می رود یا حتی می توان گفت: جواب ابلهان خاموشی است.ُربَّ َکالٍم َجواُبُه السُّ

َهِب.171 مفهوم: اهمیت و ارزش وقت = وقت طالستاْلَوْقُت ِمَن الذَّ

ؤِء.181 مفهوم: اهمیِت همنشین و دوست خوباْلَوْحَدُة َخْیٌر ِمْن َجلیِس السُّ

مفهوم: خوش قولی و پایبند بودن به عهد و پیمان نشــانۀ ایمان و دینداری است. / معادل: )ال دیَن إنَّ ُحْسَن اْلَعْهِد ِمَن اْلیماِن.191
ِلَمن ال َعْهد َله( / وفای عهد نکو باشد ار بیاموزی

مفهوم: دوست داشتن وطن نشانۀ دینداری و ایمان است.ُحبُّ اْلَوَطِن ِمَن اْلیماِن.201

ْیطاِن.211 مفهوم: دوری و اجتناب از عجله کردن در کارهااْلَعَجَلُة ِمَن الشَّ

مهم ترین مفاهیم و قرابت های معنایی / تألیف دکتر ایاد فیلی
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مفهوم: اهمیت و منزلت سخن / سخن درست یا نادرست به شمشیر برنده و قاطع تشبیه شده است ُربَّ َکالٍم َکاْلُحساِم.221
که هم سازنده است و هم ویرانگر.

مفهوم: معیار ارزش انسان ها، نیکوکاری و خیر رساندن آن ها به مردم است.أْفَضُل الّناِس أْنَفُعُهم ِللّناِس.231

مفهوم: انجام دهندگان خیر کم هستند.اْلَخیُر َکثیٌر َو فاِعُلُه َقلیٌل.241

مفهوم: انســان نسبت به کســی که به او خوبی کرده، مطیع و فرمانبردار اســت. / خوبی و نیکی، اْلنساُن َعْبُد اْلْحساِن.251
انسان ها را رام و اسیر می کند.

مفهوم: هر چه می کشیم نتیجۀ عدم کنترل زبان و سخن نسنجیده گفتن است / معادل: )َاکثُر خطایا َبالُء اْلنساِن في ِلساِنِه.261
ِابن آدم في ِلساِنِه.( / زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

مفهوم: ُمدارا کردن و مراعات احوال مردمان / معادل: )علیَک بمداراة الناس( / تقریبًا معادل این بیت َسالَمُة اْلَعْیِش في اْلُمداراِة.271
از حافظ : آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مروت با دشمنان ُمدارا

درس سوم

مفهوم: نیت و قصد مهم است و حتی اگر منجر به عمل نشود دارای اثر و نتایجی است / تا حدودی اْلْعماُل ِبالّنّیاِت.281
معادل: )الداعي الی الخیر َکفاِعِله: دعوت کننده به خیر مانند انجام دهندۀ خیر است.( 

مفهوم: هر کس بدی و دشــمنی بکارد، زیان و ضرر می بیند و پشیمان خواهد شد. / بیت معادل: هر  َمن زرَع الُعدوان َحَصَد الُخسران: 291
آنکه تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت / دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست

مفهوم: خوش اخالق و خوش رو بودن نوعی عبادت و از اموری اســت که در دین و شــریعت به آن ُحْسُن اْلُخُلِق ِنْصُف الّدیِن.301
سفارش شده است.

هاِت.311 مَّ ُة َتْحَت أقداِم اْلُ مفهوم: بهشت زیر پای مادران است = اهمیت مقام و منزلت زناْلَجنَّ

مفهوم: اهمیت تعاون و همکاری و پرهیز از تفرقهَیُد اهلِل َمَع اْلجماَعِة.321

عربی پایه هشتممفاهیم کتاب های درسی

درس دوم

ُه جاهٌل. 331 نَّ
َ
مفهــوم: هر کس علم و آموخته های خود را نمایان نکند و در اختیار دیگران نگذارد، مانند شــخص َمْن َکَتَم ِعْلمًا، َفَکأ

جاهل و نادان می ماند.

درس سوم

مفهوم: نقطۀ اوج دانایی و درک درست، اعتراف به کم و کاستی های خود است.غاَیُة اْلعقِل ااِلْعتراُف ِباْلَجهِل.341

درس چهارم

مفهوم: گفته ای که همراه با عمل نباشد، هیچ خیر و سودی در آن نیست = صد گفته چون نیم کردار نیست.ال َخیَر في َقْوٍل ِإاّل َمَع اْلِفْعِل.351

واِء َقلیُلُه َیْنَفُع و َکثیُرُه قاِتٌل.361 مفهوم: اهمیت کم ســخن گفتن و گزیده ســخن گفتن است. / معادل بیت: کم گوی و گزیده گوی َاْلَکالُم َکالدَّ
چون ُدر / تا ز اندک تو جهان شود ُپر

درس پنجم
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عَلُم الّناس، َمْن َجَمَع ِعْلَم الّناِس إلی ِعْلِمِه.371
َ
مفهوم: داناترین مردمان کسی است که علم و دانش دیگران را به علم خود بیفزاید و از آن بهره ببرد.أ

مفهوم: اهمیت )سؤال کردن( و )پرسیدن( جهت آگاهی بیشتر / معادل: )َمن سأل َعِلَم(َاْلِعْلُم َخزاِئُن وَ  ِمْفتاُحها الُسؤاُل.381

درس هفتم

ُکُل 391
ْ
َتأ اْلَحَسناِت َکما  ُکُل 

ْ
َیأ اْلَحَسَد  ِإنَّ 

الّناُر اْلَحَطَب.
مفهوم: آثار زیانبار حسادت بر انسان.

مفهوم: )زیبایی( و )آراستگی( را ستودن.ِإنَّ اهلَل َجمیٌل ُیِحبُّ اْلِجمال.401

ٌة.411 مفهوم: قدر فرصت و موقعیت را دانســتن. / بیت معــادل: این قافلۀ عمر عجب می گذرد / دریاب ِإضاَعُة اْلُفرَصِة ُغصَّ
دمی که با طرب می گذرد

مفهوم: خدمت به مردم، نعمتی است که خداوند نصیب شما ساخته است. هر کس به مردم خدمت ِإنَّ َحواِئَج الّناِس ِإَلْیُکم ِنعَمٌة ِمَن اهلِل.421
کند، بی گمان لطف خدا شامل او شده است.

