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گفتار

اضافه یا کم ترجمه کردن ممنوع1

و  کنیم  ترجمه  کم  یا  زیاد  را  چیزی  هیچ  ترجمه،  در  نباید  عنوان  هیچ  به 

را  کلمه ای  هیچ  یا  نماند  باقی  ترجمه  بدون  کلمه ای  هیچ  باشیم  مواظب 

اضافه ترجمه نکنیم.

الّسالم علی عباد اهلل الّصالحین!

 سالم بر بندگان صالح سالم بر بندگان صالح خدا

»اهلل« ترجمه نشده و معنی 
نادرست است.

کلمات ترجمه شده و  تمامی 
درست است.

می شین!!!!!  روشن  کامل  اونجا  بشین!!!  متوجه  بهتر  تا  تست  داخل  بریم  بیاین 

کارگشاست! خیلی  ساده  نکته  همین  ولی 

و  ون  الفائز هم  أولئك  قلیلون؛  الَحّق  األنبیاء  کالم  یسمعون  »َمن   -

»! الُمرَشدون إلی طریق الَحّقِ

کم می باشند؛ و  که سخنان درست را از پیامبران شنیده اند،  1( آن ها 

که به طریق حق راهنمایی شده اند ! آنان رستگارانی اند 

تستولوژی

2( کسانی که سخن حق انبیا را می شنوند، اندک هستند؛ آن ها همان 

رستگاران و هدایت شدگان به راه حق می باشند!

کالم انبیا را بشنوند، اندک هستند؛ این انسان ها  که حقیقتًا  3( آن ها 

همان رستگاران و هدایت شدگان به مسیر حق و خدا هستند!

کم اند؛ ولی این انسان ها  انبیا بشنوند  از  را  که سخن حق  کسانی   )4

که به راه حق هدایت شده اند! همان رستگاران هستند 

2پاسخ

»الفائزون« به معنی »رستگاران« می باشد که در هر 4 گزینه آمده است و 

درست می باشد، ولی »الُمرَشدون« معنی »هدایت شدگان« می دهد، اما 

گزینه های »1« و »4«[ گزینه های »1« و »4« ترجمه نشده است. ]رد  در 

عربی  عبارت  در  چون  است،  اضافه  آمده،   »3« گزینۀ  در  که  »خدا« 

پس  شود،  ترجمه  اضافه  چیزی  نباید  که  گفتیم  ندارد.  وجود  »اهلل« 

گزینه »3«[ گزینه هم غلط است. ]رد  این 

گزینه های »3« و »4« آمده، اضافه است و در عبارت  که در  »انسان« 

گزینه های »3« و »4«[ عربی »اإلنسان« وجود ندارد. ]رد 

باالس! هم تستهاش تعداد که است ترجمه مبحث مباحث، سادهترین  از یکی

و جامعترین کتاب، این  در که است ترجمه مبحث برای درسنامه نداشتن جدید، نظام کتابهای  در بهخصوص بچهها معضالت  از یکی

این  در باشه. کامل کتابمون که وردیم آ آنها کّل  از صفحهای  چهار جمعبندی پایان  در و شده ورده آ  گفتار 30 قالب  در درسنامه کاملترین

در که جاهایی  مگر کنیم، مناسب دستهبندی و ی ور گردآ ترجمه مبحث  در و ر گذشته سالهای  کنکور تستهای غالب کردیم تالش بخش

کردیم. تألیف تست آنها  از که بود شده اضافه جدید نظام کتاب

و خوب خیلی و پلهپله میتونید و میکنه! شما به شایانی کمک که است مطالب دستهبندی کتاب، این فرد به  منحصر ویژگیهای  از یکی

یاد و خوندید تکتک را مطالب وقتی که وردم آ ترکیبی تستهای هم نهایت  در نشید. غافل مطلبی هیچ  از و بگیرید یاد را مباحث عمقی،

بپردازین! آنها حل به کردین دوره و گرفتین

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



1

    
ب 

ری
ع

و ت
ه 

جم
تر

    
ل

او
ش

خ
ب

9

گفتار

اضافه یا کم ترجمه کردن ممنوع1

)زبان 91(      فرصة لیشّجعوا الّناس علی أن یهتّموا بمکارم األخالق!«: 
ّ

کل کاألنبیاء یستفیدون من  مین 
ّ

»إّن المعل

که به مکارم اخالق اهتمام ورزند! کنند  1( معّلمان چون پیامبران از هر فرصتی استفاده می کنند تا مردم را تشویق 
که مردم تشویق شوند به مکارم اخالق اهتمام بیشتری بورزند! 2( آموزگاران و انبیا از هر فرصتی استفاده می کنند 

کنند! کنند به مکارم اخالق توجه بیشتری  3( آموزگاران و پیامبران از همه فرصت ها استفاده می کنند تا مردم را تشویق 
که از همه فرصت ها برای تشویق مردم و جلب آن ها به مکارم اخالق استفاده می کنند! 4( معّلمان چون پیغامبران هستند 

)خارج 91(     کبیرة و تغّیر مکانها!«:  ر علی صخرة 
ّ
»ال تنظر إلی ظاهر األشیاء الصغیر، فإّن قطرات الماء الصغیرة تستطیع أن تؤث

کوچک آب می توانند بر صخره ای بزرگ تأثیر بگذارند و مکان آن را تغییر دهند! کوچک اشیا نگاه مکن؛ چه قطرات  1( به ظاهر 
کوچک آب می توانند تخته سنگی بزرگ را از جای خویش حرکت دهند! کوچک دارند؛ زیرا بعضی قطرات  که اشیا ظاهری  2( نگاه نکن 

را از جـای خویـش  گذاشـته و آن  بـر تختـه سـنگی بـزرگ تأثیـر  کـه  کوچـک آب توانایـی آن را دارنـد  کـه قطـرات  کوچـک نـگاه مکـن،  3( بـه اشـیای ظاهـراً 
حرکـت دهنـد!

کوچک مثل قطره های آب می توانند از صخره ای بزرگ تأثیر بگیرند و آن را از جای خود  کنی؛ چون بعضی اشیای  کوچک اشیا نگاه  4( نباید به ظاهر 
تکان دهند!

)هنر 95(      :»!
ً
»قد زّود الخالق تعالی اإلنسان بحاّسة معنوّیة لُیمّیز بها الحسنة من السیئة تمییزًا صحیحا

کند! 1( خدای تعالی در انسان حس معنوی ای قرار داده تا به وسیله آن، نیکی را از بدی به درستی جدا 
2( خالق متعال، انسان را به حسی معنوی مجّهز ساخته تا به وسیلۀ آن، خوب را از بد تشخیص صحیحی بدهد!

کند! کار بد، به آسانی مجّزا  کار نیک را از  کرد تا  3( قطعًا خداوند، رشد انسان را به احساسی درونی تجهیز 
کمک احساسی درونی مجّهز نموده تا با آن، خوب بودن را از بد بودن، تمییز صحیح بدهد! 4( قطعا خداوند تعالی انسان را به 

)هنر 96(     ست براحة مّرة ُاخری!«: 
ّ

کانت قد اختفت في سجن ذهني، و تنف تي 
ّ
 »أخرجُت األفکار ال

کشیدم! گوشه ذهنم زندانی شده بود بیرون آوردم، و برای مرتبه دیگری، نفس راحت  که در  1( همه افکاری را 
کشیدم! کرده، برای یک مرتبه دیگر، به راحتی نفس  ج  گوشه زندان ذهنم پنهان بود خار که در  2( افکاری را 

کشیدم! کردم، بار دیگر به راحتی نفس  که در زندان ذهنی من زندانی بود بیرون  3( همه آن افکار را 
کشیدم! کردم و بار دیگر به راحتی نفس  ج  که در زندان ذهنم پنهان شده بود خار 4( افکاری را 

)زبان98(      »!
ً

 نظیفة
ُ

فوها و صارت الغرف
َ
فوا هذه الغرف جّیدًا، فنّظ فین أن ینّظِ ِ

ّ
»طلبت أّمنا من المنظ

کردند، تمیز شد! کنند، وقتی آن را نظافت  که آن اتاق را خوب تمیز  کنندگان خواست  1( مادرمان از نظافت 
کنند و اتاق ها نظیف شد! که تمیز شود، نظافت  که این اتاق ها را برای این  کرد  2( مادر ما از نظافتچی ها درخواست 

کردند و اتاق ها تمیز شد! کنند، پس آنها را نظافت  که این اتاق ها را خوب نظافت  3( مادرمان، از نظافتچی ها خواست 
کردند، اتاق نظیف شد! کنند، آنها هم پس از اینکه آن را تمیز  که این اتاق را نظافت  کرد  که نظافت می کنند درخواست  کسانی  4( مادر ما از 

)اختصاصی انسانی خارج98(      األعمال الحسنة!«  
ّ

 مّنا و ال وسیلة للوصول إلیها إال
ٌ

»من لم َیجد الجّنة علی األرض لن یحصل علیها في الّسماء، الجّنة قریبة

کس بهشت را روی زمین نیابد، آن را در آسمان نخواهد یافت، بهشت نزدیک ماست و فقط اعمال نیک، وسیله رسیدن به آن است! 1( هر 
که بهشت روی زمین را نیافت، آن را در آسمان نخواهد یافت، این بهشت در نزدیکی ماست و هیچ وسیله ای جز اعمال حسنه ندارد! کسی   )2

3( هر کس بهشت روی زمین را پیدا نکرده، در آسمان هم پیدا نمی کند، بهشت در همین نزدیکی است و تنها اعمال حسنه، وسیله رسیدن به آن است!
برای  اعمال نیک، هیچ وسیله ای  و جز  نزدیک ماست  این بهشت  را در آسمان هم پیدا نمی کند،  آن  را پیدا نمی کند  که روی زمین بهشت  کسی   )4

وصول به آن نیست!

