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همانطور که قبال ً خوب یاد گرفتید ،فعلها ،کلماتی هستند که از «انجام کار» یا «اتفا افتادن» موضوعی خبر میدهند و دارای شخ و زمان هستند.
فعلها مهمترین قسمت زبان عربیاند و باید اطالعات و شناخت خودمان را در مورد آنها بیشتر و بیشتر کنیم؛ زیرا هر چه آنها را بهتر یاد بگیریم
تسلطمان بر زبان عربی کاملتر میشود.
چیزهایی که در پایان این درس یاد میگیریم:
چگونه فعلهای ثالثی مجرد و مزید را از هم تشخی بدهیم؟
افعال ثالثی مجرد و مزید چه تعریفی دارند؟
چگونه بفهمیم که یک فعل ثالثی مزید از چه باب یا مصدری است؟
فعلهای ثالثی مزید چهطور صرف میشوند؟
فعلها و بابهایی که شبیه هم هستند را چهطور از هم تشخی بدهیم؟
تعداد حروف زا د یک فعل مزید را چگونه تعیین کنیم؟
جدول مربو به فعلهای مزید را کامال ً بشناسیم و حف کنیم.
ترجمءه فعلها در بابهای مختلف با هم چه فرقی دارد؟
بیشتر فعلهایی که در زبان عربی هستند ،دارای حرف اصلی هستند .به همین خاطر به آنها فعلهای ثالثی )سهتایی) گفته میشود.
فر
اِستغفر
فتش
یفتش
عرف
یعرِفون
شناخت حروف اصلی فعلها نیاز به مطالعءه فعلهای کتاب درسی دارد یا به عبارت دیگر سماعی (شنیداری) است.
نفع

س ِمع

وجد

کشف

فتح

سود رساند

شنید

پیدا کرد

آشکار کرد

باز کرد

فعلهایی که در جدول مقابل آمدهاند ،همگی فعل ماضی و از
صیغءه للغا ب (سومشخصمفرد) هستند .حدس بزنید چرا دو
ف ما ی
ِ
ِ
ساعد استرجع احتفل صلح
گروه) )2فتش
گروه شدهاند؟ دو گروه چه فرقی با هم دارند؟
جستوجو کرد کمک کرد پس گرفت جشن گرفت اصالح کرد
اگر دقت کنید فعلهای گروه ّاول فقط از کنار هم قرارگرفتنِ
حرف اصلی ساخته شدهاند ،ولی فعلهای گروه دوم عالوه بر حروف اصلی ،حرفهای دیگری هم در خودشان دارند:
سعد  +الف
فتش  +ت
فتش
فل  +الف ،ت
اِحتفل
رجع  +الف ،س ،ت
اِسترجع
ساعد
گروه))1

حروف اصلی حرف اضافه

حروف اصلی

حرف اضافه

حروف اصلی حرف اضافه

حروف اصلی حرف اضافه

فعلهایی که صیغءه للغا ِ
مجرد نامیده میشوند و به فعلهایی که صیغءه
ب ماضیِ آنها فقط از حرف اصلی درست شده است ،ثالثی ّ
للغا ِ
ب ماضیِ آنها به غیر از حرف اصلی ،حرفهای دیگری هم دارند ،ثالثی مزید گفته میشوند.
ِ
ِ
ِ
ثالثی مزیدند.
فتش ،ساعد ،استرجع ،احتفل ،صلح
مجردند.
پس :نفع ،سمع ،وجد ،کشف
ثالثی ّ
فعلهای ثالثی مزید در صیغءه مفرد مذکر غا ب (سومشخص
مفرد) براساس وزنهای خاصی ساخته میشوند که این وزنها را
در جدول مقابل میتوانید ببینید:

اگر فعلی با یکی از این وزنها مطابقت داشته باشد ثالثی
مزید است و در غیر این صورت ،ثالثی مجرد به حساب میآید.

وزن

ت داد حرو زا د

م ال

فعل

حرف واحد

حسن)نیکیکرد) ،کرم)گرامیداشت)

فاعل

حرف واحد

دافع)دفاعکرد)،جاهد)مبارزهکرد)

فعل

حرف واحد

فتش)جستوجوکرد)،دبر)تدبیرکرد)
اِحتفل)جشنگرفت)،اِکتسب)بهدستآورد)

اِفتعل
اِنفعل

حرفان اثنان

اِنبعث)فرستادهشد)،اِنقطع)قطعشد)

تفاعل

حرفان اثنان

تساقط)افتاد)،تعاون)همیاریکرد)

تفعل

حرفان اثنان

تخرج)فارغالتحصیلشد)،تقدم)پیشرفتکرد)
اِسترجع)پسگرفت)،اِستغفر)آمرزشخواست)

اِستفعل

حرفان اثنان

ثالث حروف

ن عبارة ما ا فی ا فعل م ید:
عیِّن
عین

 )2شاهد ع ا ا سر فِلماً را عاً عن الدلفین!

بالفارسی و العربی !
) نشد بع الشعرا بیاتاً ممزوج ً
ّ
ِ
ورقی ً!
) ّ
الصین ّول دول استخدمت نقوداً ّ

) حدثت هذه الظاهر ف تل المنطق سنویّاً!

گزینءه « » برای اینکه بفهمیم یک فعل ،ثالثی مزید است یا خیر ،باید ابتدا وزن آن را به دست بیاوریم و بعد اگر با وزنهایی که
مجرد است.
برای فعل مزید خواندیم مطابقت داشت ،مزید است و در غیر این صورتّ ،
وزن
از وزنهای فعلهای مزید است /.گزینءه (« :)2شاهد»
بررسی گزینهها :گزینءه ( « :)1نشد» وزن فعل
از وزنهای
فاعل
2
از وزنهای فعلهای مزید است /.گزینءه ( )« :حدثت» وزن فعل
فعلهای مزید است /.گزینءه ( )« :اِستخدمت» وزن اِستفعل
مجرد است.
از وزنهای فعلهای مزید نیست .پس ثالثی ّ
صرفکردن یک فعلِ ماضیِ ثالثی مزید اصال ً کار مشکلی نیست ،دقیقاً مانند یک فعل معمولی ،فعل را صرف میکنیم؛ یعنی همان شناسهها به
آخرِ صیغءه للغا ب اضافه شده و صیغههای دیگر ایجاد میشوند.
نمونهای از صرف فعلهای مزید را در جدول زیر میتوانید ببینید:
یر

ه

ب
ههب

ههوو
ِه

هبت
بت
هب

ههما
ما

هبا
با
هب

ههما
ما

هببتا
تا
هب

ههم
م

هببوا
وا
هب

ههن
ن

هببن
ن
هب

ننت
ت

هببت
ت
هب

نکس
کس
انک
سرر
نکس

سرر
کس
نکس
اِنک

ست ر
است

تخرج
تخر
خر
ستخ
اِست

خرجت
جت
تخرر
ستخ
تخ
سرت اِست
کسر
نکس
اِنک
خر ا
جا
تخرر
ستخ
تخ
اِست
سررا
سر
نککس
اِنک
خرجتا
جتا
تخرر
ستخ
تخ
سرتا اِست
کسر
نکس
اِنک
سروا
کسر
نکس
اِنک
سرن
کسر
نکس
اِنک

جوا
وا
خرج
تخرر
ستخ
تخ
اِست
خرجن
جن
تخرر
ستخ
تخ
اِست

جت
ت
خرج
تخرر
ستخ
تخ
سرت اِست
کسر
نکس
اِنک

ت

ب
جب
ج
تععج
تع

جبت
بت
عجب
تعج
تع
جبا
با
عجب
تعج
تع
جببتا
تا
عجب
تعج
تع
جببوا
وا
عجب
تعج
تع
جببن
ن
عجب
تعج
تع
جببت
ت
عجب
تعج
تع

یر

شتت
اش

تغل
ل
غل
شتغ
تغ
اِشت

ن ِ
ت

ت
لت
تغلت
تغل
غل
شتغ
اِشت
تغل�اا
ل�ا
تغل�
غل�
شتغ
اِشت

نتما
نتما

تا
لتا
تغل
غل
شتغ
اِشت
تغلتا
وا
لوا
تغل
غل
شتغ
اِشت
تغلوا

نتم
نتن

ن
لن
تغل
غل
شتغ
اِشت
تغلن
ت
لت
تغل
غل
شتغ
اِشت
تغلت

ه

انکسر

است ر

اشت

ت

ت تعجب ِ
ت اِنکسر ِت اِستخرج ِ
هب ِ
ت
هبتما اِنکسرتما اِستخرجتما تعجبتما
هبتما اِنکسرتما اِستخرجتما تعجبتما
هبتم اِنکسرتم اِستخرجتم تعجبتم
هبتن اِنکسرتن اِستخرجتن تعجبتن

نا

هبت

ن حن

هبنا

اِنکسرت اِستخرجت
اِنکسرنا اِستخرجنا

اِش ِ
تغلت
اِشتغلتما

اِشتغلتما
اِشتغلتم
اِشتغلتن
اِشتغلت

تعجبت

اِشتغلنا

تعجبنا

دام الفعا :
است دا ِم
اس ِت
عیِّن
ن
عین ال طأ عنِ ْ

 )2هؤال ِ ّ
الطالب تخرجوا مِن جامع «طهران»!
الزجاج اِنکسرت ب ِسبب عاصف شدید !
) هذه ّ
ِ
انقطعت الکهربا عند نزولِ المطرِ؟
)
) یّها ا خوانِ  ،لما ا تعجبتم من هذه الحادث ؟
گزینءه « » در این گزینه « خوان» یک اسم م ّنی است و با آمدنِ « یّها» شکل مخاطب به خودش میگیرد؛ بنابراین باید فعلِ «م ّنای
مذکّر مخاطب» را برایش به کار ببریم ،یعنی «تعجبتما» صحیح است نه «تعجبتم».
ّ
الزجاج » اسم مفرد مؤ ّنث است .پس «اِنکسرت» کامال ً مناسب آن است /.گزینءه (« :)2الطالب» جمع
بررسی سایر گزینهها :گزینءه (« :)1هذه ّ
مکسر «الطّالِب» بوده و جمع مذکّر به حساب میآید و فعلِ «تخرجوا» هم «جمع مذکّر غایب» است /.گزینءه ( )« :الکهربا » یک اسم مفرد
ّ
مؤ ّنث به شمار میرود؛ پس فعلِ مناسب آن «اِنقطعت» است .فقط دقت کنید که چون بعد از «اِنقطعت» اسم «ال»دار آمده ،برای خواندنِ
اِنقطع ِ
ت الکهربا
سادهترِ فعل ،به جای ساکن ،کسره گذاشتهایم .یعنی :اِنقطعت  +الکهربا

هر وقت آخرِ یک فعل ساکن باشد و بعد از آن اسم «ال»دار بیاید ،برای تل ّف سادهترِ فعل ،به جای ساکن ،کسره میگذاریم.
ما خرج ِ
تا م
ما خرجت  +ال�أم
ال تخرجِ ا ن.
ال تخرج  +ا ن

2

خوبی فعلهای ثالثی مزید این است که برای همءه حالتهایشان
وزنِ مشخصی دارند و الزم نیست دوباره از «سماعی»بودن حرف
ِ
ساخت م ارع یک فعلِ مزید به راحتی میتوانید از
بزنیم .برای
جدول مقابل کمک بگیرید:
دقت کنید که حرکتهای فعلها را به خوبی یاد بگیرید.
چون بعداً خواهید دید که تغییر یک حرکت میتواند سرنوشت
یک فعل را عوض کند.
یتقدم
غلط
یتقدم
درست
غلط
یحترِم
درست
یحترِم
و  2برای تعیین وزنِ یک فعل میتوانیم شناسءه آخر فعل را حذف کنیم.

وزن ما ی وزن م ار

ل
فععل
فع
فاعل
فاعل

ل
فععل
ییفف ِع
فاعل
فاعل
یفا ِع
یفاع

فعل
عل
فع
فعل

فعل
عل
ییففع
فعل
فت ِ
تعععل
ییففت
ل

سن )خوبی کرد)
حسن
حس
جاهدد )جنگید)
جاه
ععلللم
م )یاد داد)

م ال

ح ِ
کند)
میکند)
ن )خوبی می
سن
س
حس
ییح
جاهد )میجنگد)
)میجنگد)
جاهد
یجا ِه
یجاه

فتععل
فتع
تع
اِفت
ل
فععل
نفع
اِنف
ل

یینننفف ِ
فعععل
ل

تفل
فل
حتف
اِحت
تفل )جشن گرفت)
اِننبببعععث
ث )فرستاده شد)

میدهد)
ییعععلللم
دهد)
م )یاد می
حتت ِ
میگیرد)
تفففل
ییح
گیرد)
ل )جشن می
ح
یینننبب ِ
میشود)
بعععث
شود)
ث )فرستاده می

فعل
عل
تفع
تف
فعل

فعل
عل
تفع
ییتتف
تفعل

تفر
تف
فر )پراکنده شد)

میشود)
تفر
فر
ییتتف
شود)
تفر )پراکنده می

فاعل
تتفاع
ل
فاع

فاعل
ییتتفاع
ل
تفاع
تف ِ
فعععل
ستف
ست
ییس
ل

عاون
تتعاو
ن )همیاری کرد)
عاو
جع
ستر
اِست
ع )پس گرفت)
ترج

میکند)
عاون
ییتتعاو
کند)
ن )همیاری می
تعاو

تفععل
تفع
فع
ستف
اِست
ل

به این کسره ،کسرءه عارضی گفته میشود.

میگیرد)
جع
ستر
ست
ییس
گیرد)
ع )پس می
تر ِج
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ن ما لی فیه فعل م ید:
عیِّن
عین
ِ
ِ
ِ
ِ
الشریح من دار اال ّتصاالت!
) یمکِن شرا ّ
) ا مات ا ِنسان ین ِ
قطع عمله!

 )2هذه ا مطار تنزِل من غیم سودا !
الدلفین حیوان ی ِ
رضع ِصغاره فهو من اللبونات!
) ّ

گزینءه «« »2تنزِل» بر وزن «تف ِعل» (یاهما «یف ل») است و در فعلهای ثالثی مزید چنین وزنی وجود ندارد .پس «تنزِل» فعل ثالثی مزید نیست:
مجرد است.
ینزِل
بر وزنِ «یف ِعل» فعل ثالثی ّ
پس به حرکتها خیلی تو ّجه کنید.
ِ
بر وزنِ «یفعل» فعل ثالثی مزید است.
ینزِل
ِ
ِ
بررسی سایر گزینهها« :یمکن» (بروز «یف ل»)« ،ینقطع» (بروز «ینف ل») و «یر ِضع» (بروز «یف ل») همگی فعلهای ثالثی مزید هستند.

مجرد هیچ فرقی ندارد ،با همان نشانهها و شناسهها ،صیغههای مختلف ساخته میشوند.
صرفکردن یک فعل م ارع ثالثی مزید با یک فعل ثالثی ّ
در جدول زیر صرف چند فعلِ ثالثی مزید را مشاهده میکنید:
یر

ی ه

ستتقق
یست
یس

قتر
تر
ییققت

ِه

ب
ییذذذهههب

قبِبل
ل
تقب
ستق
ست
ییس

ترِب
قتر
ییققت

ب
ذههب
تذه
تذ

ل
تققببِبل
ستق
ست
تتس

قتتررِب
تقت
تق

ما
ههما

ل�ان
ان
تققببِل�
بل�
ستق
ست
بان ییس
ان
ذهب
ییذذه
ل�انِ
هببانِ

بان
ان
ییققت
ِبانِ
قتتررِبانِ

ههما
ما

ل�ان
ان
قبِل�
بل�
تقب
ستق
تست
ان تس
بان
تذذههب
تذ
ل�انِ
هببانِ

بان
ان
قتر
تقت
تق
ترِِبانِ
بانِ

ههم
م

بلون
لون
قبِل
تقب
ستق
یست
بون یس
هبون
ییذذذههب

ترِِبون
ون
بون
قتر
ییققت

ههن
ن

بلن
لن
قبِل
تقب
ستق
یست
بن یس
ذهبن
ذهب
ییذه

ترِِبببن
ن
قتر
ییققت

نت

قبِبل
ل
تقب
ستق
تست
تس

ترِب
قتر
تقت
تق

هو
هو

ذهب
ب
تذه
تذه

َع ّین ال طأ في صیا ة الفعا

) العقال ال یعتمدون علی الجاهلین!

یینن ت

ح
نففتت ِتح
ینف
ین

ح
تتنننفففتت ِتح

حان
ان
یینننفففتت ِح
تح
حانِ

حان
ان
فت ِح
تح
نفت
تنف
تن
حانِ

حون
ون
فت ِح
تح
نفت
ینف
ین
حن
ن
فت ِح
تح
نفت
ینف
ین
فت ِتح
ح
نفت
تنف
تن

 )2له ! نا ع ِ
تذر من !

کم
ییتتتک

ی ه

یر

یستق

یقتر

م
تکللم
تکل
کل
ییتتک

ِ
نت

تذهبین تستقبِلین

تقترِبین

م
تکللم
تکل
کل
تتک
تت

نتما

تذهبانِ تستقبِل�انِ

تقترِبانِ

مان
ان
کلم
تکلل
ییتتک
تک
لممانِ

نتما

تذهبانِ تستقبِل�انِ

تقترِبانِ

مان
ان
کلم
تکلل
تتک
تک
تت
لممانِ

نتم

تذهبون تستقبِلون

تقترِبون

لممون
ون
کلم
تکلل
ییتتک
تک

نتن

تذهبن تستقبِلن

تقترِبن

لممن
ن
کلم
تکلل
ییتتک
تک

نا

هب

ستقبِل

قترِب

کللم
م
تکلل
تتک
تک
تت

نحن

نذهب

نستقبِل

نقترِب

ربی ِ !
) هؤال البنات تتکلمن باللغ ِ الع ّ

ین ت

تنفتِحین
تنفتِحانِ

تنفتِحون
تنفتِحن
ننفتِح

تتکلمین
تتکلمانِ

تنفتِحانِ

نفتِح

یتک م

تتکلمانِ
تتکلمون
تتکلمن
تکلم
نتکلم

) نحن ننت ِظر کلنا یوم الجمع و ن ِحبه!

گزینءه « » برای «هؤال البنات» (ایندخترا ) باید از فعل غایب استفاده کنیم و چون فعلهای جمع مؤ ّنث غایب ،با «ی�» شروع
میشوند نه «ت�» پس «یتکلمن» درست است.
معنی جملهها :گزینءه ( :)1عاقالن به نادانها اعتماد نمیکنند! /گزینءه ( :)2خدای من ،از تو عذر میخواهم! /گزینءه ( ) :این دختران به زبان
عربی صحبت میکنند! /گزینءه ( ) :ما همگی منتظر روز جمعهایم و آن را دوست داریم!
ما هو ال َّ حی عن المضار ل فعا

م ارع

) اِشتغلوا م ارع تش ِ
یتکلم
 )2تکلمت
تغلون
ِ
» از یک صیغه (شخص) باشند.
طرف «
گزینءه « » گزینهای درست است که فعلهای دو
بررسی سایر گزینهها :گزینءه (« :)1اِشتغلوا» یک فعل ماضی است که آخرش «وا» دارد ،پس «جمع مذکّر غایب» است ،فعل م ارع «جمع
مذکّر غایب» باید با حرف «ی�» شروع شود ،پس «یش ِ
تغلون» درست است! /گزینءه (« :)2تکلمت» یک فعل ماضی است که آخرش «ت» دارد؛
) اِشتغلت

م ارع

تش ِ
تغلین

) تکلمن

م ارع

یتکلمن

یعنی «مفرد مذکّر مخاطب» است .میدانیم که همءه فعلهای مخاطب در م ارع با «ت�» شروع میشوند ،پس «تتکلم» درست است /.گزینءه ( ):
«اِشتغلت» یک فعل ماضی است که آخرش «ت» دارد؛ یعنی «مفرد مؤ ّنث غایب» است .در م ارع ،فعل «مفرد مؤ ّنث غایب» آخرش شناسه
ندارد؛ یعنی به جای «تشتغلین» باید از «تش ِ
تغل» استفاده کنیم!

مراحل ساختن فعل امرِ مخاطب از فعلهای مزید به صورت زیر است:
مجزومکردن یا همان تغییردادن انتهای فعل
حذف «ت�» از ابتدای فعل
اگر حرف ّاول (ب داز «ت ») ساکن بود« ،همزءه امر» میآوریم و اگر ساکن نبود ،نیازی به همزءه امر نیست.
ِ
عالمت همزءه امر را براساس عینالفعل م ارع تعیین میکنیم .اگر عینالفعل ،فتحه یا کسره داشتّ ،اول فعل امر «ا» میآوریم و اگر
ضمه داشت «ا» قرار میدهیم.
ّ
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تعلمون حذف (ت�) علمون مجزوم علموا ( و او ف لساکننیست،هم امر زمندارد )
تفل
فل
حت ِف
تحت ِفل حذف (ت�) حت ِفل مجزوم حت ِفل همزءه امر اِحت

نمیخواهی )
امرهه نم
هم امر
پسهم
نیست پس
لساکننیست
ابتدایفف ل ساکن
نمیکنی  انیا ابتدای
»را نم
است » ««،را
جمعمم ن است،
فاخرن (او  و جمع
تفاخرن
تتفاخرن حذف (ت�) تفاخ
تستغ ِفرین حذف (ت�) ستغ ِفرین مجزوم ستغ ِفر همزءه امر اِستغ ِفر
نمیشود.
فعلهای
هیچکدام
شود.
ضمهه ندارد پس هیچ فعل امر مزیدی با ««ا» شروع نمی
ضم
کدام از فعل
هیچ
های مزید «عینالفعل»شان ّ
ضمهه داشته باشد یا فعل امری که با ««ا» شروع شود ،مزید نیست.
ضم
هر فعلی که «عینالفعلش» ّ
مجردند.
عبدون
«تعب
دند.
مجر
دون ،انظروا ،صد و »...
عب
«ت
همگی ثالثی ّ
المر:
ِّن ال َّ حی في صیا ة المر
عین
ن
ع ِّی

) تتجمع

 )2تقترِبین

تجمع

قترِب

علم

) تعلمن

اِحاوِال

) تحاوِالن

گزینءه « » بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)2عینالفعل در «تقترِبین» کسره دارد؛ بنابراین همزءه امر هم باید کسره داشته باشد:
«اِقترِب » /.گزینءه ( )« :تعلمن» جمع مؤ ّنث است؛ پس نباید حرف «ن» از آخرش حذف شود« :علمن» /.گزینءه ( )« :تحاوِالنِ » نیازی به
همزءه امر ندارد و بدون همزءه امر هم قابل خواندن است« :حاوِال».
اگر فعلی بر وزنِ «تف ِعل» (یاب ی  ی ههایآ ) باشد در حالت امر ،با «همزءه مفتو » ( ) شروع میشود و دیگر نباید به حرکت عینالفعل تو ّجه کنیم.
به ساخت امر از فعلهای زیر دقت کنید:
امر
همزءه
مجزوم
(ت�)
حذف
امر
همزءه
ح ِسنوا
ح ِسنوا
ح ِسنون
تح ِسنون
کرِم
تکرِم حذف (ت�) کرِم مجزوم کرِم
ن المر من َ ْددرر ْ ِ
ن ال َّ حی َععن
ع ِّیِّن
عین
َ

ِ )2درک

) ِد ِر

) د ِر

) درِک
ِ
گزینءه « » « درکت» فعل ماضی است و برای ساخت امر باید ّاول آن را به م ارع تبدیل کنیم .دقت کنید چون بر وزنِ « فعل» است
از وزنِ «یف ِعل» برای ساخت م ارع استفاده میکنیم :در ِ
کت م ارع تدرِکین
مجزوم

و بعد امر را از آن میسازیم :تدرِکین حذف (ت�) درِکین
ارع آن بر وزنِ «تف ِعل» بود ،همزءه امرِ آن فتحه میگیرد.
چون م ِ

درِک

همزءه امر

درِک

مجرد است.
ساختن فعلهای «نهی ،نفی ،مستقبل و  »...از فعلهای ثالثی مزید دقیقاً مانند فعلهای ثالثی ّ
ماضی
ما ساعدتم (کم نکردید)
ما  +ساعدتم
ال تختبِر (امتحا نکن)
ال  +تختبِر
ما صدقت (باورنکردم)
ما  +صدقت
فعل نفی
ال تقترِبا (ن دی نشوید)
فعل نهی ال  +تقترِبانِ
ال تختبِر (امتحا نمیکنی)
ال  +تختبِر
م ارع
ال تشا ِهدن (ن اهنکنید)
ال  +تشا ِهدن
ِ
ِ
ال یشاهدن (ن اهنمیکنند)
ال  +یشاهدن
سیسا ِعد یا سوف یسا ِعد (کم خواهدکرد)
فعل مستقبل
سأصد یا سوف صد (باورخواه کرد)
تمام فعلهایی که از یک خانوادهاند ،دارای یک مصدر هستند که همگی از آن درست شدهاند.
ماضی

«عباد » (پرستید )

م ارع
مستقبل
امر

عبد ،عبدا ،عبدوا... ،
یعبد ،یعبدانِ  ،یعبدون... ،
سوف یعبد ،سوف یعبدانِ ... ،
اعبد ،اعبدا ،اعبدوا... ،

در فعلهای ثالثی مجرد ،مصدر فعلها« ،سماعی» هستند؛ یعنی باید از روی
کتابها و واژهنامهها ،آنها را یاد بگیریم و خودمان نمیتوانیم مصد ِر فعلها
را بسازیمّ ،اما در فعلهای ثالثی مزید مصدر فعلها وزن مشخصی دارد که
به راحتی میتوانیم از روی آن وزن ،مصدرها را بسازیم .وزنِ مصدرها را
میتوانید در جدول روبهرو ببینید:

ماضی

«خروج» (بیرو آمد )

وزن ما ی

فعل

امر

وزن م ار

یف ِعل

وزن امر

ف ِعل

وزن م در

ِفعال

فاعل

یفا ِعل

فا ِعل

مفاعل

فعل

اِفتعل
اِنفعل

یفعل
یفت ِعل

ینف ِعل

فعل
اِفت ِعل

تفعیل
اِفتِعال

تفاعل

یتفاعل

تفاعل

تفاعل

تفعل

یتفعل
یستف ِعل

تفعل
اِستف ِعل

تفعل

اِستفعل
مصدر ،کلمهای است که معنای انجام کار را میرساند ،بدون اینکه به شخ

م ارع

خرج ،خرجا ،خرجوا... ،
یخرج ،یخرجانِ  ،یخرجون... ،
اخرج ،اخرجا ،اخرجوا... ،

اِنف ِعل

اِن ِفعال

اِستِفعال

یا زمانِ آن اشاره کند ،مصدرها در زبان فارسی آخرشان «دن» یا «تن» دارند؛ «رفتن ،خوردن ،فکرکردن ،نشستن و »...
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ب ِاشْ َت ِغ ْل یَ َت َع َّل ُم ِا ْس َت ْ ِر ْ .
ن م در ال
َععییِّن
ین
الَفعا ال ّتالیة َ ْ َ
س َن یُکاتِ ُ

برای پیداکردن مصدر یک فعل مزید باید:
) وزن فعل را به دست بیاوریم.
 )2وزن موردنظر را در جدول باال پیدا کنیم.
) وزن مصدر را برای آن فعل پیدا کرده و حروف اصلی فعل را در آن وزن قرار بدهیم.
وزن
حسن
فعل وزن مصدر در جدول ِفعال مصدر فعل حسان (خوبیکرد )
وزن
مصدر فعل
ِ وزن مصدر در جدول
مفاعل
یفاعل
یکاتِب
مکاتب (نامهن اریکرد )
وزن
فعل
مصدر
جدول
در
مصدر
وزن
اِش ِ
اِفتِعال
اِفت ِعل
تغل
اِشتِغال (مش و بود )
مصدر فعل
وزن مصدر در جدول
یتعلم وزن
تفعل
یتفعل
تعلم (یادگرفتن)
فعل
مصدر
جدول
در
مصدر
وزن
اِستخرِج وزن
اِستِفعال
اِستف ِعل
اِستِخراج (بیرو آورد )
اگر آخر فعلها شناسهای وجود داشت میتوانیم آن شناسه را حذف کنیم.
حسنتم حذف شناسه حسن وزن فعل وزن مصدر فعال
ِحسان
یجا ِهدانِ حذف شناسه یجا ِهد وزن یفا ِعل وزن مصدر مفاعل مصدر فعل مجاهد
اگر مصدر فعلِ م ارعی را خواستند که با «ی�» شروع نشده بود ،میتوانید به جای حرف ّاول آن «ی�» بگذارید تا کارتان راحتتر شود (اس 
اینکارراخودما «تبدیل»میگ اری ).
فعل
مصدر
مصدر
وزن
وزن
اِفتِعال
یفت ِعل
نفت ِخر تبدیل یفت ِخر
اِفتِخار
مصدر فعل

ش ِهد

تبدیل

یش ِهد وزن یف ِعل

وزن مصدر

الم ِ
ادر:
ن ال َّ حی في ت َعیین
تعیین
ع ِّیِّن
عین
عیین َ

) تقدم

 )2حاسبت

تقدم

فعال

محاسب

مصدر فعل

شهاد

) یتشابهون

تشبیه

گزینءه « »2برای پیداکردن مصدر فعلها طبق روشی که در قسمت قبل یاد گرفتیم ،عمل میکنیم:

گزینءه ( :)1تقدم وزن تفعل

تبدیل

گزینءه ( :)2حاسبت وزن فاعلت

یفعل

این وزن مربو به تفعیل بوده و مصدر آن «تقدیم» است.

حذف شناسه

گزینءه ( ) :یتشابهون وزن یتفاعلون
حذف شناسه
گزینءه ( ) :یکرِمن وزن یف ِعلن

) یکرِمن

تکریم

فاعل

حذف شناسه

یف ِعل

یتفاعل

این وزن مربو به مفاعل بوده و مصدر آن «محاسب » است.

این وزن مربو به تفاعل بوده و مصدر آن «تشابه» است.

این وزن مربو به فعال بوده و مصدر آن « کرام» است.

