س االَ َّولُ
َالدَّ ْر ُ
س الثّاني
َا َّلد ْر ُ
الراب ُِع
اَلدَّ ْر ُس الثّالِثُ و ّ
س
اَلدَّ ْر ُس ال ْخام ِ ُ
اَلدَّ ْر ُس ال ّسادِ ُس
اَلدَّ ْر ُس ال ّساب ُِع
اَلدَّ ْر ُس الثّام ِ ُن
س االَ َّولُ
َالدَّ ْر ُ
س الثّاني
َا َّلد ْر ُ
اَلدَّ ْر ُس الثّالِثُ
الراب ُِع
اَلدَّ ْر ُس ّ
س
اَلدَّ ْر ُس ال ْخام ِ ُ
اَلدَّ ْر ُس ال ّسادِ ُس
اَلدَّ ْر ُس ال ّساب ُِع
س االَ َّولُ
َالدَّ ْر ُ
س الثّاني
َا َّلد ْر ُ
اَلدَّ ْر ُس الثّالِثُ
الراب ُِع
اَلدَّ ْر ُس ّ
س
اَلدَّ ْر ُس ال ْخام ِ ُ

ذاك ُه َو اهلل ُ ـ ِص َي ُغ أْالَفعالِ 8 ...........................................................................................................................................................
َ
عداد ِمن ِ
واح ٍد إل َی ِمئ َ ٍة33 .......................................................................................................................
سؤولون ـ ا أَْل َ ُ
َ
إنَّكُم مَ

الس َم ِ
زید 50 .............................................................................
ك و اَل َّتعایُ ُ
ش ِّ
مَط َُر َّ
جرَّ ُد َو ال َْم ُ
الثي ال ُْم َ
ْمي ـ اَل ْ ِفعْ ُل ال ُّث ُّ
السل ُّ
لق ِ
جملَ ُة ال ْ ِفعل َّي ُة و ِ
اال ْسم َّي ُة 81 ...................................................................................................................
！هذا َخ ُ
اهلل ـ اَل ْ ُ
َ

ِ
جمل َِة ِ
اال ْسمي َِّة َو ال ْ ِفعلي َِّة 104 ..........................................................................................
إعراب
اَل َْمعال ِ ُم ال ْخَ اّلبَ ُة ـ
أجزاء ال ْ ُ
ُ
ِصنا َع ُة ال ِّن ِ
فط ـ اَل ْ ِف ُ
ُ
جهول 121 .........................................................................................................................................
عل ال َْم
نون الْوِقايَ ِة 141 .........................................................................................
ْجار َو ال َْم
يا مَ ْن فِي الْبِحا ِر َعجائِ ُب ُه ـاَل ُّ
جرور َو ُ
ُ

اس ُم ال َْمکانِ 158 ...................................................................................................................
مَوا ِعظُ َقی َِّم ٌة ـ ِا ْس ُم ال َّتفضيلِ َو ْ
اس ُم ال ُْمبال َ َغ ِة 174 ..........................................
ِصنا َع ُة ال َّت ِ
لميع في أْال َ َد ِب ال ْفار ِّ
اس ُم ال َْمفعولِ و ْ
سم ال ْفا ِعلِ َو ْ
ِسي ـ ِا ُ
لوب َّ
ِ
الش ْر ِط َو َأ َدواتُ ُه 189 ...............................................................................................................
ب ال َْم
خلوقات ـ ُأ ْس ُ
َعجائِ ُ
الل َغ ِة ال ْفارِسي َِّة َعلَی ُّ
ت َأثیر ُّ
َرج َم ُة ال ْ ِفعْلِ ال ُْمضار ِِع (204 ..............................)1
الل َغ ِة ال َْع َربي َِّة ـ اَل َْمع ِر َف ُة َو ال َّن ِک َر ُة ـ ت َ
ُ

جملَ ُة بَعْ َد ال َّن ِک َر ِة 220 .................................................................................................................................................
ا ِّ
َلص ْد ُق ـ اَل ْ ُ
َرج َم ُة ال ْ ِفعْلِ ال ُْمضار ِِع (234......................................................................................................................... )2
ِا ْر َ
حموا ث َالثاً ـ ت َ
ال تَيْأَسوا ـ مَعاني أْالَفعالِ النّا ِق َص ِة251 ......................................................................................................................................

ح ِ
افي ِة لِل ِْجن ْسِ 268 ..............
لي ⒐ـ مَعانِي ال ْ ُ
ِم َن أْالَشعا ِر ال َْمنسوبَ ِة إل َی إْالما ِم َع ٍّ
روف ال ُْمشَ َّب َه ِة بِال ْ ِفعْلِ َو لاَ النّ َ

اَل َْوجْ ُه النّافِ ُع َو ال َْوجْ ُه ال ُْم ِضرُّ ـ اَل ْحال 289 .................................................................................................................................
ِ
ح ْصرِ310 .........................................................................................................
ثناء َو ُأ
ث ُ
سلوب ال ْ َ
ُ
َالث ِق َصصٍ َق َ
صير ٍة ـ اَال ْس ِت ُ
ظام َّ
ُ
فعول ال ُْمطل َُق 329 .........................................................................................................................................
بيع ِة ـ اَل َْم
الط َ
نِ ُ

يا إلٰهي ـ ُأسلوب ال ِّن ِ
داء344............................................................................................................................................................
ُ

آزمون جامع 361................................................................................................................................................................................
ضمیمءه تعریب 363............................................................................................................................................................................

پاسخنامۀ تشریحی
پاسخنامۀ کلیدی

369 ........................................................................................................................................................................................................
511 ........................................................................................................................................................................................................

به شکل روبهرو د ّقت کنید:
فکر میکنید دربارءه چه موضوعی میخواهم حرف بزنم!؟
اگر زبان عربی را مستطیل و زبان فارسی را دایرءه داخلش در نظر بگیریم ،به دو نتیجءه مهم میرسیم! اول اینکه این دو زبان ،نقاط مشترکی با
هم دارند؛ مثال ً در هر دو اسم و فعل و حرف داریم ،فاعل داریم ،مفعول داریم و ّ !...اما نتیجءه مهمتر این است که این دو زبان ،نقاط اختالفی هم
دارند؛ همان قسمتهای هاشورخورده! اصال ً باید هم تفاوت داشته باشند؛ چون اگر تفاوت نداشته باشند ،میشوند یک زبان! «مفعول مطلق» یکی از
این تفاوتهاست! ما در فارسی خودمان ساختار مفعول مطلق را مثل چیزی که در عربی هست ،نداریم! هر چه هست ،از طریق ترجمه وارد شده!
«ساختار مفعول مطلق» یکی از مواردی است که فقط در عربی وجود دارد! پس احتماال ً کمی تا قسمتی ابتدا برایتان نامأنوس باشد! به هر حال،
موضوع این درسمان دربارءه «مفعول مطلق» است! دربارءه مفعول مطلق میخواهیم بدانیم که:
مفعول مطلق چه کاربردی دارد و در عربی چگونه ساخته میشود!
		
مفهوم مطلق چیست!
انواع مفعول مطلق را چهطور ترجمه کنیم!
انواع مفعول مطلق را یاد بگیریم و درست تشخیص بدهیم!
مجرد و مزید کامل
مباحث زبان ـ هر زبانی ـ مثل یک زنجیره به هم وصلاند! مثال ً برای یادگیری مفعول مطلق باید اطّالعاتمان دربارءه فعلهای ثالثی ّ
1
باشد ،قواعد ترکیبهای اضافی و وصفی را بلد باشیم و اِعراب هم تا حدودی سرمان شود! البته نگران اینها نباشید! تا حد ممکن از هر کدام یادآوری خواهم کرد!
اللین علی المخاطب تأثیراً! :سخن نرم بر مخاطب بیشک تأثیر میگذارد!
به مثال مقابل د ّقت کنید :یؤثّر الکالم ّ
کلمءه «بیشک» در ترجمءه فارسی معادل کدام کلمه در مثال عربی است؟! آیا در عربی کلمات تأکیدی مثل َّ
بالشك و  »...به کار رفته!؟
«إن،
ّ
همانطور که خودتان هم میبینید (با تو ّجه به کلمات رنگی)« ،بیشک» در فارسی معادل «تأثیراً» در عربی است! خُب! ویژگیهای «تأثیراً»
چیست!؟ اول اینکه مصدر است ،دوم اینکه منصوب است! سؤال مهمتر این است که آیا همءه مصدرها میتوانند چنان تأثیری بر جمله بگذارند؟!
منصوب است.
مصدر فعل درون جمله است!
طبیعتاً نه! «تأثیراً» مصدر فعل جمله است! پس یک بار دیگر ویژگیهایش را بشماریم:
این مدل کلمات ،یک نوع از «مفعول مطلق» هستند! این مدل مفعول مطلق ،بر روی انجام فعل جمله تأکید میکند!
حاال یک مثال دیگر :یؤثّر الکالم الل ّّین علی المخاطب تأثیراً بالغاً! :سخن نرم ،بر مخاطب بسیار تأثیر میگذارد!
مثالمان کمی فرق کرد! این بار مصدر فعل درون جمله ،تنها به کار نرفته! به دنبالش وابسته (در اینجا صفت) آمده! ترجمهاش را میبینید!؟ باز
هم دارد دربارءه فعل جمله صحبت میکند! این بار ،نوع فعل را بیان کرده! ویژگی این مدل مفعول مطلق تقریباً مثل قبلی است با کمی تفاوت:
منصوب است ،مصدر فعل درون جمله است و البته بعدش وابسته (صفت یا مضافٌالیه) میآید!
با تو ّجه به مثالها و توضیحات ،حتماً یک سری چیزها را فهمیدهاید:
اینکه کلاّ ً دو نوع مفعول مطلق داریم 2،هر کدامشان به گونهای از نظر معنایی بر فعل جمله تأثیر میگذارند و ویژگیهای ظاهری خودشان را دارند.
 -1خیلی بهتر است که هر کدام از موضوعاتی را که گفتم ،از کتاب عربی پایءه خیلیسبز مرور کنید!

 -2که جلوتر اسمشان را خواهیم گفت!

مفعول مطلق ،مصدر فعل درون جمله است ،منصوب است و تأثیرات معناییاش بر جمله خیلی مهم است! همین ابتدا بگویم ،مفعول مطلق
ّ
اإلعرابي) به حساب میآید!
(المحل
یک نقش
ّ

در تعریف مفعول مطلق ،کلمءه «مصدر» را برجسته کردیم! پس سر و کارمان در این درس با مصدرهاست! یادتان هست که مصدر چی بود!؟
«کلمهای که معنای انجام کار یا رویدادن حالتی را میرساند ،بدون اینکه به زمان تعلّق خاطر داشته باشد! فعلها از مصدرها ساخته میشوند!»
پس باید مصدرها را خوب بشناسیم و تشخیص دهیم!
مجرد
مزید
مصدرها دو دستهاند:
ّ
مصدرهای مزید :برای راحتی کار ،ابتدا دربارءه این مصدرها حرف بزنیم! یک سری فعل داشتیم قبال ً ،به اسم فعلهای ثالثی مزید! همانها که
در ریشهشان عالوه بر حروف اصلی ،حرف یا حروف زائد هم داشتند! کارمان در مورد پیداکردن مصدرهای این فعلها ،به نسبت راحت است! چون
کلاّ ً هشت باب داشتند که هر باب هم ،وزن و آهنگ مخصوص خودش را داشت! در جدول زیر یک بار دیگر آنها را مرور میکنیم!
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خاصی ندارند! هر کدام ساز خودشان را میزنند! یعنی ریتم و وزن مشخّ صی ندارند!
مجرد قانون و قاعدءه ّ
مجرد :مصدر فعلهای ثالثی ّ
مصدرهای ّ
ما یک جدول از مهمترین آنها برای شما میآوریم! هر چه مصدر در کتاب درسیتان و کنکورهای سالهای گذشته هم دیدید ،به خاطر بسپاریدشان!
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وقتش رسیده با انواع مفعول مطلق در عربی آشنا شویم!
 -1مفعول مطلق تأکیدی:
مصدری منصوب از فعل جمله که به تنهایی به کار میرود؛ یعنی وابسته (صفت یا مضافٌالیه) ندارد:
َکل َّم اهللُ موسی تکلیماً! :خداوند با موسی بیشک سخن گفت!
«تکلیماً» مصدر منصوب فعل جمله ،یعنی «کلّم» است و چون تنها به کار رفته ،مفعول مطلق تأکیدی محسوب میشود!
اُذکُرو اهلل في صعاب الحیاة ذکراً! :در سختیهای زندگی ،خدا را حتماً یاد کنید!
مجرد) است و چون صفت یا مضافٌالیه نگرفته ،مفعول مطلق تأکیدی حساب میشود!
«ذکراً» مصدر منصوب فعل جمله ،یعنی «اُذکُروا» (ثالثی ّ
 -2مفعول مطلق نوعی یا بیانی:
مصدری منصوب از فعل جمله که همراهش ،صفت یا مضافٌالیه میآید:
علینا أن نعبد اهلل َ عباد َة
األَحرار! :ما باید خداوند را همچون آزادگان بپرستیم!
ٌ
مضافالیه
مفعول مطلق نوعی

دافع جنودنا عن الوطن ِدفاعاً

رائِعاً! :سربازانمان از وطن جانانه دفاع کردند!

مفعول مطلق نوعی صفت

عیِّن المفعول المطلق للتأکید:

مر الحیاة صبراً جمیال ً !
 )1اصبروا علی ّ
 )3جنودنا هاجم األعداء مهاجمة فانهزموا بسرعة!

علي تأثیراً ال یوصف!
 )2أثّر کالم صدیقي ّ
ً
الدروس اجتهادا بالغاً!
 )4علی الطّالب أن یجتهدوا في فهم ّ

گزینهها را بررسی کنیم :گزینءه (« :)1صبراً» مصدر فعل جمله «اصبروا» است و بعدش صفت «جمیال ً» آمده ،پس مفعول مطلق نوعی است! /گزینءه (:)2

«تأثیراً» مصدر فعل جمله «أثّر» است و بعدش صفت «ال یوصف» آمده! «ال یوصف» صفت از نوع جمله (جملءه وصفیه) است ،پس مفعول مطلق نوعی حساب میشود!/
گزینءه (« :)3مهاجمة» مصدر فعل جمله «هاجم» است! درست است که بعدش جمله آمدهّ ،اما ارتباطشان با «فـ» قطع شده و نمیتواند صفتش باشد ،پس «مهاجمة» مفعول

مطلق تأکیدی است! /گزینءه (« :)4اجتهاداً» مصدر فعل «یجتهدوا» است و بعدش صفت «بالغاً» آمده ،پس مفعول مطلق نوعی است! بنابراین گزینءه ( )3صحیح است!

همانطور که دیدید ،صفت مفعول مطلق نوعی میتواند به صورت جمله هم بیاید! اصال ً یک نوع از صفت همین بود دیگر! جملءه وصفیه!
مفعول مطلق به هیچ عنوان «ال» نمیگیرد!
2
1
با تو ّجه به اطّالعات قبلیمان میدانیم که مصدرها ،جامدند! پس کلمات بر وزن «فا ِعلَ ،مفْعول» و کال ً اسمهای مشتق نمیتوانند مفعول مطلق شوند!
عیِّن في الفراغ کلمة ح ّتی تکون المفعول المطلق للنّوع« :هجم أبطالنا علی أراضي األعداء ُّ ...............
جعان!»
الش ْ

ُ )4مها ِج َم
الهجوم
)3
هجوم
)2
 )1مهاجم َة
َ
َ
مجرد است و «مهاجمة» مصدر ثالثی مزید.
ُ
«مها ِجم» چون اسم فاعل است ،خیلی راحت اوت میشود! (رد گزینءه  )4از طرفی «هجم» فعل ثالثی ّ
«مفا َعلَة» است!) پس این گزینه هم میرود پی سرنوشتش! (رد گزینءه  )1و این را هم گفتیم که مفعول مطلق هیچ
(«مهاجمة» مصدر فعل «هاجَ َم» از باب ُ
وقت «ال» نمیگیرد (رد گزینءه  .)3در این سؤال که واضح است چرا نمیتواند «ال» بگیرد! چون مفعول مطلق مضاف شده و «مضاف» هم «ال» نمیگیرد! ولی
در حالت کلّی ،اگر مفعول مطلق تنها به کار رود و یا صفت بگیرد هم به هیچ عنوان «ال» نمیگیرد! بنابراین فقط گزینءه ( )2درست است!

الصحیح للفراغات إلیجاد المفعول المطلق:
عیِّن َّ

سلمیاً! :عیشاً
 )1یُحسن المؤمن إلی عباد اهلل  :!...............محسناً
 )2لیت المسلمین تعایشوا مع بعضهم ...............
ّ
إلي  ...............عجیباً! :نظراً
 )4هذا المحسن ینفق أمواله في سبیل اهلل  :!...............إحساناً
 )3عندما دخلت البیت نظر أبي ّ
ِ
«محسناً» اسم فاعل است و نمیتوانیم آن را مفعول مطلق حساب کنیم! مصدر فعل «یُحْس ُن» میشود :إحساناً.
بررسی گزینهها :گزینءه (ُ :)1
عیش» است؛ پس «تَعایُشاً» صحیح است!
ی
،
«عاش
د
مجر
فعل
مصدر
ً»
ا
«عیش
که
صورتی
در
است،
تفاعل
باب
از
گزینءه (« :)2تعایشوا» فعل ثالثی مزید
َ
َ ُ
ّ
گزینءه ( :)3فعل ما در جمله «نظر» است که مصدرش «نَظَراً» به درستی به کار رفته!
گزینءه ( :)4فعل جمله «ینفق» است و باید مصدر این فعل را برای ایجاد ساختار مفعول مطلق به کار ببریم! پس :إنفاقاً صحیح است! بنابراین گزینءه ( )3صحیح است!

نحوءه سؤالپرسیدن دربارءه مفعول مطلق از شما میتواند به صورتهای زیر باشد:
الشك عن فعل الجملة!
 -1مفعول مطلق تأکیدی :ع ِّین المفعول المطلق للتّأکید (التّأکیدي)! ع ِّین کلمة ترفع
ّ
و مانند اینها!
ع ِّین ما فیه اهتمام و عنایة علی وقوع الفعل فقط!
کیفیة وقوع الفعل و مانندشان!
 -2مفعول مطلق نوعی :ع ِّین المفعول المطلق لل ّنوع (ال ّنوعي)
یبین ّ
ع ِّین ما ّ
علمیة »!...............
الشك عن وقوع الفعل یقول« :یذهب الطّلاّ ب إلی سفرة
إذا أراد المتکلّم أن یرفع
ّ
ّ

 )2ذاهبین

 )1مسرورین

 )4ذهاباً سریعاً

 )3ذهاباً

از صورت سؤال پیداست که مفعول مطلق تأکیدی را میخواهد! «مسرورین» و «ذاهبین» اصال ً مصدر نیستند («مسرورین» حال است!) ،گزینءه ( )4هم به صورت

ترکیب وصفی (مفعول مطلق نوعی)آمده! «ذهاباً» مصدر فعل «یذهب» است که به تنهایی آمده و بیانگر مفعول مطلق تأکیدی است! بنابراین گزینءه ( )3صحیح است!

یک سؤال! آیا میتوانیم هر مصدری را مفعول مطلق حساب کنیم؟! قطعاً نه! مصدری را مفعول مطلق حساب میکنیم که:
از جنس فعل جمله باشد!

منصوب باشد!

علي عندما قرأت القرآن!
تأثیر اللّغة
نقش دیگری در جمله نداشته باشد! زاد
ّ
ُ
العربیة ّ
فاعل

درست است که «تأثیر» مصدر استّ ،اما مصدر فعل «زاد» که نیست! از طرفی منصوب هم نیست! تازه فاعل است و خودش نقش گرفته!
در تست زیر میخواهم تمام تواناییهایتان را در مورد مفعول مطلق محک بزنم! خوب د ّقت کنید و بعد به تست جواب دهید!
عیِّن ما فیه کلمة ّ
تدل علی بیان وقوع الفعل:

 )1صبر المؤمن عند المصاعب کَجهاد المجاهد في ساحة المعرکة!  )2عندما تکلّم المدیر مع التلمیذ المشاغب شاهدنا تأثیراً مفیداً في أخالقه!
النبي یشاهد لعب األطفال مشاهدة األب الحنون!
 )4کان
الرجل آمن بالیوم اآلخر خائفاً من عذاب ألیم!
 )3یا أیّها ّ
ّ
اول صورت سؤال را بفهمیم! گفته «بیان وقوع الفعل» یعنی مفعول مطلق نوعی! خب برویم گزینهها را بررسی کنیم :گزینءه (« :)1صبر» مصدر استّ ،اما به دو دلیل
نمیتواند مفعول مطلق باشد :یکی اینکه مبتدا شده! دوم اینکه اصال ً فعل در جمله نیامده که به عنوان مصدرش به کار رفته باشد! «جهاد» هم مصدر است ،ولی باز هم
جر است و هم اینکه فعل نیامده که به عنوان مصدرش به کار رفته باشد! /گزینءه (« :)2تأثیراً» مصدر منصوبی
به دو دلیل نمیتواند مفعول مطلق شود :مجرور به حرف ّ
است که ما را به شک میاندازد! ّاما و ّاما! فعل همجنسش نیامده که مفعول مطلق حسابش کنیم! و هم اینکه «تأثیراً» مفعول فعل «شاهدنا» شده! /گزینءه (« :)3خائفاً»
اسم فاعل است و نمیتواند مفعول مطلق باشد« .خائفاً» حال است! د ّقت کنید که «حال» دربارءه یکی از نقشهای جمله ،مثل فاعل ،مفعول و  ...حرف میزند ،در صورتی که
مفعول مطلق دربارءه فعل با ما حرف میزند! /گزینءه (« :)4مشاهدة» مصدر فعل «یشاهد» است که مضافٌالیه (األب) هم گرفته ،پس مفعول مطلق نوعی محسوب میشود!
 1و  -2مجبور شدیم از این دو لفظ استفاده کنیم!
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«حال» دربارءه یکی از نقشهای جمله مثل فاعل ،مفعول و  ...به ما اطّالعات میدهد (حالتش را بیان میکند)ّ ،اما مفعول مطلق با ما دربارءه
فعل جمله صحبت میکند!
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مفعول مطلق ،مصدری منصوب از جنس فعل جمله است که دربارءه فعل جمله با ما صحبت میکند.
مزید
مجرد
مصدرها دو دستهاند:
ّ
مجرد قاعده و قانون مشخّ صی ندارند و باید هر جا دیدیمشان ،به خاطر بسپاریمشان! در عوض ،کارمان در مورد مصدرهای
مصدرهای فعلهای ّ
مزید راحت است! هر کدام از این مصدرها ،وزن و ریتم ب ه خصوصی دارند که میتوانیم آنها را تشخیص دهیم (ابواب هشتگانءه ثالثی مزید).
دو نوع مفعول مطلق داریم:
 -1مفعول مطلق تأکیدی:
مصدری منصوب از جنس فعل جمله که به تنهایی به کار میرود؛ یعنی به دنبالش صفت یا مضافٌالیه نداریم:
العاقل یعتبر بتجارب اآلخرین اعتباراً! :عاقل از تجربههای دیگران ،بیشک پند میگیرد!
مفعول مطلق تأکیدی بر وقوع فعل جمله تأکید میکند!
ممکن است صورت سؤال دربارءه مفعول مطلق تأکیدی به صورتهای زیر باشد:
ـ ع ِّین کلمة لها اهتمام علی وقوع الفعل فقط!
الش ّك عن وقوع الفعل!
ـ ع ِّین المفعول المطلق التّأکیدي (للتّأکید)!
ـ ع ِّین کلمة ترفع ّ
 -2مفعول مطلق نوعی:
مصدری منصوب از جنس فعل جمله که به دنبالش صفت یا مضافٌالیه میآید و دربارءه نوع وقوع فعل با ما صحبت میکند.
الصدیق الحنون! :دانشآموز از همکالسیاش همانند دوست مهربان استقبال کرد!
استقبل الطّالب زمیله استقبال ّ
الصعبة ذکراً کثیراً! :خدا را در روزهای سخت بسیار یاد کنید!
اُذکُروا اهلل في األیّام ّ
صفت میتواند به صورت جمله (جملءه وصفیه) هم بیاید:
أشکر اهلل علی نعمه شکراً یلیق به! :از خداوند به خاطر نعمتهایش به گونهای که شایستءه اوست ،سپاسگزاری میکنم!
ممکن است صورت سؤال دربارءه مفعول مطلق به صورتهای زیر باشد:
تبین وقوع الفعل!
وعي)!
ـ ع ِّین کلمة فیها اهتمام علی بیان وقوع الفعل! ـ ع ِّین کلمة ّ
ـ ع ِّین المفعول المطلق لل ّنوع (ال ّن ّ
مصدری را مفعول مطلق حساب میکنیم که «منصوب و از جنس فعل جمله باشد» و «نقش دیگری نگرفته باشد»!:

أي أحد! «إحساناً» مصدر استّ ،اما از جنس فعل جمله نیست! ضمن اینکه مفعولٌبه فعل «شاهدت» است!
الرجل ال یوجد في ّ
شاهدت إحساناً من هذا ّ

رسیدیم به اصل مطلب! اصال ً ما قواعد را یاد میگیریم که به وسیلءه آن درست ترجمه کنیم! فن ترجمهمان در این درس دو بخش است:
ترجمءه مفعول مطلق:

در ترجمءه مفعول مطلق تأکیدی از کلماتی که بار تأکیدی دارند ،مثل «بیشک ،حتماً ،قطعاً» استفاده میکنیم:
نحن نستغفر اهلل لذنوبنا استغفاراً! :ما برای گناهانمان از خداوند حتماً (قطعاً ،بیشک) طلب آمرزش میکنیم!
در ترجمءه مفعول مطلق نوعی:
اگر مضافٌالیه داشته باشد ،از کلمات «مثل ،مانند ،همانند ،چون» کمک میگیریم:
ُ
ابتسمت المرأة في وجه الطّفلة ابتسام األ ّم الحنون! :زن به صورت کودک همانند مادری مهربان لبخند زد!
اگر صفت داشته باشد ،صفت را به یک نوعی ،در ترجمه لحاظ میکنیم! یعنی خود صفت را در ترجمه میآوریم:
إن اللاّ عب َس َّج َل الهدف تسجیال ً جمیال ً ! :بازیکن گل را به زیبایی به ثمر رساند!
ّ
فقط حواستان باشد اگر صفتمان از نوع جمله (جملءه وصفیه) بود ،کلماتی مانند «طوری که ،به گونهای که و  »...برای روانشدن ترجمه به دادمان میرسند:
الغربیین! :دانشمندان ما در زمینءه تکنولوژی به گونهای پیشرفت کردهاند که همءه
تقدماً یعترف به جمیع
تقدم علماءنا في مجال التکنولوجیاً ّ
قد ّ
ّ
جملءه وصفیه
غربیها به آن اعتراف میکنند!
الصحیح:
عیِّن َّ

 )1انهزم األعداء في أراضینا انهزاماً فانسحبوا! :دشمنان در سرزمینهای ما به گونهای شکست خوردند که عقبنشینی کردند!
الضیق في التّنفّس إخباراً عجیباً! :قرآن به ما دربارءه پدیدءه تنگی نفس اخبار عجیبی داده است!
إن القرآن أخبرنا عن ظاهرة ّ
ّ )2
تاماً! :زمانی که به پروردگار جهانیان توکّل میکنم ،قلبم کامال ً اطمینان مییابد!
رب العالمین
ّ
یطمئن قلبي اطمئناناً ّ
 )3عندما أتوکّل علی ّ
 )4أنت تصبر صبراً جمیال ً عند المصاعب فلك أجر عظیم! :تو هنگام سختیها بیشک صبر میکنی ،پس از آن توست اجری عظیم!
بررسی گزینهها :گزینءه (« :)1انهزاماً» مفعول مطلق تأکیدی است و «انسحبوا» نمیتواند صفتش باشد ،چون ارتباطشان با «فـ» قطع شده ،پس باید
آن را به صورت مفعول مطلق تأکیدی ترجمه کنیم« :دشمنان در سرزمینهای ما بیشک شکست خوردند و عقبنشینی کردند!»

گزینءه (« :)2إخباراً» در این گزینه مفعول مطلق نوعی است ،در صورتی که به صورت مفعول ترجمه شده! حواستان باشد! مفعول مطلق را به صورت مفعولٌبه
(و یا هر نقش دیگری) ترجمه نکنید! مفعول مطلق بسته به نوعش ،باید به همان شکل مفعول مطلق ترجمه شود و الغیر« :قرآن دربارءه پدیدءه تنگی نفس

«تاماً» آمده و درست هم ترجمه شده!/
به طور عجیبی به ما خبر داده است!» /گزینءه (« :)3اطمئناناً» مفعول مطلق نوعی است ،چون بعدش صفت ّ
گزینءه (« :)4صبراً» مفعول مطلق نوعی است ،چون بعدش صفت «جمیال ً» آمدهّ ،اما به صورت مفعول مطلق تأکیدی ترجمه شده« :تو در هنگام سختیها به
زیبایی صبر میکنی ،پس از آن توست اجری عظیم!» بنابراین گزینءه ( )3صحیح است!
نکات ترجمءه متن کتاب:

قبال ً با هم یاد گرفتیم که ساختار «ما أفعل» را به صورت تع ّجبی ترجمه کنیم:
ما أظلم العبد ا ّلذي ینکر نعم خالقه! :چه ظالم است بندهای که نعمتهای آفریدگارش را انکار میکند!
در این درس یک ساختار تع ّجبی دیگر یاد میگیریم :یا  +لِـ (لَـ)  +ضمیر  +مِن  +اسم
ِ
مخرب! :چه کار ویرانکنندهای!
یا لَ ُه من عمل ّ
سیئ! :چه پیشنهاد بدی!
یا له من اقتراح ّ

أَروني :نشانم دهید «أروا  +نون وقایة  +ي»
ری ،یُري)
(أَ ٰ
اَلاْ ِستِقرار :ثبات و آرامش
ِ
ِ
َضيء)
َضاء :طلب نور کرد (ا ْست َ
ا ْست َ
َضاء ،ی َ ْست ُ
اَلأْ َس ِم َدة :کودها
اِ َّطل ََع :آگاهی یافت (اِ َّطل ََع ،ی َ َّ
طل ِ ُع)
أَعینوني :کمکم کنید «أَعینوا  +نون
عین)
وقایة  +ي» (أَ َ
عان ،ی ُ ُ
َدی،
تبعیت کرد (اِقْت ٰ
اِقْت ٰ
َدی :اقتدا کردّ ،
یَقتَدي)
اَلأْ َفْراخ :جوجهها
اَلإْ کْثار :بسیار گردانیدن ،زیادهروی
ِ
ِ
َفی ،ی َ ْکتَفي)
َفی بِـ  :کفایت کرد (ا ْکت ٰ
اکت ٰ
تَأ َّک َد مِن :از  ...مطمئن شد (تَ َأ َّک َد ،یَت ََأ َّک ُد)
تَبِ َع :پیروی کرد ،تعقیب کرد (تَبِ َع ،یَتْبَ ُع)
ح َّق ُق)
ح َّق َق ،ی َ َت َ
ح َّق َق :تحقّق یافت (تَ َ
تَ َ
تَ َع ّد ٰی :دستدرازی کرد (تَ َع ّد ٰی ،یَت ََع ّدي)

تَ َع َّر َض :در معرضِ  ...قرار گرفت (تَ َع َّر َض،
یَت ََع َّر ُض)
تَ َغذّ ٰی :تغذیه کرد (تغذّ ی ،ی َ َتغذّ ي)
اَل َّتل َُّوث :آلودگی
حقْل :کشتزار
اَلْ َ
ح ْمض َّیة :اسیدی
اَلْ َ
اَلْ ِح َیل :چارهاندیشیها
اَلْخَبیر :کارشناس
َضراوات :سبزیجات
اَلْخ ْ
ِخداع :نیرنگ ،فریب
ب ،یُراق ِ ُب)
ب :مراقبت کرد (راقَ َ
راقَ َ
(ربّ ٰی ،ی ُ َربّي)
َربّ ٰی :پرورش داد َ
اَلسَّ داد :درست ،درستی
اَلسَّ ماح لِـ  :اجازهدادن به
اَ ُّ
لط ْعم :غذا ،طعام
اَ ِّ
لط ْمر :لباس کهنه
اَلْعائِل :فقیر

اَلْ ِفئْران :موشها
اَلْ ِفتْ َیة :جوانان
اَلْقُرص :قطعه نان دایرهایشکل
قَ َّر َر :تصمیم گرفت (قَ َّر َر ،یُق َِّر ُر)
ج َأ :پناه بُرد (لجأ ،یلجأ)
لَ َ
ِ
اَلْکائنات :موجودات
اَل َْمأْ ُدبَة :سفرءه غذای مهمانی
اَل َْمأْموم :پیرو ،مأموم ،اقتداکننده
جف ُّو :طردشده ،راندهشده
اَل َْم ْ
اَل َْم ْد ُع ّو :دعوتشده ،فرا خواندهشده ،مدعو
اَل ُْمزارِع :کشاورز
اَل ُْمف َترِس :درنده ،حیوان شکارچی
اَل َْمکسور :شکستهشده
اَل ُْم َه ِّدد :تهدیدکننده
ما أَظْل ََم :چه ستمگر است!
اَل ُْمؤلِم :دردآور
ناك :آنجا ،وجود دارد
هُ َ
ِ
ٍ
ل ُمخ َِّرب :چه کار ویرانگری!
یا لَ ُه من َع َم ٍ

عان = نَ َص َر = سا َع َد :کمک کرد
أَ َ
إکْثار = إفراط :زیادهروی
إکْثار :زیادهروی ≠ تَفْریط :تفریط
َدی :پیروی کرد
تَبِ َع = اِقْت ٰ

تَل َُّوث :آلودگی ≠ تَ َن ُّ
ظف :پاکیزگی
َسداد = َصواب :درست ،درستی
عائِل = فَقیر :فقیر
جف ُّو = مطرود :راندهشده
َم ْ

ُمزارِع = فَلاّ ح = زارِع :کشاورز
شاب :جوان
َتی = ّ
ف ٰ
ِ
ِ
ُمتَشائم :بدبین ≠ ُمتَفائل :خوشبین

طُیور :جمع طائِر :پرنده
ِح َیل :جمع حیلَة :چارهاندیشی
أَفْراخ = فِراخ :جمع ف َْرخ :جوجه

ِ
َتی :جوان
فتْ َیة :جمع ف ٰ
أَط ْمار :جمع ِط ْمر :لباس کهنه
أَس ِم َدة :جمع َسماد :کود

حقول :جمع حَقْل :کشتزار
ُ
فِئْران :جمع فَأْ َرة :موش
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الصحیح للفراغات:
انتخب َّ
  (  )1899
جمیع الموجودات من نبات و حیوان و کائنات ُأخری یعیش بعضها علی بعض
اهلل نظاماً االستقرار یحکم
ما أجمل الطّبیعة توازناً!
َ
فـ   (  )1900
أي خلل في نظامها   (   )1901تخریبها و من   (   )1902نظام الطبیعة:
ال ّتوازن و االستقرار فیها .و ّ
یسبب أمطاراً   (»!   )1903
تلوث الهواء ال ّذي
*« ّ
ّ
* «و   (  )1904
المبیدات
الزراعیة و األسمدة الکیمیاویّة!»
ّ
في استخدام ُ
* «و إیجاد   (  )1905
الصناعیة و
المنزلیة!»
ّ
ّ
ولکن   (   )1906اإلنسان للطّبیعة في
فیتم ال ّتوازن في الطّبیعة من خالل وجود روابط متداخلة بین الموجودات
الحیة و بیئتها تداخال ً کامال ً
ْ
ّ
ّ
  (  )1907
تخرب هذا ال ّتوازن!
ـه ال ّتي ّ
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 )1181899وجد

 )2حدث

 )3خلق

یشد
ّ )1191900
 )1191901یؤ ّدي إلی

 )2یتحقّق

یجر
ّ )3
 )3یُفرز

 )1191902ظروف

یهدم
ّ )2

مهددات
ّ )2

مهمات
ّ )3

قرر
ّ )4

ّ )4
یقل
یعرض
ّ )4

ُ )4محاوالت

حمضیة
)1191903
ّ

 )2کیمیاویّة
ِ )2
االستفادة

طبیعیة
)3
ّ
 )3اإلِکثار

 )4غریزیّة
 )4اإلقدام

 )1191905النفایات

 )2المبیدات

 )1191906ما أظلم

 )2ما أسعد

 )3موا ّد التجمیل

 )4النشاطات

 )3ما أحسن

 )1191907نزاعات

 )2نشاطات

 )3سماحات

 )1191904الکثرة

عما طلب منك:
191908عیِّن الخطأ ّ

«المزارع»
 )1لهذا الفلح خضراوات و أشجار کثیرة في مزرعته! :مرادفه ُ

اب»
 )3إ ّنما أصل الفتی ما قد حصل! :مرادفه ّ
«الش ّ

 )4ما أقبح
 )4کائنات

الجو! :مضا ّده «تنظّف»
 )2دخان المصانع ّ
تلوث ّ
ناعیة یؤ ّدي إلی ّ
الص ّ

 )4یا قومِ ،أعینوني بورع و اجتهاد و عفّة و سداد! :مرادفه «أروا»

عما طلب منك:
191909عیِّن الخطأ ّ

إن إمامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه! :جمع «أطمار»
أهم األُمور! :مرادفه «تتبع»  )2أال و ّ
 )1علیك أن تنتخب لنفسك حکیماً تقتدي به في ّ
«مجفو»
الشیطان مطرود من باب اهلل أل ّنه کان من العاصین! :مضا ّده
إن ّ
ّ )3
ّ

عما طلب منك:
191910عیِّن َّ
الصحیح ّ

الصواب! :مرادفه «السَّ داد»
ّ )4
إن هذا القرآن یهدیکم إلی الطّریق ّ

تدریجیاً! :مفرده «فراخ»
الشرق األوسط حذّر البالد عن وقوع حرب عظیمة! :جمعه «خُبراء» )2کان المزارع یشاهد نقص عدد أفراخ الطّیور
 )1خبیر مسائل ّ
ّ
ِ
«حدد»
یسبب األمراض
یخصص جوائز لل ّناجحین في االمتحانات! :مرادفه ّ
 )3اإلکثار في تناول ّ
قرر المدیر أن ّ
ّ
الزیت ّ
القلبیة! :مرادفه «االستهالك» ّ )4

عما طلب منك:
191911عیِّن الخطأ ّ

الرجیم! :مرادفه «ألجأ»
 )1أعوذ باهلل من ّ
الشیطان ّ
إن ّ
لکل مأموم إماماً یقتدي به! :مرادفه «تابع»
ّ )3

191912عیِّن الخطأ لتکمیل الفراغات:

«الغني»
 )2ساعد العائل في سبیل اهلل حتّی یضاعف اهلل لك أموالك! :مضا ّده
ّ
اب»
 )4هذا الفتی یفتخر بنسبه و أصله فال یُقبل في المقابلة! :مضا ّده ّ
«الش ّ

مهمات
تخصص في مهنة أو عمل أو برنامج أو تقنیة! :الخبیر  )2من  ...............نظام الطّبیعة یمکن اإلشارة إلی األمطار
 ............... )1هو ا ّلذي له ّ
ّ
الحمضیة!ّ :
تتعرض محاصیله للتلف! :یراقب
قوة و سداد عندما ُأنادیکم! :أعینوني
 )3یا قومِ!  ...............باجتهاد و ّ
 )4هذا المزارع  ...............مزرعته لکیال ّ

الصحیح لتکمیل الفراغات:
191913عیِّن َّ

القیم! :تطّلع
 )1اِقرأ الکتب الت
ّاریخیة  ...............علی تراثنا ّ
ّ

تلوثاً! :الکیمیاویّة
الجو ّ
 )3األمطار  ...............تحدث عندما یمتأل ّ

191914عیِّن الخطأ لتکمیل الفراغات:

 )2هذه صور  ...............أتلذّ ذ عندما أنظر إلیها! :مؤلمة

الرجل  ...............أل ّنه یمتلك أمواال ً کثیرة! :عائل
 )4هذا ّ

مخرباً فیه! :یتحقّق
نظام ّ
 )1لهذا العالم ٌ
خاص  ...............التّوازن فیه إذا لم نتدخّل تد ّخال ً ّ
 )2کنت ُأشاهد صوراً من أیّام الحرب! یا لها من صور  :!...............مؤلمة
 )3علینا أن نحافظ علی  ...............ا ّلتي نعیش فیها بد ّقة بالغة! :البیئة

الشخص  ...............یری الفرصة في ّ
کل صعوبة تحدث له! :المتشائم
ّ )4

191915عیِّن الخطأ حسب التوضیحات:

 )1أرض واسعة خضراء تزرع فیها أنواع المحاصیل! :الحقل
الضعیف! :المبیدات
 )2موا ُد کیمیاویّة
طبیعیة لتقویة التّراب ّ
ّ

 )3حیوان صغیر یعیش غالباً تحت األرض ناقل داء الطّاعون و القطّ من أعدائه! :الفأرة
 )4اللّباس العتیق القدیم ا ّلذي ّ
یدل علی فقر صاحبه غالباً! :الطّمر

مدعو!»
غنیهم
أن رجال ً من فتیة أهل البصرة قد دعاك إلی مأدبة فأسرعت إلیها؛ ما ظننت أن ّك تجیب إلی طعام قوم عائلهم
«191916قد بلغني ّ
مجفو و ّ
ّ
ّ

الصحیح عن المفردات ال ّتي تحتها خطّ :
عیِّن َّ

سبت» ،مرادفه «فقیر» ،مرادفه «مطرود» ،ا ّلذي قد َد َعونا ُه!
 )1مرادفه «وصل» ،مرادفه «شباب» ،مائدة ّ
الضیافة ،مرادفه «حَ ُ

«غني» ،ا ّلذي قد دعانا!
الضیافة ،مضا ّده« ،یقنت» مضا ّده
 )2مرادفه «بلّغ» ،مضا ّده «شیوخ»ّ ،
ّ
الضیوف ،مرادفه «حاسبت» ،مرادفه ُ
«أسرة» ،مرادفه «مستور» ،ا ّلذي قد دعانا!
 )3مرادفه «أوصل» ،مفرده «فتاة» ،دار ّ
 )4مرادفه «واصل» ،مفرده «فتی» ،المضیاف ،مضا ّده «أیقنت» ،مرادفه «مأیوس» ،مضا ّده «مدعو» ،ا ّلذي قد دعوناه!

ّذین من دونه:
！191917هذا خلق اهلل فأروني ماذا خلق ال َ

 )1این است خلقت خدا ،پس نشان دهید کسانی که بهجز اویند ،آفرینندءه چه چیزی هستند!
 )2این آفرینش اهلل است ،پس به من نشان دهید کسانی که غیر از اویند ،چه آفریدهاند!

 )3اینها مخلوقات خداوند هستند ،پس نمایان کنید آفرینش کسانی را که غیر از اویند!

 )4این خلقت خداوند است ،پس به من نشان دهید که چگونه است آفرینش آنانی که غیر از اویند!

تؤدي إلی ِ
االختالل في نظام الطّبیعة!»:
«191918ما أظلم المواطن ال ّذي یقوم بنشاطات ّ

 )1ستمگر است شهروندی که فعالیتهایش منجر به اختالل در نظام طبیعت میگردد!

 )2هموطنی که با پرداختن به کارهایی که منجر به اختالل در نظم طبیعت میشود ،بسیار ظالم است!

 )3چه ستمگر است شهروندی که به فعالیتهایی میپردازد که منجر به اختالل در نظام طبیعت میشود!
 )4ستمگر ،آن هموطنی است که اقدام به کارهایی میکند که سبب اختالل در نظام طبیعت میگردد!

«191919هناك أسرار غامضة کثیرة لعالمنا لن یدرکها ّإال ال ّذین یعقلون!»:

 )1آنجا اسرار پیچیده و بسیاری برای جهان ما هست که فقط آنانی که خرد دارند ،آن را درک میکنند!

 )2اسرار پیچیدءه فراوانی برای جهان ما وجود دارد که به آنها پی نخواهند برد ،جز کسانی که خردورزی میکنند!

 )3آنجا رازهای پیچیدءه بسیاری در جهان ما وجود دارد که آنها را درک نمیکنند ،مگر کسانی که خردورزی خواهند کرد!
 )4در جهان ما رازهای پیچیده و فراوانی هست و جز کسانی که تعقّل مینمایند آنها را درک نخواهند کرد!

مهددات البیئة و یقوموا بتهیئة قائمة منها!»:
قرر الطّلاّ ب أن تبحثوا في اإلنترنت عن ّ
ّ «191920

ط زیست باشند و از آنها لیستی را تهیه نمودند!
مقرر کردند که در اینترنت به جستوجوی عوامل تهدیدکنندءه محی 
 )1دانشآموزان ّ

مقرر شد که دانشآموزان در اینترنت به دنبال تهدیدکنندههای محیطزیست بگردند و از آنها لیستی را تهیه کنند!
ّ )2

ط زیست بگردند و اقدام به تهیءه لیستی از آنها کنند!
 )3دانشآموزان تصمیم گرفتند که در اینترنت به دنبال تهدیدکنندههای محی 
ط زیست را جستوجو کنند تا از آنها لیستی تهیه شود!
 )4دانشآموزان تصمیم گرفتند در اینترنت شرایط تهدیدکنندءه محی 

أوالدهن تربیة صالحة ح ّتی یکونوا نافعین للمجتمع في المستقبل!»:
«191921تربّي األ ُ ّمهات الفاضالت
ّ

 )1مادرانی که فاضلاند فرزندانشان را به گونهای تربیت میکنند تا در آینده برای جامعه مفید باشند!

 )2مادران بافضیلت ،فرزندانشان را به طور شایستهای پرورش میدهند تا برای جامعه در آینده سودمند باشند!

 )3مادرانی که فاضلترند ،به گونهای شایسته فرزندانشان را پرورش میدهند تا بتوانند در آینده به جامعه سود برسانند!
 )4مادران بافضیلت ،فرزندان شایستهای را تربیت میکنند تا آنها در آینده برای جامعه ،سودمند گردند!

إن
أحب عباد اهلل من یواجه النّاس مواجهة محترمة و یحترم اآلراء المختلفة أیضاً!»:
ّ «191922
ّ

 )1بیگمان محبوبترین بندگان خداوند ،کسی است که محترمانه با مردم روبهرو میشود و به عقاید مختلف هم احترام میگذارد!
 )2قطعاً بندگانی از خداوند محبوباند که با احترام با مردم روبهرو میشوند و همچنین به عقاید مختلفشان احترام مینهند!

 )3بیشک بندهای نزد خداوند محبوب است که با مردم روبهرو میشود ،در حالی که محترم است و نیز به عقاید مختلف احترام میگذارد!

 )4همانا محبوبترین بندگان اهلل همان کسی است که با مردم محترمانه روبهرو میشود ،در حالی که به عقاید مختلفشان هم احترام مینهد!
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مرة ُأخری!»:
یکررها ّ
«191923یغفر اهلل ذنوب من یستغفره استغفار التائبین و هو یعاهد ّأال ّ

 )1اهلل گناه کسی را میبخشد که همانند توبهکنندگان از او طلب آمرزش میکند و قول میدهد که بار دیگر آنها تکرار نشوند!