)ریاضی 90(     گر درباره موضوعی خوب بیندیشم، به نتیجۀ مفیدی می رسم!«:  که ا کرده است  کرده ام ثابت  کسب  که در طول عمرم  »تجربه هایی 

ل حول موضوع تأّماًل حسنًا، وصلت إلی نتیجة مفیدة! کتسبُتها طول عمري، أّنني إن أتأّمَ 1( قد أثبتت الّتجارب اّلتي ا
، ألِصل علی نتیجة مفیدة! 2( قد ثبتت الّتجارب اّلتي تزّینت بها طول عمري، لو أتأّمل جّیداً

، ألصل علی نتیجة حسنة! کتسبته من التجارب في حیاتي، لو أتفّکر حول الموضوع جّیداً 3( لقد أظهرت ما ا
بي طول حیاتي، أّنني ألحصل علی عاقبة جّیدة، َلو فّکرت أفکاراً جّیدة! 4( لقد بّینت تجار
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)تجربی 91(     ق در شکار لحظه هاست؛ چه، فرصت های دست نیافتنی برای همۀ مردم پیش می آید!«:  
ّ
 »توانایی انسان موف

1( تحصل الفرص النادرة لکّل الناس و لکّنَ الناجح من یقتنصها!
 الناجح!

ّ
2( تأتي الفرص الثمینة لجمیع الناس، و لکن ال یستفید منها إال

3( مهارة اإلنسان الناجح في صید الّلحظات، فالفرص النادرة تحدث لجمیع الناس!
 الفرص الثمینة تحدث ِلّکل إنسان!

ّ
4( قدرة اإلنسان الناجح هو أن تصید الّلحظات، و إال

)هنر 93(     که در طول زندگی فقط یک بار استخراج می شود!«:  گنجی است  »هر لحظه از عمر ما 

ج مّرة طول الحیاه!  یستخر
ً
کنزا کّل لحظة لعمرنا تساوي  2( قیمة   !

ً
کنز یفیدنا إذا استخرجناه جّیدا کّلها   1( إّنَ لحظات عمرنا 

ج خالل تمام العمر مّرة!  یستخر
ً
کنزا 4( إّنما العمر و لحظاته لنا یشبه  ج طول الحیاه مّرة واحدة فقط!  کنز یستخر کّل لحظة من عمرنا   )3

)انسانی 94(      کند!«:  کند، باید استقامت بورزد و صبر پیشه  کس بخواهد خوشبختی و آرامش را در زندگی خود زنده  »هر 

1( اّلذي یرید أن یعیش بالسعادة و الّسکینة فعلیه االستقامة و الّصبر!
عادة و الّسکینة في حیاته، فلیقاوم و لیصبر! 2( من أراد أن ُیحیي الّسَ

 یجب علیه أن یسَتقیم و یصبر!
َ
3( من یطلب أن َیحیا سعیداً هنیئًا

4( اّلذي طلب أن یعیش في السعادة الهنیئة، فلیقاوم و لیصبر!

)خارج 95(      ات دنیوی، شایستۀ رحمت خدا نیستند؛ زیرا آن ها سرای آخرت را به خاطر زندگی دنیا رها می کنند!«: 
ّ

»غرق شدگان در لذ

1( اّلذین قد غرقوا في لّذات الّدنیا لیسوا مستأهلیَن لرحمة اهلل، ألّنهم یترکون دار اآلخرة من أجل حیاة الدنیا!
نیوّیة غیر مستأهلین لرحمة اهلل، ألّنهم یْدعون الّدار اآلخرة من أجل الحیاة الدنیا!

ُ
2( الغارقون في اللّذات الّد

3( اّلذین یغرقون في لذائذ الدنیا لیسوا مستأهلین لرحمة اهلل، بأّنهم یترکون الحیاة األخری بسبب حیاة الدنیا!
4( الغریقون في اللذائذ الّدنیوّیة غیر مستأهلیَن لرحمة اهلل، ألّنهم َیدعون آخرتهم بذریعة الحیاة الدنیا!

)زبان 98(      کمک می کند!«  بی  که مرا در آموختن عر »برنامه ای را یافتم 

1( حصلُت علی البرنامج اّلذي ُیساعد لي تعّلم العربّیة!
2( رأیُت البرنامج و هو ُیساعدني لتعلیم اللغة العربّیة!

3( وجدُت برنامجًا ُیساعدني في تعّلم العربّیة!
4( أخذُت برنامجًا ُیساعد في تعلیم الّلغة العربّیة!

عّین الّصحیح:      

گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ که  کسی از شما دوست دارد  کل لحم أخیه...﴾: آیا  1( ﴿أ یحّبُ أحدکم أن یأ
گناه، پس از ایمان به خدا، بدنامی است. 2( بئس اإلسم الفسوق بعد اإلیمان...: آلوده شدن به 

کنی! که از آنچه مانند آن در توست، از دیگران عیب جویی  کبر العیب أن تعیب ما فیك مثله!: بزرگترین عیب، این است  3( أ
گاهی عمر درخت بلوط به دو هزار سال می رسد. 4( قد تبلغ شجرة البلوط من العمر ألفي سنة!: 
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ترجمه »مصدر« به صورت »فعل« و بالعکس ممنوع2

یا  و  »مصدر«  صورت  به  را  »فعل«  نباید  عنوان  هیچ  به  ترجمه  مبحث  در 
کنیم.  »مصدر« را به صورت »فعل« ترجمه 

َهَب: رفت - رفتن
َ

- ذ
مصدری  نباید  و  است  فعل  »َذَهَب« 

ترجمه شود.

َهُب: می رود - رفتن
ْ

- َیذ
نباید مصدری  و  »َیْذَهُب« فعل است 

ترجمه شود.

هاب: رفت - می رود - رفتن
َ

- ذ
به  نباید  و  است  مصدر  »َذهاب« 

صورت فعل ترجمه شود.

مصدر  باید  یعنی  می شود؛  هم  مزید  ثالثی  باب های  شامل  مطلب  این 
برای  دهید.  تشخیص  فعل  از  را  آن ها  بتوانید  و  باشید  بلد  کامل  را  باب ها 
شما  برای  مثال  چند  با  را  مختلف  باب های  مصادر  نکنید،  اشتباه  اینکه 

می آوریم و بعد با هم تست حل می کنیم.

معنیمثال باب »مصدر«

ایمان داشتنإیمانإفعال

کردنُمکاَشَفةُمفاَعَلة مکاشفه 

کردنَتکذیبَتفعیل تکذیب 

ل مَتفّعُ
ُ

کردنَتقّد پیشرفت 

شهادت دادنِاسِتشهادِاسِتفعال

کردنِانِتشارِافِتعال منتشر 

دگرگون شدنِانِقالبِانِفعال

کردنَتظاُهرَتفاُعل تظاهر 

ل من تعب عمله!«:
ّ

 تقل
ً

 - »الیوم حاولت أن أعطی ذلك العامل هدّیة

کارگر، از سختی  که با دادن هدیه ای به آن  1( تالش من امروز این بود 
کارش بکاهم!

