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انواع آن و ترجمههایشان آشنا شدیم و فهمیدیم که هر وقت در یک عبارت از فعل استفاده میکنیم ،یعنی
در درسهای گذشته با مفهوم فعلِ ،
میخواهیم بگوییم که کاری انجام شده یا اتفاقی افتاده است.
واضح است که وقتی کاری انجام شده ،حتماً فرد یا افرادی آن را انجام دادهاند؛ یعنی هر فعلی دارای انجامدهندهای است که به آن «فاعل»
میگوییم؛ پس:
فا ِعل اسمی است که انجام فعل را به آن نسبت میدهیم یا به عبارت دیگر فاعل اسمی است که فعلِ جمله به خاطر آن آمده است!
« َرجَ َع َس ّجا ٌد إلی َم ْنزِله َم ْسروراً» (سجاد با خوشحالی به خانهاش بازگشت).
پس «س ّجا ٌد» فاعل است!
فعل « َرجَ َع» (بازگشت) را به چه کسی نسبت میدهیم؟ به «س ّجا ٌد»
باب بَیْ ٍ
ت» (صبح یکی از روزها مردی د ِر خانهای را زد!)
« َصبا َح أحَ ِد األیّام ط ََر َق َر ٌ
جل َ
جل» فاعل است!
فعل «ط َ َر َق» (زد) را به چه کسی نسبت میدهیم؟ به « َر ُج ٌل»
پس « َر ٌ
س فیها فاعل:
ّ
عین عبار ًة ل َیْ َ

إدیسون َولَ َدها في ِّ
أمام ِ
راس ِة!
الم ْص َن ِع!
 )2سا َع َد ْت أمُّ
 )1تَصا َد َم ْ
َ
ت السَّ ّیارتانِ َ
الد َ
باب َ
ِ
َّ )4
إن اهلل َ عال ِ ُم غَیْ ِ
األر َض!
جل ِ ُب التّا ِج ُر بَضائ ِ َع جَدید ًة إلی ُدکّان ِ ِه!
 )3ی َ ْ
ب السَّ ماوات َو ْ
اگر بخواهیم جواب این سؤال را از راه سادهای پیدا کنیم ،باید بگوییم که چون در گزینءه ( )4اصال ً فعلی وجود ندارد ،پس اصال ً فاعلی

هم ندارد .معنی جمله« :خداوند دانای نهانِ آسمانها و زمین است!»
«تصادفکردن» را به «دو ماشین» نسبت دادهایم ،پس
بررسی سایر گزینهها« :)1( :دو ماشین در مقابل َد ِر کارخانه با هم تصادف کردند».
«کمککردن» را چه کسی انجام داده است؟
«السَّ ّیارتانِ » فاعل است!« :)2( /مادر ادیسون فرزندش را در درسخواندن کمک کرد!»
«التّاجر» فاعل است.
«آوردن» را چه کسی انجام داده است؟
«ا ُّم» فاعل است!« :)3( /تاجر کاالهای جدیدی را به مغازهاش میآورد!»
دقت کنید که فعل و فاعل از نظر جنس (مؤنث یا مذکر بودن) با هم مطابقت دارند ،پس باید این نکته را در جملهها رعایت کنیم.
حاو َل» هم مذکر آمده است!
حاو َل الثَّ ْعل َُب (روباه تالش کرد)
چون «الثَّ ْعلَب» مذکر استِ ،
َ
فعل « َ
ِ
َ
َ
َ
ت» هم مؤنث آمده است!
حاولت الغَزال ُة (آهو تالش کرد)
فعل «حاول ْ
چون «الغَزالة» مؤنث استِ ،
َ
اگر فاعلِ جمله ،مثنی یا جمع باشد ،باز هم باید فعل را به صورت مفرد بیاوریم!
با اینکه «التّالمیذ» جمع است ،ولی «اِجْت ََم َع» به صورت مفرد آمده است!
اِجْت ََم َع التّالمی ُذ
اِجْت ََم َع ِ
ت» به صورت مفرد (مؤنث) آمده است!
لمیذات
ت ال ِّت
ُ
با اینکه «التّلمیذات» جمع است ،ولی «اِجْت ََم َع ْ
الصحیحةَ:
عین العبار َة َّ
ّ
حفْرة!ِ
ِ
 )2شَ َّج َع البَقَر ُة الثَّ ْعل ََب َعلَی الخُ روجِ م َِ
َّ
ال
ن
		
!
الغابة
في
ة
ْر
ف
ح
ال
ادون
ی
الص
وا
َ )1ست َُر
َ
ُ
ُ
َ
ّ
َ
َ
ِ
ِ
الم َد ِّر َستانِ في حَف ِ
ْلة َزواجِ تِل ْمی َذتِهما!
		
ِئر مِ َن الماء!
 )3ب َ ْع َد َ
 )4حَضَ َر ِت ُ
المطَرِ ا ْمت أََل الب ُ
الم َد ِّر َستانِ » فاعل و
گزینءه « »4صحیح است .معنی عبارت« :دو معلم در جشن ازدواج دانشآمو ِز خود حاضر شدند!» در این عبارت « ُ
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الم َد ِّر َستانِ » مفرد مؤنث آمده است!
«حَضَ َرت» هم به خاطر « ُ

ادون
الص ّی َ
الص ّیادون» فاعل است ولی فعل را باید به صورت مفرد بیاوریم؛ یعنیَ :ستَروا َ
بررسی سایر گزینهها :)1( :در این گزینه با اینکه « َ
َست ََر َّ
ادون .معنی عبارت« :شکارچیان حفره را در جنگل پنهان کردند!»« :)2( /البَقَر ُة» مؤنث است ،پس فعل را هم باید مؤنث بیاوریم ،چون
الص ّی َ
ِ
شَ َّج َعت البَقَر ُة .معنی عبارت« :گاو ،روباه را به خارجشدن از گودال تشویق کرد!» :)3( /در این عبارت
«البقرة» فاعل است! :شَ َّج َع البقر ُة
ِ
«امتأل» فعل و «البِئر» فاعل است ،پس این دو باید از نظر جنس با هم مطابقت داشته باشند .طبق قواعد درسِ اول« ،البِئر» مؤنث است ،پس
فعل هم باید مؤنث باشد« :اِ ْمت ِ
ئر» .معنی عبارت« :پس از باران ،چاه از آب پر شد!»
َألت البِ ُ

ح َیوانات ،ال َّتماثیل و  »...باید فعل را به صورت مفرد مؤنث بیاوریم.
برای «جمعهای غیرانسان» مانند «ال َ
تَصا َد َم ِ
«السَّ ّیارات» جمع غیرانسان است ،بنابراین فعل به صورت مفرد مؤنث آمده است!
الس ّیارات (ماشینها به هم برخورد کردند!)
ت ّ
ث» به صورت مفرد
أضواء کثیر ٌة مِن هُناك (پرتوهای زیادی از آنجا فرستاده میشود).
ث
تَ ْنبَ ِع ُ
«أضواء» (جم ِع َضوء) جمع غیرعاقل است ،بنابراین «تَ ْنبَ ِع ُ
ٌ
مؤنث آمده است!
ممکن است که بین فعل و فاعل کمی فاصله بیفتد! پس در انتخاب فاعل عجله نکنید!
َّ ِ
ِ
فقیر! ( َد ِر خانۀ ما را در آن شب مرد فقیری کوبید!)
ط ََر َق َ
باب بَیتنا في تل َْك اللیْلَة َر ُج ٌل ٌ
مرد فقیری)
در این جمله فاعلِ فعلِ «ط ََر َق»َ « ،رجَ ٌل» است که با فاصله آمده است! (چه کسی در را کوبید؟
فاعل فقط یک کلمه است ،پس اگر با یک گروه اسمی سروکار داشتیم ،باید اولین کلمءه آن گروه را فاعل بگیریم.
ِ
أمام ِ
باب َّ
الص ِّف! (تعدادی از دانشآموزان مقابل َد ِر کالس جمع شدند!)
اِجْت ََم َع َع َد ٌد مِ َن ال َّت
المیذ َ
پس در واقع « َع َد ٌد من ال َّتالمیذ»
سؤال میکنیم« :چه کسانی جمع شدند؟» جواب « َع َد ٌد من ال َّتالمیذ» (گروهی از دانشآموزان)
1
فاعل است اما چون بیشتر از یک کلمه است ،گروه اسمی به حساب میآید و باید اولین کلمءه این گروه را فاعل بگیریم .پس «عد ٌد» فاعل است!
أشجار کثیر ٌة في الحدیقة! (در باغ درختهای زیادی قطع شدند!)
ت
اِنْ َقط ََع ْ
ٌ
اشجار کثیرة» دو کلمه
أشجار کثیر ٌة» (درختان زیادی)! چون «
برای پیداکردن فاعل سؤال میکنیم« :چه چیزهایی قطع شدند؟» جواب «
ٌ
ٌ
أشجار» فاعل است!
است ،باید اولین کلمه را به عنوان فاعل انتخاب کنیم؛ یعنی فقط «
ٌ
ِ
کلمات قبل از فعل ،فاعل نمیگویند.
هرگز قبل از فعل به دنبال فاعل نگردید ،چون در عربی هیچ وقت به
ِ
َب َد ْر َس ُه راغباً» (دانشآموز درسش را با رغبت نوشت ).از نظر معنی« ،التّلمیذ» فاعلِ این جمله است ولی چون قبل از
در
عبارت «التّلمی ُذ َکت َ
2
ِ
قواعد زبانِ عربی آن را فاعل بگیریم.
فعل آمده ،نمیتوانیم از نظر
در مورد فاعل بهتر است نکتههای زیر را هم بدانیم تا اطالعاتمان کاملتر شود!
َب َد ْر َس ُه راغباً» .در
گاهی وقتها هیچکدام از اسمهایی که در جمله هستند را نمیتوانیم به عنوان فاعل انتخاب کنیم؛ مانند جملءه «التلمی ُذ َکت َ
اینگونه جمالت بهتر است برای پیداکردن فاعل ،سراغ خود فعل برویم .اگر آخر فعل شناسهای وجود داشت ،همان را به عنوان فاعل انتخاب
میکنیم( 3این شناسه در واقع ضمیری است که جانشین فاعل است!) و اگر شناسهای وجود نداشت ،میگوییم فاعل « ُم ْس َتتَر» یعنی «پنهان» شده است!
َب» میرویم .این فعل آخرش شناسه
رس ُه راغباً» هیچکدام از اسمها را نمیتوانیم فاعل بگیریم ،پس سراغ خود ِ
َب َد َ
در عبارت «التّلمی ُذ َکت َ
فعل « َکت َ
ندارد ،پس در این جمله فاعل «مستتر» است!
الم ْد َر َس ِة!»:
عین الفاعل في عبارة «ال َّتالمیذُ کتبوا
َ
دروس ُهم في َ
ّ

 )4هُم
 )3ضمیر «واو»
 )2دروس
 )1التّالمیذ
گزینءه « »3صحیح است .در این جمله «التّالمی ُذ» قبل از فعل آمده است ،پس نمیتوانیم آن را به عنوان فاعل انتخاب کنیم؛ بنابراین

سراغ فعل میرویم و شناسءه آخرِ آن را به عنوان فاعل میگیریم

«و» فاعل است!

فاعلِ فعلهای مخاطب و متکلم همیشه در ِ
چ وقت برای جملههایی که فعلِ مخاطب
خود فعل است (به صورتِ ضمیر بارز یا مستتر) ،پس هی 
یا متکلم دارند ،بیرون از فعل ،دنبال فاعل نگردید.
«اِجْ َع ْل نُقو َدك في ذلك ُّ
الصندوق!» (پولهایت را در آن صندوق قرار بده!)
ِ
ِ
سؤاالت عربی رو بده و باید قواعد این زبان رو هم
جواب
 -1احتماال ً االن میپرسین که« :عدد که به تنهایی معنی فاعلی نمیده؟!» باید دقت کنین که معنی به تنهایی نمیتونه
بلد باشیم که انشاءاهلل در آینده این اتفاق میفته!

 -2خب حتماً میپرسین پس فاعل این جمله کیه؟! ما هم جواب میدیم :براساس قواعد کتاب دهم الزم نیست فاعلِ این جملهها رو بلد باشیم ولی یه مقدار صبر کنین ما در
آیندءه نزدیک جواب این سؤال رو هم میدیم!

 -3این شناسههایی که در آخر فعل میآیند ،در فارسی هم وجود دارند« :رفتم ،رفتی ،رفتیم ،رفتید ،رفتند»؛ به این شناسهها در عربی «ضمیر بارز» میگویند.
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«اِجْ َع ْل» فعلِ مخاطب است ،پس باید فاعلش را در خود فعل جستوجو کنیم .آخر فعل شناسه ندارد ،پس فاعل این فعل مستتر است!
ِ
البالد إلیك» (میخواهم امور کشور را به تو بسپارم!)
تسلیم اُمو ِر
رید
« ُأ ُ
َ
رید» (میخواهم) فعل متکلم است ،پس فاعل هم در ِ
خود فعل است و چون آخرِ فعل شناسه ندارد ،باید فاعل را مستتر بدانیم.
« ُأ ُ

چ وقت فاعل نگیرید!
عالمت « ْت» را که در صیغءه مفرد مؤنث غائب در فعلهای ماضی دیده میشود ،هی 
ت رسال ًة من َزمیلتها( ».فاطمه نامهای از همکالسیاش دریافت کرد!)
«فاطم ُة اِ ْس َتل ََم ْ
در این جمله چون «فاطمة» قبل از فعل آمده است ،نمیتوانیم آن را فاعل بگیریم ،پس سراغ خود فعل میرویم .چون نمیتوانیم « ْت» را

فاعل بگیریم ،میگوییم فاعل این فعل مستتر است!
َ
الفاعل ُمستتراً:
عیِّن

ج َز ْت ُأ ْس َر ُة إدیسون عن َدف ِْع نَف ِ
دراست ِ ِه!
َ )2ع َ
َقات َ
ب لَنا في هذه ُّ
الدنیا حَ َس َن ًة و في اآل ِخ َر ِة!
 )4اُک ُت ْ

ج َّف َف َوحْ َد ُه!
الم َ
لون ال َ
تناو َ
 )1ب َ ْع ُض األطفالِ ی َ َ
ح َ
لیب ُ
 )3ال تَ ْنظُروا إلی َکث َْر ِة َصالت ِ ِهم و َص ْومِ ِهم!
بعض األطفالِ » قبل از فعل آمده و نمیتواند فاعل باشد ،پس ضمیر «و» را که آخرِ فعل آمده است ،به عنوان فاعل میگیریم؛
بررسی گزینههاُ « :)1( :

بنابراین فاعل مستتر نیست! (معنی عبارت :برخی از کودکان ،شیر خشک را به تنهایی میخورند!) :)2( /در این عبارت فعلِ « َع َج َز ْت» (ناتوان شد) را به «ا ُْس َرة»
نسبت میدهیم ،پس «ا ُْس َرة» فاعل است( .معنی عبارت :خانوادۀ ادیسون از پرداخت هزینههای تحصیل او ناتوان شد!)« :)3( /ال تَ ْنظُروا» فعل مخاطب است
و فاعلِ آن در ِ
بودن نماز و روزهشان نگاه نکنید!)/
خود فعل است .ضمیر «و» را که در آخر فعل آمده است ،به عنوان فاعل میگیریم( .معنی عبارت :به زیاد ِ
ب» هم فعل امر مخاطب است و چون آخرش ضمیر ندارد ،فاعلش مستتر است( .معنی عبارت :در این دنیا و در آخرت برای ما نیکی بنویس!)
(« :)4اُ ْک ُت ْ
اگر آخر فعلی ضمیر وجود داشته باشد ،همان حتماً فاعل است و نیازی نیست دنبال فاعل بگردیم!
َ
الفاعل ضمیراً بارزاً:
عیِّن

！ )1ال تَقْربا ِ
هذ ِه َّ
جر َة
الش َ
َ

 )2شَ َّج َع ِ
المثالیةَ!
الم َد ِّرس ُة التّلمیذ َة
ّ
ت ُ

أدرس!
 )3إ ّني أ ْعر ُِف کیْ َف ُ

الم َعل ُّم َغ َّی َر طری َق َة تَ ْدریسه!
ُ )4

ضمیر بارز همان شناسءه زبان فارسی است ،پس باید دنبال فعلی باشیم که آخرش شناسه دارد« .أعْر ُِف» و «أ ْد ُر ُس» در گزینءه ( )3و
الم َد ِّرس ُة  »...و به خاطر
« َغ َّی َر» در گزینءه ( )4شناسه (ضمیر بارز) ندارند .گزینءه ( )2هم اگر کمی دقت کنید ،به این شکل بوده است« :شَ َّج َع ْ
ت ُ
وجود «ال»ْ « ،ت» تبدیل به « ِت» شده است و ما هیچگاه « ْت» را شناسءه فاعلی (ضمیر بارز) به حساب نمیآوریم .اما در گزینءه ( )1در آخر فعلِ
«ال تَق َْربا» شناسءه «الف» آمده است که فاعل و ضمیر بارز است!