 )2خداوند گناهان کسی را میآمرزد که از او طلب آمرزش کند ،در حالی که مانند توبهکنندگان عهد مینماید که بار دیگر آنها را تکرار نکند!

 )3خداوند گناهان کسی را که همچون توبهکنندگان از او طلب آمرزش میکند ،در حالی که عهد میکند که بار دیگر آنها را تکرار نکند ،میآمرزد!
 )4اهلل گناهان کسی را که توبهکنان از او طلب آمرزش کند و قول دهد که بار دیگر آن گناهان را تکرار نکند ،خواهد آمرزید!

الدهر مواجهة المتفائلین و یغتنم ّ
کل فرصة في حیاته!»:
إن العاقل من یواجه صعوبات ّ
ّ «191924

 )1عاقل است آنکه خوشبینانه با مشکالت روزگار روبهرو میشود ،در حالی که هر فرصتی را در زندگیاش غنیمت میشمارد!

 )2عاقل کسی است که همچون خوشبینان با سختیهای روزگار روبهرو میشود و در زندگیاش هر فرصتی را مغتنم میشمارد!

 )3عاقل مانند خوشبینان با دشواریهای زندگی روبهرو میشود و تمام فرصتها را در زندگی غنیمت میشمارد!

 )4عاقل کسی است که مواجههاش با مشکالت روزگار همانند خوشبینان است و تمام فرصتها را در زندگی مغتنم میشمارد!
تلوثاً
الحیة للخطر في البیئة ال ّتي تعیش فیها!»:
تتعرض به حیاة الکائنات
«191925قد تنتج المصانع
ّ
ّ
ّ
الصناعیة ّ

 )1گاهی کارخانههای صنعتی آلودگیای را تولید میکنند که با آن زندگی موجودات زنده در محیط زیستی که در آن زندگی میکنند ،در معرض خطر قرار میگیرد!

 )2کارخانههایی صنعتی ،آلودگیای را تولید میکنند که زندگی موجودات زنده را در محیطی که در آن زیست میکنند ،در معرض خطر قرار میدهد!

 )3کارخانههای صنعت ،گاهی آلودگیای را تولید مینمایند که موجب به خطر افتادن حیات موجودات زنده در محیط زیستی که در آن زندگی میکنند ،میگردد!

 )4آلودگیای که توسط کارخانههای صنعتی تولید شدهاند ،حیات موجودات زنده را در محیط زیستشان به خطر میاندازد!

336

عدي علی وطننا ا ِ
سالمي
إل
ولکن جنودنا المؤمنین لن یسمحوا لهم بهذا األمر سماحاً!»:
«191926یرید األعداء ال ّت ّ
ّ
ّ

 )1دشمنانمان میخواهند به میهن اسالمی دستدرازی کنند ،ولی سربازان باایمان ما اجازءه این کار را به ایشان نخواهند داد!

 )2دشمنان قصد دارند به میهن اسالمیمان دستدرازی نمایندّ ،اما سربازان ما که مؤمن هستند ،اجازءه این کار را به آنها نمیدهند!

 )3دشمنان میخواهند به وطن اسالمیمان هجوم آورند ،ولی سربازان ما ،با ایمانشان بیشک اجازءه این کار را به آنها نخواهند داد!
 )4دشمنان میخواهند به وطن اسالمیمان دستدرازی کنندّ ،اما سربازان مؤمن ما بیشک به آنها اجازءه این کار را نخواهند داد!

یتقدمون في مجال ال ّترجمة في فترة من ال ّزمان
191927أخذ المسلمون
هبي!»:
ّ
ّ
یسمی العصر الذّ ّ

 )1در برههای از زمان که عصر طالیی نامیده میشود ،مسلمانان در عرصءه ترجمه شروع به پیشرفت نمودند!

 )2مسلمین در دورهای از زمان موسوم به عصر طالیی ،در زمینءه ترجمه پیشرفت بسیاری کردند!

 )3مسلمانان در برههای از زمان که آن را دورءه طالیی نامیدهاند ،شروع به پیشرفت در زمینءه ترجمه مینمایند!
 )4در دورهای از زمان که عصر طالیی نام داشت ،مسلمانان در عرصءه ترجمه پیشرفت کرده بودند!

بأن اهلل ال یضیع أجر من یُحسن عمال ً!»:
تاماً ّ
«191928اعمل عمل من یعتقد اعتقاداً ّ

 )1کار کسی را انجام بده که اعتقاد کامل دارد که خداوند پاداش کسی را که کار نیکویی انجام دهد ،ضایع نمیکند!
 )2مانند کسی عمل کن که باور دارد اهلل بیشک اجر کسی که کاری را نیکو انجام دهد ،تباه نخواهد کرد!

 )3عمل آن کسی را انجام بده که کامال ً بر این باور است که خداوند بیشک پاداش کسی را که کار نیکو انجام داده است ،ضایع نخواهد کرد!
 )4همچون کسی عمل کن که کامال ً اعتقاد دارد که اهلل اجر کسی را که کاری را نیکو انجام دهد ،تباه نمیکند!

یؤدي إلی المشاکل الجلدیّة الشّ دیدة في النّساء!»:
«191929اإلکثار في استهالك
مواد ال ّتجمیل قد ّ
ّ

 )1زیادهروی در مصرف موا ّد آرایشی گاهی منجر به مشکالت پوستی شدیدی در زنان میشود!
 )2استفادءه زیاد از موا ّد آرایشی ،گاهی زنان را دچار مشکالت پوستی شدیدی میکند!

 )3زنان با زیادهروی در مصرف موا ّد آرایشی دچار مشکالت شدیدی در پوستشان میشوند!

 )4زیادهروی در استفاده از موا ّد آرایشی ،منجر به مشکالت شدیدی در پوست زنان میگردد!

«191930ال رجاء بنجاة من لیس له إمام یقتدي به في ُأمور تحتاج إلی ال ّتفکّر احتیاجاً بالغاً!»:

 )1امیدی به نجات ندارد آنکه پیشوایی نداشته باشد که در کارهایی که به تفکّر بسیار احتیاج دارد ،اقتدا نماید!
 )2به نجات کسی که پیشوایی نداشت تا در اموری که بسیار به اندیشیدن احتیاج دارد ،اقتدا کند ،امیدی نبود!

 )3هیچ امیدی به نجات کسی که پیشوایی ندارد که به او اقتدا کند در کارهایی که بسیار به تفکّر نیاز دارد ،نیست!

تبعیت نماید ،هیچ امیدی به نجاتش ندارد!
 )4کسی که پیشوایی ندارد تا در اموری که بیشک به اندیشیدن نیاز دارد ،از او ّ

191931عیِّن الخطأ:

الصعبة راجیاً! :در لحظات دشوار زندگی ،امیدوارانه به پروردگارم پناه میبرم!
 )1ألجأ إلی ربّي في لحظات الحیاة ّ

العدو فیجب أن نقوم بحیلة! :وقتی به نیرنگ دشمن تأکید میکنیم ،باید به چارهاندیشی بپردازیم!
 )2عندما نتأکّد من خداع
ّ

عش الطّیور هجوم المفترسین! :این حیوان همچون درندگان به النءه پرندگان حمله میکند!
 )3هذا الحیوان یهجم علی ّ
ِّ
 )4اُذکروا اهلل ذکراً کثیراً حتّی تُهدئ قلوبکم! :خدا را بسیار یاد کنید تا دلهایتان آرام شود!

191932عیِّن الخطأ:

 )1إ ّنهم قاموا بقطع األشجار في الغابة! یا له من عمل قبیح! :آنها اقدام به قطع درختان در جنگل کردند! این کار بسیار زشت است!
جدیّت شروع به خواندن درسهایش کرد تا در پایان سال
یعوض درجاته الضعیفة في نهایة السنة! :دانشآموز با ّ
 )2أخذ ال ِّتلمیذ یقرأ دروسه ّ
بجد حتّی ّ
نمرات ضعیفش را جبران کند!
 )3هناك بومات کثیرة في هذا المنطقة تتغذّ ی من فئران الحقل! :جغدهای فراوان در این منطقه هست که از موشهای کشتزارها تغذیه میکنند!
بأن جناحه مکسور فهرب من یده بسرعة! :آن پرندءه باهوش مقابل دشمنش وانمود کرد که بالش شکسته است و
 )4تظاهر ذلك الطّائر
عدوه ّ
الذّکي أمام ّ
ّ
به سرعت از دست او گریخت!

191933عیِّن الخطأ:

 )1هذا الحیوان المفترس یتبع فریسته حتّی یصیده في مکان مناسب! :این حیوان درنده شکارش را تعقیب میکند تا در جایی مناسب آن را شکار نماید!
الصالحین من المهالك إنقاذاً! :خداوند بندگان درستکار را از مهلکهها نجات میدهد!
 )2اهلل ینقذ عباده ّ
المدعوون إلی الحفلة احتراماً جدیراً ألنّهم من کبار القوم! :دعوتشدگان به جشن ،به طور شایستهای مورد احترام قرار گرفتند؛ چه ایشان
ُ )3أحترم
ّ
از بزرگان قوماند!
جو المدینة تلویثاً بالغاً! :به دود تولیدشده از کارخانهها که هوای شهر را بسیار آلوده میکند ،نگاه کن!
یلوث ّ
 )4انظر إلی الدخان المنتج من المصانع ّ

الصحیح:
191934عیِّن َّ

الشدائد و توکّلوا علی ربّکم! :در سختیها به زیبایی صبر کنید و بر پروردگارتان توکّل نمایید!
 )1اصبروا صبراً جمیال ً في ّ
 )2من لم یؤ ّدبه الوالدان صغیراً یو ّدبه الزمن! :اگر پدر و مادر ،خردسالی را ادب نکنند ،زمانه به او ادب میآموزد!
أهم األُمور! :هر کس خردمندی نداشته باشد تا از نور دانشش در مهمترین کارها استفاده کند ،هالک میشود!
 )3یهلك من لیس له حکیم یستضيء بنور علمه في ّ
ألن القناعة کنز ال ینتهي! :عاقل به آنچه از مال دارد ،کفایت میکند؛ زیرا قناعت ،گنجی تمامنشدنی است!
 )4العاقل یکتفي بما لدیه من المال اکتفاء ّ

الصحیح:
191935عیِّن َّ

الرجل یلعب مع األطفال لعب األب الحنون! :آن مرد همچون پدر مهربان با کودکان بازی میکرد!
 )1کان ذلك ّ
 )2إ ّني ُأحاول في حیاتي محاولة اآلملین للحصول علی المعالي! :من به امید به دست آوردن بزرگیها در زندگیام تالش میکنم!
 )3علیکم أن تستمعوا إلی القرآن استماع الخاشعین! :شما باید به قرآن گوش فرا دهید ،در حالی که فروتن هستید!
 )4یتلو القارئ آیات من القرآن تالوة تؤثّر علی المستمعین! :قاری آیاتی از قرآن را میخواند که بیشک بر شنوندگان تأثیر میگذارد!
(سراسری تجریب )94
مرها ذوقاً!»:
«191936ال ّذي صبر علی صعوبات ّ
الدهر فقد ذاق ُ
حلو الحیاة و ّ
 )1کسی که بر سختیهای روزگار صبر کرده است حتماً شیرینی و تلخی زندگی را چشیده است!
تحمل کند ناگزیر از چشیدن تلخی و شیرینی آن هم هست!
 )2دشواریهای زندگی را اگر کسی ّ
 )3هر کس بر دشواریهای زندگی شکیبایی ورزد به طور قطع تلخی و شیرینی آن را چشیده است!
 )4شیرین و تلخ زندگی را کسی چشید که در برابر سختیهای روزگار شکیبایی به خرج دهد!
(سراسری ریایض )91
قلبه ظواهرها الخلاّ بة!»:
الدنیا معرف ًة
«191937من عرف ّ
ّ
حقیقی ًة ال تخدع َ
 )1اگر کسی واقعاً دنیا را بشناسد ،ظاهر دلربایش او را فریب نمیدهد!  )2آنکه حقیقت دنیا را شناخته باشد ،ظاهر فریبندءه آن فریبش نمیدهد!
 )3آن کسی که دنیا را عمیقاً شناخت ،به ظواهر خوش آن دل خوش نمیکند!  )4کسی که دنیا را به طور واقعی بشناسد ،ظواهر دلربای آن قلبش را نمیفریبد!
«191938قلب المؤمن کحمامة بیضاء یرتفع في سماء المعنویّة ال ّتي لیس لها ٌّ
حد ارتفاعاً
(سراسری انساین )95
مستمراً!»:
ّ
 )1قلب مؤمن گویی پرندءه سفید است که او را در آسمان معنی ،بیحد و اندازه باال میبرد!
 )2دل مؤمن چون کبوتری سپید در آسمان معنویّت که حد و مرزی ندارد ،پیدرپی باال میرود!
 )3قلب انسان باایمان ،مانند پرندهای سپید در آسمان بیحد و مرز معنویّت ارتفاع بسیار زیادی میگیرد!
 )4دل انسان باایمان گویی کبوتر سفید است که همواره در آسمان معنی که حدی برای آن نیست اوج میگیرد!
(سراسری تجریب )92
«191939ال أقدر علی القیام بهذا العمل الخطیر ّإال أن یساعدني والداي مساعد ًة مثمر ًة!»:
 )1من قادر به انجام این کار مهم نیستم ،مگر اینکه والدینم به نحوی ثمربخش به من کمک کنند!
 )2زمانی به انجامدادن این عمل باارزش اقدام میکنم که از والدینم مساعدتی تأثیرگذار داشته باشم!
 )3اگر پدر و مادر مرا در اقدام به این کار پُرخطر یاری مؤثّری نکنند ،نمیتوانم آن را به خوبی انجام دهم!
 )4فقط در صورتی میتوانم این کار را خوب انجام دهم که پدر و مادرم مرا به گونهای ثمربخش یاری نمایند!
«191940إن ّه ٍ
معط کریم یعطي
(سراسری زبان )92
إعطاء کامال ً ح ّتی من ال ینادیه و ال یسأله شیئاً!»:
ً
 )1او بزرگوار بخشندهای است که به آنها که نمیخوانندش و درخواستی هم از او نمیکنند کامل بخشش میکند!
 )2او بخشندءه کریمی است که حتّی به کسی که او را نمیخواند و چیزی از وی نمیخواهد هم به طور کامل میبخشد!
 )3او بخشندهای است که بزرگوارانه و کامل میبخشد حتی به آنکه او را نمیخواند و یا چیزی از او درخواست نمیکند!
 )4او بخشنده و کریم است حتّی نسبت به آنان که نه صدایش میکنند و نه چیزی از او میخواهند هم بخششی کامل دارد!
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ألن محاوالتي کلّها کانت من البدایة في سبیل اهلل!»:
تاماًّ ،
ّ «191941
إن قلبي مطمئن اطمئناناً ّ

(سراسری زبان )94

 )1قطعاً دل من از ابتدا اطمینان کامل داشت ،چه جمیع تالشهای من در طریق اهلل میباشد!
 )2قطعاً قلب من اطمینان کامل دارد ،زیرا تمام کوششهای من از آغاز برای خدا بوده است!
 )3همانا دلم کامال ً مطمئن است ،زیرا همءه تالشهایم از ابتدا در راه خدا بوده است!
 )4همانا قلبم از آغاز کامال ً با اطمینان بود ،چه ّ
کل کوششهایم برای اهلل میباشد!

حقیقیة!»:
أمر ُمستحیل ،ولکنّنا إن عرفنا أنفسنا فقد عرفنا ربّنا معرف ًة
«191942یقولون ّ
ّ
إن معرفة اهلل ٌ
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(خارج از کشور )94

 )1میگویند شناخت اهلل کاری غیرممکن است ،ولیکن ما اگر خود را بشناسیم ،پروردگار خود را حقیقتاً میشناسیم!
 )2میگفتند که شناخت خداوند مسئلهای ناممکن است ،ولی معرفت به خود ،حقیقتاً معرفت به خدا را در پی دارد!
 )3گفته میشود که معرفت اهلل امری محال است ،ولی شناخت خدا ،ما را به طور حقیقی به شناخت پروردگار رهنمون خواهد کرد!
 )4گفته میشود که پیبردن به وجود خداوند امری نشدنی است ،ولیکن زمانی که ما به وجود خود پی ببریم ،در حقیقت به وجود خدا پی بردهایم!
میز بها الحسنة من
زود الخالق تعالی اإلنسان
(سراسری هنر )95
السیئة تمییزاً صحیحاً!»:
ّ
ّ
لی ّ
بحاسة معنویّة ُ
«191943قد ّ
 )1خدای تعالی در انسان حس معنوی قرار داده تا به وسیلءه آن نیکی را از بدی به درستی جدا کند!
 )2خالق متعال انسان را به حسی معنوی مج ّهز ساخته تا به وسیلءه آن خوب را از بد تشخیص صحیحی بدهد!
مجزا کند!
 )3قطعاً خداوند ،رشد انسان را به احساسی درونی تجهیز کرده تا کار نیک را از کار بد ،به آسانی ّ
 )4قطعاً خداوند تعالی انسان را به کمک احساسی درونی مج ّهز نموده تا با آن خوببودن را از بدبودن ،تمییز صحیح بدهد!
«191944علی ا ِ
ثم یُعارضها!»( :سراسری انساین  93ـ با تغییر)
ثم یجیبه ،و أن یدرك األُمور المختلفة حوله إدراکاً ّ
تاماً ّ
إلنسان أن یستمع إلی کالم المتکلّم استماعاً کامال ً ّ
 )1خوب گوشکردن به کالم مخاطب بر انسان واجب است تا بتواند جواب آن را بدهد ،و مخالفتکردن باید پس از درک کامل موضوعات مختلف در اطراف انسان باشد.
 )2جوابدادن به سخن متکلّم پس از خوب گوشکردن به اوست ،و مخالفتکردن با امور مختلف باید پس از درک کامل موضوعات پیرامون او باشد!
 )3انسانی که جواب کالم شنونده را میدهد باید خوب گوش کند ،و برای مخالفتکردن با موضوعات مختلف باید امور اطراف خود را کامال ً درک نماید!
 )4انسان باید به سخن گوینده کامال ً گوش دهد ،سپس جواب او را بدهد ،و امور مختلف پیرامون خود را کامال ً درک کند ،سپس با آنها مخالفت نماید!
(سراسری تجریب )89
191945عیِّن الخطأ:
 )1کان البدر في وسط السَّ ماء و هو یشرق علی البحار :،ماه کامل در میان آسمان بود ،در حالی که بر دریاها میتابید،
الفضي :،و زورق راه خود را زیر نور نقرهفامش ادامه میداد،
الزورق یواصل طریقه تحت ضوئه
 )2و کان ّ
ّ
شدت پنهان گشت،
السماء فاختفَی القمر
اختفاء :،ناگهان ابر در آسمان پدیدار شد و ماه به ّ
 )3فجأ ًة ظهرت سحابة في ّ
ً
الزورق کانت قویّة فواصلوا طریقهم بنور اإلیمان!ّ :اما روحیءه سرنشینان زورق قوی بود ،بنابراین راهشان را با نور ایمان ادامه دادند!
)4
ولکن معنویّات أهل ّ
ّ
(سراسری انساین  89ـ با تغییر)
191946عیِّن الخطأ:
 )1أحرص علی مصاحبة أصدقائي المحسنین حرصاً! :حتماً به همنشینی با دوستان نیکوکارم مشتاق هستم!
 )2عاش أبونا الشهید في ّ
کل حیاته عیشة العارفین! :پدر شهیدمان در سراسر زندگانی خود عارفانه زیست!
جدة حنون تقیم صالة اللّیل إقام ًة کثیر ًة! :مادربزرگ مهربان من نماز ِ
شب بسیاری را بر پای میداشت!
 )3کانت لي ّ
ألن فیها خیراً کثیراً! :در برابر سختیها شکیبا باش ،زیرا در آنها خیر فراوانی هست!
 )4اِصبر علی المتاعب ّ

ّ
«لکل مأموم إمام یقتدي به و یستضيء بنور علمه!»:
191947عیِّن األقرب إلی مفهوم العبارة:

إن العاقل من یعتبر بتجارب اآلخرین!
ّ )1
		
 )3هلك من لیس له حکیم یرشده!

مصلح ّ
کل أمر!
 )2العقل
ُ
 )4أعلم ال ّناس من جمع علم اآلخرین إلی علمه!

ّ
الدنیا مزرعة اآلخرة!
)1
！کل نفس بما کَسبت رهینة ّ )2

ّ
！کل نفس ذائقة الموت
)3

«191948وجدت الدنیا ک َبیت له بابان؛ دخلت من أحدهما و خرجت من اآلخر!» .مفهوم العبارة هو:

الصدیق بسبب زل ّة أو عیب فیه!» عیِّن المناسب للمفهوم:
«191949ال یُترك ّ

 )1نیک باشی و بدت گوید خلق /ب ِه که بد باشی و نیکت بینند
 )3با بدان کمنشین که بد مانی /خوپذیر است نفس انسانی

191950عیِّن الخطأ في المفهوم:

الشاهد یری ما ال یری الغائب! :از دل برود هر آنکه از دیده برفت!
ّ )1
 )3الخیر في ما وقع! :هر چه پیش آید ،خوش آید!

191951عیِّن الخطأ في المفهوم:

الدهر یومان؛ یوم لك و یوم علیك!
ّ )4

 )2حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج /فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست
 )4دوست آن دانم که گیرد دست دوست /در پریشانحالی و درماندگی
 )2الظّاهر عنوان الباطن! :رنگ زردم را ببین ،احوال زارم را مپرس!
یجر الکالم! :حرف ،حرف میآورد!
 )4الکالم ّ

بالسجن من اللّسان! :این جهان زندان و ما زندانیان /حفره کن زندان و خود را وا رهان!
 )1ال شيء ّ
أحق ّ
الصدیق بسبب ز ّلة أو عیب فیه! :من طلب أخاً بال عیب بقي بال أخ!
 )2ال یترك ّ
！ )3فاصبر صبراً جمیال ً :گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی!
！ )4سیجعل اهلل بعد عسر یسراًّ :
شر!
لکل ط ٍَّي نَ ٌ

«191952ما أظلم ا ِ
إلنسان للطبیعة في نشاطاته!» الجملة ّ
الصحیح:
تدل علی  »! ...............عیِّن َّ

 )1الکثرة

 )2التأکید

 )3بیان الحالة

 )4التع ّجب

(اکنون فرهنیگ آموزش )98

(اکنون فرهنیگ آموزش )98
«191953ما أجمل الطبیعة توازناً!» عیِّن األقرب إلی المفهوم:
！ )2قل سیروا في األرض فانظروا کیف بدأ الخلق
		
السماوات و األرض
！ )1و اهلل ملك ّ
َّ )3
！إن اهلل علی ّ
		
کل شيء قدیر
！ )4ما تری في خلق الرحمن من تفاوت
السحابّ :
(سراسری زبان )94
تدل اآلیة علی : ...............
！191954تری الجبال
مر ّ
تمر ّ
تحسبها جامد ًة و هي ّ
ُ
ِ
 )4عدم الحرکة في الجماد!
 )3استقامة الجبل!
 )2حرکة األرض!
 )1جمود الجبال!
(سراسری تجریب )93
اس علی قدر عقولهم!» .عیِّن المناسب للمفهوم:
«191955ک َِّلم النّ َ
 )2إ ّنکم مسؤولون عن کالمکم بین ال ّناس!
إن خیر الکالم ما یمکن فهمه لل ّناس!
ّ )1
 )4تأمَّل قبل أن تبدأ بالکالم أمام ال ّناس!
 )3یجب علیکم أن تحفظوا لسانکم أمام ال ّناس!