کارش  سختی  از  که  بدهم  هدیه ای  کارگر  آن  به  کردم  تالش  امروز   )2
کند! کم 

کارگر، بکاهم! کار آن  که با دادن هدیه، از سختی  3( امروز سعی نمودم 
کم شد! کارگر، سختی عمل او  4( با تالش امروز در دادن هدیه به آن 

2پاسخ

»أعطی« فعل است و به هیچ عنوان نباید به صورت »مصدر« ترجمه 
شود، پس »دادن هدیه ای / دادن هدیه« غلط است؛ چون »مصدر« 

گزینه ها[ است. ]رد سایر 
صیغه  در  و  می شود  مربوط  »هدّیة«  به  فعل  )این  کند  کم  تقّلل  

گزینه ها[ »للغائبة« ترجمه می شود.( ]رد سایر 
»حاولُت« فعل است و باید به صورت فعل »تالش کردم / سعی نمودم« 

گزینه های »1« و »4«[ ترجمه شود، نه به صورت مصدر و اسم. ]رد 

تستولوژیتجربی 92

سوءتفاهم طوری

»مصدر«  یا  التزامی«  ع  »مضار صورت  به  می تواند  ع«  مضار »أن+  ترکیب 
ع التزامی« ترجمه شود. ترجمه شود، »مصدر« نیز می تواند به صورت »مضار

علینا أن نذهب إلی 

المدرسة!

ع التزامی: باید به مدرسه برویم. مضار

مصدر: رفتن به مدرسه بر ماست.

هاب إلی المدرسة!
ّ

علینا الذ
ع التزامی: باید به مدرسه برویم. مضار

مصدر: رفتن به مدرسه بر ماست.

گفتار

ترجمه »مصدر« به صورت »فعل« و بالعکس ممنوع2

)زبان 86(      »تقّدم العدّو في أراضینا و هو یظّن أّن فشلنا قریب و لکّن شبابنا أثبتوا ضّد ذلك!«:  

گمان اینکه شکست ما ممکن است، در سرزمین ما پیشروی نمود، ولی جوانان ما ضّد آن را به ثبوت رساندند! 1( دشمن به 

کردند! گمان می برد شکست ما نزدیک است، ولی جوانان ما خالف آن را ثابت  که  کرد در حالی  2( دشمن در سرزمین ما پیشروی 

که شکست دادن ما نزدیک است، اما جوانان ما خالف آن را به اثبات رساندند! گمان این بود  3( پیشرفت دشمن در سرزمین ما به 

کنند! کرد ما را شکست خواهد داد، اما جوانان ما توانستند ضّد آن را ثابت  گمان  که  4( پیشرفت دشمن در اراضی ما وقتی بود 

)هنر 91(       للناس فعلیك أن تبدأ بتهذیب نفسك قبل أن تنصح اآلخرین!«:  
ً
»إن ُترد أن تکون إماما

گر بخواهی پیشوای مردم بشوی، باید قبل از مهذب ساختن دیگران، برای تعلیم خود اقدام نمایی! 1( ا

که دیگران را بیاموزی! کن، پیش از آن  2( هرگاه خواستی رهبر مردم باشی، پس شروع به مهّذب ساختن خود 

کنی، به تهذیب نفس خود بپردازی! که دیگران را نصیحت  گر بخواهی برای مردم پیشوا باشی، باید قبل از این  3( ا

کنی! که به تهذیب خویش قبل از نصیحت دیگران فکر  4( هرگاه خواهان رهبری مردم بودی، پس بر تو الزم است 
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)انسانی 92(       ثّم ُیعارضها!«:  
ً
 تاّما

ً
کا مور المختلفة حوله إدرا

ُ
 ثّم یجیبه، و أن یدرك اال

ً
م استماعا

ّ
کالم المتکل »علی اإلنسان أن یستمع إلی 

کامل موضوعات مختلف  از درک  کردن باید پس  را بدهد، و مخالفت  تا بتواند جواب آن  کالم مخاطب بر انسان واجب است  کردن به  گوش  1( خوب 
در اطراف انسان باشد!

2( جواب دادن به سخنان متکّلم پس از خوب گوش کردن به اوست و مخالفت کردن با امور مختلف باید پس از درک کامل موضوعات پیرامون او باشد!
3( انسانی که جواب سخنان شنونده را می دهد باید خوب گوش کند و برای مخالفت کردن با موضوعات مختلف، باید امور اطراف خود را کاماًل درک نماید!
کند سپس با آن ها مخالفت نماید! کاماًل درک  گوش دهد، سپس جواب او را بدهد و امور مختلف پیرامون خود را  کاماًل  گوینده  4( انسان باید به سخن 

)تجربی 97(      »یحتاج شبابنا إلی نماذج مثالّیة في العلم و العمل حّتی ُیهدوا إلی الّصراط المستقیم و یبتعدوا عن الضاللة!«: 

گمراهی دور شوند! 1( جوانان به نمونه های علمی و عملی برتری نیاز دارند تا به راه صحیح هدایت شده، از 
کنند و از ضاللت دور بمانند! 2( احتیاج جوانان ما در علم و عمل به نمونه های برتر است تا راه درست را پیدا 

کنند! کرده، از ضاللت دوری  3( نیاز جوانان ما به نمونه هایی برتر در علم و عمل است تا به صراط مستقیم هدایت 
گردند! گمراهی دور  4( جوانان ما در علم و عمل به نمونه هایی برتر احتیاج دارند تا به راه مستقیم هدایت شوند و از 

)هنر 92(      کنیم، زیرا بعضی از آن ها ما را به راه باطل می کشاند!«:  »ما نباید خود را با هر نوع شوخی مشغول 

1( علینا أن ال نشغل أنفسنا بکّل نوع من أنواع المزاح، فإّن بعضه یجّرنا إلی الطریق الباطل!
2( یلزم علینا أن لم ننشغل بکّل أنواع المزاح، ألّن البعض منه یجّر المسیر الباطل لنا!
3( یجب علینا عدم االشتغال بأّي نوع من أنواع المزاح، فبعضه یجّر لنا النهج الباطل!

4( علینا عدم االنشغال بکّل من أنواع المزاح، حّتی ال یجّر السبیل الباطل لنا!

)ریاضی 95(      که بسیار زیباست!«:  ح عبارتست از شکسته شدن نور خورشید در قطره باران  »پدیده عجیب قوس قز

! ح العجیبة ِهي ِانکسار ضوء الّشمس في قطرة المطر، و ِهي جمیلة جّداً 1( ظاهرة قوس قز
ِح ِانکسار الّضوء للّشمس في قطرات المطر، و ِهي دائمًا جمیلة! 2( إن الظاهرة العجیبة لقوس قز
! ح عجیبة و ِهي أن ینکسر الّضوء للّشمس عند قطرات للمطر، و جمیل جّداً اهرة لقوس قز 3( الظّ

ح و ِهي عندما ِانکسر ضوء الّشمس تحدث في قطرة المطر، و دائمًا جمیلة! 4( إّن ظاهرة عجیبة قوس قز

)هنر 95(      کنند!«:  که والدینشان به آنان اجازه نمی دهند به بهانه تأمین معاش، ترک تحصیل  »بسیاری از دانش آموزان هستند 

کثیر من الطالبات لهّن لترك دروسهّن بسبب تهیئة معاشهّن! 1( لن یسمح أبوا 
لبة موجودون بأن ال یسمح أبواهم لَترك الدارسة بسبب تأمین معاشهم!

ّ
کثیر من الط  )2

کثیر من الطاّلب ال یسمح لهم والداهم أن یترکوا الّدراسة بذریعة تأمین المعاش! 3( هناك 
البات بأّن والدیهّن لم یسمحا لهّن أن یترکن الدرس بذریعة تهیئة المعاش!

ّ
کثیرًا من الط 4( إّن هناك 

)خارج 95(      که دست دیگرت در دست خداست!«:  کنی، بدان  »وقتی دست دیگران را می گیری تا یاریشان 

1( إذا تّتخذ ید ااُلخری لعونهم، فتنّبه أّن یدك ااُلخری تکون بید اهلل!
2( إن أخذت ید اآلخرین لعونهم، فأنت تعلم أّن الید ااُلخری في ید اهلل!

3( عندما تأخذ ید اآلخرین لتساعدهم، فاعلم أّن یدك ااُلخری في ید اهلل!
4( لّما تّتخذ ید ااُلخری حّتی تساعدهم، فأنت تتنّبه أّن الید ااُلخری بید اهلل!

)عمومی انسانی خارج 98(       از خطا ایمن می گردد!« 
ً
گفتن بیاندیشد، غالبا کس قبل از سخن  »هر 

ر قبل أن تکّلم َسلم من الخطأ في األغلب! 2( من ُتفّکِ 1( من ُیفّکر قبل الکالم َیسلم من الخطأ غالبًا! 
ر قبل المکالمة قد َسلم من الخطایا في األغلب!

َ
4( اّلذي تفّک م قد َیسلم من األخطاء غالبًا! 

َ
3( اّلذي ُیفّکر قبل أن تکّل

عّین الّصحیح:      

گاه می شوند! 1( الّناس نیاٌم فإذا ماتوا انتبهوا!: مردم در خواب اند و هنگام مردن، آ
کیلومتر دورتر است! کردن برخی از ماهی ها، دویست  کیلومتر!: مکان زندگی  کانت تعیش بعیدة علی مائتي  2( بعض األسماك 

3( لیس شيء أثقل في المیزان من الخلق الحسن!: در ترازوی اعمال، چیزی سنگین تر از اخالق نیکو نیست!
کل عیب و هو أرحم الراحمین!: خدا تمام عیب ها را می پوشاند و مهربان ترین مهربانان است! 4( إّن اهلل ساتر 
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گفتار

ترجمه ضمیر3

ضمایر انواع مختلفی دارند:
1 ضمایر منفصل مرفوعی: هو / هما / هم...