قاعده :اسمهایی که فاعل میشوند ،معموال ً آخرشان یکی از عالمتهای « ُــ» یا « ٌــ» یا «ان» (برای مثنیها) یا «ون» (برای جمع مذکر سالم) دیده میشود!
جاء ٌ
راسي! (سال تحصیلی شروع شد!)
الم ْکتَبَ ِة! (مردی به کتابخانه آمد!)
العام ّ
الد ُّ
اِبْت ََدأ ُ
رجل إلی َ
فاعل

ّالبون الجامِ َعةَ! (دانشجویان وارد دانشگاه شدند!)
َدخ ََل الط َ
فاعل

فاعل

تَصا َد َم ِ
ت السَّ ّیارتانِ ! (دو ماشین با هم تصادف کردند!)
فاعل

تعریف جملءه فعلیه :هر جا که در جمله یک فعل آمده باشد ،یک جملءه فعلیه شروع میشود.
الم
حسنین( .خداوند مرتبۀ نیکوکاران را باال میبرد).
َ
ی َ ْرف َُع اﷲ َد َرج َة ُ

جملءه فعلیه

قام ال َّتالمیذُ( .هنگام واردشدن معلم ،دانشآموزان برخاستند!)
الم َع ِّلمِ َ
ِع ْن َد ُدخُول ُ

جملءه فعلیه

ِ َّ
الوقْ ِ
ت!»؟
جاءت في
جمل ًة
ک َْم ُ
ّ
عبارة «الذي یَعْ َم ُل و یَ ْد ُرس یَعْر ُِف قیم َة َ
فعلی ًة َ

 )4أربَع
 )3ثالث
 )2اِثنتان
 )1واحدة
برای شمردن تعداد جمالت فعلیه باید تعداد فعلهای موجود در جمله را بشماریم که عبارتاند از« :ی َ ْع َم ُل ،ی َ ْد ُر ُس و ی َ ْعر ُِف» ،پس گزینءه «»3

جواب است .معنی عبارت« :کسی که کار میکند و درس میخواند ،ارزش وقت را میداند!»

أصبَ َح (شد)» جملءه فعلیه تشکیل نمیشود .علت این موضوع را سالهای بعد یاد میگیرید!
با فعلهایی مانند « َ
صار (شد) و ْ
کان (بود) ،لَیْ َس (نیست)َ ،
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به جملههای زیر دقت کنید:
في هذه َّ
اللحْظ َ ِة شاه َ ْد ُت (در این لحظه دیدم).

الکافرین (خداوند بر کافران نازل کرد!)
أنْ َز َل اهللُ َعلَی
َ

وقتی این جمالت را میخوانید یا میشنوید ،حتماً میپرسید:
چه چیزی را نازل کرد؟!
		
چه کسی را دیدی؟!
یعنی این جمالت هنوز ناقصاند و برای کاملشدن نیاز به کلمههای دیگری دارند؛ مثالً:
في هذه َّ
اللحْظ َ ِة شاه َ ْد ُت ُم َع ِّلماً
العذاب
الکافرین
أنْ َز َل اهللُ َعلَی
در این لحظه معلمی را دیدم!
َ
َ

خداوند بر کافران عذاب را نازل کرد!

العذاب» در عربی مفعولٌبه گفته میشود.
به اسمهایی مانند « ُمعلّماً» و «
َ
حاال یک بار دیگر مشخصات مفعولٌبه را با هم مرور کنیم:
ِ
وجود «فعل  +فاعل» ،هنوز معنی جمله کامل نیست!
در جمالتی به کار میرود که با
ِ
جواب «چه کسی را؟» یا «چه چیزی را؟» میآید!
معموال ً در
1

عین المفعولٌبه في العبارات:
ّ

م طعاماً لذیذاً!
المط َْع ِ
 )2أکَلْنا في َ

		
األمثال للنّاس!
َ
 )1یَ ْضر ُ
ِب اهلل ُ

ِ
شناخت مفعول ،ابتدا باید جمله را معنی کنیم:
برای
در رستوران غذای خوشمزهای را خوردیم!
		
خداوند مثالها را برای مردم میزند!
بعد سؤال میکنیم« :خداوند چه چیزی را میزند؟!» و «چه چیزی را خوردیم؟!» و کلمهای که در جواب این سؤاالت میآید ،همان مفعول است.
َ
األمثال» مفعول است!
«
خداوند چه چیز را میزند؟ جواب مثالها را
چه چیزی را خوردیم؟ جواب غذا را
«طعاماً» مفعول است!
عین عبار ًة ما جاء فیها المفعولبه:
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سمعوا کالمي!
 )3یا َصدیقي ،ال تَ ْص َعد م ْن هذه الق َّمة!  )4یا
لم َد ِّر َستِها هدیّةً!  )2یا طالبةُ ،الْبَسي لباساً ُمناسباً!
 )1جَلَبَ ْ
ُ
شباب ،ا َ
ت سار ُة ُ
برای پیداکردن مفعول باید ابتدا هر جمله را معنی کنیم و سپس با سؤال «چه چیزی را» یا «چه کسی را» مفعول را شناسایی کنیم!

«هَدیّ ًة» مفعول است.
بررسی گزینهها :)1( :ساره برای معلم خود هدیهای آورد .سؤال چه چیزی را آورد؟ جواب هدیهای
«لباساً» مفعول است.
( :)2ای دانشآموز ،لباس مناسبی بپوش .سؤال چه چیزی را بپوش؟ جواب لباس مناسبی را
ِ
اصال ً مفعول نداریم.
سؤال بیمعنی است
دوست من! از این قله باال نرو .سؤال چه چیزی را باال نرو؟!
( :)3ای
( :)4ای جوانان ،سخن من را بشنوید.

سؤال

چه چیزی را؟ جواب

سخن من را

«کالم» مفعول است!

بعضی از جمالت نیازی به مفعول ندارند؛ مانند جملهای که در گزینءه ( )3آمده است .در اینگونه جملهها سؤالِ «چه چیزی را؟!» یا «چه کسی
را؟!» جواب مناسبی ندارد.
مفعول هم اغلب  2وقتها یک کلمه است ،برای همین در گزینءه ( )2به جای «طعاماً لذیذاً» ،فقط «طعاماً» را به عنوان مفعول انتخاب کردیم و
در گزینءه ( )4به جای «کالمي» (کالم  +ي) فقط «کالم» را انتخاب کردیم!
هر وقت ضمیرهای «ه ،هُما ،هُم ،ها ،هُما ،ه ُ َّنَ ،ك ،کُما ،کُمِ ،ك ،کُما ،ک َُّن ،ي ،نا» به یک فعل بچسبند ،حتماً مفعولاند و حتی نیازی به
ترجمهکردن نیست!
ِ
ِ
ِ
َسم ْع ُتها (آن را شنیدم!)
ت  +ها
یُشاه ُدونَ َك (تو را میبینند!)
ون َ +ك
َسم ْع ُ
یُشا ِه ُد َ
مفعول

مفعول

در مورد ضمیر «نا» خیلی دقت کنید ،چون ضمیرِ «نا» اگر در صیغءه متکلم معالغی ِر ماضی بیاید ،شناسءه فعل و فاعل است و اگر همراه
هر فعل دیگری بیاید ،مفعول است.
ح ْفل َِة! (به سالن جشن نزدیک شدیم!)
اِقْت ََربْنا من قا َع ِة ال َ
«اِقْت ََربْنا» فعلِ ماضیِ صیغءه متکلم معالغیر است ،پس «نا» شناسءه فعل بوده و فاعل به حساب میآید.
الوالد ِع ْن َد المشاکِلِ ! (پدر هنگام مشکالت ،ما را کمک میکند!)
یُسا ِع ُدنا
ُ
«یُسا ِع ُد» فعل مضارع است ،پس حتماً ضمیر «نا» که به آن اضافه شده است ،مفعول است!
 -1مفعول غالباً در زبان فارسی با حرف «را» میآید!

 -2وقتی میگوییم اغلب ،یعنی گاهی اوقات بیشتر از یک کلمه است که فعال ً دربارءه آن حرفی نمیزنیم!
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عین ضمیر «نا» مفعوال ً:
ّ

		
حبْلِ اﷲ ِجَمیعاً!
 )1اِ ْعت ََص ْمنا ب ِ َ
الص ِ
 )3ال تَتْ ُرکُونا ِع ْن َد ِّ
		
عاب وحیدین!

ِدایة السَّ ِ
 )2تَعارفْنا في ب ِ
نة ِّ
راسی ِة!
الد ّ
َ
ِ
َ
اس علینا!
ن
ال
د
م
ت
ع
ی
أن
ب
ب
س
ت
نا
ت
ق
صدا
)4
َ
ُ
ِّ
ُ
َ
ّ
َْ
ُ
َ ُ

ضمیر «نا» وقتی مفعول است که با فعلی غیر از ماضیِ صیغءه متکلم معالغیر آمده باشد .در گزینءه (« )4صداقة» اسم و « َعلَی» حرفاند،
ِ
عارفْنا» (آشنا شدیم)
پس ضمیر «نا» که به آنها متصل شده است ،نمیتواند مفعول باشد .در گزینههای ( )1و (« )2ا ْعت ََص ْمنا» (چنگ زدیم) و «تَ َ
فعلهای ماضیِ صیغءه متکلم معالغیر هستند ،پس «نا» فاعل است نه مفعول! اما در گزینءه (« )3ال تترکُوا» (ترک نکنید) فعل نهی است ،پس
ضمیر «نا» که به آن متصل شده ،مفعول است( .ال تَتْ ُرکونا :ما را ترک نکنید!)

ِ
مانند «از ،به ،با و  »...ترجمه میشود (یعنی به شکل
اسمی که در عربی مفعول است ،گاهی هنگام ترجمه به جای حرف «را» با حرفهای اضافه

متمم ترجمه میشود).
اِرحَ ُموا ُّ
حرف «به» ترجمه شده است (ولی این حرف «به» در جملءه عربی دیده نمیشود)،
عفاء :به ضعیفان رحم کنید.
الضعفاء» با ِ
« ُ
الض َ
ْ
الضعفاء» مفعول است.
یعنی « ُ
«ال ّناس» در ترجمه با حرف «با» آمده است (ولی این حرف
اس بِخُ لْقٍ حَ َسنٍ  :مؤمن با مردم با خلقی نیکو روبهرو میشود.
ُ
المؤمن یُوا ِج ُه ال ّن َ
در جملءه عربی وجود ندارد) ،نتیجه میگیریم «ال ّناس» مفعول است!
اسمهایی را که همراه حروفی مانند «عن ،مِنَ ،علَی ،بِـ  ،إلی و  »...به کار میروند ،هیچگاه مفعول نگیرید.
ٍ
المسابَق َِة( .در مسابقه جایزهای را به دست آوردم!)
حَ َصل ُْت َعلی جائزة في ُ
از نظر معنی «جائزة» مفعول به نظر میرسد ،اما چون در عبارت عربی با حرف « َعلَی» آمده است ،نباید آن را مفعول بگیریم.
ضمیر «ي» (من) وقتی مفعول به حساب میآید که با حرف «ن» به فعل وصل شده باشد!
ضمیر «ي» مفعول است!
شاه َ َد  +ن  +ي
شاه َ َدني (من را دید)
«ي» مفعول است!
لم  +ن  +ي
لمني (به من ظلم نکن)
ال تَظ ْ ْ
ال تَظ ْ ْ
عین ضمیر «الیاء» مفعوال ً:
ّ

الوالد ب َِیدي و َذهَبْنا نَحْ َو البَ ِ
یت!
 )1إ ّني َد َع ْو ُت قومي لیال ً و نَهاراً!  )2یا ِط ْفلَةُ ،اِنْزِلي مِ َن الحافِل َِة!
َ )3ص َد َمتْني َس ّیار ٌة و ُج ُ
رحت ب ّ
ِشد ٍة!  )4أ َخ َذ ُ
اوال ً ضمیر «الیاء» همان ضمیر «ي» است ،باید دنبال گزینهای باشیم که «ي» در آن مفعول است ،پس گزینهای جواب است که ضمیر

ت  +ن  +ي» تشکیل شده است« :یک ماشین
«ي» با «ن» به فعل متصل شده باشد؛ بنابراین گزینءه ( )3جواب است .چون « َص َد َمتْني» از « َص َد َم ْ
به من برخورد کرد و به شدت زخمی شدم».
ضمیر «ي» به اسم
ضمیر «ي» به « َّإن» که حرف است ،چسبیده؛ پس مفعول نیست!« /قومي»
بررسی سایر گزینهها« :)1( :إ ّني»
ِ
ضمیر «ي» همراه فعل آمده ،ولی حرف «ن» نیامده ،پس باز هم «ي» مفعول نیست
چسبیده ،پس مضافالیه است نه مفعول!« :)2( /انْزِلي»
باز هم ضمیر «ي» با اسم همراه شده ،بنابراین مضافالیه است نه مفعول!
نوع ضمیر بارز است!« :)4( /ب َِی َدي»
بلکه شناسءه فعل بوده و فاعل از ِ

مفعول در عربی معموال ً یکی از عالمتهای « َــً ،ــ ،یْنِ یا ی َ َن» را در آخرش دارد! البته نباید هر کلمهای که آخرش یکی از این عالمتها را
داشته باشد ،مفعول بدانیم.
به فعلهایی که به مفعول احتیاج ندارند ،فعلِ الزم و به فعلهایی که با مفعول کامل میشوند ،فعلِ متعدی گفته میشود!
در مورد فعلهای ثالثی مزید خوب است بدانید که:
فعلهای باب «اِنْفعال» و «تَفا ُعل» مفعول نمیگیرند! مانند «اِنْب َع َ ِ
واض َع و »...
عار َف ،تَ َ
َ
ث ،انْک ََس َر ،تَ َ
فعلهای باب «إفعال» و «تفعیل» غالباً مفعول میگیرند! مانند «أث ْبَ َتَ ،ص َّد َق ،أک َْر َم ،نَ َّز َل و »...
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به جمالت زیر توجه کنید:
ِّ
ِ
ِ
ِ
طَل َُب العلْمِ فَریض ٌة َعلی کُل ُم ْسلمٍ! (طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است!)
ماوات َو األرضِ ! (خداوند نور آسمانها و زمین است!)
نور السَّ
اهللُ ُ
در جملءه ( )1خبری را دربارءه «اﷲُ» دادهایم (اینکه «نور آسمانها و زمین است!») و در جملءه دوم دربارءه «طَل َُب العلمِ» خبری را به اطالع بقیه رساندهایم
(اینکه «واجب است!»).
به این نوع جملهها که دربارءه اسمی که در ابتدای جمله آمده است ،خبری میدهیم ،جملءه اسمیه میگوییم.

در جملءه اسمیه دو رکن مهم وجود دارد:
2
ُمبْتَدا :1همان اسمی است که میخواهیم خبری را دربارهاش بدهیم که بیشتر مواقع اول جمله میآید.
خبر :3بخش دوم جمله است که خبری را دربارءه «مبتدا» بیان میکند.
5
4
ِ
طَل َُب الِعلْم ِ فَریض ٌة علی ک ُِّل ُم ْسلم ٍ.
		
ماوات َو األرضِ .
نور السَّ
اﷲُ ُ
مبتدا                      خبر

مبتدا    خبر

مبتدا فقط یک کلمه است؛ یعنی اگر اسمی که اول جمله آمده ،مضافالیه ،صفت یا هر وابستءه دیگری داشت ،نباید آنها را هم مبتدا بگیریم.
بوب( .دانشآموز موفق ،دوستداشتنی است!)
التّلمی ُذ ال ّنا ِج ُح َمحْ ٌ

                          مبتدا           صفت            خبر

میخواهیم دربارءه «دانشآمو ِز موفق» خبری بدهیم ،پس از نظر معنی «التّلمی ُذ النا ِج ُح» مبتدا است ولی از نظر قواعدی فقط «التلمیذ» را
مبتدا میگیریم و «ال ّناجح» را صفت به حساب میآوریم!
َوجْ ُه المؤمنِ ُمبْت َِس ٌم( .چهرۀ مؤمن ،خندان است!)
                      مبتدا       مضافالیه       خبر

میخواهیم دربارءه «چهرءه مؤمن» خبری بدهیم .هنگام تعیین مبتدا فقط « َوجه» را مبتدا میگیریم و «المؤمن» مضافالیه است!
هر اسمی میتواند مبتدا باشد؛ یعنی ضمیر ،اسم اشاره و  ...هم میتوانند مبتدا باشند.
هذه شجر ٌة ِ
درخت بلند است!)
باس َقةٌ! (این ،یک
		
ت أخي! (تو برادرم هستی!)
ِ
أنْ َ
مبتدا          خبر

مبتدا

خبر

صفت

ِ
ون (در جمع مذکر)» را در آخرش دارد!
مبتدا هم
مانند فاعل معموال ً یکی از نشانههای « ُــٌ ،ــ ،انِ (در مثنیها)َ ،
یکی از مهمترین مشکالت دانشآموزان ،پیداکردنِ خبر است ،مخصوصاً در جمالتی که کمی طوالنی میشوند! برای انتخاب درست خبر باید بدانید که:
فهمیدنِ معنی جمله خیلی مهم است!
تنها با معنی جمله نمیشود همءه جمالت را درست بررسی کرد ،بلکه باید قواعد زبانِ عربی را هم در نظر بگیریم!
برای پیداکردن خبر ،بعد از ترجمءه جمله ،سؤال میکنیم« :چه خبری رو میخواسته دربارءه مبتدا بده؟!» جواب این سؤال میتواند خبر را بهتر
ِ
قسمت جمله است!
مشخص کند ،چون خبر مهمترین
ٍ
ِّ
ِ
دیر»:
ّ
لی ک ُل شَ يء َق ٌ
عین الخَ َبر في عبارة «اﷲ ُ َع ٰ

ابتدا جمله را ترجمه میکنیم« :خداوند بر هر چیزی تواناست!» بعد سؤال میکنیم« :دربارءه خداوند چه خبری داده است؟!» جواب :اینکه
دیر» خبر است!
خداوند« ،تواناست» ،پس «قَ ٌ
خبر گاهی با خودش «صفت ،مضافالیه و  »...دارد که نباید آن را جزء خبر به حساب بیاوریم.
ظیم! (دانش ،گنج بزرگی است!)
ال ِعل ُْم َک ْن ٌز َع ٌ
                       مبتدا     خبر      صفت

عظیم» صفت آن است!
دربارءه «علم» میخواهیم خبر بدهیم که «گنج بزرگی» است ولی در قواعد « َک ْن ٌز» را به تنهایی خبر میگیریم و «
ٌ
ِ
نور الق ِ
ُلوب! (یاد خداوند روشنی دلهاست!)
اﷲ
ِذک ُْر
ُ

                       مبتدا         مضافالیه          خبر      مضافالیه

ذکر اﷲ
دربارءه چه چیزی حرف میزنیم؟ ُ
دربارءه «یاد خدا» چه خبری میدهیم؟ نور دلهاست.
الصحیح في تعیین الخبر:
عین َّ
ّ

 )1أفْضَ ُل ال ّناسِ أنْف َُع ُهم لِل ّناس خبر «لل ّناس»
 )3البطّاری ُة م ْخ َز ُن ال َک ْهر ِ
باء في السَّ ّی ِ
ارة خبر «ال َک ْه َرباء»
َ ّ َ
َ
« -1مبتدا» تقریباً همان «نهاد» در زبان فارسی است!
« -3خبر» تقریباً همان «گزاره» در زبان فارسی است!