نام اری از این به بعد برای راحتتر شدنِ کارمان یک نامگذاری ساده انجام میدهیم؛ به این صورت که به هر ردیف از جدول فعلهای مزید (کهشامل
وز «ما ی،م ارع،امرومصدر»است) یک باب میگوییم ( .و «دری»استبرایورودبهی خانواد جدیدازف لها ) و برای هر خانواده یا باب هم یک نام
انتخاب میکنیم .این نام را از «وزن مصدر» میگیریم .پس «باب افعال» مجموعءه کلماتی هستند که از وزنهای « فعل ،یف ِعل ،ف ِعل و فعال» ساخته شدهاند.
دول کام ف های مزید با توجه به کاملشدن
وزن ما ی وزن م ار وزن امر وزن م در ت داد حرو زا د
نام با
اطالعاتمان دربارءه فعلهای مزید ،حاال همءه موارد را با
حرف واحد
فعال
ف ِعل
یف ِعل
فعل
فعال
هم میتوانیم در جدول مقابل ببینیم .جدول زیر را به
حرف واحد
تفعیل
فعل
یفعل
فعل
تفعیل
طور کامل حف کنید:
ِ
ِ
ِ
حرف واحد
فاعل مفاعل )فعال)
یفاعل
فاعل
مفاعل
بع ی از مصدرهایی را که با وزن «مفاعل »
اِفتِعال
اِفت ِعل
یفت ِعل
اِفتعل
اِفتِعال
حرفانِ اِثنانِ
ساخته میشوند ،میتوانیم با وزنِ «فِعال» هم بسازیم،
اِن ِفعال
اِنف ِعل
ینف ِعل
اِنفعل
اِن ِفعال
حرفانِ اِثنانِ
یعنی «مفاعل فِعال».
تفاعل
تفاعل
یتفاعل
تفاعل
تفاعل
حرفانِ اِثنانِ
مجاهد
ِجهاد
ِ
تفعل
تفعل
یتفعل
تفعل
تفعل
حرفانِ اثنانِ
مخالف
ِخالف
محاسب
ِحساب
ثالث حروف
یستف ِعل اِستف ِعل اِستِفعال
اِستِفعال اِستفعل
یکی از مهمترین سؤاالت آزمونها ،تعیین باب فعلهای ثالثی مزید است که البته این کار دقیقاً مانند همان پیداکردنِ مصدر است و البته کمی
سادهتر! یعنی وزن فعل را به دست میآوریم و با جدول فعلهای ثالثی مزید مقایسه میکنیم.
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عیِّن فعال ل َیْ َ من باب تفا ُعل

) تفاهم

 )2یتناسبون

) تشاب ِه

) تکاسل

شابه» نمیتواند
نمیتواند
شاب ِِهه
«�» شروع میشوند .پس «تشاب
«تشاب
ل» همیشه با فتحه «�»
فاعل»
«تفاع
فاع
فعلهای باب «ت
گزینءه « » پاسخ این سؤال بسیار ساده است؛ چون فعلهای
از باب «تفاعل» باشد.
تبدیل
«تشاب ِه» وزن تفا ِعل
این فعل از باب مفاعل بوده و مصدر آن «مشابه » است!
یفا ِعل
از باب «تفاعل» و مصدر «تفاهم» است.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)1تفاهم وزن تفاعل
از باب «تفاعل» و مصد ِر «تناسب» است.
گزینءه ( :)2یتناسبون حذف شناسه یتناسب وزن یتفاعل
از باب «تفاعل» و مصدر «تکاسل» است.
گزینءه ( ) :تکاسل وزن تفاعل تبدیل یتفاعل
ن ال َّ حی عن فعل ت َ َ َّو ِ
رت
ع ِّیِّن
عین

 )2فعل ماض � للمخاطب � مزید ثالث ّ من مصدر «تصور»
) فعل م ارع � للمخاطب � مزید ثالث ّ من باب تفعیل

) فعل م ارع � للمخاطب � مزید ثالث ّ من باب «تفعل»
) فعل ماض � للغا ب � مزید ثالث ّ من مصدر «تصویر»
گزینءه « »2وقتی آخر فعلی شناسءه ِ
«ت» وجود دارد یعنی آن فعل ،ماضی و از صیغءه للمخاطب است و برای فهمیدن باب و مصدر آن
ِ حذف شناسه
ِ وزن
تفعلت
هم به شکل مقابل عمل میکنیم :تصورت
از باب تفعل و مصدر «تصور» است.
تفعل

هر فعل امری که با « » (هم فتحهدار) شروع شود حتماً مربو به باب فعال است.
« کرِمِ ،
حسنوا ،د ِخل » همگی از باب فعال هستند.
به نظرتان فعلِ «اِنتظر» از چه بابی است؟ اگر خیلی عجوالنه جواب بدهیم میگوییم چون اولش «اِن�» دارد ،پس حتماً بر وزنِ «اِنفعل» و از باب
از باب اِفتِعال است نه اِن ِفعال.
اِنفعال است ولی اگر کمی با د ّقت نگاه کنیم حرف اصلی آن «ن ر» است؛ پس :اِنتظر وزن اِفتعل
پس باید دقت کنید که گاهی فعلها ظاهرشان شبیه یک باب بوده ولی در اصل مربو به یک باب دیگرند .این موارد معموال ً بین بابهای زیر اتفا میافتد.
ا با های افت ال و ان ال اگر فعلی را دیدید که حرف دوم آن «ن�» بود ،با عجله به باب انفعال اشاره نکنید ،بلکه د ّقت کنید که:
از باب انفعال است.
اگر حرف «ن» جز حروف اصلی فعل نبود
از باب افتعال است.
اگر حرف «ن» جز حروف اصلی فعل بود
از باب افتعال هستند.
اِنتظر (  ر) ،اِنتبه (  ه) ،اِنتشر ( شر) ،اِنتصر (  ر)
از باب انفعال هستند.
اِنبعث ( ع ) ،اِنقطع (  ع) ،اِنهزم (هزم) ،اِنکسر (  ر)
ن باب ِافتعا
لیَیْ َ ِممن
ن فعال لی
عیِّن
عین

) اِکتسبنا

 )2تن ِ
کسرن

) اِنت ِظر

) نقترِب

مربو به باب «اِفتعال» است! /گزینءه
گزینءه « »2بررسی گزینهها :گزینءه ( :)1اِکتسبنا وزن اِفتعلنا حذف شناسه اِفتعل
حذف شناسه
) :)2تن ِ
مربو به باب «انفعال» است! /گزینءه ( ) :اِنت ِظر وزن اِفت ِعل
کسرن وزن تنف ِعلن حذف شناسه تنف ِعل
اِفت ِعل
مربو به باب «افتعال» است!
مربو به باب «افتعال» است! /گزینءه ( ) :نقترِب وزن نفت ِعل
دقت کنید که فعلهایی مانند « نشد» (سرود) و « نتج» (تولیدکرد) از باب فعال هستند.
با های افت ال و است ال اگر فعلی را دیدید که با «اِست�» شروع شده نباید فکر کنید «حتماً از باب استفعال است» ،بلکه باید وزن فعل را با
دقت به دست بیاورید و بعد نظر بدهید؛ چون:
از باب افتعال هستند چون حرف «س» جز حروف اصلی آنهاست.
اِستمع ( مع) ،اِستتر (  ر) ،اِستلم (  م)
از باب استفعال هستند چون «س» جز حروف اصلی نیست.
اِستغفر (غ ر) ،اِستشر (شر ) ،اِستکبر (  ر)
با های ت
«تفعل» به هم شبیه میشوند و تشخی این دو باب از هم بارها سؤالِ آزمونهای
و ت ی گاهی فعلهای دو باب «تفعیل» و ّ
مختلف بوده .برای شروع به دو فعل زیر تو ّجه کنید:
فعل م ارع (آخرش مه� دارد) ،بر وزنِ «تفعل» ،مربو به باب تفعیل
تقدم
تفعل
تقدم
فعل ماضی ،بر وزنِ «تفعل» ،مربو به باب ّ
حاال باید ببینیم که این دو فعل و فعلهای مانند آنها را چهطور باید از هم تشخی بدهیم .برای این کار از راههای زیر میتوانیم وارد شویم:
با دق کردن در حرک ها اگر فعلِ دادهشده حرکتگذاری شده بود ،به سادگی میتوانیم باب آن را تشخی دهیم .د ّقت کنید که فعلهای باب
متنوع باشد.
ّ
تفعل فقط فتحه دارند ولی فعل در باب تفعیل ممکن است حرکاتش ّ
از حرکات این فعل مشخ است که بر وزنِ «تفعل» و از باب «تفعل» است.
تنبه
در این فعل حرکتهای مختلفی دیده میشود ،پس بر وزنِِ «تفعل» و از باب تفعیل است.
تنبه
عیِّن ال َّ حی َعن فعل تک ِّب ُر

) للمخاطب

تفعل
 )2من باب ّ

«تکبر»
) مصدره
ّ

) ماض

ضمه آمده یعنی فعل دادهشده م ارع است (ردگ ین  ) و چون عینالفعلِ آن کسره دارد نمیتواند از باب
گزینءه « » وقتی آخرِ فعل ّ
تفعل ،اصال ً کسره نداریم؛ پس «تکبر» از باب تفعیل و مصدر «تکبیر» است.
تفعل و مصدر
«تکبر» باشد چون در باب ّ
ّ
ّ
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با دق کردن در شرای

ه

تفعل ،باید به شرایط جمله د ّقت کنیم .به این صورت که:
اگر فعلی مانند ّ
«تقدم» بدون عالمت بیاید ،برای اینکه بدانیم برای باب تفعیل است یا ّ
اگر آن فعل برای غای م کر به کار رفته باشد برای باب ت
محسوب میشود.
اگر مشخ شود که آن فعل ،م ار است ،میتوانیم بگوییم برای باب ت ی است.
تنبه التلمیذ المشاغب!»
«بعد قرا نشا
ّ
تفعل است.
در این جمله فعلِ
«تنبه» برای «التلمیذ» به کار رفته که «غا ب مذکّر» به حساب میآید ،پس «تنبه» از باب ّ
ّ
عین ال َّ حی عن م ادر ال َ
فعا :
الفعا
عیِّن
ن

تحملنا ما ال طاق لنا
) ال ّ

) ه تفکّر عن نفقات دراس بنتها

تغییر

الرجل
ّ )2
تغیر سلوب حیا هذا ّ
الدرس الجدید بسهول
) نحن تعلّمنا هذا ّ

تحمل
ّ

تفکّر

تعلّم

گزینءه « » فعلِ «تعلّمنا» یک فعل ماضی است ( و آخرششناس «نا»دارد) و از همین مورد متوجه میشویم که بر وزنِ «تفعلنا» و
تفعل است ،پس مصد ِر آن «تعلّم» است.
از باب ّ
حمل» یک فعل م ارع است و طبق نکتهای که قبال ً گفتیم باید این
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)1آمدنِ حرف «ال» نشان میدهد که «ت ّ
ِ
«تغیر» فعلِ «غا ب مذکّر» است پس
الرجل» میفهمیم که ّ
فعل را از باب تفعیل و مصدر «تحمیل» بدانیم /.گزینءه ( :)2با توجه به وجود «هذا ّ
«تغیر» است نه «تغییر» /.گزینءه ( ) :از ضمیر «ه » میفهمیم که «تفکّر» فعل م ارع است (ف لهایما ی
از باب ّ
تفعل بوده و مصدر آن ّ
تفعل.
مربو به« »آخرشا « »دارد) ،پس این فعل از باب تفعیل است نه ّ
عین ال طأ:
عیِّن
ن

تصور هذه المنظر الجمیل
)ه
ّ

من مصدر «تصویر»

من مصدر «دفاع»

تقدم التّلمیذ ف دروسه ک یراً
ّ )2

من باب «تفعیل»

) تنتشر ا خال ف المجتمع بح ور المؤمنین

من باب «افتعال»

االسالمی
) دافعت النسا عن هویتهن
ّ
«تقدم» با «التلمیذ» آمده پس از صیغءه للغا ب (هو) است و طبق نکتءه باال نمیتواند از باب تفعیل باشد ،بلکه فعل
گزینءه « »2چون ّ
ماضی و بر وزنِ «تفعل» و از ِ
باب «تفعل» و مصد ِر «تقدم» است.

«تصور» با ضمیر «ه » به کار رفته پس فعلِ م ارع و بر وزنِ «تفعل» است؛ بنابراین از باب «تفعیل» و
بررسی سایر گزینهها :گزینءه (:)1
ّ
ِ
مصدر «تصویر» است /.گزینءه ( )« :دافعت» بر وزنِ «فاعل» و از باب مفاعل است؛ بنابراین مصد ِر آن «مدافع » یا «دفاع» است /.گزینءه ( ):
«تن ِ
تشر» از حروف اصلی «نشر» ساخته شده؛ پس از وزنِ «تفت ِعل» و از باب افتعال است.

د با های م ا و ت ا شباهت فعلها در این دو باب هم دقیقاً مانند شباهت در بابهای تفعل و تفعیل است؛ یعنی از روی حرکات فعل یا
تفعل ،اصال ً کسره
زمان آن یا صیغءه فعل دادهشده میتوانیم به باب و مصدر آن برسیم .د ّقت کنید که فعلهای باب «تفاعل» مانند فعلهای باب ّ
ندارند ،اما اگر فعل را بدون حرکت دیدید از روی زمان یا شخ آن مصدرش را پیدا کنید به این صورت که:
اگر فعل دادهشده م ارع بود حتماً از باب مفاعل است و اگر «مذکّر غایب» بود از باب تفاعل است.
فعل ماض ،للغا ب ،مزید ثالث ّ من باب تفاعل و مصدره «تعامل»
تعامل (هو)
فعل م ارع ،للمخاطب ) ول ا ب ) ،مزید ثالث ّ من باب مفاعل و مصدره «معامل »
تعامِل ( ) یا ( نت)
ن ال َّ حی عن الم در لفعل ُشیر لیه ب
ع ِّیِّن
عین

ّ

ان

ترا م«.

) مراحم

) ترحیم
 )2تراحم
) ترحم
ِ
گزینءه « » از فعلِ «کانت» که مؤ ّنث غایب است ،متوجه میشویم که فعل «تراحم» م ارع است ( و اگرما یبودآخرش« »داشت)
و چون م ارع است میفهمیم که از باب «مفاعل » و مصدر «مراحم » است.

همانطور که در تعریف افعال مزید یاد گرفتیم ،این فعلها هر کدام دارای تعدادی حرف اضافه یا زا د هستند .برای اینکه تعداد حروف زا د یک فعل را
بگوییم نباید به ظاهر آن اعتماد کنیم ،چون طبق قرارداد ،تعداد حرفهای زا د یک فعل را از روی ما ی همان فعل در صیغءه « ا » محاسبه میکنند.
م رفا زائدا لفعل ت ِ
ُرس ُل«

برای اینکه تعداد حروف زا د «ت ِ
رسل» را بگوییم باید به ماضیِ آن یعنی « رسل» تو ّجه کنیم که مشخ
ن ال َ طأ عن عدد الحرو ال ائدة في ال َ
فعا :
الفعا
عین
ع ِّیِّن
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 )2تنزل
حرف واحد
) یدافعون
حرفینِ اثنینِ
گزینءه « »2برای اینکه تعداد حروف زا د این فعلها را مشخ کنیم باید آنها را به صیغءه اول ماضی برگردانیم:
گزینءه ( :)1یدافِعون ماضی دافع
پس گزینءه جواب
یک حرف زا د دارد
یک حرف زا د دارد /.گزینءه ( :)2تنزل ماضی نزل

همین است /.گزینءه ( ) :یستقبلون ماضی استقبل

) یستقبلون

است یک حرف زا د دارد« :له حرف زا د واحد».

ثالث حروف

) انتخبنا

حرف زا د دارد /.گزینءه ( ) :انتخبنا ماضی انتخب

حرفینِ اثنینِ

دو حرف زا د دارد.

البته خوب است بدانیم که تعداد حروف زا د تمام فعلهای یک باب ،ثابت و یکسان است.
م ال ً تمام فعلهای باب « فعال» یک حرف زا د دارند چون ماضیِ همءه آنها با وزنِ « فعل» ساخته میشود؛ پس از روی باب فعلها هم میتوانیم
تعداد حروف زا دشان را بگوییم .تعداد حروف زا د بابهای مختلف را در قسمت زیر میبینید.
باب افتعال
باب فعال
مزید ثالث ّ بزیاد
ثالث
مزید
باب انفعال
ّ
باب تفعیل
مزید ثالث ّ بزیاد ِ ثالث ِ حروف
باب استفعال
حرف واحد
تفعل
بزیاد ِ حرفینِ
باب ّ
مفاعل
باب
باب تفاعل
الثي ب یادة ر وا د:
ع ِّیِّن
عین
ن الم ید ال ّ ّ

) تنتفعین
 )2یشاوِرانِ
گزینءه « »2طبق صورت سؤال باید فعلی را انتخاب کنیم که از یکی از بابهای « فعال ،تفعیل یا مفاعل » باشد.
از باب «مفاعل »
یشاوِران وزن یفا ِعل
دو حرف زا د دارد /.گزینءه ( ):
از باب «افتعال»
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)1تنتفعین تبدیل ینت ِفع وزن یفت ِعل
ِ وزن
دو حرف زا د دارد /.گزینءه ( ) :ش ِ
تغل تبدیل یشتغل
از باب «تفاعل»
یتعایشون تبدیل یتعایش وزن یتفاعل

یفت ِعل

از باب افتعال

) یتعایشون

) شتغل

دو حرف زا د دارد.

آیا میتوانید تفاوتهای دو فعلِ « حسنوا» و « ح ِسنوا» را در موارد زیر بگویید؟
کدامشان با «هم» و کدامشان با « نتم» میتوانند به کار بروند؟
مخاطب هستند یا غایب؟
ماضی هستند یا امر؟
برای فهمیدن جواب این سؤاالت به مطلب زیر د ّقت کنید:
هم

حسن (ما ی)
وبی کرد

نتم تح ِسنون

حسنوا

پس این فعل ،ماضی صیغءه للغا بین است.

وبی کردند

امر

( نت ) ح ِسنوا

پس این فعل ،امر صیغءه للمخاطبین است.

وبی کنید

هرگاه بین ماضی یا امر بودن یک فعل مزید ،تردید داشتید میتوانید از موارد زیر کمک بگیرید:
اگر عالمت عینالفعل کسره بود آن فعل امر است و اگر فتحه بود ،آن فعل ماضی است.
عالمت عینالفعل
اِستغ ِفروا ،جا ِهدن ،اِ ِ
ماضی و غایب هستند.
اِستغفروا ،جاهدن ،اِشتغال
امر و مخاطب هستند.
شتغال
ضمیر
اگر همراه فعل یر م ا به کار برود ،آن فعل امر است و اگر یر غای به کار برود ،آن فعل ما ی است.
جاهدوا

َنتم جاهدوا
ُهم جاهدوا

امر است.
ماضی است.

عیِّن ال طأ:

) هما اِستغفرتا

گزینءه « » بررسی گزینهها:

 )2هما اِستغفرا

کرمن

ُه َّن کرمن

ماضی است.

َ َّ
نتن کرمن

امر است.

) نتما تستغ ِفرانِ

) هن اِستغ ِفرن

«اِستغفرتا» در گزینءه ( )1چون به شناسءه «تا» ختم شده است ،پس فعل ماضی م ّنای مؤ ّنث غایب است و ضمیر «هما» دقیقاً درست است!
در گزینءه (« )2اِستغفرا» فعل ماضی م ّنای مذکّر غایب است ،پس «هما» باز هم درست است( .دقتکنیدکه ر وس اینف ل،فتحه) ) دارد!)
در گزینءه ( ) «تستغ ِفرانِ » فعل م ارعی است که میتوانیم با ضمیر «هما» یا « نتما» به کار ببریم.
اما در گزینءه ( ) در «اِستغ ِفرن» عینالفعل ،کسره (�ِ) دارد ،پس این فعل ،امر است و باید قبل از آن ضمیر مخاطب « نتن» به کار برود نه
«هن»؛ پس جواب ،گزینءه ( ) است.
ح ِ في مدینت م َعیِّن ال طأ للفرا :
 ...............ب َِبیْ ِع ال ُّ ُ
ِ
ِ
ِ
) اِش ِ
) کانوا یشتغلون
) اشتغلوا
 )2یشتغلون
تغلوا
گزینءه « » اگر به ضمیر «هم» در آخر جمله دقت کنیم ،متو ّجه میشویم که فعلی که در جای خالی قرار میگیرد ،باید غایب باشد؛
پس «یش ِ
تغلون» در گزینءه (( )2مش و هستند) و «کانوا یشتغلون» در گزینءه ( ) (مش و بودند) درست هستند.
در گزینءه ( )1در «اِش ِ
تغلوا» عینالفعل کسره دارد ،پس این فعل ،امر مخاطب است و نمیتواند مناسب این جای خالی باشد و در گزینءه ( )
چون عینالفعل فتحه دارد ،پس این فعل ماضی است و میتواند صحیح باشد.
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در دو باب «ت َفا ُعل» و «ت َ َفعُّل» از عالمت عینالفعل برای تشخی
تعلم (ما ی)

) نت ) تتعلمون

امر

هم تعلموا

( نت ) تعلموا

کامال ً شبیه هم هستند و فقط
ضمیرشان با هم فر دارد.

فعل امر از ماضی نمیتوان استفاده کرد چون در هر دو حالت ،عینالفعل فتحه دارد.
تعاون (ما ی)
نتما تتعاونانِ

امر

هما تعاونا

نتما تعاونا

کامال ً شبیه هم هستند و فقط
ضمیرشان با هم فر دارد.

عیِّن ال طأ عن فعلِ تَق ََّد ُموا

) مصدره (تقدیم)
 )2فعل مر
) فعل ماض
) مزید ثالث ّ
گزینءه « » «تقدموا» بر وزنِ «تفعلوا» است و اگر شناسءه آخرش را حذف کنیم ،به «تفعل» میرسیم که نشان میدهد این فعل از باب
«تفعل» بوده و مصدرش «تقدم» است نه «تقدیم»!
فعلهایی که بر وزنِ «تفعلوا» هستند ،میتوانند امر یا ماضی باشند ،پس گزینههای ( )1و ( )2صحیحاند!

مشابهت بین امر و ماضی فقط در صیغههای زیر ر میدهد:
هو (ما ی)
ه ّن (ما ی)
هم (ما ی)
هما (ما ی)
نت (امر)
نتن (امر)
نتم (امر)
نتما (امر)
ِ
پس فعلهایی مانند « حسنت ،حسنتم ،حسن » کامال ً مشخ است که امر هستند یا ماضی .چون شناسههای «ت» یا «تم» مخصوص ماضی
است و شناسءه « » در فعلهای ماضی وجود ندارد.
عیِّن عبارة ل َیْ َ فی ا فعل المر:

 )2یّها الوالدانِ  ،تکلما مع ا والد حول مشاکِلِهم!
) انظروا لی طعام تأکلون!
) اِس ِ
) اِقتربوا مِن الحدیق ِ فجلسوا تحت ا شجار!
تخدموا ا م ال ف کالمکم!
ِ
گزینءه « » در فعل «اقتربوا» عینالفعل فتحه (ر) دارد ،پس این فعل نمیتواند امر باشد .این موضوع را از فعل غایب «جلسوا» هم
میتوان فهمید( .بهباغن دی شدندوزیردرختا نشستند )
بررسی سایر گزینهها :گزینءه (« :)1انظروا» فعل امر از «تنظرون» است /.گزینءه ( « :)2یّها الوالدانِ » نشان میدهد که «تکلما» فعل مخاطب امر
است( .ایپدرومادر بافرزندا دربار مشک تشا  حبتکنید ) /گزینءه ( ) :عینالفعل در «اِ
ِ
ستخدموا» کسره دارد ،پس این فعل ،امر است.
) ر الم لهارادرسخنخودبهکارببرید )

ِ
اطالعات ترجمه ،خوب است بدانید که هر یک از بابهای ثالثی مزید ،چه تأثیری در ترجمءه فعلها دارند .در این قسمت به تأثیر
برای بیشترشدنِ
بابها در ترجمه میپردازیم.
 1با های اف ال و ت ی فعلهایی که از بابهای افعال یا تفعیل هستند را طوری ترجمه میکنیم که «مفعولپذیر» باشند.
جاری کرد ،جاری شد
جری
پایین آورد ،پایین آمد جر
نزل
نز
بیرون آورد ،بیرون آمد
خرج
ر
ل
شععل

ور شد
شعلهور کرد ،شعله
شعلهور

حرر
ح

طییرر
حرکت داد ،حرکت کرد طی

د ،پرواز کرد
ران
راند،
پپران

شوند که نیازی به مفعول نداشته باشند.
گیرند؛ پس طوری ترجمه می
گاه مفعول نمی
هایی که از این باب هستند هیچ
 2با ان ال فعل
میشوند
نمیگیرند؛
هیچگاه
فعلهایی
قطع شد ،قطع کرد
ع
طع
قطع
نقط
قط
اِنق
فرستاده شد ،فرستاد
ث
اِننبببعععث
گیریم.
های این باب از کلماتی مانند «همدیگر ،یکدیگر و  »...کمک می
 3با ت ا معموال ً در ترجمءه فعل
میگیریم.
فعلهای
همزیستی کرد /کردند
ش :همزیستی
عایش
شابهه :به یکدیگر شبیه شد /شدند تعای
تعای
شاب
تتشاب
اون :همیاری کرد /کردند
تتعععاون:
م :به یکدیگر مهربانی کرد /کردند
ف :یکدیگر را شناخت /شناختند تراح
عار
تراحم
عارف
تتعار
دارد،مف
(تاجاییکهامکا
فعلهای این باب از فعل «شد» کمک میگیریم
معموال ً در ترجمءه فعلهای
یرد).
مف و نن یرد
امکا دارد،
میگیریم (تا جایی که
 4با ت
جلوهگر کرد
ی :جلوهگر شد ،جلوهگر
جللی
لی
تج
تج
ع :جمع شد ،جمع کرد
جمممع
ج
تتج
خل  :رها شد ،رها کرد
تخل
تخ
غییرر :عوض شد ،عوض کرد
تغی
تغ
نمیدهد:
دهد:
البته در مواردی ،این نوع ترجمه جواب نمی
کرد
صحبت
:
م
لم
ل
کل
ک
تک
ت
کرد
تعجب
ب
ج
تعج
تع
:
جب
ب
ج
عج
ع
تع
ت
لم :یاد گرفت
علم
تعل
تع
تقد
تق
قدم :پیشرفت کرد
ّ
حیحة:
الترر مة ال َّ حیحة
ن ال ّت
الت
ع ِّیِّن
عین
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) ال ِحربا تدیر عینها دون ن تحر ر سها! :آفتابپرست چشمش را میگرداند بدون اینکه سرش حرکت کند!
ّ )2ن الحسنات یذ ِهبن السیئات  :بدیها با خوبیها از بین میروند!
! :با این نورها تاریکی دریا را به روزی روشن تغییر داد!
) بهذه ا ضوا تحول ظالم البحر لی نهار م
) ت اربنا فتدخل المدیر و ندمنا! :همدیگر را زدیم پس مدیر دخالت کرد و ما را پشیمان کرد!
گزینءه « » در این گزینه« :ت اربنا» (با تفا ل) :همدیگر را زدیم � «تدخل» (با تف ل) :دخالت کرد � «ندم» (با تف یل) :پشیمان کرد
بررسی سایر گزینهها :گزینءه (« :)1تحر » از باب تفعیل است؛ پس باید «حرکت دهد» ترجمه شود نه «حرکت کند» /.گزینءه (« :)2یذ ِهبن» از باب فعال
متحول شد (ت ییریافت) است نه «تغییر داد».
تفعل است؛ بنابراین ترجمءه درست آن
«تحول» از باب ّ
ّ
است؛ پس باید «میبرد» ترجمه شود /.گزینءه ( )ّ :

ف های هم انواده و رکاربرد :در پایان این درس ،خوب است فعلهای همخانوادهای که در بابهای مختلف به کار میروند را مرور کنیم .مطمئن
باشید یادگرفتن آنها در آزمونهای مختلف به شما کمک میکند.
دول  4ری «ق »
»
دول  2ری «
دول  1ری « م»
دول  3ری « د »
ف

علِم )یعلم)

م نی ما ی

لس)
جل ِس
یجل
لس ))ییج
جلس
جل
ِ
لس)
جلس
یجل
لس ))ییج
جلس
جل

دانست

علم )یعلم)

یاد داد

تعلم )یتعلم)

ف

ف

م نی ما ی

« ر »

دول  5ری

دول  6ری

م نی ما ی

خارج شد ،بیرون رفت
خرج)
خر
خرج ))ییخ
ر
خارج کرد ،درآورد
خرِج)
خر
خرج ))ییخ
ر
دانشآموخته شد
فارغالتحصیل شد ،دانشآموخته
خرج) فارغالتحصیل
تخرر
خرج ))ییتتخ
تخ
تخر
تخ
آورد،
آورد ،استخراج کرد
خرِج)
تخر
ستخ
یست
تخرج ))ییس
تخر
خر
ستخ
اِست
بیرون ْ
دول  8ری
ف

نشانْدد
نشاند

جال ِ
س) همنشینی کرد
جالس
جالس ))یجال
یجال
جالس

یاد گرفت

«ر

نشست

»

م نی ما ی

بازگشت
جع)
یر ِجع
جع ))ییر
رجع
بازگردانْدد
بازگرداند
ع)
جع
یر ِج
)یر
جع )ی
رجع
ع) پس گرفت
جع
ستر
ست
جع ))یییس
ترجع
ستر
اِست
تر ِج
ع ))یرا ِ
ع) مرور کرد ،مراجعه کرد
راجع
یراج
راج
راجع
ج
راج

صد
صاد
صد
تصد

ف

ف

سلل ِلم
ستس
ست
لم)ی)ییس
سلم
تسل
ستس
اِست
م)
تس

ِا ْس َتغْف ََر :آمرزش خواست (اِستغفر ،یستغ ِفر)
ع ار گردباد ،طوفان
الو ْسطی آمریکای مرکزی
ِمریکا ُ
ِان ْ َت َب َه آگاه شد ،بیدار شد (اِنتبه ،ینتبِه)
ِان ْ َف َت َ باز شد (اِنفتح ،ینفتِح)
ِان ْ َقط ََع قطع شد (اِنقطع ،ین ِ
قطع)
بِطا َة بلیت ،کارت
بِقا مکانها ،قطعههای زمین (مفرد« :بقع »)
بَ ائم چهارپایان اهلی (مفرد« :بهیم »)
یر برمیانگیزد ( ثار ،ی یر)
تُ ُ
ت َ َ رَّ َ فار التحصیل شد (تخرج ،یتخرج)
ت ََر میبینی
تسا َ َ افتاد (تساقط ،یتساقط)
تُ ْ ِب ُ میشود ( صبح ،یصبِح)
تُ َ َّد ُق باور میکنی (صد  ،یص ّد )
َعار آشناشدن (تعارف ،یتعارف)
ت ُ
تَفْتیش بازرسی
ت ُْم ِط ُر میبارد ( مطر ،یم ِطر)
َناو خوردن
ت ُ
ثل برف ،یخ
ا َد َ جدال و دشمنی کرد (جادل ،ی ِ
جادل)

« س م»
م نی

پذیرفت
بل)
قبل
بل ))ییققب
قبِل
قب
بوسید
بل)
قبل
بل ))ییققب
قبل
قب
روبهرو شد
روبهرو
قابل)
قاب ِل
ل
ل ))یقاب
یقاب
قابل
قاب
بل) استقبال کرد
قبِل
تقب
ستق
یست
بل ))ییس
قبل
تقبب
ستق
تق
اِست

)یصد ) راست گفت
)ی ِ
صاد ) دوستی کرد
باور کرد
)یصد )
)یتصد ) صدقه داد

«

»

م نی ما ی

کار کرد
ع ِمل )یعمل)
رفتار کرد
عامل )یعامِل)
تعامل )یتعامل) دادوستد کرد
اِستعمل )یستع ِمل) به کار گرفت

دول  9ری

لم)
سلم
سل
لم ))یییس
سل ِم
سل
م)
سللم
سل
)ییس
م )ی
سللم
سل
م)
سلل ِلم
س
)ییس
لم )ی
سلم
سل
م)
ستتتلل ِلم
تلم ))ییس
یس
تلم
لم
ستل
اِست

ف

ف

م نی ما ی

ف

مانددْد
سالم مان
حد
سالم کرد ،تحویل داد حد
آوردد
آور
حد
اسالم ْ
دریافت کرد
تحد

)یحد
)یح ِد
)یحد
)یتحد

دول  7ری

عرِف)
یعر
عرف ))ییع
عر

«ر »

م نی ما ی

شناخت ،فهمید

عرف)
تعر
عرف ))ییتتع
تعر
تع
عارف) )یکدیگر را) شناخت /شناختند
تعارف
عارف ))ییتتعار
تعارف
تعار
شناساند
عرِف)
یعر
عرف ))ییع
عر
آشنا شد

دول  10ری
ف

م نی ما ی

«حد »
م نی

دول  11ری
ف

«د

»

م نی

) رخ داد ،اتفاق افتاد
) ایجاد کرد
خل) دخالت کرد
تدخل
خل ))ییتتد
) صحبت کرد تتددخل
) صحبت کرد
خل) وارد شد
ید ل
خل ))یید
د ل
خل) وارد کرد
ید ِخل
خل ))یید
د ل

تسلیم شد

ِ
اه آماده
َواز گذرنامه
َ َسنا بسیار خوب
َم ََّل تحمیل کرد ،بار کرد (حمل ،یح ّمل)
َ َّی َر به تعجب انداخت (حیر ،یح ّیر)
وي ساالنه
َسنَ ّ
َسودا سیاه (مؤ ّن ِ
ث « سود»)
مشرف فرمودید
شَ رَّ فْ ُت ْم
ّ
اهرة پدیده
فریق تیم ،گروه
ِ
(مفرد « فالم»)
فِلْم فیلم
َأ َّ گویا ،م ل اینکه
ُمحی اقیانوس
ُمرافِق همراه
مَ ْر با بِکُ ْم خوش آمدید
مفرو پوشیده ،فرششده
ِم ْ َر ا جشنواره
ن ُ ُ و پایینآمدن
نیام خفتگان (مفرد« :نا م»)
یَبْ ُس ُ میگستراند (بسط ،یبسط)
ح َت ِف ُل جشن میگیرد (اِحتفل ،یحت ِفل)
یَ ْ
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یُ ِ
رس ُل میفرستد ( رسل ،یر ِسل(
یَسار چ
ح ُب میکشد (سحب ،یسحب(
س َ
یَ ْ
یُ َس َمِّي مینامد (سمی ،یسم (
ت َر

ْص َب َ
نُ و

َی ََّر
ج َر
هَ َ

یَبْ ُس ُ
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تُ ِ
اه ُد (میبینی)
صار (شد)
َ
سقو (پایینآمدن)
ب (به تع ّجب انداخت)
ْع َ
ج َ
َرك (رها کرد)
ت َ
یَن ْ ُر (میگستراند)

یُال ِ ظُ مالحظه میکند (الح  ،یال ِح (
یُ ْم ِسك به دست میگیرد ،نگه میدارد ( مس  ،یم ِس (
یَمین راست
ت َسا َ َ

َناو
ت ُ
یُ ْر ِس ُل
تَک َ َّل َم
َ ْفلَة
ِ
اه

َو َ َع (افتاد)
ْل (خوردن)
یَبْ َع ُ (میفرستد)
ح َّد َ (صحبت کرد)
تَ َ
ِم ْ َر ا (جشن)
ا ِ ر (آماده)

نام (خوابید)
ِان ْ َت َب َه (بیدار شد)
َ
َر َف َع (باال برد) ن ْ َ َ (پایین آورد)
ت َسا َ َ (افتاد) َص ِع َد (باال رفت)
یَمین (راست) یَسار (چ )
ج َم ُع (جمع میکند)
یَبْ ُس ُ (میگستراند) یَ ْ
َر ا (امیدواری) یأ (ناامیدی)

ِان ْ َقط ََع (قطع شد) ِا َّت َ َل (وصل شد)
ن ُ ُ و (پایینآمدن) ُص ُعود (باالرفتن)
ََّذ َب (تکذیب کرد)
َص َّد َق (باور کرد)
َس ْودا (سیاه) بَیضا (سفید)
بَ ُع َد (دور شد) َ ُر َب (نزدیک شد)
بَ ائِم (چهارپایان اهلی) ُو ُو (درندگان)

ت ْقی باتقواترین
ا تناب دوریکردن ،خودداریکردن
ِا ْ َت َر َم احترام گذاشت (اِحترم ،یحترِم(
ِا ْ ِتفا نگهداشتن
سا ة بدیکردن
ِ
ِا ْس َتو برابر است (استوی ،یستو (
شرك شریک قرار داد ( شر  ،یشرِ (
َ
ِا ْع َت َ َم چن زد ( عتصم ،یع ِ
تصم(
َّ َد تأکید کرد ( کد ،یؤکد(
را اجبار
َْرم گرامیترین
اُن ْ ی زن ،جنس ماده
یجاد ال َّتف َْر ِة تفرقهافکنی
ت َ َج َّلی جلوهگر شد ،ظاهر شد (تجلی ،یتجلی(
ت َ ابَ َه همانند شد ،شبیه شد (تشابه ،یتشابه(
ت َعار َ با هم آشنا شدند (تعارف ،یتعارف(
ت َعاشَ َر با هم معاشرت کردند (تعاشر ،یتعاشر(
ت َعا ْ بیا
ت َعایَ َش با هم زندگی کردند ،همزیستی کردند (تعایش ،یتعایش(
تَفَرَّ َق پراکنده شد (تفر  ،یتفر (
ت َقا ُعد بازنشستگی
ِ
ال َ َ همنشینی کرد (جالس ،یجالس)
َمارك گمرکات (مفرد» :جمر «(
َبل ریسمان ،طناب
ُ ّریّة آزادی
َمیم صمیمی و گرم
ِخال اختالف
ُخ ْم یکپنجم
َدعا دعا کرد ،فراخواند (دعا ،یدعو(

َد َف َع دور کرد
َذ َر مرد ،جنس نر
ِذ َریات خاطرات
َس َّب دشنام داد (سب ،یسب(
(جمع «ساکن»)
ُسکّا ساکنان
ِ
ِ
ِ
ْمي صلحآمیز (سلم :صلح)
سل ّ
َسوا برابر
صال َة سالن
ُصدا سردرد
مي غیرعربی
َع َ
ج ّ
ِ
َعذَ َر عذر را پذیرفت (عذر ،یعذر(
(جمع «عصر«(
ُع ور دورانها
ِ
الع ور در گذر زمان
علی مَ ّر ُ
َعمیل مزدور
َفرِح خوشحال
َف َر َ خالی شد (فر  ،یفر (
َف ْضل برتری
ائد رهبر ،فرمانده
ائم استوار
ِ ْ ر پوست
ل َد نزد (ل ََدی ْ م دارند)
ِ
ماشی راه رفت با ( ...ماشی ،یماش (
مَرَّ گذشت ،عبور کرد (مر ،یمر(
مَ ْس ُمو ة مجاز
ِم ْن َف ْض ِل َك لطفاً
ُم َ ِّد آرامبخش
لی دوست
َو ّ
یَجو ُز جایز است (جاز ،یجوز(

ِ
ب ِامْ َتنَ َع (خودداری کرد)
ا ْ َتنَ َ
ِعنْد (نزد)
ل ََد
سموح ائ (مجاز)
مَ ُ
زا َد َ ُ َر (زیاد شد)

َفر َِح ُسرَّ (خوشحال شد)
َد َف َع ط ََر َد (دور کرد ،راند)
ت َ َج َّلی َ َ َر (آشکار شد)
ِم ْن َف ْض ِل َك َر ا (لطفاً)

سا (خوبیکردن)
سا َ ة (بدیکردن)
ح َد (متحد شد)
تَفَرَّ َق (پراکنده شد) ِا َّت َ
َ ِ َ (ناراحت شد)
َفر َِح (خوشحال شد)
َ ْرب (جن )
ِسلْم (صلح)
الس ا (بخشندگی)
الب ْ ل (خسیسبودن)
َّ
ُ

اُن ْ ی (جنس ماده ،زن) َذ َر (جنس نر ،مرد)
دو (دشمن)
لي (دوست)
َع ّ
َو ّ
َفر َ (خالی شد) ِامْ َت (پر شد)
ْد َخ َل (وارد کرد)
ْخ َر َ (بیرون آورد)
مسموح (مجاز) ممنو (غیرمجاز)

ردی

ه
هل تُ ِّد ُق

تر ه

السما
ما
الس
تتسا َ ُ ِممن
تسا
یام سما ا ت ََتسا
تر في یوم من ال َیّام
ت َ ََر
ن َّ

صد َق» )راس
فرق بین دو فعل « َص َد

صد َق» )باور رد) را تما در ن ر ب یرید
ف ) و « َص َّد

ط ََر
ي ٌ طبیعي
شي
ما شَش
السما
الس
من
المط
الم
َّ ن ُ و
ن َّ
طرر و ال َّل ِم َ
َ

مکن
ن
ولکن یُم ِک
یمک
ْ
مک ُ

ماهیهایی را ببینی که از
میکنی که در روزی از روزها ماهیهایی
آیا باور میکنی
میکنند؟
آسمان سقو میکنند؟
بارش باران و برف از آسمان چیزی طبیعی است.