2 ضمایر متصل مرفوعی: ذهبا / ذهبوا / ذهبَن....

3 ضمایر منفصل منصوبی: إّیاه / إّیاهما...

4 ضمایر متصل منصوبی / مجروری: ه / هما / هم...

برد بیشتری در ترجمه دارد »ضمایر متصل منصوبی«  کار که  نوعی از ضمیر 
و در ترجمه  یا حرف بچسبند  یا اسم  به فعل  این ضمایر می توانند  است، 

خیلی اثرگذار هستند.

ترکیب با حرفترکیب با اسمترکیب با فعلترجمه ضمیرضمیر

ــ شه ـَ برایشبرای اوَلهقلمشقلم اوقلمهمی زندشمی زند او رایضربهــــ

می زند آن دو / یضربهماشانهما
آن ها را

قلم آن دو قلمـهمامی زندشان
/ آنها

برای آن دو َلهماقلمشان
/ آنها

برایشان

برایشانبرای آنهاَلهم قلمشانقلم آنهاقلمهممی زندشانمی زند آنها رایضربهمشانهم

ـَ شها برایشبرای اوَلهاقلمشقلم اوقلمهامی زندشمی زند او را یضربهاـــ

می زند آن دو / یضربهماشانهما
آن ها را

قلم آن دو قلمهمامی زندشان
/ آنها

برای آن دو َلهماقلمشان
/ آنها

برایشان

برایشانبرای آنهاَلهّنَقلمشانقلم آنهاقلمهّنَمی زندشانمی زند آن ها رایضربهّنَشانهّنَ
ـَ تَك برایتبرای توَلَكقلمتقلم توقلمَكمی زندتمی زند تو را یضربَكــــ

برایتانبرای شماَلکماقلمتانقلم شماقلمکمامی زندتانمی  زند شما رایضربکماتانکما
برایتانبرای شمالکمقلمتانقلم شماقلمکممی زندتانمی زند شما رایضربکمتانکم
ــــ تِك ـَ برایتبرای توَلِكقلمتقلم توقلمِكمی زندتمی زند تو رایضربِكـ

برایتانبرای شماَلکماقلمتانقلم شماقلمکمامی زندتانمی زند شما رایضربکماتانکما
برایتانبرای شماَلکّنَقلمتانقلم شماقلمکّنَمی زندتانمی زند شما رایضربکّنَتانکّنَ

ــ مي ـَ برایمبرای منليقلممقلم منقلميمی زندممی زند من را یضربنيــــ
برایمانبرای ماَلناقلممانقلم ماقلمنامی زندمانمی زند ما رایضربناماننا

اسم«  به  متصل  »ضمیرهای  ترجمه  در  که  باشید  داشته  دقت  | نکته | 

گاهی از لفظ »خود« یا »خویش« استفاده می شود؛ مثاًل:

مؤمن، عمرش را در تنبلی تباه نمی کند.
را در تنبلی  مؤمن، عمر خود )خویش( 

تباه نمی کند.

ال یضّیع المؤمن عمره في الکسالة. 

- »یجب علی اإلنسان أن یحاول لالستفادة من النعم اإللهّیة في حرکته 

نحو الکمال!«:

کمال  از نعمت الهی برای حرکت به سوی  1( انسان باید در استفاده 
کند! بسیار سعی 

تستولوژیزبان 85

به  حرکت  در  خداوندش  نعمت های  از  بهره وری  برای  باید  بشر   )2
کند! کمال سعی  سوی 

که برای استفاده از نعمت های الهی در حرکتش به  3( بر انسان است 
کند! کمال تالش  سوی 

که برای حصول فایده از نعمت های خدا در رفتن  4( بر انسان است 
کند! کامل شدن تالش  به سوی 

3پاسخ 

که به صورت »حرکت  ضمیر متصل »ه« در »حرکته« باید ترجمه شود 
]رد  می شود.  ترجمه  خویش«  حرکت   / خود  حرکت   / حرکتش   / او 

گزینه ها[ سایر 
گزینه ها[ لهّیة: نعمت های الهی« ]رد سایر  »الّنعم اإل

گفتار

ترجمه ضمیر3

)هنر 87(      کن ُافّکر أبدًا في أّنني قادر بأن أبعدها عن حیاتي معتمدًا علی نفسي!«:   »لّما واجهت هذه المشکلة لم أ

کنم! 1( وقتی با این مشکل مواجه شدم، هرگز فکر نمی کردم بتوانم آن را با اعتماد بر خویشتن از زندگی ام دور 
گمان نمی کردم توانایی دور ساختن آن را از زندگی خود داشته باشم! کرد،  که این مشکل با من برخورد  2( همان وقت 

کنم! گمان نمی بردم بشود آن را با اعتماد بر نفس خویش از زندگی خود دور  که این مشکل با من مواجه شد،  3( زمانی 
که من با اعتماد بر نفس، قادر بر دور ساختن آن از زندگی باشم! کردم، هرگز فکر نمی  کردم  که با این مشکل برخورد  گاه  4( آن 
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)ریاضی 89(      زم، ُیصب باألمراض المختلفة!«: 
ّ

کثر من الال »إن یستفد اإلنسان من العناصر الّسّکریة أ

کند، به بیماری های مختلف دچار می شود! گر انسان بیش از حد از مواد قندی استفاده  1( ا
کند، بیماری های مختلف به او آسیب می رساند! گر انسان بیش از حد نیازش مواد قندی مصرف  2( ا

کند، بیماری های مختلفی به او ضرر می رساند! 3( انسان چنانچه از مواد قندی بیشتر از نیاز استفاده 
4( استفاده بیش از حد از مواد قندی برای انسان ضرر دارد و او را به بیماری های مختلف دچار می کند!

)خارج 89(      کمصباح َیهدیکم إلی طریق الرشاد!«:  »علیکم أن تّتخذوا العلماء الّصالحین 

که روشنی بخش راه هدایت می باشد! کنید  1( شما باید عالمان صالح را همچون مشعلی برای خود انتخاب 
که شما را به راه راست هدایت می کند! که دانشمندان صالح را چون چراغی برگزینید  2( بر شماست 

که فرزانگان شایسته را به عنوان نوری برای راه رشد و هدایت برگزینید! 3( بر شما واجب است 
کنید! که هدایتگر شما به راه صحیح می باشد، انتخاب  4( شما باید علمای صالح را چون چراغ 

)زبان 90(      کثر من غیرهّن!«:  »أخذتني الدهشة عندما شاهدت اجتهاد زمیالتي في أداء واجباتهّن أ

که بیش از دیگران در ادای وظایف خویش می کوشیدند می بینم، در شگفت می شوم! که تالش دوستان خود را  1( آن گاه 
گرفت! که در انجام دادن وظایفشان تالش می کنند، تعّجب و حیرت مرا فرا  2( وقتی سعی رفقایم را بیشتر دیدم 

کردم! که فعالیت همکالسی هایم را در انجام تکالیف بیشتر از سایرین دیدم، سخت حیرت  3( آن گاه 
گرفت! 4( وقتی تالش همکالسی هایم را در انجام تکالیفشان بیش از دیگران دیدم، حیرت مرا فرا 

)زبان 90(      »إّن هناك مفاهیم بسیطة في القرآن ندرکها و لکن ال نقدر أن َنصفها!«: 

که در قرآن است قابل فهم برای ما می باشند، ولی قابل وصف نیستند! 1( مفاهیم ساده ای 
که درکش می کنیم، ولی قادر به توصیفش نیستیم! 2( در قرآن مفاهیم ساده ای وجود دارد 

کنیم! که در قرآن است هر چند درک می کنیم، ولی قادر نیستیم آن ها را وصف  3( ما مفاهیم ساده ای را 
که هر چند ساده است و قادر به فهم آن هستیم، اما برای ما قابل وصف نیستند! 4( قرآن مفاهیمی دارد 

)خارج 90(      وه!«  َکُثر معاشر ی بهذه الخصلة 
َّ

کالمك لیصاحبك الّناس راغبین فیك، ألّن من تحل »أحسن 

کس مزّین به این خصلت شود، یارانش زیاد می گردند! که هر  کمال میل رفیق تو شوند، از آن جا  1( به نیکی سخن بگو تا مردم با 
کس به این خصلت آراسته شود، معاشران او زیاد می گردند! کنند؛ زیرا هر  کن تا مردم با میل با تو مصاحبت  2( سخن خود را نیکو 