درس دهم

ْیُت َدْهرًا ِمْن َهْجرِک القیامة.431
َ
مفهوم: َهْجر و دوری یار بســیار دردناک و عذاب آور است. / بیت معادل: درد عشقی کشیده ام که إّني َرأ

مپرس / زهر هجری چشیده ام که مپرس

مفهوم: آیا گریه ها و ناله های من )به خاطر دوری و فراق یار( عالمت و نشــانه تألم و دردی نیست = َلْیَست ُدموُع َعْیني هذا َلنا الَعالمة؟441
از دوری یار ناراحت و گریان هستم.

عربی پایه نهممفاهیم کتاب های درسی

درس دوم

ْصِل 451
َ
َدِب ال ِباْل

َ
َشَرُف اْلَمْرِء ِباْلِعْلِم َو اْل

َسِب. َو النَّ
مفهوم: برتری علم و ادب بر اصل و نســب = منزلتی که به وسیلۀ خود شخص کسب می شود. از 
مقام و موقعیتی که به وســیلۀ فامیل واگذار می شــود پس واالتر و بهتر است. / ادب مرد به ز دولت 

َسِب.  َدِب َیْسُتُر ُقْبَح النَّ
َ
اوست = ُحْسُن اْل

ْنَصُحُهم ِلِعباِدِه.461
َ
مفهوم: دوست داشــتنی ترین بندگان در نزد خدا کسی اســت که خیر و صالح مردم را می خواهد و إنَّ أَحبَّ ِعباِد اهلِل إَلَی اهلِل أ

مردم را ارشاد و راهنمایی می کند. 

درس سوم

مفهوم: آن کس که سپاس مردم را به جای نمی آورد، شکر و سپاس خدا را به جای نیاورده است.ال َیْشُکُر اهلَل َمْن ال َیْشُکُر الْناَس.471

ْعَجُز الّناِس َمْن َعَجَز َعْن اْکِتســاِب 481
َ
أ

اْلْخواِن.
مفهوم: ناتوان ترین مردمان کســی است که از به دست آوردن دوســتان و ارتباط درست با دیگران 

ناتوان باشد.

اْلَعْفَو 491 َفاْجَعِل  َک؛  َعدوِّ َعَلی  َقَدْرَت  ِإذا 
َعْنُه ُشْکرًا ِلْلُقْدَرِة َعَلْیِه.

مفهوم: اهمیت و منزلت عفو و بخشش هنگام قدرت و توانایی یعنی عفو و بخششی که از روی ضعف 
نباشد ستودنی است. 

درس چهارم

ْحقیق.501 مفهوم: اهمیت و با ارزش بودن تفّکر و تحقیقال َعَمَل کالتَّ
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ْصُل 511
َ
ْصُل ُکلِّ َخْیــٍر َو اْلَجهُل أ

َ
َاْلِعْلُم أ

. ُکلِّ َشرٍّ
مفهوم: علم و دانش سرچشمۀ هر خیر و خوبی است بر عکس جهل و نادانی مایه و منبع شر و بدی 

است. / معادل: )خیر الدنیا و اآلخرة َمَع الِعلِم و َشّر الُدنیا و اآلخرة َمع الَجْهل(

َفِإنَّ َطَلَب 521 ِبالّصیِن  َوَلــْو  اْلِعْلَم  ُاْطُلبوا 
اْلِعْلِم َفریَضٌة.

مفهوم: اهمیِت طلب علم و دانش هر چند در این راه زحمت سفر و رنج فراوان باشد.

رَّ 531 َلْیَس اْلعاِقُل َمن َیْعِرُف الَخْیَر ِمَن الشَّ
یِن. رَّ َولِکنَّ اْلعاِقُل َمن َیْعِرُف َخْیَر الشَّ

مفهوم: عاقل نه آنست که خیر را از شّر تشخیص و تمییز دهد بلکه کسی است که از بین دو بد، آن 
را که ضرر و زیانش کمتر است، برمی گزیند.

درس پنجم

مفهوم: اهمیت سکوت و عدم واکنش هنگام خشمِإذا َغِضْبَت َفاْسُکْت.541

َو 551 َبدًا 
َ
أ َتعیُش  ــَک  نَّ

َ
َکأ ِلُدنیاَک  ِاْعَمْل 

َک َتموُت َغدًا. نَّ
َ
اْعَمْل آِلِخَرِتَک َکأ

مفهوم: توجه و ارزش قائل بودن برای دنیا و آخرت و هیچ کدام را فدای دیگری نکردن

ْعَلُم ِنْصُف اْلِعْلِم.561
َ
مفهوم: اعتراف به کم دانی و کم اطالعی خود، فضیلت و دانایی به شمار می رود.قوُل ال أ

جاَب في ِکَبِرِه.571
َ
َل في ِصَغِرِه، أ

َ
مفهوم: هر کس در کودکی و خردسالی تالش و کوشش کند، در بزرگسالی آسوده و راحت خواهد بود.َمْن َسأ

مفهوم: غیر از علم و دانش هر چیزی با انفاق و بخشــش کــم می گردد = علم و دانش با انفاق کم ُکلُّ َشيٍء َیْنُقُص في اْلنفاق، ِإالَّ اْلِعْلَم.581
نمی گردد بلکه زیاد می شود و گسترش می یابد.

درس ششم

بَر ِمَن اْلیماِن 591 بر َفإنَّ الصَّ َعَلیُکم ِبالصَّ
أِس ِمَن اْلَجَسِد. َکالرَّ

مفهوم: اهمیت و جایگاه واالی صبر و بردباری از مهم ترین ویژگی های انسان های وارسته است.