الصحیح للفراغ إلیجاد المفعول المطلق للنّوع« :مع األسف قد نغفل عن نعم نمتلکها »!...............
191956عیِّن َّ

 )1غافلین

 )2إغفاال ً عجیباً

 )3غفلة شدیدة

 )1جهداً

 )2اجتهاداً عظیماً

 )3جهاداً

 )1محسنین

 )2إحساناً

 )3إحسان المحسنین

حسناً جمیال ً
ُ )4

 )1إنعاماً حَسناً

 )2أنعماً بالغة

 )3إنعام الکرماء

 )4إنعاماً کثیرة

191957عندما نرید أن نرفع الشّ ّك من الجملة ال ّتالیة نضع في الفراغ« :نحن نجاهد  ...............للحصول علی المعالي!»
الصحیح للفراغ لبیان نوع الفعل« :أحسنوا إلی من أساء إلیکم »!...............
191958عیِّن َّ
191959عیِّن الخطأ للفراغ لبیان نوع الفعل« :أنعم اهلل نِعمه علی اإلنسان :»!...............
الصحیح للفراغات إلیجاد المفعول المطلق:
191960عیِّن َّ

 )4غفلة
الساعین
 )4مجاهدة ّ

 )1یکرم المحسنون الفقراء في شهر رمضان  :!...............إحساناً
احتل األعداء أراضینا غاصبین  :!...............غَصباً
ّ
)3

 )2کلّموا األطفال  ...............یؤ ّدي إلی هدوئهم! :تکلّماً
الرحیم  :!...............اطمئاناً
)4
ّ
تطمئن قلوبنا بذکر ربّنا ّ

إن القرآن یخبرنا عن عجائب البحر  ...............عجیباً! :أخباراً
ّ )1
بالسکینة  :!...............کوناً
 )3عند قراءة القرآن کنت أشعر ّ

قیمة فیجب أن نعتبر بها  ...............کثیراً! :اعتباراً
 )2في حیاة اآلخرین تجارب ّ
یصدقك دائماً في حیاته  :!...............صداق ًة
الصدیق الحقیقي هو أ ّنه ال ّ
 )4من عالئم ّ

إن َربَّك فتح لك  ...............مبیناً! :فتحاً
ّ )1

 )2اإلِنسان یدبّر ُأموره  ...............کما خَلقه اهلل عاقالً! :تدبّراً

الصحیح للفراغات إلیجاد المفعول المطلق:
191961عیِّن َّ

191962عیِّن الخطأ للفراغات إلیجاد المفعول المطلق:

الدهر  ...............الیائسین! :نظر
 )3ال تنظر إلی صعاب ّ

 )4قرأت هذا الموضوع قبل أیّام في صحیفة  ...............عابرة! :قراءة

الصواب دعوة األب الحنون!
 )1کان ّ
الشیخ یدعو قومه إلی ّ
األخالقیة تربیة فهم صاروا صالحین!
 )3ربّت األ ُ ّم أوالدها علی أساس القیم
ّ

تطمئن قلوبکم اطمئاناً بالغاً!
 )2أال بذکر اهلل
ّ
إن اهلل بعث األنبیاء لهدایة ال ّناس منذرین!
ّ )4

الحقیقي کَعبادة األحرار!
 )1عبادة المسلم
ّ
 )3ال تعبدوا ّإال الخالق ا ّلذي جدیر بالعبادة!

 )2إ ّنا نعبد ا ّلذي ال معبود غیره!
 )4إ ّنهم یعبدون اهلل عبادة العباد المخلصین!

یسبب اجتناب المعاصي!
تقرباً ّ
نتقرب إلی اهلل ّ
ّ )1
ً
نتفرق!
 )3علینا أن نعتصم بحبل اهلل جمیعا و ال ّ

أن مواجهة الحیاة بالتفاؤل من أفضل األمور!
 )2ال ّ
شك ّ
ً
عدوکم المبین!
 )4جاهدوا ال ّنفس ّ
األمارة جهادا فهي ّ

إن للوالدین ح ّقاً عظیماً علی األوالد دائماً!
ّ )1
 )3أکثر التّالمیذ عند ِ
االمتحانات یطالعون لیال ً و نهاراً!

الرجل کثیر المعاصي عن الذنوب ابتعاداً فصار صالحاً!
 )2ابتعد ّ
 )4أنعم اهلل أنعماً علینا إنعاماً ال یُحصی!

191963عیِّن ما جاء لرفع الشّ ّك عن وقوع الفعل:

191964عیِّن ما فیه المفعول المطلق:

191965عیِّن المفعول المطلق للتأکید:

191966عیِّن ما فیه تأکید علی وقوع الفعل:

191967عیِّن ما لیس فیه «مفعول» مطلق للنّوع:

الشجعان کانوا یهاجمون األعداء مواجهة األُسود!
الرجال یخافون ربّهم کالمذنبین!
 )2شبابنا ّ
 )1هؤالء ّ
امر ٌؤ یتحلّي بمکارم األخالق إعجاباً بالغاً!
 )3أخاف من الکبائر خوفاً یمنعني من ارتکابها!
 )4یعجبني َ
(اکنون فرهنیگ آموزش )98
الرعیة »!...............
حکّام قد عاملوا
191968عیِّن الخطأ إلیجاد المفعول المطلق« :لیت ال ُ
ّ
ِ
ُ )4معاملین
جیدة
 )2معامل ًة
 )1معاملة اآلباء
 )3معاملة ّ
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191969عیِّن ما فیه اهتمام و عنایة علی وقوع الفعل فقط:

یحرك القلوب!
 )1أعرف الطلاّ ب ا ّلذین یر ّتلون القرآن ترتیال ً ّ
 )3وقف الالعبون بعد لعبهم قرب جدار الملعب وقوفاً لیستریحوا!

الشك عن وقوع الفعل:
191970عیِّن المصدر جاء لرفع
ّ

َّ )1
إن المعلّم یربّي هؤالء الیتامی تربیة األب الحنون!
ُ
 )3إن تساعدوني مساعدة أواصل طریقي دون تعب!

(اکنون فرهنیگ آموزش )98
 )2یغفر اهلل ذنوبکم و من یطع اهلل و رسوله فقد فاز فوزاً عظیماً!
المؤمن إلی العالم و الحوادث القاسیة تعطیه صبراً!
 )4نظرة ُ
(اکنون فرهنیگ آموزش )98
غیرت نفسك تشاهد تغییراً في العالم!
 )2إن ّ
 )4یا أیّها العلماء ال تجادلوا الجاهل مجادلة طویلة!

ِ
الصحیح عن العبارة (وفقاً للترجمة و القواعد):
«191971وجدت
هؤالء الرجال یخافون ربّهم خوف المذنب و یتکلّمون مع النّاس صادقین!» عیِّن َّ

 )1إ َّنهم رجال مذنبون ولک ّنهم صادقون في أقوالهم!

 )2إ ّنهم یصدقون في کالمهم مع ال ّناس ألنّهم من المذنبین!
ِ
الصدق جارٍ علی ألسنتهم!
الرجال ذنب ولک ّنهم یتّقون ربّهم کالمذنبین و ّ
 )3ربَّما ال یکون لهؤالء ّ
ولکن ال ّناس یصدقون في الکالم معهم!
 )4هم رجال یخافون ربّهم بسبب ذنوبهم
ّ

الصحیح في قراءة الکلمات:
«191972یتحقّق التوازن في الطّبیعة بنظام یحکمها فنشاطات البشر
تؤدي إلی اختاللها!» .عیِّن َّ
المضرة ّ
ّ

واز َن ـ نِظامٍ
 )1ال َّت ُ

شاطات ـ ا ْختِاللِ
ُ
 )2نَ

المحددة:
191973عیِّن الخطأ في قراءة الکلمات
ّ

السما َح للبومات بدخول مزرعته!
قرر
ُ
المزارع ّ
ّ )1
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تتعرض الطّبیع َة للخطر!
 )3باإلکثا ِر في استخدام األسمدة الکیمیاو َّی ُة ّ

المحددة:
191974عیِّن الخطأ عن قراءة الکلمات
ّ

ح َّق ُق ـ الْبَ َشرِ
 )3ی ُ َت َ

الم ِض َّر ِة
 )4یَحْک ُُم ـ ُ

الخبیر اقترح علی الفلاّ ح أن یراقب األمر مراقب ًة شدیدة!
إن
ّ )2
َ
أصدقاءکم بسبب ز ّل ٍةأو عیب فیهم!
 )4ال تترکوا
َ

إن ّ
لکل مأمومٍ إماماً یستضيء بنور علمه!
ّ )1
إمامکم من طُع ِمه بقرصین!
 )3قد اکتفی َ

استغفار المذنبین!
 )4إ ّنا نستغفر ربّنا لذنوب ِنا في شهر رمضان
َ

ِ
حمض ّیةٌ!
سبب لنزولِ أمطار
تلوث الهواء
ّ )1
ٌ
أشجار کثیرة!
مزارع کانت له مزرع ًة کبیرة فیها
أن
ٌ
 )3یُحکی ّ
ٌ

تعد َي الظّ
المون!
تعدیت علی نظامِ الطّبیعة ّ
 )2یا رجل ،إ َّنك بعملك ّ
َ
 )4هناك أد ّل ٌة ّبینة تثبت لنا وجو َد خالق حکیمٍ للعالم!

المعینة:
الصحیح في قراءة الکلمات
191975عیِّن َّ
ّ

 )2المصانع ِّ
جو المدن الکبیرة تَلویثاً!
تلوث ّ
ناعی ُة ّ
الص ّ

رفي:
«191976أنعم اهلل علینا أنعماً إنعاماً ال یُ َع ّد!» .عیِّن الخطأ في اإلعراب و ال ّتحلیل ّ
الص ّ

ٍّ
فعلیة
 )1أنعم :فعل ماضٍ ـ للغائب ـ مزید ثالثي ـ
متعد /فعل و مع فاعله جملة ّ
بالعلمیة /فاعل و مرفوع
معرف
ّ
 )2اهلل :لفظ الجاللة ـ ّ

 )3أنعماً :اسم ـ مصدر ـ نکرة /مفعول مطلق و منصوب

وصفیة
عد :فعل مضارع ـ للغائب ـ مبني للمجهول /فعل و نائب فاعله ضمیر مستتر و الجملة
 )4ال ی ُ ّ
ّ

رفي:
191977عیِّن الخطأ في اإلعراب و ال ّتحلیل ّ
الص ّ

العدو الغاصب بشجاعة! :فعل ماضٍ ـ للغائبة ـ مزید ثالثي (بزیادة حرف واحد) ـ ٍّ
متعد /فعل و فاعله ضمیر مستتر ،و الجملة خبر
 )1تلك المرأة ّ
الشجاعة قاتلت ّ
 )2کان أبطالنا یهاجمون األعداء مهاجمة باسلة! :اسم ـ مفرد مؤ ّنث ـ مصدر (من المزید الث ّالثي) ـ معرب /مفعول مطلق لل ّنوع و منصوب
سواء تضحك أم تبکي! :اسم ـ اسم مفعول (من المزید الث ّالثي) ـ نکرة ـ معرب /خبر و مرفوع
ستمرة
 )3الحیاة ُم
َّ
ٌ

معرف بأل /مفعول مطلق و منصوب
 )4انطلق المقاتلون نحو ساحات القتال انطالقاً! :مفرد مذکّر ـ مصدر ـ ّ

رفي:
َ «191978
أنع َم اهلل علینا بأَن ُْعم کثیرة إنعاماً ال یُ َع ّد!» عیِّن الخطأ في اإلعراب و ال ّتحلیل ّ
الص ّ

فعلیة
 )1أنْ َع َم :فعل ماضٍ ـ للغائب ـ مزید ثالثي (من باب إفعال) ـ مبني /فعل و مع فاعله جملة ّ
بالضمة
بالعلمیة ـ معرب /فاعل و مرفوع
معرف
ّ
ّ
 )2اهلل :لفظ الجاللة ـ ّ
 )3إنعاماً :اسم ـ مفرد مذکّر ـ مصدر ـ نکرة /مفعولٌ به و منصوب

وصفیة
 )4ال ی ُ َع ّد :فعل مضارع ـ للغائب ـ مبني للمجهول ـ معرب /فعل و نائبفاعله ضمیر مستتر و الجملة
ّ

191979عیِّن ما لیس فیه تأکید للفعل:

		
سبح ربّه تسبیحاً،
 )1الکَون ی ُ ّ
ّیور و األسماك أکثر منك تسبیحاً،
 )3و احذر أن تکون الط ُ

 )2فاذکُر ربَّك مع الکون ذکراً،
الراحة!
 )4و اذکر بجوارحك ذکراً حتّی تجد األمن و ّ

(سراسری ریایض )97

(سراسری هنر )94
تقدموا في جمیع المجاالت  »...............عیِّن المناسب لبیان نوع الفعل:
«191980طالبوا العلم في بالدنا ّ
تقدماً لم یکن له نظیر!
متقدمین مجتهدین!
)3
خلقیاً!
عملیاً و
)2
تقدماً!
ّ )4
ّ
ّ )1
ّ
ّ
(سراسری هنر )96
191981عیِّن المفعول المطلق:
إلي نظراً
 )2سأعود عند أبي معتذراً و أنا لم أعتذر منه حتّی اآلن!
مملوء بالتع ّجب هکذا!
ً
 )1لماذا تنظر ّ
لما تعلّمت منك درساً جدیداً لن أنساه أبداً!
الحار!
الشمس الشدیدة في هذا الیوم
 )3کنت خائفاً من حرارة ّ
 )4الیوم ُولدت من جدید ّ
ّ

191982عیِّن المفعول المطلق:

والدي المجتهدینِ ُمحسناً!
أحسنت إلی
)1
َّ
ُ
 )3إ ّنا أحس ّنا إلی المساکین إحسان الخالصین!

ِ )2
أحسن إلی اآلخرین کما أحسنوا إلیك محسنین!
إن أحسن المؤمنین إیماناً یعیش و یموت مؤمناً!
ّ )4

(سراسری هنر )91

(سراسری ریایض  93ـ با تغییر)
191983عیِّن المفعول المطلق:
إن ا ّلذي خلقك من عدم یحفظك من المخاطر!
مقراً بأ ّنك إلهي و ربّي!
ُ )1أطیعك یا إلهي و أشهد
 )2ال تقلق أبداً؛ ّ
ّ
بربوبیتك ّ
خاصة ل ِ
إلنسان الصابر إلی العالَم ،تفیده!
 )3حینما أعتمد علی اآلخرین لن ُأبادر مبادر ًة تُنجیني من الخطرات!  )4هناك نظرة ّ
(سراسری تجریب )94
191984عیِّن التأکید للفعل:
ِ
ِّ
ِّ
 )2تنافست التلمیذات في حفظ الدروس تنافساً عجیباً!
شاهدت تنافساً کتنافس هؤالء التلمیذات في الدروس!
 )1ما
ُ
 )4قد أنعم اهلل علی البشر إنعاماً وافراً لعلّه یستقیم!
 )3قد أنعم اهلل علی اإلنسان إنعاماً و لو کان کفوراً!
(سراسری زبان )95
191985عیِّن ما فیه اهتمام و عنایة علی «تأکید الفعل» فقط:
 )2ساعدني أحد األصدقاء مساعدة أشکر علیها طول حیاتي!
 )1تسیر قافلة اللّیل و ال ّنهار من دون تو ّقف ُمسرعةً!
 )4کان الوالدان یش ّجعان ولدهما علی التحلّي باألخالق الحسنة تشجیعاً!
المدعوین!
مستعدین إلکرام
الساحة
ّ
 )3وقف الحاضرون في وسط ّ
ّ
(سراسری هنر )97
191986عیِّن ما فیه تأکید للفعل:
ُ
جیداً حتّی تُصبح أسو ًة!
 )1وثقت بصدیقي ثق ًة أعتمد علیها طول حیاتي!
ِ )2عد وعد ًة تقدر أن تقوم بها ّ
نفسك للفشل فال َّ
ِ
 )4ال عمل کالمثابرة ،فاجتهد اجتهاداً یوصلك إلی أهدافك!
تتوقع االنتصار تو ّقعاً!
 )3إن
َ
أعددت َ
(خارج از کشور  88ـ با تغییر)
191987عیِّن المفعول المطلق للنّوع:
ُ
 )2وقف التّالمیذ بعد لعبهم قرب الجدار وقوفاً لیستریحوا!
مرة أخری!
 )1أحدثت هذه المشکلة القلق في قلوبنا ّ
الدروس مساعدة!
 )4التّالمیذ
الصدیق الحنون!
 )3استقبل التّالمیذ زمیلهم
المجدون یساعدون أصدقاءهم في ّ
ّ
المثالي استقبال ّ
ّ
(سراسری زبان )97
191988عیِّن التأکید لوقوع الفعل:
نفسه فقراً کثیراً في حیاته!  )2حاول هذا التلمیذ في دروسه لیال ً و نهاراً حتّی یکتسب درجات عالیة فیها!
تجرعت ُ
 )1إ ّنه یُحسن إلی الفقراء إحساناً و قد ّ
السرور علی وجهها!
 )3یفتح اهلل للمؤمنین فتحاً مبیناً حتّی یصمدوا أمام المشکالت برؤوس مرفوعة!  )4بدأت ّ
األم تنظر إلی لعب أطفالها بد ّقة و کانت البهجة و ّ
(سراسری هنر  92ـ با تغییر)
191989عیِّن ما لیس فیه المفعول المطلق:
 )1أطعم اهلل عباده من ّ
 )2أشکر للوالدین علی تعبهما من أجل راحتنا في الحیاة شکراً!
کل ما خلق لهم مشفقاً علیهم!
مهمة حصوال ً لم یحصل علیه في القرون الماضیة!
اآلخرین إحسان من یعلم عاقبة عمل الخیر!
 )3یُحسن المؤمن إلی
َ
 )4قد حصل العلم علی حقائق ّ
(سراسری هنر  93ـ با تغییر)
191990عیِّن ما لیس فیه المفعول المطلق:
حقیقیة ،آمنت به إیمان المؤمنین!
عرفت خالقك معرفة
 )1لو
َ
ّ
الصدیق المناسب تفکّراً عمیقاً!
 )2علیك أن تتفکّر في انتخاب ّ
صور مناظر جمیلة ،منها جبال تجري فیها العیون!
إن هذا
ّ )3
المصور قد ّ
ّ
سعیت أن أشکر نعم اهلل الکثیرة وجدت نفسي عاجزاً من أن أشکره شکراً یلیق به!
 )4کلّما
ُ

ال ّن ّص األ ّول
(سراسری تجریب )95
ثم أجب عن األسئلة بما یناسب النّ ّص:
اقرأ النّ ّص ال ّتالي بد ّقةّ ،
قابلیة علی الطّیران للمسافات القریبة و البعیدة .کثیراً ما نری
تتناول الفراشة غذاءها من عصارة األزهار بواسطة خرطوم طویل و دقیق .للفراش ّ
معینة من الحرارة!
السبب هو ّ
تتحرك نحو ال ّنور ،و ّ
أن جسم الفراشة یحتاج دائماً إلی المحافظة علی درجة ّ
الفراشات أثناء حلول الظّالم و هي ّ
الدفاعیة لدی الفراشة ،کما
فإن األلوان المختلفة علی جناحها من أحسن الوسائل
لقد وهب اهلل هذا الحیوان وسیلة ّ
للدفاع عن ال ّنفس؛ ّ
ّ
إن بعض أنواع الفراش یعیش
للتعرف بین الفراشات أثناء
أن لجناح الفراش فائدة أخری ،فهو یستعمل الجناح کوسیلة
عملیة التّکاثر! ّ
ّ
ّ
ّ
جماعیة!
تجمعات کبیرة حیث تقوم بحوائج بقائها بصورة
ّ
علی شکل ّ
الصحیح« :من میزات الفراشة ». ...............
191991عیِّن َّ

		
 )1ترجیح ال ّنور علی الظّالم!
		
الحر!
 )3الهروب من ّ

191992أین تجد الفراشةما تتناوله؟

 )1في أماکن فیها الورد!

 )2في مناطق ذات حرارة قلیلة!

 )2وجود األلوان المختلفة في خرطومها!

 )4سرعة الطّیران و کثرته للفواصل القریبة فقط!
 )3في حدائق کثیرة األوراق!

 )4في أراضي کثیرة المیاه و األنهار!
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191993أي موضوع لم یأت في النّ ّص؟

 )1توالد الفراشة!

191994ماذا نستنتج من النّ ّص؟

للصغیر و الکبیر خلقة واحدة!
ّ )1

یهدد الفراشة في الحیاة!
 )2ما ّ
 )2ید اهلل مع الجماعة!

عیِّن الخطأ في قراءة الکلمات للعبارة ال ّتالیة:

 )3ما تحتاج للحیاة!

تحب الطیران نحو ال ّنور!  )4الضعیف ال یُغلب لزوماً!
 )3الطّیور ّ

الدفاعیة!»:
فإن األلوان المختلفة من أحسن الوسائل
«191995لقد وهب اهلل هذا الحیوان وسیلة للدفاع عن النّفسّ ،
ّ

 )1اهللُ ـ ِّ
المخ َتل ِ َف َة
الد ِ
فاع ـ ُ

ِّ )2
الوسائلِ
الد ِ
فاع ـ ال َّنفْسِ ـ َ

رفي:
عیِّن َّ
الصحیح في اإلعراب و ال ّتحلیل ّ
الص ّ

 )4طریق الدفاع عن ال ّنفس!

الوسائلِ ـ ِّ
الدفاع َّی ِة
بـ َ
َ )3وه َ َ

أحسن
المخ َتلَف َة ـ
)4
َ
ُ
األلوان ـ ُ
(با اندیک تغییر)

«191996تتناول»:

فعلیة
 )1فعل مضارع ـ الزم ـ مبني للمعلوم ـ معربٌ /
فعل و معفاعله جمل ٌة ّ
ٍّ
مقدم
 )2مزید ثالثي ـ
فعلیة و خبر ّ
متعد ـ مبني للمعلوم ـ معرب /فعل و مع فاعله جمل ٌة ّ
ٍّ
متعد /فعل و فاعله «الفراشة»
 )3مضارع ـ للغائبة ـ مزید ثالثي (من باب تفاعل) ـ
 )4للغائبة ـ مزید ثالثي (من باب مفاعلة) ـ معرب /فاعله «الفراشة»

«191997أحسن»:

معرف باإلضافة ـ مبني /مجرور بحرف «من»؛ من أحسن :جار و مجرور
 )1اسم ـ ّ
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 )2اسم تفضیل ـ نکرة ـ معرب /مجرور بحرف الجر؛ من أحسن :جار و مجرور و شبهالجملة

الجر؛ من أحسن :جار و مجرور
 )3مفرد مذکّر ـ اسم تفضیل (مصدره :حسن) ـ معرب /مجرور بحرف ّ
معرف باإلضافة ـ مبني /من أحسن :جار و مجرور و شبهالجملة و خبر
 )4اسم ـ مفرد مذکّر ـ ّ

ال ّن ّص الثّاين
(سراسری زبان )97
ثم أجب عن األسئلة بما یناسب النّ ّص:
اقرأ النّ ّص التالي ّ
أن العلماء یکتشفون ّ
الخلیة
بالخلیة .عدد أفراد
سمي
إن في سلوك ال ّنحل عجائب و نری ّ
ّ
ّ
ّ
کل یوم المزید منها! ال ّنحل یعیش في مکان ّ
حوالي عشرة آالف ،و أکثرها عاملة تخدم اآلخرین فیها .في ّ
خلیة ملکة واحدة و حوالي ألف ذکَر یقومون بحراستها!
کل ّ
قد تعیش الملکة َّ
الشتاء ـ أکثر من خمسة أشهر ،و ـ في فصل
الحد األعْلَی إلی خمس سنوات
تعمر ـ إن ُولدت في فصل ّ
ّ
ولکن العامالت ال ّ
َّ
الخلیة لقلّة الغذاء فیها!
الصیف ،ولک ّنها مع حلول ّ
الصیف ـ حوالي خمسة أسابیع .تقوم العامالت بتغذیة الذّکور طول فصل ّ
الشتاء تقوم بطردها من ّ
ثم تقوم برمي جث ّتها إلی الخارجّ ،أما إذا کانت کبیرة تُلقي علیها ما ّدة
خلیة ال ّنحلّ ،
إذا دخلت حشرة غریبة ّ
فإن العامالت تقتلها فوراً دون إنذار! ّ
نمو الجراثیم .فهذه هي بعض تلك العجائب ا ّلتي ظهرت حتّی اآلن لإلنسان!
تبین أخیراً ّ
لزجة تجمعها من أشجار ّ
أن هذه الما ّدة تمنع ّ
خاصة و قد ّ
191998عیِّن الخطأ:

الخلیة أحداً ال یعمل غیر الملکة!
 )1ال نجد في
ّ

 )2بعض أنواع الملکة قد یعیش ّ
أقل من خمس سنوات!