کس خود را به این صفت بیاراید، بر معاشرین خود می افزاید! گردند؛ چه هر  3( نیکو سخن بگو تا مردم به تو متمایل شده رفیق تو 
کس از این خصلت بهره  مند شود، یارانش را زیاد می کند! 4( سخن زیبا به زبان آور تا مردم از تو روی نگردانند، چون هر 

)تجربی 92(      »ال تنظر إلی الدنیا بالتشاؤم،  فإّنه یتلف عمرك و ال یسمح لك أن تذوق طعم الحیاة الحقیقّي!«: 

کرده نمی گذارد تو طعم زندگی واقعی را بچشی! 1( با بدبینی هیچ گاه به دنیا منگر؛ چه عمر را تلف 

که طعم حقیقی زندگی را بچشی! 2( با بدبینی به دنیا نگاه مکن؛ زیرا عمرت را تباه می کند و به تو اجازه نمی دهد 

کنی! 3( به دنیا با بدبینی نگاه مکن؛  زیرا عمر را تلف می کند و به تو اجازه نمی دهد طعم زندگی حقیقی را درک 

کنی! که زندگی ات را تلف می کند نگاه مکن؛ چه اجازه نمی دهد طعم واقعی زندگی را درک  4( به این دنیا با بدبینی 

)ریاضی 94(      ً من مخلوقاته بخصائص ممتازة حّتی یستفید منها في الحفاظ عن نفسه مقابل خشونة الحیاة!«:  ّ
کال »زّود اهلل 

کند! 1( خدا هر یک از مخلوقاتش را خصوصّیت ممتازی بخشیده تا با آن خود را در زندگی خشن و سخت حفاظت 

گیرند! کار  کرده تا آن ها را در حفاظت از خود در برابر نامالیمات زندگی به  2( خدا همه مخلوقات را به خصایل برجسته ای مجّهز 

کدام از آفریده ها خصلت ممتازی داده تا بدان وسیله بتوانند از خود در مقابل خشونت زندگی محافظت نمایند! 3( خداوند به هر 

کند! کرده تا از آن ها در حفاظت از خویش در مقابل خشونت زندگی استفاده  4( خداوند هر یک از آفریدگانش را به خصوصیاتی برجسته تجهیز 

)خارج 95(      م األطفال،  إّن هذه الخصلة ُتبعدهم عنك!«: 
ّ

 غلیظ القلب عندما ُتعل
ً
»ال تکن فّظا

که این خصوصیت آن ها را از تو دور می کند! که بچه ها را آموزش می دهی، درشت خوی سنگدل مباش،  1( هنگامی 

که این خصلت آن ها را از تو دور می سازد! کن،  کودکان را درس می دهی، قلبت را از سنگدلی و درشتی دور  2( وقتی 

که آن ها را دور می سازد! گی است  که معّلم بچه ها هستی، این همان ویژ 3( نباید درشتی و غضب در قلبت باشد، در حالی 

که آن ها را دور می کند! کودکان را آموزش می دهی؛ زیرا این خصلتی است  که  4( نباید درشت خوی و سنگدل باشی، آنگاه 
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| عربی جامع |

با لغات ناآشنا در متن چه کنیم؟

که عبارتند از: برای فهمیدن لغات نا آشنا در متن، راه هایی وجود دارد 

1 تقلب طراح

2 ریشه یابی 

3 حدسینگ

4 فارسی بودن بسیاری از جاهای متن

کنیم:  و در این قسمت قصد داریم هر یک از این موارد را بررسی 

1 تقلب طراح

را  آن  یا  طراح  باشد،  نامفهوم  و  نامأنوس  شما  برای  لغتی  گر  ا اوقات  گاهی 

آن  دربارۀ  توضیحی  یا  و  می نویسد  عربی  به  را  معادلش  یا  می کند،  معنی 

به  داریم  قصد  اینجا  در  که  ببرید  پی  لغت  آن  معنی  به  شما  که  می دهد 

توضیح این مطالب بپردازیم:

1 معنی کردن

گاهی اوقات طراح خیلی شیک و مجلسی، معنی آن کلمه را برایتان می نویسد؛ 

کنید: به مثال های زیر دقت 

هنر 97
ِبـ الزئبق )جیوه(! هب في ماّدة ُتسّمی 

ّ
و هو أن یذّوب الذ

خیلی شیک، طراح »الزئبق« را »جیوه« معنی کرده است.

بی 98 تجر
... بواسطة القنوات أو األنابیب )لوله ها(!

طراح برایتان معنی »األنابیب: لوله ها« را نوشته است.

2 نوشتن معادل یا مترادف و متضاد

گاهی اوقات طراح برای حدس کلمه برای شما، مترادف یا متضاد و یا جمع 
یا مفرد آن را می نویسد:

بی 88 تجر
کاة )التقلید(، إحدی و سائل التعّرف علی أشیاء جدیدة! المحا

کاة« را نمی دانید، ولی از روی »التقلید«  شما معنی »المحا
کردن« می دهد. که معنی »تقلید / پیروی  پر واضح است 

انسانی 88
بّي! فبناء علی هذا نری أّنَ حاملي لواء )رأیة( األدب العر

دانش آموزان معمواًل معنی »لواء« را نمی دانند، ولی از روی 
که معنی »پرچم / َعَلم« دارد. »رأیة« واضح است 

ج 89 خار
 علی حسن صیاغة...!

ُّ
... تشاهد علی البضائع )األشیاء( َتدل

طراح چون احتمال داده دانش آموز معنی »البضائع« را نداند، 
به شما »األشیاء« را داده که بفهمید معنی »کاالها / اشیا« دارد.

زبان 90
 »ارتفع«(!

ُ
ورق بالماء لینخفض )ُمنذ حیث ُیمأل الز

»ُمنُذ  طراح  ولی  نمی دانند،  را  »ینخفض«  معنی  دانش آموزان 
»ارتفع«« را داده که بفهمید معنی »کم شدن / پایین آمدن« دارد.

انسانی 92

کي ال تسقط! یترك عمله لیواظب خلّیته )بیته( 
را  »خلّیته«  معنی  دانش آموز  که  است  داده  احتمال  طراح 
که از روی آن بفهمید  نداند، به همین دلیل »بیته« را داده 

معنی »خانه / مکان« می دهد.

ریاضی 96

کان اإلیرانّیون من رّواد )ج رائد( تلك الّنهضة! إضافة إلی ذلك 
چون دانش آموزان معنی »رّواد« را نمی دانند، طراح مفرد آن 
را برایتان نوشته است تا به وسیلۀ آن به معنی »پیشگامان« 

پی ببرید.

در این بخش می خوانیم 

متنچهکنیم؟ آشنادر بالغاتنا

تیپهایسؤاالتدرکمطلب

ی رسیدرکمطلبکنکورهایسراسر بر
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ج 96 خار

الصطیاد  المناسبة  الحیلة  خاذ 
ّ
اَت إلی  أو  االبتعاد  إلی  ع  فیسر

)صید( طعمته!
نمی داند  را  »اصطیاد«  معنی  دانش آموز  که  می داند  طراح 
معنی  بفهمد  آن  روی  از  که  داده  را  »صید«  همین  برای  و 

کردن« دارد. »صید 

ریاضی 98
ذي ُیعتبر )ُیعّد( من أهّمها!

ّ
فمن أنواعه نخیل الّتمر ال

از فعل »ُیعّد« که در بحث لغت و واژه خوانده اید، واضح است 
که »ُیعتبر« معنی »به شمار می آید / به حساب می آید« دارد.

بی 98 تجر
تغذیتها بمیاه العیون المتعّددة و اآلبار )جمع بئر(!

که در بحث لغت و واژه خوانده اید، می توانید  از روی »بئر« 
که »اآلبار« جمع و به معنی »چاه ها« است. تشخیص دهید 

3 توضیح دادن

آن  روی  از  تا  توضیح می دهد  کلمه ای  به  راجع  برایتان  اوقات طراح  گاهی 
کنید. کلمه پی ببرید؛ به مثال های زیر توجه  توضیح، به معنی آن 

زبان 89

أشاروا إلی أّنه البّد من وجود جزر معمورة )جزیرة فیها عمران(!

ممکن است دانش آموز معنی »معمورة« را نداند و برای همین، 
که از روی توضیح »جزیرة فیها  طراح توضیح آن را داده است 
که در آن آبادی است.« می توانید بفهمید  عمران: جزیره ای 

»معمورة« معنی »آباد« می دهد.

انسانی 90

أن  دون  من  الکهرباء(  به  یمّر  )ما  سلك  علی   
ً
واقفا طائرًا  رأیت  أ 

یهّدده خطر؟!