السمك
السمك
ن َر
نرَر
مطر ّ
َ

خیالیا
یالیا
یالی
ُن یکو ذلك المطر قیقة و لی َ فِلما
هل ت َ ُّن
فلما َخ ّ
ی ت ِّدق
سنا فان ُُرر لی هذ ال ّ ور ّتتی
سنا
َ َ
السما
ما
الس
ن ُرُر بد ّة ن ت اهد سقو َ ال َسماك من ّ
ما تُ ِ
مطرر سما ا
ُمط
تمط
مط
السما
الس
أَ َّ َّ

اما آیا امکان دارد که باران ماهی ببینیم؟
میکنی آن باران ،حقیقی باشد و فیلمی خیالی نباشد؟
آیا خیال میکنی
عکسها نگاه کن تا باور کنی.
بسیار خوب ،به این عکسها

ماهیها از آسمان را میبینی؟
میبینی؟
ت نگاه کن ،آیا افتادن ماهیها
دقت
با د ّق

انگار آسمان ماهی میبارد.
میبارد.

میبارد».
ماهیها میبارد
در این ا با این ه « سما ا» مع اس ولی زم نیس آ را مع تر مه نیم و در فارسی رای نیس ب وییم «آسما ماهیها
النّا
النا
ی الن
یسمِّی
سمی
یُس ِّم
سم

مك».
السمك
الس
الطبیعی
هذ ال ّّاهرة
اهرة
ّ
الطبیعیةة «مطر ّ

النّا
النا
رت هذ ال اهرة الن
َ َّیَّرت
یرت

مردم این پدیدءه طبیعی را باران ماهی مینامند.
مینامند.

سنوات طویلة فما َو َدوا ل ا وابا

سطی
الوسطی
الو
السمك
الس
یحد
یَ ُ
سنویاافي م وریّ
مكسنویّ
حد ُ مطر ّ
وریةةال ندورا في مریکا ُ
نة یانا
السنة
الس
تحد ُ هذ ال ّّاهرة
ت َحد
حد
اهرة مرتین في َّ

شگفتزده کرد اما برایش
سالهایی طوالنی شگفتزده
این پدیده مردم را سالهایی
جوابی نیافتند.
باران ماهی در جمهوری هندوراس ساالنه در آمریکای مرکزی ر میدهد.
میدهد.
گاهی این پدیده در سال دو بار اتفا میافتد.
میافتد.

فیال ِ ظُ
سودا
یمة ُس
َیمة
ظ النّا
النا
فیال
ویةة و مردم برای مدت دو ساعت یا بیشتر ابر سیاه بزر  ،رعدوبر و
ودا ع یمة و رعدا و بر ا و ریا ا ویّ
ُ
لمدة ساعتین و ر
بادهای نیرومند و باران شدیدی را میبینند.
میبینند.
مطرا شدیدا ّ
ثم تُ ِب ُ ال َر ُ مفروشة بال َسماك فیأخذها النّا
النا
ّ

لطب

ا و تناول ا

سر تلك ال اهرة العجیبة
او َ العلما معرفة ّ
َّ
تي تتسا
التعر علی ال َسماك الالتي
لوا فریقا ل یارة المکا و
فأرسلوا
فأرس
َ
ّ
َ
علی الر بعد هذ المطار ال دیدة
فو َدوا َّ
َ
نو وا د

میع ال َسماك المنت رة علی ال َر

َّ
ولکن الغریب في الَمر َ َّ السماك لیس

آنها را برای پختن
میشود و مردم آنها
ماهیها پوشیده میشود
سپس زمین با ماهیها
میبرند.
و خوردنشان میبرند.
دانشمندان برای شناخت راز آن پدیدءه عجیب تالش کردند.

ماهیهایی که بعد از این
گروهی را برای دیدن محل و آشناشدن با ماهیهایی
میافتند ،فرستادند.
بارانهای شدید روی زمین میافتند،
بارانهای

پخششده روی زمین از یک حجم
های پخششده
ماهیهای
بحجم وا د و پس یافتند که تمام ماهی
و یک نوع هستند.

جاووِرة
المجاو
جا
المجا
الم
متع ّلقة
متعلقة
ّقة بالمیا ُ

آبهای مجاور نیستند.
ماهیها متعلق به آبهای
اما موضوع عجیب این است که ماهیها

بل بمیا المحی ال َ
بعد مسافة مائتي یلومتر عن ّ
بع ُد
یبع
طلسي َّالالذي
الطلسي
بَ ْل
آبهای اقیانوس اطلس )تعلق دارند) که مسافت دویست
محل بلکه به آبهای
ذي یَ ُ
ّ
َ
السماك
سماك
سقو ال
ها فاصله دارد.
ماهیها
کیلومتر از محل افتادن ماهی

«مائتي» در اصل مائتینِ بود ه ر « » از آخر آ افتاد اس
ما هو سبب ت کیل هذ ال اهرة
یَحد
یحد

بقوة
بقوة
السما
الس
ع ار شدید فیسحب ال
ال َسماك لی َّ
ما ّ

دلیل تشکیل این پدیده چیست؟
ماهیها را با قدرت به سمت
میدهد ،در نتیجه ماهیها
گردباد شدیدی ر میدهد،
آسمان میکشد.
میکشد.
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یأخذها لی مکا بعید و عندما یُف ِ
د سرعته تتسا
فقد
یفق
یأخذُذُذ
یأ ُخ
فقق ُ
حتفل النّا
النا
یحتف ُل
یَحت ِف
حتف
مك».
السمك
الس
مطر ّ

علی الَر

ونه «م ر ا
یسمونه
یسم
سنویاا و
ب ذا الیوم سنویّ
ّ

في ال ندورا

ه

تر ه

فرستد در نتیجه )بادها) ابرها را برمیانگیزند
برمیانگیزند
میفرستد
خدایی که بادها را می
آنها را در آسمان گسترش میدهد.
میدهد.
پس آنها

السما
ما
الس
بسطه
بس
فیبس
الریاح
الر
ّذي یُیرسل
اهلل ال ّذي
الذي
طه في َّ
یاح فت یر سحابا َ
فی ُ
رسل ّ
النّا
النا

خواباند و زمانی که بمیرند بیدار میشوند.
میشوند.
مردم خواباند

نیام ف ذا ماتوا انتب وا
ٌ

با حکمت و پند نیکو به سوی پروردگارت دعوت کن،

ك بالحکمة و الموع ة الحسنة
ربك
ِّك
اُُد ُ لی سبیل ر ِّب
ادل ْ م َّ
و ِ
تي هي سن
بالتي
بال
یُ ِّ
کل
یکل

ربنا
َّنا
نا
ربب
ر َّ

و با آنان با )روشی که) نیکوتر است مجادله کن.
خداوند به کسی جز به اندازءه توانش تکلیف نمیکند.
نمیکند.

اهلل نفسا ّ ُوسع ا

تُ ِ
اخذْنا
اخذ

میگیرند و آن را
مردم این روز را در هندوراس ساالنه جشن میگیرند
نامند.
مینامند.
جشنوارءه باران ماهی می
میوهها را به عنوان
و از آسمان آبی را فرو فرستاد ،در نتیجه با آن میوهها
روزی برای شما خارج ساخت.

ن ال َّمرات رز ا لکم
لکم
َکم
فأخر َ به ِممن
السما ما
السما
و ن َ َ ِممن
ن َّ
َ

ردی

میبرد و هنگامی که سرعتش را از دست
آنها را به جای دوری میبرد
آنها
)آنها) روی زمین میافتند.
میافتند.
میدهد )آنها)
میدهد

پروردگارا اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم ،ما را بازخواست نکن.

نسینا و خطأنا

«تُ ِ
اخذُذ
تفاع ُل
فا ِع
فاع
اخذ» بر وز «تُُفا
فاعل» بود و از باب مفاعلة و م در «م اخذة» اس

ردی

ه

مر الع ور ائمة علی سا
لقد ان رسالة ا سالم علی ّ
المنطق و ا تناب ا سا ة
السی ة
تستو الحسنة و
ّ

و « » دوم هم نفی ن

تر ه

بدیکردن استوار
دورانها براساس منطق و دوری از بدیکردن
پیام اسالم در گذر دورانها
بوده است.
نیکی و بدی با هم برابر نیستند.

« » او « » نفی اس
تي هي سن ف ذا الال ّالذي
ّذي
دفع بال ّّتي
بالتي
)میبینی) کسی که میان تو
ذي بینك و بینه عداوة أنأن ّأنهّه به ))روشی) که نیکوتر است پاسخ بده آنگاه ))میبینی)
ِا ْ
میم
ولي
و او دشمنی است هم ون دوستی صمیمی است.
ٌ
نیس

الکفّار
الکفار
ار
وامعبوداتالم ر ینوالکف
یسبوا
یسب
ّ القرآ یأمرالمسلمین ّ
ّ

« ّ » در اصل «

میدهد که به خدایان مشرکان و کافران دشنام ندهند.
قرآن به مسلمانان دستور میدهد

 » +بود و در این تر یب « » همی ه از نو نفی اس

وا اهلل
فیسب
ّذین یدعو من دو اهلل
تسب
و
فیسبوا
الذین
ذین
تسبوا
وا االل ّ َ
ّ
ّ
ا ِسالم یحترم ال َدیا ا ل ّییةة

َعالوا لی لمة سوا بیننا و بینکم
ُ ْل یا هل الکتاب ت َعالوا
تعالوا
نعبد ّ اهلل و ن ُ رك به شی ا
ّ
َ

ریةة العقیدة
ی ّّد
د القرآ علی ریّ

الدین
را َ في ّ

العدوا
دوا
الع
یجوز ا ِصرار علی نقا ال ال و علی ُ

ل َن ّنههّه ینتفع به ٌد

و علی ّل النّا
النا

و اسم بعد از آ «ا » دارد

سلمیاا
سلمی
یتعای وا مع بعض م تعای ا
ّ

میخوانند دشنام ندهید ،زیرا به خداوند
و به ))خدایان) کسانی که غیر خدا را میخوانند
دشنام میدهند.
میدهند.
دینهای الهی احترام میگذارد.
میگذارد.
اسالم به دینهای
بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است،

اینکه تنها خدا را بپرستیم و چیزی را برای او شریک نگیریم.
اینکه

قرآن بر آزادی عقیده تأکید دارد« :هیچ اجباری در دین نیست .»...

اصرارکردن بر نقا اختالف و بر دشمنی جایز نیست.
اینکه کسی از آن سودی نمیبرد.
نمیبرد.
برای اینکه

مسالمتآمیز زندگی کنند.
و بر همءه مردم الزم است که با یکدیگر مسالمتآمیز

میدهد
دهد
«علی» در ابتدا مله معنا «باید زم اس و » می
سلمی
«تعای ا
سلمیاا» را باید به صورت ی « ید» تر مه نیم ) و «تعای ا» م د ِر فعلِ «
ّ
معا تفا

ٍّلمن مبعقائد ل َ
لنن ّهّه
نه

ّل ببمالدی مفر و

آنچه دارند ،شادند».
اینکه هر یک عقاید خود را نگاه دارد« :هر گروهی به آنچه
ضمن اینکه

من» بیاید معنا «هر ی » میدهد ) ّل من م هر ی
« ّل» و تی با ر « ِمن
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یتعای وا» اس ).

ِ
مفرد نکر بیاید معنا «هر» میدهد ) ّل
از آ ها) و ا ر با

ب هر روهی)

سالمی
البالد ا
ملتهای زیادی هستند در حالی که در
مجموعهای از ملتهای
سالمیةة مجموعة من ال عوب الک یرة ت تل في کشورهای اسالمی مجموعهای
ّ
لغات ا و لوان ا
زبانها و رن هایشان تفاوت دارند.
زبانها

میتواند به معنا »
لم »البالد« میتواند

ورها« باشد )البته در این ا مع اس (.

ور« یا »

ا اهلل تعالی یا ُّی ا الن
الناا ن ّاناا خلقنا م من َذ رَر و اُن ی و خداوند بلندمرتبه فرمود« :ای مردم ،ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و
النّ
عوبا و بائل لتعارفوا
علنا م شُشعوبا
شما را ملتها و قبیلههای ))مختلف( قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید».
ّ رمکم عند اهلل تقا م
گرامیترین شما در نزد پروردگار باتقواترین شماست.
به راستی گرامیترین
میکند« :همگی به ریسمان خدا چن
یکند:
قرآن ما را به یکپارچگی امر می
تفر وا
یأمرنا القرآ بالو دة و اعت موا بحبل اهلل میعا و
ّ
بزنید و پراکنده نشوید».
المةة ا ِ
صور
سالمیةة في ُص
سالمی
الم
ی اتاتّّحاد
اتحاد
یتج ّلّی
یتجلی
میشود از جمله
جلوهگر میشود
شکلهای زیادی جلوهگر
ور یرة من ا ا تما المسلمین یکپارچگی امت اسالمی در شکلهای
حاد ّ
ّ
حج.
جمعشدن مسلمانان در یک مکان در ح ّج.
في مکا وا د في الح ّ
سکاا العالم
سک
خمم س
المسلمو ُخ
یکپنجم ساکنان جهان هستند.
مسلمانان یکپنجم
کّ
اعداد

خمم
ثل « ی سوم » ُخ
فعل« هستند اعداد سر اند »ث ُلل
ه بر وز » ُفعل

یعی و فيمسا ةواسعةمنال َ
الطلسي
الرر منال ّ ین لیالمحی
ّ
مهه اهلل
ا ا ِمام ال
میني َر ِ َم ُ
ّ

« ی

نجم

یکنند.
میکنند.
در مساحت پهناوری از زمین ،از چین تا اقیانوس اطلس زندگی می
امام خمینی که رحمت خدا بر او باد ،فرمود:

میروند » َر ِ م« ر م
ها ما ی اهی برا دعا یا نفرین به ار میروند
فعلها
فعل
ٌ
یفرق بین المسلمین فاعلموا ن ّنهّه
فر
ذا ا
اهل و عالم اگر کسی سخنی بگوید که میان مسلمانان تفرقه بیندازد ،بدانید که ناآگاه
ٌد الما یُ ِّ
فرِّ
ِ
المسلمین
صفو
بین
ال
ال
ب
یُحا ِو
حاو
یحاو
صفهای مسلمانان اختالف را گسترش دهد.
صفهای
میکند بین ف
یا آگاه ،تالش ی
ّ
ند

ی ا ر ما ی باشند
توانیم فعلها آ را به صورت مضار تر مه نیم ّتتی
میتوانیم
شود می
میشود
ملها با » ذا« شرو می
و تی ملها

خامنهای گفته است:
آیتاا خامنهای
رهبر ما آیت
فرامیخواند او مزدور دشمن است.
یخواند
هر یک از شما کسی را ببیند که به تفرقه ،فرامی

ا َ ائدنا آیة اهلل ال امن ّي
العدو
فر ة ف و عمیل
التفر
ن ر منکم دا یدعو لی ال ّت
مَمن
ّ

ردی

ه

ته خال َ ن ِ
اریته
تفر ُ بطّاری
بطاری
ل ََد
د
ّاریّ
لد َّي ّوا ٌ ُ

لدي« در ابتدا
»ل ََد
د

تر ه

تلفن همراهی دارم که باتری آن طی نصف روز خالی میشود.
میشود.

الیوم

دي
َدي
د  +ي( دارم
لد
َد
مالکی « را میرساند
مله معنا »
میرساند »ل َ َّ
لدي« )ل َ
ّ

لب لی َ فیه شي ٌ من الحکمة بی
ٌ
موا و ِّ
َف َّ
تفقق وا
علموا
عل
تعلموا
تعل
فتعل
موا و تف ّ

خانهای خرابه است.
قلبی که چیزی از حکمت در آن نیست مانند خانهای
پس یاد بگیرید و یاد بدهید و بیندیشید.
نادان نمیرید زیرا خداوند برای نادانی عذر نمیپذیرد.
نمیپذیرد.

خررِب
َخ

و تموتوا ُ ّا ف َّ اهلل یَ ِ
َی الج ل
عللی
ی
عذ ُر َعل
یعذ

» ُ ّا « ید ال
ن َ َمَم ل ال ِ
طّ
طار
ار
العط
الم ِممن
ّار
العع
مَ َل ُ
نفعك و شار َتتهه نفعك
اس

» « باع

فعَععك
نفف َع
الست
االل َس
كو
ستت
ستهه ن َ َ
َس َ

ماشَ
ماشیت
یتت
میرساند و اگر با
یتهه م ل مؤمن مانند عطار است ،اگر با او همنشینی کنی به تو سود میرساند
ماشی َ
میرساند.
یرساند.
میرساند و اگر با او مشارکت کنی به تو سود می
او همراهی کنی به تو سود ی

فعلها ما ی را مضار تر مه نیم
شود ه فعلها
میشود
می

َّ
ل المدیر و ن َ َ حنا و َّ
فتدخ َ
فتدخل
ضار
تضار
ندمنا علی عملنا القبی
َضاربنا
تَ َ

همدیگر را زدیم ،مدیر دخالت کرد و ما را برای کار زشتمان پشیمان کرد.

تضارب« از باب تفاعل اس و برا تر مه آ از »همدی ر« م
َضارب
ضارب
»ت َ
َ
»ت َ َّ
تدخ َ
ل« یعنی »دخال رد« و معنی آ با » َد َخ َل
دخل
َدخ
دخ
خل« )وارد شد( فرق دارد
»ن َّد
ند
متعد تر مه نیم » یما
باید آ را به صورت
َد َم« از باب تفعیل اس
ّ
ذین یم و علی الَر
الذین
عباد الرََّّ
الر من َّال َ
خاطبب م الجاهلو الوا سالما
خاطَب
الر من« در این آیه صف ِ »عباد« نیس
» ّ

می یریم
رد«.

روند و
میروند
کسانیاند که روی زمین به آرامی راه می
هونا و ذا بندگان خداوند بخشنده کسانیاند
هرگاه نادانان آنان را مورد خطاب قرار دهند به نرمی سخن بگویند.

بلکه صف خداوند اس
این آیه او بر »توا ع« و فروتنی اشار دارد و ثانیا می وید ه » واب نادانا را باید با روشی نیکو بدهیم«

تي هي سن«
بالالالتي
» ِادفع بِ َِّال

ستایش برای خدایی است که ما را به این )آیین( هدایت کرد و اگر خدا
ذي هدانا ل ِ ذا و ما نّناا لن تد لو هدانا اهلل
الحمد هلل َّالالذي
نمیشدیم.
راهنماییمان نکرده بود ما هدایت نمیشدیم.
راهنماییمان
شاو ِْرهم في ال َمر ف ذا ع م َ فتو َّ ْل علی اهلل َّ اهلل در کار با آنان مشورت کن و هرگاه تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن )و
توکلکنندگان را دوست دارد.
انجامش بده( زیرا خداوند توکلکنندگان
یحب المتو ّلین
ّلین
حب
یُ ّ
بذ ر اهلل تطم ُّن القلوب
دلها تنها با یاد خدا آرام میگیرد.
میگیرد.
آگاه باش که دلها
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 -عیِّن ال ّ حی في المتراد للمفردات:

 )2العلما حاولوا معرف ِسر الظّاهر  :هبوا
) ال ّناس نیام ف ا ماتوا اِنتبهوا :اِستیقظوا
) تصبِح ا رض مفروش ً با سما  :تکون
) نحن مسؤولون حتّی عن البها ِم :الحدا ق
الس َم ِ
عین ال ّ حی للفرا ین
ك تُ ب الر  ...............بالسماك  ...............علی الر ِ
 »بعد دو مَط َر َّّ
) متعلق ً � الجمیل
 )2مفروش ً � المنتشر
) منتشر ً � المتعلّق
) ظاهر ً � القویّ
 عیِّن ال طأ للفرا ات:ِ
ِ
ِ
 ............... )2حقیبت لی هنا للتفتیش! (اجلب )
سالمی ! (ال ّ غط)
الشعب ا یران ّ ما قبل  ...............قبل ال ور ا
) ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
)  ...............طفل جنب حتّی تحفظه! (اجلس)
جوال ّ ...............ال بعد یومین! (ال تفر )
) بطّاریّ ّ

الم َع َّینَ ِة في ُّل عبارة
 -عیِّن ال َ طأ في مع الکلمات ُ

 )2نا عامِل ف هذا المصنع الصغیر
مهم
) ف متجرِ زمیل سمعت خباراً ّ

قاد
) قا د ثورتنا قدو لجمیع المسلمین
زمال
مقابر
) مقبر کوروش تج ِذب س ّیاحاً مِن دولِ العالم
 عیِّن ال َ طأ علی سب الحقیقة و الوا ع:) ا ّلذ ی ِ
خدم عدا الوطن هو العمیل!
 )2هنا فالم ال یجوز ل طفال مشاهدتها و ه غیر مسموح !
الجوال تس ّمی فرشا !
) هنا قطع ف
الجوال تفر بعد ّ
مد من استخدام ّ
ّ
الدخول ف سا ر البالد نحتاج لی الجواز!
) عند ّ
 عیِّن ال َّ حی في المتراد للکلمات ال ّتي تحت ا خ ّ :ِ
ِ
الشار ِِع لِلبی ِع :خذ
 )2بسط البا ع ب ا عه ف
الیاً :صار
ّ
) نصح المدرس الطّالِب فأصبح بعد ل ِ تِلمیذاً م ّ
) ن نزول المطرِ مِن السما ِ ش طبیع  :صعود
) علینا التعلم مِن شی ف العالمِ حتّی نمل صغیر  :التعلیم
متضادتا ِ :
 عیِّن ما فیهّ
عوب الک یر !ِ
 )2ن ا نسان یختار ا سا و ا حسان با خرین حسب شخصیتِه!ِ
ِ
) البِالد ا سالمی مجموع من الش ِ
) الفرس ِ
قادر علی النومِ واقِفاً علی قدامِه!ِ
) تعلموا و تفقهوا و ال تموتوا ج ّهاالً!
 عیِّن ال طأ سب ال ّتو یحات:ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 )2ن القا د هو الذ ینصح المسؤولین دا واجبات ِهم!
) خمس عد ِد ربعین یساو ثمانی ً!
) ِّ
الذکریات ِه جز مِن وا ِجباتِنا الد ِ
) الجمار مکان تفتش فیه ب ا ِع المسافِرین!
راسی ِ !
 عیِّن ال َّ حی عنالمتضاد للکلمات ال ّتي تحت ا خ ّ
ّ
ِ
ِ
 )2بث ال ِخ ِ
الف بین المسلِمین عمل مذموم :نشر
) ن العمال یعملون لِمصلح ا عدا  :صدقا
ِ
ِ
ِ
) یؤکد القرآن علی ح ّری العقید  :حرب
) سوا علی ِهم نذرتهم م لم تن ِذرهم  :مختلف

عین الکلمات المناسبة للفرا ات في الس لة التالیة
ّ
الم ْدر َس ِة ِم َن ال َّتالمیذِ
ِ
ِ
 »عن ْ َدما بَ َد ت َّالسما ُ ت ُْمط ُر  ...............سا َ ُة َ َ

) فرغت
ُرید ا
 یا نودي ن ُ) نا مین

) تحولت
 )2فرقت
ح ُتم . ...............
مقر
عدونا َف َل َ ْص َب ْ
ْ نَ ْ َ
جم علی ّ
ّ
) معتذرین
 )2غافلین

ا ر النّ ّ التالي ثم انت ب الکلمة المناسبة ّ
لکل فرا
(
)
في الطبیعة ال ّتي خلق ا اهلل تعالی نر
السما َّالذي یحد ُ في منطقة مریکا الوسطی
من َّ
 -عیِّن ال َ طأ:
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) مشا ِهد
 عیِّن ال َّ حی :) تصد

عجیبة
) (

عمال

) غسلت
) جا ِهزین
)

) (
النّا لَنَّ م یجدو ل ا دلیال
(
)
ب ا درة اهلل
من عجب هذ المنا ر َّالتي

 )2ظوا ِهر

)ح ِ
واد

) تماثیل

 )2تسم

) تحیر

) ت یر

(

الَسماك

 -عیِّن ال َ طأ:

) تساقط

 -عیِّن ال َّ حی :

) سنویّاً

 -عیِّن ال َّ حی :

) تتجلی

مفرد خطأ:
 ّي معُ

) قا ّد
) افالم

قا د ،حبال
الریا
فِلمّ ،

 -ما هو ال طأ للفرا

 )2تفر

) مطار

) نزول

 )2دا ماً

یومیاً
) ّ

) بسیطاً

 )2تنب ِعث

) تحت ِفل

) تشرف

حبل ،ید

السماوات
الریحّ ،
ّ

» -لبع

السما
ّ

ّ ...............وا تفر بطّاریّته خال ن

) لد ّ
 عیِّن ال َّ حی للفرا ینِ »هَل ...............) تصد � یصد

ید

 )2ل

 )2ظواهر
الیوم

) سنوات

ظاهر  ،ثلوج
سن  ،نوب

ثلج ،عمال

) عند

المع ِ
یة بدا
بر َعن َ
َ ...............ر ٌل یَ ُ

 )2تصد � یصد

) یصد � تصد

نب ،نیام
) ع ّن

نو فر ن آ وز
عامل
نا م
نو فر ن آ وز

نو فر ن آ وز
) یصد � تصد

(

(
(

المناطق في العالم اهرات ّیرت سکّان ا فما یُ ّدق ا خرو صورها

) برخی از مناطق در جهان پدیدههایی دارند که ساکنانش را به تع ّجب انداخته و دیگران ،تصاویر آن را باور نمیکنند!

 )2در برخی از مناطق عالم پدیدههایی وجود دارد که ساکنانش را به حیرت میاندازد و دیگران تصاویر آن را باور نمیکنند!
) بع ی از منطقههای جهان پدیدههای حیرتانگیزی دارند که ساکنانش دربارءه تصاویر آنها به دیگران راست نمیگویند!

) بع ی از منطقههای عالم پدیدههایی دارد که ساکنانش را هم به حیرت انداخته و صحنههای آن را باور نمیکنند!

» -عندما شاهدنا یمة سودا في سما ریتنا ا تفلنا لن ّنا نّا ننت ر المطر

) وقتی ابرهای سیاهی را در آسمان روستا دیدیم جشن گرفتیم؛ زیرا منتظر باران بودیم!

 )2در این هنگام ابر سیاهی در آسمان روستایمان دیده شد پس جشن گرفتیم؛ زیرا انتظار باران را میکشیم!
) چون ابر سیاهی را در آسمان روستای خود دیدیم جشن میگیریم؛ زیرا منتظر باران هستیم!

) زمانی که ابر سیاهی را در آسمان روستای خود دیدیم جشن گرفتیم؛ زیرا انتظار باران را میکشیدیم!

عر علی سرار تسا
ُّ » -ل وا د منّا او ال ّت ّ

هذ السماك ال ّتي ان

من نو وا د

) همءه ما تالش کردیم که با راز افتادن ماهیهایی که از یک نوع بودند ،آشنا شویم!

 )2هر کدام از ما تالش کرد تا با رازهای افتادن این ماهیهایی که از یک نوع بودند ،آشنا شود!

) یکبهیک ما باید برای آشناشدن با رازهای افتادن این ماهیهایی که همگی از یک نوع هستند تالش کند!
) هر یک از ما تالش میکند تا با رازهای افتادن ماهیهایی که همگی از یک نوع بودند ،آشنا شود!

 -فاستغفروا لذنوب م و من یغفر الذّ نوب ّ اهلل :

) باید برای گناهان خود آمرزش بخواهند و تنها خداوند است که گناهان را میآمرزد!

 )2از گناهان خود آمرزش میخواهند و چه کسی غیر از خداوند میتواند گناهان را بیامرزد؟
) برای گناهانشان آمرزش خواستهاند و چه کسی جز خداوند گناهان را میآمرزد؟!

) برای گناهان خود طلب آمرزش کردند ولی کیست غیر از خداوند که گناهان را آمرزیده است؟!

 -عیِّن ال َّ حی :

) ال تمتنعن عن القیام با عمال القبیح ا ّلت یکرهها ا  :آیا از اقدام به کارهای زشتی که خداوند را ناراحت میکند ،خودداری نمیکنید؟!

سمیه یوم التّلمیذ :روز سیزدهم آبانماه را پیوسته جشن میگیریم و آن را روز دانشآموز مینامیم!
 )2نحتفل سنویّاً الیوم ال الث عشر من شهر «آبان» و ن ّ
) ِ
رسلوا فریقاً لِلتفتیش حول حدو هذه الظاهر العجیب  :گروهی را برای جستوجو کردن پیرامون ر دادن این پدیدءه عجیب فرستادند!

یسبوا معبودنا :نباید به خدایان دیگران دشنام بدهیم تا به خدای ما دشنام ندهند!
) علینا ن ال نسب معبودات ا خرین حتّی ال ّ
العدو یحاولو ب ّ ال ال بین المسلمین و ی ّدو َ َعلَی ِاختال اللّغات و اللوا
 » ُعمالّ
) مزدوران دشمنان به پراکندن اختالف میان مسلمانان تالش کرده و بر تفاوت زبان و رن تأکید دارند!
 )2مزدوران دشمن تالش دارند که اختالف میان مسلمانان گسترش پیدا کند و بر تفاوت زبانها و رن ها بسیار تأکید دارند!
) دشمن مزدور به پراکندن اختالف میان مسلمانان تالش میکند و تأکیدشان روی تفاوت زبانها و رن هاست!

) مزدوران دشمن برای پراکندن اختالف بین مسلمانان تالش میکنند و بر تفاوت زبانها و رن ها تأکید میکنند!
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 -عیِّن ال طأ:

) تفقّهوا ف ما تحد ف العالم و ال تغفلوا :در آنچه در جهان ر میدهد اندیشیدند و غافل نشدند!

 )2نتعایش نحن المسلمون ف مجتمع تختلف فیه ا لوان :ما مسلمانان با یکدیگر در جامعهای زندگی میکنیم که رن ها در آن تفاوت دارند!
) جالِس من یدعو لی االجتناب عن ا سا  :با کسی همنشینی کن که تو را به دوری از بدیکردن میخواند!
) اله ال تدخلن ف نار تت ّجمع فیها عدا  :خداوندا مرا به آتشی که در آن دشمنان تو جمع میشوند ،وارد نکن!

سالمي و یجت دو لمجد
 » نّا ن اور في المور ال ّذین یعملو لم لحة المجتمع اّ

) در کارهای خود با کسانی مشورت میکردیم که برای مصلحت جامعءه اسالمی کار کرده و برای بزرگیاش کوشش نمودهاند!

 )2در کارها با کسانی مشورت میکنیم که برای شایستگی جامعءه مسلمان کار میکردند و برای بزرگیاش تالش میکردند!

) در امور خویش با افرادی مشورت کردیم که برای شایستگی جامعءه اسالمی تالش میکردند و برای بزرگی آن کار میکردند!

) در کارها با کسانی مشورت میکردیم که برای مصلحت جامعءه اسالمی کار میکردند و برای بزرگی آن تالش میکردند!

ولکن رمنا عند اهلل هو تقانا
 »خلقنا اهلل في بائل م تلفة ّتی نتعارّ

) خداوند ما را در قبیلههای مختلف خلق کرد تا او را بشناسیم اما کسی که باتقواتر است نزد خداوند گرامی خواهد بود!

 )2خداوند ما را در قبیلههای متفاوتی آفرید تا همدیگر را بشناسیم ولی گرامیترین ما نزد خداوند پرهیزکارترین ماست!
) توسط خداوند در قبیلههای مختلفی آفریده شدیم تا شناخته شویم ولی در نزد خداوند افراد باتقوا گرامیترند!

) خداوند ما را در قبیلههای متفاوتی میآفریند تا همدیگر را بشناسیم اما هر که باتقواتر باشد نزد خداوند گرامیتر است!
ُفر وهم
 »ن َ ِّ لوا هذ البضائع و َ ّسموها بین الفقرا ّتی ت ّ) این کاالها را پایین بیاورید و میان فقیران تقسیم کنید تا آنها را خوشحال سازید!

 )2این کاالها را پایین آوردند و میان فقیران تقسیم کردند تا آنها خوشحال شوند!

) این کاالها را پایین آوردید و در میان فقیران تقسیم نمودید تا آنها را خوشحال کنید!

) این کاالها را پایین بیاورید و در بین فقیران قسمت کنید تا آنها خوشحال شوند!
 » َّ النّا َ یُال ِ و َ ِالسما َ ت ُْم ِط ُر ْسما ا
جیبة أَ َّ َّ
اه َرة َع َ
) مردم آن ا ّتفا عجیب را تماشا کردند؛ زیرا از آسمان ماهی میبارید!
) مردم چیز عجیبی را مالحظه میکنند که از آسمان ماهی پایین میآید!
الم ِ
باراة
ب ل ِ ُم اهَ َد ِة ُ
 » َعلَیْنا َ ن َ ْ َت َري البِطا َ َة َ ّتی ن َْد ُخ َل ال َْمل َْع َ

 )2همانا مردم پدیدءه شگفت را در آسمان دیدند؛ انگار که از آسمان ماهیها میبارید!
) مردم پدیدءه عجیبی را میبینند؛ گویی که آسمان ماهی میبارد!

) بر ماست که برای واردشدن به ورزشگاه برای دیدن مسابقات ،بلیت خریداری کنیم!

 )2برای دیدن مسابقه باید کارت بخریم تا بتوانیم به ورزشگاه وارد شویم!
) ما باید بلیت بخریم تا برای دیدن مسابقه به ورزشگاه وارد شویم!

) خریدن کارت برای دیدن مسابقات بر ما واجب است تا بتوانیم وارد ورزشگاه شویم!
 َو ما ْر َسلْنا ِم ْن َرسو ّ بِ ِلسا ِ َو ِم ِه :) هر فرستادهای را که فرستادیم با زبان مردمش سخن میگفت!

 )2ما هیچ پیامبری را جز به زبان مردمش نفرستادیم!

) ما پیامبران را فرستادیم تا به زبان مردمشان سخن بگویند!