 )3ما کان اإلِنسان یعلم سبب عدم شیوع الجراثیم في البدایة!

الخلیة ما ّد ًة لمواجهة الجراثیم!
 )4تَجمع العامالت من بیئة داخل
ّ

یحب ال ّنحل أن یعیش مع الغرباء!
 )1ال ّ

الخلیة!
 )2إذا لم یکن طعام ف ُتطرد العامالت من
ّ

191999عیِّن الخطأ:

البقیة!
 )3عدد العامالت في جمیع خالیا ال ّنحل أکثر من ّ

الخلیة : »...............
الصحیح« :إن دخلت غریبة في
202000عیِّن َّ
ّ

 )1فتموت بسرعة!

الصحیح:
202001عیِّن َّ

 )2تقتلها الما ّدة اللّزجة!

الخلیة!
رمی الحشرة المقتولة إلی خارج
 )4بعض األحیان ال تُ َ
ّ
 )3فال تخرج منها أبداً!

 )4تواجهها الملکة بشدة!

 )1من واجب العامالت أن تخدم الذّ کور في جمیع األیّام!
 )2الفصول ال تؤثّر في مقدار حیاة ال ّنحل فإ ّنه أقوی من ذلك!
 )3هناك معلومات کاملة عن حیاة ال ّنحل حصل علیها اإلِنسان قبل قرون!
الحارة ّ
أقل من ال ّنحلة ا ّلتي تولد في األیّام الباردة!
 )4عمر ال ّنحلة العاملة إذا ولدت في األیّام
ّ

عیِّن الخطأ في قراءة الکلمات للعبارة ال ّتالیة:

ثم تقوم برمي جثّتها إلی الخارج!»:
خلیة النّحل ّ
فإن العامالت تقتلها فوراً دون إنذار ّ
«202002إذا دخلت حشرة غریبة ّ

 )1تَق ُت ُل ـ فَوراً ـ إنذارٍ

 )2حَ َشر ٌة ـ غَریب ًة ـ ب َِر ْم ِي

قوم ـ ُجثَّتِها ـ الخَارجِ
 )3تَ ُ

َت ـ ال ّنحلِ ـ الخارجِ
َ )4د َخل ْ

الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي :
عیِّن َّ

(با اندیک تغییر)

«202003یکتشفون»:

ٍّ
متعد ـ مبني للمعلوم /فعل و فاعله ضمیر الواو البارز
 )1مزید ثالثي ـ
ٍّ
فعلیة و خبر َّ
«أن»
 )2فعل مضارع ـ للمخاطبین ـ
متعد ـ مبني للمعلوم ـ معرب /الجملة ّ
ٍّ
فعلیة
 )3فعل مضارع ـ للغائبین ـ
متعد ـ معرب /فعل و فاعله ضمیر النون البارز ،و الجملة ّ
فعلیة
 )4للغائبین ـ مزید ثالثي (من باب افتعال) ـ الزم ـ مبني للمعلوم /فاعله ضمیر الواو البارز ،و الجملة ّ

«202004العامالت»:

 )1اسم ـ جمع تکسیر (مفرده :العاملة) ـ اسم فاعل ـ معرب /فاعل و مرفوع
معرف بأل ـ مبني /مفعول و منصوب
 )2جمع سالم للمؤ ّنث ـ مشتق و اسم فاعل ـ ّ
بالعلمیة ـ معرب /نائب فاعل و مرفوع
معرف
 )3اسم ـ جمع سالم للمؤ ّنث ـ َّ
ّ
معرف بأل ـ معرب /فاعل و مرفوع
ـ
 )4جمع سالم للمؤ ّنث ـ اسم فاعل
ّ

ال ّن ّص الثالث
ِ
(سراسری ریایض )97
ثم أجب عن األسئلة بما یناسب النّ ّص:
اقرأ النّ ّص التالي ّ
لیبیة کانوا یرسمونه علی األعالم کرمز
الصقر طائر قد أصبح رمزاً لکثیر من ّ
ّ
الدول .فالعرب کانوا یعبدونه ،و في أیّام الحروب ّ
إن ّ
الص ّ
ُ
الصقر بیضها (البیض :ما یتو ّلد منه المولو ُد)
نثی
أ
تضع
طیرانه!
بسرعة
و
ة
القوی
ه
شم
ة
بحاس
و
بصره
ة
بحد
متمایز
ّائر
ط
ال
هذا
جاعة.
للش
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشمس ،و لهذا یکون لقمة لذیذة لبعض الطّیور منها الخفافیش!
أشعة ّ
في ّ
ثم تترکه تحت ّ
العش ّ
ثم یضربه بجناحیه ،بعد
خاصة في الصید ،یطیر مثل کثیر من الطیور أثناء ال ّنهار غالباً .فیقبض علی ّ
للصقر طریقة ّ
ّ
الصید بأیدیه القویّة ّ
هیئه للتّناول!
ی
هکذا
و
األرض،
علی
لقیه
ی
و
جسمه
في
منقاره
یدخل
ذلك
ُ
ُ ّ

الصحیح:
202005عیِّن َّ

الصقر من البیض!
الصقر!
 )2حرارة ّ
تسبب أن ال یخرج ُ
ّ )1
ولد ّ
إن الخفّاش یعتبر أحد أعداء بیض ّ
الشمس ّ
الصقر!
الصقر و یمنع
حاسة باصرة قویّة لک ّنه ال یصید صیده بعد غروب الشمس أبداً!  )4الخفّاش یعیش قرب ّ
العدو من االقتراب ببیض ّ
عش ّ
ّ )3
ّ
للصقر ّ

202006عیِّن الخطأ:

الصقر بیضها في مکان ال سقف له!
 )1تجعل ُأنثی ّ
ید في نفس الوقت!
الص ُ
الصقر ،ال یموت ّ
 )3حین یصید ّ

الصقر أمراً أعجبهم ،فجعلوه إلهةً!
 )2قد رأی العرب في ّ
الصقر ّإال في ساحة الحرب!
من
یستفیدون
 )4ما کان العرب
ّ

الصقر أن یری صیده من مکان بعید!
 )1یستطیع ّ
الصید بعد أن یُضرب و یُلقی علی األرض!
 )3یُقتل ّ

الصقر وجد طعمته بأنفه!
 )2ال عجب إذا سمعنا ّ
أن ّ
ثم یتناوله!
أشعة ّ
 )4یجعل ّ
الصقر دائماً صیده تحت ّ
الشمس ّ

الصقر:
202007عیِّن الخطأ عن موضوع صید ّ

بقیة الحیوانات؟» عیِّن الخطأ:
الصقر
«202008ما ال ّذي جعل ّ
متمیزاً عن ّ
ّ

		
البقیة!
)1
کیفیة صیده تختلف عن ّ
ّ
 )3جث ّته القویّة تمنعه من الطّیران السریع!

ِ
للعبارة ال ّتالیة:
عیِّن الخطأ في قراءة الکلمات

الصقر علی بیضها!
 )2ال تنام ُأنثی ّ
 )4ال ّناس یختارونه في المجاالت المادیّة و المعنویّة!

ثم یضربه بجناحیه ،بعد ذلك یدخل منقاره في جسمه!»:
«202009یقبض علی الصید بأیدیه القویّة ّ

ِ
ِ
ِ
نقار ُه
 )1القَویَّة ـ یُدخ ُل ـ م ُ

الص ِ
ید ـ أَی ْ ِدي
 )2یَقب ُِض ـ ّ

رفي:
عیِّن َّ
الصحیح في اإلعراب و ال ّتحلیل ّ
الص ّ

 )3ی َ ْضر ُِب ـ جَناحَي ـ ِجسمِ

«202010یُدخل»:

ٍّ
فعلیة
 )1فعل مضارع ـ
متعد ـ مبني للمعلوم ـ معرب /فعل و فاعله «منقار» و الجملة ّ
 )2للغائب ـ مزید ثالثي (من باب إفعال) ـ مبني للمجهول ـ معرب /نائب فاعله ضمیر «هو» المستتر
ٍّ
متعد ـ مبني للمعلوم /فعل و فاعله الضمیر المستتر ،و مفعوله «منقار»
مجرد ثالثي ـ
 )3مضارع ـ للغائب ـ ّ
ٍّ
فعلیة
 )4مزید ثالثي (من باب إفعال) ـ
متعد ـ معرب /فعل و فاعله ضمیر «هو» المستتر ،و الجملة ّ

«202011جناحي»:

جره الیاء
معرف باإلضافة ـ معرب /مجرور بحرف الجر ،و عالمة ّ
 )1مث ّنی مذکّر ـ ّ
 )2اسم ـ مفرد مذکّر ـ معرب /مجرور بالیاء ،بجناحي :جار و مجرور
جره حذف النون
 )3اسم ـ مث ّنی مذکّر ـ مبني /مجرور بحرف الباء ،و عالمة ّ
الجر ،و حذف نون بسبب اإلضافة
 )4جمع سالم للمذکّر ـ معرب /مجرور بحرف ّ

الصیْ ِد ـ ب ِ
َّ )4
ِأیدیه ـ القَوی َِّة
(با اندیک تغییر)
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گزینءه ( :)1یافت /گزینءه ( :)2ا ّتفاق افتادُ ،رخ داد /گزینءه (:)3
181899
آفرید /گزینءه ( :)4تصمیم گرفت
191900

شدت میبخشد /گزینءه ( :)2محقّق میشود/
گزینءه (ّ :)1

191901

گزینءه ( :)1منجر میشود به /گزینءه ( :)2ویران میکند/

گزینءه ( :)3میکِشد /گزینءه ( :)4کم میکند

گزینءه ( :)3ترشّ ح میکند /گزینءه ( :)4در معرض  ...............قرار میدهد.

گزینءه ( :)1شرایط /گزینءه ( :)2تهدیدکنندهها /گزینءه (:)3
191902
مأموریتها /گزینءه ( :)4تالشها ،کوششها
گزینءه ( :)1اسیدی /گزینءه ( :)2شیمیایی /گزینءه (:)3
191903
طبیعی /گزینءه ( :)4غریزی ،فطری

گزینءه ( :)1فراوانی /گزینءه ( :)2استفادهکردن /گزینءه (:)3
191904
بسیارگردانیدن ،زیادهروی /گزینءه ( :)4جرأت ،جسارت ،بیباکی
191905
گزینءه ( :)1زبالهها /گزینءه ( :)2نابودکنندهها (آفتکشها)/
فعالیتها
گزینءه ( :)3مواد آرایشی /گزینءه (ّ :)4

گزینءه ( :)1چه ستمگر است! /گزینءه ( :)2چه خوشبخت
191906
است! /گزینءه ( :)3چه نیکوست! /گزینءه ( :)4چه زشت است!

فعالیتها /گزینءه (:)3
191907
گزینءه ( :)1درگیریها /گزینءه (ّ :)2
اجازهدادنها /گزینءه ( :)4موجودات
در این گزینه« ،أَعینوا :یاری دهید» با «أَروا :نشان
191908

دهید» مترادف نیست!
لاّ
«المزارِع :کشاورز»
گزینءه (« :)1اَل َف ح :کشاورز» = ُ
گزینءه (« :)2تَل َُّوث :آلودگی ،آلودهشدن» ≠ «تَ َن ُّ
ظف :پاکیزهشدن»
اب :جوان»
َتی :جوان» = ّ
«الش ّ
گزینءه (« :)3الف ٰ

جف ُّو :راندهشده»
191909
«م ْ
«مط ْرود :راندهشده» با َ
در این گزینهَ ،
مترادف است نه متضاد!
گزینءه (« :)1ت َ ْقتَدي :پیروی میکنی ،پیروی کنی» =
جمعش
«أَط ْمار:
«تَتْبَ ُع :پیروی میکنی» /گزینءه (ِ « :)2ط ْمر :لباسِ کهنه»
لباسهای کهنه» /گزینءه (َّ :)4
«الصواب :درستی» = «السَّ داد :درستی»
در این گزینه« ،خَبیر :کارشناس» جمعش میشود
191910
«خُبَراء :کارشناسان» که کامال ً درست است!
گزینءه (« :)2أَفْراخ» و «فِراخ» به معنای «جوجهها» هر دو
مکسرِ «ف َْرخ :جوجه» هستند! /گزینءه (« :)3اإلکثار :زیادهروی» با
جمع ّ
«االستِهالك :مصرف» مترادف نیست! /گزینءه (« :)4قَ َّر َر :تصمی م گرفت» با
ْ
معین کرد» مترادف نیست!
کرد،
مشخص
:
د
«حَ َّد
َ
ّ

اب» هر دو به معنای
191911
َتی» و ّ
«الش ّ
در این گزینه« ،الف ٰ
«جوان» و مترادفاند!
ُ
َ
َ
ْ
جأ :پناه میب َ َرم»
گزینءه (« :)1أعوذُ :پناه میب َ َرم» = «أل َ
«الغني :ثروتمند»
گزینءه (« :)2العائِل :فقیر» ≠
ّ
«مأْموم :تابع ،پیرویکننده» = «تابع :پیرویکننده»
گزینءه (َ :)3

«از مأموریتهای نظام طبیعت میتوان (ممکن است)
191912
مهددات :تهدیدکنندهها
به بارانهای اسیدی اشاره کرد!» واژءه صحیحّ :
گزینءه ( :)1کارشناس کسی است که در شغل یا کار
تخصص دارد /.گزینءه ( :)3ای قوم من! مرا
یا برنامه یا ف ّنی (تکنیکی) ّ
یاری دهید با تالش و توان و درستی هنگامی که شما را میخوانم (صدا
میکنم) /.گزینءه ( :)4این کشاورز از مزرعءه خود مراقبت میکند تا
محصوالتش در معرضِ نابودی قرار نگیرد.
ِ
میراث ارزشمندمان
کتابهای تاریخی را بخوان تا از
191913
آگاه شوی.

گزینءه ( :)2اینها تصاویر (عکسهای) دردناکی هستند
که هنگامی که به آنها نگاه میکنم لذّت میبرم( .واژءه صحیح :جمیلة:
زیبا) /گزینءه ( :)3بارانهای شیمیایی هنگامی که هوا از آلودگی پُر شود،
حمضیة :اسیدی) /گزینءه ( :)4این مرد ،فقیر
ُرخ میدهد( .واژءه صحیح:
ّ
است؛ زیرا اموال زیادی دارد( .واژءه صحیح :غ ّني :ثروتمند)

«شخص بدبین ،فرصتی را در هر سختیای
191914
که برای او به وقوع میپیوندد ،میبیند!» با تو ّجه به مفهوم جمله ،واژءه
صحیح :متفائل :خوشبین
خاصی دارد که اگر در آن
گزینءه ( :)1این جهان ،نظام ّ
مخربانه دخالت نکنیم ،توازن در آن تحقّق مییابد /.گزینءه ( :)2تصاویری
ّ
از دوران جنگ میدیدم! چه تصاویر دردناکی! /گزینءه ( :)3ما باید از
محی 
ط زیستی که در آن زندگی میکنیم ،با د ّقت بسیاری مراقبت کنیم!
«موا ّدی شیمیایی [و] طبیعی برای تقویت
191915
ِ
ت ُکشها /با تو ّجه به معنای عبارت ،واژءه صحیح:
آف 
خاک ضعیف!
«األسمدة :کودها» است!
گزینءه ( :)1زمینی پهناور و سبز که در آن انواع محصوالت
کشتزار /گزینءه ( :)3حیوانی کوچک که اغلب زیر
کاشته میشود.
زمین زندگی میکند و ناقل بیماری طاعون است و گربه از دشمنانش است
(محسوب میشود).
موش /گزینءه ( :)4لباسِ کهنءه قدیمیای که
ِ
صاحب خود داللت میکند.
لباس کهنه
اغلب بر فقرِ
به من [خبر] رسیده است که مردی از جوانان
191916
اهل بصره تو را به [سفرءه] ضیافتی دعوت کرده است و [تو] به سوی آن
شتافتهای (شتافتی)  ...گمان نمیکردم (گمان نکردم) که تو [دعوت] به غذای
قومی را اجابت کنی که فقیرشان رانده شده و ثروتمندشان دعوت شده است!
الضیافة:
«مأْ ُدبَة = مائدة ّ
«بَل ََغ = َو َص َل :رسید»« /فِتْ َیة = شَ باب :جوانان»َ /
ت = حَ ِسبْ ُ
سفرءه ضیافت»« /ظ َ َن ْن ُ
ت :گمان کردم»« /عائِل = فَقیر :فقیر»/
«م ْد ُع ّو = َّالذي قَد َد َع ْونا ُه :دعوتشده»
«م ْ
جف ُّو = َمط ْرود :راندهشده»َ /
َ
ِ
َلق اهلل :این آفرینش اهلل (خدا) است (رد گزینءه ،)3
191917
هذا خ ُ
در این گزینه« ،اینها» و «مخلوقات» جمع هستند که نادرست است!/

فأروني :پس به من نشان دهید [فـ  +أَروا  +نـ (نون وقایه)  +ي]
(رد گزینههای  1و  ،)3در این دو گزینه ضمیر «ي» ترجمه نشده است! و
ذین
«نمایان کنید» نیز معادل درستی برای «نشان دهید» نیست! /ماذا َخل ََق ا ّل َ
من دون ِ ِه :کسانی که غیر اویند چه آفریدهاند؟ (رد سایر گزینهها) ،در گزینءه ()1
«آفریننده  ...هستند» ،در گزینءه ( )3و (« )4آفرینش» نادرست هستند!
ما أَظْل ََم :چه ستمگر است! [به این «ما» در عربی «مای
191918
ٍ
بنشاطات:
الموا ِطن َّالذي یقوم
ها)
ه
گزین
سایر
(رد
گویند!]
ی
م
بی»
تع ّج
ُ /

الیتهایی میپردازد (رد سایر گزینهها) ،در گزینءه ()1
شهروندی که به ّ
فع ّ
الیتهایش» اضافه است ،در گزینههای ( )2و (« )4کارهایی»
«ش» در ّ
«فع ّ
ٍ
معادل درستی برای «نشاطات» نیست! /تُؤ ّدي إلی االختالل :منجر به
اختالل میشود (رد گزینءه  /)4في نظام الطّبیعة :در نظام طبیعت (رد
گزینءه  ،)2در این گزینه« ،نظم» معادل درستی برای «نظام» نیست!

هُناك أسرار غامضة کثیرة :اسرار پیچیدءه فراوانی وجود
191919
دارد (رد گزینههای  1و  ،)3در این دو گزینه« ،آنجا» معادل درستی
برای «هُناك» نیست ،ضمناً در گزینههای ( )1و (« )4و» اضافی است/
لعالمنا :برای جهانِ ما /لن یدرکها ّإال ا ّلذین یعقلون :که به آنها پی
نخواهند برد ،جز کسانی که خردورزی میکنند«[ .لَن  +مضارع»
مستقبل منفی] (رد گزینههای  1و  ،)3در گزینءه (« )1خرد دارند» و
«درک میکنند» ،و در گزینءه (« )3درک نمیکنند» و «خردورزی خواهند
کرد» از موارد نادرست است!
مقدم دارد ،به
«هُناك» در ابتدای جملهها وقتی که نقش خبر ّ
معنای «آنجا» نیست ،بلکه در معنای «وجود دارد ،هست» به کار میرود!
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قَ َّر َر الطّلاّ ب :دانشآموزان تصمیم گرفتند (رد گزینههای 1و،)2
191920
«مقرر شد» معادل درستی برای «قَ َّر َر»
«مقرر کردند» و ّ
در این دو گزینه ّ
بگردند
...
اینترنت
در
...
عن
اإلنترنت
في
نیست! /أَن تبحثوا
دنبالِ
/
ط زیست (رد گزینههای  1و ،)4
مهددات البیئة :تهدیدکنندههای محی 
ّ
در این دو گزینه« ،عوامل تهدیدکننده» و «شرایط تهدیدکننده» معادل
ٍ
قائمة منها :و اقدام به
«مهددات» نیست! /و یقوموا بتهیئة
درستی برای
ّ
تهیءه لیستی از آنها کنند [یقوموا ب ِـ  :اقدام کنند] (رد سایر گزینهها) ،در
گزینههای ( )2( ،)1و ( )4فعل «یقوموا ب ِـ » ترجمه نشده است و در گزینءه ()4
«تهیه شود» به صورت مجهول ترجمه شده که نادرست است!
تُربّي األ ُ ّمهات الفاضالت :مادرانِ بافضیلت پرورش
191921
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میدهند (رد گزینههای  1و  ،)3در گزینههای ( )1و (« )3مادرانی که
فاضلاند /فاضلترند» معادل درستی برای «األ ُ ّمهات الفاضالت» (ترکیب
وصفی) نیست /أوال َده ُ ّن :فرزندانشان را (رد گزینءه  ،)4در این گزینه
«أوالدهن» نیست! /تربیة
«فرزندان شایستهای» معادل درستی برای
ّ
مفعول مطلق نوعی [در مفعول مطلق
صالحة :به طور شایستهای
نوعی صفتدار ،خود مفعول مطلق ترجمه نمیشود!] (رد گزینههای  1و  ،)4در
گزینءه (« )1صالحة» ترجمه نشده است /.حتّی یکونوا نافعین للمجتمع :تا برای
جامعه سودمند باشند (رد گزینههای  3و  ،)4در این دو گزینه «سود برسانند»
و «سودمند گردند» از موارد نادرست است /.في المستقبل :در آینده.

أحب عباد اهلل :بیگمان محبوبترین بندگان خدا
191922
ّ
إن ّ
ِ
خداوند محبوباند ».و
ی از
(رد گزینههای  2و  ،)3در گزینءه (« ،)2بندگان 
در گزینءه (« )3بندهای» (مفرد و نکره) و نیز «نزد» از موارد نادرست ترجمه
است! /من یواجه ال ّناس مواجهة محترمة :کسی است که محترمانه با
[«مواجهة» مفعول مطلق نوعی صفتدار است
مردم روبهرو میشود
که فقط صفتش ترجمه میشود( ].رد گزینههای  2و  ،)3در گزینءه ()2
جمع» نادرست است و در گزینءه ( )3ترجمءه
«روبهرو میشوند
مفعول مطلق به صورت حال نیز نادرست است! /و یحترم اآلراء المختلفة
أیضاً :و به عقاید مختلف هم احترام میگذارد( .رد سایر گزینهها) ،در
حالیه و نیز
گزینههای ( )3و ( ،)4ترجمءه «یحترم» به صورت جملءه ّ
«جمع ترجمهشدن آن» در گزینءه ( )4نادرست است .ضمناً «شان» در
«مختلفشان» در دو گزینءه ( )2و ( )4اضافی است!