مفهوم: به ســخن گفته شده تأمل کنید و دربارۀ خود سخن قضاوت کنید نه گویندۀ سخن یعنی ُحّب و ُبغض ُاْنُظْر إَلی ما قاَل َو ال َتْنُظْر إَلی َمن قاَل.601
گویندۀ یک سخن نباید بر سخنی که می گوید، تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، اگر ممکن است گاهی سخن حقی 
از زبان دشمن خود بشنویم، نباید صرف دشمن بودن آن شخص، باعث نپذیرفتن سخن حق و درست او شود.

ترجمه: هیچ فقری مانند نادانی و جهل نیســت ← مفهوم: ثروت اصلی همان علم و دانش است و ال َفْقَر َکالَجْهِل.611
آنکه عالم و داناست، فقیر نیست. / ُگهر دانش و مرِد داناست گنج.

َدِب.621 مفهوم: هیچ سرمایه و ثروتی به پای علم و دانش نمی رسد. / مترادف با: )َاَدُب المرء خیٌر ِمن َذَهِبِه: ال میراَث َکاْلَ
ادب مرد از مال و ثروت او بهتر است(

ترجمه: هر کس بر خشم و عصبانیت خود مسلط شود و آن را کنترل کند، خداوند عذاب و رنج را از َمْن َدَفَع َغَضَبُه َدَفَع اهلُل َعنُه َعذاَبُه.631
او دور می کند/ مفهوم: کنترل خشم باعث رحمت و خشنودی خدا می شود.

درس هفتم

مفهوم: همنشین بد و دوست ناباب باعث ضرر و زیان بسیار و موجب ارتکاب جرم و گناه می شود.َجلیُس الّسوِء َشیطاٌن.641

نیا َمزَرَعُة اآْلِخَرِة.651 مفهوم: هر آنچه در این دنیا بکاریم، در آخرت درو خواهیم کرد و آخرت نتیجۀ اعمالی اســت که در َالدُّ
این دنیا انجام می دهیم. / معادل: )ما تزرْع في الدنیا َتحْصد في اآلخرة(

خو اْلَموِت.661
َ
وُم أ مفهوم: خواب باعث قطع ارتباط ما با دنیا می شــود و یک نوع بی خبری موقت است / دقت کنید که َالنَّ

این عبارت معادل )الّناُس نیام اذا ماتوا ِانتَبهوا( نمی باشد.

درس هشتم

عماِل إَلــی اهلِل َبعَد اْلفراِئِض 671
َ
َحبُّ اْل

َ
أ

روِر َعَلی اْلُمسِلِم. ِإدخاُل السُّ
ترجمه: دوست داشــتنی ترین کارها در نزد خدا )بعد از انجام واجبات(، شــاد کردن مردم اســت / 

مفهوم: شاد کردن مردم نیز، نوعی عبادت است.
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عاِم ِإَلــی اهلِل ما َکُثرْت َعَلیِه 681 َحبُّ الطَّ
َ
أ

یدي. اْلَ
مفهوم: ســفره و غذایی که چندین نفر را سیر کند، بهترین غذا است = اطعام و غذا دادن به دیگران 

از کارهای پسندیدۀ مستحب است که اجر و پاداش فراوانی دارد.

ساِن.691 عماِل ِإَلی اهلِل ِحْفُظ اللِّ َحبُّ اْلَ
َ
مفهوم: کنترل زمان و دقت در سخن گفتن از دوست داشتنی ترین کارها نزد خدا است.أ

درس نهم

ْحَسُن.701
َ
َمراِء أ مفهوم: عدل و داد و مراعات عدالت برای امیران و فرمانروایان بسی مهم تر و نیکوتر است.َاْلَعْدُل َحَسٌن َولِکْن ِفي اْلُ

ْحَسُن.711
َ
ترجمه: تقوا و پرهیزکاری مهم و با ارزش است اما این موضوع برای عالمان بسیار ضروری و حیاتی است.َاْلَوَرُع َحَسٌن َولِکْن ِفي اْلُعَلماِء أ

ترجمه: هر کس ســخن و حرف هایش زیاد شــود، خطاها و اشــتباهات او بی حد و شمار می شود. / َمْن َکُثَر َکالُمُه َکُثَر َخَطُؤُه.721
مفهوم: اهمیت کم سخن گفتن

مفهوم: هر کس تقوا پیشه نکند، قلب او می میرد و نسبت به گناه بی تفاوت می شود. َو َمْن َقلَّ َوَرُعُه ماَت َقْلُبُه.731

درس دهم

مفهوم: اهمّیت فاش نکردن اســرار زندگی از جمله مال و ثروت و تفّکرات چون باعث حســادت یا ُاْسُتْر َذَهَبَک َو ِذهاَبَک َو َمْذَهَبَک.741
دشمن تراشی می شود.

خیِه َوَقَع فیها.751 مفهوم: هر کس بدی دیگران را بخواهد خود دچار بدی و شــر می شــود. / چاه مکن بهر کسی اول َمْن َحَفَر ِبْئرًا ِلَ
خودت دوم )یا بعدًا( کسی.

، َوَجَد.761 مفهوم: جوینده، یابنده اســت. آن کس که از صمیم قلب چیزی را طلب کند و در راه آن کوشش و َمْن َطَلَب َشیئًا َو َجدَّ
تالش کند، بی گمان به مقصود و هدف خود می رسد.

نیا َتْحُصْد ِفي اآْلِخَرِة.771 مفهــوم: هرچه ُکنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنــی / معادل »الّدنیا مزرعة االخرة« )به عبارت َما َتْزَرْع ِفي الدُّ
شمارۀ 85 نگاه کنید(

ٍخ.781
َ
خًا ِبال َعیٍب َبِقَي ِبال أ

َ
مفهوم: هر کس توقع داشــته باشد که دوستانش باید بی هیچ نقص و عیبی باشند، همواره بی دوست َمْن َطَلَب أ

خواهد ماند. یعنی گل بی خار کجاست؟/ ترجمه: هر کدام از ما دارای معایب و نواقصی هستیم و هیچ 
کس کامل و بی عیب نمی باشد.

مفهوم: »این گوی و این میدان« یعنی فرصت در اختیار تو است تا توانایی خود را نشان دهی.هَذا اْلَفَرُس َو َهَذا اْلَمیداُن.791

عصفور في الید خیٌر ِمن عشــرة َعَلی 801
الشجرة.