پس «ذکر» مبتدا و «اﷲ» مضافالیه است!
«نور» خبر و «القلوب» مضافالیه است.
 )2أحَ ُّب األَعمالِ إلَی ِ
اﷲ ِح ْفظُ ِّ
اللسانِ
ُّ )4
الدنیا َم ْز َر َع ُة اآل ِخ َر ِة خبر «اآل ِخ َرة»

خبر

« ِح ْفظُ »

 -2گاهی وقتها مبتدا جایش در جمله تغییر میکند که فعال ً کاری به آن حالت نداریم!

 4و  -5حتماً میپرسین که چرا فقط «نور» رو خبر گرفتیم و بقیهاش را نه؟! یا اینکه چرا فقط «طَلَب» رو مبتدا گرفتیم ،بقیهاش چی میشه پس؟! عجله نکنین در ادامه علت
این کار معلوم میشه!
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بررسی گزینهها :)1( :معنی جمله« :برترین مردم سودمندترینِ آنها برای مردم است!» برای تشخیص خبر سؤال میپرسیم« :چه کسی
«أنْف َُع» خبر است نه «لل ّناس»! :)2( /معنی جمله« :محبوبترین کارها
برترینِ مردم است؟» جواب «أنْف َُع ُهم» (سودمندترین آنها!)
نزد خداوند ،مراقبت از زبان است!» سؤال «محبوبترین کارها چیست؟» جواب «حفظ ِّ
«حفظُ » خبر و
اللسان» (مراقبت از زبان!)
اللسانِ » مضافالیه است! :)3( /معنی جمله« :باتری ،مخزن برق در ماشین است!» سؤال «باتری چیست؟» جواب «م ْخ َز ُن ال َک ْهر ِ
« ِّ
باء»
َ
َ
خبر و «ال َک ْهر ِ
باء» مضافالیه است! :)4( /معنی جمله« :دنیا ،مزرعءه آخرت است!» سؤال «دنیا چیست؟»
(مخزن برق است!) « َمخ َزن»
َ
« َم ْزر َع ُة» خبر و «اآلخرة» مضافالیه است!
جواب « َم ْز َرع ُة اآل ِخ َرة» (مزرعۀ آخرت است!)
گاهی میان مبتدا و خبر فاصله میافتد .در این موارد باید در انتخاب خبر دقت کنیم!
« َّ
ئ األعْ ِ
صاب!»
الل ُ
ون البَ َنف َْس ُّ
جي لِغ ُْرف َِة ال َّنوم ِ ُم َه ِّد ُ
جواب
معنی جمله« :رنگ بنفش برای اتاق خواب آرامبخش اعصاب است!» سؤال «دربارءه رنگ بنفش چه خبری داده شده است؟»
« ُم َه ِّدئ» خبر استَّ :
وم ُم ِّ
ِ
ئ
ئ األعصاب.
األعصاب» (آرامشدهندۀ اعصاب است).
الل ُ
ون البَ َنف َْس ُّ
« ُم َه ِّد ُ
هد ُ
جي لِغ ُْرف َِة ال َّن َ
مبتدا            صفت                                         خبر       مضافالیه

اگر بعد از اسم اشاره (هذا ،هذه ،ذلك و  )...یک اسم بدون «ال» بیاید ،حتماً آن اسم خبر است و نیازی به ترجمه نیست.
ِ
المرور!» (این یک پلیس است که در ادارۀ راهنمایی و رانندگی کار میکند).
«هذا شُ ْر ٌّ
طي ی َ ْشتَغ ُل في إدارة ُ
مبتدا       خبر

رطي»« ،ال» ندارد و بعد از اسم اشاره آمده است ،پس حتماً خبر است!
«شُ ٌّ
خوب است بدانید که خبر فقط به شکل اسم نمیآید ،بلکه گاهی در قالبهای زیر هم دیده میشود:
حرف  +اسم
ج َّن ِة! (مؤمن نیکوکار در بهشت است!)
ال ِّنظافَ ُة مِ َن اإلیمانِ ! (پاکیزگی نشانۀ ایمان است!)
المحْ ِس ُن في ال َ
ُ
المؤمن ُ
فعل

مبتدا                 خبر

مبتدا              صفت               خبر

ُّ
ون َرکِبُوا حافِلَ َة ال ُف ْن ُدقِ ! (زائران ایرانی ،سوا ِر اتوبوس هتل شدند!)
الز ّو ُار
اإلیرانی َ
ّ
مبتدا            صفت           خبر       مفعول   مضافالیه

سبون ِر ْزقاً حَالالً! (در برخی کشورها تاجرها روزی حاللی به دست نمیآورند!)
ال ّت ّج ُار في ب َ ْعضِ البِالد ال ی َ ْک
َ
مبتدا                                                       خبر

دقت کنید که هر فعلی را خبر نگیرید؛ یعنی فعل ،وقتی خبر است که اگر آن را حذف کنیم ،بقیءه جمله ناقص شده و معنی کاملی نداشته باشد.
ٍ
ل یُ ِ
رش ُدهم! (حاجیها به یک راهنما نیاز دارند که راهنماییشان کند!)
اج ب
ِحاجة إلی َدلی ٍ
ح ّج ُ
ال ُ

                     مبتدا            خبر

در این عبارت اگر «یُرشدهم» را حذف کنیم ،باز هم جمله کامل است (حاجیها به یک راهنما نیاز دارند ،).پس «یُرشدهم» خبر نیست!
ذین ،ا ّلتي» یا « َم ْن» (کسی که) میآیند را هرگز خبر نگیرید!
فعلهایی که بعد از کلماتی مانند « َّالذيَّ ،ال َ
جمالتی که «مبتدا  +خبر» دارند ،یک جملءه اسمیههستند.

جملهها را میتوانیم به دو حالت فعلیه (جملهای که با فعل شروع شده است!) و اسمیه (جملهای که دارای مبتدا و خبر است!) تقسیمبندی کنیم.
در زبان عربی هر اسمی دارای یک نقش در جمله است .تا االن با نقشهایی مانند «فاعل ،مفعول ،مبتدا ،خبر ،مضافالیه و صفت» آشنا شدهایم.
دقت کنید معمولاً هر نقش را فقط به یک کلمه نسبت میدهیم!
وقتی نقش کلمات را در جمله پیدا میکنیم ،یعنی داریم جمله را «ترکیب میکنیم» .در زبان عربی «نقش» را با کلمءه «اِعراب» بیان میکنیم؛ پس
ِ
ح ّل
اإلعرابي» را به کار برده است!)
عین
الم َ
إعراب األسماء  »...یعنی «نقش اسمها را معین کن!» (البته کتاب درسی ،لفظ « َ
َ
وقتی میگویندّ « :
ّ
أن» در عربی کاربرد زیادی دارد .معنی ِ
خود این حرف «که» است .وقتی این حرف همراه یک فعل مضارع به کار برود ،آن فعل به صورت
حرف « ْ
مضارع التزامی ترجمه میشود؛ پس:
1
أن  +مضارع ترجمه مضارع التزامی .
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 -1مضارع التزامی ،مضارعی است که در آن به جای «می » از حرف «ب » استفاده میشود؛ مانند« :بروم ،درس بخوانم ،تالش بکنم و .»...

قَ َص َد ال َّتالمی ُذ أن ی َ ْر ِج ُعوا إلی ب ُ ُیوتهم

دانشآموزان قصد داشتند به خانههای خود برگردند!

ب ِذک َْریاتها
طَلَبْ ُ
ت مِ ْن والدتي أن تَ ْک ُت َ

از مادرم خواستم که خاطرات خود را بنویسد!

ِاب ْ َت َع َد :دور شد (اِبت ََع َد ،یَبْ َت ِع ُد)
ِاتّجاه :سمت ،جهت
ت :آفرین
سن ْ َ
أحْ َ
دیر)
َ
(أدار ،ی ُ ُ
أدار :چرخاند ،اداره کرد َ
أذناب :دمها (مفردَ « :ذنَب»)
أعشاب :علفها ،گیاهان (مفردُ « :عشب»)
ِ
أم :بهبود یافت
ال ْ َت َ
ِال ْتقاط ُص َور :عکسگرفتن
ألوان :رنگها (مفرد« :لَ ْون»)
إنارة :روشنکردن
أن ْشَ َد :سرود
بارك اهلل فیك :آفرین بر تو
بَ ّر ّي :صحرایی ،بیابانی ،خشکی ،زمینی
بَطّ  :مرغابی ،اردک
بَکْتیریا :باکتری
بُومة :جغد
َّ
َّ
ت ََّأث َر :تحت تأثیر قرار گرفت (تَأث َر ،یَتَأث ُر)
ح َتوی :دربردارد
تَ ْ
ح َّر ُك)
ح َّرك ،ی َ َت َ
حرَّ ك :حرکت کرد (تَ َ
تَ َ
ح َّو ُل)
ح َّو ُل :تغییر میدهد (حَ َّو َل ،ی ُ َ
تُ َ
ُجرح :زخم
ح َّذ ُر)
َح َّذ َر :هشدار داد (حَ َّذ َر ،ی ُ َ
ِح ْرباء :آفتابپرست
ح َّر ُك)
َحرَّ ك :حرکت داد (حَ َّرك ،ی ُ َ
خزانة :انبار
ُعشب = ن َبات (گیاه)
إنارة = إضاءة (روشنکردن)
بَ ّر = َصحراء (بیابان)
سار (حرکت کرد)
تَ َ
حرَّ ك = َ
ِخالل = بَیْ َن (میان)
َد َّل = ْأرشَ َد (راهنمایی کرد)
َضوء = نور (روشنی)
ِاب ْ َت َع َد (دور شد) ≠ ِاقْ َت َر َب (نزدیک شد)
حرَّ َك (حرکت کرد) ≠ ت ََو َّق َف (ایستاد)
تَ َ
ِ
أم (بهبود یافت) ≠ ُجر َِح (زخمی شد)
ال ْ َت َ
َّ
َّ
أضل (گمراه کرد)
َدل (راهنمایی کرد) ≠ َ
ظَالم (تاریکی) ≠ ضیاء (روشنایی)
سائل (مایع) ≠ جامد (جامد)

ِخالل :میان
َد َّل :راهنمایی کرد ( َد َّل ،ی َ ُد ُّل)
ذ َّم :نکوهش
زیْت :روغن (جمعُ « :زیوت»)
سائل :مایع
سیر)
(سار ،ی َ ُ
سیروا :حرکت کنید َ
َض ّر :زیان
َضوء :نور (جمع :أضواء)
ِط ّب ّیة :دارویی ،پزشکی
ظَالم :تاریکی
َع َّو َض :جبران کرد ( َع َّو َض ،ی ُ َع َّو ُض)
ِمئات :صدها (مفرد« :مئة»)
ُمضیئة :روشن
ُمط َ ِّهر :پاککننده
ُمل ََّون َة :رنگی
وقایة :مراقبت ،پیشگیری
یَحْ َتوي :دربرمیگیرد (اِحْت ََوی ،یَحْتَوي)
َطیع)
طیع :میتواند (اِ ْس َ
س َت ُ
تطاع ،ی َ ْست ُ
یَ ْ
َعین)
عین :کمک میگیرد (اِ ْس َ
تعان ،یَست ُ
س َت ُ
یَ ْ
ِ
َفید)
ُ
ستفید :استفاده میکند (استفا َد ،ی َ ْست ُ
یَ
یُ ْسر :آسانی
یُ ْف ِر ُز :ترشح میکند (أف َْر َز ،ی ُ ْفر ُِز)
یَل َْع ُق :میلیسد
یَ ْم ِلك :دارد ،مالک است
ث)
ث :فرستاده میشود (اِنْبَ َع َ
ث ،ی َ ْنبَ ِع ُ
یَن ْ َب ِع ُ
ُمضیئة = ُمنیرة (روشن)
ح َتوي علی = یَشْ ُ
مل (دربرمیگیرد)
یَ ْ
طیع = یَق ِْد ُر (میتواند)
س َت ُ
یَ ْ
َح َّو َل = َغی ََّر (عوض کرد)
َج َّد = َس َع ٰی (تالش کرد)
َسکینة = ُه ُدوء (آرامش)
ت (آفرین)
سن ْ َ
بارك اهلل ُ َ
فیك = أحْ َ
داوة (دشمنی) ≠ َصدا َقة (دوستی)
َع َ
ُمضیئ (روشن) ≠ ُمظ ْ ِلم (تاریک)
مَ ْدح (ستایشکردن) ≠ ذ َّم (بدگوییکردن)
َذن ْب (گناه) ≠ طا َعة (بندگی)
ُح ْسن (خوبی) ≠ ُقبْح (زشتی)
األبرار (نیکان) ≠ األشرار (بَدان)
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َّ «55554
الصحیح للفَراغ:
إن الماء  ...............یُط َ ِّه ُر
عین َّ
األشیاء!» ّ
َ

صیر
َ )4م ٌ

 )3وِقای َ ٌة
سائل
ت
ٌ )2
َ )1زی ْ ٌ
َّ
ِ
َ
الصحیح للفَراغ:
...............«55555
عین َّ
جناحانِ
ْ
طائر ل ُه َ
ولکن ال یَقد ُر َعلَی الطیران!» ّ
ٌ
ُّ
الحمام ُة
)4
ُراب
غ
ال
)3
ط
الب
)2
البوم
)1
َ
ُ
ُ
َ
المنْظ ِ
الر ِ
الصحیح:
عین َّ
جداً و إن ّي ا ُِح ُّ
جمیل ٌة ّ
«55556هذه الغاب ُة َ
ائعة!» ّ
ب ُ ...............ص َو ٍر من هذه َ
َرة ّ
ِ
 )1اِلْتِقاطَ
 )4ا ّتجا َه
دور
إنار َة
ُ )3ص َ
َ )2
ِ
ناسب:
الم
«55557بَعْ ُض ْ
عین الفعلَ ُ
وء!» ّ
َ
األسماك ل َها بَکتیریا  ...............منْها َض ٌ
ث
 )3ی ُ ْن ِش ُد
َفید
ت
س
ی
)2
 )1ی ُ ْفر ُِز
 )4ی َ ْنبَ ِع ُ
َْ ُ
ِ
ِ
الس ِ
«55558في احْ ِتفالِ ن ِ ِ
نة ِّ
َ
المناسب للفَراغ:
الفعل
عین
هایة َّ
الدراسی َِّة عد ٌد ِم َن ال َّتالمیذ  ...............أشعاراً َ
جمیلةً!» ّ
َ
 )4ط َر ُقوا
 )3أنْ َش ُدوا
َ )2ع َّو ُضوا
 )1اِنْبَ َعث ُوا
َّ «55559
حیح للفَراغ:
عین َّ
الص َ
إن ال ِقط َّ ل َ ُه ل ِ ٌ
رح ُه َ
ج َ
سان  ...............بِه ُ
ح َّتی یَلْ َتئِ َم!» ّ
 )4یَل َْع ُق
 )3ی َ ُد ُّل
سیر
 )1ی ُ ْفر ُِز
 )2ی َ ُ
الم ِ
ناسبة للفَراغ:
الم
َ «56560ر َق َد ْ
ج ْر ُ
ستشفی فـُ ...............
عین الکلم َة ُ
حها!» ّ
ت اُمِّي َسبْ َع َة أیّام ٍ في ُ
ٰ
 )4اِلْتَأ َمَ
ِ
َطاع
 )2أنْ َش َد
َ )1ع َّو َض
 )3ا ْست َ
ِ
ِ
«56561ل ِ َّ
حیح للفَراغ:
فید من ْ ُه
عین َّ
اء لع ِ
س َت ُ
الص َ
الج بَعْضِ األمراضِ !» ّ
لزیتونِ  ...............یَ ْ
ّ
األطب ُ
ِ
وار
َ )3ذنَ ٌب
ِ )2خزان ٌة
ت
َ )1زی ْ ٌ
 )4ح ٌ
أي حیوانٍ یق ِْدر أن ی ْد ُخ َل في الماء؟ِ
َ
َ َ ُّ 56562
َ ُ
ِ
 )3البَطّ
 )2القطّ
مامة
 )1ال ِح ْرباء
 )4ال َ
ح َ
ماء َّ
«56563یَق ُ
الصحیح للفَراغ:
عین َّ
یر ِم َن ال ِع ِ
ُول ال ُ
الج!» ّ
إن َ ...............خ ٌ
حک َ ُ
َّ
َ
َ
الم َس ِّکن َة
بوب
ح
ال
)4
عویض
ت
ال
)3
ة
ف
ص
الو
)2
ة
 )1الو ِقای
َ
َ
َ ْ
ُ َ ُ
عین الخَ ط َأ:
ّ 56564