یغفر اهلل ذنوب من :خداوند گناهان کسی را میآمرزد
191923
که (رد گزینههای  1و  ،)4در گزینءه (« )1ذنوب» به اشتباه «مفرد» ترجمه
شده است و نیز «یغفر» به صورت مستقبل (خواهد آمرزید) ترجمه
شده است /.یستغفر استغفار التائبین :همچون توبهکنندگان از او طلب
آمرزش میکند (رد گزینههای  2و  ،)4در گزینءه ( )2مفعول مطلق نوعی
ِ
مانند و  »...ترجمه شود؛ و در
[مضافٌالیهدار] باید به صورت «همچون،
ل مطلق به شکل حال ترجمه شده /و هو یعاهد :در حالی
گزینءه ( )4مفعو 
که عهد میکند (رد سایر گزینهها) ،در گزینءه (« )2مانند توبهکنندگان»
مر ًة ُأخری :بار دیگر آنها را تکرار
یکررها ّ
در جای خود ترجمه نشدهّ /أال ّ
نکند (رد سایر گزینهها) ،در گزینءه ( ،)1فعل به صورت مجهول (تکرار
نشوند) ترجمه شده که نادرست است! و در گزینءه ( )4به جای ترجمءه
ضمیرِ «ها» ،به اشتباه «گناهان» ترجمه شده است!
191924

إن العاقل من :عاقل کسی است که (رد گزینههای  1و /)3
ّ

الدهر مواجهة المتفائلینِ  :همچون خوشبینان با سختیهای
یواجه صعوبات ّ
روزگار روبهرو میشود (رد سایر گزینهها) ،در گزینءه (« )1خوشبینانه» ،در
گزینءه (« )3زندگی» و در گزینءه (« )4مواجههاش» از موارد نادرست در
ٍ
ترجمه است! /و یغتنم ّ
فرصة في حیاته :و در زندگیاش هر فرصتی را
کل

مغتنم میشمارد (رد سایر گزینهها) ،در گزینءه (« )1در حالی که» ،و
در گزینههای ( )3و (« )4تمام فرصتها» و «در زندگی» (عدم ترجمءه ضمیر)
از دیگر موارد نادرست است!
ناعیة :گاهی کارخانههای صنعتی
191925
قد تنتج المصانع ّ
الص ّ
ِ
گاهی  +مضارع اخباری] (رد سایر
تولید میکنند [قد  +مضارع
گزینهها) ،در گزینءه (« )2کارخانههایی» (نکره) ،در گزینءه (« )3صنعت» از
موارد نادرست در ترجمه است و در گزینءه (« )4توسط» و « تولید شدهاند»
تتعرض به حیاة الکائنات الح َّیة للخطر :آلودگیای
اشتباه هستندّ /.
تلوثاً ّ
را که با آن زندگی موجودات زنده در معرض خطر قرار میگیرد (رد سایر
(متعدی) نادرست
گزینهها) ،در گزینءه (« )2در معرض خطر قرار میدهد»
ّ
است ،در گزینءه (« )3موجب به خطر افتادن  ...میگردد» ،و در گزینءه ()4
«تتعرض  ...لِـ» از اشتباهات این گزینه است! /في البیئة
عدم ترجمءه فعل
ّ
ط زیستی که در آن زندگی میکنند (رد گزینههای 2و ،)4در
ا ّلتي تعیش فیها :در محی 
گزینءه (« )2البیئة ا ّلتي :محیط زیستی که» به اشتباه «محیطی که» ترجمه
شده ،و در گزینءه (« )4شان» در «محیط زیستشان» اضافی است!
یُرید األعداء :دشمنان میخواهند (رد گزینءه  ،)1در
191926
التعدي علی وطننا
این گزینه «مان» در «دشمنانمان» اضافی است!/
ّ
[«التعدي» با
اإلِسالمي :به وطن اسالمیمان دستدرازی کنند
ّ
اینکه مصدر است میتوان آن را به صورت «مضارع» (مضارع التزامی)
ترجمه کرد!] (رد گزینءه  ،)3در این گزینه« ،هجوم آورند» معادل درستی
ولکن جنودنا المؤمنینّ :اما سربازان
برای
«التعدي» به شمار نمیرود!/
ّ
ّ
مؤمنِ ما (رد گزینههای  2و  /)3لن یسمحوا لهم بهذا األمر سماحاً:
[«لن  +فعل مضارع»
بیشک به آنها اجازءه این کار را نخواهند داد.
ل مطلق تأکیدی است].
«سماحاً» مفعو 
آیندءه منفیَ /
(رد گزینههای  1و  ،)2در گزینءه (« ،)1قید تأکیدی» که ترجمءه مفعول
مطلق تأکیدی است در ترجمه لحاظ نشده ،و در گزینءه ( )2فعل جمله به
جای «مستقبل منفی» به صورت «مضارع اِخباری منفی» ترجمه شده و
قید تأکید نیز در ترجمه به چشم نمیخورد!
یتقدمون :مسلمانان شروع به پیشرفت
191927
أخذ المسلمون ّ
َ
[«أ َخ َذ  +فعل مضارع = شروع به  ...کرد» /کردند]
کردند (نمودند)
است.
نادرست
نمایند»
ی
م
...
به
«شروع
()3
گزینءه
در
ها)،
(رد سایر گزینه
/
ٍ
في مجال الترجمة :در زمینءه ترجمه ،در عرصءه ترجمه /في فترة من
الذّهبي :عصر طالیی
الزمان :در برههای (دورهای) از زمان /ی ُ َس ّمی العصر
ّ
نامیده میشود (رد سایر گزینهها).
ِ
عمل َ
عمل َمن :همچون کسی عمل کن که
191928
ا َ
َ
«من» اضافه شده است ،پس به
[«عمل» مفعول مطلق نوعی است که به َ
ِ
مانند» است( ].رد گزینههای  1و  /)3یعتقد اعتقاداً
معنای «همچون،
تاماً :کامال ً اعتقاد دارد (رد گزینههای  1و ،)2در گزینءه ( )1مفعول مطلق
ّ
نوعی به صورت «ترکیب وصفی» ترجمه شده ،در گزینءه ( )2قید بیانی
بأن اهلل ال یضیع أجر من یُحسن عمالً :که اهلل
«کامال ً» در ترجمه نیامده و ّ
اجر کسی را که کاری را نیکو انجام دهد ،تباه نمیکند( .رد سایر گزینهها)،
در گزینءه (« )1کار نیکویی» در گزینههای ( )2و (« )3تباه /ضایع نخواهد
کرد» (مستقبل منفی) از موارد نادرست در ترجمه به شمار میآید!
اإلکثار في استهالك موا ّد التجمیل :زیادهروی در مصرف
191929
موا ّد آرایشی (رد گزینههای  2و  ،)4در گزینءه (« ،)2استفادءه زیاد» ،و در گزینءه ()4
«استفاده» نادرست هستند /.قد یُؤ ّدي إلی المشاکل الجلدیّة الشدیدة :گاهی
منجر به مشکالت پوستی شدیدی میشود( .رد سایر گزینهها) ،در گزینءه ()2
«دچا ِر  ،»...در گزینءه (« )3دچا ِر  ،»...شان در «پوستشان» ،و در گزینءه ()4
«در پوست» نادرست هستند /.في النساء :در زنان (رد سایر گزینهها)

ِ
ِ
نجات کسی که [«ال»،
بنجاة من :هیچ امیدی به
ال رجاء
191930
الی نفی جنس است و در ترجمءه آن از «هیچ  ...نیست» استفاده میشود].
(رد سایر گزینهها) ،در گزینءه (« )4ش» در «نجاتش» اضافی است /لیس
تبعیت نماید
له ٌ
إمام یقتدي به :پیشوایی ندارد که به او اقتدا کند ،از او ّ
وصفیه است] (رد سایر گزینهها) ،در
[«لیس له :ندارد»« /یقتدي» جملءه
ّ
گزینءه («( )1نداشته باشد» ،در گزینءه (« )2نداشت» و در گزینءه (« )4تا»
(به جای «که»
وصفیه) از موارد نادرست در ترجمه
ترجمءه جملءه
ّ
هستند /.في أمورٍ تحتاج إلی التفکّر احتیاجاً بالغاً :در کارهایی که بسیار
به تفکّر نیاز دارد
وصفیه است که در ترجمهاش از
[«تحتاج» جملءه
ّ
«که» استفاده میشود« /.احتیاجاً» به خاطر داشتنِ صفت ،مفعول مطلق
نوعی است ،پس در ترجمهاش فقط صفتش به صورت قید بیانی ترجمه
میشود! ضمناً «بالغاً» یعنی «کثیراً»( ].رد گزینههای  1و  ،)4در گزینءه ()1
مفعول مطلق نوعی [صفتدار] به صورت ترکیب وصفی (تفکّر بسیار)
ل مطلق
ترجمه شده و در گزینءه ( ،)4مفعول مطلق نوعی به صورت مفعو 
تأکیدی (بیشک) ترجمه شده که همگی نادرست هستند!
از  ...مطمئن میشویم».
«به  ...تأکید میکنیم
191931
ترجمءه درست عبارت« :وقتی از نیرنگ دشمن مطمئن میشویم ،باید به
چارهاندیشی بپردازیم».
چه کا ِر زشتی.
این کار بسیار زشت است
191932
ترجمءه درست عبارت« :آنها اقدام به قطع (بُریدن) درختان در جنگل
کردند! چه کا ِر زشتی!»
بندگان درستکارش /نجات
بندگان درستکار
191933
قطعاً نجات میدهد [«إنقاذاً» مفعول مطلق تأکیدی است
میدهد
و در ترجمءه آن از قیود تأکیدی استفاده میکنیم].
ترجمءه درست عبارت« :خداوند بندگان درستکارش را از مهلکهها قطعاً
نجات میدهد!»
ترجمءه درست سایر گزینهها :گزینءه (« :)2هر کس پدر
191934
و مادر او را در خردسالی (در حالی که خردسال است) ادب نکنند ،زمانه او
را ادب میکند!» /گزینءه (« :)3کسی که حکیمی ندارد که از نور دانشش
در مه م ترین کارها ِ
طلب نور کند ،هالک میشود!» /گزینءه (« :)4عاقل
به آنچه از زمان دارد قطعاً اکتفا میکند؛ زیرا قناعت گنجی تمامنشدنی
است (گنجی است که تمام نمیشود!»)
ترجمءه درست سایر گزینهها :گزینءه (« :)2من در زندگیام
191935
برای به دست آوردن بزرگیها همچون امیدواران تالش میکنم!»
(محاولة :مفعول مطلق نوعی) /گزینءه (« :)3شما باید مانند فروتنان به
قرآن گوش فرادهید!» (استماع :مفعول مطلق نوعی) /گزینءه (« :)4قاری
آیاتی از قرآن را به گونهای میخواند که بر شنوندگان تأثیر میگذارد!»
(تالوة :مفعول مطلق نوعی)

الدهر :کسی که بر سختیهای
191936
ا ّلذي صبر علی صعوبات ّ
ذاق ذَوقاً :حتماً چشیده
روزگار صبر کرده است (رد سایر گزینهها) /فقد َ
است«[ .ذَوقاً» مصدر منصوب فعل جمله است و چون صفت و مضافٌالیه
ندارد ،مفعول مطلق تأکیدی به شمار میرود و در ترجمهاش از قید
تأکیدی «حتماً ،به طور قطع و  » ...استفاده میشود!] (رد گزینههای  2و /)4
مرها :شیرینی و تلخی زندگی را (رد سایر گزینهها)
حلو الحیاة و ّ

حقیقیة :هر کس (کسی که) دنیا
الدنیا معرف ًة
191937
من عرف ّ
ّ
[«معرفةً» به دلیل اینکه مصدر منصوب
را به طور واقعی بشناسد
ل مطلق نوعی است که فقط صفتش به
فعل جمله است و صفت دارد مفعو 

صورت قیدی ترجمه میشود( ].رد سایر گزینهها) ،در گزینءه (« ،)1اگر»،
ِ
«حقیقت دنیا»« ،شناخته باشد» و در گزینءه (« )3عمیقاً
در گزینءه ()2
شناخت» نادرست هستند /.ال تخدع قلبَه :قلبش را نمیفریبد (رد سایر
گزینهها) /ظواهرها الخلاّ بة :ظواهر دلربای آن (رد سایر گزینهها) ،در دو
گزینءه ( )1و (« )2ظواهر» به اشتباه به صورت مفرد (ظاهر) ترجمه شده ،و
در دو گزینءه ( )2و (« )3فریبنده» و «خوش» معادل درستی برای «الخلاّ بة» نیست!
قلب المؤمن کحمامة بیضاء :دل مؤمن چون کبوتری سپید
191938
(رد سایر گزینهها) ،در گزینءه (« )1گویی» و «پرندءه» ،در گزینههای ( )3و ()4
«انسان باایمان» از موارد نادرست در ترجمه هستند .ضمناً در گزینءه ()4
«کبوتر سفید» به دلیل معرفه ترجمهشدن نادرست است! /یرتفع ...
ارتفاعاً
مستمراً :پیدرپی باال میرود«[ .ارتفاعاً» مصدر منصوب از فعل
ّ
جمله است (مفعول مطلق) و به دلیل داشتن صفت ،مفعولمطلق نوعی
است که در ترجمه فقط صفتش ترجمه میشود( ].رد سایر گزینهها)/
في سماء المعنویّة :در آسمان معنویّت (رد سایر گزینهها) ،در گزینءه ()3
«بیحد و مرز» در جای خود ترجمه نشده است /.ا ّلتي لیس لها ٌّ
حد :که
حد و مرزی ندارد( .رد گزینههای  1و )3
ال أَ ِ
قد ُر :نمیتوانم ،قادر نیستم (رد گزینءه  /)2علی القیام
191939
بهذا العمل الخطیر :به انجام این کار مهم [«الخطیر :مهم»] (رد سایر گزینهها)/
ّإال أن یساعدني والداي مساعد ًة مثمر ًة :مگر اینکه والدینم به نحوی
ثمربخش به من کمک کنند«[ .مساعد ًة» مصدر منصوب فعل جمله است
ل مطلق نوعی است که فقط صفتش به
و به دلیل داشتنِ «صفت» ،مفعو 
شکل قید ترجمه میشود!] (رد گزینههای  2و )3
إ ّنه ُم ٍ
191940
عط کریم :او بخشندءه کریمی است که (رد سایر گزینهها)/
مفعول مطلق
[«إعطاء کامال ً»
إعطاء کامالً :به طور کامل میبخشد
یعطي
ً
ً
نوعی] (رد گزینههای  3و  /)4حتّی من ال ینادیه و ال یسأله شیئاً :حتّی به
کسی که او را نمیخوانَد و چیزی از وی نمیخواهد (رد گزینءه )1

تاماً :همانا دلم کامال ً مطمئن
إن قلبي
191941
ّ
ّ
مطمئن اطمئناناً ّ
است (رد سایر گزینهها) ،در گزینههای ( )1و (« )4از ابتدا» و «از آغاز» در جای
خود ترجمه نشدهاند .در گزینءه (« )1اطمینان کامل داشت» ،در گزینءه ()2
«اطمینان کامل» (ترکیب وصفی) ،و در گزینءه (« )4با اطمینان بود» از موارد
ألن محاوالتی کلّها :زیرا تمام کوششهای من/
نادرست در ترجمه هستندّ /.
کانت من البدایة في سبیل اهلل :از ابتدا در راه خدا بوده است( .رد سایر گزینهها)،
در گزینءه (« )2برای خدا» معادل درستی برای «في سبیل اهلل» نیست!

یقولون :میگویند (رد سایر گزینهها) ،در گزینءه ()2
191942
فعل مضارع «یقولون» به صورت «ماضی استمراری» ترجمه شده و در
إن
گزینههای ( )3و ( )4به اشتباه به صورت مجهول ترجمه شده است!ّ /
ِ
أمر ُمستحیل:
شناخت اهلل کاری غیرممکن است( .رد گزینءه /)4
معرفة اهلل ٌ
ولک ّننا إن عرفنا أنفسنا :ولیکن ما اگر خود را بشناسیم (رد سایر گزینهها)/
حقیقیة :پروردگار خود را حقیقتاً میشناسیم«[ .معرف ًة
فقد عرفنا ربّنا معرف ًة
ّ
حقیقیة»
مفعول مطلق نوعی .در این مفعول مطلق فقط صفتش به
ّ
صورت قید بیانی ترجمه میشود!]( .رد سایر گزینهها)
زود الخالق تعالی :خالق متعال تجهیز کرده ،مج ّهز
191943
قد ّ
بحاسة معنویّة :انسان را به حسی
ساخته (رد سایر گزینهها) /اإلِنسان
ّ
لیمیز بها تمییزاً صحیحاً :تا به وسیلءه آن
معنوی (رد سایر گزینهها)ّ /
تشخیص صحیحی بدهد (رد سایر گزینهها) [«تمییزاً صحیحاً»
السیئة :خوب را از بد (رد گزینههای  3و .)4
مفعول مطلق نوعی] /الحسنة من ّ
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191944

علی اإلِنسان :انسان باید (رد گزینههای  2و /)3

أن یستمع إلی کالم المتکلّم استماعاً کامالً :به سخنان گوینده کامال ً
ل مطلق
مفعو 
گوش دهد (رد سایر گزینهها) [«استماعاً کامال ً»
ثم یجیبه :سپس جواب او را بدهد (رد سایر گزینهها) /و أن
نوعی]ّ /
تاماً :و امور مختلف پیرامون خود را
یدرك األُمور المختلفة حوله إدراکاً ّ
مفعول مطلق
تاماً»
کامال ً درک کند (رد گزینههای  1و «[ )2إدراکاً ّ
نوعی] /ث ُّم یعارضها :سپس با آنها مخالفت نماید( .رد سایر گزینهها)
شدت
ابر
191945
ابری ،تکّه ابری ،قطعه ابری /به ّ
ل مطلق تأکیدی]
مفعو 
[«اختفاء»
کامال ً
ً
ترجمءه درست عبارت :ناگهان تکّه ابری در آسمان پدیدار شد و ماه کامال ً
پنهان گشت!

ترجمءه درست عبارت« :مادربزرگ مهربانی داشتم که
191946
مفعول
نماز شب را بسیار اقامه میکرد!» [«إقامة کثیرة» إقامة
مطلق نوعی؛ کثیرة :صفت مفعول مطلق]
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ترجمءه صورت سؤال[« :گزینءه] نزدیکتر به مفهوم
191947
عبارت را مشخّ ص کن».
«هر پیرویکنندهای (رهروی) ،پیشوایی دارد که از او پیروی میکند و از
نور دانش او روشنی میجوید!»
مفهوم عبارت این است که هر کسی باید پیشوا و راهبلدی داشته باشد تا
دچار گمراهی و سرگردانی نشود.
گزینءه ( :)1عاقل کسی است که از تجربههای دیگران عبرت گیرد
(پند گیرد)! /گزینءه (ِ :)2خ َرد ،اصالحکنندءه هر کاری است! /گزینءه ( :)3هالک
میشود کسی که حکیمی ندارد که او را راهنمایی کند! /گزینءه ( :)4داناترین
مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید( .دانش
دیگران را با دانش خود ،گِرد َآو َرد).

ترجمءه عبارت صورت سؤال« :دنیا را مانند خانهای
191948
یافتم که دو در دارد :از یکی از آن دو وارد شدم و از [در] دیگر خارج
شدم ».مفهوم عبارت :هر کسی که پا به این دنیا میگذارد ،به ناچار روزی
هم از این دنیا خواهد رفت!
است».
کرده
که
است
کاری
گرو
در
کسی
«هر
گزینءه (:)1
/
گزینءه (« :)2دنیا کشتزار آخرت است /».گزینءه (« :)3هر کسی چشندءه
[ط َعمِ] مرگ است /».گزینءه (« :)4روزگار دو روز است :روزی به سود تو
و روزی به زیان توست».
با تو ّجه به مفهوم گزینهها ،تنها مفهوم گزینءه ( )3با مفهوم عبارت موردنظر
هماهنگی دارد!

ترجمءه عبارت صورت سؤال« :دوست به دلیلِ لغزش یا
191949
عیبی که در او هست ،رها نمیشود!»
مفهوم عبارت این است که هر کسی ممکن است عیب و ایرادی داشته
باشد و به قول معروف «گُلِ بیعیب ،خداست!» در گزینءه ( )2نیز به همین
مورد اشاره شده است!
گزینءه ( :)1اگر انسان خوب باشد و مردم پشتسرش
بدگویی کنند ،بهتر است از اینکه انسان بد باشد و مردم [به اشتباه یا به
جهت تملّق و چاپلوسی] از او به نیکی یاد کنند! /گزینءه ( :)3توصیه به
پرهیز از مجالست و همنشینی با افراد بد است! /گزینءه ( :)4دوست خوب
و واقعی را فقط در زمان گرفتاری میتوان شناخت!
بیننده چیزی را میبیند که غایب [آن را]
191950
مفهوم مصرع مقابل :یعنی
نمیبیند .مفهوم این عبارت روشن است.
طوالنیشدن جدایی و دوری ،سبب فراموشی دوستی و مو ّدت میشود.

گزینءه ( :)2ظاهر نشانءه درون است! /گزینءه ( :)3خیر
در چیزی است که اتفاق میافتد /.گزینءه ( :)4سخن ،سخن را [به دنبالِ
آورد).
خود] میکِشد( .حرف ،حرف می َ

چ چیزی سزاوارتر از زبان به زندانیکردن
«هی 
191951
نیست ».مفهوم این عبارت سکوتکردن و بیهوده حرفنزدن است ،ولی
مفهوم بیت مقابل این است که انسان برای رهایی خود باید از تعلّقات دست
و پاگیر دنیوی خود را خالص کند و این تعلّقات به زندان تشبیه شده است!
گزینءه (« :)2دوست به دلیل لغزشی یا عیبی که در او
ِ
(دوست) بدون
هست ،رها نمیشود!» ترجمءه عبارت مقابل :هر کس براد ِر
عیب و نقصی بخواهد ،بدون برادر (دوست) باقی میمانَد /.گزینءه (:)3
«پس به زیبایی صبر کن» مفهوم مصراع مقابل :اگر شکیبایی کنی ،به
خواستههایت خواهی رسید /.گزینءه (« :)4خداوند پس از هر سختی،
آسایش قرار خواهد داد ».ترجمءه عبارت مقابل :هر بستهشدن ،بازشدنی
[هم] به دنبال دارد؛ یعنی هر مشکلی به هر حال حل میشود و به عبارت
دیگر «پایان ِ
شب سیه سپید است».
ترجمءه عبارت سؤال« :انسان با فعالیتهایش نسبت به
191952
طبیعت چه ستمگر است ».ساختار «ما أف َْع َل» میتواند برای بیان تع ّجب
به کار رود.
ترجمءه عبارت سؤال« :توازن و تعادل طبیعت چه زیباست».
191953
گزینءه ( :)1پادشاهی آسمانها و زمین از آنِ خداوند است/.
گزینءه ( :)2بگو در زمین بگردید و ببینید چگونه آفرینش را آغاز کرده
است /.گزینءه ( :)3بیگمان خداوند بر هر چیزی تواناست /.گزینءه (:)4
در آفرینش خداوند ،نقطه ضعفی نمیبینی.
واضح است که گزینءه ( )4مفهومی مشابه عبارت سؤال را بیان کرده!
«کوهها را میبینی و آنها را بیحرکت
191954
میپنداری ،در حالی که آنها همچون ابر حرکت میکنند ».آیه به
 ...............اشاره میکند.
گزینءه ( :)1بیحرکت بودن و ساکنبودن کوهها /گزینءه ( :)2حرکت زمین/
گزینءه ( )3استقامت کوه /گزینءه ( )4حرکتنکردن در جَماد (جسم)
با تو ّجه به مفهوم آیه فقط گزینءه ( )2صحیح است!

ترجمءه عبارت صورت سؤال« :با مردم به اندازءه عقلهایشان
191955
صحبت کن ».یعنی باید جوری با مردم سخن گفت که بفهمند!
گزینءه ( :)1بهترین سخن آن است که فهمش برای مردم
ممکن باشد! /گزینءه ( :)2شما نسبت به سخنتان میان مردم مسئول
هستید! /گزینءه ( :)3شما باید زبانتان را در برابر مردم حفظ کنید! /گزینءه (:)4
پیش از اینکه مقابل مردم شروع به سخنگفتن کنی ،بیندیش!
با تو ّجه به مفهوم عبارت تست ،مناسبترین گزینه ،گزینءه ( )1است!