) هیچ پیامبری را نمیفرستیم جز به زبان آن قوم!
المسلمین فیه
ح ِّ ال ّذي یَ ْ َتر ُِك میع
ج َّلی اتِّ ُ
 »یَ َت َحاد الُم َِّة ا سالمی َِّة سنویّا في ال َ
َ
) اتحاد سالیانءه امت اسالمی در حج آشکار میشود که همءه مسلمانان در آن شریک هستند!

 )2اتحاد امت اسالمی سالیانه در حجی جلوهگر میشود که در آن ،همءه مسلمانان شرکت میکنند!
) امت اسالمی ساالنه در حجی که همءه مسلمانان در آن شرکت میکنند ،متحد میشوند!

) در حجی که همءه مسلمانان سالیانه در آن شرکت میکنند اتحاد امت اسالم جلوهگر شده است!
ٌ
اهل
سلمیا ّتی یُفَرِّ َ م
 » ُُّل النّا یتعای و مع بعض م تعایُ اّ
) هر کسی با دیگران به صورت مسالمتآمیز زندگی میکند تا جاهلی آنها را جدا نکند!

 )2همءه مردم با بع ی از آنها مسالمتآمیز زندگی میکنند تا جاهالنی آنها را جدا نکنند!
) همءه مردم با همدیگر زندگی مسالمتآمیز دارند تا نادانی نتواند آنها را پراکنده سازد!

) همءه مردم با یکدیگر همزیستی مسالمتآمیز دارند تا یک نادان آنها را پراکنده نسازد!
ج ِل َ و دنا ال ِّ غار عندنا و ن َُع ِّل َم ُم القرآ
 »علینا ْ ن ُ ْ) بر ماست که در کنار فرزندان کوچکمان بنشینیم و قرآن را به آنها آموزش دهیم!

 )2ما باید که برای آموزش قرآن ،فرزندان کوچک خود را در کنارمان بنشانیم!
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) ما باید فرزندان کوچک خود را کنارمان بنشانیم و به آنها قرآن یاد بدهیم!

) فرزندان کوچکمان باید نزد ما بنشینند و قرآن را یاد بگیرند!

ُ » -خم

صفنا ادرو علی َ ْ یَ َتک َ َّل ُموا ُّ
ُزمَالئي في ِّ
العربی ِة
بالل َغ ِة
ّ

) پنج نفر از همکالسیهایم در کالس ما میتوانند که به زبان عربی حرف بزنند!

 )2یکپنجم از همشاگردیهای کالس ما توانستهاند که به زبان عربی تکلّم داشته باشند!
) پنج همشاگردی در کالس ما قادر شدهاند که به زبان عربی حرف بزنند!

) یکپنجم همکالسیهایم در کالسمان توانایی دارند که به زبان عربی صحبت کنند!
 » َیَّرت هذ ال َّ ِاه َر ُة النّا َ سنوات طویلة فما و دوا ل َ ا وابا

) این پدیده ،مردم را سالهای زیادی حیرتزده کرده ،پس پاسخی برای آن پیدا کردند!

 )2این پدیده ،مردم را در سالهای طوالنی شگفتزده کرده است پس برای آن پاسخی نیافتند!
) مردم در سالهای طوالنی از این پدیده شگفتزده شدند پس برای آن جوابی پیدا نکردند!

) در سالهای طوالنی ،این پدیده ،مردم را شگفتزده کرد و پاسخهایی برای آن گفتهاند!
َّ
السما ِ :
بسطُ ُه في َّ
الر َ
یر َسحابا َف َی ُ
یاح َف ُت ُ
 -اهلل ُ الذي یُ ْر ِس ُل ّ

) خداوند کسی است که بادها را فرستاد و ابرها را برانگیخت ،پس آن را در آسمان گستراند!

 )2خداوند کسی است که بادها را میفرستد ،پس ابری را برمیانگیزد و آن را در آسمان میگستراند!
) خداوند کسی است که باد را میفرستد ،پس ابری برمیانگیزد و آن را در آسمانها میگستراند!

) خداوندی که بادها را میفرستد ،ابرها را برمیانگیزد تا در آسمان گسترانده شود!
الس ِ
ِ
ماك َّالتي ت َ َتسا َ ُ َعلی الر ِ بَعْ َد هذ المطار ال دیدة
 َ ْر َس َل العلما فریقا لالمکا ِ و ال َّت َعرُّ ِ َعلی ْ
یارة َ
) دانشمندان گروهی را فرستادند به دیدن مکان و شناخت ماهیهایی که بعد از این بارانهای شدید بر زمین میافتند!

 )2کارشناسان گروههایی را به دیدار محل و شناختن ماهیهایی که بعد از این بارانهای شدید بر زمین میافتد ،فرستادند!
) دانشمندان یک گروه را برای شناخت مکان و دیدن ماهیهایی که بعد از این باران شدید بر زمین میافتند ،فرستادند!

) کارشناسان گروهی را فرستادند برای دیدار محل و شناسایی ماهیهایی که پس از بارانهای شدید بر زمین سقو کردهاند!

لیتعر ا خرو علی الطّالبات النّ یطات مراسم
 »انعقدت مراسیم فلة التکریمّ

) بزرگداشت برپا شد تا دیگران با دانشآموزان کوشا آشنا شوند!

ن ...............

 )2تکریم برگزار شد تا دانشآموزان فعال با دیگران آشنا شوند!

) شکرگزاری برقرار شده است که دانشآموزان کوشا را دیگران بشناسند!

) بزرگداشتی برپا شده است تا دانشآموزان تالشگر به دیگران معرفی شوند!
ماك من السما ِ
الس ِ
ولکن ن و ُ
عجیب ّدا
السما ِ عجیبا
ْ
ْ
ّ
 ل َیْ َ ن و ُ ال ُّلو و المطار من ٌّ
) نزول برفها و بارانها از آسمان عجیب نیست ولی نزول ماهیها از آسمان بسیار عجیب است!

 )2نازلشدن برف و باران از آسمان عجیب نیست ولی نازلشدن ماهی از آسمان عجیبتر است!
) ریزش برفها و بارانها از آسمان مانند ریزش ماهیها از آسمان عجیب نیست!

) ریزش برف و باران از آسمان شگفتی ندارد ولی ریزش ماهیها از آسمان خیلی شگفتی دارد!
س ّمي هذا الق َُّو َة الجاذب َّی َة
 »ت َْس َالر ُ الشیا َ ل َیْ ا بِق َُّوة َفنُ َ
ب ْ
ح ُ
) زمین اشیا را با قدرت به سوی خود میکشاند و ما این را «نیروی جا به» مینامیم!

 )2اشیا با نیرویی به سوی زمین کشیده میشود ،پس این« ،نیروی جا به» نام دارد!

) زمین با قدرت ،اشیا را به سوی خودش میکشاند که این کار «قدرت جا به» نامیده میشود!

) اشیا با قدرت به سوی زمین کشانده میشود و ما این را «نیروی جا به» مینامیم!

 عیِّن ال َّ حی :ِ
ِ
) مرحباً ب ِالمرافِقین .ا هبوا لی قسمِ الج ِ
وازات :درود بر مسافران .به بخش بازرسی بروید!
 )2ن المسلمین یمتنِعون عن کل الطعامِ ف شهرِ رم ان :مسلمانان در ماه رم ان از خوردن غذا خودداری میکنند!
) یا ربّ اِنقطع رجا عنِ الخلقِ فتوکلت علی  :خدایا امیدم را از خلق قطع کردم و به تو توکّل کردم!

) ال ّناس نیام ف ا ماتوا انتبهوا :مردم هنگامی که بمیرند از خواب بیدار میشوند!

 -عیِّن ال َّ حی :

) ربنا ال تؤا ِخذنا ن نسینا و خطأنا  :پروردگارا اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را بازخواست نکن!
 )2و اعف ع ّنا و اغ ِفر لنا و ارحمنا  :و از ما درگذر و ما را هدایت نما و به ما رحم کن!
) فانت ِظروا ّن معکم مِن المنت ِظرین  :پس منتظر باشید که من هم از منتظرانم!
) ربنا و ال تحملنا ما ال طاق لنا ب ِِه  :خدای ما آنچه طاقتش را نداریم به ما تحمیل نمیکند!
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 -عیِّن ال طأ:

) ال ییأس مِن رو ِ ا ِ ّال القوم الکافِرون  :فقط گروه کافر از رحمت خدا ناامید میشوند!
 )2و ِ
جادلهم ب ِالت ِه حسن  :با آنان به شیوهای که بهتر است ،گفتوگو کن!
) نحن تعلمنا ن الصبر مِفتا الفرجِ  :ما آموختیم که صبر کلید گشایش است!
) یسافِر خوا

 -عیِّن ال طأ:

) فا کرون

)2
)

)

-

سبوع ِ
القادمِ :برادرم هفتءه آینده به شمال ایران سفر میکند!
لی شمال یران ف ا
ِ

کرکم و اشکروا ل

 :پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و از من سپاسگزاری کنید!

ال یکلف ا نفساً ّال وسعها  :خدا به کسی بهجز به اندازءه توانش تکلیف نمیدهد!
و نزل مِن السما ِ ما ً مبارکاً  :و از آسمان آبی پربرکت نازل شد!
فاصبِر ن وعد ا ِ حق و استغ ِفر لِذنبِ  :پس صبر کن؛ زیرا وعدءه خدا حق است و برای گناهت طلب آمرزش کن!
ذین یَ ْدعو َ ِم ْن دو ِ ِ
اهلل َف َی ُس ّبوا اهلل َ :
َو ت َُس ُّبوا َّال َ

) به کسانی که در کنار خدا فرامیخوانند ناسزا نگویید تا آنها هم به خدا ناسزا نگویند!

 )2نباید به کسانی که جز ا را فرامیخوانند ،ناسزا بگویید که در این صورت به خدا ناسزا گفتهاید!
) به آنهایی که جز خدا را فرامیخوانند ،دشنام ندهید که به خدا دشنام میدهند!

) اگر به آنهایی که همراه ا فرامیخوانند دشنام بدهید ،آنها هم به ا دشنام میدهند!
العرب َّی َة و َع ِّلموها َف نَّ ا ل ُ َغ ٌة تَک َ َّل َم بِ ا القُرآ ُ
 »ت ََع َّلموا َ) عربی را بیاموزید و آن را یاد بدهید؛ زیرا آن زبانی است که قرآن به آن سخن گفته است!

 )2زبان عربی را یاد بگیرید و آموزش دهید؛ زیرا زبانی است که قرآن دربارءه آن حرف زده است!

) عربی را یاد بدهید و آن را یاد بگیرید؛ چه ،این زبان است که قرآن به آن صحبت نموده است!

) عربی را آموختند و آموزش دادند؛ چرا که آن زبان است که قرآن به وسیلءه آن حرف زده است!
ْمیا
المدینَ ِة یَ ْ َت ِلفو َ في ّ
الدینِ َولک َّن ُ ْم یَ َتعایَ و َ مَ َع بَعْ ِض ِ ْم ت َعایُ ا ِسل ّ
» -سا نو هذ َ

) مردمان این شهر در دین تفاوت داشتند ،اما آنها به طور مسالمتآمیز با یکدیگر همزیستی کردند!

 )2با وجود اینکه ساکنان این شهر در دین اختالف دارند ،ولی به شکل مسالمتآمیزی با هم زندگی میکنند!
) ساکنان این شهر دینهای متفاوتی دارند ،با این وجود مسالمتآمیز با یکدیگر همزیستی میکنند!

) ساکنان این شهر در دین متفاوتاند ولی آنها با یکدیگر ،مسالمتآمیز همزیستی میکنند!
ِ
باتات
الس َف ِر یَنفع لك ِلنَّ َك َسو َ ت َ َتف ََّق ُه شیا َ َعنِ ال َّن
 » ْ ماشی َ ْص ِد ا َ َك في هذا َّ) چنانچه در این سفر به همراه دوستانت بروی به نفع توست؛ چرا که چیزهای زیادی دربارءه گیاهان میآموزی!

 )2اگر دوستانت را در این سفر همراهی کنی به سود توست؛ زیرا تو چیزهایی را دربارءه گیاهان خواهی فهمید!

) چنانچه همکالسیهایت را همراهی کنی ،به سودت خواهد بود؛ چون در این سفر چیزهایی را دربارءه گیاهان میفهمی!

) اگر در این سفر همراه همکالسیهایت باشی برای تو بهتر است؛ چه مطالبی را دربارءه گیاهان خواهی آموخت!
ّحاد الُم َِّة ا سالمی َِّة
جلّی ات ُ
مین في ُم اهَ َر ِة یوم القُد ِ ت َ َ
» ْالمس ِل َ
شار َك ُخ ْم ُ ُ
َ
) اگر پنجاه درصد مسلمین در تظاهرات روز قدس شرکت نمایندّ ،امت اسالمی متّحدتر میشود!

 )2چنانچه پنج درصد از مسلمانان در روز قدس تظاهرات کنند ،وحدت ّامت اسالمی جلوه مینماید!
) اگر یکپنجم مسلمانان در تظاهرات روز قدس شرکت کنند ،ا ّتحاد ّامت اسالمی جلوهگر میشود!

) حتّی اگر یکپنجم مسلمین در تظاهرات روز قدس مشارکت نمایند ،یکپارچگی ّامت اسالمی متجلّی شده است!
السوقِ
البضائِ ِع ِمن َّ
بیع ا ال ُّت ّ
َّار ِة َ ّتی یَ َ
ام ُ
ار في ّ
» َالع ّما ُ بِ َتن ْ یلِ َ
ج ُ
السی َ
) کارگران کاالها را از ماشینها پایین آوردند و بازرگانان آنها را در مغازهها به فروش رساندند!

 )2ت ّجار به فروختن کاالهایی پرداختند که کارگران آنها را از ماشینها پایین آورده بودند!
) کارگران شروع به پایینآوردن کاالها از ماشین کردند تا تجار آنها را در بازار بفروشند!

) کارگران به پایینآوردن کاالها از ماشین پرداختند تا بازرگانان آنها را در بازار بفروشند!

 -عیِّن ال َّ حی :

)
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ن کرمکم ِعند ا ِ تقاکم  :بیگمان باتقواترین مردم ،گرامیترین آنها نزد خدا هستند!
علم ما ال تعلمون  :گفت بیشک من به چیزی که شما نمیدانید ،آگاهترم!

 )2قال ّن
) ب ِالحق نزلناه و ب ِالحق نزل  :به حق آن را نازل کردیم و به حق نازل شد!
نات یذ ِهبن السی ِ
) ن الحس ِ
ئات  :قطعاً نیکیهایتان از بینبرندءه بدیها هستند!

 -عیِّن ال طأ:

) ک ّنا نت ارب فتدخل المدیر و نصحنا :با یکدیگر زدوخورد کردیم ،پس مدیر وارد شد و ما را نصیحت کرد!
 )2کل ِحزب ب ِما لدی ِهم فرِحون  :هر گروهی بدانچه دارند ،شادماناند!
الشار ِِع! :هنگام عبور از خیابان ،پلیس به ما هشدار داد!
) حذرنا الشرط ِعند العبو ِر مِن ّ
) ح ِسن کما حسن ا لی  :نیکی کن همانطور که خداوند به تو نیکی کرده است!

-

 -آیا باور می نی ه ببینی ماهیهایی از آسما میافتند

) هل تصد
) تصد

سماکاً تتساقط من السما ِ ؟

 )2هل تصدقین ن تشا ِهد
) یصد ن یشا ِهد سماکاً تنزِل من السما ؟ِ

ن تری ا سما یتساقط لی السما ؟

ن تری سمکاً یتساقط من السما ؟

 -عیِّن ال طأ:

) جشنوارءه گلها در بع ی کشورهای اروپایی برگزار میشود :ینع ِقد مِهرجان ا زها ِر ف بع ِ الدولِ ا وروبّی ِ !
الس ِ
ادس عشر مِن شهر آ ر «یوم الطّالِب»!
 )2روز شانزدهم از ماه آ ر را روز دانشجو مینامیم :نس ّم الیوم ّ
ِ
ِ
) همءه دانشآموزان به سرعت از کالس خارج شدند :تخرج کل التالمیذ من الصف ب ِسرع !
ِ
هذ ِه السفر ِ ِست شخاص!
) تعداد همراهان در این سفر ،شش نفر است :عدد المرافِقین ف

 -این دید عجیب هر ساله مردم را یرا می ند

) تحیر ِ
هذ ِه الظّا ِهر العجیب ال ّناس سنویّاً!
) تسبب ِ
هذه الظّا ِهر العجیب تحیر ال ّناسِ شهریّاً!

 )2ن تِل الظّا ِهر العجیب حیرت ال ّناس ّ
کل سن !
) هذه الظّا ِهر ت یر تعجب ال ّناسِ شهریّاً!

 خداوند بند انش را به دور از بد رد دستور داد و آرامش را بر آ ها ناز نمود اسِ
) ا هو ا ّلذ مر ال ِعباد ن یبت ِعدوا عن السی ِ
ئات فنزل علی ِهم السکین !  )2ن ا مر ِعباده ب ِاج ِ
تناب ا سا و نزل علی ِهم السکین !
ِ
ِاالبتعاد عنِ السیئ ِ فنزل علی ِهم الهون!
) مر ا ِعباده ب
) یأمر ا ال ِعباد ن یجتنِبوا ا سا و ینزِل علی ِهم الهون!

 -به دشمنا ا از نمیدهیم تا در ارها

) علینا ّال نسمح ل ِ عدا ِ التدخل ف مو ِر ب ِ
ِالدنا!
) ال نسمح لِلعمال ن یتدخلوا ف مو ِر الب ِ
ِالد!

ورما دخال

نند

 )2ما سمحنا ِ عدا نا ن ید ِخلوا ف شؤونِ البِالد!
) ال نسمح ل ِ عدا ِ ن یتدخلوا ف مو ِر ب ِ
ِالدنا!

 -عیِّن ال َّ حی في التعریب:

) همنشینی با دانشمندان عبادت است پس با آنها همنشینی کن :مجالس العلما ِ ِعباد فاجلِسهم!
 )2نباید چیزی را شریک خداوند قرار دهیم :علینا ّال نشرِ ب ِا ِ شیئاً!
) بخل و دروغگویی در مؤمن جمع نمیشوند :ن البخل و الکِذب ال یجمعانِ ف مؤمِن!
) همکالسیها در پایان کالس با یکدیگر آشنا شدند :عرف الزمال ف نِهای ِ الصف!

 -دوستانم در

ن تولدم شر

) تشتر صدیقات ف حفل میالد !
) صدقا

می نند عیِّن ال َّتعریب ال َّ حی :

 )2اِشتر صدقا

یشترِ ف حفل میالد !

 -امیدم از رورد ارم در این م کالت زیاد طع ن د اس

) ما انقطع رجا من ربّ ف هذه المشاکل الک یر !
) ما قطع رجا من ربّ ف هذه المشاکل العدید !

 -رآ به ما دستور میدهد ه با اهل تاب ستی نکنیم

) مرنا القرآن حتّی ال ن ِ
ِ
الکتاب!
جادل هل
) یأمرنا القرآن ن ن ِ
ِ
الکتاب!
جادل هل

) یشترِ الصدیقات ف مهرجان المیالد ل !

 )2رجا ما انقطعت من ربّ ف هذا المشکل العدید!
) ال ین ِ
قطع رجا من الر ّب رغم المشاکل الک یر !
 )2القرآن یأمرنا ن ال ن ِ
ِ
الکتاب!
جادل هل

) قد یأمر لنا القرآن ّال جادلنا هل الکتاب!

 -ما به سی ه به را ند اختال میا صفو مسلمانا تال

بث الخالف بین صفوف المسلمین!
) نحن ال نعت ِمد علی من یحاوِل ّ
) نحن ال نعتمد علی من یحاوِلون اِنتشار االختالف بین المسلمین!

الریاح ال دیدة النّا
 » یَّرتالغیوم َّ
ُ
السودا و ّ

ف احتفال میالد !

می ند اعتماد نمی نیم

صف المسلمین!
بث الخالف بین ّ
 )2نحن ما اعتمدنا علی من یحاوِلون ّ
) من یسعی ِالنتشار الخالف بین صفوف المسلمین ال نعتمد علینا!

في سما القریة لیلة م ِ

متحیر کرده بود!
) ابر سیاه و بادهای شدید آسمان روستا دیشب ،مردم را
ّ

نو فر ن آ وز

(

 )2ابرهای سیاه و بادهای شدید در آسمان روستا ،دیشب مردم را حیران کرد!

) ابرهای سیاه و بادهای قوی در آسمان دهکدءه ما ،دیشب مردم را به وحشت انداخت!

) مردم با ابرهای تیرهرن

و بادهای شدید آسمان دهکده ،دیشب حیرتزده شدند!
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(
نو فر ن آ وز
 عیِّن ال َّتر مة ال َّ حیحة:) هل ل معلومات من الحیوانات الت تعیش ف المحیط ا طلس ؟! :چه اطالعاتی دربارءه جانورانی که در اقیانوس اطلس زندگی میکنند ،داری؟!
الصف عطوه ا خطار! :کسی را که دیدید در میان همشاگردیها در کالس تفرقه میاندازد ،به او اخطار دهید!
الزمال ف
 )2من ر یتم نه یفر بین ّ
ّ
) مدیر المدرس یأمر المعلّمین و المسؤولین دا واجباتهم! :مدیر به معلمان و مسؤوالن مدرسه برای انجام وظایفشان فرمان میدهد!
) هل تعلم ن فعل «تعلموا» فعل مر و فعل ماض ف آن وا ِحد؟! :آیا میدانی که فعلی مانند «تعلموا» در آن واحد ،فعل امر و فعل ماضی است؟!
(
نو فر ن آ وز
 َعیِّن ال َّ حی :السما !» :ماهی حیوانی آبی است ولی با چشم دیدم که ماهیها از آسمان افتادند!
«السم حیوان بحر ولکن ر یت بعین تساقط ا سما من ّ
) ّ
الرجل الغریب بیت ضیفاً و بق یّاماً طویل !» :مرد غریب به عنوان مهمان وارد خانهام شد و روزهایی دراز ماندگار شد!
« )2دخل ّ
مت نتبهت!» :تو وقتی در دنیا هستی خوابی و وقتی میمیری بیدار میشوی!
) « نت ف
الدنیا نا م و ا ّ
ّ
) «ال یکلّف المعلّمون تالمیذهم ّال وسعهم!» :معلّمان جز به اندازءه توان ،به دانشآموزانشان تکلیف نمیدهند!
(
نو فر ن آ وز
 عیِّن ال َّ حی :صدقا! :پس باید به این صورتهای خیالی نگاه کنید تا باور کنید!
) فعلیکما ن تنظرا لی هذه الصو ِر الخیالی حتّی ت ّ
 )2لهذا المطار ربعون نافذ قد نکسرت حداها! :این فرودگاه چهل پنجره دارد که یکی از آنها شکسته است!
) ا ال تحترمین ال ّناس ،فا عتذار ال ینفع ! :وقتی به دیگران احترام نمیگذاری ،پوزشخواستن فایدهای ندارد!
) علی ّ
لمیاً! :مردم باید با یکدیگر همزیستی مسالمتآمیز داشته باشند!
کل ال ّناس ن یتعایشوا مع بع هم تعایشاً ِس ّ
(
نو فر ن آ وز
 عیِّن ال َّ حی :ِ
) ال تصد ن تری سماکاً تتساقط مِن السما ؟! :آیا باور میکنی که ماهی را ببینی که از آسمان میافتند؟!
 )2هل تظن ن یکون ل ِ المطر حقیق و لیس فِلما؟! :آیا گمان میکردی که باران حقیقی باشد و فیلم نباشد؟!
) یال ِح ال ّناس غیم ً سودا عظیم ً لِمد ِ ساعتینِ ! :مردم به مدت دو ساعت ،ابر سیاه بزرگی را مالحظه میکنند!
سمونه مِهرجان السم ِ ! :مردم جشن میگیرند و این روز جشنوارءه ماهی نامیده میشود!
) یحتفل ال ّناس ب ِهذا الیومِ و ی ّ
(
نو فر ن آ وز
َني من اهالی ال ندورا بتوزیع السماك بین فقرا و محتا ین
 »یقوم ّل سنة و في موسم مطر ّالسمك ر ل ّ
) هر سال و در فصل باران ماهی ،مردی ثروتمند از اهالی هندوراس اقدام به تقسیم ماهیها بین فقیران و نیازمندان مینماید!
 )2در هر سال در زمان باران ماهی ،مردی ثروتمند از اهالی هندوراس ماهیها را بین نیازمندان و بینوایان پخش میکند!
) هر ساله در فصل جشن باران ماهی ،ثروتمندی از اهالی هندوراس بلند میشود و ماهیها را بین فقیران و بی ارگان تقسیم مینماید!
) همهساله در فصل بارندگی که ماهیها از آسمان فرو میریزند آن مرد که از اهالی هندوراس است آنها را بین بینوایان و نیازمندان توزیع میکند!
» -هي ت ّدق

یتسا

السمك ما ن ّ ا ت ّدق َّ الفر
السما مطر من ّ
من ّ

یقدر علی النوم وا فا علی ا دامه

) او باورش نمیشد که باران ماهی از آسمان ببارد و نیز باورش نمیشد که اسب ایستاده بتواند به راحتی بخوابد!

 )2باور نمیکنی که باران ماهی از آسمان بر سرت ببارد؟ همانطور که باور نمیکنی که اسبی ایستاده بتواند به خواب رود!

نو فر ن آ وز

(

) او باور نمیکند که از آسمان بارانی از ماهی فرو بریزد همانگونه که او باور نمیکند که اسب بتواند ایستاده روی پاهایش بخوابد!

) او راست نمیگوید که از آسمان باران ماهی فرو میریزد همانطور که راست نمیگوید که اسبی که بر پاهایش ایستاده ،بتواند بخوابد!

ّ » -ل یوم تُ یّن السما َ اهر ُة طلو ال م

نتأمل فی ا
و روب ا لنتم ّتع ب ا و ّ

) هر روز پدیدءه طلوع خورشید و غروب آن آسمان را میآراید تا از آن بهرهمند شویم و پیرامون آن بیندیشیم!

(

سراسر ر ا

 )2هر روز آسمان با پدیدءه طلوع خورشید و غروبش آراسته میشود تا از آن بهره ببریم و دربارءه آن اندیشه کنیم!

) همهروزه پدیدءه طلوع و غروب خورشید آسمان را کامال ً زینت میدهد تا اینکه بهرءه آن را ببریم و راجع به آن بیندیشیم!

تأمل کنیم!
) همهروزه پدیدءه طلوع خورشید و غروب آن بدون شک به آسمان زینت میدهد تا اینکه بدان بهرهمند شویم و در آن ّ
سراسر ر ا
جع ا ِسالم المسلمین ب ما منذ ور
 »ال م التفکّر و التعلّم ف ُما مرا د ش ّ) همراه تفکّر و آموختن باش ،زیرا این امور از ابتدای ظهور اسالم مورد تأکید بوده و مسلمانان به آن تشویق شدهاند!

(

 )2تفکّر و تعلیم بر تو واجب است ،چه این دو امر همان است که اسالم از ابتدای ظهور به مسلمانان تأکید کرده است!

) بر تفکّر و آموزش متع ّهد باش ،زیرا آنها اموری هستند که اسالم از ابتدای ظهورش مسلمین را بدانها تشویق کرده است!

) پایبند تفکّر و یادگیری باش ،چه آنها دو امری هستند که اسالم از ابتدای ظهورش مسلمانان را بدانها تشویق کرده است!
سراسر
عدونا
شدة ف نَّنا نستطیع نعر ب ا صدیقنا من
خیر في ّل ّ
ّ
 »هناك ٌ) در هر سختیای خیری وجود دارد ،چه ما میتوانیم به وسیلءه آن دوست خود را از دشمنمان بشناسیم!

 )2آنجا در هر سختیای خیری است که توانستهایم به وسیلءه آن دوستان و دشمنان خود را بشناسیم!
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) آنجا در همءه سختیها سود و منفعتی برای ما است زیرا شناخت دوست از دشمن را در پی دارد!

) در هر سختیای منافعی هست که شناختن دوست و دشمنمان را به واسطءه آن به دنبال دارد!

ر

(

ح ِ
سن لی النّا ِ و مَ ْن یُ ِح ّبه اهلل ُ یُب ِعد َعن ْ ُه ال َّ رَّ
ب اهلل َ یُ ْ
» -مَ ْن یُ ِح ّ

) هر کس خدا را دوست بدارد ،با مردم به خوبی رفتار میکند و کسی که خدا او را دوست بدارد ،از بدی دور میشود!

سراسر انسا

(

حب خدا را در دل دارد ،به مردم احسان میکند و آن کس که خدا او را دوست دارد ،از بدی دور میماند!
 )2هر آنکه ّ
) کسی که خدا را دوست دارد به مردم نیکی میکند و کسی که خدا او را دوست دارد ،بدی را از او دور میکند!

) آنکه دوستدار خدا است به مردم احسان میکند و آنکه خدا دوستدار اوست ،او را از شر دورش میسازد!
الو َة في العا ِ َب ِة
سنَ ُ
ذوق ال َ
ب َعنّا شَ رَّ ما َ َّدمْنا َف َ
ح َ
»ربَّنا ْ تُذ ِْه ْ
 َ) خدایا اینکه شر آنچه را از پیش فرستادیم از ما برطرف کنی ،شیرینی عاقبت را به ما میچشانی!

سراسر

نر (

شر آنچه را که پیش فرستادهایم از ما برطرف کنی ،در پایان شیرینی را خواهیم چشید!
 )2پروردگارا ،اگر ّ

) پروردگارا ،اگر بدیهایی را که از قبل انجام دادهایم از ما برداری ،ا قءه حالوت را در عاقبت خواهیم یافت!

) خدایا اینکه بدی را از آنچه از قبل دادهایم برمیداری ،ا قءه شیرینی را در عاقبت به ما میچشانی!
داك َعلَی ْ تُ ْ ر َِك بي ما ل َیْ َ ل ََك ب ِِه ِعل ٌْم َفال ت ُِطعْ ُما :
ْ اهَ َ
) هرگاه بکوشند که آنچه را بدان علم نداری شریک من کنی ،مبادا مطیع آنان باشی!

سراسر ار از کشور (

 )2اگر مجاهدت کنند که مرا شریک چیزی کنی که نمیدانی چیست ،نباید آن را بپذیری!

) چنانچه سعی کنند که مرا با چیزی شریک کنی که علم آن را هیچگونه نداری ،پس اطاعت آنان را مکن!

) چنانچه تالش کنند که برای من چیزی را شریک قرار دهی که بدان آگاه نیستی ،پس از آنان اطاعت نکن!
ح ِ
ج ُل ِمن ْ َك
یاة ما یُ ُ
طیق بَدا ِلَن َّ ُه َس َی ْ َ
حم ِّْل شَ ریک َ َك في ال َ
 » تُ َ) هیچگاه نباید چیزی را که شریک زندگی تو طاقتش را ندارد و از آن خجالت میکشد ،بر او تحمیل کنی!