از روی توضیح »ما یمّر  به الکهرباء: آنچه از درون آن برق می گذرد«، 
که »سلك« معنی »سیم برق / سیم« می دهد. واضح است 

ج 90 خار

عند  المنجمد  )الماء  الجلید  بعض  ذوب  علی  یساعد  الملح 

ودة(!  البر

در  یخ زده  آب  البرودة:  عند  المنجمد  »الماء  توضیح  روی  از 
که »الجلید« معنی »یخ« می دهد. سرما« واضح است 

ریاضی 95

العنکبوت  تصنعه  )ما  العنکبوت  خیوط  شبکة  کبر  أ علی  ُاجریت 

کبیٍت لها(! 

از روی توضیح »ما تصنعه العنکبوت کبیٍت لها: آنچه عنکبوت 
»شبکة  که  است  واضح  می سازد.«  خود  برای  خانه  مانند 

خیوط« معنی »تار عنکبوت« دارد.

ریاضی 97

د منه المولود(! 
ّ
تصنع أنثی الّصقر بیضها )ما یتول

آن  از  فرزند  آنچه  المولود:  منه  یتوّلد  »ما  توضیح  روی  از 
متولد می شود«، واضح است که »بیض« معنی »تخم« دارد.

2 ریشه یابی

بردترین تکنیک های حدس لغات نا آشنا، ریشه یابی  یکی از مهم ترین و پرکار
نزدیک  دلیل  به  را  آنها  معنای  نحوی  هر  به  که  است  کلماتی  از  استفاده  و 
بودن ریشۀ کلمات می دانید. فکر نکنید که این کار راحتی است؛ بلکه تکرار و 
تمرین فراوان می خواهد. اآلن تعداد زیادی تک جمله از متن های سال های 
هم  با  کلی  صورت  به  را  متن   »3« انتها  در  و  می کنم  بررسی  برایتان  را  اخیر 
کرده و لغاتی از آنها را ریشه یابی می کنیم تا برای شما روشن تر شود. بررسی 

ریاضی 91

 باألشجار!
ً
کان من آماله أن یری حقله ملیئا و 

« را داشتید که معنای »پر شدن« 
ُ
، َیْمَتأِل

َ
در بحث لغت »ِاْمَتأَل

داشت؛ پس »ملیئًا« هم معنی »پر شدن« می دهد.

ریاضی 91

مّرت األّیام و مضت الّسنوات!

در بحث مترادف و متضاد در لغت و واژه، احتمااًل »َمَضی، 
پس  داشت؛  »گذشتن«  معنی  که  شنیده اید  را  َیمضي« 

»َمَضت« هم،  معنی »گذشت« می دهد.

بی 91 تجر

 عن رأیه، فبدأ یوّضح!
ً
سأله مازحا

که »بدأ یوّضح«  از روی »توضیح دادن« می توانید بفهمید 
کرد« می دهد. معنی »شروع به توضیح دادن 

بی 91 تجر

ی فیها دروسه!
ّ

تي تلق
ّ
فسألوا عن حیاته و عن المدرسة ال

که مثاًل می گفتید جریان  را داشتید  »القا«  در فیزیک بحث 
در فالن جسم القا شد، یعنی فالن جسم جریان را دریافت 
»دریافت  معنی  »تلّقی«  بفهمید  می توانید  آن  از  لذا  کرد، 

کرد« می دهد.

ج 91 خار

ِاستضعفوك فذبحو ك!

از روی »ضعف / ضعیف« خیلی واضح است که »ِاستضعفوك« 
معنی »تو را ضعیف یافتند« می دهد.

ج 91 خار

سفینة الحیاة تعلو في زمٍن و تهبط في زمن آخر!

أعلی« خیلی شیک می توانید بفهمید  از روی »عالی،  تعلو: 

که »تعلو« معنی »باال می رود، زیاد می شود« می دهد.
تهبط: لغت »َهَبَط / َیهبط« را در بحث لغت داشتید؛ پس 

»تهبط« معنی »پایین می آید« می دهد.

ریاضی 92

أحدهم قّوال ال ینتج غیر الکالم!

معنی  »قّوال«  که  است  واضح  یقول«  »قال،  روی  از  قّوال: 

»پرگو / پر حرف« می دهد.
که با  »ینتج«: هم ریشۀ آن »نتیجه« است؛ پس واضح است 

حرف »ال« معنی »نتیجه ای ندارد« می دهد.

ریاضی 92

م!
ّ

و الثالث یفاج� الّناس بعمله دون أن یتکل

گهان« که در بحث لغت داشتید، می توانید  از روی »فجأة: نا
که »یفاج�« معنی »غافلگیر می کند« می دهد. بفهمید 

ریاضی 92

و لکّنهم بعد زمٍن ُیفشی سّرهم!

 از روی »فاش شدن« که در فارسی هم به کار می بریم، واضح
می شود«  »فاش  و  مجهول  صورت  به  »ُیفشی«  که  است 

معنی می دهد.

ریاضی 92

هو یستعین علی قضاء أموره بالکتمان و یرّجح العمل بالّصمت!

کمک  یستعین: در نماز می گوییم »إّیاك نستعین: فقط از تو 

می خواهیم« که خیلی واضح است معنی »کمک می خواهد« 
می دهد.

کار می بریم،  که در فارسی به  یرّجح: از روی »ترجیح دادن« 

که »ُیرّجح« معنی »ترجیح می دهد« دارد. واضح است 
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هنر 92

تي تحدث بین األصدقاء ...!
ّ
کثیر من الحوادث الُمّرة ال و 

که در بحث لغت داشتید، واضح است   » َیَمّرُ »َمّرَ /  از روی 
که »المّرة« معنی »تلخ« دارد.

ج 92 خار

لماذا یتبعنا القمر عندما نسیر؟

که در فارسی داریم، می توانید پی  از روی »تبعیت / تابع« 
که »یتبعنا« معنی »تعقیبمان می کند« دارد. ببرید 

ج 92 خار

فهو یرافقنا في السّیارة و في القطار!

از روی »رفیق« یا »رفاقت« در فارسی، می فهمیم که »یرافقنا« 
معنی »همراهی مان می کند« می دهد.

برای اینکه بهتون ثابت بشه خیلی از کلمات و فعل های ناآشنای متن، با ریشه یابی 

قابل حدس هستند، چند متن از کنکورهای سراسری را به طور کامل براتون آوردم 

و کامل ریشه یابی کردم. دقت کنید!

انسانی 88

مس: أ ال ُتحّبین 
َ

 للّش
ً
 قالت یوما

ً
لقد جاء في األساطیر أّن ریحا

الجمیع  و  البیوت،  اخّرب  و  ادّمر  قوّیة  فأنا  قّوتي؟  لك  تکون  أن 

هل  الّشمس:  فقالت  رجل  مّر  الوقت  هذا  في  مّني!  یخافون 

فقالت  ثیابه؟!  یخلع  بأن  الرجل  هذا  تجبري  أن  تستطیعین 

الّرجل  أّما  تعصف،  فبدأت  شيء!  هذا  من  أسهل  لیس  الریح: 

فقد استمسك بثیابه بشّدة حّتی عجزت الریح! عندئذ قهقهت 

 
ً
شیئا ماء  الّسَ وسط  إلی  ارتفعت  قلیل  بعد  و  ساخرًة  مس 

َ
الّش

فشعر  حاّرًا.  الجّو  أصبح  و  هناك  من  أشّعتها  أرسلت  ثّم   ،
ً
فشیئا

الرجل بالحرارة و جلس، و بعد دقائق قام بخلع ثیابه!

األساطیر: از »اسطوره« می آید؛ پس احتمااًل معنی »اسطوره / 

الگو« می دهد.
که طرف می گوید »دمار از روزگار  ادّمر: در فارسی شنیده اید 

از  کردن /  ما درآورد«، پس حتمًا »ادّمر« هم،  معنی »نابود 
بین بردن« دارد.

« بود  ، َیُمّرُ که همان »َمّرَ که در بحث لغت داشتید،  مّر: این را 

و معنی »گذشتن« می داد.
و احتمااًل همین  کردن« می آید  از »اجبار / مجبور  تجبري: 

کنی« می دهد. کنی / وادار  معنی را دارد و معنی »مجبور 
یخلع: در فارسی اصطالح »خلع لباس کردن« را شنیده اید؟! 

معنی  ثیابه«  یخلع  »أن  فهمید  می توان  آن  روی  از  و  بله، 
بیاورد« دارد. »لباسش را در

که معنی  را خواندید  تعصف: در بحث لغت و واژه »عصف« 

»وزیدن« داشت.
استمسك: در مبحث لغت و واژه »ِاْسَتْمَسَك، َیْسَتْمِسُك« را 

گرفتن« دارد. که معنی »چنگ زدن / محکم  داشتید 
عجزت: از »عاجز شدن« می آید و معنی »عاجز شدن / ناچار 

شدن« دارد.