جاهات ُم ْخت ٍ
ِ
ٍ
حریك ِ
اسانیین قَبْ َل اإلسالمِ
رأس ِه
دیر َعیْ َنیْ ُه في اِ ّت
دون تَ
َلفة َ
 )1حَ َی ٌ
الملوك ّ
ُ
الس ّ
البوم  )2أحَ ُد ُقصو ِر ُ
وان ی ُ ُ
َفیدون مِنها ِع ْن َد َّ
ٍ
الذ ِ
عض ال ّناسِ یَست
اح
ناظرها
رون إلی
هاب إلَی َمکانٍ
َ
 )4ب َ ُ
َ
ذین یُساف ِ َ
َّ )3ال َ
السُّ ّو ُ
مناطق ُمختلفة ل ِ ُیشا ِهدوا َم َ
حشَ ِ
ِ
الصحیح:
ح َی
عین َّ
ح ّرک ُه غالباً لِط َ ْر ِد ال َ
وانات  ...............تُ َ
«56565ل ِ َبعْضِ ال َ
رات!» ّ
ِ
ئب
َ )3ذنَ ٌب
َ )2ذنْ ٌب
َ )1عل ٌَم
 )4ذ ٌ
حیح ل ِ َتک ْمیلِ اآلیَ ِة َّ
الش ِ
ریفة:
کیف بَ َدأ الخَ ل َْق عیِّن َّ
ُ ！56566ق ْل  ...............في األرضِ فانْظ ُروا َ
الص َ
 )4ط َِّهروا
 )3اِ ْکت َِسبُوا
 )2سیروا
 )1تَأ َّثروا
مع ال َّتکسیر:
ج ُ
عین جواباً ک ُُّل کلماتِ ِه َ
ّ 56567
الص َورُّ ،
 )1الثُّلُوج ،الحیواناتُّ ،
جلیسُّ ،
الزمالء
الد َرر
 )2ال َ
ِ
عین جواباً فیه ک َ ِلم ٌة ال ت ِ
ُخری:
ب
الکلمات اال ٰ
ّ 56568
ُناس ُ
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ِ
سری
طاق ک َ

ُ
جر ِة
ّ
سیار ُة األ َ

جواسیس ،الطُّیور ،الظَّالم
األصحاب ،األذْناب ،األ ْعشاب  )4ال َ
ْ )3

 )2ال ُج ْرحَّ ،
الدم ،البَ ْکتیریا
الع َربَة ،الحافِلَة ،السَّ ّیارة
َ )1
ضاد لِلْکلمة َّالتي ت َح َتها َخطٌّ:
الم ّ
عین الخَ ط َأ عن ُ
ّ 56569
ح َی ِ
ح ِّذ ُر
بَحْریّة
أکثر مناطق األرض لیست مناطق ب َ ّریّة
وانات حتّی تَبْ َت ِع َد َعنِ ال َخطَرِ
الغراب ال َ
 )2ی ُ َ
ُ
ُ )1
ُون َّ
الظالم
سیر
وم ِة
الضیاء
ّ
 )3ال تَ َت َ
 )4أ ْکث َُر األطفالِ یَخاف َ
ح َّر ُك َعیْ ُن البُ َ
ال تَ ُ
ِ «57570عن ْ َدما ت َِص ُل َّ
البیْ ِ
الصحیحة للفراغ:
الم
ح ِّل غُروبِها
عین الکلمة َّ
ِ
ُ
مس إلی مَ َ
ت!» ّ
نستفید ِم َن َ
الش ُ
صابیح لِـ َ ...............
 )2اِ ِ
 )1اِ ّت ِ
إنار ِة
نتباه
جاه
 )4تَ ْعویضِ
َ )3
عین الخَ ط َأ عن ُمرادف الکلمات:
ّ 57571
قدر بَع ُض ُّ
الطیو ِر علی َّ
ِّ
ِ
بی ِة ل ِ أْلعْ ِ
ستطیع
شاب
الحیوانات
عض
الط َیرانِ
ال تَ
ت بَ ُ
 )1قَ ْد َد َّل ْ
َ
لی الخ ّ
ُ
ْأرشَ َد ْت  )2ال تَ ِ ُ ْ
َواص الط ّ
ٰ
اإلنسان َع ٰ
ٍ
ٍ
ِ
إساءة
أي
ج َتنِ ُب
غَیْ َم ٌة
ماء تُ ْم ِط ُر
 )3ظ َ َه َر ْت َسحاب َ ٌة
إکراه
المؤمن َع ْن ِّ
 )4ی َ ْ
ُ
سوداء في السَّ ماء فَبَ َدأت السَّ ُ
ُ
األسماك
 )3الماء ،ال َّنهرْ ،

األضواءَّ ،
الشمس ،اإلنارة
ْ )4
تَ ْق َتر َِب

جمل ًة فیها کلم ٌة ال ت ِ
سب المعنی:
ب ال ُ
جمل َة َ
عین ُ
ّ 57572
ح َ
ُناس ُ
ِ
ِ
اإلنسان ب َِمرضٍ َص ْع ٍ
ح ّراً!
 )2تُمار ُِس
ب!
صیب
ُ
َ
طالبات الجامِ َعة نَشاطاً ُ
 )1هذه البَ ْکتیریا تُ ُ
ُّ
ُّ
ِ
المائیة!
 )4البَط م َن الط ُیو ِر
 )3اِلْ َت َقطَ صدیقي ُصور ًة جَمیل ًة فَاعْ َتذ ََر!
ّ
الس ِ
ِ
ب للفراغ:
در
جلیسِ ُّ
بغ َ
وء ت َ ْ
َ ...............«57573
عین َ
ب اﷲ!» ّ
المناس َ
الم ْص َ
َض َ
ج ِل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
 )4تَ ْفرِقَ ُة
ناب
ت
ج
ا
)3
ئام
ت
ل
ا
)2
ُ )1مجالَ َس ُة
ُ
ْ ُ
ِ
الم ُدنِ ؟»
المضیئ َ ِة
َ
الصحیح عن ترجمة الکلمتینِ « :هَ ْل یُ ُ
مکن لِل َْبشَ ر أن یَ
عین ّ
لـإنارة ُ
بالبکْتیریا ُ
ّ 57574
ستعین َ
 )4کمک بگیرد ـ روشنکردن
 )3کمک بگیرد ـ پاککردن
 )2استفاده کند ـ پاککردن
 )1استفاده کند ـ روشنکردن
ِ
ُ
المختلفة!»
شب
عین َّ
الصحیح عن ترجمة الکلمتینِ ُ « :
َعلم َ
بعض ال َ
کیف ت َستعمل ُ
المناسب للوِقایَة من األمراضِ ُ
ح َیوانات ت ُ
ّ 57575
َ
الع َ
 )4دارو ـ پیشگیری
 )3گیاه ـ درمان
 )2دارو ـ درمان
 )1گیاه ـ پیشگیری
عین الخَ ط َأ عن ترجمة الکلمة ال ّتي تحتها خطّ :
ّ 57576
َّ
ِ
نیکان
 )2تَ َوفنا َمعاألبرار
پناه میبرم
جهل
َ )1ر ّب إ ّني أعو ُذ ب ِك من ظ ُلمات ال َ
ِ
ما را رسوا نکن
وم القیامة
یارانت
َ )3ربَّنا و آتِنا ما َو َع ْدتَنا علی ُر ُسلِك
 )4و ال تُ ْخزِنا ی َ َ
ِ
ّالمین من أنصارٍ!»
خ َزی ْ َت ُه و ما للظ
عین َّ
ار َفقَد أ ْ
َ
ّ 57577
الصحیح َعن ترجمة الکلماتَ « :ربَّنا إن ّك مَن ت ُْد ِخلِ النّ َ
 )2چه کسی ـ خوار کردهای ـ یاران
 )1چه کسی ـ عذاب کردهای ـ نجاتدهندگان
 )4کسی که ـ عذاب کردهای ـ دوستان
		
 )3کسی که ـ خوار کردهای ـ یاران
متضادان:
عین عبار ًة ما جاء فیها ِاسمان
ّ
ّ 57578
 )2ال َّن َد ُم علی السُّ ِ
خیر مِ َن ال َّن َدم علی الکالمِ!
کوت
!
َم
ذ
ال
و
د
الم
في
اإلغراق
م
ح
ال
أکبر
حِ
قِ
ُ
َ ْ
ّ
ْ ُ ُ )1
ٌ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
لعباده!ِ
 )3عداو ُة العاقِلِ خیر مِن َص ِ
 )4أحَ ُّب عباد اهلل إلَی اهلل أنْف َُع ُهم
داقة الجاهلِ !
ٌ
الصحیح عن ال ّترجمة أو ال ّتعریب للعبارات:
عین ّ
ّ
َ
ُ
ْ
ف بَ َدأ الخَ ل َْق :بگو ...............
！57579قل سیروا في األرضِ فانْظ ُروا ک َیْ َ

 )1در زمین سیر کنند و ببینند که چگونه آفرینش را شروع کرده است!  )2در زمین سیر کنید و ببینید که چگونه آفرینش را آغاز کرده است!
 )4در زمین سیر کنید و ببینید که چرا آفرینش را شروع میکند!
 )3در جهان سیر کنید و ببینید که چگونه آفرینش را آغاز میکند!
المحیط یُ ِ
الم َت َع ِّد َد َة األلوان!»:
الم
الغو
َ
شاه َ
اصون یَ ْذهَ ُب َ
َ
صابیح ُ
دون فیه َ
ون إلی أعماق ُ
ِ «58580عن ْ َدما کان ّ
 )1وقتی غواصی به اعماق دریا میرفت ،در آن چراغهای رنگارنگ را میدید!
 )2زمانی که غواصها به اعماق اقیانوسها میروند ،چراغهای رنگارنگ را در آن میبینند!
 )3وقتی غواصها به اعماق اقیانوس میرفتند ،در آن چراغهای رنگارنگ میدیدند!
 )4زمانی که غواصها به اعماق دریاها رفته بودند ،چراغهای رنگارنگ را در آن دیده بودند!
ٍ
ح ِّو ُل ظُل ِ
ضيء!» :برخی ماهیها ...............
البحْ ِر إلی نها ٍر ُم
عث
ُ «58581
بعض األسماك ت َبْ ُ
أضواء ُمل ََّون َ ًة تُ َ
ُمات َ
ً
 )1نور رنگی میفرستند که تاریکی دریا را به روز روشنی تبدیل میکند!
 )2نورهای رنگارنگی میفرستند که تاریکیهای دریا به روشنی روز تبدیل میشود!
 )3نورهای رنگی را میفرستند که تاریکیهای دریا را به روز روشنی تبدیل میکند!
 )4نورهای رنگارنگی میفرستند که دریای تاریک به روز روشن تبدیل میشود!
الم ِ
األطلسي!»:
حیط
ب ِال ْتقاط َ ُصو ٍر من هذه األسماك ال ّتي ت ُ
ُ «58582أ ِح ُّ
ِّ
َعیش في ُ
 )1دوست داشتم از این ماهیهایی که در اقیانوس اطلس زندگی میکردند ،عکس بگیرم!
 )2دوست دارم از ماهیهایی که در اقیانوس اطلس زندگی کردهاند ،عکس بگیرم!
 )3میخواهم از این ماهی که در اقیانوس اطلس زندگی میکند ،عکس بگیرم!
 )4دوست دارم از این ماهیها که در اقیانوس اطلس زندگی میکنند ،عکس بگیرم!
أسماك لها بَکتیریا ُمضیئةٌ!»:
البحْ ِر
ٌ
ُ «58583هناك في َ
 )2در دریا ماهیهایی وجود دارند که باکتری نورانی دارند!
 )1آنجا در دریا ماهیها باکتری نورانی دارند!
 )4در بعضی از دریاها ماهیها باکتری نورانی دارند!
 )3آنجا در درونِ دریا ماهیها باکتریهای نورانی دارند!
المعْ ِج ِ
الطبیعیة ال ّتي َخل ََق اﷲ ل َ ُه!»:
زات
«58584ل َیْ َ
البشَ َر یَس َت ُ
ّ
فید من ُ
ت َ
 )1ای کاش بشر از معجزههای طبیعیای که خداوند برای او آفریده است ،استفاده کند!
 )2کاش انسانها از معجزههای طبیعت که خداوند برای آنها میآفریند ،استفاده کند!
 )3ای کاش بشر از معجزءه طبیعت که خداوند برای او آفریده است ،استفاده میکرد!
 )4کاش بشر از معجزههای طبیعیای که خداوند برای او آفریده است ،استفاده میکرد!
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عین بهذه المصابیح إلنارة غ ُْر َف ِتنا؟!»:
مکن ل َنا أن ن َْس َت َ
«58585هَ ْل یُ ُ

 )1آیا برای ما ممکن است که از این چراغها برای روشنکردنِ اتاق استفاده کنیم؟!

 )2آیا برای ما امکان دارد که از این چراغها برای روشنکردنِ اتاقمان کمک بگیریم؟!
 )3چهطور امکان دارد که از این چراغ برای روشنکردنِ اتاقهایمان کمک بگیریم؟!

 )4آیا میتوانیم از این چراغها برای روشنساختنِ اتاق خود استفاده کنیم؟!
بی ِة ل ِ َبعْضِ ال َّنباتات!»:
وانات
ح َی
االنسان َعلَی الخَ ِّ
«58586قد َد َّل ْ
ُ
َ
ت ال َ
واص الطِّ ّ
 )1حیوانات انسان را به برخی از خواص پزشکی گیاهان راهنمایی میکنند!

 )3حیوانات گاهی انسان را به خاصیت دارویی گیاهان راهنمایی کردهاند!
ج ْرحٍ  ،یَل َْع ُق ُه بِلسان ِ ِه ِع َّد َة مَ ّر ٍ
ِ «58587عنْدما یُصیب ال ِق ُّ
ات ح ّتی یَلْ َتئِ َم!»:
ط بِ ُ
ُ

 )2حیوانات برخی از خواص دارویی گیاهان را به انسان معرفی کردهاند!

 )4حیوانات انسان را به خواص درمانی برخی از گیاهان راهنمایی کردهاند!

 )1وقتی گربه زخمی میشود ،با زبانش آن را چندین مرتبه میلیسد تا درمان شود!

 )2هنگامی که یک گربه زخمی شود ،آن را با زبان بسیار میلیسد تا آن را مداوا کند!

 )3وقتی گربه زخمی میشود ،آن را با زبانش چندین مرتبه لیس میزند تا آن را مداوا کند!

 )4گربهها وقتی زخمی شوند ،آن زخم را با زبان بارها لیس میزنند تا بهبود یابد!
ِ
شاب الطِّ ّب ّیةَ!» :برخی جانوران ...............
ف ت َْس َتعْ ِم ُل األ ْع
ح َی
وانات غَرائ ُز ت َعْل َُم بِها ک َیْ َ
«58588ل ِ َبعْضِ ال َ
َ
 )1به کمک غریزههای خود میدانند که از گیاهان دارویی چگونه استفاده کنند!

 )2غریزههایی دارند که با آنها میدانند که گیاهان دارویی را چگونه استفاده کنند!

ن یاد میگیرند که چه زمانی گیاهان دارویی را به کار ببرند!
 )3غریزههایی دارند که به وسیلءه آ 

 )4غریزههایشان به آنها یاد میدهد که چگونه گیاهان دارویی را به کار ببرند!
َزید نشاطَ أجْسا ِمنا!»:
س ِ
م اإلنسان غُد ٌد تُ ْف ِر ُز ّ
مادة «أدرینالین» َّالتي ت ُ
«58589في ِج ْ

 )1در جسم انسان غدهای وجود دارد که مادءه آدرنالین را ترشح میکند و باعث افزایش فعالیت جسم ما میشود!
 )2در بدن انسانها غدههایی هست که از آنها مادءه آدرنالین ترشح میشود که باعث افزایش نشاط ما میشود!

 )3در جسم انسان غدههایی هست که مادءه آدرنالین ترشح میکنند که فعالیت بدنهای ما را افزایش میدهد!

 )4در جسم انسان غدهای هست که مادءه آدرنالین را ترشح میکند تا نشاط ما را افزایش دهد!
ٍ
ّجاهات ُمخْ َت ٍ
أسك!»:
َستطیع أن تُدیر َعیْنَیْ َك في ِات
«59590هَ ْل ت
لفة َ
دون أن تُ َ
ُ
حرِّ ك َر َ
 )1آیا چشمهای تو میتوانند در جهتهای مختلف بچرخند بدون اینکه سرت حرکت کند؟!
 )2آیا میتوانی چشمت را به شکلهای مختلف بگردانی بدون اینکه سرت را حرکت بدهی؟!
 )3آیا میتوانی چشمهایت را در جهتهای مختلف بگردانی بدون اینکه سرت حرکت کند؟!

 )4آیا میتوانی چشمهایت را در جهتهای مختلف بگردانی بدون اینکه سرت را حرکت بدهی؟!
ٍ
ٍ
ِ «59591
واحد!»:
وقت
َری في ِاتّجاهَیْنِ في
باء ت
ُ
َستطیع أن ت ٰ
الح ْر ُ
 )1آفتابپرست میتواند در یک زمان در دو جهت نگاه کند!