مفهوم: هر چه نقد به دســت آید هر چند کم و اندک باشد، بهتر از چیزی است که زیاد اما دیر و با 
وعده وعید به دست آید / معادل: سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه است.

گزیده ای از عربی پایه دهم مفاهیم کتاب های درسی

درس دوم 

مثاِلها. 811
َ
مفهوم: هر کس خوبی کند چندین برابر آن به او پاداش داده می شود.َمْن جاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعشر أ

درس سوم

مفهوم: انسان ها بعد از مرگ هشیارتر می شوند و حقایق بر آنان نمایان می شود./ مرگ پایان همه چیز نیست.َالّناُس نیاٌم؛ َفإذا ماُتوا اْنَتَبهوا. 821

831

http://t.me/ayadfeyli
http://t.me/olgoo_arabi


 فیلی
 ایاد

دکتر

مهم ترین مفاهیم و قرابت های معنایی کتاب های درسی عربی برگرفته از کتاب های نشر الگو  6

@Ayadfeyli olgoo_arabi

ُف اهلُل َنْفسًا إاّل ُوْسَعها. 841 مفهوم: خداوند هرکس را به اندازۀ توانش مکّلف می کند و هر شــخص را برحسب طاقت و توانش ال ُیَکلِّ
مســئول می داند / آدم ها از نظر قدرت و توان با یکدیگر تفاوت دارند و خداوند بار و تکلیفی سنگین تر 

ُلنا اهلُل ما ال طاقَة لنا به( از توانشان بر آن ها تحمیل نمی کند. / معادل: )ال ُیَحمِّ

مفهوم: نیکی های هر شخص به سود او و بدی هایش نیز به زیان خود اوست. / معادل: اگر نیکی کنی برای خود َلها ما َکَسَبْت َو َعَلیها َما اْکَتَسَبْت. 851
کرده ای و اگر بدی کنید نتیجه آن به خود شما بر می گردد. / هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی

درس چهارم

861

مفهوم: در )پذیرفتن( دین هیچ اجباری نیست / انسان ها در انتخاب عقاید خود آزادند.ال إکراَه ِفي الّدیِن … 871

881

تقاُکم. 891
َ
کَرَمُکم ِعنَد اهلِل أ

َ
مفهوم:ارزش و منزلت انسان ها براساس تقوا و پرهیزکاری است نه اصل و نسب و فامیل و ثروت.ِانَّ أ

ّیئاِت. 901 مفهوم: خوبی ها، بدی ها را از بین می برند. خوبی پاک کنندۀ بدی ها می باشند.ِانَّ اْلَحَسناِت ُیْذِهْبَن السَّ

911

ْحَسَن اهلُل إَلیَک. 921
َ
ْحِسْن َکما أ

َ
مفهوم: سفارش به خوبی و احسان و دوری از بدی و زشتیأ

درس پنجم

سراِر.931 حراِر ُقبوُر اْلَ مفهوم:آزادگان و بزرگان رازهای مردم را برمال نمی کنند و رازدار و امین مردم هستند. / بیت معادل: ُصدوُر اْلَ
دلم خزانۀ اسرار بود و دست قضا / درش ببست و کلیدش به دل ستانی داد )حافظ(

فَضَل ِمَن اْلَعقِل. 941
َ
َم اهلُل ِلْلِعباِد َشیئًا أ مفهوم:هیچ نعمتی باالتر و با ارزش تر از عقل و فهم درست نیست.ما َقسَّ

951

َدِم 961 ــکوِت َخیٌر ِمَن النَّ َدُم َعَلی السُّ َالنَّ
َعَلی اْلَکالِم. 

مفهوم: دقت و تأمل قبل از سخن گفتن / همچنین: کم سخن گفتن و اندیشیدن قبل از سخن گفتن. / 
بیت معادل: خاُمشی ِبه که ضمیر دل خویش / به کسی گویی و گویی که: »مگوی« )سعدی(

971  . مِّ مفهوم: دوری و اجتناب از زیاده روی در ستایش و نکوهش افراد. رعایت حد اعتدال در ستودن و نکوهش افراد.أکَبُر اْلُحْمِق اْلغراُق في اْلَمدِح َو الذَّ

981

مفهوم: آنچه یاد می گیرید را با نوشــتن و ثبت کردن پایدار ســازید. / برای جلوگیری از فراموشی و َاْلِعْلُم َصْیٌد َو اْلِکتاَبُة َقیٌد. 991
قش علی الَحَجر: علم  َغر کالنَّ نسیان آموخته ها، خود را مدون کنید و بنویسید. / معادل: )الِعلُم في الصِّ

آموختن در کودکی مانند نقش و نگار بر روی سنگ ماندگار است(

1001

نُفُسُکم. 1011
َ
ُمروَن الّناَس ِباْلِبرِّ َو َتْنَسْوَن أ

ْ
تأ

َ
مفهوم: آیا مردم را به خوبی و نیکی امر می کنید و خود را فراموش می کنید، یعنی آیا دستور کاری را می دهید أ

در حالیکه خود به آن دستور عمل نمی کنید. یعنی چرا به آنچه می گویید عمل نمی کنید. / معادل: مخالفت 
کردار با گفتار / معادل: )ِلَم تقولون ما التفعلون.( / معادل: رطب خورده منع رطب چون کند؟

مفهوم: همه روزی خواهند مرد و هیچ کس جاودان نیست / معادل: )ُکلُّ َمن علیها فاٍن( و )کلُّ شيٍء ُکلُّ َنْفٍس ذاِئَقُة اْلَموِت. 1021
هاِلُک ِااّل وجَهُه(
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درس ششم

ذیَن آَمنوا ال َیْســَخْر َقوٌم ِمن 1031 ّیَها الَّ
َ
یا أ

ْن َیکونوا َخیرًا ِمنُهم. 
َ
َقوٍم َعَسی أ

مفهوم: هیچ قومی، قوم و گروه دیگر را مسخره نکنند و از آن ها عیب جویی نکنند چه بسا گروهی که 
مورد تمسخر قرار گرفتند، از گروه مسخره کننده بهتر و نیکوتر باشند. / گروهی که مورد تمسخر قرار 

می گیرند، همیشه بد نیستند.