سراسر ار از کشور (

 )2هیچ وقت بر شریک خود در زندگی آنچه را طاقت ندارد تحمیل مکن ،زیرا از تو خجالت خواهد کشید!
تحمل ندارد بر او تحمیل کنی ،شرمنده میشود!
) اگر در زندگیات چیزی که شریک و همراهت ّ

تحمل آن را ندارد و او را شرمنده میسازد وادار کنی!
) هرگز نباید رفیقت را به کاری که ّ
سراسر نر با ک ییر
 عیِّن ال طأ:) ن الذین یطلبون حیا ً طیب ً یعیشون ب ِقدر  :،کسانی که زندگی شرافتمندانهای میخواهند ،با قدرت زندگی میکنند،
 )2و یتح ّملون مشقّاتِها و ال ینسون ا خرین ف حیات ِ ِهم :،و سختیهایش را تحمل میکنند و دیگران را در زندگیشان فراموش نمیکنند،
) ولکنهم ال یتوقعون مِن ال ّناسِ شیئاًّ :،اما آنها از مردم تو ّقع چیزی نداشتهاند،
) هؤال ِ هم یؤمِنون بأن ا یرز ِعباده! :اینها همانها هستند که ایمان دارند به اینکه خداوند به بندگانش روزی میدهد!
باد ِ
 » َّ ِم ْن ِع ِبواب ال ِ دایَ ِة َو ْفا ِل ِ
اهلل مَ ْن ْص َبحوا مَفاتی َ ِل ِ
با اند ییر
سراسر ر ا
بواب ال َالك
) از میان بندگان خدا کسانی هستند که کلیدهایی برای درهای هدایت گردیدند و قفلهایی برای درهای هالکت!
 )2عدهای از بندگان خوب خدا برای درهای هدایت کلید هستند و برای درب هالکت ،قفل!
) در میان بندگان خدا کسانی هستند که کلید درب هدایت هستند و حال اینکه قفلی بودهاند برای درب تباهی!
) کلید دربهای هدایت و قفل برای دربهای هالکت در میان بندگان خداست!
ِ
ِ
س َر و ال َّ ْم ِ في َط ِ
(
سراسر زبا
ح
المط َ ِر و َ َد َ و
غیر ِة ِعن ْ َد ن ُ و ِ َ
 »انْک َ ََرات الما ال َّ َ
ُ
) نور خورشید در قطرات کوچک آب هنگام باریدن باران شکست و قوس قز به وجود آمد!
 )2اشعءه آفتاب در قطرات کوچکی از آب ،وقت نزول باران شکسته شد و قوس قز را تشکیل داد!
) در وقت نزول باران ،نور آفتاب در قطرههای ریز باران شکسته میشود و رنگینکمان حاد میگردد!
) هنگام بارش باران ،نور خورشید در قطرههای ریزی از آب شکسته میشود و رنگینکمان تشکیل میگردد!
م تَق ِْدر ْ ت َُس ِ
سراسر نر (
م
یط َر َعلَی العال َ ِ
 تُ َ ِّد ُق َّ ُ َو ال ُّلْ ُِ
) آیا تو راست میگویی که نیروی ظلم میتواند بر جهان مسلّط شود؟  )2آیا باور داری که نیروهای ستم میتوانند بر جهان مسلّط شوند؟
) آیا سیطرءه نیروهای ظلم بر عالم را میتوان باور کنی؟
) آیا تو صدقه میدهی که سپاه ستم بتواند بر جهان سیطره یابد؟
ذین َل َُموا ّي منقلب ینقلبو
 ما هو ال َّ حی في المف وم ل ذ ا یة ال ّ ریفةَس َیعْل َُم َّال َ
ک���ه دری�����ای ک���رم ت��وب��هپ��ذی��ر اس��ت
ف��ل��ک��ش ه���م ب�����دان ب���ری���زد خ��ون
ظلم��ات اس��ت بت��رس از خط��ر گمراه��ی
گهی انگش��ت بر دندان گهی س��ر بر س��ر زانو

) مش��و نومی��د از ظلم��ی ک��ه ک��ردی
) ه���ر ک��ه ت��ی� س��ت��م ک��ش��د ب��ی��رون
) قط��ع این مرحله ب��ی همرهی خ ر مکن
) در این ظلمتسرا تا کی به بوی دوست بنشینم
 ما هي ا یة المناسبة لمف وم هذا ال ِّ عر ی ه ر امل شود از ی ه ر /عقل وت یرد از عقل د رِ
 )2فا کرون کرکم
جادلهم با ّلت ه حسن
)
) ن وعد ا ِ حق
) و شاوِرهم ف ا مرِ
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 -ما هو البعد في المف وم ل َ ا ما ََس َب

س َب ْ
و َعلَی ا ما ا ْ َت َ

گ��ن��دم از گ��ن��دم ب��روی��د ج��و ز جو
) از م��ک��اف��ات ع��م��ل غ��اف��ل مشو
رن���جه���ای���ی ک���ش���ی���دهام ک���ه م��پ��رس
) ب��ی ت��و در کلب��ءه گدای��ی خوی��ش
گ����ر ه���م���ه ن���ی���ک و ب����د ک��ن��ی
) ه����ر چ���ه ک��ن��ی ب���ه خ����ود کنی
ه��ر کس��ی آن ِدرود عاقب��ت کار که کش��ت
) م��ن اگر نیکم اگر بد ،ت��و برو خود را باش
حبْلِ اهلل میعا َو تَفَرَّ ُوا :
 عیِّن نسب عبارة مف وما ل ذ ا یة و اعت موا بِ َ) ا سالم قا م علی ساس المنطق و اجتناب ا سا !
 )2ن هذه ّمتکم ّم ً واحد ً و نا ربکم فاعبدونِ
) کل ِحزب بما لدیهم فرِحون
لهی !
) ا سالم یحترِم ا دیان ا ّ
 و مَ ْن یَغْ ِفر ُّنوب ّ اهلل ُ عیِّن ال رب لی المف وم:
الذ َ
ُ
َ
ک��ه خل��ق از وج��ودش در آس��ایش اس��ت
) خ��دا را ب��ر آن بن��ده بخش��ایش اس��ت
ک���ه دری�����ای ک���رم ت��وب��هپ��ذی��ر اس��ت
) مش��و نومی��د از ظلم��ی ک��ه ک��ردی
ن��ه در چ��ن � و ب����ازوی زورآورس�����ت
) س��عادت ب��ه بخش��ایش داور اس��ت
وگ���رن���ه م���ا ه��م��ان م��ش��ت��ی غ��ب��اری��م
) ت��و بخش��یدی روان و عق��ل و ایم��ان
س َب ْ عیِّن ال َّ حی في المف وم:
 ل َ ا ما ََس َب ْ َو َعلَیْ ا ما ا ْ َت َگ����ر ه���م���ه ن���ی���ک و ب����د ک��ن��ی
) ه����ر چ���ه ک��ن��ی ب���ه خ����ود کنی
اگ���ر م����ردی ح� ِ
��س���ن ل���ی م��ن س��ا
 )2ب��دی را ب��ا ب��دی س��هل باش��د ج��زا
ول��ی��ک��ن ن��ه ش���ر اس���ت ب��ا ه��ر کسی
) بگفتیم در ب���اب اح��س��ان بسی
ک���ه ای����زد در ب��ی��اب��ان��ت ده���د ب��از
) ت��و نیک��ی میک��ن و در دجل��ه ان��داز
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 عیِّن ال طأ في المف وم:ِ
) ربنا و ال تحملنا ما ال طاق لنا ب ِه  :ال یکلف ا نفساً ّال وسعها
 )2ال ییأس مِن رو ِ ا ِ ّال القوم الکافِرون  :ن المؤمنین ال ییأسون مِن رحم ِ ا !ِ
) و اصبِر علی ما یقولون و اهجرهم  :ادع لی سبیلِ رب ب ِال ِحکم ِ و المو ِعظ ِ الحسن ِ
) و اعف ع ّنا و اغ ِفر لنا و ارحمنا  :ربنا نرجو المغ ِفر و الرحم !
 ت َعاشَ روا ا خوا ِ َو ت َعامَلوا َال انِب عیِّن ال َّ حی في المف وم: )2جوجه را آخر پاییز میشمارند!
) حساب ،حساب است ،کاکا برادر!
) کس نخارد پشت من /جز ناخن انگشت من!
) کبوتر با کبوتر باز با باز /کند همجنس با همجنس پرواز!
 عیِّن ال َّ حی في المف وم:ِ
) ن الحس ِ
نات یذ ِهبن السیئات  :کم مباش از درخت سایهفکن /هر که سنگت زند ثمر بخشش
ّ
کل ِحزب ب ِما لدی ِهم فرِحون  :قناعت کن ای نفس بر اندکی /که سلطان و درویش بینی یکی
)2
ِ
ِ
ً
) و اعتصموا ب ِحبلِ ا جمیعا و ال تفرقوا  :دولت همه ز ا ّتفا خیزد /بیدولتی از نفا خیزد
) اِدفع ب ِالت ِه حسن  :جفاپیشگان را بده سر به باد /ستم بر ستمپیشه ،عدل است و داد
(
نو فر ن آ وز
روح اهلل َ ...عیِّن ما یتناسب في المف وم:
 و تیأسوا من ِ )2لطف الهی بکند کار خویش /مژدءه رحمت برساند سروش
) هاتفی از گوشءه میخانه دوش /گفت ببخشند گنه ،می بنوش
) گرچه وصالش نه به کوشش دهند /هر قدر ای دل که توانی بکوش ) لطف خدا بیشتر از جرم ماست /نکتءه سربسته چه دانی خموش
(
نو فر ن آ وز
البقیة:
 َعیِّن المف وم َّالذي ی تل عنّ
 )2ن هذه امتکم ّام واحد و نا ربکم فاعبدون
) و اعتصموا بحبل ا جمیعاً و ال تفرقوا
دو!
) کلوا جمیعاً و ال تفرقوا ،ف ِ ن البرک ِ مع الجماع !
) قال حد کالماً یفر المسلمین فأعلموا نه عمیل الع ّ
(
نو فر ن آ وز
ُر خطایا ابن آدم في لسانِه
یر المناسب في مف و ِم عبارة
 َعیِّن َ )2خموش باش چه بسیار دیدهایم که داد /زبان سر سر سبز را به تی کبود!
) تا مرد سخن نگفته باشد /عیب و هنرش نهفته باشد!
) الکالم یجر الکالم!
) اللّسان ِجرمه صغیر و جرمه کبیر!
سراسر ر (
 ِا ْع َم ْل َع َم َل مَ ْن یَعْل َُم ّ اهلل َ ُمجازیه ب سا تِ ِه و سان ِ ِه عیِّن المناسب للمف ومفسکم مِن خیر ت ِجدوه ِعند ا ِ
) و ما تقدموا ِ ن ِ
 )2البِر ن تعمل ف السر عمل العالنی ِ !
) من یعملِ الخیر ینت ِفع ب ِِه ف النهای ِ !
) ما یعملِ ا نسان مِن خیر و شر یحاسب علی ِه!
سراسر ر (
ذین یَ ْم و َ َعلَی الَر ِ هَونا  :عیِّن یر المناسب في المف وم:
 َو ِع ُباد الرَّ منِ َّال َ
فس ِه دلیل علی ضع ِ
) عجاب المر ِ ب ِن ِ
ف عقل ِ ِه!
 )2غصان ا شجا ِر الم ِمر ِ تمیل (میل میکند) نحو ا رضِ ک ر!
) افتادگی آموز اگر طالب فی ی /هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
) رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود /رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

 -عیِّن ال َّ حی :

) خبر ،یخبِر ،خبار

) جالس ،یجالِس ،مجالِس

 )2تکبر ،یتکبر ،تکبر

 -عیِّن ال َّ حی في صیا ة الفعا :

) المتکلّم وحده مِن «ی ِ
رسل»
) الم ارع للنه مِن «تتساقط»

 -عیِّن ال طأ في ِاست دام الفعا :

ر ِسل

ساقِط

) خصلتانِ ال یجتمعان ف مؤمن :البخل و الکِذب!
) یا بنات  ،نزلن الب ا ع من الحافل !

 )2الم ارع للمخاطب مِن «راجع»
) ا مر للمخاطبات مِن «یخرِج»

 )2شرا  ،مکاتب  ،مدافع

 -عیِّن عبارة فی ا فعل من باب استفعا

) نحن نست ِمع لی الدرسِ ف الصف جیداً!
) اِسمعوا کالم کأنه ما حد ش !

الصلیة للفعل:
من الحرو
ّ

 عیِّن ر النّو لیِ
) هذه الحفل تنع ِقد بمناسب نجاحنا ف الجامع !

) تنتج هذه المحاصیل الغالی ف هذا المصن ِع الصغیر!
الصلیة للفعل:
من الحرو
ّ

 عیِّنِ
ِ
ِ
ِ
) اِنبعث عدد ک یر من ا نبیا ل ِهدای ال ّناسِ !
) له قد انقطع رجا عنِ الخلقِ و نت رجا !

 -عیِّن عبارة فی ا فعل له رفا زائدا :

) مدین مشهد تبعد لف کیلومِتر عن طهران تقریباً!
) ال تخرجن مِن البی ِ
ت بِدونِ ِحجاب یتها ا خوات!

 -عیِّن ال َّ حی :

) نتم اِستغ ِفروا!

 -عیِّن ال َّ حی عن باب الفعا :

ترجعین

خرِجن

 )2هذه الظّاهر حی ِ
رت ال ّناس سنوات طویل !
) رجا ً  .جلِسوا ا والد ف مکان مناسب!

ب تُدافِعو َ
 -عیِّن ال َّ حی عن م در الفعا ال ّتالیة علی ال ّترتیب ن ُ رِك تُکاتِ ُ

) تشری  ،مکاتب ِ ،دفاع

) تعارف ،یتعارِف ،تعارف

) تشری  ،تکاتب ،مدافع

) شرا  ،تکاتبِ ،دفاع

 )2اِستلم الرجل مانته مِن الشخ ِ ا مینِ بعد سفر ِِه!
) فبِأ ش نستر ِجع البِالد مِن ؟
 )2نت ِخب یا ولد ؛ ال تفکر ف ال من!
لما اِنتشر هذا الخبر جا ال ّناس عند لِیهنئون !
) ّ
 )2یندفِع الجنود لی الح ِ
فاع عنِ الوطنِ !
دود لِلد ِ
) حدثت ظا ِهر مطرِ السم ِ فانتشر ِت ا سما علی ا رضِ !
 )2تعلموا العربی ِ نّها لغ عالمی !
) یأخذ ال ّناس ا سما لِطب ِخها و تناولِها!
) ِه تتعلّمین!

 )2هم تعلمن!

) هن اشتغلتن!

) اِنتصر المجا ِهدون ف ساح ِ ال ِقتالِ ! (انفعال)
) سنش ِ
تغل ف مؤسس اقتِصادی بعد سن ! (استفعال)

 )2کانت ا خال موضوع الدرسِ فتکلم ِ
(تفعل)
ت المدرس عنها! ّ
) المتفا ِلون ی ِ
بتسمون ف الحیا ِعند المشاکِلِ ! (استفعال)

الغواصون مِن عمقِ البحرِ درراً جمیل ً!
) یستخرِج ّ
ِ
ِ
ِ
) ولئ الطّالِبات تتخرجن من الجامع بعد سن !

 )2یا خوت  ،اِنصح ا خرین ب ِکالم حسن!
جوع لی الب ِ
یت!
) کان صدیق تنت ِظر والِده ل ِ ّلر ِ

 -عیِّن ال َّ حی :

 عیِّن ال َّ حی في المر عن الفعا التالیة ت َ َت َ رَّ ْ َن تَک ْ َت ِبین ت َعْ َت ِذرو َ
س َ

تذرون  )2تخرج � اِکتسبین � اِع ِ
کتسب � اِع ِ
) اِتخرجن � اِ ِ
تذروا
الم ْد َر َس ِة و َ َخواي  ...............في الجا ِم َع ِة عیِّن ال َّ حی للفرا ین:
 ُ ْختاي  ...............في َ
) یدرسانِ � یدرسانِ

 )2یدرسانِ � تدرسانِ

) خوات

 )2خت

ن ْ ُتما ِه َي

کتسب � اِع ِ
) تخرجن � اِ ِ
تذروا

) تخرجن � اِکتسبین � اِع ِ
تذرن

) تدرسانِ � یدرسانِ

) تدرسانِ � تدرسانِ

 عیِّن فعا تناسب الضمائر ال ّتالیة علی ال ّترتیب نَحْ ُنِ
ِ
ِ
ِ
) نحتفل � تنتظرانِ � تنبعث
) اِندفعنا � یشترِکانِ � تفت ِخرین  )2تقدمت � ینتبِهانِ � تحتفل
س ِل ُم
 عیِّن ال َّ حی عن م در الفعا التالیة ت َ رَّ َ ْ یَن ْ َف ِت ُن َْس َت ْ
ِ
ِ
) تخرج � افتتا � استِسالم
 )2تخریج � اِن ِفتا � اِستِالم
) تخرج � انفتا � اِستِسالم
بار عیِّن ال َّ حی للفرا :
 » ...............ت َ ْح َترِما ِ ال ِک َ
 -عیِّن ال َّ حی عن صیغة الفعا :

) توق ِ
فت الحافِل حتّی یرکبها الط ّّالب! (للمخاطب )
) لما ا ما قر ِت دروس ِ قبل الذ ِ
هاب لی الحفل ِ ؟ (للمخاطب )

) ختا

) خترِع � اِبتسمتما � تتعرف
) تخریج � اِفتِتا � اِستِالم
) خوت

 )2اِستخدموا الحاسوب لِلبحو ِ ال ِعل ِمی ِ ! (للمخاطبین)
تا ِف م ِ
) المؤمنون یجتمعون ف بی ِ
وسمِ الحج! (للمخاطبین)
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 » ...............تَقَرَّ بوا لی اهلل ب ُِّالدعا ِ عیِّن ال طأ للفرا :

 )2هم

) هن

) نتم

 -عیِّن ما فیه فعل له ثالثة رو زائدة:

) یا زمال

) فانت ِظروا ّن معکم مِن المنت ِظرین
) ا نبیا کانوا یتکلمون ال ّناس علی قد ِر عقول ِ ِهم!

 )2من یکفر ب ِالط ِ
ّاغوت فقد استمس ب ِالعرو ِ الوثقی!
) ک ر الط ّّال ِب ال ی ِ
شتغلون ثنا ِدراستِهم!

) نحن تعودنا ن نستقبِل الملو ب ِالهدایا!

 )2فاصبِر ن وعد ا ِ حق و استغ ِفر لِذنبِ
) وقعت زجاجات المواد الکیمیاوی ِ علی ا رضِ فاحترقت!

 -عیِّن ما فیه فعل م ید

ر:

) لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت

 -عیِّن ال َّ حی للفرا

سلمیا
یا سکّا العالم  ...............تعایُ ا
ّ

 -عیِّن المناسب للفرا

م ل الم من م ل العطّار ْ ُ ...............ه نفعك

) یتعایشون

 )2تعایشوا

) تتعایشان

) تعایشا

) جالست
 )2جالسوا
) جالِسوا
ِ
المناسب
 » ...............هذا الیوم َسنویّا فاعلَموا نَّ ا نعمة من اهلل عیِّن الفعل) اِحت ِفلوا
 )2یحتفلون
) اِحتفلوا
» -انت رت علی الر

) افتعال ،تفاعل

 -عیِّن النو لیس

السماك ال ّتي تسا ط

السما
من َّ

 )2انفعال ،مفاعل

الصلیة في الفعل:
من الحرو
ّ

) ال ّناس نیام ف ا ماتوا اِنتبهوا!

) عالم ینتفع ب ِعلمه خیر من لف عابد!

 -عیِّن ال طأ في ر ات الفعا :

) یا بنا

نفقوا بما ِعندکم لی الفقرا !

هن ف هذا الموضوع!
) طالبات کلمن آبا ّ

در من فعل م ید:
 -عیِّن عبارة ما ا فی ا م ٌ

) هذه ا سما لیست متعلّق بالمیاه المجاوِر !
) یأخذ ال ّناس هذه ا سما لِطبخها و تناولها!

 عیِّن ال َّ حی عن الفعلین »توا َ عوا لمن َّتتعلمو منه

) من باب تفاعل � من باب تفعیل

) یجالِس

عیِّن الجواب ال َّ حی عن الفعلین:

) افتعال ،مفاعل

) کانوا یحتفلون
) انفعال ،تفاعل

الدالفین تغ ّن کالطّیور و تبک کا طفال!
 )2بع
ّ
الشمس فصار المنظر جمیالً!
) انفتح الورد بعد طلوع ّ
 )2یا صدیق بل سالم

لی حبیب !

) نتم تعلموا هذا الدرس ف الوقت المحدد!

التعرف علی هذه الظّاهر العجیب !
 )2حاول العلما
ّ
جیداً؟!
) هل تقدرون علی التکلّم باللّغ
العربی ّ
ّ

 )2للغا بین � للمخاطبین

) ماض � من مصدر «تعلّم»
) مر � مزید ثالث ّ بزیاد حرفینِ
ِ
َّ
ِ
َ
العدوا لن ُه ینتفع به د
 عیِّن ال َّ حی عن الکلمات في هذ العبارة » :یجوز ا صرار َعلی نقا ال ال و علی ُ«صر» � مذکّر � معرف
) ا صرار :اسم � جمع تکسیر و مفرده ّ
 )2ال ِخالف :اسم � مفرد � مذکّر � مصدر من باب مفاعل � معرف
«عدو» � مذکّر � معرف
) العدوان :اسم � م ّنی و مفرده
ّ

صلی � مصدره «انتفاع»
) ال ینتفع :فعل م ارع لل ّنه � للغا ب � ال ّنون فیه من الحروف ا
ّ
ِ
السما ما َف  ...............به من ال َّمرات رز ا لکم
 عیِّنالمناسب لتکمیل ا یة ال ّ ریفة  ...............من َّ
) نزل � خرج

 )2ینزل � یخرج
) نزل � خرج
عما ُشیر لیه ب ّ ُن ُر لی هذ ال ُّ ور ّتی تُ ّدق
 ما هو ال َّ حیّ
«تصد »
 )2فعل ماض � للغا ب � من مصدر
) فعل م ارع � للمخاطب � من باب تفعیل
ّ
) فعل م ارع � للغا ب � مزید ثالث ّ بزیاد حرف واحد
 عیِّن ال َّ حی عن الفعا ال ّتي تحت ا خ ّ :) کأن السما ت ِ
مطر سماکاً :مزید ثالث بزیاد حرف واحد من باب فعال � للمخاطب
 )2رسلوا فریقاً لزیار المکان! :فعل مر � مزید ثالث ّ من مصدر « رسال»
مرتینِ ! :للغا ب � مصدره « حدا »
) تحد هذه الظّاهر ّ

) ینزِل � یتخرج

) فعل م ارع � للمخاطب � من مصدر «تصدیق»
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) هل یمکن ن نری مطر السم ؟! :مزید ثالث ّ من باب فعال و مصدره « مکان»
 عیِّن ال َّ حی :«تفعل»
) اِنفتح :فعل ماض � مزید ثالث ّ بزیاد حرفینِ � متعد
 )2تتعلمن :فعل م ارع � للغا بات � مزید ثالث ّ من باب ّ
) تخرجت :فعل ماض � للمخاطب � متعد
) عت ِقد :فعل م ارع � للمتکلّم وحده � مزید ثالث ّ بزیاد حرفین

َعاون ْ ُ
 -عیِّن ال َّ حی عن الفعا التالیة علی ال ّترتیب َفرِّ وا ت َ

) مر � ماض � مر

 -عیِّن ال َّ حی عن الفعا التالیة:

 )2ماض � ماض � ماض

َعارفي
ت َ

) مر � م ارع � ماض

) ماض � م ارع � مر

) د ِخلن :فعل ماض � مزید ثالث ّ � متعد � للغا بات
) قبِلنا :ماض � مزید ثالث ّ � متعد � متکلّم مع الغیر

 )2تن ِ
مجرد ثالث ّ � متعد � للمخاطب
تشرین :م ارع � ّ
مجرد ثالث ّ � متعد � للغا بین
) ینصحون :م ارع � ّ

) ال تنت ِظر الخیر مِمن یخلِف المیعاد!
) ن القرآن یأمرنا ن نحترِم والِدینا!

 )2ب ِالحق نزلناه و ب ِالحق نزل

ثالثي
 عیِّن عبارة فی ا فعل م یدّ

 -عیِّن ما لی

ر:

) ا عدا هجموا علی راضینا فجنودنا دافعوا عنها ب ِشجاع !

اطبین:
فیه فعل للم
َ

) یا یّها المسلِمون دافِعوا عنِ ال ِقیمِ ا خالقی ِ !
ِ
) اِع ِ
ِ
المیعاد!
خلف
تذروا لی ال ّناسِ ِعند

ثالثي:
 عیِّن ما لی فیه فعل م یدّ
ِ
) الحبوب ا ّلت کتبها الطبیب ل ف الوصف تهد عصاب !
) ن ا کیا یجمعون ِعلم ال ّناسِ لی ِعل ِم ِهم!
العبار ِة
 ت ََع َّلموا َو َع ِّلموا َو تَف ََّق وا َو ت َموتوا ُ ّا عیِّن ما لی فيَ

 )2جمع تکسیر

) فعل مر
 ِنَّکُم  ...............في َسبیلِ ِاهلل عیِّن ال طأ للفرا :
ْ
 )2جاهدتم

) جاهدوا

 -عیِّن ال َّ حی عن بواب الفعا :

) هل یستو ا ّلذین یعلمون و ا ّلذین ال یعلمون  :استفعال

) لیس ف النس ِ
ب ف ل علی ا خرین فتفاخروا ب ِحسنِ دب ِکم :مفاعل

 -عیِّن ما فیه م در من الفعا الم یدة:

عزا  ،علیکم الجلوس علی الکراس المحدد ِ لکم!
) یّها ال ّ یوف ا ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
) الصد ِعند الخوف من عالمات المؤمنِ الحقیق !
ثالثي معا:
ثالثي و م ید
مجرد
فیه فعل
ّ
ّ
ّ

 عیِّن ما لیِ
) من حاول هداف ِ ِه ِج ّداً وصل لیها بِدونِ

ش !

) بغت ً عصفت ریا شدید فخربت بیوتاً ک یر ً !

 -عیِّن ما فیه فعل من باب فعا

) اِصبِروا و صاب ِروا و راب ِطوا و اتقوا ا
) رب اشر ل صدر

و یسر ل

مر

 -عیِّن العبارة ال َّ حیحة:

) یتعارفون الزمال مع بع ِ ِهم ف ب ِدای ِ السن ِ الد ِ
راسی ِ !
ِ
ت ا م ب ِنتها عنِ الح و ِر ف حفل ِ
) ما منع ِ
میالد ص ِدیقتِها!
 عیِّن ال َ طأ عن فعل المر من الفعا ال ُْم َع َّینَ ِة:) ربنا نت الذ تنزِل علینا مِن السما ِ نِعم  :اِنزِل

 )2جنودنا ا قویا جاهدوا ف سبیلِ ا ِدفاعاً عنِ الوطنِ !
قوع الح ِ
واد ِ فهذا خیر لکم!
) تراحموا ِعند و ِ
 )2یتغیر سلوب الحیا ِ ِعند االنتِقالِ مِن مکان لی مکان آخر!
) قد نشد شعرا ک یرون مِن یران شعاراً عنِ ا ِم ِ !
) فعل ماض

) فعل نه

) مجا ِهدون

) تجاهدون

 )2ی ِجب ن یمتنِع ا نسان عن تناولِ بع ِ ا غذی ِ ِعند المرضِ  :افتعال
) هؤال ِ الطّالبات تخرجن مِن الجامِع ِ ف السن ِ
ِ
الماضی ِ  :تفعیل
 )2لیتکم ما کنتم غافِلین عنِ ال ِقرا ِ الم ِ
تواصل ِ !
) ن تعامل ا جناسِ مر قام ا نسان ب ِِه مِن قدیمِ الزمانِ !
عکس ما ننت ِظره!

ِ )2عندما ن ِصر علی عمل ربّما یحد ش
) کان جدنا ینصحنا ن نصبِر علی ِص ِ
عاب الدهرِ!

 )2کان النب یجلِس مع الفقرا علی الما ِد ِ و یتناول معهم الطعام!
) یا لیت السما تم ِطر علینا ک یراً ِ
هذ ِه السن !
 )2هؤال ِ رِجال ال تشرِکون ب ِ ِعباد ِ ا ِ شیئاً!

) یّها المسلمون ،فرحوا قلوب المساکینِ ب ِا نفا ِ !

الخریف ف ب ِ
ِ
ِالدکم؟ :اِحت ِفلوا
) هل نتم تحت ِفلون الیوم ا ِخر مِن

 )2نکن نِسا مؤدبات تخا ِطبن ا خرین ب ِکالم حسن :خا ِطبن
) نتما تدرسانِ ف الجامِع ِ ربع سنوات فتتخرجانِ بعدها :تخرجا

ِ
المیذ خالقاً و درساً!
) شاهدنا ف الصف حسن الت
) ن القرآن خبرنا عن ظا ِهر ِ ال یقِ ف التنفسِ !

 )2حسن ا لی النبِ فأمره ب ِا حسانِ لی ال ّناسِ !
ِ
الرا ِحمین!
) ربنا د ِخلنا ف ج ّنات و ارحمنا و نت خیر ّ

 -عیِّن ما لی

فیه فعل من باب فعا

 -عیِّن ما فیه فعل من باب مفاعلة

) تعاشروا کا خوانِ ِ ن الود ساس کل عالق !
االجتماعی ِ لِتقدمِ ب ِ
ِالد ِهم!
) یتعاون ال ّناس ف
الشؤونِ
ّ
ّ
ح ُن ِه َي
 عیِّن ما یُناسب الضمائر ال ّتالیة ن ْ ُت ْم ن َ ْ )2اِحتفلوا � خرجنا � شار ِ
کت
) تعرفوا � نم ِس � تحترِم

 )2علی ن تجالِس من یزید شأناً و درج ً!
) هب الط ّّالب لی سفر ِعلمی حتّی یتعارفوا ک ر!
) رسلتم � جلِس � تتعلمین

) شجعوا � اِعتذرت � اِستغفرت
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 و شاوِر ُهم في الَم ِر ف ذا َع َ م َ َف َتو َّ ْل َعلَی ِّلین عیِّن ال َّ حی عن بواب الفعا الم یدة علی ال ّتوالي
المتو
اهلل َّ اهلل َ یُ ِح ُّ
َ
ْ
ْ
ْ ْ
ب ُ
َ

 )2مفاعل � تفعیل � تفعیل
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تفعل � فعال
) مفاعل � ّ

تفعل � فعال
) تفاعل � ّ

تفعل � تفعیل
) تفاعل � ّ
 عیِّن ما لی فیه م در م ید:ِ
ِ
ِ
ِ
 )2اجتناب ا سا قل ش ریده من !
الدینِ ...
) ال کراه ف
ّ
) علی ب ِالمحاول ِ ف الحیا ِ لِلوصولِ لی النجا ِ !
) ن نزول المطرِ مِن السما ِ ش طبیع !
ثالثي روف ا ال ائدة ّل:
 عیِّن عبارة فی ا فعل م یدّ
ِ
ِ
ِ
ِ
 )2اب ِ
) المعلم یتحد عن دو ِر المطالع الم ِ
تسم لِلحیا و ال تحزن علی ش یحد !
تواصل ف النجا ِ !
ب البکتیریا الم یئ !ِ
) ینب ِعث ضو مِن عما ِ البحرِ و هذا مِن جان ِِ
) المؤمِنون یعرِضون عنِ اللغو ِ ف حیات ِ ِهم!
 عیِّن ال طأ في البواب:بالدراس  :افتعال
تشتغل
ال
م
طالب
نت
)2
ل
تفع
القرآن:
لغ
العربی فه
) تعلّموا اللّغ
ّ
ّ
ّ
ّ
) بعث ا میر ولده لی خارج المدین لیکتسب التجارب :افتعال
قوات الکفر و الظّلم :انفعال
) انتصر ال ّناس ف مواجه ّ
 عیِّن ال طأ في مطابقة الفعل مع الضمیر:ِ
 )2نت تتعارضین � ه تعارضت � هو یتعارض
) هما است عفا � هم است عفوا � نتم تتعارضوا
ِ
ِ
نت تعارض ِ
) ِ
) نتن تعارضتن � نت است عفت � هم یست عفون
ت � هما یست عفانِ � هما تست عفانِ
ثالثي ب یادة رفین:
 عیِّن العبارة ال ّتي ت تمل علی فعل م یدّ
 )2ستمع لی کالم والد ّ ف ّنهما یقوالن ل عن تجاربهما!
الدفاع عن المظلومین ف العالم!
) تحاول المسلمات ک یراً ف
ّ
) اِستنتج العلما ّن ّ
یکبرون ف قام صال الجماع !
لکل جسم قریناً!
) ّ
الشباب المؤمنون ف المساجد ّ
 عیِّن ال َّ حی في بواب الفعا لما شیر لی ا ب ّ :باب تفعیل
باب مفاعل  )2والد تمکن من تشجیع خت
القیم الغذا ّی
) بع ال ّناس ال یتناولون المأکوالت ّ
باب اِفتعال
العمال المحاصیل ف خارج البالد
العلمی المفقود باالجتهاد
) نحن نسترجع ال رو
ّ
باب استفعال ) نتج ّ
 عیِّن الفعل ال ّذي یمکن یکو مرا )2ف غزو حد تقدم المشرکون بعد ساعات!
) تعلم هذا الدرس من المعلّم المشفق!
) هو ب ّل رسالت لی خ الصغیر ف المدین !
) جلس مع والد ّ ف حفل التکریم!
 عیِّن ما لی فیه الم ید ب یادة رفین:الشباب مِن عمرنا!
) یا زمال  ،استمعوا لی آیات کتاب ا !
 )2نحن نغتنم یّام ّ
ِ
) انتخب بین هذینِ الطریقینِ  :الکفر و ا یمان!
) یا یّها ال ّنب ّ جا ِه ِد الکفّار و المنافقین
 عیِّن العبارة ال ّتي ما ا فی ا فعل م ید من باب فعا )2نا جلس علی مسند لحظ ً جلوس الملو !
) جلس والدت العجوز عند !
) ظهرت ظاهر «قوس قز » لوانها الجمیل ف ا یّام الماطر !
) العسل ال یفسد ا سنان علی خالف السکّریّات ا خری!
 عیِّن ال َ طأ:ِ
ِ
 )2انتصر ا مام و صحابه ف کربال ! (باب افتعال)
تفعل)
) هذا العالم له سنن و قوانین ال تتغیر! (باب ّ
ِ
) نبتنا به ج ّنات رزقاً للعباد! (باب انفعال)
) نحن نواجه المشاکل مؤمنین با ! (باب مفاعل )
 عیِّن ال َّ حی :ِ
بن
ه
ذ
ی
الحسنات
) ان
الس ّیئات  :فعل م ارع � للغا بات � مزید ثالث ّ بزیاد ِ حرفینِ
ّ
 )2ال بذکر ا تطمئ ِ ّن القلوب  :اسم � جمع تکسیر و مفرده «قلب» و ه مؤ ّن
) هل ل معلومات عن هذا الدرس :اسم � جمع سالم للمؤ ّنث � من ما ّد «عمل»
) تشرفنا بزیار العتبات المقدس  :ماض � مزید ثالث ّ بزیاد ِ حرفین من باب تفعل
َقربوا ب ا
 عیِّن بواب الفعا علی ال ّترتیب» :ت َعاهَ ُدوا مْ َر ال َّ الة و افِ وا علی ا و اس َتک ْ ِ روا من ا و ت ّتفعل � مفاعل � استفعال � تفاعل ) مفاعل � مفاعل � استفعال � تفعیل ) تفاعل � تفاعل � استفعال � تفعل
تفعل ّ )2
) تفاعل � مفاعل � استفعال � ّ
ِ
ِ
ِ
اهدي انتقمنا استمعنا
 عیِّن ال َّ حی في بواب الفعا) مفاعل � انفعال � استفعال
) فعال � انفعال � افتعال
 )2فعال � افتعال � استفعال
) مفاعل � افتعال � افتعال
 عیِّن ال ّ حی عن بواب الفعا )2علیکم ن تنتهزوا اکتساب التّجارب! (افتعال)
) نحن نستمع لی کالم المعلّم لِتعلمِ الدرس! (استفعال)
) یّها المؤمنون! تعاونوا علی ا حسان بالفقرا ! (مفاعل )
) انتصر المجاهدون مع قا دهم ف القتال! (انفعال)
(
نو فر ن آ وز
 عیِّن ال َّ حی في الفعا ال ّتالیةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
) الم ارع من «استغفرتن» :تستغفرین
) الماض مِن «تتعلمین» :تعلمتن  )2المستقبل من «تبتسم» :ستبتسم ) ا مر من «تستمعون» :استمعوا
(
نو فر ن آ وز
الم ا ل عیِّن ال َ طأ ل َتکمیل الفرا ین:
مع ا َخ َ
 »َ ............... ..............رین و َ َ
) یا خت � تکلما
) خت و صدیقتها � تکلما
 )2یا خوان � تکلموا
) خ و صدقا ه � تکلموا

نو فر ن آ وز
 ما هو ال َ طأ في الَفعا ال ّتالیة) «اِعترف» :فعل ماض � مفرد مذکّر غا ب � مصدره علی وزن «افتعال» « )2تنفتِح» :فعل م ارع � مفرد مؤ ّنث غا ب � مصدره علی وزن «افتعال»
ِ
«تنقطع» :فعل م ارع � مفرد مذکّر مخاطب � مصدره علی وزن «انفعال» ) «اِعتذرت» :فعل ماض � متکلّم وحده � مصدره علی وزن «افتعال»
)
نو فر ن آ وز
 عیِّن ال طأ في تعیین البواب:ِ
 )2یشار ف حفل زواج ک یر من صدقا ! :باب تفاعل
) ک ِمل الفراغات مستعیناً بمعجم عرب ّ � نجلیز ّ ! :باب افعال
فر بیننا! :باب تفعیل
) و الذین ا صابهم البغ هم ینتصرون  :باب افتعال
) الیوم الکیان ّ
الصهیون یحاول ک یراً لی ّ
نو فر ن آ وز
 في ّي فعل لی َ َر ال ّتا زائد)ی ِ
) ستترکین
شتغلون
 )2اِکتسب
) تکلموا
نو فر ن آ وز
 َعیِّن ال طأ في الَمر من ِانکسارِ
ِ
ِ
ِ )2
) نت اِ ِ
) نتم انکسروا!
) نتن انکسرن!
نت انکسر !
نکسر!
نو فر ن آ وز
ادر من باب و وز وا د:
 عیِّن وابا فیه المُ
) امتزاج � اعتبار � استماع
) انتشار � انکسار � امتحان
) استشهاد � استماع � استعمال  )2انکسار � انطال � انتظار
نو فر ن آ وز
ُمکن تکو ما یا و مرا یضا:
 َعیِّن مجموعة ِمن الَفعا َّالتي ت ُ) تعاملنا ،تعاملتم ،تعاملت
) تعاملت ،تعاملتا ،تعاملتما
 )2تکلما ،تکلموا ،تکلمن
) تکلم ،تکلمتا ،تکلمت
نو فر ن آ وز
 عیِّن الفعل َّالذي فیه رو زائدة: )2یها ّ
الصف!
جوال تفر بطّاریته خالل نصف یوم!
الطالب ،اِجمعوا کتبکم و اترکوا ّ
) لد ّ ّ
) فاصبِر ن وعد ا ِ حق و اِستغ ِفر لذنب !
الزراف تنام اقل من ثالثین دقیق ف الیوم الواحد!
) ّ
ِ
َّ
نو فر ن آ وز
ب ا تفلوا
 ما هي الضمائر المناسبة لَفعاتعار َ
َ
تعج َ
) نت ،نتم ،نت
) هو ،هم ،نتن
 )2ه  ،هم ،ه
) هو ،هم ،هو
َّ
ِ
نو فر ن آ وز
 عیِّن ال َّ حی عن الفعلینِ في هذ ا یة ال ریفة فا َر وا ما ت ََی َّس َر من القُرآ ِ : )2اِقر وا :فعل ا مر � من ما ّد « � ر � و»
) اِقر وا :الفعل الماض � للجمع المذکّر
) تیسر :الفعل الم ارع � له حرف زا د
) تیسر :الفعل الماض � له حرفانِ زا دانِ
نو فر ن آ وز
 عیِّن ال َ طأ عن وز م در الفعا :) ینقلبون انفعال
) تع ّجبوا تفعل
 )2یتنبهون تفعل
) اِستتر استفعال
نو فر ن آ وز
 َعیِّن الفعل َّالذي ی تل ُ عدد روفه ال ّ ائدة عن البقیَّة:ِ
 )2من یعلم هؤال التّالمیذ؟
) اللّهم نور قلوبنا بنور االیمان!
) القانون شتمل جهات مختلف من حیا ا ِنسان!
) هل نت تطالع کتب ف حیات ؟
نو فر ن آ وز
 عیِّن ال َّ حی عن فعل الَمر: )2نظرن لی تل السفین یا زمیالت !
) یا طالبان ،اِبح ان عن الموا ّد الغذا ّی !
) اِسمعوا کالم بد ّق یا شاب!
) یا خوت  ،اِقتربن م ّنا ا ینزل الجنود!
نو فر ن آ وز
 َعیِّن فعال لی ما یا:) تعلما
) تخرج
 )2تکلموا
) نفتحا
نین ِمن ال ُل ِ
نو فر ن آ وز
َمات ل َی النّو ِر
 عیِّن ال َّ حی للفراالم ِم َ
َد  ...............اهلل ُ ُ
) خروج
) خرج
 )2یخرج
) خرج
نو فر ن آ وز
 َعیِّن فعال فیه رفا زائدا : )2قال المدرس ّ
عزا ! نتخبوا هدافکم للمستقبل!
الدول ال ّ عیف ف العالم!
للطالب :یا ّ
) ن القوات المستکبر اِستعمروا ّ
) ف لیل القدر نستغفر ا جمیعاً و نسأله ن یقبل توبتنا!
) نما یخشی ا من عباده العلما
نو فر ن آ وز
ناسب للفعل:
 عیِّن الضمیر َّالذي یُُ
) نا ال حت ِفل!
) هو ما احتفل!
ِ )2هی تساقط!
) تتساقط نت!
نو فر ن آ وز
 عیِّن ال َّ حی في صی الَفعا ال ّتالیة:الرجال جعال الجوازات ف یدیهم! ) مرحبا بکم شرفتمانا!
 )2یا رجا ال تنقطع!
) الکهربا انقطع!
) ّ
نو فر ن آ وز
 -عیِّن ال َّ حی في تعیین اوزا الکلمتین اللّتین شیر الی ما ب :

»لنا ُم َد ِّر َس ٌة تعلّمنا طریق ا نت ار عند موا

ة الم ا ل

 )2تفعل � افتعال
) تفعل � انفعال
الصلیة للفعل:
 عیِّن ر النو لی من الحروّ
) اِنکسر ِ
االنا الزجاج ب ِی ِد الطفلِ غفل ً!
) اِنتخبت خمس مقاالت مِن بینِ عشر ِ کتب لِمطالعت !