 )3آفتابپرست قادر است که در یک لحظه چند جهت را ببیند!
ِ
س َتخْ د ِم ُه
«59592في هذه
ج ِة األمراضِ »:
الخزانات َزی ْ ٌ
اء في معال َ َ
ت یَ ْ
ّ
األطب ُ

 )2مارمولک قادر است در یک زمان در چند جهت نگاه کند!
 )4مارمولک میتواند در یک لحظه دو جهت را ببیند!

 )1در این انبار مایعی هست که پزشکها آن را برای درمان بیماران به کار میبرند!

 )2در انبارها روغنی هست که پزشکها آن را برای درمان بیماریها به کار بردهاند!

 )3در این انبارها روغنی هست که پزشکان آن را در درمان بیماریها به کار میبرند!

 )4در این انبار روغنی هست که پزشکان آن را برای درمان بیماران به کار میبردند!
َعویض ِ
هذه الخطایا الكبیرة بالقیا ِم بأعمالِ الخَ یْر!»:
«59593علیك ت
ُ

 )1تو باید این خطاهای بزرگ را با پرداختن به کارهای نیک جبران کنی!  )2تو این خطاهای بزرگت را با انجام کارهای خیر جبران کردهای!

 )3تو باید خطاهای بزرگت را با انجام کار خیر جبران میکردی!
خاص ًة یَ َتک َ َّل ُم بِها مَ َع ِمث ْ ِل ِه!»:
«59594ک ُُّل َ
ح َیوانٍ یَ ْم َت ِلك ل ُغ ًة ّ
 )1هر حیوان زبان خاصی دارد که با آن صحبت میکند!
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 )3هر کدام از حیوانات زبان خاصی دارند که با آن با دیگران صحبت میکنند!

 )4بر تو الزم است که این خطای بزرگ را با کار خیر جبران کنی!

 )2همءه حیوانات زبان خاصی دارند که با آن با همنوعان خود صحبت میکنند!
 )4هر حیوانی زبان مخصوصی دارد که با آن با همنوع خود صحبت میکند!

ِ
َّ
الرجلِ لأِ نَّ ُه َع ُ
األعداء!»:
میل
«59595ال ت َأثروا بکال ِم هذا ّ

 )1تحت تأثیر کالم این مرد قرار نگرفتند؛ زیرا او مزدور دشمن است!

 )2تحت تأثیر کالم این مرد قرار نگیرید؛ زیرا او مزدور دشمنان است!
 )4کالم این مرد تأثیری نمیگذارد؛ زیرا او مزدور دشمن است!

 )3سخن این مرد تأثیری نگذاشت؛ زیرا او مزدور دشمنان است!
السیِّئات ح ّتی یَغْ ِف َر اﷲ ُل َ ُهم!»:
ح ِّذروا إخوانَکُم أن یَبْ َت ِعدوا عن َّ
َ «59596
 )1به برادرانتان هشدار بدهید که از زشتیها دوری کنند تا خداوند آنان را بیامرزد!

 )2به دوستان هشدار بدهید که از گناه دور شوند تا مورد آمرزش خداوند قرار بگیرند!
 )3به برادر خود باید هشدار بدهید که از گناهکردن دوری کند؛ زیرا خداوند او را میآمرزد!
 )4به برادران خود هشدار بدهید که باید از زشتیها دوری کنند تا مورد آمرزش خداوند قرار بگیرند!
«59597هذه البِئر تَحْ َتوي َعلی سائلٍ ال یُ ْم ِک ُن لِإلنسانِ أن یَشْ ربَ ُه!»:
 )1این چاه آبی دارد که انسان نمیتواند آن را بنوشد!

 )2این چاه مایعی دارد که برای انسان امکان ندارد آن را بنوشد!

 )3این چاه مایعی داشت که برای انسانها ممکن نیست آن را بنوشند!

 )4این چاه آبی دارد که انسان نباید آن را بنوشد!

الصحیح:
عین َّ
ّ 59598

 )1ال ی ُ َص ِّد ُق العاق ِ ُل قَ َ
ول َّالذي ی َ ْک ِذ ُب کثیراً :عاقل وعدءه کسی را که زیاد دروغ گفته است ،باور نمیکند!
قلیل من السُّ ّواح :فقط تعداد کمی از گردشگران به «مدائن» میروند!
المدائِن ّإال ٌ
 )2ال ی َ ْذه َ ُب إلی َ

دون ب َ ْع ُضهم ب َ ْعضاً :دانشجویان دانشگاه یکدیگر را کمک میکنند!
کان ط ُّال ُب الجامِ َعة یُسا ِع َ
َ )3
قالء في َمشاکِلِ الحیاة :عاقل در مشکالت زندگی مشورت میگیرد!
أست ُ
َعین ُ
ْ )4
الع َ
ماء!»:
حرار ُة ال َ
ج ِّو ث َ
«59599ت َُصیِّر َ
ُلوج الجبالِ ً
 )1گرمای هوا برفها را در کوه آب میکند!

 )2برفها در کوهها به دلیل گرمای هوا آب میشوند!

 )3گرمای هوا برفهای کوهها را آب میکند!

 )4با گرمشدن هوا برفهای کوهها آب خواهند شد!

الصحیح:
عین َّ
ّ 60600

یاض ِة ک َُّل َصباحٍ  :باید هر صبح ،ورزش صبحگاهی کنید!
الر َ
مار َس ُة ّ
َ )1علَیْکُم ُم َ
ِ
حتاج الی َز َمنٍ طویلٍ :بهبودیافتن زخم تو به زمان زیادی احتیاج دارد!
ْتئام ُجر ِحك ی َ ُ
 )2اِل ُ

اإلنسان :این مار ،سمی ترشح میکند که انسان را خواهد کشت!
سماً یُهلك
 )3هذه ال َ
َ
ح َّی ُة تُ ْفر ُِز ّ
 )4أ ْغلِق حَ َنف َّی َة ِ
ِ
اإلسراف :شیر آب را برای پرهیز از اسراف بست.
الماء اِجتناباً عن

ج ُعني َعلَی ِال ْ ِت ِ
کان َصدیقي یُشَ ِّ
العجیبة!»:
َ «60601
قاط ُص َو ٍر من هذه الظ ّواهر َ

 )1دوستم را به عکسانداختن از این منظرههای شگفتانگیز تشویق کردم!  )2دوستم مرا به عکسگرفتن از این پدیدههای عجیب تشویق میکرد!

 )3دوستم را به عکسگرفتن از پدیدههای شگفتانگیز تشویق میکردم!
اإلنسان الوِقایَ َة ِم ْن ک ُِّل األمْراضِ في القُرونِ اآلتیة!»:
طیع
ُ
س َت ُ
ُ «60602ربَّما یَ ْ
 )1چهبسا انسان بتواند در قرنهای آینده از همءه بیماریها پیشگیری کند!
 )3شاید انسان بتواند همءه بیماریها را در قرنهای آینده مداوا کند!

 )4دوستم مرا به عکسانداختن از این صحنههای عجیب تشویق کرد!
 )2کاش انسان بتواند از هر بیماری در قرن آینده پیشگیری کند!
 )4چهبسا انسان در قرن آینده هر بیماری را بتواند معالجه کند!

الصحیح:
عین َّ
ّ 60603
ٍ
 )1هذه القصید ُة تَحتوي علی ْأرب َ َعة و ثالثین بیتاً :این سروده چهل و سه بیت دارد!
َّ
ح ٍ
بوب تُ َه ِّدئ اآلالم :آبلیمو مانند قرصهایی است که دردها را آرام میکنند!
بمن َز ِلة ُ
صیر اللیمونِ َ
َ )2ع ُ
َ )3من طَل ََب شیئاً و جَ َّد َوجَ َد :هر کس برای ِ
طلب چیزی تالش کند ،آن را مییابد!

 )4قالوا هذا ما َو َع َدنا اﷲ :گفتند این چیزی است که به خداوند وعده دادیم!

طب ّي دائم مملوء بالغدد و هو لسانه الصغیر ال ّذي یُفرز سائال ً مط ّهراً!»:
«60604للقطّ سالح ّ

غدههاست زبان کوچکش است که مایع پاکی را ترشّ ح میکند!
 )1سالح پزشکی همیشگی گربه که پر از ّ

غدهها لبریز است و آن زبان کوچکی است که از آن ،مایع پاککنندهای ترشح میشود!
طبی دائمی دارند که از ّ
 )2گربهها سالح ّ
 )3گربه یک سالح پزشکی دائمی پر از غده دارد و آن زبان کوچکش است که مایع پاککنندهای را ترشح میکند!

غده است و آن زبان کوچکی است که مایع پاکی از آن ترشح میشود!
طبی و دائمی است که پر از ّ
 )4گربه دارای سالحی ّ
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الصور من أسماك ت َعیش تحت عیونهم البکتیریا ال ّتي تُنیر ظَالم البحر!»:
60605
ُ
«عزمت التقاط ّ

 )1تصمیم داشتم از ماهیای عکس بگیرم که زیر چشمهای آن ،باکتریای زندگی میکند که باعث روشنشدن تاریکی دریا میشود!

 )2تصمیم من این بود که از ماهیهایی که زیر چشمشان باکتریهایی وجود دارد که تاریکی دریا را روشن میکند ،عکس بگیرم!

 )3تصمیم داشتم از ماهیهایی تصویربرداری کنم که زیر چشمهای آنها باکتریای زندگی میکند که تاریکی دریا را روشن میسازد!

 )4تصمیم دارم که عکس بگیرم از ماهیهایی که زیر چشمهایشان باکتریای در حال زندگی است که تاریکیهای دریا را روشن میکند!
«60606ربَّنا إنَّك من ت ِ
ار فقد أخ َزی َت ُه و ما للظ ّالمین من أنصار!» :پروردگارا ..............
ُدخل النّ َ
 )1هر کس را که وارد جه ّنم شود ،حقیقتاً خوارش کردهای و یقیناً ستمکاران یاوری ندارند!

 )2کسی را که وارد دوزخ شود خوار میکنی و ستمکاران هیچ یاوری ندارند!

 )3هر کس را که وارد آتش (جه ّنم) کنی ،خوارش ساختهای و ستمکاران هیچ یاریگری ندارند!

 )4هر که را در آتش (دوزخ) وارد کردهای ،خوارش ساختهای و یقیناً ستمگران یاوری نخواهند داشت!

تتحرك عین البومة و لکنّها تستطیع أن تُدیر رأسها دائرة کاملة!»:
«60607ال
ّ

 )1چشمهای جغد حرکت نمیکند ،اما او توانسته است که سرش را به صورت دایرءه کامل بچرخاند!

 )2جغد چشمش را حرکت نمیدهد ،برای همین میتواند سر خود را به صورت دایرءه کاملی حرکت بدهد!

 )3چشم جغد حرکت نمیکند ،اما او میتواند که سرش را به صورت دایرءه کاملی بچرخاند!

 )4چشم جغد بیحرکت است ،ولی او قادر است که سرش را به شکل دایرهای کامل بچرخاند!
صوت یُ ِّ
تبتعد سریعاً َعن منطقة الخطر!»:
بقیة الحیوانات ح ّتی
«60608للغراب
َ
ٌ
حذر به ّ

 )1کالغها صدایی دارند که با آن به سایر حیوانات هشدار میدهند تا از محل خطر ،آنها را دور کنند!

 )2کالغ با صدای خود به بقیءه حیوانات هشدار میدهد تا به سرعت از جاهای خطرناک دور شوند!

 )3کالغ صدایی دارد که با آن به بقیءه حیوانات هشدار میدهد تا از منطقءه خطر به سرعت دور شوند!

 )4کالغ دارای صدایی است که با آن حیوانات را میترساند و آنها به سرعت از محل خطر دور میشوند!

الصحیح:
60609عیِّن َّ

حرك عینیها :،آیا راست میگویی که آفتابپرست چشمهایش را حرکت میدهد،
 )1هل ّ
تصدق ّ
أن الحرباء تُ ّ
 )2دون أن یتحرك رأسها :،بدون اینکه سرش را تکان بدهد،

 )3و هي تستطیع أن تری في ا ّتجاهین في وقت واحد :،و او میتواند که به صورت ناگهانی در دو جهت نگاه کند،

أن للعالم خالقاً حکیماً یدبّر األمور! :اینها همگی به ما یادآوری میکند که جهان آفریدگار حکیمی دارد که کارها را سامان میدهد!
 )4هذه کلّها تُذکّر لنا ّ

61610عیِّن الخطأ:

الطب ّیة لکثیر من األعشاب! :این حیوانات ما را به بسیاری از خاصیتهای درمانی گیاهان راهنمایی کردهاند!
 )1قد د ّلتنا هذه الحیوانات علی الخواص ّ

عامة یفهمها أکثر ال ّناس! :تو باید زبانی عمومی را به کار ببری که بیشتر مردم آن را بفهمند!
 )2علیك أن تستخدم لغة ّ

یسبب التئام جرحه! :در زبان گربه غدههایی وجود دارد که مایعی را ترشح میکند که باعث بهبود زخمش میشود!
 )3هناك في لسان القطّ غدد تفرز سائال ً ّ

طبیعیة توجد في العالم؟ :چهطور از پدیدههایی طبیعی که در جهان وجود دارد تأثیر نمیگیری؟
 )4کیف ال تتأثرین من ظاهرات
ّ

«61611میوه برای سالمتی بدنها مفید است!»:

ِ
 )1الفَواکِ ُه ُمفید ٌة ل ِ
سالمة ال ِجسم!

مفید ل ِ َس ِ
المة األجْسامِ!
 )2الفاکه ُة
ٌ

«61612پزشکان ،گیاهان دارویی را در درمان بیماری من به کار بردند!»:

األعشاب الط ّّب ّی َة في عالجِ أمراضي!
األطب ُاء
ْدموا
 )1اِ ْس َتخ ُ
َ
ّ
األعشاب الط ّّب ّیة في ُمعالَ ِ
جة أمراضي!
األطب ُاء
 )3ی َ ْس َتخ ِْد ُم
َ
ّ

«61613ما در مقابل دشمنان متحدیم!»:

العدوِّ !
حن ُم َّت ٌ
 )1نَ ُ
حد َ
أمام ُ

الع ُدوِّ !
حن ُمت
ٌ
 )2نَ ُ
ّحدات َ
أمام َ

 )3الثَّمر ُة مفید ٌة ِ
مفید لِص َّح ِة البَ َدن!
ّمرات
لص َّح ِة األبدان!  )4الث ُ
ٌ
ج ِة مرضي!
)2
شاب الط ّّب ّیة في ُمعالَ َ
األطب ُاء اِ ْس َتخ َْدموا األعْ َ
ّ
ِ
األعشاب الط ّّب ِّی َة في ُمعالَجة األمراضِ !
ون
)4
َخدم َ
األطب ُاء ی َ ْست ُ
َ
ّ
ِ
األعداء!
أمام
حن ُم َّت ٌ
 )3نَ ُ
حد َ

أمام األعداء!
حن ُم َّت
َ
 )4نَ ُ
حدون َ

«61614زخم آن کارگر بعد از پنج روز خوب خواهد شد!»:
ِ
ِ
ِ
َ
َ
سوف الْ َتئ َ َم بعد خ َْم َسة أیّامٍ!
العمیلِ ب َ ْع َد یومٍ خامسٍ !
)1
ُ )2ج ْر ُح هذا العاملِ
َئم ُج ُ
رح ذلك َ
سوف یَلْت ُ
رح ذلك العاملِ ب َ ْع َد خ ِ
َ
َمسة أیّامٍ!
)4
 )3سوف تَل ْ َتئ ِ ُم ُج ْر ُح العامل ب َ ْع َد یومِ الخمیسِ !
َئم ُج ُ
سوف یَلْت ُ
«61615این روغنها روی بدن مرغابی پخش میشود و باعث میشود که از آب تأثیر نگیرد!»:

 )1هذه زیوت تنشر علی جسم البطّ
فتسبب علی أن ال یتأثّر من الماء!
ّ
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الزیوت تنتشر علی جسم البطّ
فتسبب أن ال یؤثّر الماء علیه!
 )2هذه ّ
ّ

الزیوت تنتشر علی بدن البطّ
فتسبب أن ال یتأثّر من الماء!
أن جسمه ال یتأثّر من الماء!  )4هذه ّ
 )3هذا ّ
الزیت ینشر علی بدن البطّ و هذا سبب ّ
ّ

ٍ
السالح في ا ِ
ّ 61616
إلنسان عقله!»:
موجود
«لکل
ٌ
سالح یُدافع به عن نفسه غریزیّاً ،و هذا ّ

 )1برای هر موجود یک سالح غریزی وجود دارد که از خویش دفاع میکند و انسان سالحش عقل است!
 )2هر موجودی سالحی دارد که با آن به طور غریزی از خود دفاع میکند و این سالح در انسان ،عقل اوست!
 )3برای هر موجودی سالحی است غریزی که با آن خطر را از خود دفع میکند و در انسان این سالح عقل او است!
 )4هر موجودی سالحی دارد که با آن از روی غریزه از خویش دفع خطر میکند ،و این سالح در انسان عقل است!

ِ
السوء شَ
یطان!»:
الصحیح َعن مَفهوم
عین َّ
لیس ُّ
ُ
عبارة « َ
ّ 61617
ج ُ

 )1اِحْذَر ُمجالَ َس َة َّ
الشیطانِ !