انسانی 88

معنای  و  می آید  کردن«  مسخره   / »تمسخر  از  ساخرًة: 

»مسخره کنان« دارد.
از روی آن واضح  ارتفعت: واژۀ »ارتفاع« را شنیده اید؟! ُخب 

که معنی »باال رفتن« دارد. است 

ریاضی 90

ی العنکبوت بصورة أساسّیة علی الحشرات بعد اصطیادها 
ّ

یتغذ

شبکة  بصنع  تقوم  کب  العنا بعض  فلهذا  یصنعها.  قوّیة  بشبکة 

ق هذه الشبکة 
َّ

ور عنکبوت واحد فقط، و ُتَعل یکفي حجمها لمر

ی في انشقاقات األرض، فیبقی العنکبوت 
َ

علی األغصان أو ُتلق

منتظرًا في أحد أطرافها. و عند عبور الطعمة تسقط فیها غافلة، 

ثّم  الصید،  علی  لیقبض  الشبکة  داخل  في  العنکبوت  فیندفع 

کب  یقوم بترمیمها و إصالحها انتظار فریسة ُاخری! و بعض العنا

تمتلك غددًا ساّمة قاتلة یستعملها العنکبوت في معارکه أمام 

خصومه و أعدائه!

کردن« می آید؛ پس معنی »تغذیه  ی: از »غذا« و »تغذیه  ّ
یتغذ

می کند« دارد.
کردن« می آید و معنی مصدری  اصطیادها: از »صید / صید 

کردن« دارد. کردن / شکار  »صید 
معنی  که  بفهمید  می توانید  کردن«  »اقدام  روی  از  تقوم: 

»اقدام می کند« دارد.
ُق« را داشتید که معنی مصدری  َق / ُیَعّلِ

َ
ق: در بحث لغت »َعّل

َّ
ُتعل

کردن« داشت. »آویزان 
معنی  که  داشتید  را  یلقي«  »ألقی،  لغت  بحث  در  ی: 

َ
ُتلق

مصدری »انداختن« داشت.
که در فارسی متداول است،  کردن«  تسقط: از روی »سقوط 

می توانید بفهمید معنی »سقوط می کند« دارد.
گهانی« می توانید بفهمید  غافلة: از »غفلت کردن / به طور نا

گهانی« دارد. معنی »نا
که می گویند »طرف قبض روح شد«؛ یعنی  شنیدید  یقبض: 

بفهمید  می توانید  همین  روی  از  مرد!  و  شد  گرفته  او  روح 
»یقبض« معنی »بگیرد« دارد.

معنی  که  داشتید  را  »فریسة«  کلمه  لغت  بحث  در  فریسة: 

»طعمه / شکار« دارد.
تمتلك: از »مالکیت / مالک بودن« می آید و معنی »دارند« 

می دهد.
که »ساّمة« معنی  ساَمة: از روی »سّمی« می توانید بفهمید 

سمی دارد.

هنر 98

گردن( طویل و أقدام طویلة فإّنها أطول  رافة حیوان لها عنق ) الّز

و  األوراق  في  الموجود  بالماء  تکتفي  هي  و  العالم،  في  حیوان 

َوجدت  إذا  أّما  ة؛ 
ّ
الجاف المناطق  في  تعیش  أن  تستطیع  لذلك 

الجدیدِة  األوراق  علی  ی 
ّ

تتغذ و   ،
ً
کثیرا منه  َتتناول  فإّنها  الماَء 

کیفیة جسمها! لألشجار، و ُتساعدها علی تناولها 
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هنر 98

فُمها  لیصل  األمامّیتین  قدمیها  بین  ُتباعد  أن  من  رافة  للّز البّد 

مّما  بصعوبة،   
ّ

إال األّول  وضعها  إلی  تعود  ال  و  الماء  سطح  إلی 

 للّصید و هي في تلك الحالة! 
ً

َیجعلها عرضة

األخری  الحیوانات  من  جّدًا  کثر  أ الفرار  و  للحرکة  رافة  الّز سرعة 

األشجار.  بین  االختفاء  علی  ُتساعدها  نقوٌش  جسمها  علی  و 

رافة أذنین متحّرکتین لسماع جهة الّصوت! تمتلك الّز

»أقدام«  که  بفهمید  می توانید  زدن«  »قدم  روی  از  أقدام: 

معنی »پاها« می دهد.
تکتفي: از روی »کافی بودن« می توانید بفهمید که معنی »کافی 

است« می دهد.
در بحث لغت و واژه »جافة: خشک« را داشتید. ة: 

ّ
الجاف

معنی  بفهمید  می توانید  کردن«  »تناول  روی  از  َتتناول: 

»می خورد / تناول می کند« را دارد.
ی: از »غذا« و »تغذیه« می آید و معنی »تغذیه می کند« دارد. ّ

تتغذ

تناولها: واضح است که معنی »تناول کردن / خوردن« می دهد.

ُتباعد: از روی »ب / ع / د« و »ُبعد« و اینکه در فارسی می گویند 

»بعید است«، می توانید بفهمید که معنی »دور کند« می دهد.
»أمام«  و  می دهد  سرور  و  پیشوا  معنی  »امام«  األمامّیتین: 

معنی »جلو« دارد و »أمامّیتیِن« همان مثنای »أمام« است 
که معنی »جلویی« می دهد.

کاال«؟! بله!  که در فارسی می گویند »عودت  ال تعود: شنیدید 

از روی همین می توانید بفهمید معنی »برنمی گردد« دارد.
کاری  : شنیدید که می گویند طرف عرضه و توان انجام  ً

عرضة

آماده  و  »توان«  معنی  بفهمید  می توانید  پس  بله!  داره؟  را 
شدن می دهد.

معنی  بفهمید  می توانید  شدن«  »مخفی  روی  از  اإلختفاء: 

»مخفی شدن / پنهان شدن« می دهد. 
تمتلك: از روی »مالکیت« می توانید بفهمید که معنی »دارد، 

مالک می باشد« می دهد.
سماع: واضح است که »سماع« معنی مصدری »شنیدن« دارد.

3 حدسینگ

گاهی اوقات ریشه یابی هم جواب نمی دهد و شما ناچار می شوید معنی کلمه 
کلی عبارت تشخیص دهید  و معنی  و شرایط جمله  به ساختار  توجه  با  را 

کنید: که نیازمند تمرین زیادی برای تسلط است؛ به مثال های زیر دقت 

ج 90 خار

و بما أّنَ في مائه ملح فهذا ُیساعد علی ذوب بعض الجلید!

که می گوید: »با توجه به اینکه در آبش  از روی معنی جمله 
کمک می کند.«  که همین به آب شدن برخی ...  نمک است 
واضح است که »الجلید« باید معنی »برف / یخ« داشته باشد.

بی 89 تجر

کثر فهو ُمرهق! رّدد إذا 
َ
لکّن الّت

زیاد  تردید  که  »هنگامی  می گوید  که  جمله  معنی  روی  از 
که »ُمرهق« باید معنی  شود، پس او ... است.«، واضح است 

»خسته کننده / زیان آور / مانع« داشته باشد.

زبان 89

من الّناس من ظّنَ أّنَ الّراحة معناها االنغماس في الکسل!

کسانی  »از میان مردم  که می گوید:  به معنی جمله  توجه  با 
تنبلی  در   ... معنایش  راحتی،  می کنند  گمان  که  هستند 
 است.«، واضح است که »االنغماس« باید معنی »فرو رفتن / 

غرق شدن« داشته باشد.

زبان 89

إّنَ اإلنسان حین یقوم بعمل، فعلیه أن ُیحسن في انجازه! 

با توجه به معنی جمله که می گوید: »همانا انسان هنگامی که 
کار را به خوبی ... .«؛  که آن  کاری می پردازد، پس بر اوست  به 

که »انجاز« معنی »اجرا / انجام« می دهد. واضح است 

ریاضی 91

کان یعمل في حقله!  
ً
حا

ّ
إّنَ فال

با توجه به معنی جمله که می گوید: »همانا کشاورزی در ... کار 
که »حقل« معنی »مزرعه / باغ« دارد. می کرد.«، واضح است 

ج 91 خار

و هذا قانون یجري في العالقات بین الّدول!

با توجه به معنی: »و این قانون در ... بین دولت ها جاری است.«
که »العالقات« معنی »روابط« می دهد. واضح است 

ج 91 خار

بون من الّشوك لخوفهم علی أنفسهم! الّناس بطبیعتهم ال یقتر

که می گوید: »مردم به طور طبیعی  با توجه به معنی جمله 
به خاطر ترس از جانشان، به ... نزدیک نمی شوند.«، واضح 

که »الّشوك« معنی »خار / تیغ ...« دارد. است 

ج 91 خار

 بعد ثورات جرت 
ّ

الّدول المستعمرة لم تعترف بحق الّشعوب إال

کاألنهار! فیها الدماء 

که می گوید: »دولت های استعمارگر  با توجه به معنی جمله 
آن  که خون ها در   ... از  را نشناختند مگر بعد  حق دولت ها 
معنی  »ثورات«  که  است  واضح  شد.«،  جاری  رودها  مانند 

»جنگ ها / انقالب ها« می دهد.