) تفعل � افتعال
) تفعل � انفعال
سراسر
 )2را ِح ا زها ِر الطیب ِ انتشرت ف ساح ِ دارِنا!
) ینت ِقل ب مِن مدینتِنا لِمد ِ شهرینِ لِم ِهم داری !
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ین

«

در گزینءه ( ( اِنتبهوا و اِستیقظوا هر دو به معنی

«بیدار شدند» هستند .بررسی سایر گزینهها:
ِ
گزینءه ( :)2حاولوا :تالش کردند � هبوا :رفتند /گزینءه ( ) :البها م:
چهارپایان � الحدا ِق :با ها /گزینءه ( ) :تصبِح :میشود � تکون :میباشد
رجم ار :
 ین ««بعد از اتفا افتادنِ باران ماهی ،زمین  ...............میشود ،با ماهیهای
 ...............روی زمین!»
رجم گزینهها :گزینءه ( ) :پراکنده � مرتبط /گزینءه ( :)2پوشیده (مفروش) �
پراکنده /گزینءه ( ) :مرتبط � زیبا /گزینءه ( ) :پدیده � قوی
در گزینءه ( ( اِجلِس یعنی «بنشین» که با جمله
 ین «جور نیست؛ جای خالی باید با جلِس (بنشان) پر میشد:
«فرزندت را کنار خودت  ...............تا از او محافظت کنی».
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :ملّت ایران قبل از انقالب اسالمی فشار را قبول
نکردند /.گزینءه ( :)2چمدانت را برای بازرسی به اینجا بیاور /.گزینءه ( ) :باتری
موبایلم خالی نمیشود مگر بعد از دو روز!
و بهحا ت با ر وبا
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ا روز دو بار با د شار بشه

(

در گزینءه ( (2العمال جمع العمیل و به معنی
 ین «ِ
ِ
«مزدوران» است .عامل کلمهای است که به صورت سالم (عاملون و عاملین(
مکسر (الع ّمال) جمع بسته میشود.
و به صورت ّ
در سایر گزینهها جمع کلمات صحیح است:
گزینءه ( ) :قا ِد )قاد ) :رهبر /گزینءه ( ) :مقبر )مقاب ِر) :آرامگاه ،مقبره/
گزینءه ( ) :زمیل )زمال ) :همکالسی ،همکار
در گزینءه ( ) جمله دربارءه «باتری» است و به
«
 ینجای فرشا (مسواک) باید بطّاری قرار میگرفت ،یعنی :قطعهای در موبایل
مدتی استفاده از گوشی ،خالی میشود که باتری نام دارد.
وجود دارد که بعد از ّ
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :کسی که به دشمنان وطن خدمت میکند
مزدور است /.گزینءه ( :)2فیلمهایی هستند که دیدنشان به کودکان اجازه
داده نمیشود و غیرمجاز هستند /.گزینءه ( ) :موقع واردشدن به سایر
کشورها به گذرنامه احتیاج داریم.
در گزینءه ( ( صبح و صار هر دو به معنی «شد»
 ین «هستند .بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)2بسط ( سترد ،بسا کرد) � خذ
( رفت) /گزینءه ( ) :التعلم (یادگیری) � التعلیم (یاددادن) /گزینءه ( ):
نزول (پایینآمدن ،ریزش) � صعود (باالرفتن)

ین

«

در گزینءه ( (2ا سا (بدی) و ا حسان (نیکی)

مت اد هستند.
رجم گزینهها :گزینءه ( ) :کشورهای اسالمی ،مجموعهای از ملّتهای
بسیار هستند /.گزینءه ( :)2انسان براساس شخصیتش بدی یا وبی کردن به
دیگران را انتخاب میکند /.گزینءه ( ) :بیاموزید و بفهمید و جاهل نمیرید!/
گزینءه ( ) :اسب میتواند ایستاده روی پاهایش بخوابد.
در گزینءه ( ( الذّکریات یعنی «خاطرات» و با توجه
«
 ینبه معنی جمله ،غلط است « :ا ر  ،جز ی از تکالیف درسی ما است».
در سایر گزینهها ّاما جمالت درست هستند:
گزینءه ( ) :یکپنجم عدد چهل مساوی است با هشت /.گزینءه ( :)2رهبر
کسی است که مسئوالن را به انجام وظایفشان نصیحت میکند /.گزینءه ( ):
گمرک جایی است که در آن کاالهای مسافران بازرسی میشود.
در گزینءه ( ( سوا یعنی «یکسان» و مختلِف
«
 ینیعنی «متفاوت ،مختلف» و این دو کلمه مت اد هم هستند.
ِ
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :العمال (مزدوران) � صدقا (دوستان)/
گزینءه ( :)2بث (پخشکردن ،پراکندن) � نشر (پراکندن) /گزینءه ( ) :ح ّری
(آزادی) � حرب (جن )
رجم ار « :هنگامی که آسمان شروع به
 ین «باریدن کرد ،حیا مدرسه از دانشآموزان «. ...............
شد
ل
متحو
):
(
گزینءه
/
گزینءه ( ) :خالی شد /گزینءه ( :)2پراکنده کرد/
ّ
گزینءه ( ) :شست
فر  :پراکنده کرد ،تفرقه انداخت ،جدایی انداخت
رجم ار « :ای سربازان من؛ اکنون
 ین «مقر دشمنمان حمله کنیم ،آیا  ...............شدهاید؟»
میخواهیم به ّ
گزینءه ( ) :خواب /گزینءه ( :)2غافل /گزینءه ( ) :عذرخواهیکننده/
گزینءه ( ) :آماده
رجم گزینهها :گزینءه ( ) :صحنهها /گزینءه (:)2
 ین «پدیدهها /گزینءه ( ) :رخدادها /گزینءه ( ) :تندیسها
با توجه به معنای عبارت ،گزینءه ( ) نمیتواند مناسب باشد« :در طبیعتی که
خداوند بلندمرتبه آفریده است  ..............ی عجیبی را میبینیم».
رجم گزینهها:گزینءه( ):باورمیکند/گزینءه(:)2
«
 ینمینامد /گزینءه ( ) :به تعجب میاندازد /گزینءه ( ) :برمیانگیزد
ِ
عبارت «مردم را  »................کامال ً واضح است که گزینءه ( (
با توجه به
صحیح است.
رجم گزینهها :گزینءه ( ) :افتادن /گزینءه (:)2
 ین «پراکندهشدن /گزینءه ( ) :باریدن /گزینءه ( ) :پایینآمدن
«تفر » واژءه
با توجه به عبارت « ..............ماهیها از آسمان» واضح است که ّ
مناسبی نیست.
رجم گزینهها :گزینءه ( ) :ساالنه /گزینءه (:)2
 ین «همواره /گزینءه ( ) :روزانه /گزینءه ( ) :به سادگی
با توجه به اینکه پدیدءه باران ماهی «همواره» یا «روزانه» یا «به سادگی» ر
نمیدهد ،گزینءه ( ) صحیح است.
رجم گزینهها:
 ین «گزینءه ( ) :نمایان میشود /گزینءه ( :)2فرستاده میشود /گزینءه ( ):
مشرف میکند
جشن میگیرد /گزینءه ( )ّ :
با توجه به عبارت «از عجیبترینِ این منظرهها است که با آن قدرت خداوند
 ».............گزینءه ( ) مناسب است.

»عمال » به معنای «مزدوران» بوده و مفرد آن
 ین «»عمیل» است و جمع «عامِل» (کارگر)« ،ع ّمال» است.
رجم لما  :گزینءه ( ) :قا د :فرمانده � حبل :ریسمان � ید :دست/
گزینءه ( :)2ظاهر  :پدیده � ثلج :برف ،یخ /گزینءه ( ) :فِلم :فیلم � ریح :باد �
سما  :آسمان /گزینءه ( ) :سن  :سال � نب :گناه � نا م :خواب
با توجه به مفهوم عبارت ،باید در جای خالی
 ین «مالکیت را برساند« .لد « )لد  ) +در
مفهوم
که
شود
کلمهای قرار داده
ّ
گزینءه ( ( »ل » در گزینءه ( )2و «عند » در گزینءه ( ) همگی این مفهوم
را میرسانند ولی گزینءه ( ) ترکیب مناسبی برای این کار نیست« :تلفن
همراهی دارم که باتریاش طی نیمروز خالی میشود».
به معنای فعلهای زیر د ّقت کنید:
 ین «تصد  :راست میگویی � یصد  :راست میگوید � یصد  :باور میکند �
تصد  :باور میکنی
صد » و در جای خالی
«ت
اول
خالی
جای
در
جمله
مفهوم
حاال با توجه به
ّ
دوم «یصد » را قرار میدهیم« :آیا باور میکنی مردی که هرگز در برابر گناه
صبر نمیکند ،راست بگوید؟!»
الزم به کر است که فعل دوم برای «رجل» به کار میرود و نمیتواند مؤ ّنث
یا مخاطب باشد.
ا رجمه :
 ین «لبع المناطق  :...لِ�  +اسم یا ضمیر در ابتدای جمله معنی «داشتن»
ایجاد میکند؛ بنابراین در اینجا ترجمه به این صورت است :بع ی از مناطق
در جهان  ...............دارند.
حیرت :فعل ماضی است و به معنای «به تع ّجب انداخته ،حیران کرده»
ما یصد « :باور نمیکنند»
صور :تصاویر (جمع صور )
بررسی سایر گزینهها :گزینءه (« :)2وجود دارد» معادلی در عبارت عربی ندارد.
«به حیرت میاندازد» م ارع اخباری است /.گزینءه ( )« :حیرتانگیزی»
معادلی در عبارت عربی ندارد .حیرت فعل است و باید به صورت فعل ترجمه
شود .ترجمءه بخش دوم عبارت کامال ً اشتباه است /.گزینءه ( )« :هم«
معادلی در عبارت عربی ندارد« .صحنههای» ترجمءه غلطی برای صور است.
لما م :
 ین «رد گزینءه ((2
عندما :هنگامی که ،زمانی که
رد گزینءه ((2
شاهدنا :دیدیم
رد
قریتنا :روستای خود ،روستایمان (ضمیر «نا» باید ترجمه شود).
گزینءه ( (
رد گزینءه ( (
اِحتفلنا :جشن گرفتیم (فعل ماضی است).
ک ّنا ننت ِظر :انتظار میکشیدیم (کان  +فعل م ارع ماضی استمراری)
رد سایر گزینهها
لما م :
 ین «ّ
رد گزینههای ( ) و ( (
کل واحد م ّنا :هر یک از ما ،هر کدام از ما
رد سایر گزینهها
حاول :تالش کرد (فعل ماضی و للغا ب است).
رد گزینءه ( (
سرار :رازها (جمع است).
رد گزینههای ( ) و ( (
هذه ا سما ا ّلت  :این ماهیهایی که
رد گزینءه ( (
کانت :بودند (ماضی است).
ا رجمه :
«
 یناستغفروا :آمرزش خواستهاند (فعل ماضی است چون در جمله ضمیر
رد گزینههای ( ) و ((2
»هم» داریم .پس این فعل هم للغا بین است).
رد گزینههای
من یغفر :چه کسی میآمرزد؟ (فعل یغفر م ارع است).
) )2و ( (

بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( )« :باید» معادلی در آیه ندارد« .بخواهند»
م ارع است در حالی که فعل جمله ماضی است /.گزینءه (« :)2میخواهند»
م ارع است در حالی که فعل جمله ماضی است � «میتواند» اضافی است/.
گزینءه ( ) :فعل یغ ِفر م ارع است و نباید ماضی ترجمه شود.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :یکره :یعنی
 ین ««بدش میآید» � القیام ب�  :...پرداختن به  ...رجم رس  :آیا از پرداختن به
کارهای زشتی که خداوند از آنها بدش میآید ،خودداری نمیکنید؟ /گزینءه (:)2
سنویّاً :ساالنه ،هر ساله /گزینءه ( )ِ :
رسلوا :بفرستید (فعل امر از باب فعال است).
لما م :
 ین «رد گزینههای ( ) و ( (
العدو :مزدورانِ دشمن
عمال
ّ
رد گزینههای ( )2و ( (
یحاولون :تالش میکنند
رد گزینءه ((2
بث الخالف :پراکندن اختالف
ّ
رد گزینءه ( (
اللّغات و ا لوان :زبانها و رن ها
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( )« :تالش کرده» ترجمءه درستی نیست/.
گزینءه (« :)2گسترش پیدا کند» :ترجمءه درستی نیست و «بسیار» اضافی
است /.گزینءه ( )« :دشمن مزدور» غلط است و «تأکیدشان روی  ....است»
ترجمءه صحیحی نیست.
در گزینءه ( ) :تفقهوا یعنی «بیاموزید» و فعل امر
 ین «است و ال تغفلوا فعل نهی ،بنابراین ترجمءه درست چنین است« :در آنچه در
جهان ر میدهد بیندیشید و غفلت نورزید!«
-

ین

«

لما م :

ک ّنا نشاور :مشورت میکردیم (کان  +فعل م ارع ماضی استمراری)
رد گزینههای ( )2و ( (
رد گزینههای
ف ا مور :در کارها (هیچ ضمیری به آن ن سبیده!)
) )و( (
رد گزینههای ( )2و ( (
مصلح  :مصلحت
رد گزینءه ((2
المجتمع ا سالم  :جامعءه اسالمی
یجتهدون :تالش میکردند (همان ک ّنا در ابتدای جمله باعث میشود تا
رد گزینههای ( ) و ( (
این فعل هم ماضی استمراری ترجمه شود).
لما م :
 ین «رد
خلقنا )خلق  +نا) :ما را خلق کرد /آفرید (فعل ماضی است).
گزینههای ( ) و ( (
رد
قبا ل مختلف  :قبیلههای متفاوتی (باید نکره ترجمه شود).
گزینءه ( (
حتّی نتعارف :تا همدیگر را بشناسیم (باب تفاعل معموال ً به کمک
رد گزینههای ( ) و ( (
«همدیگر» و «یکدیگر» ترجمه میشود).
رد
کرمنا ) کرم  +نا) :گرامیترینِ ما ( کرم اسم تف یل است).
سایر گزینهها
تقانا ) تقی  +نا) :باتقواترینِ ما ،پرهیزگارترینِ ما ( تقی نیز اسم تف یل
رد سایر گزینهها!
است).
لما م :
 ین «رد
نزلوا :پایین بیاورید (فعل امر از باب تفعیل و متعدی است).
گزینههای ( )2و ( (
رد
ق ّسموها :آنها را تقسیم کنید (فعل امر از باب تفعیل است).
گزینههای ( )2و ( (
حتّی تفرحوهم :تا آنها را خوشحال سازید( .تفرحون فعل للمخاطبین از
رد گزینههای ( )2و ( (
متعدی است).
باب تفعیل و ّ

417

ین

418

«

ِ
رد
یالحظون :مالحظه میکنند ،میبینند (فعل م ارع است).
گزینههای ( ) و ((2
رد سایر گزینهها
ظا ِهر  :پدیدهای
رد گزینههای ( ) و ( (
کأن :گویی ،اِنگار
رد سایر گزینهها!
تم ِطر :میبارد (م ارع است).
لما م :
«
 ینعلینا :ما باید ،بر ماست (در همءه گزینهها درست ترجمه شده).
رد گزینءه ( (
ن نشتر  :که بخریم
رد گزینههای ( )2و ( (
البِطاق  :بلیت
حتّی ندخل الملعب :تا به ورزشگاه وارد شویم ،تا وارد ورزشگاه شویم
«بتوانیم» در گزینههای ( )2و ( ) اضافی است.
رد گزینءه ( (
رد
لمشاهد المبارا  :برای دیدنِ مسابقه (المبارا مفرد است).
گزینههای ( ) و ( (
لما م :
 ین «رد سایر گزینهها
ما رسلنا :نفرستادیم (ما  +فعل ماضی ماضی منفی)
مِن رسول :هیچ پیامبری (در اینجا «مِن» را هیچ ترجمه میکنیم ،در
رد گزینههای ( ) و ( (
ضمن رسول مفرد است).
رد گزینههای ( ) و ( (
ّال :بهجز ،جز
(قبلش «آن» نداریم و ضمیر «�ه» نیز مفرد
قومِ ِه :قومش ،مردمش
رد گزینههای ( ) و ( (
است).
لما م :
 ین «رد
یتجلی :جلوهگر میشود ،آشکار میشود (فعل م ارع است).
گزینههای ( ) و ( (
سالمی  :ا ّتحاد ّامت اسالمی (م اف  +م افالیه  +صفت)؛
ا ّتحاد ا ّم ا
ّ
رد گزینءه ( (
دقت کنید که ترجمءه سنویّاً نباید بین اینها فاصله بیندازد
رد گزینءه ( (
ا ّتحاد :اسم است و نباید «متحد میشوند» ترجمه شود
رد گزینءه ( (
یشترِ  :شرکت میکنند
لما م :
 ین «رد گزینءه ( (
کل ال ّناس :همءه مردم
رد گزینههای ( ) و ((2
مع بع هم :با یکدیگر ،با همدیگر
رد گزینءه ((2
ال یفرقهم :آنها را جدا نکند ،آنها را پراکنده نسازد
در
تعایشاً ِسلمیاً :زندگی مسالمتآمیز ،همزیستی مسالمتآمیز
همءه گزینهها درست ترجمه شده است.
رد گزینءه ((2
جا ِهل :نادانی ،یک نادان (مفرد است).
در گزینءه ( )« :نتواند» اضافی است و این گزینه نیز رد میشود.
«
 ینن نجلِس :بنشانیم (فعل از باب فعال است و باید مفعولپذیر ترجمه
رد گزینههای ( ) و ( (
شود!)
عندنا :کنار ما ،کنارمان (عندنا نباید «کنار فرزندان» ترجمه شود).
رد گزینءه ( (
نعلمهم :به آنها یاد بدهیم ،به آنها آموزش دهیم (نعلم از باب تفعیل
است و باید مفعولپذیر ترجمه شود ،در ضمن «هم» مفعولِ این فعل است).
رد گزینههای ( )2و ( (
لما م :
 ین «ضمه) یعنی یکپنجم و خمس
خمس :یکپنجم (دقت کنید که خمس (با ّ
رد گزینههای ( ) و ( (
(با فتحه) یعنی پنج)
لما م :

زمال  :همکالسیهایم ،همشاگردیهایم (ضمیر « » باید در جای
رد گزینههای ( )2و ( (
خودش ترجمه شود).
قادرون :میتوانند ،توانایی دارند (نباید به صورت فعل ماضی ترجمه شود).
رد گزینههای ( )2و ( (
لما م :
 ین «حیرت :حیرتزده کرده است ،شگفتزده کرده است (از باب تفعیل است
ّ
رد گزینءه ( (
و باید به صورت مفعولپذیر ترجمه شود).
رد گزینءه ( (
سنوات طویل ً :سالهای طوالنی
ما وجدوا :نیافتند ،پیدا نکردند (ما  +فعل ماضی ماضی منفی)
رد گزینههای ( ) و ( (
رد گزینءه ( (
جواباً :پاسخی (مفرد است).
لما م :
 ین «ی ِ
رد گزینءه ( (
رسل( :در اینجا) میفرستد (م ارع است).
رد گزینءه ( (
الریح است).
الریا  :بادها (جمع است ،مفرد آن ّ
ّ
رد گزینههای ( ) و ( (
سحاباً :ابری (مفرد است).
رد گزینءه ( (
ت یر :برمیانگیزد (فعل م ارع است).
رد گزینههای ( ) و ( (
یبسط :میگستراند (فعل م ارع است).
رد گزینءه ( (
السما  :آسمان (مفرد است).
لما م :
 ین «در همءه گزینهها درست ترجمه شده است.
رسل( :دراینجا) فرستادند
ِ
رد گزینههای ( )2و ( (
العلما  :دانشمندان (جمع العالم است).
رد گزینءه ((2
فریقاً :گروهی ،یک گروه
رد گزینءه ( (
زیار المکان :دیدنِ محل ،دیدن مکان ،دیدار محل
رد گزینءه ( (
تتساقط :میافتند (فعل م ارع است).
هذه االمطار الشدید  :این بارانهای شدید («هذه» باید ترجمه شود ،در
رد گزینههای ( ) و ( (
ضمن ا مطار جمع است).
لما م :
 ین «انعقدت :برگزار شد ،برپا شد
رد گزینههای ( ) و ( (
التکریم :بزرگداشت ،تکریم
لیتعرف ا خرون علی :تا دیگران بشناسند ،تا دیگران آشنا شوند با ( ...دقت
ّ
کنید فعل «تعرف علی» به معنی «آشنا شد با  »...یا « ...را شناخت» است و
رد گزینههای ( )2و ( (
در این عبارت «ا خرون» فاعل آن است).
لما م :
 ین «رد گزینءه ( (
لیس :نیست
رد
ال لوج و ا مطار :برفها و بارانها (هر دو جمع هستند).
گزینههای ( )2و ( (
رد گزینءه ((2
ا سما  :ماهیها (جمع است).
رد سایر
(«جداً» باید ترجمه شود).
است
جداً :بسیار عجیب
ّ
عجیب ّ
گزینهها
در گزینءه ( ) «مانند» اضافی است و در عوض «ولکن» ترجمه نشده است.
لما م :
 ین «متعدی (مفعولپذیر) است).
تسحب :میکِشد ،میکشاند (این فعل ّ
رد گزینههای ( )2و ( (
رد گزینههای ( )2و ( (
لیها :به سوی خودش ،به سویش
نسم  :مینامیم (دقت کنید فعل با «ن�» شروع شده ،پس م ارع و للمتکلم
معالغیر است)
رد گزینههای ( )2و ( (

بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :المرافقین:
 ین «رجم رس  :درود بر همراهان .به
همراهان ،الجوازات :گذرنامه ها
بخش گذرنامه بروید /.گزینءه ( ) :اِنقطع :قطع شد ،قطع شده است (فعل از
رجم رس  :خدایا امیدم از
باب انفعال است و مفعول نمیپذیرد).
خلق قطع شده است و به تو توکل نمودم /.گزینءه ( ) :نیام :خواب هستند
رجم رس « :مردم خواباند و هنگامی که بمیرند بیدار میشوند».
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)2اغ ِفر لنا :ما را
 ین «رجم رس « :و از ما درگذر (ما را عفو کن) و ما را بیامرز و
بیامرز
به ما رحم کن /».گزینءه ( ) :معکم :همراه شما (باید ترجمه شود).
رجم رس « :پس منتظر باشید ،که من همراه شما از منتظران هستم/».
گزینءه ( ) :ال تحملنا :به ما تحمیل مکن (دقت کنید که آخرِ فعل ساکن
رجم رس :
داریم ،پس فعلِ نهی است :ال تحمل  +ضمیر نا)
«پروردگارا! آنچه طاقتش را نداریم به ما تحمیل مکن!»
در گزینءه ( ( خوا در واقع « خوانِ  » +است
 ین «و ترجمءه آن میشود« :دو برادرم» .اگر در عبارت « خ » داشتیم آنوقت
رجم رس « :دو برادرم (برادرانم)
ترجمءه حاضر درست میبود
هفتءه آینده به شمال ایران سفر میکنند».
در گزینءه ( ( نزل (بر وزن فعل) از باب فعال
«
 یناست و به صورت مفعولپذیر ترجمه میشود؛ یعنی «نازل کرد ،فرو فرستاد»
ار « :و از آسمان آبی پربرکت نازل کرد».
رجم رس
لما م :
«
 ینرد گزینههای
ال تسبوا :دشنام ندهید ،ناسزا نگویید (فعل نهی است).
) )2و ( (
در همءه گزینهها درست
یدعون :فرامیخوانند ،دعوت میکنند
ترجمه شده است.
رد گزینههای ( ) و ( (
من دون ا  :جز خدا ،غیر از خدا
یسبوا :دشنام میدهند ،ناسزا میگویند (فعل م ارع و غایب است).
رد گزینههای ( ) و ((2
در گزینءه (« )2نباید» معادلی در عبارت عربی ندارد!
در گزینءه ( ) «اگر» معادلی در عبارت عربی ندارد!
لما م :
 ین «تعلموا :بیاموزید ،یاد بگیرید (تعلم از باب تفعل و به معنی «یادگرفتن ،آموختن»
است ،دقت کنید از همین ریشه در باب تفعیل فعل «علم ،یعلم» را داریم به معنی
«یاددادن و آموزشدادن» که در ادامءه جمله آمده است؛ در ضمن با توجه به
رد گزینههای ( ) و ( (
کلیت و معنای جمله ،این فعل امر است نه ماضی!)
ّ
علموها )علموا  +ضمیر «ها») :آن را یاد بدهید ،آن را آموزش دهید
رد سایر گزینهها
در
تکلم :صحبت کرده است ،سخن گفته است (فعل ماضی است).
همءه گزینهها درست ترجمه شده است.
رد گزینءه ((2
ب ِها )ب ِ�  +ضمیر «ها») :به آن ،به وسیلءه آن
لما م :
 ین «رد گزینءه ( (
ساکنو (ساکنون) :ساکنین
یختلفون :تفاوت دارند ،متفاوتاند (معنی «اختالف و درگیری داشتن»
رد سایر گزینهها
ندارد ،در ضمن فعل م ارع است).
رد گزینءه ( (
یتعایشون :همزیستی میکنند (م ارع است).
با وجود اینکه (در گزینءه ( )2زا د است).
لما م :
 ین «رد گزینءه ( (
ماشیت :همراهی کنی

رد گزینههای ( ) و ( (
صدقا  :دوستان (معنی همکالسیها نمیدهد).
سوف تتفقه :خواهی فهمید (سوف  +فعل م ارع م ارع مستقبل)
رد گزینههای ( ) و ( (
در ضمن :در گزینءه ( ) معادلی برای «زیادی» در عبارت عربی نیست/.
در گزینءه ( ) «خواهد بود» معادلی در عبارت عربی ندارد /.در گزینءه ( (
«بهتر» ترجمءه درستی نیست و «مطالبی» معادلی در عبارت عربی ندارد.
لما م :
«
 ینرد گزینءه ((2
شار  :شرکت کنند ،مشارکت کنند
رد گزینههای ( ) و ((2
خمس :یکپنجم
رد گزینءه ((2
مظاهر ِ یوم القدس :تظاهرات روز قدس
تجلی :جلوهگر میشود ،جلوه مینماید (فعل بر وزن تفعل و ماضی است
ولی به دلیل جواب شر بودن به صورت م ارع اِخباری ترجمه میشود).
رد گزینههای ( ) و ( (
رد گزینءه ( (
ا ّتحاد :ا ّتحاد ،یکپارچگی
لما م :
 ین «قام  ...ب ِ�  :پرداختند ( فتیم اگر بعد از قام حرف اضافءه «ب ِ�» بیاید معنای آن
رد گزینههای ( ) و ( (
را عوض میکند!)
رد گزینههای ( ) و ((2
تنزیلِ :پایینآوردن
رد گزینههای ( ) و ((2
الس ّیار ِ  :ماشین (جمع نیست!)
ّ
باز هم رد گزینههای ( ) و ((2
حتی یبیعها :تا آنها را بفروشند
بررسی سایر گزینهها:
«
 ینگزینءه ( ) :در ترجمه ،اسلوب جمله تغییر کرده و ضمیرهای «کم» به
درستی ترجمه نشدهاند:
رجم رس « :همانا گرامیترینِ شما نزد خداوند باتقواترین شماست«.
گزینءه ( :)2علم در اینجا فعل است ،نه اسم تف یل؛
رجم رس « :گفت بیشک من میدانم چیزی را که شما نمیدانید!»
گزینءه ( )ّ :اول اینکه یذ ِهبن فعل است نه اسم ،دوم ضمیر «تان» در ترجمه،
اضافی است.
رجم رس « :قطعاً نیکیها ،بدیها را از بین میبرند».
در گزینءه ( )« :ک ّنا  +فعل م ارع» داریم که
 ین «باید به صورت ماضی استمراری ترجمه شود ،یعنی« :با یکدیگر زدوخورد
میکردیم پس مدیر دخالت کرد و ما را نصیحت کرد � ».در ضمن «تدخل»
یعنی «دخالت کرد» نه «وارد شد».
ا سایر گزینهها :گزینءه ( :)2لد یهم )لد ی  +ضمیر هم) :معنی
«داشتن» دارد /.گزینءه ( ) :حذرنا )حذر  +ضمیر نا) :حذر فعل ماضی بر
وزن فعل و از باب تفعیل است /.گزینءه ( ) :ح ِسن :فعل امر از باب فعال
است (مصدر آن حسان به معنی نیکیکردن) و حسن :فعل ماضی للغا ب
از همان باب است.
لما م :
 ین «رد
صد (برای مذکّر) و تصدقین (برای مؤ ّنث)
باور میکنی :ت ّ
گزینههای ( ) و ( (
رد گزینءه ( (
که ببینی :ن تشا ِهد )یا ن تشاهد ) � ن تری )یا ن تر (
ماهیهایی :سماکاً (هم جمع است و هم نکره ،برای همین نباید «ال» هم
رد گزینههای ( ) و ( (
داشته باشد).
میافتند :تتساقط (چون این فعل در ارتبا با سماکاً به کار میرود ،پس
باید به صورت مفرد مؤ ّنث بیاید ،چون سماکاً
جمع غیرانسان و در حکم
ِ
رد گزینءه ( (
مفرد مؤ ّنث است!)
رد گزینءه ( (
السما
از آسمان :من ّ
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در گزینءه ( ) معادل «خارج شدند» میشود
«
 ینخرج ،دقت کنید که «تخرج ،یتخرج» از باب تفعل و به معنی «فار التحصیل
ِ
المیذ مِن الصف ب ِسرع .
شد» است .عری رس  :خرج کل الت
لما م :
 ین «این پدیدءه عجیب :هذه الظاهر العجیب )الظّاهر اسم مؤ ّنث است و باید از
اسم اشارءه مؤ ّنث یعنی «هذه» برای آن استفاده کنیم ،در ضمن العجیب هم
ِ
رد گزینههای ( )2و ( (
صفت آن است که مؤ ّنث میآید).
رد گزینههای
هر ساله :سنویّاً ،کل سن )شهریّاً یعنی هر ماه ،ماهانه)
) )و( (
رد سایر گزینهها! (دقت کنید در گزینءه ((2
حیران میکند :تحیر
سبب (سبب
فعل به اشتباه به صورت ماضی به کار رفته ،در گزینءه ( ( ت ّ
میشود) اضافی است و در گزینءه ( ) نیز فعل ت یر نیز اضافه آورده شده و
فعل به درستی تعریب نشده است!)
لما م :
 ین «رد گزینههای ( ) و ( (
بندگانش :عباده (ضمیر «ه» فراموش نشود!)
دوری (کردن) :اِجتناب (مصدر است و بهتر است به صورت فعل نیاید).
رد گزینههای ( ) و ( (
بدیکردن :ا سا (دقت کنید السیئ یعنی بدی و السیئات یعنی
رد گزینههای ( ) و ( (
«بدیها» و با «بدیکردن» فر دارند).
رد گزینءه ( (
دستور داده :مر (فعل ماضی است).
(اول اینکه فعل ماضی است پس گزینءه ( ) رد
نازل نموده است :نزل ّ
میشود ،دوم اینکه فعل متعدی است ،دقت کنید که نزل یعنی «نازل شد»
رد گزینههای ( ) و ( (
و فعل الزم است).
لما م :
 ین «اجازه نمیدهیم :ال نسمح (فعل م ارع است پس گزینءه ( )2رد میشود،
در ضمن در گزینءه ( ( علینا داریم که یعنی «ما باید» و اضافی است).
دشمنان :ا عدا (هیچ ضمیری نداریم که به آن چسبیده باشد! پس گزینءه ((2
رد میشود ،در ضمن العمال در گزینءه ( ) تعریب درستی نیست! پس گزینءه ( (
هم رد میشود).
رد گزینههای ( )2و ( (
کشورمان :بالدنا (ضمیر «نا» فراموش نشود).
ِ
دخالت کنند :ن یتدخلوا (در گزینءه ( (2یدخلوا از باب فعال است و یعنی
رد گزینءه ((2
«وارد کنند»)
بررسی سایر گزینه ها :گزینءه ( ) :فعل
 ین ««همنشینی کن» در عربی از باب مفاعل )مجالس ) است ،پس میشود:
جالِس .عری رس  :مجالس العلما ِ ِعباد فجالِسهم ) .جلِس :فعل امر
از باب فعال است و یعنی :بنشان) /گزینءه ( )« :جمع نمیشوند» یک فعل
الزم است که در عربی از باب افتعال ساخته میشود ،یعنی ال یجت ِمعانِ  ،در
ضمن «مؤمن» نیز باید به صورت المؤمن یعنی معرفه بیاید( .مؤمن :مؤمنی،
یک مؤمن) عری رس ّ :ن البخل و الکذب ال یجتمعانِ ف المؤمن/.
گزینءه ( )« :با یکدیگر آشنا شدند» در عربی از باب تفاعل (تعارف) میآید و
صحیحِ آن به این صورت است :تعارف الزمال ف نِهای ِ الصف.
بررسی سایر گزینهها:
 ین «گزینءه ( ) :کامال ً صحیح است و جمله را در حالت «جمع مؤ ّنث» آورده
است /.گزینءه ( :)2اِشتر ماضی است در حالی که «شرکت میکنند» م ارع
است /.گزینءه ( ) :دقت کنید چون جمله با صدقا (اسم جمع) شروع شده،
پس فعلی که پس از آن میآید هم باید به صورت جمع بیاید؛ یعنی :صدقا