جلیس!
)2
أس َو ُء ال َ
ُ
الشیطان ْ

ِ
العبارات:
عین الخَ ط َأ َعن مفهوم
ّ 61618

ِ
لیس السُّ وء ی ُ َس ِّب ُب الهالك!
لیس السُّ وء یُبْ ِع ُدك عن اﷲ!  )4جَ ُ
 )3جَ ُ

األدب ی َ ْس ُت ُر ُقبْ َح ال َّن َس ِ
ِ
نبوتش گم شد!
ح ْس ُن
ُ )1
ب :پسر نوح با بدان بنشست  /خاندان ّ
ِ
 )2إضاع ُة الوقت غ َُّصةٌ :گوهر وقت به خیرگی از دست مده.
َ )3عداو ُة العاقلِ خیر مِن َص ِ
داقة الجاهلِ  :دشمن دانا که غم جان ب ُ َود  /بهتر از آن دوست که نادان ب ُ َود
ٌ
َّ
َ )4من طَل ََب شیئاً َو جَد َوجَ َد :عاقبت ،جوینده ،یابنده است!

عین عبار ًة ت َخْ َت ِل ُف في المفهوم:
ّ 61619
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُّ
ت زین ُة العاقلِ !
الکالم ف ّضةٌ! ُ )2ر َّب ُسکوت أبْل َُغ م َن الکَالمِ!
السکوت َذه َ ٌب َو
)1
ُ
 )3الص ْم ُ
ُ
َّ
ج َد»:
جد َو َ
َب شیئاً و َ
عین ّ
ّ 62620
الصحیح عن مفهوم عبارة «مَن طَل َ
ت�ل�اش دان����ه در ص��ح��را گ����ران اس��ت!
 )1ب��ر آن مرغی ک��ه پ���روردی ب��ه انجیر
چون برگشته شد بخت ،کوشش چه سود؟!
 )2ب��ه نومیدی ان��در چ��ه کوشش نمود؟
ماهی چنان نبیند ،جوینده جز به سالی!
 )3چون ماه عید جویم هر شب تو را ولیکن
ره��ی ی��اف��ت آنک���س ک��ه ج��وی��ن��ده ب��ود!
 )4ب��ه منزل رسید آن ک��ه پوینده بود

 )4خَیْ ُر الکالمِ ما قَ َّل َو َد َّل!

الصحیح عن مفهوم العبارات:
عین ّ
ّ 62621

چون تو را خازن اسرار نهانی کردند ِ /س ّر نگه دار ِز اسرار نهان هیچ مگو!
بور األسرا ِر
)1
صدور األحرا ِر ُق ُ
ُ
از حسودانم ندارم هیچ باک ِ /
ح َس ُد ُ
االیمان
یأکل
ایزد قادر هوادا ِر من است!
 )2ال َ
َ
ون أن یغفر اهلل لَکُم
حب َ
 )3أ ال تُ ّ
الع َمل
 )4ث َمر ُة العلمِ
ُ
إخالص َ

آمرزشِ نقد است کسی را که در اینجا  /یاریست چو حوری و سرایی چو بهشتی!
گرچه ندارم َع َمل ،هست امیدم به تو  /یک نظرِ ِ
لطف تو ،به ز جهانی َعمل!

الع َمل»:
م
الصحیح عن مفهوم عبارة «ثمر ُة العل ِ
إخالص َ
ُ
عین ّ
ّ 62622
ِ
ب��ا علم اگ��ر عمل نکنی ،ش��اخِ ب��یبَ��ری!
درخ���ت علم ن��دان��م مگر عمل
 )1ب���ا ِر
بیعمل سستی ف��زای��د خ���ورد و خ��واب!
 )2بیعملی نه ن��ان به دس��ت آی��د نه آب
رع���ی���ت ش���ن���ود ،ن��اس��زاس��ت!
آنچ����ه
 )3در ع����وضِ رن����ج و س����زای عمل
ّ
ِ
گ����اه ع��م��ل پ��ی��شق��دم ب��ای��د ش��د!
در
 )4خ��واه��ی ب��ب��ری گ���ویِ م��ع��ارف جانا

َختلف في المفهوم:
عین عبار ًة ت
ُ
ّ 62623

		
َالم ف ِ ّضةٌ!
 )1السُّ ُ
کوت َذه َ ٌب و الک ُ
ِ
 )4پشیمان ز گفتار دیدم بسی  /پشیمان نگشت از خموشی کسی!
خیر مِ َن ال َّن َدمِ َعلَی الکالمِ!
 )3ال َّن َد ُم َعلَی السُّ کوت ٌ
ِ
ِ
عباد اهلل إل َی اهلل أنْف َُعهم لعباده!»:
أحب
عین األقرب إلی مفهوم
عبارة « ُّ
ّ 62624
 )1ب��ه ب��ی��چ��اره م���ردم ن��ک��وی��ی کنیم
س��ت��م��دی��ده را چ���ارهج���وی���ی کنیم
 )2نکویی ب��ا بَ���دان ک��ردن َوب���ال است
ن��دان��ن��د ای���ن س��خ��ن ج��ز هوشمندان
 )3ن��ک��وی��ی گ��رچ��ه ب��ا ن��اکَ��س نشایَد
ب�����رای م��ص��ل��ح��ت گ���اه���ی ب��ب��ایَ��د
 )4سعدیا م��رد ن��ک��ون��ام نمیرد هرگز
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

 )2سخنگفتن ز مردم یادگار است  /خموشی بیزبانان را به کار است!

ُسکُم:
الصحیح عن مفهوم عبارة ！أ
َ
تأمرون النّ َ
عین ّ
ّ 62625
س ْو َن أنْف َ
اس بِالب ِّر و تَن ْ َ

ِ
		
دعوت مردم به کار خیر
)1

 )3اصالحِ خود قبل از نصیحتکردن دیگران
ون إلی المدائن؟»
عین
الصحیح« :ل ِ َم تذهَ ُب َ
الجواب ّ
ّ 62626
َ
ّ
قلیل من السائحین!
 )1ال ی َ ْذه َ ُب إلی المدائن إال ٌ
ِ
النبي و أصل ُُه من إصفهان!
أصحاب
 )3إ ّنه مِن
ّ

 )2فراموشنکردن خوبیهای مردم

 )4ایثار و فراموشکردن اشتباهات مردم
 )2نَ َعم ،تَف ََّضلُوا ،أنا في خدمتکم!
ِ
ِ
الفارسي!
مرقد سلمان
لزیارة
)4
ّ
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ّص األ َّول:
الن ّ
ِ
«في یو ٍم ِمن األیّا ِم أرا َد فرعون أن یَ َت َّ
ُّ
ِ
فأمر أن یَ ِ
َ
ندسة في َع ْصره ـ في
علماء ال َه
أفضل
أقلیدس ـ کان
حض َر
عل َم ال َهن ْ َد َسة
ْ
َ
ولکن ما کان ل َ ُه َصبْ ُر ال َت َعلمَ .
ِ
ثالثة أیّا ٍم فعلیك ب َتعلیمي! ت َّ
ُقلیدس و َ
اقلیدس َ
مکن
با
رید أن أت ََع َّل َم ال َهندس َة في
قال
جاء
فرعون لهُ :أ ُ
َقصرهَ .
ُ
قال :تعلّم الهندسة ال یُ ُ
ُ
ُ
َعج َ
عندما َ
ٍ
طویلة! غ ِ
ره بِسجنه ح َّتی ت َ َتغیَّر نَظ َْرتُه!
ب
مد ٍة
ّإال ب َّ
مار َس ِة في ّ
ُ
فرعون و أمَ ُ
ِالصب ِر و ُ
َض َ
الم َ
ِ
ِ
ِالمصاع ِ
بو
طریق العل ِ
ولکن ما َقبله العال ُم و قال:
الحاکم طَل ََب ُه ثانی ًة
ِاقلیدس و ط ََر َح
اس ب
ٌ
ُ
َ
بعد أیّا ٍم جاء ال ُ
ْ
َ
ح ّر ُ
م مَ
حفوف (= پوشیده ـ پر از) ب َ
ُ

عد ِ
وفاة
لون
بعد ِا
ٌ
ُ
ِ
ره بِسجنه مَ َدی حیاته (= تا پایان زندگیاش) .بَ َ
حفوف بِاألزهارَِ .
َ
ستماع هذا الکال ِم ت َ َغی ََّر ُ
فرعون ِمن ال َغضب َفأمَ ُ
الملوك مَ
طریق ُ
َکي ل ِ َتعلی ِم ال َهن ْ َدسة!»
سا
جد
السجنِ و َو َ
ُسلوب مل ٌّ
َ
َ
اقلیدس َف َت َح الحار ُِس َ
باب ّ
ٌ
اقلیدس مَیِّتاً في جانبه ورق ٌة ک ُتبت َعلیها« :ل َیْ َ

فرعون؟!
َب
62627لماذا ما َقب َِل
َ
ُ
اقلیدس طَل َ

َّ )1
أن ی ُ َع ِّلمه شَ یْئاً!
فرعون کان حاکماً ظالماً و
ألن
َ
اقلیدس ال ی ُ ِح ُّب ْ
َ
اقلیدس یَظ ُ ُّن َّ
َّ )3
فرعون!
علم ال یُد ِرک ُُه
ألن
أن ال َه َ
ُ
َ
ندسة ٌ
فرعون في المرَّ ِة الثّ ِ
انیة؟
حک َ َم
ُ
62628ماذا َ

ِ
الهندسة!
أم َر ب ِ َقتْلِ عالمِ
َ )1
ِ
اقلیدس؟
62629ما هو الخَ ط َأ َعن نَظ ْرة
َ
ِ
ِ
أمر غَیر ممکنٍ !
علیم ال َه
 )1تَ ُ
ندسة ُ
للملوك ٌ
ُّ
ِ
َّ
ِرون َعلَی َمرارة التعلم!
)3
ُ
الملوك ال ی َ ْصب َ

لم َّدة أیّامٍ!
َ )2
أم َر بِسجنِ العالِم ُ

رید ْ َّ
ٍ
ٍ
َّ )2
أمر غیر ُممکنٍ !
ألن
فرعون کان ی ُ ُ
َ
أن یَت ََعل َم ال َهندس َة في ُم َّدة قَصیرة و هذا ٌ
ِ
علیم ال َه َ ِ
َّ )4
حتاج إلی َّ
مارسة!
أمر ی َ ُ
ألن تَ َ
الصبرِ و ُ
ندسة في ثالثة أیّامٍ ٌ
الم َ
أم َر ب ِإخْرا ِجه مِ َن الق َْصرِ!
َ )3أم َر بِسجنِ
اقلیدس َمدی حَیاته! َ )4
َ
َرین في ال َّتعلیمِ و ال َّت ُّ
ِ
علمِ!
بین
 )2ال َ
الملوك و اآلخ َ
فرق َ
ُّ
ٍ
الممار َسة!ِ
ِ
َ
ِ
َّ
 )4تَعل ُم العلوم ُ
المختلفة بحاجة إلی الصبر و ُ َ

الن ّّص الثّاني:

راح ًة و َسکین ًة ِ
إرجاع الق َُّو ِة و ال َّن ِ
ِ
« َّ
وانات ال ّتي
ح َی
لالستراحة و
وانات ت
ح َی
إن
ِ
ُ
ُ
شاط إل َی البدن .فال َ
جمیع ال َ
ج َعلَ ُه اهلل ُ َ
َ
َحتاج إل َی ِمقدا ٍر ِم َن النّوم و َق ْد َ
ِ
ِ
ِ
باتات
الم
األسماك یَس َت ِت ُر
بعض
َنام ـ ک
خلف ُّ
َاألسماك ـ فهي ت َس َتس ِل ُم لل َّنو ِم أیضاً و ال ت َ َتحرَّ ُك في هذه الحال َِة! ُ
رجانی ِة و النّ
َ
ن َ َت َّ
ّ
الصخُ و ِر َ
صو ُر أن ّها ال ت ُ
ِ
(سراسری زبان )84
لیس نائماً».
الحالة مَفتوحتانِ ل ِ َتظ َُّن
عیناه في هذه
نام نوماً عمیقاً و
األسماك اال ُ ْ
ُ
ُ
ّ
المائی ِة و یَ ُ
خ َری أن ّ ُه َ

الصخور؟ ألن ّ ُه »...............
وراء ُّ
نام َّ
الس ُ
«63630لماذا یَ ُ
مك َ

 )1ال ی َ ِج ُد مکاناً آخراً!
الصحیح:
عین ّ
ّ 63631
 )1ال یُمکِ ُن ال ّنوم بالعینینِ المفتوحتینِ !
ِ
المرجانیة!
الصخو ِر
جمیع
)3
نام خ َ
َلف ّ
ُ
األسماك ی َ ُ
ّ
نائم؟
أن َّ
َ 63632
الس َ
َفهم ّ
کیف ن ُ
مك ٌ
 )2ب َّ
ِأن عینیه مفتوحتانِ !
َحرك!
ت
ی
ال
 )1بأ ّن ُه َ َّ
َسلم لل ّنومِ هناك!
 )2یَست ُ

رید أن یُشا ِهد ُه َعدوُّ ه!
 )3ال ی ُ ُ

نام علی ال ّن ِ
باتات هناك!
 )4ی َ ُ

 )2ال ّنوم حاجة ضروریّة لإلنسان فقط!
بعد ال ّنومِ
القو ُة و ال ّنشاط!
َ )4
ُ
ترجع إلَی البَدن ّ
الصخورِ!
 )3ب ِأ ّنه یَس َتت ِ ُر َ
خلف ّ

ٍ
مفتوحة!
غیر
 )4ب ّ
ِأن عی َن ُه ُ

ّص الثالث:
الن ّ

ٍ1
ُدیم 2بِها حیات َ ُه في َّ
سان ال ِق ِّ
ط مَملوء ب ُغ َد ٍد تُ ْف ِر ُز سائال ً ُمط َ ِّهراً َف َیل َْع ُق ال ِق ُّ
الط ِ
ح َیوانٍ ُق ُد
ج َعل الخال ِ ُق
ط
بیعة .مثال ً ل ِ ُ
الحکیم في ک ُِّل َ
« َ
ُ
رات ح ّتی ت َ
ٌ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
أن ت َ َتفاهَ ُم مَ َع بَعْضها،
ح َیوانات إضاف ًة إلی امْ ِتالکها ل ُل َغة َّ
طیع م ْن خاللها ْ
َب ال َ
عام ًة ت َْس َت ُ
ج ْر َ
ُ
خاصة بِها ،ت َْم ِلك ل ُ َغ ًة ّ
ح ُه ِع َّد َة مَ ّرات ح ّتی یَلْ َتئِ َم .أغل ُ

ِ
لِل ُغ ِ
الحیوانات ح ّتی تَبْ َت ِع َد َسریعاً َع ْن ِمنْطَق َِة الخَ طَرِ».
قی َة
راب َص ٌ
وت یُ َ
حذّ ُر بِه بَ ّ

ِ
وجود الق ُُد ِ
المخْ َت ِلفة في
«63633
الصحیح للفراغ:
ُ
عین ّ
رات ُ
الحیوانات یَ ُد ُّل َعلَی  ...............الخالق!» ّ

ِ )2ح ْک ِ
مة

َ )1ع ِ
دالة
عین الخَ ط َأ:
ّ 63634
ِّ
َّ
ِ
ِ
ِ
أم ِ
راض ِه!
ُل
ک
ج
ل
عا
ی
سائل
لها
ط
ق
ال
ل
د
ُد
ٌ
 )1غ َ ُ سانِ
ُ ُ
ْ
 )3ال یَق ِْدر ال ِق ُّ
ِ
إدامة حَیات ِ ِه َدون غ َُد ٍد في لسان ِ ِه!
ط َعلَی
ُ

الصحیح:
عین َّ
ّ 63635

ُراب!
حذّ ُر
ُ
ِ )1ع ْن َد ال َخط َر تُ َ
الحیوانات الغ َ
ح َی ِ
وانات لَها ُل َغ ٌة َّ
ْری!
خاص ٌة ال تَ ْف َه ُمها حَ َی ٌ
 )3ب َ ْع ُض ال َ
وانات اُخ ٰ
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 -1قُدرات :تواناییها

دیم) :ادامه داد
َ -2
أدام (ی ُ ُ

َ )3رحْ َم ِة

دانی ِة
َ )4وحْ ّ

 )2ال ِق ُّ
ط یَل َْع ُق ُج ْرحَ ُه حتّی یَل ْ َتئ ِ َم!
ِّ
طب ّیاً!
 )4في لسانِ ال ِقط غ َُد ٌد کثیر ٌة تُ ْفر ُِز سائال ً ّ
صوت الغ ِ
ُراب أبداً!
الحیوانات أن تَ ْف َه َم
 )2ال تَق ِْد ُر
َ
ُ
ُّ )4
ح َی ِ
وانات!
دون ُمسا َع َد ٍة مِ ْن سائر ال َ
القط ال یَق ِْد ُر َعل َٰی اِلتئامِ ُجرحه َ

ّص الرّابع:
الن ّ
ِ
ِ
ُ
َّ
الحیوانات .هناك أکثر من  500نوع من
تأکل
بعض النباتات
لیس هذا أمراً عجیباً.
بعض
أن َ
إن َ
ولکن الغریب ّ
« ّ
الحیوانات تعیش بأکل النّباتات و َ

فع
راعیة.
فتحتاج إلی مقدا ٍر من النتروجین .و لقد هداها اهلل إلی َر ِ
ُ
النباتات ال ّتي تأکل الحشرات .تلك النباتات ت َنمو غالباً في األراضي غی ِر ال ّز ّ
ِ
ِ
ِ
المادة
فحین تأتي الحشر ُة تسقطُ علی هذه
مادة ل َزجة (چسبناک) و لها غالباً رائح ٌة َع ِط َرةٌ.
النباتات
الحشرات .لهذه
بصید
حاجتها
ّ
أوراق علیها ّ
ٌ
َ