برای ایجاد مفعول مطلق نوعی ،باید مصدر منصوب از
191956
فعل جمله را به همراه «صفت» یا «مضافٌالیه» بیاوریم .ضمناً باید به ثالثي
مجرد یا مزید بودن فعلها هم خوب د ّقت کنیم.
ّ
مجرد است باید مصدرش منصوب
در عبارت تست ،فعل «نغفل» که ثالثی ّ
شود (رد گزینههای  1و  ،)2در گزینءه ( )1از «اسم فاعل» استفاده شده
(نه مصدر) ،و در گزینءه (« )2إغفاال ً» مربوط به ثالثی مزید (باب إفعال) است،
ضمناً مصدر منصوب یا باید با «صفت» بیاید یا با « مضافٌالیه» (رد گزینءه )4
شدت
«متأسفانه گاهی از نعمتهایی که در اختیار داریم ،به ّ
غفلت میورزیم!»

منظور از «رفع شک» همان مفعولمطلق «تأکیدی»
191957
است که مصدری است منصوب از جنس و ریشءه فعل جمله بدون «صفت»
یا «مضافٌالیه» (رد گزینههای  2و  ،)4در این دو گزینه اوال ً یکی «صفت»
دارد (گزینءه  )2و دیگری مضافٌالیه (گزینءه  ،)4ثانیاً «اجتهاداً» مصدر
منصوب از فعل جمله نیست؛ زیرا فعل جمله (نُجا ِه ُد) از ِ
«مفا َعلَة»
باب ُ
است ،ولی «اجتهاد» از باب «افتعال» است.
نکتءه دیگر این است که باب «مفاعلة» گاهی در برخی فعلها دو مصدر دارد؛
«مفا َعلَة» و دیگری بر وزن «فِعال»« .نُجا ِه ُد» نیز از همین دسته از
یکی بر وزن ُ
افعال است؛ یعنی دو مصدر داردُ )1 :مجاه َ َدة ِ )2جهاد و هر دو قابلقبول است.
با این توضیحات فقط گزینءه ( )3پاسخ صحیح تست است.
ما برای به دست آوردن بزرگیها قطعاً تالش میکنیم.
ل مطلق نوعی است که
منظور از «بیانِ نوع فعل» مفعو 
191958
یا «صفت» دارد و یا «مضافٌالیه» ،ولی همواره باید د ّقت کنیم که مصد ِر
دادهشده حتماً مصد ِر فعل جمله باشد.
در این عبارت« ،أَ ِ
حسنوا» فعل امر از باب «إفعال» است ،پس مصدرش
میشود« :إحسان» .و چون در این تست ما به مفعول مطلق نوعی نیاز
داریم ،باید پس از «إحسان» یا «صفت» آمده باشد و یا مضافٌالیه و این
نکته فقط در گزینءه ( )3به چشم میخورد!
د ّقت کنید که گزینءه ( )1هر چند از باب «إفعال» است ،ولی مصدر نیست،
حسناً» اصال ً مصدر منصوب از
بلکه اسم فاعل است و در گزینءه ( )4هم « ُ
باب «إفعال» نیست!
به کسی که به شما بدی کرده است ،مانند نیکوکاران نیکی کنید!
تست از ما گزینهای را خواسته است که برای «بیانِ نوع
191959
فعل» = مفعول مطلق نوعی ،نادرست به کار رفته است!
اگر به فعل جمله د ّقت کنید ،متو ّجه میشوید که «أنعم» فعل ماضی [صیغءه
«للغائب»] از باب «إفعال» است ،پس مصدر منصوبش میشود «إنعاماً».
حال با یک نگاه به گزینهها متو ّجه میشوید که فقط در گزینءه (« )2مصدر
إنعام) به کار نرفته است ،و این یعنی پاسخ تست!
منصوب فعل جمله» (إنعاماًَ ،
ضمناً همانطور که بارها گفتهایم ،در مفعول مطلق نوعی ما به مصدر
منصوب فعل به همراه «صفت» یا «مضافٌالیه» نیاز داریم!
یدانیم برای ایجاد مفعولمطلق (چه تأکیدی
همانطور که م 
191960
ِ
منصوب فعل جمله نیاز داریم.
و چه نوعی) همواره به مصد ِر
با این توضیح گزینهها را بررسی میکنیم:
گزینءه ( :)1یُکرِم (بر وزن ی ُ ْف ِع ُل) ،فعل مضارع از باب «إفعال» است.
مصدر منصوبش

إکراماً (نه :إحساناً)
گزینءه ( :)2ک َِّلموا (بر وزن «فَعِّلوا») ،فعل امر از باب «تفعیل» است.
مصدر منصوبش تکلیماً (نهُّ :
تکلماً)
گزینءه ( :)3اِحْت ََّل (بر وزن «اِفْت ََع َل» = اِفْت ََّل) ،فعل ماضی از باب «اِفْتعال»
مصدر منصوبش
اِحْتِالال ً (نه :غ َْصباً)
است.
191961

نیاز داریم.
مصدر منصوبش

ِ
منصوب فعل جمله
برای ایجاد مفعول مطلق ،به مصد ِر

خبرنا (ی ُ ْخبِ ُر  +نا) ،فعل مضارع از باب «إفعال»
گزینءه ( :)1ی ُ ُ

إخباراً (نه :أخباراً)
ِ
ِ
گزینءه ( :)2نَ ْع َتبِ ُر (بر وزنِ «نَ ْف َتع ُل») ،فعل مضارع از باب «افتعال»
مصدر منصوبش
اِعتباراً /گزینءه (« :)3کُنت أشعر» د ّقت کنید که فعل
ُنت» یک فعل کمکی به شمار
ت»؛ زیرا «ک ُ
اصلی جمله «أَشْ ُع ُر» است نه « ُک ْن ُ

َ
مجرد
میآید نه فعل اصلی! فعل أشعر (بر وزن «أف ُْع ُل») ،مضارع از ثالثی ّ
است که شما به دانستن وزن مصدر نیاز ندارید ،ولی برای اطالع بیشتر آن
مصدر منصوبش
شُ عوراً (نه :ک َْوناً) /گزینءه ( :)4ی ُ َص ِّد ُق
را بیان میکنیم.
مصدر منصوبش

(بر وزن «ی ُ ْفع ُِّل») ،فعل مضارع از باب «تفعیل» است.
تَصدیقاً (نه :صداقةً)
گفتیم که برای ایجاد مفعول مطلق همواره به مصدر
191962
منصوب فعل جمله نیاز داریم.
در این گزینه «یُدبّر» فعل مضارع از باب «تفعیل» است و مصدر منصوبش
میشود «تدبیراً» (نه :تدبّراً).
مصدر منصوب
فَتحاً
گزینءه ( :)1فَت ََح
مصدر منصوب
«نَظَراً  +صفت» یا «نَظ َ َر  +مضافٌالیه»
گزینءه ( :)3ال تنظر
ْ مصدر منصوب
ِ
گزینءه ( :)4قَ َرأ ُت
راء ًة
ق َ

منظور از «رفع شک برای وقوع فعل» همان «مفعول
191963
ِ
منصوب فعلِ جمله بدون داشتن
مطلق تأکیدی» است؛ یعنی مصد ِر
«صفت» یا «مضافٌالیه»!
َّت :پرورش داد» یک فعل ثالثی مزید از باب «تفعیل»
«رب ْ
در گزینءه ( :)3فعل َ
است که مصدر منصوبش میشود «تربیةً» و پس از این مصدر نه «صفتی» آمده
است و نه «مضافٌالیهی»! د ّقت کنید که «فـ» ارتباطش را با بعد قطع کرده!
گزینءه (« :)1یدعو» فعل جمله است که مصدرش میشود
«دعوة» ،ولی پس از آن «مضافٌالیه» (األب) آمده ،پس مفعول مطلق نوعی
«تطمئن» فعل جمله است
است نه تأکیدی! /گزینءه ( :)2در این گزینه نیز
ّ
و مصدر منصوبش میشود «اطمئناناً» ،ولی چون پس از آن «صفت» به
کار رفته است ،بنابراین مفعو 
ل مطلق نوعی است نه تأکیدی! /گزینءه (:)4
در این گزینه هیچ مصدر منصوبی از فعل جمله به کار نرفته است ،پس
«م ِ
نذرین» حال است برای «األَنبیاء» که
مفعول مطلقی وجود ندارد؛ ضمناً ُ
صاحب حال (مرجع حال) به شمار میآید!
در این گزینه« ،ی َ ْعبُدون» فعل جمله است که فعلی
191964
مجرد ،و « ِعبا َدة» مصدر منصوب آن است که به
ثالثی
از
مضارع
است
ّ
«العباد» اضافه شده است ،پس «العباد» مضافٌالیه برای «عبادة» است و در
ل مطلق نوعی» است.
نتیجه نوع مفعولمطلق در این عبارت« ،مفعو 
گزینءه ( :)1در این گزینه فعلی به کار نرفته است تا مصدر
منصوب داشته باشد /.گزینءه ( :)2در این گزینه فعل جمله «نعبد» است،
ولی مصدر منصوبی ندارد؛ ضمناً «معبود» اسم مفعول است نه مصدر!/
گزینءه ( :)3در این گزینه هر چند مصد ِر فعل جملءه «ال تعبدوا» که «عبادة»
جر «بـ» آمده
است وجود دارد ،ولی منصوب نیست ،زیرا قبل از آن حرف ّ
و آن را مجرور ساخته است! ضمناً «ال» دارد!
ل مطلق تأکیدی را خواسته است ،پس
سؤال از ما مفعو 
191965
ما باید به دنبال مصد ِر منصوب فعل جملهای باشیم که پس از آن «صفت»
و «مضافٌالیه» نداشته باشد!
در گزینءه (« )4جا ِهدوا» فعل امر از باب «مفاعلة» است ،پس مصدر
منصوبش باید یا «مجاه َ َد ًة» باشد و یا « ِجهاداً» .د ّقت کنید که «فـ»
ارتباطش را با بعد قطع کرده!
«تقرباً» هر چند مصدر منصوب فعل جمله
گزینءه (ّ :)1
«یسبب») ،مفعول مطلق
ه
وصفی
(جملءه
است ،ولی به دلیل داشتنِ صفت
ّ
ّ
نوعی است نه تأکیدی! /گزینءه ( :)2در این گزینه فعلی به کار نرفته است تا
مصدر منصوب داشته باشد! /گزینءه ( :)3در این گزینه علیرغم وجود دو فعل
«نتفرق» هیچ مصدر منصوبی از این افعال در جمله وجود ندارد!
«نعتصم» و ّ
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منظور از «تأکید بر وقوع فعل» همان مفعول مطلق
191966
ِ
منصوب فعل
تأکیدی است! پس باید دنبال گزینهای باشیم که مصد ِر
در جمله آمده باشد ،بدون وجود «صفت» یا «مضافٌالیه» پس از آن! در
گزینءه ( )2فعل «ابتعد» ماضی از باب «افتعال» است ،پس مصدر منصوبش
میشود« :ابتعاداً» .د ّقت کنید که هرگاه پس از این مصادر منصوب حروفی
وصفیهای هم نخواهیم داشت تا
«و» و  ...بیاید دیگر جملءه
از قبیل« :فَـ»َ ،
ّ
مفعول مطلق نوعی داشته باشیم!
گزینءه ( :)1در این گزینه فعلی به کار نرفته است تا مصدر
منصوبش به عنوان مفعول مطلق وجود داشته باشد! /گزینءه ( :)3در این گزینه
فعل «یطالعون» به کار رفته ،ولی مصدر منصوبی (مطالعةً) از آن در جمله وجود
ِ
ندارد! /گزینءه ( :)4در این گزینه «إنعاماً» مصدر
منصوب فعل «أَ َنع َم» است ،ولی
صی» مفعول مطلق را که یک اسم نکره است ،توصیف میکند،
جملءه «ال یُحْ ٰ
وصفیه است و نوع مفعول مطلق« ،نوعی» است نه تأکیدی!
بنابراین جملءه
ّ
191967

در این گزینه مصدر منصوب فعل «یخافون» وجود ندارد!
مصدر منصوب

یهاجمون
گزینءه (:)2
َ
«األ ُ ِ
سود» /گزینءه ( :)3أخاف
وصفیه «یمنعني /»...
خوفاً  +جملءه ّ
مصدر منصوب
إعجاباً  +صفت «بالغاً»
گزینءه ( :)4یعجبني (ی ُ ْع ِج ُب  +نـ  +ي)
«معامِلین»
مفعو 
191968
ل مطلق مصدر منصوب فعل جمله استُ .
مصدر منصوب
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مواجهة  +مضافٌالیه

اسم فاعل است و نمیتواند مفعولمطلق شود .ضمن اینکه در گزینههای ( )1و ()3
ل مطلق از نوع نوعی و در
چون مصدر با مضافٌالیه و صفت همراه شده ،مفعو 
ل مطلق تنها آمده و وابستهای ندارد ،از نوع تأکیدی است.
گزینءه ( )2چون مفعو 

صورت سؤال مفعول مطلق تأکیدی را خواسته است.
191969
مصدری که مفعو ل مطلق تأکیدی میشود نباید مضافٌالیه یا صفت داشته باشد.
«یحرك» صفتش
گزینءه (« :)1ترتیال ً» مصدر« ،یر ّتلون» و
ّ
ل مطلق نوعی داریم /.گزینءه (« :)2فوزاً»
است (جملءه وصفیه) پس مفعو 
مصدر «فاز» و «عظیماً» صفتش است ،پس مفعولمطلق نوعی داریم/.
گزینءه (« :)3وقوفاً» مصدر «وقف» است .د ّقت کنید اگر بعد از مفعول
مطلق ،حروف «فـ  ،لـ  ،و ،حتّی» بیاید ،فعل بعدش نمیتواند صفتش باشد؛
پس در این گزینه مفعولمطلق تأکیدی داریم /.گزینءه ( :)4در این گزینه
ل مطلق داشته باشیم.
از فعل «تعطي» مصدری نیامده است که مفعو 
صورت سؤال مفعولمطلق تأکیدی را خواسته است.
191970
گزینءه (« :)1تربیة» مصدر «تربّي» است و چون بعدش
مضافٌالیه «األب» آمده ،پس مفعولمطلق نوعی است /.گزینءه (« :)2تغییراً»
به عنوان مصدر مفعولٌبه فعل «تشاهد» است /.گزینءه (« :)3مساعدة» مصدر
فعل «تساعدوا» است و چون بعدش صفت یا مضافٌالیه نیامده ،مفعولمطلق
تأکیدی است /.گزینءه (« :)4مجادلة» مصدر فعل «ال تجادلوا» است و چون
ل مطلق نوعی است.
بعدش صفت «طویلة» آمده ،پس مفعو 
این مردان را [اینگونه] یافتم که از پروردگارشان
191971
مانند [شخص] گنهکار میهراسند و با مردم صادقانه سخن میگویند.
گزینءه ( :)1آنها مردانی گنهکارند ،ولی در سخنانشان
راستگو هستند / .گزینءه ( :)2آنها در سخنشان با مردم راست
میگویند ،زیرا از گنهکاران هستند!  /گزینءه ( :)3شاید این مردان
گناهی نداشته باشند ولی مانند گنهکاران از پروردگارشان میهراسند در
حالی که راستگویی بر زبانهایشان جاری است!  /گزینءه ( :)4آنها
مردانی هستند که به دلیل گناهانشان از پروردگارشان میهراسند ،ولی
مردم در سخنگفتن با آنها راست میگویند .
با تو ّجه به معنای عبارت تست :فقط گزینءه ( )3با آن همخوانی دارد!

191972

جر.
به حرف ّ

نشاطات
ُ

مبتدا و مرفوع /اختاللِ

مجرور

التوازن
گزینءه (:)1
التوازن [فاعل و مرفوع]/
َ
ُ
ح َّق ُق [براساس معنا ،باید فعلی معلوم باشد
ح َّق ُق
ی َ َت َ
گزینءه ( :)3ی ُ َت َ
ِ
«نشاطات»
ال ُْم ِض َّر ُة [صفت برای
الم ِض َّرة
ُ
نه مجهول!] /گزینءه (ُ :)4
تبعیت از اعراب آن]
است و مرفوع به ّ
ِ
«األسمدة»
الکیمیاوی َِّة [زیرا «صفت» برای
الکیمیاویّ ُة
191973
ِ
ِ
تبعیت از
است که خود «األسمدة» مضافٌالیه و مجرور است ،بنابراین به ّ

اعراب موصوفش باید مجرور شود /].الطّبیع َة
برای فعل «تَت ََع َّر ُض» است و باید مرفوع باشد!]

الطّبیع ُة [زیرا فاعل

«اکتفی»
إمام [زیرا «إمام» فاعل برای فعل
ُ
ٰ

إمام
191974
َ
است و باید مرفوع باشد!]
گزینءه ( :)1مأمومٍ
مضافٌالیه و مجرور  Jإماماً :اسمِ
مؤ َّخرِ َّ
«إن» و منصوب /گزینءه (ِّ :)2
«المصانع» و مرفوع
الصناع َّیةُ :صفت برای
ُ
«المصانع» مبتدا و مرفوع است! تَلویثاً
ل مطلق
مفعو 
تبعیت؛ زیرا
ُ
به ّ
تأکیدی برای فعل «تُل َِّو ُث» و منصوب است /.گزینءه (ِ :)4
مجرور
ذنوب
ل مطلق نوعی و منصوب است برای فعل «نستغفر».
استغفار :مفعو 
جر ـ
به حرف ّ
َ
َّ
191975
أدلةٌ :مبتدای مؤ َّخر و مرفوع /وجو َد :مفعول و منصوب/
تبعیت
حکیمٍ :صفت برای «خالقٍ » و مجرور به ّ
گزینءه (َ :)1سبَ ٌب :خبر و مرفوع ـ نزولِ  :مجرور به حرف
تبعیت از «أمطارٍ» که
جر ـ حمض َّی ٌة
حمضی ٍة [صفت و مجرور به ّ
ّ
ّ
جر ـ
حرف
به
مجرور
ِ:
م
نظا
(:)2
گزینءه
است!].
مجرور
و
ٌالیه
خود مضاف
/
ّ
الظّالمین
تعد َي :مفعول مطلق نوعی و منصوب ـ الظّالمون
ّ
[زیرا مضافٌالیه و مجرور است ،و چون جمع مذکّر سالم است ،عالمت
مزارعاً [اسم َّ
«أن»
[مزارع
جرش حرف «یـ» است!] /گزینءه (:)3
ٌ
ّ
مزرعةٌ[ :اسم مؤ َّخرِ «کانت»
است و باید منصوب باشد!] ـ مزرعةً:
أشجار :مبتدای مؤ َّخر و مرفوع.
است و باید مرفوع باشد!] ـ
ٌ
مکسر «نعمة» است).
191976
مصدر (مصدر نیست ،جمع ّ
َ
متعدی «أ َنع َم» است!]
مفعول مطلق
مفعول (مفعولٌبه) [مفعول برای فعل ّ

مضافٌالیه و مجرور
مفعول مطلق و منصوب
191977
[زیرا «ساحات» به «القتال» اضافه شده است ،پس مضافٌالیه است!]

ل مطلق نوعی [زیرا مصدر منصوب
مفعو 
مفعولٌبه
191978
ل مطلق را
وصفیه است که مفعو 
فعل «أنعم» است و فعل «ال ی ُ َع ِّد» جملءه
ّ
که اسمی نکره است توصیف میکند!]
در این گزینه مصدر منصوبی از فعل جمله وجود ندارد!
191979
سبح» است
گزینءه (« :)1تسبیحاً» مصدر منصوب فعل «ی ُ ّ
[هر دو از باب «تفعیل»] /گزینءه (ِ :)2
«ذکراً» مصدر منصوب فعل «اُ ْذکُر»
است/.گزینءه ( :)4مانند گزینءه ()2

ل مطلق نوعی است؛
منظور از «بیان نوع فعل» ،مفعو 
191980
یعنی مصدر منصوب فعل « +صفت» یا «مضافٌالیه»!
«تقدموا :پیشرفت کردند» است که یک فعل ماضی از باب «تفعُّل» است،
فعل عبارت ّ
ُّ
تقدم (رد گزینههای  2و )3
پس مصدر منصوبش باید بر همین وزن باشد
ل مطلق نوعی نیاز داریم ،گزینءه ()1
و از آنجا که در جای خالی به مفعو 
نیز حذف میشود؛ زیرا مفعول مطلق تأکیدی است!
در گزینءه (ُّ )4
«تقدماً» مفعولمطلق است و جملءه «لم یکن له  »...جملءه
«تقدماً» را وصف میکند .به عبارت دیگر ،این
وصفیهای است که اسم نکرءه ّ
ّ
ِ
مفعول مطلق نوعی!
«تقدماً» است
جمله
صفت ّ

در این گزینه« ،نظراً» مصدر منصوب فعل جمله (تنظر) است،
191981
پس مفعو ل مطلق است و به دلیل داشتن صفت ،نوع مفعول مطلق« ،نوعی» است!
در سایر گزینهها مصدر منصوبی از فعل جمله نیامده است:
گزینءه ( :)2معتذراً
حال /گزینءه ( :)3خائفاً
«کنت» و
ر
خب
ِ
ُ
منصوب /گزینءه ( :)4درساً
ّمت»؛
متعدی «تعل ُ
مفعولٌبه برای فعل ّ
ضمناً «أبداً» قید زمان است نه مفعولمطلق!
«إحسان» مصدر منصوب فعل جمله ،یعنی «أحس ّنا»
191982
َ
است که به دلیل داشتن مضافٌالیه (الخالصین) ،مفعولمطلق نوعی به
شمار میرود!
گزینءه (ُ :)1محسناً
حال [د ّقت کنید که هیچگاه
ل مطلق واقع
«اسم فاعل»« ،اسم مفعول» و «اسم مبالغه» نمیتوانند مفعو 
شوند!!!] /گزینءه (ُ :)2محسنین
حال (اسم فاعل) /گزینءه (:)4
ِ
منصوب فعل جمله نیست ،نمیتواند مفعول مطلق
«إیماناً» چون مصد ِر
«مؤمناً» نیز که اسم فاعل است نقش «حال» را برعهده دارد!
به شمار آید! و ُ
«مبا َدر ًة» مصد ِر منصوب فعل جمله ،یعنی ُ
«أبادر»
191983
َ
است؛ پس مفعولمطلق است و از آنجا که جملءه «تُنجیني  »...اسم نکرءه
وصفیه است؛ در نتیجه
«مبا َد َر ًة» (مفعولمطلق) را وصف میکند ،جملءه
ّ
مفعولمطلق این عبارت« ،نوعی» به شمار میرود!
گزینءه (ُ :)1م ِق ّراً
حال (اسم فاعل) /گزینءه ( :)2أبداً
مبتدای مؤخّر
قید زمان /گزینءه ( :)4نظرة

منظور از تأکید فعل (تأکید برای فعل) ،همان مفعول
191984
مطلق تأکیدی است! پس باید دنبال مصد ِر منصوبی از جنس و ریشءه
فعل جمله باشیم که پس از آنها «صفت» و «مضافٌالیه» نیامده باشد! در
«أنع َم» است که هر دو از باب (إفعال)
این گزینه «إنعاماً» مصدر منصوب َ
وصفیهای نداریم.
هستند! و چون پس از آن حرف «و» آمده است ،جملءه
ّ
گزینءه (« :)1تنافساً» مصدر منصوبی است ،ولی فعلی از
جر آمده است،
آن در جمله نیامده است« .تنافس» دوم هم پس از حرف ّ
جر است! /گزینءه (« :)2تنافساً» مصدر منصوب فعل
پس مجرور به حرف ّ
ل مطلق نوعی
«تناف ََست» است ،ولی به دلیل داشتن صفت (عجیباً) مفعو 
است نه تأکیدی! /گزینءه (« :)4إنعاماً» هر چند مصدر منصوب فعل جمله
(أنع َم) است ،ولی به دلیل داشتن صفت (وافِراً) ،مفعولمطلق نوعی است
َ
نه تأکیدی!