یشترکون صحیح است /.گزینءه ( )ّ :اول اینکه الصدیقات یعنی «دوستان»
و یک ضمیر کم دارد ،یعنی :صدیقات صحیح است ،دوم فعل جمله هم باید
مانند صدیقات ،مؤ ّنث بیاید ،یعنی تشترِ صدیقات  ،...و در آخر مهرجان
یعنی «جشنواره» و معنای آن با «جشن» متفاوت است.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)2رجا یک اسم
 ین «ِ
مذکّر است ،پس فعلِ بعد از آن هم باید مذکّر بیاید (ما انقطع)؛ در ضمن
«مشکالت» جمع است و المشکل تعریب درستی نیست /.گزینءه ( ) :قطع
(متعدی) است ،در حالی که اِنقطع یعنی قطع شد
یعنی برید ،قطع کرد
ّ
(الزم است) /.گزینءه ( ) :ال ین ِ
قطع م ارع است در حالی که در عبارت فعل
ماضی داریم؛ الر ّب باید با ضمیر « » و به صورت ربّ بیاید ،رغم یعنی «با
ِ
وجود» که در عبارت فارسی معادلی ندارد.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :مرنا فعل ماضی
 ین «ِ
است در حالی که «دستور میدهد» م ارع است /.گزینءه ( ) :نجادل یعنی
«ستیز کنیم» در حالی که در عبارت فارسی داریم« :ستیز نکنیم» /.گزینءه ( ):
قد یأمر لنا یعنی «گاهی برای ما امر میکند» که تعریب صحیحی نیست ،در
ضمن ّال جادلنا فعل ماضی است در حالی که «ستیز نکنیم» م ارع است.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)2ما اعتمدنا
 ین «فعل ماضی است اما «اعتماد نمیکنیم» م ارع است ،در ضمن صف مفرد
است ّاما «صفوف» جمع است /.گزینءه ( ) :دقت کنید که االختالف در
عربی به معنی «فر داشتن و متفاوتبودن» است ولی منظور از «اختالف«
در عبارت فارسی «ستیز و دشمنی» است که معادل آن میشود ال ِخالف.
ضمناً «یحاولون» نباید جمع باشد و «اِنتشار» هم یعنی «پراکنده شدن» که
هر دو غلط هستند /گزینءه ( ) :ال نعتمد علینا یعنی «ما به خودمان اعتماد
نمیکنیم» و تعریب صحیحی نیست.
لما م » :حیرت» :حیران کرد � «الغیوم
 ین «الشدیده» :بادهای شدید � «لیل مس» :دیشب
«الریا ّ
ّ
السودا » :ابرهای سیاه � ّ
اها سایر گزینهها :گزینءه ( ) :ابر («الغیوم» جمع است � ).آسمان روستا
(«حیرت» ماضی ساده است/).
)»ف » ترجمه نشده است � ).متحیر کرده بود ّ
«الشدید» نیست � ).دهکدءه ما (ضمیر
گزینءه ( ) :قوی (ترجمءه دقیقی برای ّ
«حیرت«
«ما» اضافی است � ).به وحشت انداخت (ترجمءه درستی برای ّ
نیست /).گزینءه ( ) :مردم (باید به صورت مفعول ترجمه شود
مردم را)
(«حیرت» مجهول نیست).
� آسمان دهکده (مانند گزینءه ) � حیرتزده شدند ّ
اها سایر گزینهها :گزینءه ( ) :چه («هل» به
 ین «معنای «آیا» است � ).دربارءه (ترجمءه دقیقی برای «مِن» نیست /).گزینءه ( ):
مدیر (در عبارت عربی به شکل «مدیر المدرس » آمده است ،در واقع کلمءه
»المدرس » جابهجا ترجمه شده است /).گزینءه ( ) :مانند (اضافی است).
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :چشم («عین «
 ین «یعنی «چشم من» ولی ضمیر آن ترجمه نشده است � ).افتادند («تساقط«
مصدر است» به معنای «افتادن») /گزینءه ( ) :وقتی و هستی (اضافی هستند
تو در دنیا خوابی) /گزینءه ( ) :توان («وسعهم» یعنی «توانشان» ولی
ضمیر ترجمه نشده است).
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( )« :الصور«
 ین «جمع «صور » بوده و معنای آن «عکس» است نه «صورت» /.گزینءه ( ):
«دیگران» ترجمءه مناسبی برای «ال ّناس» نیست � «ال ینفع » یعنی «به تو
سود نمیرساند» ولی ضمیر « » ترجمه نشده است /.گزینءه ( )ّ :
«کل» در
این عبارت معنای «همه» میدهد ولی در ترجمه لحا نشده است.

اها سایر گزینهها :گزینءه ( ) :باور میکنی
«
 ینتصد » فعل منفی است نه م بت � ).ماهی (« سماکاً» جمع است
)»ال ّ
ماهیهایی) /گزینءه ( :)2گمان میکردی («تظن» فعل م ارع است
آن باران) /گزینءه
گمان میکنی) � باران (« ل » ترجمه نشده است
) ) :این روز (جابهجا ترجمه شده است و باید به قسمت اول جمله منتقل
سمون» فعل
شود
این روز را جشن میگیرند � ).نامیده میشود («ی ّ
مینامند).
معلوم و جمع است
لما م » :یقوم ب�» :اقدام میکند � ّ
«کل
 ین «سن » :هر سال � «رجل غن ّ » :مردی ثروتمند
اها سایر گزینهها :گزینءه ( :)2پخش میکند («یقوم ب ِ�» ترجمه نشده
است /).گزینءه ( ) :جشن (اضافی است � ).ثروتمندی («رجل» ترجمه
نشده است � ).بلند میشود («یقوم» با «ب�» آمده و معنی «اقدام میکند»
میدهد � ).تقسیم مینماید (معنای درستی برای «توزیع» نیست /).گزینءه ( ):
همهساله ّ
(«کل» با اسم مفرد نکره آمده پس معنای «هر» میدهد نه «همه») �
(«السم » مفرد است � ).از آسمان فرو میریزند (اضافی است� ).
ماهیها
ّ
آن مرد («آن» اضافی است و «غن ّ » ترجمه نشده است � ).است (اضافی)
تصد » :باور نمیکند � « ن
«
 ینلما م » :ال ّ
السم » :بارانی از ماهی («مطر» نکره
من
«مطر
�
کند
سقو
که
یتساقط»:
ّ
است« � ).یقدر علی» :بتواند � «واقفاً» :ایستاده
تصد » متعدی
اها سایر گزینهها :گزینءه ( ) :باورش نمیشد («ال ّ
است � ).باران («مطر» نکره است � ).و نیز (ترجمءه درستی برای «کما»
تصد »
نیست � ).به راحتی (اضافی است /).گزینءه ( :)2باور نمیکنی («ال ّ
با «ه » آمده پس غا ب است � ).باران (مانند گزینءه ) � بر سرت (اضافی
است � ).اسبی («الفرس» نکره نیست /).گزینءه ( ) :راست نمیگوید («صد ،
صد » یعنی «باور کرد») � باران (مانند گزینههای قبل) � فرومیریزد
ی ّ
(«یتساقط» با حرف « ن» آمده ،پس باید به صورت م ارع التزامی ترجمه
شود � ).اسبی (مانند گزینءه )2
لما م ّ :
»کل یوم» :هر روز � «تزیّن» :میآراید �
 ین ««نتأمل» :بیندیشیم.
»ظاهر » :پدیده � «لنتمتّع» :تا بهره ببریم � ّ
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)2آراسته میشود («تزیّن» یعنی «میآراید»،
این فعل از «زین ،یزین» ساخته شده است /).گزینءه ( ) :همهروزه ّ
(«کل» با
»یوم» که مفرد نکره است آمده پس معنای «هر» میدهد نه «همه») � طلوع و
غروب خورشید (ضمیر «ها» در «غروبها» ترجمه نشده است � ).کامال ً (اضافی
است /).گزینءه ( ) :همهروزه (مانند گزینءه ) � بدون شک (اضافی است).
لما م » :اِلزم» :پایبند باش � «التعلّم»:
 ین «یادگیری � « مرانِ » :دو مری ( ...م ّنی و نکره است« � ).قد شجع» :تشویق
کرده است
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :همراه  ...باش (ترجمءه دقیقی برای «اِلزم»
نیست � ).مورد تأکید بوده (اضافی است � ).تشویق شدهاند («قد ش ّجع»
معلوم و مفرد است � ).ابتدای ظهور (ضمیر «ه» در «ظهوره» ترجمه نشده است/).
گزینءه ( :)2بر تو واجب است (مانند گزینءه ) � همان (اضافی است � ).ابتدای ظهور
(مانند گزینءه ) � تأکید کرده است (ترجمءه درستی برای «ش ّجع» نیست/).
گزینءه ( ) :اموری (« مرانِ » م ّنی است).
لما م » :هنا » :وجود دارد (ابتدای جملءه
 ین «اسمیه آمده استّ � ).
شد » :هر سختی � «نستطیع» :میتوانیم � « ن
«کل ّ
ّ
نعرف» :که بشناسیم.

اسمیه
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)2آنجا («هنا » در ابتدای جملءه
ّ
معنای «وجود دارد» میدهد � ).توانستهایم («نستطیع» م ارع است� ).
«عدو» مفرد هستند /).گزینءه ( ) :آنجا
دوستان و دشمنان («صدیق» و
ّ
(مانند گزینءه  � )2همءه سختیها ّ
(«کل» با اسم مفرد نکره آمده پس معنای
«هر» میدهد � ).برای ما (اضافی است � ).شناخت (« ن نعرف» فعل است نه
اسم � ).در پی دارد (اضافی است /).گزینءه ( ) :منافعی («خیر» مفرد است� ).
شناختن (مانند گزینءه ) � به دنبال دارد (مانند گزینءه )
لما م :
«
 ینرد گزینههای ( )2و ( )
ی ِحب :دوست دارد (فعل است).
رد گزینءه ( )
یح ِسن :نیکی میکند (فعل ،م ارع است).
رد گزینءه ( )
ی ِحبه :او را دوست دارد (فعل است نه اسم).
یب ِعد :دور میکند (فعل بر وزن یف ِعل و از باب افعال است ،بنابراین باید به
رد گزینههای ( ) و ()2
صورت مفعولپذیر ترجمهاش کنیم).
لما م :
 ین «رد گزینههای ( ) و ( )
ن :اگر (باید ترجمه شود!)
تذ ِهب :برطرف کنی (چون بعد از ن آمده به صورت م ارع التزامی ترجمه
رد گزینههای ( ) و ( )
میشود).
رد گزینههای ( ) و ( )
شر آنچه که پیش فرستادیم
منا:
د
شر ما ق
ّ
رد سایر گزینهها
سنذو  :خواهیم چشید (س�  +فعل م ارع مستقبل)
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :در «شیرینیِ عاقبت» ترجمءه «ف » نیامده
است /.گزینءه ( )« :بدیهایی» و « ا قه» معادلی در عبارت عربی ندارند/.
گزینءه ( )« :اینکه» و « ا قه» معادلی در عبارت عربی ندارند.
لما م (که تقریباً در همءه گزینهها درست
 ین «ترجمه شدهاند):
جاهدا :تالش کنند ،بکوشند (بعد از « ن» آمده پس م ارع التزامی
ترجمه میشود).
ن تشرِ  :که شریک کنی ،که شریک قرار دهی
لیس ل  :نداری (لیس  +لِ�  +اسم یا ضمیر معنی نداشتن میدهد).
ال ت ِطعهما :از آنها اطاعت نکن (ال  +ت ِطع  +ضمیر «هما» :فعل نهی است
که مفعولش به آن چسبیده است).
بررسی سایر گزینهها:

گزینءه ( )« :هرگاه» ترجمءه مناسبی برای « ن» نیست« ،مبادا» معادلی در
عبارت عربی ندارد و همچنین بهتر است که ال ت ِطع را به صورت فعل ترجمه
کنیم ،نه اسم! /گزینءه (« :)2که نمیدانی چیست» معادلی در عبارت عربی
ندارد و ترجمءه درستی نیست« ،نباید» و «بپذیری» هم معادلی در عبارت عربی
ندارند /.گزینءه ( )« :هیچگونه» معادلی در عبارت عربی ندارد و اضافی است.
لما م :
 ین «رد سایر گزینهها
ال تحمل :تحمیل مکن (فعل نهی است و مفعولپذیر).
شریک  :شریکت ،شریک خود (ضمیر « » باید درست و سر جایش ترجمه
رد سایر گزینهها
شود).
رد سایر گزینهها
ف الحیا  :در زندگی
رد گزینءه ( )
بداً :هیچگاه ،هرگز
رد سایر گزینهها
نه :زیرا او ( ِ ن � +ه)
سیخجل :خجالت خواهد کشید (س�  +فعل م ارع فعل مستقبل)
رد سایر گزینهها!
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در گزینءه ( ( ال یتو ّقعون فعل م ارع است،
«
 ینّ
بنابراین ترجمءه درست عبارت« :اما آنها از مردم چیزی را توقع ندارند«.
لما م :
 ین «رد سایر گزینهها!
صبحوا :گردیدند ،شدند (فعل ،ماضی است!)
رد سایر گزینهها!
مفاتیح :کلیدهایی (جمع است).
رد سایر گزینهها!
قفاالً :قفلهایی (جمع است).
لما م :
 ین «رد گزینههای ( ) و ( (
انکسر :شکست (ماضی است!)
ِ
صفت قطرات
قطرات الما الصغیر  :قطرههای کوچک آب (دقت کنید الصغیر
رد سایر گزینهها!
است و الما م افالیه است که بین آنها فاصله انداخته).
حد  :به وجود آمد ،ر داد (فعل ماضی است! در ضمن معنی «تشکیل
رد سایر گزینهها!
داد» نمیدهد!)
لما م :
 ین «تصد  :باور داری (فعل صد  ،یصد به معنای باورداشتن است).
رد گزینههای ( ) و ( (
رد گزینههای ( ) و ( (
قوی الظلم :نیروهای ظلم ،نیروهای ستم
ِ
رد سایر گزینهها
تقدر :میتوانند (فعل م ارع است).
ار « :کسانی که ظلم و ستم
رجمه م
 ین «کردهاند خواهند دانست که به کدامین بازگشتگاه باز خواهند گشت ».مفهوم
آیه این است که کسانی که ظلم و ستم کنند حتماً سزای ظلم و ستم خود
را خواهند دید.
م
گزینهها :گزینءه ( ) :اگر ظلمی کردی به توبه و بخشش خداوند
مفهوم :بخشش و توبهپذیری خداوند /گزینءه (:)2
امید داشته باش
هر کس ستم کند ،روزگار پاسخش را میدهد
هممفهوم آیه است/.
گزینءه ( ) :در مسیر زندگی برای اینکه به خطر گمراهی نیفتی ،بدون
مفهوم :استفاده از راهنما /گزینءه ( ):
راهنما و راهبلد طی مسیر نکن
این بیت شعر هم به معنای «انتظار» اشاره دارد و ربطی به آیءه قرآن ندارد.
در مصراع دوم مفهومِ شعر کامال ً مشخ است:
 ین «همفکری و مشورت با دیگران باعث قویتر شدنِ عقل و تصمیم میشود.
رجم ار  :گزینءه ( ) :با آنان به روشی که بهتر است گفتوگو کن
مفهوم راه و روش صحبتکردن /گزینءه ( :)2پس مرا یاد کنید تا شما
را یاد کنم مفهوم یاد خدا /گزینءه ( ) :همانا وعدءه خداوند حق است.
مفهوم بهحق بودن وعدههای خداوند /گزینءه ( ) :در کار ها با آنان
مشورت کن مفهوم اهمیت مشورت
دقت کنید که صورت سؤال ،گزینهای را میخواهد
 ین «که با عبارت هممفهوم نباشد!
رجمه م
ار « :آنچه از خوبی کسب کرده به سود اوست و
آنچه از بدی به دست آورده به زیان اوست ».یعنی نتیجءه همءه کارها از
خوب و بد به خود آدم برمیگردد .همءه گزینهها همین مفهوم را دارند بهجز
گزینءه ( )2که به مفهوم «رنجِ جدایی و دوری» اشاره دارد.
ار :
رجمه م
 ین «اهمیت
«همگی ،به ریسمان الهی چن زنید و پراکنده نشوید» این آیه به ّ
«ا ّتحاد و یکپارچگی» در سایءه خداوند و دوری از تفرقه اشاره میکند.
رجمه م
گزینهها :گزینءه ( ) :اسالم بر پایءه منطق و دوری از
ربطی به اتحاد ندارد /.گزینءه ( :)2همانا این
بدیکردن استوار است
ّامت شما ّامتی واحد است و من پروردگار شمایم پس مرا عبادت کنید

به یکپارچگی و وحدت اشاره دارد و با آیءه دادهشده مرتبط است /.گزینءه
این هم به یکپارچگی اشاره
) ) :اسالم به ادیان الهی احترام میگذارد
این هم
ندارد / .گزینءه ( ) :هر گروهی به آنچه که دارد شاد است
به یکپارچگی اشاره ندارد.
یه« :و چه کسی غیر از خداوند
رجمه م
 ین «گناهان را میآمرزد؟» این آیه به بخشایندگی خداوند اشاره دارد و اینکه به
کسی جز او امید نداشته باشیم که با گزینءه ( )2متناسب است.
بررسی م
گزینهها :گزینءه ( ) :اهمیت آزارنرساندن به خلق خدا/
گزینءه ( :)2اشاره به توبهپذیری و بخشایندگی خداوند و ناامید نشدن انسان
از او /.گزینءه ( ) :این شعر میگوید که خوشبختی انسان به این است که
خداوند او را ببخشد ،نه به داشتن قدرت و ثروت /.گزینءه ( ) :اشاره به
قدرت خداوند در خلق انسان و ضعیفبودن او در برابر خداوند دارد.
یه« :هر چه از خوبی کسب
رجمه م
 ین «کند به سود اوست و هر چه از بدی به دست آورد به زیان اوست ».منظور
این است که نتیجءه همءه کارهای خوب و بد انسان به خودش بازمیگردد که
این نکته با گزینءه ( ) نزدیکترین تناسب معنایی را دارد.
م
سایر گزینهها :گزینءه ( :)2انتقامگرفتن آسان است ولی با خوبی
ِ
جواب بدی را دادن قدرت میخواهد! /گزینءه ( ) :نیکی و احسان خوب
است ولی نه در حق همهکس! /گزینءه ( ) :بدون انتظا ِر بازگشت نیکی کن
که خداوند از جایی که فکرش را نمیکنی جوابت را میدهد!
بررسی سایر گزینهها:
«
 ینگزینءه ( )« :خداوندا آنچه را که طاقتش را نداریم بر ما تحمیل مکن».
«خداوند کسی را مکلّف نمیکند مگر به اندازءه وسع او!»؛ هر دو هممفهوماند.
گزینءه (« :)2فقط قوم کافران از رحمت خداوند ناامید میشوند».
«مؤمنان از رحمت خداوند ناامید نمیشوند».؛ هر دو هممفهوماند.
گزینءه ( )« :و بر آنچه میگویند صبر کن و از آنها فاصله بگیر».
«با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن».؛ این دو آیه تناسب
معنایی ندارندّ .اولی دربارءه صبر و دومی دربارءه دعوت به سوی خداست.
گزینءه ( )« :و ما را عفو کن و بیامرز و به ما رحم کن».
«پروردگارا از تو آمرزش و رحمت میخواهیم».؛ هر دو هممفهوماند.
ار « :مانند برادرها معاشرت
رجمه م
 ین «کنید و مانند غریبهها معامله کنید ».مفهوم عبارت واضح است و دقیقاً با
گزینءه ( ) هممفهوم است.
سایر گزینهها:
م
کرد.
صبر
کار
آخر
تا
باید
نتیجه
دیدن
برای
(:)2
گزینءه
/
گزینءه ( ) :به اهمیت همنشین و کسانی که با آنها معاشرت میکنیم اشاره
دارد/.گزینءه( ):انسانبرایرفعمشکالتشبایدبهخودشتکیهکند،نهدیگران!
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( )« :همانا خوبیها،
«
 یناهمیت کارهای خوب؛ این شعر اما به
بدیها را از بین میبرند».
اهمیت بخشش اشاره دارد /.گزینءه (« :)2هر گروهی به آنچه دارد
به پذیرش تفاوتها اشاره دارد .شعر اما به اهمیت
خوشحال است».
قناعت اشاره میکند /.گزینءه ( )« :همگی به ریسمان الهی چن زنید و
اهمیت ا ّتحاد و یکپارچگی؛ شعر هم میگوید دولت
پراکنده نشوید».
و ثروت از ا ّتحاد و با هم بودن به دست میآید و نفا عامل از بین رفتن
آنهاست و با آیءه موردنظر تناسب معنایی دارد /.گزینءه ( )« :با بهترین
روش دفع کن (جواب بده»).
جواب خوبی یا بدی را به بهترین روش
دادن؛ شعر میگوید جواب ستم را با ستم بده که با آیه ،در تناق است.

عبارت دادهشده به «ناامید نشدن از رحمت
«
 ینخداوند» اشاره دارد که این مفهوم در تمام گزینهها بهجز گزینءه ( ) دیده
میشود .در گزینءه ( ) به «تالش برای رسیدن به محبوب که همان خداوند
است» اشاره شده است.
رجم گزینهها :گزینءه ( ) :همگی به ریسمان
 ین «اهمیت اتحاد و یکپارچگی
به
نشوید
پراکنده
و
بزنید
خداوند چن
ّ
اشاره دارد /.گزینءه ( :)2این ّامت شماست که ّامتی متحد است و من
پروردگار شما هستم پس مرا بپرستید
اهمیت ا ّتحاد و همبستگی را
ّ
بیان میکند /.گزینءه ( ) :همگی بخورید و پراکنده نشوید زیرا برکت همراه
جماعت است
باز هم به همدلی و با هم بودن اشاره دارد /.گزینءه ( ):
اگر کسی سخنی بگوید که میان مسلمانان تفرقه بیندازد ،بدانید که او مزدور
این جمله دربارءه تفرقهانداختن توسط دشمن و مزدوران
دشمن است.
آن است و ارتبا زیادی با گزینههای دیگر ندارد.
معنای عبارت «بیشتر اشتباهات انسان در زبانش
 ین «است».
:
ار
م
معرف شخصیت اوست و عدم کنترل زبان و
انسانی
هر
«زبان
ّ
گفتار میتواند دردسرهای زیادی را برای انسان فراهم کند».
گزینهها :گزینههای ( ) )2( ،و ( ) تا حد زیادی با عبارت اصلی ارتبا
معنایی دارند ولی عبارت گزینءه ( ) کامال ًبیربط است« :حرف ،حرف میآورد!»
ار « :مانند کسی عمل کن
رجمه م
«
 ینکه میداند خداوند پاداش بدیکردن و نیکیکردنش را میدهد ».یعنی هم
خوبی و هم بدی توسط خداوند پاداش داده میشود.
رجم گزینهها :گزینءه ( ) :هر آن چه از نیکی برای خودتان پیش
میفرستید آن را نزد خداوند مییابید
فقط به نیکی اشاره کرده/.
گزینءه ( :)2نیکی آن است که در پنهان مانند آشکارا عمل کنی
در
نکوهش دورویی است /.گزینءه ( ) :آنچه انسان از خوبی یا بدی انجام دهد
برایش محاسبه میشود
م ل آیءه موردنظر هم به خوبی و هم به بدی
اشاره کرده! /گزینءه ( ) :کسی که خیر انجام دهد در نهایت از آن سود
میبرد
این هم فقط به خیر و نیکی اشاره کرده است.
دقت کنید که سؤال گزینهای را میخواهد که با
 ین «آیه هممفهوم نیست!
رجمه م
ار « :و بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که با
آرامی (فروتنی) بر زمین راه میروند ».این آیه به فروتنی و تواضع اشاره دارد
که با همءه گزینهها هممفهوم است به غیر از گزینءه ( (.
م
گزینهها :گزینءه ( ) :خودپسندی انسان نشانهای بر ضعف عقل
اوست /.گزینءه ( :)2شاخههای درختان میوهدار بیشتر به سمت زمین میل
میکند /.گزینءه ( ) :اگر فی و رحمت الهی را میخواهی ،افتاده و متواضع
باش /.گزینءه ( ) :با افرا و تفریط ،انسان به جایی نمیرسد ،بلکه میانهروی
و اعتدال او را به مقصد میرساند.
بررسی سایر گزینهها:
 ین «ِ
خبار (بر وزن فعال( /گزینءه ( ) :مجالس
گزینءه ( ) :خبار
مجالس (بر وزن مفاعل ( /گزینءه ( ) :یتعارِف
یتعارف (بر وزن یتفاعل(
سایر گزینهها:
 ین «م ارع للمخاطب
وحده
متکلم
ر ِسل/گزینءه(:)2راجع
گزینءه( ):یر ِسل

ترا ِجعین /گزینءه ( ) :تتساقط م ارع نهی ال تتساقط
در گزینءه ( ( خصلتانِ م ّنی و مؤ ّنث است،
 ین «ِ
بنابراین فعل بعد از آن نیز باید م ّنی و مؤ ّنث بیاید ،یعنی :ال تجتمعانِ  .در

سایر گزینهها ،فعلها درست به کار رفتهاند:
گزینءه ( :)2حیرت (حیران کرد) :بعد از ظا ِهر (مفرد مؤ ّنث) آمده و درست است.
گزینءه ( ) :نزلن (پایین بیاورید) :فعل امر للمخاطبات و درست است.
گزینءه ( ) :جلِسوا (بنشانید) :فعل امر للمخاطبین و درست است.
باب فعال :شر  ،یشرِ  ،شرا
 ین «نشرِ
ِ
باب مفاعل  :کاتب ،یکاتب ،مکاتب
تکاتِب
باب مفاعل  :دافع ،یدافِع ،مدافع ِ
(دفاع)
تدافِعون
در گزینءه ( ( نستر ِجع بر وزن نستف ِعل و از ریشءه
 ین «)رجع) از باب استفعال است.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :نست ِمع« :س» در ریشءه فعل است (سمع(
و فعل بر وزن نفت ِعل و از باب افتعال است /.گزینءه ( :)2اِستلم :بر وزن اِفتعل
و از باب اِفتِعال است و «س» در ریشءه فعل است( .سلم( /گزینءه ( ):
ِ
ِ
مجرد از ریشءه (سمع) است( .س ِمع ،یسمع(
اسمعوا :بر وزنِ افعلوا و فعل ّ
در گزینءه ( ( تنع ِقد (برگزار میشود) بر وزن
 ین «تنف ِعل و از ریشءه (ع د) است و «ن» از حروف زا د است.
ِ
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)2اِنت ِخب (انتخاب کن) بر وزن افت ِعل و از

ریشءه (ن ب( /گزینءه ( ) :تنتج (تولید میشوند) بر وزن تفعل و از ریشءه
)نتج( /گزینءه ( ) :اِنتشر (انتشار یافت) بر وزن اِفتعل و از ریشءه (نشر(
یهن بر وزن یفعل و از ریشءه (ه� ن (
یهنئون (به من تبریک میگویند)
در گزینءه ( ( اِنتشرت از ریشءه (نشر) ،از باب
 ین «افتعال است و «ن» در ریشءه فعل است.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :اِنبعث (فرستاده شد) :ریشءه (بع ) در
باب اِن ِفعال :انبعث ،ینب ِعث /گزینءه ( :)2یندفِع (اعزام میشود) :ریشءه (دفع(
از باب اِن ِفعال :اِندفع ،یندفِع /گزینءه ( ) :انقطع (قطع شد) :ریشءه ( ع) از
باب اِن ِفعال :اِنقطع ،ین ِ
قطع
در گزینءه ( (2تعلموا بر وزن تفعلوا و (با توجه به
 ین «معنی) فعل امر از باب تفعل است.
رجم ار « :عربی را یاد بگیرید چرا که یک زبان بینالمللی است».
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :تبعد (دور است) :بر وزن تفعل از ریشءه
)بعد) و مجرد است /.گزینءه ( ) :ال تخرجن (خارج نشوید ،بیرون نروید):
بر وزن تفعلن از ریشءه ( رج) و مجرد است :خرج ،یخرج /.گزینءه ( ) :یأخذ
(میگیرند) :بر وزن یفعل و از ریشءه ( ) و مجرد است :خذ ،یأخذ.
در گزینءه ( ( اِستغ ِفروا فعل امر از باب استفعال و
 ین «صیغءه للمخاطبین است و در رابطه با ضمیر « نتم» به درستی به کار رفته است.
تعلموا (چون ضمیر هم،
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)2تعلمن
تتعلم (چون ه
للغا بین است /).گزینءه ( ) :تتعلمین )للمخاطب (
ِ
اشتغلن (چون هن
للغا ب است /).گزینءه ( ) :اِشتغلتن )للمخاطبات(
للغا بات است).
در گزینءه ( (2تکلمت (بر وزن تفعلت) و از باب
 ین «تفعل و صحیح است :تکلم ،یتکلم ،تکلم.
ر)
ص
(ن
ِ
باب افتعال :انتصر،
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :اِنتصر
شتغل )س�  +نش ِ
تصر ،اِنتِصار /گزینءه ( ) :سن ِ
ین ِ
تغل( (ش ل) باب
افتعال :اِشتغل ،یش ِ
تغل ،اِشتِغال؛ دقت کنید «س�» برای ایجاد معنای
مستقبل آمده و «ن�» در ابتدای فعل عالمت للمتکلم معالغیر در فعل م ارع
است؛ بنابراین هیچکدام از حروف گفتهشده ،زا د نیستند /.گزینءه ( ):
تسمون (بسم) باب افتعال :اِبتسم ،یب ِ
یب ِ
تسم ،اِبتِسام
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-

ین

الغواصون به
در گزینءه ( ( یستخرج در ارتبا با ّ

«

درستی به کار رفته است.
رجمه« :غواصان از عمق دریا مرواریدهای زیبایی را خارج میکنند» .
اِنصحوا ( خو جمع
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)2اِنصح
یتخرجن (طالبات
(برادر) و جمع مذکّر است /).گزینءه ( ) :تتخرجن
جمع مؤ ّنث غایب است و فعل غایب با «ی�» شروع میشود /).گزینءه ( ):
ینت ِظر (صدیق مفرد مذکّر است و فعل باید با «ی�» شروع شود).
تنت ِظر
«
 -ین

تتخرجن حذف (ت�) تخرجن (ابتدایش همزءه امر نمیخواهد ،در ضمن
چون جمع مؤ ّنث است «ن» از آخرش حذف نمیشود).
نون
حذف
تسبین حذف (ت�)
ِ
کتسبین  +همزه اِ ِ
تک ِ
اِ ِ
کتسبین
کتسب
نون
حذف
همزه
(ت�)
حذف
+
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عتذرون
اعتذرون
تعتذرون
اعتذروا
ختا ) ختانِ  ) +مؤ ّنث است و م ّنی؛ پس
«
 ینفعل مناسب با آن تدرسانِ است و خوا ) خوانِ  ) +م ّنی است و مذکّر؛
پس فعل مناسب با آن ،یدرسانِ است.
ضمیرهای مناسب در همءه گزینهها به ترتیب
«
 ینِ
عبارتاند از :گزینءه ( ) :نحن � هما � نت /گزینءه ( :)2نا � هما � ه یا
نت /گزینءه ( ) :نحن � نتما یا هما � ه یا نت /گزینءه ( ) :نا � نتما �
ه یا نت
 ین «( رج)
رج)
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تخرج

تخرج ،یتخرج ،تخرج
تخرجت )تفعلت(
ِ (فت )
ینفتِح (ینفعل)
اِن ِفتا
اِنفتح ،ینفتِح ،اِنفتِح
م)
(سلم)
ل
(س
ِ
ِ
ال نستسلِم )ال نستف ِعل(
استِسالم
استسلم ،یستسلِم ،استسلِم
با توجه به گزینههای دادهشده ،تحترِمانِ دوتا
«
 یننشانه برای تشخی دارد :یکی «ت�» در ابتدای آن ،که نشانءه مؤ ّنثبودن
است و دیگری «انِ » که نشانءه م ّنیبودن است ،پس ختا ) ختانِ ( +
صحیح است.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :خوات :جمع مؤ ّنث /گزینءه ( :)2خت:
مفرد مؤ ّنث /گزینءه ( ) :خو  :جمع مذکّر است.
ِ
در گزینءه ( ( قر ِت چون آخرش «ت» دارد مفرد
«
 ینمؤ ّنث مخاطب یعنی از صیغءه للمخاطب است (م ل ِ
نت(.
رجمه« :چرا قبل از رفتن به جشن ،درسهایت را نخواندی؟»
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :توق ِ
فت :للغا ب است .دقت کنید که با
توجه به جمله ،این فعل در اصل توقفت است که برای راحتی در تل ّف ،
کسرءه عارضی گرفته.
رجمه« :اتوبوس ایستاد تا دانشآموزان سوارش شوند».
گزینءه ( :)2اِستخدموا :للغا بین است .دقت کنید که فعل امر للمخاطبین از
همین فعل به صورت اس ِ
تخدموا است.
رجمه« :کامپیوتر را برای بحثهای علمی به کار گرفتند«.
گزینءه ( ) :یجتمعون :للغا بین است .دقت کنید ّاولش «ی�» دارد!
رجمه« :مؤمنان در موسم حج در خانءه خدا جمع میشوند«.
تقربوا از باب تفعل و بر وزن تفعلوا است .میدانیم
 ین «که در این باب ،فعل ماضی للغا بین (مناسب با ضمیر هم) و فعل امر
للمخاطبین (مناسب با ضمیر نتم) شبیه هم هستند؛ بنابراین از بین گزینهها،
فقط گزینءه ( ) که ضمیر جمع مؤ ّنث است نمیتواند در جای خالی قرار بگیرد.
باید فعلی را پیدا کنیم که سه حرف زا د دارد:
 -ین «