بات! »
تقدر الخالص منها َف
و ال
ُ
یصیدها النّ ُ
ُ

الخالص من بعضِ النباتات؟
تقدر الحشرة
63636لماذا ال
َ
ُ

رید أن َ
		
النبات!
تأکل
َ
 )1أل ّنها تُ ُ
ٍ
 )3بسبب وجود ما ّدة لَزجة علی أوراقها!
63637ما هو العجیب في الطّبیعة؟ هو أن ن ُشاهد ...............
ِ
النبات!
 )2الحشر ُة تأتي نحو
النبات!
تصید
 )1الحشر ُة
َ
ُ
63638عیِّن العبار َة ال ّتي فیها خبر عجیب:
		
بات حشر ًة جمیلةً!
 )1أک ََل ال ّن ُ
صیادها!
 )3ف ََّرت حشرة جمیلة من ید ّ
للنص:
عین العنوان المناسب
ِّ
ّ 63639
الصیاد
 )1هدایة اهلل!
 )2النبات ّ
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ینشر رائح ٌة َع ِطر ٌة!
النبات
إن
َ
ّ )2
ُ
مر ًة ثانیةً!
ألن الحشرة ال تُ ُّ
ّ )4
حب أن تطیر ّ
الحیوان یصید ال ّنبات و یأکله!
)3
ُ

 )2أ َکلَت الحشر ُة نباتاً جمیالً!
تجذب اإلنسان!
 )4لبَعضِ النباتات رائحة عطرة
ُ
 )3صید الحشرات

َراغ:
عین الخطأ للف ِ
ج ِ
«64640یَن ْ َت ِظ ُر  ...............ل َ ْ
اضی َ
حظ َ َة ُر ُ
ین الفائزین!»ّ :
الریّ ّ
وع ّ

 )3األمَّهات

ّمون
 )1ال ّناس
المعل َ
ُ )2
ِ
الم ِ
ُس ُه َّن في ت ِ
أوالد َّ
ناسب:
َربیة
 ...............«64641االُم ُ
هن!» :عین الفعل ُ
َّهات أنْف َ
 )3تُتْ ِع ُب
 )2أت ْ َعبْ َن
 )1یُتْ ِعبْ َن
ِ
الصحیح:
وع
ح ْفلَ ُة لِتکریم ِ ال ّتلمیذ
عین الجواب َّ
المثالي في اال ُْس ُب ِ
 ...............«64642هذه ال َ
القادم!» ّ
ّ
 )3ی َ ْن َع ِق ُد
 )2اِنْ َعق ََد ْت
َ )1س َت ْن َع ِق ُد

الصحیحة:
عین العبار َة َّ
ّ 64643

أمام ِ
باب َص ِّف َّ
هن!
 )1اِجْت ََم َع الت
ُ
ّلمیذات َ
أمام ِ
		
باب َص ِّف ِهم!
 )3اِجْت ََم ُعوا التّالمی ُذ َ
لیس جمعاً سالماً:
ّ 64644
عین الفا ِعل َ
ب انْفجارٍ شَ ٍ
بسبَ ِ
دید!
 )1اِنْک ََس َر ْت ُزجاجات ال ِعطر َ
 )3ال تَ ْنز ُِل النعمات َعلَی أحَ ٍد من ال ّناسِ جا ِهز ًة!

عین الخَ ط َأ:
ّ 64645

 )1التّلمی َذتانِ سا َع َدتا زمیالتهما في َّ
الص ّف!
 )3هؤالء الط ُّال ُب اِجْ َت َه ُدوا في طلب العلم!
عین کلم َة « ُم َع ِّلم» فا ِعال ً:
ّ 64646
الم ْد َر َس ِة ُم َعلّم حاذق!
 )1ی ُ َد ِّر ُس في هذه َ
الم َع ِّلم حَ ْو َل الحدائق العام َِّة!
 )3تأ َّثرنا مِن کَالمِ ُ

الصحیحة:
عین العبارة َّ
ّ 64647

اإلیمان تُق َِّربانِ االنسان إلی ِ
اهلل!
العلم و
)1
ُ
ُ
اإلیمان االنسان إلی اهلل!ِ
العلم و
 )3یُق َِّربان
ُ
ُ
ِ
عین عبار ًة فیها َخط َآنِ اثنانِ :
ّ 64648
َّ
ُّ
َ
أعالم التقَدمِ في العالمِ!
اإلیرانیون َرف ََع
)1
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ُ
		
العقل!
خیر ن َعمِ اهلل لإلنسانِ
ُ )3
ج ْم َع ال ّتکسی ِر فا ِعال ً:
ن
عی َ
ّ 64649
الطب ّیةَ!
وانات بِغَریزتها
ح َی ُ
 )1تَ ْعر ُِف ال َ
َ
األعشاب ّ
َ
الطبیعیة!
الم ْع ِجزات
)3
سوف یَست ُ
ّ
َفید البَ َش ُر یَوماً مِ َن ُ

الصیا ُد و الحشر ُة َصید ُه!
 )4ال َّن ُ
بات هو ّ

الع ِطرة
 )4ال َّنباتات َ

 )4الط ُّالب
ب
 )4أت ْ َع َ
ت تَ ْن َع ِق ُد
 )4کانَ ْ

أمام ِ
باب َص ِّف َّ
هن!
 )2اِجْت ََم َع ْ
ت التّلمیذتانِ َ
ّالبات اِجْت ََم ْع َن أمام ِ
باب َص ِّف َّ
هن!
 )4الط ُ
غافلون!
حن
َ
 )2تَ ْمضي أوقات الحیاة و نَ ُ
ِ
ِ
علی قَ ْد ِر ُعقُول ِ ِهم!
 )4تَ ْرتَف ُع َد َرجات العباد ٰ
ِ
للعباد!
َزائن ُعلُومِ ِه
 )2نَ َش َر اهلل خ َ

لمسا َع َدت ِ ِه!
أس َر ُعوا ال ّناس نَحو َّ
ْ )4
الر ُجلِ ُ

بأبیات جَ ٍ
ٍ
میلة!
َالم ُه
الم َع ِّلم أک َْم َل ک َ
ُ )2
ِ
أن تالمی َذ ُه أفْضَ ُل ال َّتالمیذ!
الم َعلّم ّ
 )4ا ْع َتقَد هذا ُ
اإلیمان االنسان إلی ِ
اهلل!
العلم و
 )2یُق َِّر ُب
ُ
ُ
االنسان إلی اهلل!ِ
ِ
اإلیمان
 )4تُق َِّر ُب العل ُْم و
َ
ُ
الم ْست َْو َص ِ
ف!
ضی في هذه َ
الم َم ِّرضات تَ ْع ِطف َْن َعلَی َ
ُ )2
الم ْر ٰ
ِ
ِ
ِ
َّ
راستهم!
الم َعل ُّم هذا الط ُّال َب َعلَی ُم َ
واصلَة د َ
 )4شَ ج َع ُ
خاصاً!
 )2تَحتوي خ ُ
َزانات البَطّ زیتاً ّ
 )4تُفر ُِز غُد ُد لسان القطّ سائال ً ُمط َِّهراً!
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ضمیر ُمس َت َتر:
عین عبار ًة فا ِعلُها
ّ 65650
ٌ

ح َّرك!
یون
البوم ِة ال تَ َت َ
ُ )2ع ُ
َ

باحیةَ!
مارس َ
 )1الموا ِط ُن َ
الریاض َة ّ
ون ی ُ ُ
الص ّ
ون ّ
ح َی ِ
		
وانات!
بقیة ال َ
 )3ی ُ َ
حذّ ُر الغراب ّ
عین فاعال ً موصوفاً:
ّ 65651
ِ
ح ّراً!
 )1یُمار ُِس ط ُّال ُب الجامعة نشاطاً ُ
ِعث من ِ
أضواء ُمل ََّونةٌ!
هذه األسماك
 )3تَ ْنب ُ
ٌ
عین «نا» فا ِعال ً:
ّ 65652
		
 )1ال نَ ْس ُج ُد ّإال لهلِ َّالذي َخلَقَنا!

کالمنا؟
 )2لماذا ال ی ُ َص ّد ُق ال ّناس َ

س ضمیراً بارزاً:
ّ 65653
عین الفاعل ل َیْ َ
ِ
ِ
رن نَجا َح تلمیذات ِه َّن!
الم َد ِّر ُ
سات ی َ ْن َتظ َ
ُ )1
 )3ال تَ ْست ِ
اإلنترنت إلضا َع ِة أوقاتِکم!
َخد ُموا
َ

َّ )2
ح َش ِ
رات!
ح ِّرک ُُه
الحیوان لِط َْر ِد ال َ
الذنَ ُب ُع ْض ٌو ی ُ َ
ُ
حضور ُّ
الضیوف!
 )4ط َبَخْنا
طعام العشاء قبل ُ
َ

الصغیرة إلَی السَّ ِ
ب اإلعصار األشیاء َّ
ماء!
َ )4س َ
ح َ
 )2اِلْ َت َقطَ صدیقي صور ًة جَمیل ًة مِ َن َّ
الط ِ
بیعة!
الم ْز ِ
رعة سریعاً مِن مِ ْنطقة ال َخطَرِ!
 )4تَبْ َت ِع ُد حَ َیوانات َ

ِ
الحافظین!
َیر
َ
 )3تو َّکل ْنا علی اهلل فَهو خ ُ

َ 65654ع ّین الخَ ط َأ في ت َعیینِ الفا ِعل:

الدنیا حَ َسن ًة و في اآلخرة!
ب لَنا في هذه ّ
َ )4ربَّنا اک ُت ْ

 )1اِنک ََس ِ
رت ُّ
الزجاجات عند لَ ِ
عب األطفال
 )3للغ ِ
ضمیر مستتر
ُراب
ح ِّذ ُر الحیوانات عند ال َخطَرِ
ٌ
صوت ی ُ َ
ِ
ِ
الصحیح عن الفاعل:
عین ّ
«65655یَ ْر َف ُعنا األخالق و االیمان عن ْ َد اهلل!» ّ

ضمیر بارز «ت»

 )2األخالق و االیمان
 )1ضمیر «نا»
ِ
جاح!»؟
65656کم فاعال ً في
عبارة « َّالذي یَعْ َم ُل و یَ ْد ُر ُس یُ ْم ِک ُن ل َ ُه ال َّن ُ
 )1واحد

 )2اثنان

ُ
المفعول به معاً:
عین عبار ًة جاء فیها الفا ِع ُل و
ّ 65657

		
ح ّرك َعین البُومة فإ َّنها ثابتةٌ!
 )1ال تَ َت َ
ِ
		
 )3ی َ ْرف َُع اهللُ ا ّلذین آم ُنوا منکُم!
س اسماً ُمثَنّ ٰی:
ّ 65658
عین فاعال ً ل َیْ َ
ِ
 )1الغُرابانِ یَت َّ
الغابة!
َحدثانِ َعن أخبا ِر
ِ
َعاو ُن الوالدانِ في تَ ِ
أوالدهما!
ربیة
 )3یَت َ

عین عبار ًة فا ِع ُل ُه ضمیر «الواو»:
ّ 65659

ِ
ُون ب ُِمطالَ َع ِة دروسهم قَ َ
االمتِحانِ !
)1
هؤالء ّ
مالء َمشغُول َ
بل ْ
الز ُ
حفر ًة عمیق ًة في الغابة!ِ
الص ّی َ
ادون ُ
 )3حَف ََر ّ
ُ
المفعول به:
عین عبار ًة لیس فیها
ّ 66660
		
الم ْص َنع أمسِ !
 )1أ ْغل ََق ُ
الع ّمال باب َ
مك!
 )3ه َ ْل تَف َّک ْر َت عن موضوع َمط َر السَّ َ

ُ
المفعول به:
عین عبار ًة جاء فیها
ّ 66661

ِ
عضنا ب ِبَ ْعضٍ !
 )1في کثیر ٍ مِ َن
األوقات یَتَأثُّر ب َ ُ

		
ُرصة غ َُّصةٌ!
 )3إضاع ُة الف َ

ُ
المفعول به:
َیس فیها
ّ 66662
عین عبار ًة ل َ

عیش في أعماقِ الم ِ
مائیة
 )2تَ ُ
حیط أحیاء ّ
ُ
ٍ
ِ
ٍ
ختلفة
جاهات ُم
البومة في اِ ّت
رأس
 )4ی َ َت َ
ح ّرك ُ

«أحیاء»
«رأس»

 )3األخالق

 )4ضمیر مستتر

 )3ثالثة

فاعل
 )4لَیس فیها ٌ

ِ
ضیئة!
الم
ث هذه
األضواء من ٍ
 )2تَ ْنبَ ِع ُ
نوع مِ َن البَکتیریا ُ
ُ
َ )4علَینا أن ال نَ َ
الکاذبین ب ُِس ٍ
تأ َّثر مِن کَالمِ
رعة!
َ
ِ
 )2تُشا ِه ُد َّ
التاریخی ِة!
الحوادث
الزمیلتانِ فِل ْماً حَول
ّ
اإلیرانیان في مسابَق َِة کرة الق ََدمِ!
 )4تَساوي الفریقانِ
ّ
بائی َة في أعماقِ الم ِ
حیط!
الغواصون شاه َ ُدوا
َ
المصابیح ال َک ْه َر ّ
ّ )2
ُ
ِ
ِ
ِ
راءته!
الم ْس َتم ُع َ
ون للقرآنِ لَ ُهم ٌ
ُ )4
ثواب من قَ َ
 )2اِلْ َت َقط ْنا ُص َوراً جمیل ًة في السَّ ِ
العلمی ِة!
فرة
ّ
المریض!
ّبیب الما ِه ُر
َ
 )4فَ َ
ح َص الط ُ
َئم!
ُ )2ج ْر ُح ذلك ال ُج ِّ
ندي ما کان یَلْت ُ
الطب ّیة!
 )4یُعال ِ ُج
األطباء بعض األمراض باألعشاب ّ
ّ
األسماك تَتَساقَطُ مِ َن السَّ ماء فَیأ ُخذُها ال ّناس لِط َبْ ِخها!
)2
ُ

 )1یَحْ ُد ُث َمط َر السَّ َمك َس َنویّاً في ُجمهوریّة ال ُهندوراس!
ِ
الم ْد َرسة منها!
کان
ُنثی!
َ )4
ُ
إدیسون فقیراً فَط ََر َد ُه ُمدیر َ
 )3یا أیّها ال ّناس ،إ ّنا َخلَقناکُم من َذ َکر ٍ و ا ٰ
کم مفعوال ً جاء في هذه العبارة؟
ب تَق َُّدمه!»ْ :
«66663أن ْ َز َل اهلل ال ِّن َعم َعلَی اإلنسان و شَ َّج َع ُه َعلَی االس ِتفا َدة منها ل ِ ُت َ
س ِّب َ
 )4أربَعة
 )3ث َالث َة
 )2اثنان
 )1وا ِحد
عین مفعوال ً به ل َیس ضمیراً:
ّ 66664
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 )1إ ّنا أنْ َزلنا ُه في لَ ِ
		
یلة الق َْدرِ!
اآلیات القرآنی ُة تُ ْخرِ ُجنا من ُّ
الظ ِ
لمات!
)3
ُ
ّ

ِ
المجاهدین؟!
 )2ه َ ْل تَعرِف َ
ُون هؤالء ُ
َّ )4
إن َّالذي َخلَقَك ی َ ْر ُز ُقك!

المفعول َ
ُ
قبل الفا ِعل:
عین عبار ًة جاء فیها
ّ 66665

 )1ال تَعبدوا مِ ْن دونِ ِ
		
اهلل أحداً!
ُ
ِ
		
ح ُجراتهم!
ذ
ف
وا
ن
ّالمیذ
ت
ال
 )3أ ْغل ََق
َ
ُ

ت ال ُّنقود الور لأِ
مر ٍة!
الصین اِ ْس َتخ َْد َم ْ
ََ ّ
َ )2دولَ ُة ّ
قیة ّول ّ
المل َْع ِ
ب!
 )4شاه َ َدهُم األستا ُذ في َ

َیس مفعوال ًبه:
ّ 66666
عین العدد ل َ

السوق ثالثة أفالم ِعلم َّیة!
 )1اِشْ
ُ
تریت مِن ّ
ٍ
رساالت َعبْ َر اإلنترنت!
َمس
 )3اِ ْس َتل َْم ُ
ت من صدیقي خ َ
ضمیر «الیاء» مفعوال ً:
عین
ّ 66667
َ
ِ
ِ
المین!  )3یا َصدیقتي ،ال تَیأسيَّ ،
أحد؟!
 )1یا َس ِّیدتي ،أنت َغ َّی ْرت حیاتي!
إن اهلل َمعنا!  )4لماذا ال ی َ ْس َم ُع صوتي ٌ
 )2یا َر ِّب ال تَ ْ
ج َعل ْني َم َع القومِ الظّ َ
عین فعال ً ال یَق َْب ُل المفعول به:
ّ 66668
ِ
 )4اُک ُتبوا
 )3ا ْس َتخ َْد َم
َ )2ع َر َف
 )1اِنْ َفت ََح
ّ
محل الفاعل:
جمع تکسی ٍر في
66669عیِّن
َ
عشر العباً!
المل َْعب َ
 )2یَل َْع ُب في هذا َ
أحد َ
ِ
هم!
إدیسون ألْف ا
 )4اِ ْخت ََر َع
ٍ
ختراع ُم ٍّ
ُ

تطمئن القلوب
！ )2أال بذکر اهلل
ّ

！ )1إذا خاط َبهم الجاهلون قالوا سالماً

الطب ّیة بغریزتها!
السماء إعصار شدید!
 )3یسحب األسماك إلی ّ
 )4تعرف بعض الطّیور األعشاب ّ
َّ
فتدخل المدیر و ن ََصحنا و َّ
ّ
ندمَنا علی عملنا القبیح».
َضاربنا
الصحیح عن
67670عیِّن َّ
المحل اإلعرابّي لضمیر «نا» في العبارة التالیة علی ال ّترتیب« :ت َ
 )2مفعولبه ،مفعولبه ،فاعل ،مضاف إلیه

		
 )1فاعل ،مفعولبه ،فاعل ،فاعل

 )4فاعل ،فاعل ،فاعل ،مضاف إلیه

 )3فاعل ،مفعول به ،مفعولبه ،مضافإلیه

ّ
اإلعرابي للکلمات:
المحل
الصحیح عن
67671عیِّن َّ
ّ

عین :مفعولبه

تتحرك عینها؟
أن البومة ال
 )1هل تعلم ّ
ّ
 )2قد د ّلت بعض الحیوانات اإلِنسان في بعض األمور!
الضغط!
 )3ال یقبل الشعب
اإلیراني ّ
ّ
 )4ربَّنا ا ّلذي أخرجنا من ظلمات الجهل!