نُفَسُکم. 1041
َ
مفهوم: از خود عیب و ایراد نگیرید / برای خود نقص نتراشید.َو ال َتْلِمزوا أ

1051

خیِه َمْیتًا 1061
َ
ُکَل َلْحَم أ

ْ
ْن َیأ

َ
َحُدُکم أ

َ
ُیِحبُّ أ

َ
أ

َفَکِرْهُتموُه. 
مفهوم: این آیه هنگامی گفته می شود که شخص شروع به غیبت کردن می کند و حرف بد پشت سر 
دیگران می زند. / ترجمه: آیا دوســت دارید که مردار بخورید، که این کار بســیار نکوهیده و ناپسند 

است / یعنی »غیبت کردن« به »گوشت مردار خوردن« تشبیه شده است.

1071

درس هفتم

ی ُتنِفقوا ِمّما ُتِحّبوَن 1081 َلن تنالوا البــّر َحتَّ
ی ُتنِفقوا ِمّما ُتِحّبون.  َحتَّ

مفهوم: شما هنگامی به درجۀ ایمان می رسید که از آنچه دوست دارید و نزد شما محبوب است، انفاق 
و بخشش کنید / انفاق در راه خدا و دل کندن از چیزهایی که دوست داریم و بخشش آن ها در راه خدا. 

مفهوم: انســان و مردم تابع و پیرو دین و کیش امیر و حاکم زمان خود هستند / امراء و حاکمان روی َالّناُس َعَلی دیِن ُملوِکِهم. 1091
دین و کیش مردم زمان خود تأثیر می گذارند.

1101

مفهوم: هر گناهی قابل بخشش است ِاال بداخالقی = بداخالقی گناه بزرگ و نابخشودنی است.ِلُکّل َذنٍب َتوَبٌة إاّل سوَء اْلُخُلِق. 1111

بِيّ 1121 َفضُل اْلعاِلــِم َعَلی َغیِرِه َکَفضِل النَّ
ِتِه.  مَّ

ُ
َعَلی أ

مفهوم: منزلت و مقام عاِلمان و دانشمندان همچون منزلت پیامبران واال و بلندمرتبه است.

درس هشتم

مفهوم: شیوایی سخن و زیبایی کالم، زینت و ُحسن بزرگی به شمار می رود. َجماُل اْلَمْرِء َفصاَحُة ِلساِنِه. 1131

1141

مفهوم: َقدر آب را آن صحرانوردی که تشــنگی کشیده باشد، می داند. / معادل: آن کس که سختی َسِل اْلَمصاِنَع َرْکبا َتهیُم ِفي اْلَفَلواِت. 1151
کشیده است، قدر نعمت و رفاه را خوب می داند.

تي و َغداتي.1161 مفهوم: )ای یار( اگر از من دوری کنی و هجر پیشــه کنی، صبح و شام من یکی می شود. )درد فراوان َو إْن َهَجْرَت سواًء َعشیَّ
و مشقت بی شــمار خواهم برد.( / بیت معادل: دورم ز قرار و خواب از دوری تو / وز پرده برون شدم 

به مستوری تو )انوری(

َک آتي. 1171 ماُن َو َقلبي َیقول إنَّ مفهوم: زمانی )نســبتًا طوالنی( از هجر تو و ندیدنت گذشــته اســت اما دلم به من می گوید که تو َمَضي الزَّ
برمی گردی ← )یعنی دل هنوز امیدوار است و قطع امید نکرده است.(

1181

یِر ُنْحَن ِفي اْلُوَکناِت. 1191 مفهوم: اگر از دوری تو ناله سر کنم )از شدت سوز و گداز من(، پرندگان آسمان به نوحه خوانی می افتند.َو إْن َشَکْوُت إَلی الطَّ

مُرُهم شورَی َبیَنُهم. 1201
َ
مفهوم: اهمیت نظرسنجی و مشورت با دیگران و دوری از خودرأیی و تصمیمات تک نفره گرفتن.َو أ

1211
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گزیده ای از عربی پایه یازدهم مفاهیم کتاب های درسی

درس اول

ْن َنبَتِعَد َعِن اْلُعْجِب. 1221
َ
مفهوم: دوری کردن از خودپسندی. / بیت معادل: افتادگی آموز اگر طالب فیضی / هرگز نخورد آب َفَعَلینا أ

زمینی که بلند است

ْن َتعیَب ما فیَک ِمثُلُه. 1231
َ
کَبُر اْلَعیِب أ

َ
مفهوم:چه زشــت است که عیب و نقص دیگران را بزرگ به حساب بیاوری، در حالی که خود نیز آن أ

نقص و عیب را داری.

1241

مفهوم: نکوهش دورویی و نفاقَشرُّ الّناِس ذو اْلَوْجَهْیِن.1251

ْحَسُن. 1261
َ
تي هَي أ مفهوم: پرهیز از دعوا کردن و ایجاد تنش در روابط و لزوم انجام کارها و صحبت ها از راه صحیح و درست.… َو جاِدْلُهم ِبالَّ

1271

ثَقَل ِفي اْلمیزاِن َمَن اْلُخُلِق 1281
َ
َلیَس َشيٌء أ

اْلَحَسِن.
مفهوم: خوش اخالقی و خوش برخورد بودن در نزد خدا ثواب و اجر فراوان دارد.

درس دوم

ْبجیال. 1291 ِه التَّ ِم َو َوفِّ مفهوم: احترام و تکریم مقام معلم ُقْم ِلْلُمَعلِّ

ْن َیکوَن َرسوال.1301
َ
ُم أ مفهوم: مقام و منزلت معلمان نزدیک و شبیه است به مقام پیامبران = مقام و حرمت معلم بسیار باال کاَد اْلُمَعلِّ

اســت. / بیت معادل: معلم کیمیای جسم و جان است / معلم رهنمای گمرهان است - شده حک بر 
فراز قلۀ جان / معلم وارث پیغمبران است

1311

عداُء ما َجِهلوا. 1321
َ
مفهوم: مردم نسبت به آنچه نمی دانند و از فنون و رازهای آن بی خبرند، روی خوشی نشان نمی دهند. / َالّناُس أ

معادل: مردم اغلب نسبت به پدیده ها و تکنولوژی جدید جبهه می گیرند و ابتدا کمی مخالفت می کنند. 