اِنتظر )ن ر( اِفتعل
گزینءه ( ) :انتظروا
الف و ت زا دند/.
مجرد است و حرف زا د ندارد .اِستمس )مس (
که
گزینءه ( :)2یکفر
ّ
ِ
یتکلم
استفعل الف ،س و ت زا دند /.گزینءه ( ) :یتکلمون
) لم( یتفعل ت� و تکرار عینالفعل /گزینءه ( ) :ال یش ِ
تغلون
ِ
اِشتغل (ش ل) افتعل الف و ت زا دند.
بررسی ع ها:
 ین «2تا مزید!
گزینءه ( ) :تعودنا (باب تفعل) � نستقبِل (باب استفعال)
ِ
مزید!
مجرد است � ).اِستغ ِفر (باب استفعال)
گزینءه ( :)2اصبِر (ثالثی ّ
مزید!
مجرد است � ).اِکتسبت (باب افتعال)
گزینءه ( ) :کسبت (ثالثی ّ
ِ
مزید!
مجرد است � ).احترقت (باب افتعال)
گزینءه ( ) :وقعت (ثالثی ّ
رجم ار « :ای ساکنین جهان! با یکدیگر
 ین «مسالمتآمیز «. ...............
سکّان جمع مذکّر است و با توجه به معنی جمله ،در جای خالی یک فعل امر
میخواهیم؛ بنابراین فعل مر للمخاطبین از تعایش ،یتعایش جواب خواهد بود:

یتعایش للمخاطبین تتعایشون امر تعایشوا (همزیستی کنید)
ار « :م ل مؤمن مانند م ل
رجم
«
 ینعطرفروش است ،اگر با او  ...............به تو سود میرساند!»
با توجه به ضمیر « » در نفع و معنای جمله ،فعل باید از صیغءه للمخاطب
باشد ،که تنها در گزینءه ( ( جالست (همنشینی کنی) ماضی و للمخاطب است.
رجم ار « :ساالنه این روز را  ،...............پس
«
 ینبدانید که آن نعمتی است از سوی خدا».
با توجه به وجود فعل امر اِعلموا در جمله و با توجه به معنی عبارت ،در جای
خالی نیز باید یک فعل امر از صیغءه للمخاطبین قرار بگیرد.
دقت کنید که در گزینءه ( ( اِحتفلوا به خاطر فتحه روی فا ماضی للغا بین
است :اِحتفل ،یحت ِفل ،اِحتِفال.
 ین «اِنتشرت :بر وزن اِفتعلت و از باب افتعال است( .اِنتشر ،ین ِ
تشر ،انتِشار(
تساقطت :بر وزن تفاعلت و از باب تفاعل است( .تساقط ،یتساقط ،تساقط(
در گزینءه ( ) فعل اِنفتح از ریشءه (فت ) از باب
 ین «اِنفعال است و نون از حروف زا د به شمار میآید .در سایر گزینهها اما نون
جز ریشءه فعل است:
گزینءه ( ) :اِنتبهوا (نبه�) /گزینءه ( :)2تغ ّن ( ن ) /گزینءه ( ) :ینتفع (نفع)
در گزینءه ( ) با توجه به معنی جمله و آمدن یا
 ین «ِ
بنا در ابتدا ،فعل جمله باید امر باشد ،بنابراین نفقوا صحیح است .دقت
کنید :نفق (ماضی) � ین ِفق (م ارع) � ن ِفق (امر) للمخاطبین ن ِفقوا
(انفا کنید)
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)2بل (ب ِرسان) :فعل امر للمخاطب
بل  ،یبل  ،بل � تبلی  /گزینءه ( ) :کلمن (صحبت کردند) :فعل ماضی
للغا بات
کلم ،یکلم ،کلم � تکلیم /گزینءه ( ) :تعلموا (یاد بگیرید/
تعلم
یاد گرفتند) :با توجه به معنی میتواند هم ماضی باشد هم امر
للغا بین
تعلموا /تعلم للمخاطبین تعلموا � با توجه به معنی،
فقط امر للمخاطبین صحیح است.
در گزینءه ( ) هیچ مصدری نداریم .دقت کنید
 ین «که «مجاوِر » بر وزن «مفاعل » نیست چون حرف «وِ» کسره دارد.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)2التعرف :مصدر باب تفعل /گزینءه ( ):
تناول :مصدر باب تفاعل /گزینءه ( ) :التکلم :مصدر باب تفعل

-

ین

«

رجم

ار « :در برابر کسی که از او علم

میآموزید ،فروتنی کنید«.
تواضعوا :با توجه به کاربرد و معنی در جمله فعل مر للمخاطبین است ،از
باب تفاعل :تواضع ،یتواضع ،تواضع.
فعل )تعلم ،یتعلم ،تعلم) است و
تتعلّمون :فعل م ارع للمخاطبین از باب ت ّ
دو حرف زا د (ت و تکرار عینالفعل) دارد.
دقت کنید که در گزینءه (ِ (2خالف بر وزن فِعال
 ین «و وزن دوم باب مفاعل است.
مفرد است و مصدر
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :جمع تکسیر و ...
العدوان به معنی «دشمنی» و مفرد
باب فعال /.گزینءه ( ) :م ّنی و ...
است« ،ان» بخشی از خود کلمه است نه عالمت م ّنی! /گزینءه ( ) :با توجه به
معنای جمله نمیتواند فعل «نهی» باشد بلکه نفی است (اصرار بر نقا اختالف
و دشمنی جایز نیست برای اینکه کسی از آن سود نمیبرد).
رجم ار « :از آسمان ،آبی را  ...............و به
«
 ینوسیلءه آن از میوهها رزقی را برایتان «. ...............
رجم گزینهها :گزینءه ( ) :نازل شد ،خارج شد /گزینءه ( :)2نازل میشود،
خارج میشود /گزینءه ( ) :نازل کرد ،خارج کرد /گزینءه ( ) :نازل میکند،
فار التحصیل میشود
تصد فعل
 ین «با توجه به فعل انظر و معنی جملهّ ،
م ارع و از صیغءه للمخاطب است ،همچنین از باب تفعیل است :صد ،
یصد  ،تصدیق .رجمه :به این عکسها نگاه کن تا باور کنی!
با توجه به معنی آیه ،فعلها هر دو باید متعدی باشند و گزینءه ( ) صحیح است.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( )« :تم ِطر» با
 ین «توجه به کاربردش در جمله ،للغا ب است و در ارتبا با السما (مؤ ّنث) به
کار رفته است /.گزینءه ( « :)2رسلوا» چون عینالفعلش فتحه دارد فعل
ماضی است نه امر :رسل ،ی ِ
مجرد
رسل /.گزینءه ( )« :تحد » فعل ثالثی ّ
است :حد  ،یحد  ،حدوثاً .اگر از باب فعال بود باید بر وزنِ «تف ِعل» میآمد.
در گزینءه ( ( عت ِقد فعل م ارع للمتکلم وحده
«
 ینِ
از باب افتعال است و ماضی آن اعتقد دو حرف زا د (الف و ت) دارد.
الزم (باب انفعال همواره معنای
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :متعد
للمخاطبات (اولش «ت�«
الزم دارد ).انفتح :باز شد /گزینءه ( :)2للغا بات
للغا ب (آخرش «ت» ساکن دارد� ).
دارد!) /گزینءه ( ) :للمخاطب
متعدی!)
متعد
الزم (یعنی «فار التحصیل شد» که الزم است ،نه ّ
فرحوا :به خاطر کسرهای که روی «ر» دارد فعل
 ین «امر است (فرحوا ماضی است).
تعاونت :از ضمیر «ت» کامال ً مشخ است که ماضی است.
تعارف  :از ضمیر « » در آخر فعل مشخ است که فعل امر للمخاطب است
)تتعارفین بوده که نون از آخرش حذف شده است).
در گزینءه ( ( ینصحون فعل م ارع للغا بین از
 ین «متعدی است:
مجرد است و با تو ّجه به کاربرد و معنی آن ّ
نصح ،ینصح و ثالثی ّ
نصیحت میکنند.
فعل مر ) دخل ،ید ِخل ،د ِخل
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :فعل ماض
للمخاطبات د ِخلن)�للغا بات
للمخاطبات/گزینءه(ّ :)2
مجردثالث ّ
الزم (با توجه به کاربرد و معنی آن الزم
مزید ثالث ّ (از باب افتعال) � متعد
مجرد ثالث (قبِل ،یقبل(
ثالث
مزید
):
است :منتشر میشوی /).گزینءه (
ّ
ِ
ِ
گزینءه ( ) :ال تنت ِظر )انتظر ،ینت ِظر ،انتِظار(
 ین «ِ
ِ
باب فعال /گزینءه (:)2
باب افتعال � یخلف ) خلف ،یخلف ،خالف(

ثالثی مجرد
باب فعال � نزل )ینزِل(
نزلنا ) نزل ،ینزِل ،نزال(
مجرد است .نحترِم )اِحترم،
ثالثی
(
ر
أم
ی
،
ر
م
)
است /.گزینءه ( ) :یأمر
ّ
باب افتعال /گزینءه ( ) :هجموا )هجم ،یهجم(
یحترِم ،اِحتِرام(
ِ
باب مفاعل
مجرد است .دافعوا )دافع ،یدافع ،مدافع (
ثالثی ّ
ِ
بررسی ع ها :گزینءه ( ) :دافعوا :فعل امر
 ین «للمخاطبین )دافع ،یدافِع ،مدافع ( رجمه« :ای مسلمانان ،از ارزشهای
اخالقی دفاع کنید!« /گزینءه ( :)2جاهدوا :فعل ماضی للغا بین )جاهد ،یجا ِهد،
مجاهد ( رجمه« :سربازان قدرتمند ما برای دفاع از وطن در راه خدا جهاد
تذروا :فعل امر للمخاطبین )اِعتذر ،یع ِ
کردند /«.گزینءه ( ) :اِع ِ
تذر ،اِعتِذار(
رجمه« :هنگام خلف وعده از مردم عذرخواهی کنید!« /گزینءه ( ) :تراحموا:
فعل امر للمخاطبین )تراحم ،یتراحم ،تراحم) در اینجا با توجه به وجود ضمیر
»کم» و توجه به کاربرد فعل و معنی جمله میفهمیم که فعل امر است.
رجمه«:هنگاموقوعحواد بههمدیگرمهربانیکنید،پساینبرایتانبهتراست!»
در گزینءه ( ) :یجمعون از (جمع ،یجمع) و ثالثی
«
 ینمجرد است.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :تهد  :بر وزن تفعل و از باب تفعیل )هد ،
مجرد است) /گزینءه ( :)2یتغیر:
یهد )؛ (فعل کتب در این عبارت ثالثی ّ
بر وزن یتفعل و از باب تفعل )تغیر ،یتغیر ،تغیر( /گزینءه ( ) :نشد :بر وزن
فعل و از باب فعال ) نشد ،ین ِشد ،نشاد(
رجم ار « :بیاموزید و یاد بدهید و بفهمید
«
 ینو جاهل نمیرید!»
تفعل) � علموا (از
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :فعل مر :تعلموا (از باب ّ
فعل( /گزینءه ( :)2جمع تکسیر :ج ّهال (جمع
باب تفعیل) � تفقهوا (از باب ت ّ
جا ِهل( /گزینءه ( ) :فعل ماض :نداریم! همءه فعلها امر هستند (ال تموتوا:
نهی) /.گزینءه ( ) :فعل نهی :ال تموتوا
چون در جمله ضمیر «کم» آمده ،پس اگر فعلی
 ین «بیاید باید للمخاطبین باشد م ل گزینههای ( )2و ( ) ،اما جاهدوا در گزینءه
) ) فعل ماضی للغا بین و به معنی «جهاد کردند» است و نمیتواند در
جمله قرار بگیرد .در گزینءه ( ) نیز اسم جمع مذکّر داریم که با ضمیر «کم«
متناسب و صحیح است.
در گزینءه ( (2یمتنِع بر وزن یفت ِعل از باب افتعال
 ین «ِ
و صحیح است (اِمتنع ،یمتنِع ،امتِناع(.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :یستو بر وزن یفت ِعل و از ریشءه (سو )
از باب افتعال است :اِستوی ،یستو  ،اِستِوا  /.گزینءه ( ) :تفاخروا بر وزن
تفاعلوا و از باب تفاعل است :تفاخر ،یتفاخر ،تفاخر /گزینءه ( ) :تخرجن بر
وزن تفعلن از باب تفعل است :تخرج ،یتخرج ،تخرج.
در گزینءه ( ( تعامل مصدر باب تفاعل است.
 ین «بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :الجلوس :مصدر ثالثی مجرد (جلس،
یجلِس ،جلوساً( /گزینءه ( :)2ال ِقرا  :مصدر ثالثی مجرد (قر  ،یقر  ،قِرا ً (/
گزینءه ( ) :الصد  :مصدر ثالثی مجرد (صد  ،یصد ِ ،صدقاً)؛ الخوف :مصدر
ثالثی مجرد (خاف ،یخاف ،خوفاً(
در گزینءه ( ) فقط فعلهای ثالثی مجرد داریم:
 ین «کان � ینصح � نصبِر.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :حاول (مزید از باب مفاعل ) � وصل (ثالثی
مجرد) �
مجرد) /گزینءه ( :)2ن ِصر (ثالثی مزید از باب فعال) � یحد (ثالثی ّ
ّ
ِ
مجرد) � خربت (مزید
(ثالثی
فت
ص
ع
):
(
گزینءه
افتعال)
باب
از
(مزید
ر
ظ
ننت
/
ّ
از باب تفعیل :خرب ،یخرب ،تخریب(
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در گزینءه ( ) فعل تم ِطر بر وزن تف ِعل و از باب
 ین «ِ
فعال است :مطر ،یمطر ،مطار.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :اِ
)مجرد) � صاب ِروا و راب ِطوا (باب
ِروا
ب
ص
ّ
مفاعل ) � اِتقوا (باب افتعال( /گزینءه ( :)2یجل ِ
)مجرد) � یتناول (باب
س
ّ
)مجرد) � یسر (باب تفعیل(
تفاعل( /گزینءه ( ) :اِشر
ّ
در گزینءه ( ( منعت قبل از ا ّم و به درستی از
«
 ینصیغءه للغا ب آمده است.
یتعارف :فعل غایب در
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :یتعارفون
ابتدای جمله باید به صورت مفرد به کار رود /.گزینءه ( :)2ال تشرِکون
ال یشرِکون :هؤال رجال ،جمع مذکّر غایب است ،نه مخاطب! /گزینءه ( ):
فرحوا :با توجه به معنی جمله و اینکه در ابتدای آن یّها
فرحوا
المسلمون آمده ،فعل باید امر باشد ،نه ماضی ( .رجمه :ای مسلمانان،
قلبهای نیازمندان را با انفا شاد کنید!(
در گزینءه ( ) دقت کنید که تنزِل از باب فعال
 ین «است و همانطور که میدانیم تنها فعل امری که در عربی با همزءه مفتو ( (
شروع میشود ،فعل امر از باب فعال است؛ بنابراین نزِل صحیح است.
در گزینءه ( ( شاهدنا از باب مفاعل است؛ در
 ین «ضمن اسم تف یل حسن را هم داریم که نباید با فعل ماضی آن را اشتباه
بگیریم .به ترجمه دقت کنید :در کالس بهترین دانشآموزان را از نظر اخال
و درس دیدیم!
در سایر گزینهها از باب فعال ،فعل داریم:
گزینءه ( :)2حسن :رجمه« :خداوند به پیامبر نیکی کرد ،پس او را به نیکی به
مردم امر کرد!» /گزینءه ( ) :خبر :رجمه« :قرآن به ما از پدیدءه تنگی نفس
خبر داده است!« /گزینءه ( ) :د ِخل :رجمه :پروردگارا ما را به بهشتهایت
داخل کن و به ما رحم کن که تو بهترین رحمکنندگانی!
در گزینءه ( (2تجالِس از باب مفاعل است :جالس،
 ین «یجالِس ،مجالس .
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :تعاشروا )تفاعل( /گزینءه ( ) :یتعاون
)تفاعل( /گزینءه ( ) :یتعارفوا )تفاعل(
ضمیرهای مناسب با فعل ها در گزینه ها به
 ین «ترتیب عبارتاند از:
ِ
گزینءه ( ) :نتم تعرفوا � نحن نمس � ه تحترِم (یا :نت تحترِم( /گزینءه (:)2
ِ
هم اِحتفلوا � نحن خرجنا � ِ
شارکت /گزینءه ( ) :نتم رسلتم � نا
نت
جلِس � ِ
نت تتعلّمین /گزینءه ( ) :هم شجعوا � نا اِعتذرت � ه اِستغفرت
ع ها م ج ر ار :
«
 ینشاور ،یشاوِر ،مشاور ً /عزمت :ثالثی مجرد
شاوِر :باب مفاعل
ِ
توکل ،یتوکل ،توکل /یحب :باب
عزم ،یعزِم ،عزماً /توکل :باب تفعل
حب ،ی ِحب ،حباب
فعال
در گزینءه ( ) نزول مصدر ثالثی مجرد است :نزل،
«
 ینینزِل ،نزوال ً
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :کراه :مصدر باب فعال /گزینءه (:)2
اجتناب :مصدر باب اِفتعال /گزینءه ( ) :المحاول  :مصدر باب مفاعل
)الوصول و ال ّنجا مصدرهای ثالثی مجرد هستند).
در گزینءه ( ( یعرِضون از باب فعال و تعداد
«
 ینحروف زا د آن یکی است :عرض.
باب تفعل (دوتا حرف زا د:
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :یتحد

ت و تکرار عینالفعل) /گزینءه ( :)2اِب ِ
باب افتعال (دوتا حرف زا د:
تسم
همزه و ت) /گزینءه ( ) :ینب ِعث :باب انفعال (دوتا حرف زا د :همزه و نون)
در گزینءه ( ( اِنتصر از ریشءه (نصر) و از باب
«
 ینافتعال است :اِنتصر ،ین ِ
تصر ،اِنتِصار.
»تتعارضوا» یک فعل م ارع است که باید آخرش
 ین «»ن» داشته باشد یعنی « نتم تتعارضون» درست است.
ست ِمع ماضی اِستمع در گزینءه ( )2از باب
 ین «افتعال است و دو حرف زا د دارد :همزه و ت.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :تحاوِل ماضی حاول مفاعل یک حرف
زا د :الف گزینءه ( ) :استنتج استفعال
سه حرف زا د :همزه ،س ،ت/
/
تفعیل
ماضی
کبر
گزینءه ( ) :یکبرون
یک حرف زا د :تکرار عینالفعل
بررسی سایر گزینهها:
«
 ینباب تفاعل )تناول ،یتناول ،تناول( /گزینءه (:)2
گزینءه ( ) :یتناولون
باب
باب تفعل )تمکن ،یتمکن ،تمکن( /گزینءه ( ) :نتج
تمکن
ِ
فعال ) نتج ،ینتج ،نتاج(
تعلم در گزینءه ( ) با توجه به معنی جمله و
 ین «تفعل) باشد.
باب
از
(للمخاطب
امر
تواند
کاربرد فعل می
ّ
رجمه :این درس را از معلّم دلسوز یاد بگیر.
بررسی سایر گزینهها:

ترجمه

در جن احد مشرکان بعد از
گزینءه ( :)2تقدم :ماضی للغا ب
ترجمه
ساعاتی جلو آمدند /.گزینءه ( ) :جلِس :م ارع للمتکلم وحده
در
جشن بزرگداشت ،همراه پدر و مادرم مینشینم /.گزینءه ( ) :بل (قبلش هو
ترجمه
داریم!) :ماضی للغا ب
او نامهام را به برادر کوچکم در شهر رساند.
ِ
در گزینءه ( ( جاهد از باب مفاعل است و یک
«
 ینحرف زا د دارد :الف.
در سایر گزینهها فعلهای مزید همگی از باب افتعال هستند و دو حرف زا د
(همزه و ت) دارند :گزینءه ( ) :اِست ِمعوا /گزینءه ( :)2نغتنِم /گزینءه ( ) :اِنت ِخب
در گزینءه ( )2با توجه به کاربرد فعل و معنی جمله
 ین «مجرد و م ارع للمتکلم وحده است« :من مینشینم »...
فعل جلِس ثالثی ّ
در سایر گزینهها از باب فعال ،فعل داریم :گزینءه ( ) :جلِس :فعل امر
للمخاطب :بنشان /گزینءه ( ) :ی ِ
فسد :فعل م ارع للغا ب :فاسد میکند/
گزینءه ( ) :ظهرت :فعل ماضی للغا ب  :نشان داد ،ظاهر کرد
در گزینءه ( ( نبتنا فعل ماضی از ریشءه (نبت)
 ین «و باب فعال است ،یعنی «ن» در ِ
خود ریشه وجود دارد :نبت ،ینبِت ،نبات.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :یذ ِهبن :از باب
 ین «فعال است و یک حرف زا د دارد :همزه ( هب( /.گزینءه ( :)2قلب مؤنث
نیست /.گزینءه ( ) :معلومات :از ریشءه «علم» است نه «عمل».
 ین «تبدیل

باب

تفاعل :تعاهد ،یتعاهد ،تعاهداً
تعاهد
تعاهدوا
باب
ِ تبدیل
ِ
حاف
حافظوا
مفاعل  :حاف  ،یحاف  ،محافظ ً
باب
ِ تبدیل
استفعال :اِستک ر ،یستک ِر ،اِستِک اراً
اِستک ر
اِستک روا
باب
تبدیل
تفعل :تقرب ،یتقرب ،تقرباً
تقرب
تقربوا
 -ین «

باب
تبدیل
جاهد
جا ِهد
مفاعل  :جاهد ،یجا ِهد ،مجاهد ً
باب
تبدیل
ِ
ِ
افتعال :انتقم ،ینت ِقم ،انتِقاماً
انتقم
اِنتقمنا
باب
تبدیل
افتعال :اِستمع ،یست ِمع ،اِستِماعاً
اِستمع
اِستمعنا

-

ین

«

(نه� ز) و باب
تنتهزوا در گزینءه ( )2از ریشءه (نه�

افتعال و صحیح است.
(سمع)
(سمع)
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :نستمع
باب افتعال /گزینءه ( ):
(عون)
(عون)
(نصر)
(نصر)
باب تفاعل
باب افتعال /گزینءه ( ) :تعاونوا
اِنتصر
)تعاون ،یتعاون ،تعاوناً)
فعل مستقبل با اضافهکردن «س�» یا «سوف» به
 ین «ِ مستقبل
ِ
ستبتسم«.
م ارع ساخته میشود« :تبتسم
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( )« :تتعلّمین» فعل م ارع و مربو به « ِ
نت«
است و فعل ماضی برای « نت» ،آخر شناسءه «ت» دارد ،پس «تتعلمین«
ماضی تعل ِ
مت /.گزینءه ( ) :فعل امر از «تست ِمعون» «اِست ِمعوا» است و باید
وسطش کسره داشته باشد /.گزینءه ( ) :با توجه به شناسءه «تن» مشخ
نتن» است ولی «تستغفرین» مربو به
میشود که «اِستغفرتن» مربو به « ّ
» ِ
نت» است« :اِستغفرتن« م ارع »تستغ ِفرن«.
» خت و صدیقتها» یعنی «خواهرم و دوستش» ،این
«
 یندو اسم در کنار هم «م ّنای مؤ ّنث غا ب» به حساب میآیند .پس فعل بعد از آن
هم باید از همین صیغه باشد ،یعنی «تکلمتا» یا «تتکلّمان» صحیح خواهد بود.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) « :خ و صدقا ه» (برادرم و دوستانش)
جمع مذکّر غایب به حساب میآیند ،پس «تکلموا» برای آن مناسب است/.
گزینءه (« :)2یا خوان » (برادران من!) جمع مذکّر مخاطب به حساب میآید.
پس فعل امر «تکلموا» کامال ً مناسب است .این فعل از «تتکلمون» ساخته
شده است /.گزینءه ( )« :یا خت » در واقع « ختینِ  » +بوده (ای دو
خواهر من) پس م ّنای مؤ ّنث مخاطب به حساب میآید و فعل مر «تکلما«
که از «تتکلمانِ » درست شده ،مناسب آن است.
 ین «»تنفتِح» از مادءه «فت » است؛ بنابراین بر وزنِ
»تنف ِعل» و از باب «انفعال» است.
ِ
»یشار » بر وزنِ «یفاعل» بوده و از باب «مفاعل «
 ین «ّ
است نه «تفاعل» .دقت کنید که همءه فعلهای باب تفاعل در ساختارشان
حرف «ت» دارند.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) « :ک ِمل» بر وزنِ « ف ِعل» فعل امر از باب
فعال است /.گزینءه ( )« :ینتصرون» از ریشءه «نصر» و بر وزنِ «یفتعلون«
است؛ بنابراین از باب افتعال است.
گزینءه ( )« :یفر » بر وزنِ «یفعل» بوده و از باب تفعیل است.
فعل «ستترکین» از ریشءه «تر » بوده و «ت»
 ین «جز حروف اصلی آن است.
لم /گزینءه (:)2
اما حروف اصلی سایر فعلها :گزینءه ( ) :تکلموا
ش ل
سب /گزینءه ( ) :یشتغلون
اِکتسب
نتن» مناسب
«
 ین»اِنکسرن» نمیتواند برای ضمیر « ّ
باشد چون:
تن ِ
نتن
اِنکسرتن /نتن (م ارع)
اِنکسر :نتن (ماضی)
کسرنّ /
اِن ِ
کسرن
(امر)
در این گزینه تمام فعلها از باب افتعال هستند،
 ین «برای درک بهتر وزن کلمات باید حروف اصلی آنها را درست پیدا کنیم:
سمع
استفعال /استماع
شهد
( استشهاد
استفعال
عمل
افتعال /استعمال
ل
انفعال /انطال
کسر
 (2انکسار
انفعال/
افتعال
ن ر
انتظار

کسر

انفعال/

افتعال /انکسار
نشر
( انتشار
افتعال
م ن
امتحان
عبر
افتعال /اعتبار
مزج
( امتزاج
افتعال/
افتعال
سمع
استماع
«تفعل» و «تفاعل» شکل
 ین «برخی فعلهای باب ّ
ماضی و امرشان یکی است .این مشابهت در گزینءه ( )2وجود دارد:
تکلما :هما ماضی � نتما مر /تکلموا :هم ماضی � نتم مر /تکلمن :هن
نتن مر
ماضی � ّ
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( )« :تکلمتا» دارای شناسءه «تا» و «تکلّمت«
دارای شناسءه «ت» است که هر دو شناسه فقط مخصوص ماضی هستند/.
گزینءه ( )« :ت ،تا ،تما» شناسههای مخصوص فعلهای ماضی هستند/.
گزینءه ( )« :نا ،تم ،ت» نیز شناسههای مخصوص فعلهای ماضی هستند.
صورت سؤال فعلی را می خواهد که در آن
 ین ««حروف زا د» وجود داشته باشد؛ یعنی «ثالثی مزید» باشد .فعلِ «استغ ِفر» بر
وزنِ «اِستف ِعل» و از باب «استفعال» است که حروف «الف ،س ،ت» حرفهای
زا د آن محسوب میشوند.
ِ
بررسی سایر گزینهها» :تفر » در گزینءه ( )« ،اجمعوا» و «اترکوا» در گزینءه ((2
و «تنام» در گزینءه ( ) ثالثی مجردند و حرف زا دی ندارند.
 ین «فعل «تعجب» بر وزنِ «تفعل» بوده و مربو به «هو» میباشد( .او تعجب کرد).
»احتفلوا» دو حالت میتواند داشته باشد .اگر «اِحت ِفلوا» خوانده شود فعل
امر بوده و مربو به ضمیر « نتم» است (شما جشن بگیرید ).و اگر «اِحتفلوا«
بخوانیم فعل ماضی و مربو به «هم» خواهد بود (آنان جشن گرفتند).
»تعارض» بر وزنِ «تفاعل» ،فعلِ ماضی بوده و مربو به ضمیر «هو» است.
»تیسر» از ریشءه «یسر» و بر وزنِ «تفعل» است؛
«
 ینبنابراین فعل ماضی بوده و دارای دو حرف زا د (تس) است.
� «اِقر وا» فعل امر از ریشءه « ر » بوده و مربو به «قر  ،یقر » میباشد.
برای تعیین وزنِ مصدر فعلها (یا همان باب
 ین «آنها) باید طبق مراحل زیر عمل کنیم:
وزن مصدر آن افتعال است نه استفعال( .د ّقت
( اِستتر وزن اِفتعل
ستر)
کنید که حرف «س» جز حروف اصلی این فعل است
وزن مصدر آن
 (2یتنبهون وزن یتفعلون حذف شناسه یتفعل
»تفعل» است.
حذف شناسه
وزن
فعلوا
ت
( تعجبوا
«تفعل«
آن
مصدر
فعل
ت
وزنِ
ّ
است.
حذف شناسه
وزن
ِ
ِ
ینفعلون
( ینقلبون
وزن مصد ِر آن
ینفعل
انفعال است.
صورت سؤال فعلی را میخواهد که تعداد حروف
 ین «زا د آن با بقیءه گزینهها فر دارد .د ّقت کنید که تعداد حرف زا د هر فعل را
از روی ماضی آن مشخ میکنیم نه از ظاهر خود فعل.
بر وزنِ «فعل» و از باب تفعیل است و
بررسی گزینهها :گزینءه ( ) :نور
بر
چون ماضی آن «فعل» است یک حرف زا د دارد /.گزینءه ( :)2یعلم
وزنِ «یفعل» و از باب تفعیل است پس باز هم یک حرف زا د دارد /.گزینءه ( ):
»تطالِع» بر وزنِ «تفا ِعل» و از باب مفاعل است و چون ماضی آن «فاعل«
است ،یک حرف زا د دارد /.گزینءه ( )« :اِشتمل» بر وزنِ «اِفتعل» بوده و
خودش ماضی است پس دو حرف زا د دارد.
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»انظرن » فعل امری است که با «زمیالت«
 ین «هماهنگی دارد و ضمناً چون مربو به جمع مؤ ّنث است ،حرف «ن» از
آخرش حذف نشده است.
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( )« :ابح انِ » :باید حرف «ن» از آخرش حذف
ث است
مؤنث
قتربن» :این فعل برای جمع مؤ ّن
ح اا /.گزینءه ( )« :اِ تربن
اِببح
شود
ِ
اقتربوا /.گزینءه ( ):
ولی « خوت » ،جمع « » بوده و مذکّر است
ِ
اسمع.
«شاب» که مفرد مذکّر است هماهنگی ندارد
»اِسمعوا» :با
ّ
»تخرج » آخرش شناسءه « » دارد و هیچکدام
«
 یناز صیغههای ماضی این شناسه را ندارند .در واقع «تخرج » فعل امر از
»تتخرجین» است.
ِ
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( ) :انفتحا
مربو به «هما» است/.
مربو به «هم» است /.گزینءه ( ) :تعلما
گزینءه ( :)2تکلموا
مربو به «هما» است.
ّاو ال ً «قد» فقط همراه فعل ها می آید
«
 ین»خروج» در گزینءه ( ) مصدر است .ثانیاً با توجه به مفهوم جمله باید فعلی
را در جای خالی قرار بدهیم که مفعول نیاز داشته باشد:
مفعول نمیخواهد.
( خرج :خارج شد
مفعول نمیخواهد.
 (2یخرج :خارج میشود
مفعول
( خرج (بر وزنِ « فعل» و از باب فعال است) :خارج کرد
میخواهد.
معنای عبارت« :خداوند افراد باایمان را از تاریکیها به سمت روشنی خارج
کرده است».
صورت سؤال فعلی را میخواهد که دو حرف زا د
 ین «تفعل»
داشته باشد .فعلی که از یکی از بابهای «افتعال ،انفعال ،تفاعل یا ّ
باشد دو حرف زا د دارد .در گزینءه (» (2اِنتخبوا» از باب افتعال بوده و دو
حرف زا د دارد.
از باب استفعال است
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( )« :استعمروا«
فعل ثالثی مجرد است و
که حرف زا د دارد /.گزینءه ( )« :یخشی«
از باب استفعال بوده
هیچ حرف زا دی ندارد /.گزینءه ( )« :نستغفر«
فعل ثالثی مجرد بوده و حرف زا د ندارد.
و حرف زا د دارد« .نسأل«
»تساقط» بر وزنِ «تفاعل» بوده و مربو به صیغءه
 ین «تفعل است ،پس ضمیر مناسب آن «هو» است نه «ه «.
«مفرد مذکّر غایب» از باب ّ
بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( )« :الکهربا «
 ین «واژهای است که مؤ ّنث مجازی محسوب میشود ،پس فعلِ آن هم باید مؤ ّنث
ِ
«الرجال» جمع مذکّر است ،بنابراین به
بیاید
انقطعت /.گزینءه ( )ّ :
جای «جعال» باید از فعلِ «جعلوا» استفاده کنیم /.گزینءه ( ) :با توجه به
ِ
وجود ضمیر «کم» که مربو به جمع مذکّر مخاطب است پس فعل بعدی
هم باید «شرفتم» باشد نه «شرفتما«.
بهتر است ّاول با کلمءه «االنتصار» شروع کنیم
 ین «که سادهتر است .این کلمه از ریشءه «نصر» بوده و وزنِ آن افتعال است نه
انفعال (ر ّد گزینههای و (.
»تعلّم» یک فعل است که به اسمِ مؤ ّنث «مدرس » برمیگردد ،پس «تفعل«
که وزنِ مصدر است نمیتواند صحیح باشد و باید وزنِ «تفعل» را برای آن
بپذیریم« :تعلمنا«
به ما یاد میدهد.
ِ
ِ
در گزینءه ( ) :انکسر بر وزن انفعل و از باب انفعال
 ین «است و ریشءه آن ( سر) است.

بررسی سایر گزینهها :گزینءه ( :)2انتشرت (منتشر شد) :ریشءه (نشر) از باب
افتعال :اِنتشر ،ین ِ
تشر /گزینءه ( ) :اِنتخبت (انتخاب کردم) :ریشءه (ن ب)
از باب افتعال :اِنتخب ،ینت ِخب /گزینءه ( ) :ینت ِقل (منتقل میشود) :ریشءه
(ن ل) از باب افتعال :اِنتقل ،ینت ِقل