الضغط :صفة
ّ

الحیوانات :فاعل

ل به
نا :مفعو 

الصحیح لتکمیل عبارة «یُشاورنا  ............عند القیام ببعض أمورهم!»:
67672عیِّن َّ

 )1زمیالتنا

األمهات
ّ )2

 )3الوالدانِ

 )1أربعة

 )2ثالثة

 )3خمسة

 )4المعلّمون

67673کم فاعال ً جاء في ！ربَّنا إنَّنا سمعنا منادیاً یُنادي لإلیمان أن آمَنُوا بربِّکم فآمنّا؟
67674عیِّن فعال ً مزیداً
ثالثیاً فاعله ظهر في العبارة:
ّ

 )1الحسد یأک ُُل الحسنات کما تأک ُُل ال ّنار الحطب!

 )4ستّة

 )2فمن رحمة اهلل الواسعة یَتراحَم الخلق!

ت أقدامنا!
 )3ربَّنا أفرِغْ علینا صبراً و ث َ ِّب ْ

مرتین في سنة أحیاناً!
 )4تَ ُ
حد ُث هذه الظاهرة ّ

67675عیِّن عبارة لیس فیها مفعول به:

اجع ْل لي لسان صدقٍ في اآل ِخرین
！ )2و َ

 )1هل تستطیع أن تدیر رأسك دائرة کامال ً؟
حباً لهما عبادة!
نظر الولد إلی والدیه ّ
ُ )3

 )4حسن األدب یستر قبح ال ّنسب!

مقدماً علی الفاعل:
67676عیِّن عبارة جاء المفعول ّ

		
！ )1إ ّنا خلقناکم من َذ َکر ٍ و ُأنثی
 )3هاتان قصیدتان أنشدهما شاعران کبیران!

！ )2و ال یَظلم ربُّك أحداً

السنة الماضیة!
تشرفنا بزیارة المدن
ّ
المقدسة األربعة ّ
ّ )4

عین الخَ ط َأ في تعیین الخَ بر:
ّ 67677
َّ
ِ
حلیب الطا َزج َم ْملُوء ب ِالکالسیوم!  )3األنْ ُج ُم ُد َرر ُم ْنتَشرة!
ُ )1ز َمالء هاشم أوالد أذکیاء!
 )2ال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
داوة العاقل َخیر من َصدا َقة الجاهلِ »:
ّ 67678
عین الخَ ط َأ عن عبارة « َع َ

مضافالیه

مبتدا
 )1عداوة
 )2العاقلِ
ِ
ح ّباً ل َ ُهما ِعبا َدة!»:
الصحیح عن الخبر في
الول َد إلی َ
والدیه ُ
عین ّ
ّ 67679
عبارة «نَظ َر َ
 )1إلی والدیه

ح ّباً
ُ )2

برها من نوع «اسم»:
عین ُ
ّ 68680
س َخ ُ
جمل ًة ل َیْ َ

		
ح ْسن األ َدب ی َ ْس ُت ُر ُقبح ال َّن َسب!
ُ )1
فسجي أفْضل لَ ْونٍ ُم ِّ
هد ٍ
ئ لألعصاب!
 )3البَ َن
ُّ

 )3خَیر

خبر

 )3لَ ُهما

العلم َک ْنز عظیم!
)4
ُ
		  )4الجاهل

صفة

 )4عبادة

 )2اَفْضَ ُل ال ّناس أنْف َُع ُهم لل ّناس!

السیارة!
 )4البَطّاریّ ُة َمخزن ال َک ْه َرباء في ّ

97

الصحیح في تعیین الخَ بر:
عین ّ
ّ 68681

َ )1م ْس ِجد اإلمام أثر قدیم في محافَظَة أصفهان!
االیراني اِبْنِ سینا في مدینة همدان
َ )3م ْرقَ ُد العالم
ّ

قدیم

ٍ
االعرابي للکلمات:
ح ّل
جواب
أي
ُّ 68682
ٌ
الم َ
صحیح َ
ح ْول َ
ّ

في مدینة

سبعون :مضافالیه
 )1عد ُد اِختراعات هذا العالم
َ
 )3ی ُ ْفر ُِز لِسان ال ِقطّ سائال ُمط َِّهرا :صفة

الصحیحةَ:
عین العبار َة َّ
ّ 68683

		
ح ّرك!
یون االنسان ُم َت َ
ُ )1ع ُ
باحیة!
الریاض َة ّ
الص ّ
 )3زمالئي یُمار ُِسون ّ

لف نوعه:
عین خبراً یَخْ َت ُ
ّ 68684

أثار اِنتباه ُزمالئنا!
 )1خَبَر نَجاح فریقنا َ

 )3عداوة العاقل خیر من صداقة الجاهل!

بیةَ!»
ار ...............
عین ّ
األجسام الخَ شَ ّ
ّ 68685
َ
الصحیح للفراغ« :النّ ُ
 )2تَحْ َتر ُِق

 )1یَحْ َتر ُِق
جملتانِ ِاثنتانِ :
عین عبارة فیها ُ
ّ 68686
ٍ
ِ
بحاجة إلی َدلیل السَّ فرِ!
القافلة
اج
ح ّج ُ
ُ )1

 )2جنو ُدنا األقویاء جنو ٌد مؤمنون
 )4ه ُ َو ی َ ُ
راسی ِة
عمل بواجبات ِ ِه ّ
الد ّ

األقویاء
ِّ
راسیة
الد ّ

ِ
ح ّرك عیونها :فاعل
باء تُ َ
 )2الح ْر ُ

ح َیوانات :مفعولٌبه
قیه ال َ
 )4ی ُ َ
حذّ ُر الغراب ب َ ّ
جرتك ُمغْلَ َقةٌ!
ح ْ
باب ُ
ُ )2
جاج النافذة!ِ
 )4اِنْک ََسرت ُز ُ
نباتات مفیدة لِعالج األمراض!
األعشاب الط ّّب ّی ُة
)2
ٌ
ُ

الدنیا مزرعة اآلخرة!
ّ )4

 )4تُحْر ُِق

 )3یُحْر ُِق

الدینار و الریال و اللّیر ُة أسماء ال ّن ِ
قود!
الدرهم و ّ
ّ )2
ّ
ُ
ِ
نهایة المسابَق َِة!
 )4شَ َّج ْعنا فریقنا الفائز في

ٍ
ِسرعة!
 )3الحیوانات تَبْ َت ِع ُد َعن مِ ْنطقة الخَطر ب
ِ
الم ْد َر ِ
العام ِّ
عین الخَ طَأ:
الد
راسي ال َ
سة!» ّ
ب تالمیذُ القَریة إلی َ
ُ «68687
جدید اب ْ َت َدأ و َذهَ َ
ّ
 )3التّالمیذ :فاعل
 )1اِبْت ََدأ :فعل و فاعله ضمیر مستتر  )2الجدید :خبر

 )4القریة :مضافالیه

عین خبراً موصوفاً:
ّ 68688
ِ
ُّ
		
ح ْزنِ !
)1
یان الد ِ
موع م َن ال ُ
البکاء جَ َر ُ
ُ
ِ
رضی!
َشفی
مکان ُم َ
ٌ
ج َّه ٌز ل َفحْصِ َ
ُ )3
الم ٰ
الم ْست ٰ
ِ
حوا معانیها!»:
المرور و شَ َر ُ
ب ال ّتالمیذُ صحیفة جداریّة و َر َس ُموا فیها عالمات ُ
ّ 68689
عین الخَ ط َأ َعن عبارة «ک َ َت َ
المضافالیه
ِ « )2جداریّة» و «المرور»
مفعولبه
« )1عالمات» و « َمعاني»

ٍ
حیفة جداریّ ٍة!
ُولون بِتَهیئة َص
 )2ال َّتالمی ُذ َمشغ َ
وضوع َّ
المرور!
َ )4م
ُ
الصحیفة قوانین ُ

َ « )3ر َس ُموا» و «شَ ر ُحوا»

فعل و فاعله ضمیر بارز

ِ
العبارات ال ّتالیة:
حیح ِمن
الص َ
عین ّ
ّ 69690

ثابتات في طریقِ ال َّنجاحِ !
المؤمنات
ساء
ُ
ٌ
 )1ال ّن ُ

		
ناجحات في االمتحان!
 )3اُختاي
ٌ
ف ن َو ُع ُه:
عین خبراً یَخْ َت ِل ُ
ّ 69691
الید خیر من َع َش ٍ
 )1عصفور في ِ
الش ِ
رة َعلَی َّ
جرة!
ٌ
َّ
حاول ل ِ َت ْه ِ
 )3ذلك عصفور ی ُ ُ
یئة الطعامِ ل ِ ِفراخه!
69692عیِّن الخطأ في تعیین الخبر في العبارات:

خاصة!
عام ینعقد بمناسبة ّ
 )1المهرجان احتفال ّ

ّ
		
！کل حزب بما لدیهم فرحون
)3
الصحیح في تعیین الخبر:
69693عیِّن َّ

 )2هذه البِئر مملوء مِ َن ِ
الماء البار ِِد!
ٌ
صدیقتاي اِ ْع َتذ ََر ْت مِ ْن َع َملِهما السَّ ِّیئ!
)4
َ
 )2ال ِعل ُْم في ِّ
جرِ!
ح َ
الصغَر کال َّنقْشِ في ال َ
هلل اَنْف َُع ُهم ل ِ ِ
 )4أحَ ُّب ِ
عباد اهلل إلَی ا ِ
عباده!
ّ
！کل نفس ذائقة الموت
)2

السفر!
سید القوم خادمهم في ّ
ّ )4

ورقیة في العالم!
ّ )1
الصین ّأول دولة استخدمت نقوداً ّ

أحب عباد اهلل إلی اهلل أنفعهم لعباده!
ّ )2
 )4هذه حیوانات ال تعیش ّإال في الظّلمات!

السکوت خیر من ال ّندم علی الکالم!
دم علی ّ
 )1ال ّن ُ

طبي دائم!
 )2لسان القطّ سالح ّ

 )3خُمس سکّان العالم من المسلمین!

69694عیِّن الخطأ في تعیین الخبر:

سعدي الجمیلة نافعة لنا!
 )3قراءة أبیات
ّ

ّ
اإلعرابي للکلمات:
المحل
69695عیِّن الخطأ عن
ّ

		
 )1قالوا :هذا ما و َع َدنا اهلل :فاعل
بالبر و تنسون أنفسکم :مفعول به
！ )3أ تأمرون ال ّناس ّ
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 )4التّالمیذ

فاعل

حمق اإلغراق في المدح و الذّ ّم!
 )4أکبر ال ُ
 )2ذَنب واحد کثیر و أل ُْف طاعة قلیل :صفت
الصال ُة مفتاح ِّ
کل خیر :مضاف إلیه
ّ )4

البقیة:
69696عیِّن الخبر یختلف نوعه مع
ّ

 )1قَ ْصد األمامِ بحرکته إصالح ّأمة رسول اهلل!

النبي فرحون عند استماع خبر االنتصار!
 )3أصحاب
ّ

َّ
غتنم الفُرص ناجح في النهایة!
 )2الذي ی َ ُ

محبة اآلخرین!
ُ )4
ح ْسن الخلق یجلب ّ

یغرد فوق غصون األشجار!» :
69697أکمل الفراغ بما یکون خبراً« :هذا ّ .............

 )1طیور

 )2الطّیر

ّ
محل المبتدأ:
69698عیِّن کلمة «ما» في
		
اس أبداً!
 )1ما أفلح من ظ َلم ال ّن َ
		
مما في یدنا!
 )3ما في ید اهلل أوثق ّ

ّ
محل الفاعل :
69699عیِّن کلمة «مَن» لیست في

الدراسة من کان عمره أکثر من أربعین سنة!
 )1بدأ ّ
 )3ینجح مِن بینکم من یصدقون في أقوالهم و أعمالهم!

 )3الطّیور

 )4طیر

ُحبه کثیراً في مصاحبتك!
)2
ُ
وجدت ما ا ّ

(هنر )98
(هنر  98با تغییر)

الشدائد بما یُساعدني فیها!
 )4أعرف صدیقي عند ّ

(خارج از کشور  97با تغییر)
 )2ال یخاف مِن الفشل من یعتمد علی نفسه دائماً!
الراحة!
ُحب من بین الموظّفین من ی ُ ّ
 )4ا ّ
حب العمل و ال یطلب ّ

الخلق
نوعیة الکلماتُ ！ :قل سیروا في األرض فانظ ُروا کیف بَدأ
70700عیِّن الخطأ في
َ
ّ

ُ )1قل :فعل أمر (مِن فعل «تَ ُ
فعلیة
مجرد ثالثي /فعل و مع فاعله جملة ّ
قول») ـ ّ

األصلیة( :س ي ر) /فعل و فاعله ضمیر «الواو»
 )2سیروا :فعل ماضٍ ـ حروفه
ّ
 )3انظُروا :فعل أمر ـ مصدره :نظر /فعل و فاعله ضمیر «و» البارز
 )4بَدأ :فعل ماضٍ ـ یقبل المفعول /فعل و مفعوله «الخلق»

خاصاً ت َنشره علی جسمها!»:
غدة
«70701للبطّة ّ
طبیعیة بالقرب من ذنبها ت َحتوي زیتاً ّ
ّ

فعلیة
 )1تحتوي :فعل مضارع ـ «التاء» فیه زائد ـ «ال یقبل» مفعول /فعل معفاعله جملة ّ

طبیعیة»
غدة
غدة :اسم ـ مفرد مؤ ّنث /موصوف و مبتدأ « ّ
ّ )2
ّ

خاصاً :اسم ـ مفرد ـ مذکّر ـ علی وزن فاعل /صفة للموصوف «زیتاً»
ّ )3
 )4تنشر :فعل مضارع ـ مزید ثالثي بزیادة حرف «ت» و مصدره :انتشار /فعل و مفعوله ضمیر «الهاء»

یسبوا معبودات المشرکین و الکُفّار!»:
«نظرنا أبونا و قال لنا :القرآن یأمر المسلمین أن ال
َ 70702
ّ

(مجرد ثالثي) /فعل و فاعله ضمیر «نا» البارز
أصلیة کلّها
نظرنا :فعل ماضٍ ـ حروفه
ّ
ّ
َ )1
 )2یأمر :فعل مضارع ـ حروفه
اسمیة
األصلیة« :أ م ر» ـ للغائب /فعل و معفاعله جملة
ّ
ّ

یسبوا :فعل مضارع لل ّنفي ـ مزید ثالثي من باب تفعیل /فعل و فاعله ضمیر «و»
 )3ال ّ
 )4المشرکین :اسم ـ ّ
یدل علی الجمع ـ «الیاء و النون» فیه زائدان /مضاف إلیه لِـ «معبودات» و هو مفعولبه أو مفعول

الصحیح في ضبط حرکات الکلمات:
70703عیِّن َّ
األسماك مِ َن السماء!ِ
ِ
دون في الهندوراسِ ُسقوطَ
اس یَشا ِه َ
ّ
 )1ال ّن ُ
ِ
 )3ال یَت ََأ َّثر ِجسم الب َّ
		
ط ِة ب ِالماء!
ُ َ
ُ
الصحیح في ضبط حرکات الکلمات:
70704عیِّن َّ
حن نَظَرنا إلی ِّ
لع ُق ُجرحَ ُه ِع َّدة َمر ٍ
ات حتّی یَل َتئِم!
القط ی َ َ
ّ
 )1نَ ُ َ
أنت تَ َص َّد ُق أن تَری َمط َر السَّ َم ِ
ك؟!
 )3هل َ
َ
َ
70705عیِّن الخطأ في قراءة الکلمات:
َفید مِنها ک ََدواء!ٍ
نباتات
األعشاب الط ّّب ّی ُة
)1
ٌ
َ
ج ِة نَست ُ
للمعالَ َ
ُ
مفید ٌة ُ

		
سر
！ )3ی ُ ُ
رید اهلل بِکُم ُ
الی َ

أن ِ
لماء َّ
وع مِ َن البَکتریا!
ث مِن نَ ٍ
هذ ِه األضواء تَنبَ ِع ُ
 )2اِکت َِش َف ُ
الع ُ
وانات إضافة إلی اِمت ِ
َالك ٍ
ح َی ِ
َّ )4
عامةً!
خاص ٍة ،تَ ُ
إن أغلب ال َ
لغة ّ
ملك لُغ ًة ّ
اإلغراق في المدحِ و الذّ مِّ !
حمقِ
ُ
أکبر ال ُ
ُ )2
ثمانون ناقِص عشرة یُساوي َسبعینٍ !
)4
ٌ
！ )2و ال یَظل ِ ُم َرب َُّك أحداً
！ )4ال یُک َِّل ُف اهلل َ نَفساً ّإال وسعها
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