تًا.1331 مفهوم: عالمان و حکیمان همواره زنده اند و به وسیلۀ آثار و اعمال خود حضور دارند هر چند مرده باشند.َاْلعاِلُم َحيٌّ َو إْن کاَن َمیِّ

1341

نُفِسُکم. 1351
َ
ْحَسْنُتم ِل

َ
ْحَسْنُتم أ

َ
مفهوم: اگر خوبی می کنید در حقیقت برای خود می کنید و آثار و نتایج آن به خود شما بر می گردد. / إْن أ

نتایج اعمال خوبی که انجام می دهیم، عالوه بر دیگران برای خود ما نیز سودمند و ثمربخش می باشد.

مفهوم: عالمان و دانشمندان روشنگر راه و هدایتگرند.َاْلعاِلُم َکَمْن َمَعُه َشْمَعٌة ُتضيُء ِللّناِس.1361

درس سوم

1371

مفهوم: ارزش عمل گرایی و کم سخن گفتن / دو صد گفته چون نیم کردار نیست.ِلَم َتقولوَن ما ال َتْفعلوَن.1381

ِم الّناِس َعَلی َقْدِر ُعقوِلِهم.1391 َکلَّ

ْد ِلساَنَک لیَن اْلَکالِم.1401 مفهوم: به خود یاد بده که همواره سخن نرم و مهربانانه بگویی. )دوری از بدزبانی و بداخالقی(َو َعوِّ
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مفهوم: از چیزی که نســبت به آن علم نداری، پیروی نکن. اعتقادات تــو نباید کورکورانه و بدون َو ال َتْقُف ما َلیَس َلَک ِبِه ِعْلٌم.1411
تحقیق باشد بلکه باید از روی تفکر و بصیرت باشد.

1421

مــوا ُتْعَرفوا، َفإنَّ اْلَمــْرَء َمْخبوٌء 1431 َتَکلَّ
َتْحَت ِلساِنِه.

مفهوم: ســخن بگویید و افکار و ایده های خود را بیان کنید تا دیگران شما را بشناسند که بی گمان تا 
م حتی اراک / بیت معادل:  کسی سخن نگفته باشد، برای دیگران ناشناخته خواهد ماند. / معادل: تکلَّ

تا مرد سخن نگفته باشد / عیب و هنرش نهفته باشد

1441

مفهوم: خوشا به حال کسی که مردم از زبان او نمی ترسند یعنی بدزبان و بدخو نیست. / معادل: )َمْن طوَبی ِلَمن ال َیخاُف الّناَس ِمْن ِلساِنِه.1451
ْهِل الّناِر(

َ
خاَف الّناُس ِمْن ِلساِنِه َفُهَو ِمْن أ

1461. مفهوم: بهترین سخن آن است مختصر و مفید باشد. / بیت معادل: کم گوی و گزیده گوی چون ُدر َخیُر اْلَکالِم ما َقلَّ َو َدلَّ
/ تا ز اندک تو جهان شود ُپر )نظامی(

مفهوم: هر کاری انجام دهید ممکن اســت مورد انتقاد عده ای از مردم واقع شــوی / یعنی رضایت إرضاُء الّناِس غاَیٌة ال ُتْدَرُک.1471
همۀ مردم را نمی توانی به دســت بیاوری و همواره گروه و عده ای پیدا خواهند شد که از تو ناراضی و 

ناخشنود باشند.

1481

مفهوم: همواره سخن حق را بگو حتی اگر به مذاق عده ای تلخ باشد و گروهی آن را نپسندند.ُقِل الَحقَّ َو إْن کاَن ُمّرًا.1491

مفهوم: آنچه را که نمی دانید بر زبان نیاور، همچنین همۀ آنچه را که می دانی هم بر زبان نیاور و گاهی ال َتُقْل ما ال َتْعَلُم، َبْل ال َتُقْل ُکلَّ ما َتْعَلُم.1501
قسمتی از معلومات و اطالعات خود را برای خود نگهدار و برمال نکن.

1511

درس پنجم

َخیُر إخواِنَک َمــْن َدعاَک إَلی ِصْدِق 1521
اْلَمقاِل ِبِصْدِق َمقاِلِه.

مفهوم: بهترین یاران و دوســتان کســی است که با راستی و درســتی گفتار خود، تو را به صداقت و 
درستی راهنمایی و رهنمون کند.

َبدًا.1531
َ
مفهوم: هرگز از حقیقت و واقعیت فرار نکن و حوادث و وقایع را همان طور که هستند، بپذیر و تحریف نکن.َو ال َتْهَرْب ِمَن اْلواِقِع أ

1541

راِب. 1551 ُه َکالسَّ مفهوم: مشورت با دروغگویان همچون سراب است )تو را گمراه می کنند(.ال َتْسَتِشِر اْلَکّذاَب َفإنَّ

َیْبُلُغُه 1561 َیْبُلُغ الّصــاِدُق ِبِصْدِقِه مــا ال 
اْلکاِذُب ِباْحتیاِلِه.

مفهوم: شخص راستگو با درستی و راستی که در گفتار دارد، به مقصد و هدف خود می رسد و برعکس، 
افراد دروغگو با وجود حیله و نیرنگ به مقصود و هدف خود نمی رسند.

درس ششم

1571

روا ما 1581 ی ُیَغیِّ ُر ما ِبَقوٍم َحتَّ إنَّ اهلَل ال ُیَغیِّ
نُفِسِهم.

َ
ِبأ

مفهوم: خداوند نعمت و رفاه مردمان را زایل نمی کند و از بین نمی برد مگر اینکه خود آن مردم با اعمال 
و رفتار خود باعث از بین رفتن آن نعمت بشوند )یعنی زمینه خشم و قهر خدای تعالی را فراهم کنند(.