منظور از اهتمام و عنایت بر «تأکید فعل» فقط
191985
مفعولمطلق تأکیدی است! پس مصدر منصوب از فعل جمله را نیاز داریم
بدون «صفت» یا «مضافٌالیه»!
در گزینءه (« )4تشجیعاً» مصدر منصوب فعل «یش ّجعان» است و «صفت» یا
«مضافٌالیه» نیز پس از آن نیامده است .بنابراین «تَشجیعاً» مفعولمطلق
تأکیدی است.
گزینءه (ُ :)1مسرعة
حال (اسم فاعل) [گفتیم که
«اسم فاعل» و «اسم مفعول» هیچگاه نمیتوانند مفعو 
ل مطلق واقع شوند!]/
گزینءه (« :)2مساعدة» هر چند مصدر منصوب فعل «سا َع َد» است ،ولی
وصفیءه «أشکر علیها» پس از آن آمده ،مفعولمطلق نوعی
چون جملءه
ّ
ستعدین
است نه تأکیدی! /گزینءه (ُ :)3م
حال (اسم فاعل)
ّ

«تو ّقعاً» مصدر منصوب از جنس فعل جمله (تتو ّقع) است
191986
که بعد از آن وابستهای نیامده است! بنابراین مفعولمطلق تأکیدی است!
«وثقت» است ،ولی
گزینءه (« :)1ثقةً» مصدر منصوب فعل
ُ
ل مطلق نوعی باشد!
وصفیءه «أعتمد علیها  »...باعث میشود که مفعو 
جملءه
ّ

وصفیءه
گزینءه (« :)2وعد ًة» مصدر منصوب از فعل « ِع ْد» است ،ولی جملءه
ّ
«تقدر  ...بها» باعث میشود که مفعولمطلق نوعی باشد!
گزینءه (« :)4اجتهاداً» مصدر منصوب فعل «اِجْ َت ِهد» است ،ولی باز هم
وصفیءه «یوصلك إلی  » ...سبب میشود که مفعولمطلق ،نوعی
جملءه
ّ
باشد نه تأکیدی!.
سؤال از ما مفعولمطلق نوعی را خواسته است ،پس
191987
باید مصدر منصوب فعل را به همراه «صفت» یا «مضافٌالیه» در جمله به
کار ببریم!
َ
«استقبال» مفعولمطلق است؛ زیرا مصدر منصوب فعل
در این گزینه،
ّ
«استقبل» است که هر دو از باب «استفعال» هستند و اگر خوب دقت
«الصدیق» که مضافٌالیه است ،اضافه
کنید ،میبینید که «استقبال» به ّ
شده است! بنابراین مفعولمطلق ما ،نوعی است!
ل مطلقی به کار
گزینءه ( :)1در این گزینه هیچ مفعو 
نرفته است! /گزینءه ( :)2در این گزینه «وقوفاً» مصدر منصوب فعل «وقف»
است ،ولی چون پس از آن حرف آمده (حرف ناصبءه فعل مضارع) ،جملءه
وصفیهای نداریم .در نتیجه نوع مفعولمطلق« ،تأکیدی» است /.گزینءه (:)4
ّ
«مساعدة» در این گزینه ،مصدر منصوب فعل «یساعدون» است ،ولی
ل مطلق از نوع
چون «صفت» یا «مضافٌالیه» پس از آن نیامده ،مفعو 
«تأکیدی» است!
منظور از تأکید برای وقوع فعل (انجام فعل) ،همان
191988
ل مطلق تأکیدی است!
مفعو 
در این گزینه« ،إحساناً» مصدر منصوب فعل «یُحسن» است و چون
«صفت» و «مضافٌالیه» پس از آن نیامده ،مفعولمطلق تأکیدی به شمار
میرود! /در گزینههای ( )2و ( )4مفعولمطلقی وجود ندارد؛ «لیال ً» در
گزینءه ( )2قید زمان است! /در گزینءه (ّ )3اما «فَتحاً» مصدر منصوب فعل
ل مطلق نوعی است!
(مبیناً) مفعو 
«یفتح» است ،ولی به دلیل داشتن صفت ُ

در این گزینه ،مصدر منصوبی از فعل جمله به کار نرفته
191989
«مشفقاً» حال به شمار میرود!
است ،و ُ
گزینءه (« :)2شُ کراً» مصدر منصوب «أشکر» است؛ بنابراین
مفعولمطلق تأکیدی است! /گزینءه (« :)3إحسان» مصدر منصوب از فعلِ
«من» ،نوع مفعول
«یُحسن» است ،و به دلیل اضافهشدنِ
َ
«إحسان» به َ
مطلق« ،نوعی» است! /گزینءه (« :)4حصوال ً» مصدر منصوب فعل جمله «حصل»
ل مطلق است و به دلیل داشتن صفت («لم یحصل»
است ،پس مفعو 
وصفیهای است که اسم نکرءه «حصوال ً» را وصف میکند) ،مفعول
جملءه
ّ
مطلق نوعی است!
«ص َّو َر» و
191990
در این گزینه هیچ مصدر منصوبی از دو فعل َ
«تجري» در جمله نیامده است ،پس مفعولمطلقی هم وجود ندارد!
ل مطلق نوعی به
گزینءه ( :)1در این گزینه ،دو تا مفعو 
عرفت است ( +صفت
کار رفته است« )1 :معرفة» که مصدر منصوب فعل
َ
«آمنت»
مفعولمطلق نوعی)« )2 /إیمان» که مصدر منصوب فعل
ُ
ل مطلق نوعی)
مفعو 
است ( +مضافٌالیه
گزینءه (« :)2تفکّراً» مصدر منصوب فعل «تتفکّر» است که به دلیل داشتن
صفت ،مفعولمطلق نوعی است.
گزینءه (« :)4شُ کراً» مصدر منصوب فعل «أشکر» (دومین «أشکر») است و
وصفیءه «یلیق به» آن اسم نکره را وصف میکند ،نوع مفعول
چون جملءه
ّ
مطلق« ،نوعی» است!
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منت ا ّول
پروانه غذایش را از شهد گُلها به وسیلءه خرطومی بلند و باریک
قابلی ِ
ت پرواز برای مسافتهای نزدیک و دور
میخورد .پروانه ّ
را دارد .بسیاری از اوقات پروانهها را هنگام تاریکی میبینیم
که به سوی نور حرکت میکنند و دلیلِ آن این است که
معینی از گرما دارد!
بدن پروانه همواره نیاز به حفظ درجءه ّ
خداوند به این حیوان وسیلهای برای دفاع از خود داده است.
رنگهای مختلف روی بالش از بهترین وسایل دفاعیِ پروانه
است .همانگونه که بال پروانه فایدءه دیگری [هم] دارد،
آن از بال به عنوان وسیلهای برای شناختن (آشنایی) میان
ِ
روند زاد و ولد استفاده میکند .برخی از
پروانهها هنگام
انواع پروانه(ها) به شکل گروههایی بزرگ زندگی میکنند،
به طوری که [برای رفع] نیازهای بقای خود به صورت
دستهجمعی اقدام میکنند.
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191991

[گزینءه] درست را مشخّ ص کن« :از ویژگیهای پروانه

». ...............
گزینءه ( :)1ترجیحدادن نور به تاریکی است! /گزینءه ( :)2وجود رنگهای
مختلف در خرطومش است!/گزینءه ( :)3فرارکردن از گرما! /گزینءه (:)4
سرعت پرواز و زیادبودن آن فقط برای فاصلههای نزدیک!
معینی
درجءه
حفظ
در بخشی از متن آمده است که «پروانه همواره نیاز به
ّ
از گرما دارد» و به همین سبب بسیاری از اوقات پروانهها هنگام تاریکی به
سمت نور حرکت میکنند.
پروانه کجا آنچه را میخورد ،مییابد؟
191992
گزینءه ( :)1در مکانهایی که در آن گُل هست! /گزینءه ( :)2در مناطق دارای
حرارت کم! /گزینءه ( :)3در باغهای پُربرگ! /گزینءه ( :)4در زمینهای
پُرآب و رود!
در آغاز متن آمده است که «پروانه غذایش را از شهد گُلها به دست
میآورد ».بنابراین پروانهها را جاهایی میتوان یافت که در آنجا گُل
فراوان هست!
کدام موضوع در متن نیامده است؟
191993
گزینءه ( :)1تولیدمثل پروانه! /گزینءه ( :)2آنچه پروانه را در زندگی تهدید
میکند! /گزینءه ( :)3آنچه را برای زندگی نیاز دارد! /گزینءه ( :)4روش
دفاع از خود!
در متن دربارءه تهدید پروانهها در زندگی سخنی به میان نیامده است!
از متن چه نتیجهای میگیریم؟
191994
ِ
گزینءه ( :)1کوچک و بزرگ یک آفرینش دارند! /گزینءه ( :)2دست خدا
همراه با جماعت است! /گزینءه ( :)3پرندگان ،پرواز به سمت نور را دوست
دارند! /گزینءه ( :)4ضعیف لزوماً مغلوب نمیشود!
زیرا با اینکه پروانه ،حشرهای بسیار ضعیف است ،ولی به زندگی خود
ادامه میدهد .و اینچنین نیست که همیشه مغلوب دیگر حیوانات شود
و از بین برود!
191995

أحسن
ُ

جر)
أحسنِ (مجرور به حرف ّ

گزینءه ( :)1الزم
191996
مفعول آن است ،پس نمیتواند الزم باشد!].

ٍّ
متعد [زیرا «غذ َاء»

مقدم
گزینءه ( :)2خبر ّ
اسمیه!].
نه
ّ
گزینءه ( :)4من باب مفاعلة

فعلیه است
خبر ّ
مقدم نیست[ .زیرا جملهّ ،
من باب تفاعل.

معرب
گزینءه ( :)1مبني
191997
معرف باإلِضافة
[چون جزء اسمهای مبنی نیست!] /گزینءه ( :)2نکرة
َّ
معرف بأل است اضافه شده است،
[«أحسن» به اسم «الوسائل» که خودش َّ
معرف به اضافه میشود!] /گزینءه ( :)4مبني
مانند گزینءه (.)1
پس َّ

منت دوم
در رفتار زنبور عسل شگفتیهایی هست و میبینیم که دانشمندان
هر روز [موارد] بیشتری از آنها را کشف میکنند! زنبورعسل در
مکانی زندگی میکند که «کندو» نامیده شده است! تعداد افراد
کندو حدود دههزار است و بیشتر آنها کارگر هستند که در آن
به دیگران خدمت میکنند .در هر کندو یک ملکه و حدود هزار
[زنبور] نر است که به حراست از او (ملکه) میپردازند!
ممکن است ملکه حداکثر پنج سال زندگی کند ،ولی
کارگرها ـ اگر در فصل زمستان متو ّلد شوند ـ بیش از پنج
ماه [عمر نمیکنند] و ـ (اگر متولد شوند) در فصل تابستان ـ
حدود پنج هفته [بیشتر] عمر نمیکنند.
کارگران در طول فصل تابستان به تغذیءه نرها میپردازند،
ولی با فرارسیدن زمستان اقدام به راندن آنها از کندو
میکنند ،به خاطر کمبود غذا در آن!
اگر حشرءه بیگانهای وارد کندوی زنبور عسل شود ،کارگرها بدون
یکُشند ،سپس اقدام به انداختن جسدش به
هشدار فوراً او را م 
خارج [از کندو] میکنندّ ،اما اگر بزرگ باشد ،بر آن مادءه چسبناکی
خاصی جمعآوری میکنند.
میریزند که آن را از درختان ّ
جدیداً مشخّ ص شده است که این ما ّده از رشد میکروبها
جلوگیری میکند .این برخی از آن شگفتیهایی است که
تاکنون برای انسان آشکار شده است!
[گزینءه] نادرست را مشخّ ص کن.
191998
گزینءه ( :)1در کندو کسی را جز ملکه نمییابیم که کار نکند! /گزینءه (:)2
برخی از انواع ملکه (برخی از ملکهها) ممکن است کمتر از پنج سال
زندگی کند! /گزینءه ( :)3انسان در آغاز علّت عدم شیوع میکروبها را
نمیدانست! /گزینءه ( :)4کارگران برای رویارویی (مقابله) با میکروبها
ِ
محیط داخل کندو جمع میکنند!
ما ّدهای را از
با تو ّجه به متن و نیز آنجایی که گفته است« :آن ما ّدءه چسبناک را
خاصی جمعآوری میکنند» مشخّص میشود که گزینءه ()4
از درختان ّ
نادرست است؛ زیرا در این گزینه گفته است که کارگران آن مادءه چسبناک
را از محیط داخل کندو جمعآوری میکنند!

[گزینءه] نادرست را مشخّ ص کن.
191999
گزینءه ( :)1زنبور عسل دوست ندارد با بیگانگان زندگی کند!
گزینءه ( :)2اگر غذایی نباشد ،کارگرها از کندو رانده میشوند!
بقیه است!
گزینءه ( :)3تعداد کارگرها در همءه کندوهای زنبور عسل بیشتر از ّ
گزینءه ( :)4گاهی اوقات حشرءه کُشتهشده خارج از کندو انداخته نمیشود!
در بخشی از متن آمده است که «کارگران در طول فصل تابستان به تغذیءه
نرها میپردازند ،ولی با فرارسیدن زمستان ،به خاطر کمبود غذا نرها را از
کندو بیرون میرانند!» بنابراین کارگرها از کندو رانده نمیشوند!

[گزینءه] درست را مشخّ ص کن.
202000
«اگر بیگانهای وارد کندو شود ». ...............
گزینءه ( :)1به سرعت میمیرد! /گزینءه ( :)2ما ّدءه چسبناک آن را
یکُشد! /گزینءه ( :)3هرگز از آن خارج نمیشود! /گزینءه ( :)4ملکه با
م
شدت برخورد میکند! با تو ّجه به آن بخش از متن که «اگر حشرءه
آن به ّ
بیگانهای وارد کندو شود ،اگر کوچک باشد ،فوراً او را میکشند و اگر
بزرگ باشد ،ما ّدءه چسبناکی روی آن میریزند [و آن را میکشند]» نتیجه
میگیریم که هیچ بیگانهای سالم و زنده از کندو بیرون نخواهد آمد!
[گزینءه] درست را مشخّ ص کن.
202001
گزینءه ( :)1وظیفءه کارگرهاست که در همءه روزها به نرها
خدمت کنند! /گزینءه ( :)2فصلها در میزان زندگی زنبور عسل تأثیر
نمیگذارد؛ زیرا [زنبور عسل] قویتر از آن است! /گزینءه ( :)3اطّالعات
کاملی دربارءه زندگی زنبور عسل وجود دارد که انسان قرنها قبل به آنها
دست یافته بود! /گزینءه ( :)4عمر زنبور عسل کارگر اگر در روزهای گرم
متو ّلد شود ،کمتر از زنبور عسلی است که در روزهای سرد متو ّلد میشود!
با تو ّجه به بخشی از متن که در آن آمده است« :کارگرها ـ اگر در فصل
زمستان متو ّلد شوند ـ بیش از پنج ماه [عمر نمیکنند] و ـ ( اگر متولد
شوند) در فصل تابستان ـ حدود پنج هفته ـ [بیشتر] عمر نمیکنند!»
نتیجه میگیریم که زنبورهای عسل کارگر در فصل گرما کمتر از فصل
سرما عمر میکنند! بنابراین گزینءه ( )4درست است!
غَریبَ ٌة [زیرا «صفت» برای «حَ َش َر ٌة» است
غَریب ًة
202002
تبعیت از آن مرفوع باشد!].
به
و باید
ّ
للغائبین
گزینءه ( :)2للمخاطبین
202003
[حرف مضارعه اگر «یـ» باشد ،فقط میتواند از صیغههای غایب باشد ،نه
فاعله ضمیر «الواو»
مخاطب!] /گزینءه ( :)3فاعله ضمیر النون البارز
البارز [یادمان باشد که فقط در دو جمع مؤ ّنث ،ضمیر «ن» میتواند فاعل
ٍّ
متعد [فعل «یکتشفون»
ب فاعل باشد!] /.گزینءه ( :)4الزم
یا نائ 
«المزید» است!]
آن
مفعول
و
دارد،
نیاز
مفعول
به
زیرا
است؛
ی
متعد
َ
ّ
جمع
گزینءه ( :)1جمع تکسیر
202004
مفردش
معرب
العاملة»] /گزینءه ( :)2مبني
سالم للمؤ ّنث [«العامالت
[تقریباً همءه اسمهایی که «الـ» میگیرند و یا «تنوین» میپذیرند ،معرب
معرف
هستند!] ـ مفعول و منصوب
فاعل و مرفوع /گزینءه (ّ :)3
فاعل [فعل جمله [تقوم]
معرف بأل ـ نائب فاعل
بالعلمیة
ّ
ّ
معلوم است نه مجهول!]

منت سوم
شاهین پرندهای است که برای بسیاری از کشورها سمبل
شده است .عربها او را میپرستیدند .و در دوران جنگهای
صلیبی [تصویر] آن را به عنوان سمبل شجاعت بر پرچمها
میکشیدند .این پرنده به تیزی بینایی و به حس بویایی
قوی ،و به سرعت پروازش متمایز است! شاهین ما ّده تخم
خود را در النهاش میگذارد ،سپس آن را زیر پرتوهای
خورشید رها میکند و به همین خاطر لقمءه لذیذی برای
برخی از پرندگان از جمله خفّاشها میباشد!
خاصی در شکار دارد .اغلب مانند بسیاری
شاهین شیوءه ّ
از پرندگان در طول روز پرواز میکند .شکار را با دستان
قدرتمندش میگیرد ،سپس با بالهای خود به او [ضربه]
میزند و پس از آن ،منقار خود را در بدن آن وارد میکند و آن را
بر زمین میافکند و اینگونه آن را برای خوردن آماده میکند!

گزینءه ( :)1خفّاش یکی از دشمنان تخم
202005
شاهین به شمار میرود! /گزینءه ( :)2گرمای خورشید باعث میشود که
حس بینایی
جوجءه شاهین از تخم بیرون نیاید! /گزینءه ( :)3شاهین ّ
قدرتمندی دارد ،ولی شکارش را هرگز پس از غروب خورشید شکار
نمیکند! /گزینءه ( :)4خفّاش نزدیک النءه شاهین زندگی میکند و
دشمن را از نزدیکشدن به تخم شاهین باز میدارد!
در بخشی از متن هم آمده است که «شاهین ماده ،تخم خود را زیر
پرتوهای خورشید رها میکند و به همین خاطر ،لقمءه لذیذی برای برخی
از پرندگان ،از جمله خفّاشها میباشد!» بنابراین خفّاش یکی از دشمنان
تخم شاهین به شمار میرود!.
[گزینءه] نادرست را مشخّ ص کن.
202006
گزینءه ( :)1شاهینِ ماده ،تخم خود را در مکانی میگذارد که
هیچ سقفی ندارد! /گزینءه ( :)2عربها در شاهین چیزی دیدهاند که از آن
خوششان آمده است ،بنابراین آن را الهه کردهاند! /گزینءه ( :)3هنگامی که
شاهین شکار میکند ،شکار در همان وقت (لحظه) نمیمیرد! /گزینءه (:)4
عربها از شاهین فقط در میدان جنگ استفاده میکردند!
براساس متن «عربها او را میپرستیدند و در دوران جنگهای صلیبی،
[تصویر] آن را به عنوان سمبل شجاعت بر پرچمها میکشیدند ».بنابراین
گزینءه ( )4نادرست است! زیرا عربها حتّی شاهین را به عنوان خدا میپرستیدند!
202007

[گزینءه] نادرست را دربارءه موضوع شکارکردن شاهین

مشخّ ص کن.
گزینءه ( :)1شاهین میتواند شکار خود را از مکان دوری ببیند! /گزینءه (:)2
تعجبی ندارد اگر بشنویم که شاهین طعمءه خود را با بینیاش یافته
هیچ
ّ
است! /گزینءه ( :)3شکار کشته میشود پس از آنکه زده میشود و روی
زمین میافتد! /گزینءه ( :)4شاهین همواره شکار خود را زیر پرتوهای
خورشید قرار میدهد ،سپس آن را میخورد!
در متن فقط آمده است که «پس از اینکه شاهینِ ماده ،تخم خود را در
النهاش میگذارد ،آن را زیر پرتوهای خورشید رها میکند» و در هیچ
قسمتی از متن نیامده که «شاهین همواره شکار خود را زیر پرتوهای
خورشید قرار میدهد و سپس آن را میخورد!».
«چه چیزی شاهین را از سایر حیوانات متمایز کرده
202008
است؟» [گزینءه] نادرست را مشخّ ص کن.
بقیه متفاوت است!
گزینءه ( :)1چگونگی شکارکردنش با ّ
گزینءه ( :)2شاهینِ ماده ،روی تخمش نمیخوابد!
گزینءه ( :)3جث ّءه قویِ او ،او را از پروا ِز سریع باز میدارد!
گزینءه ( :)4مردم آن را در زمینههای ما ّدی و معنوی انتخاب میکنند!
در بخشی از متن آمده است که «این پرنده به تیزی بینایی و به حس
بویایی قوی و [نیز] به سرعت پروازش متمایز است!» بنابراین شاهین هر
چند جث ّءه قوی و قدرتمندی دارد ،ولی در پرواز بسیار سریع است!
ِ
ِ
«منقار» مفعولٌبه و منصوب
نقار ُه [زیرا
نقار ُه
202009
َ
م َ
م ُ
ِ
متعدی «یُدخ ُل» است!].
برای فعل ّ

گزینءه ( :)1فاعله «منقار»
202010
مبني
فاعله ضمیر «هو» المستتر /گزینءه ( :)2مبني للمجهول
ضمه شروع شده ،ولی از معنای عبارت
للمعلوم [فعل «یُدخل» هر چند با ّ
میتوان فهمید که معلوم است و مفعولش
«منقار» است!] /.نائب فاعله
َ
مجرد ثالثي
مزید ثالثي [«یُد ِخ ُل» بر
فاعله /گزینءه (ّ :)3
وزن «ی ُ ْف ِع ُل» ،فعل مضارع از باب «إفعال» است!].
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مث ّنی

گزینءه ( :)2مفرد مذکّر
202011
جره حذف النون
مذکّر /گزینءه ( :)3مبني
معرب /و عالمة ّ
جره «الیاء» /گزینءه ( :)4جمع سالم للمذکّر
مث ّنی مذکّر
و عالمة ّ
[گزینءه] مناسب را برای جاهای خالی انتخاب کن.
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خداوند همان کسی است که بندگانش را قطعاً دوست دارد و میشتابد
به سوی کسی که او را صدا میزند .او  ...............دعاهاست! [بیگمان]
او پُر میکند سینههای مؤمنان را [از]  ...............و دهانهایشان را با
لبخند و یاری میکند آنان را در کارهایشان؛ زیرا آنها ایمان آوردهاند
به او ،پیامبرانش و روز قیامت! ما میخواهیم از او که  ...............عقلها و
دلهایمان را با دانشهای سودمند ،و قرار دهد توفیق را بخت ما در دنیا
و نسل ما را و فرزندانِ کشورمان را از حادثههای بد و قرار دهد از نسلمان
برپادارندگان نماز!
بنابراین بهتر است برای ما که پند گیریم (عبرت گیریم) از سخن اولیا
[دوستانِ ] خدا.
روایت شده است از امام ّاول ،علی ⒔در حدیثی (شبیه به این عبارات):
 ...............برای دیگران آنچه را دوست ندارید آن را خودتان و نیکی کنید
به آنها همانطور که دوست دارید که نیکی شود به شما و  ...............از
(برای) خودتان آنچه را مییابید آن را زشت از (برای) غیرخودتان!