1591
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ْزَق ِلَمْن 1601 نَّ اهلَل َیْبُسُط الرِّ
َ
َو َلْم َیْعَلموا أ

َ
أ

َیشاُء …
مفهوم: روزی و نعمت در دست خداست و اوست که می بخشد به هر آنکه دوست می دارد.

درس هفتم

1611

ُفُن.1621 مفهوم: گاهی کشتی ها برخالف میل و خواستۀ کشتی نشینان و ناخدا می وزند. یعنی اوضاع و احوال همواره َتجِري الّریاُح ِبما ال َتشَتِهي السُّ
به نفع و مراد ما نیست و گاهی مخالف خواسته پیش می رود. / معادل: )لیس کلُّ ما یتّمناه المرء، ُیدرکُه.(

مفهوم: از دل برود هر آنکه از دیده برفت = یعنی دور بودن اغلب باعث فراموش شدن می شود.َاْلَبعیُد َعِن اْلَعْیِن، َبعیٌد َعِن اْلَقلِب.1631

ْمري.1641
َ
َکْلُتم َتْمري و َعَصْیُتم أ

َ
مفهوم: حرمت دوستی و رفاقت را به جای نیاوردن و به اصطالح: نمک خوردن و نمکدان شکستن.أ

1651

گزیده ای از عربی پایه دوازدهممفاهیم کتاب های درسی

درس اول

ُن ِفْطريٌّ ِفي اْلنساِن.1661 َدیُّ مفهوم: دینداری و پیروی از دین یک امر فطری و درونی است. التَّ

ْن ُیْتَرَک ُسدًي.1671
َ
َیْحَسُب اْلنساُن أ

َ
ترجمه: آیا انسان ها گمان می کنند بیهوده آفریده شده اند؟ / مفهوم: خداوند انسان را بدون راهنما و أ

هدایتگر رها نمی کند و برای هدایت و ارشاد او پیامبران را فرستاده است. 

1681

ُهم ُبْنیاٌن َمْرصوٌص.1691 نَّ
َ
مفهوم: توصیفی اســت برای مؤمنان و متقیان که مانند ســد و ساختمانی محکم و استوار می مانند و َکأ

پابرجا هستند. 

ْمَتنا …1701 مفهوم: آنچه داریم از خدا است و خداوند است که سرچشمه و منبع علم و دانایی است. … ال ِعْلَم َلنا إاّل ما علَّ

1711

ذیــَن َیْعَلموَن َو 1721 … َهْل َیْســَتِوي الَّ
ذیَن ال َیْعَلموَن … الَّ

ترجمه: آیا عالمان با جاهالن برابرند. / مفهوم: مسلمًا قدر و منزلت عالمان بسی واالتر و ارزشمندتر 
از جاهالن و نادانان است. 

1731

درس سوم

مفهوم: کتاب ها و مطالعه کردن آن ها غذای فکر و روح هستند. إنَّ اْلُکُتَب َطعاُم اْلِفْکِر.1741

1751

ْقدیِر.1761 مفهوم: شایستۀ تقدیر و توجه است و نباید آن را نادیده گرفت. جدیرًا ِباْلِعناَیِة َو التَّ
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ُکلُّ وعاٍء َیضیُق ِبما ُجِعَل فیِه إاّل ِوعاَء 1771
ِسُع ِبِه. ُه َیتَّ اْلِعْلِم؛ َفإنَّ

مفهوم: علم و دانش همواره در حال گسترش و افزونی است و هر کشف جدیدی خود مایۀ اکتشافات 
تازه و افق های جدید است = علم حد و حصر ندارد و همواره در حال گسترش و زیاد شدن است. 

1781

مفهوم: بندگان صالح خدا به آرامی بر روی زمین راه می روند و از تکبر و غرور به دور هستند. یمشون علی االرض هونًا.1791

ُت اْلِکتاَب إاّل َمصاِدَرُه.1801
ْ
مفهوم: فقط منابع کتاب را خوندم و خود کتاب را نخواندم. ما َقَرأ

درس چهارم

1811

ْکَرْمــَت اْلَکریَم َمَلْکَتُه َو إْن 1821
َ
نَت أ

َ
إذا أ

دا. ئیَم َتَمرَّ ْکَرْمَت اللَّ
َ
أ

مفهوم: برخالف شخص کریم و بزرگوار، اگر شــما به شخص فرومایه و پست احترام قائل شوی، این 
شــخص اغلب از این احترام سوء اســتفاده می کند و )اغلب( به شــما و دیگران ضربه می زند و زیان 
می رساند. / تا حدودی معادل بیت: خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی / به دولت تو گنه می کند به انبازی 

َعي الّثْعَلُب َشــیئًا َو َطَلَب قیَل َهْل 1831 ِادَّ
ِمْن شاِهٍد قاَل الّذَنب.

مفهوم: وقتی کســی دروغی را می گوید و همه می دانند دروغگو اســت و وقتــی از او دلیل و برهان 
می خواهند، فــرد دروغگوتر از خویش را گــواه خویش می گیرد. / معادل ضرب المثل فارســی که 

می گوید: »به روباه گفتند شاهدت کو؟ گفت دمم!«

1841

ْنَبَت َلها 1851
َ
ْمَلِة، أ راَد اهلُل َهــالَک النَّ

َ
إذا أ

َجناَحیِن.
مفهوم: خداوند اگر قصد امری کند، وسایل و ابزار آن را فراهم می کند.

مفهوم: پایت را به اندازۀ گلیمت دراز کن = به اندازۀ امکانات و داشته هایت برنامه ریزی و هزینه کن. ُمدَّ ِرْجَلَک َعَلی َقْدِر َکساِئَک.1861

داِئِد ُیْعَرُف اْلْخواُن.1871 مفهوم: هنگام ســختی ها است که دوستان وفادار شناخته می شــوند. / معادل: دوست آن است که ِعْنَد الشَّ
گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی 

1881
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آزمون مفاهیم و قرابت معنایی

ما هو المقصود من )َتعاَشروا َکااِلخواِن و َتعاَملوا کاألجانب.(: 2 1262
2(  تعاملوا مع بعضکم کالغرباء و ِاْن کنتم اصدقاء و ِاخوانًا. 1( َعاِملوا االجانب و الغرباء کاالخوان. 

4(  ال بیَع و ال شراء بین االخوان و االحباء. 3( ال ُتعاشروا االجانب و ال ُتعاِملوهم. 

ما هو المفهوم االقرب ِلـ )کاَد الکالم أن ال ُیسَمع.(:2 1263
2( ُسِمع الکالم بصعوبٍة. 1( ال ُیسَمع الکالم ابدًا.   

4( ال یقطع کالم اآلخرین.  3( نستطیع َاْن نسَمع الکالم بسهولة کثیرة. 

عین الصحیح في المفهوم:2 1264
1( االنسان عبُد االحسان: َمن ُیحِسن الینا یملک قلوَبنا و یحصل علی طاعتنا.

2( ال ُتحِدث بما َتخاُف تکذبیه: ال َتُقل ما ال َتعلم.
َم. ر و تأّمل قبل أن تتکلَّ 3( َعّود لسانک لین الکالم: َتفکَّ

4( الکتب الُتغني عن تجارب الحیاة: ال تجربة کتجربة الکتب و المطالعه.

ر خدَک ِللناس(:2 1265 )ال ُتصعِّ
ر و َتواضع ِللناس. 2( ال َتتکبَّ 1( ال َتّتهم احدًا بما لیس فیه.  

4( ال تعتمد علی الناس بل َعَلی نفسک. 3( ال َتکذْب َعَلی الناس و ال َتخونهم. 

ما هو المفهوم االقرب ِلـ )الخیر في ما َوقع(:2 1266
2( َعَسی َان تکرهوا شیئًا و هو خیر لکم. 1( عسی ان ُتحبوا شیئًا و هو شر لکم. 

4( ما یفعل ذرة خیٍر َیراُه. 3( کل ما یحدث هو خیر لنا دائمًا.  

»َمن َجدَّ َوَجَد« عین الخطأ في المفهوم:2 1267
2( من یعمل مثقال ذرة خیرًا یره. 1( َمن زرع َرَعٰی.  

4( من طلب الُعلی َسِهَر اللیالي. 3( تا شب نروی روز به منزل نرسی  

)َیقولون بافواههم ما لیس في قلوبهم.( ما هو المفهوم االقرب:2 1268
2( ال َیکتمون اسرار الناس. 1( صد گفته چو نیم کردار نیست.   

4( ارضاء الناس غایٌة ال ُتدَرک. 3( عدم مطابقت ظاهر و باطن   

)المرُء َمخبوء تحت لسانه.(:2 1269
2( ِلَم تقولون ما ال تفعلون.  1( تکّلم حتی َاراَک.   
4( َعّود لسانک لین الکالم.  3( خیر الکالم ما قل و دل.   

ل(:2 1270 ما هو المفهوم االقرب ِلـ )ِاخِفْض لهما جناح الذُّ
2( صدایت را در مقابل آنان پایین بیاور 1( به ذلت تن درندادن   
4( در مقابل آن ها فروتنی و تواضع کن 3( آن ها را خوار و ذلیل نکن  

ما هو المقصود من )ِادفْع بالتي هي احسن.(:2 1271
2( الِدفاع عن االحسان و الفضیلة. 1( ابتعد عن الشر و التقترب منه.  

4( عاِمل االخرین بطریقة َافضل و اجمل من التي یعاملونک بها. 3( َدْفُع االحسان باحسان مثله تمامًا.  
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پاسخ آزمون مفاهیم و قرابت معنایی

2         مفهــوم عبارت: دوســتان و نزدیــکان باید با یکدیگر   نیین   1
مهربانانه و دوستانه رفتار کنند اما اگر قرار است با یکدیگر وارد تجارت یا داد و 
ســتدی شوند، باید تعارفات را کنار بگذارند و مانند دو شخص غریبه، همه چیز 

را بیان و مشخص کنند. 

2         این ســؤال بسیار جالبی اســت! دقت کنید که )کاد َاْن   نیین   2
ال ُیسَمع = نزدیک بود که شنیده نشود( ← )به سختی شنیده شد( و این معنی 

فقط در گزینۀ )2( آمده است. 

1         مفهوم گزینۀ )1(: هر کس به ما خوبی کند ما را اســیر   نیین   3
محبت و لطف خود می کند و دل ما را به دست می آورد. 

مفهوم درست بقیۀ گزینه ها:
گزینۀ )2(: چیزی را که تصدیق و باور آن توسط دیگران سخت است، بر زبان 
نیاور و نگو. / گزینۀ )3(: همواره ســخن مالیم بگو و زبانت ســرخ نباشد. / 

گزینۀ )4(: کتاب ها ما را از تجربه های زندگی بی نیاز نمی سازند. 

ر خدک = التتکّبْر  نیین   4 2         ال ُتصعِّ

2         مفهوم گزینۀ )2(: شــاید از چیزی بدتان بیاید اما خیر   نیین   5
و صالح شما در آن باشد و این مفهوم به عبارت داده شده نزدیک تر است. 

2         گزینــۀ )2( بــا گزینه های دیگر که بــر ضرورت کار و   نیین   6
تالش برای رسیدن به هدف تأکید می کنند، متفاوت است. 

3         مفهوم عبارت ســؤال: آنچه بــر زبان می آورند با آنچه   نیین   7
در دل و فکر دارند، یکی نیست = نفاق و دورویی

1         مفهــوم عبــارت داده شــده و گزینۀ )1( شــبیه هم   نیین   8
می باشد و به معنی: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد.

4        عبــارت )اخفض لهما …( برای امر به فروتنی و تواضع   نیین   9
در مقابل پدر و مادر گفته می شود. 

4         )ِادفع بالتي هي َاحســن( یعنی شــما بــه گونۀ زیباتر و   نیین   10
بهتر برخورد کن و بدی را با بدی پاســخ نده = مقابل به مثل نکن بلکه زیباتر و 

بهتر از اینکه با شما برخورد کردند، برخورد کن و عمل کن.
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