4 بسیاری از جاهای متن، فارسی است

در  یا  و  هستند  فارسی  متن ها   70٪  
ً
معموال کنکور  در  که  کنید  دقت  بچه ها 

متن  تا  دو  اآلن  هستش!!!  واقعی  ولی  نشه  باورتون  شاید  دارند.  ریشه  فارسی 

با هم بررسی می کنیم تا باورتون بشه که بسیاری از قسمت های متن، فارسیه.

ریاضی 88

الّثواني و بتضییعها نهمل جزءًا من  إّنَ العمر معدود بالدقائق و 

و  باالجتهاد  المفقودة  وة  الّثر نسترجع  أن  یمکن  إّننا  حیاتنا! 

استرجاعه  المفقود فال یمکن  الوقت  أّما  و   ... بالّدرس،  المعرفة 

کالّسیف إن لم تقطعه قطعك! فلهذا نری  أبدًا! فقد قیل الوقت 

أوقاتهم.  من  المفیدة  باإلستفادة  ملتزمین  کانوا  الّناجحین  أّن 

ی 
ّ
 آخر یتول

ً
یقال إّنَ أحد العلماء قد مات أحد أقربائه فأمر شخصا

شيء  فوات  من  للخوف  الّدرس  مجلس  َیدع  لم  هو  و   ... دفنه 

الطفولة  زمن  من  بیة  الّتر إلی  بحاجة  الّثقافة  فهذه  العلم!  من 

!
ً
 فشیئا

ً
حّتی تنمو شیئا
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ریاضی 88

که  إّنَ العمر معدود بالدقائق و الّثواني: دقیقًا در فارسی داریم 

عمر، محدود به دقیقه ها و ثانیه هاست.
کردن« داریم. بتضییعها: در فارسی »ضایع 

جزءًا من حیاتنا!: در فارسی دقیقًا »جزیی از زندگی« را داریم.

الّثروة المفقودة باإلجتهاد: در فارسی »ثروت / مفقود / اجتهاد« 

را داریم.
بالّدرس: درس

الوقت المفقود: وقت مفقود )گم شده، از دست رفته(

در  أوقاتهم:  من  المفیدة  باإلستفادة  ملتزمین  کانوا  الّناجحین 

فارسی دقیقًا »الناجحین / ملتزم / استفاده / مفید / أوقات« 
را داریم.

إّنَ أحد العلماء قد مات أحد أقربائه: در فارسی تمام ترکیبات و 

گوشمان  کلمات »أحد العلماء / مات / أقرباء« را داریم و به 
آشناست.

مجلس الّدرس للخوف من فوات شيء من العلم!: در فارسی تمام 

کلمات »مجلس/الدرس/للخوف/شيء/العلم« را داریم.
بیة من زمن الطفولة: در فارسی دقیقًا »نیازمند  بحاجة إلی الّتر

کودکی« را داریم. تربیت از زمان 

زبان 89

و  الکسل  في  االنغماس  معناها  الراحة  أّن  ظّن  من  الّناس  من 

فّر  لما  کذلك  کان  لو  و  ذلك!  نحو  أو  ُمریح  کرسّي  علی  اإلّتکاء 

ال  و  حال  إلی  حال  من  التغییر  الّراحة  إّنما  العمل!  إلی  الّناس 

إّنها  الثابتة،  الحیاة  اإلنسان  علی  صعٌب  عمل.  إلی  عمل  من 

ذي 
ّ
ور هذا العالم سببه الملل ال کثیرًا من شر تمیت القلب! فإّن 

نتیجة اإلجتناب عن مواجهة حالة جدیدة. فلهذا نشاهد  هو 

کالجسم   
ّ

یمل  
ً
أیضا القلب  أّن  علی  یؤّکدون  بیة  التر علماء  أّن 

فدواؤه حینئذ هو التجدید و التغییر!

الکسل: »کسل« را در فارسی داریم.

را  صندلی«  کرسّي:   / »اّتکا  کلمه  دو  هر  کرسّي:  علی  االّتکاء 

در فارسی داریم.
التغییر من حال إلی حال و ال من عمل إلی عمل:

داریم  را  عمل«   / حال   / »تغییر  کلمات  تمامی  فارسی  در 
و رایج هستند.

»صعب:  کلمات  تمامی  الثابتة:  الحیاة  اإلنسان  علی  صعٌب 

و  داریم  فارسی  در  را  الثابتة«   / الحیاة   / اإلنسان   / سخت 
رایج هستند.

کلمات »شرور / هذا /  العالم سببه الملل: تمامی  ور هذا  شر

برد دارند. کار العالم / سبب / الملل« را در فارسی داریم و 
کلمات  تمامی  جدیدة:  حالة  مواجهة  عن  اإلجتناب  نتیجة 

را در فارسی داریم  »نتیجة / اإلجتناب: دوری / مواجهة« 
و رایج هستند.

تیپ های سؤاالت درک مطلب

سؤاالت درک مطلب کنکور به 8 دسته تقسیم می شوند که اآلن قصد داریم 
کنیم. این تیپ ها عبارتند از: این تیپ ها را با هم بررسی 

کلی،  مفهوم   4 متن  از  برداشت   3 استنباطی   2 جزئیات  از  سؤال   1

6 صحیح و  5 سؤال مفهوم در پوشش درک مطلب  مقصود، عنوان متن 
8 جای خالی که در متن آمده است  7 موضوعاتی  خطا 

1 سؤال از جزئیات متن: تکنیک اسکیم

که برای پاسخ به آن ها، نیازی به خواندن  کنکور هستند  برخی سؤاالت در 
کل متن و برداشت از متن نیست؛ بلکه دربارۀ جزئیات خاصی از متن سؤال 
را در صورت سؤال  کلیدی  کلمۀ  کافی است  می کنند. در این نوع سؤاالت 
پیدا کرده و در متن دنبال آن بگردیم و قسمتی از متن را که آن کلمۀ کلیدی 

در آن هست بخوانیم و به پرسش مربوطه پاسخ دهیم.
سؤال از جزئیات )تکنیک اسکیم(  پیدا کردن کلمۀ کلیدی در صورت سؤال 

کلیدی در آن است.  کلمۀ  که  و خواندن قسمتی از متن 

کثیر  کنز ثمین من الصعب الحصول علیه، فهذا في  إّن الصدیق الوفّي 
من األحیان خیر من األخ! فهو وسیلة في الشّدة و قبس هدایة و نور 
 

ّ
إال خالصة  تکون  ال  الّصداقة  و  الشدائد.  في  ُمعین  و  األّیام  ظلمة  في 

القلب  ینبض  لم  إذا  للّصداقة  معني  فال  األنانّیة.  شائبة  من  خلت  إذا 
لم عندما یصاب الصدیق بما یؤلمه! الشدائد محّك ااُلخّوة، و  بشعور األ
 في الحاجة، فإذا کان 

ّ
ّدة و ال ُیختبر إال

ّ
 في الَش

ّ
الصدیق الوفّي ال ُیعرف إال

کّل جانب، بل قد ینقلب العدّو  المرء في نعمة یأتي األصدقاء إلیه من 
ولئك األصدقاء  صدیقًا؛ و لکن إذا قّلت نعمه فیلتفت حوله باحثًا عن اُ
کثر المتمّلقون! ! و علی أّي حال لقد قّل المخلصون و  فال یجد لهم أثراً
فعلی اإلنسان أن یکون منتبهًا في مجال الصداقة و لیعلم أّن صدیق 
ترتعش  ال  فالّصداقة  أجاب.  لب 

ُ
ط إذا  و  َصدق  قال  إذا  من  الحّق 

بالحوادث و ال تضّعفها حوادث األّیام!

؟ إذا .............
ً
- علی أساس النّص متی ینقلب العدّو صدیقا

کان اإلنسان یتمّتع بالنعم!  )1
کان ُخلق اإلنسان و أعماله طّیبة!  )2

3( لم یر العدّو أنانّیة فینا!
4( قّلت مواهب العدّو و توّقع إعانتنا!

1پاسخ

صورت سؤال در مورد جزئیات سؤال پرسیده، پس »ینقلب العدّو« را 
که  چ می کنیم، اندکی قبل و بعد از آن را می خوانیم و پی می بریم  سر
که شخص در نعمت باشد، از هر جانبی دوستان به سمت او  »زمانی 
می آیند، بلکه حتی دشمن به دوست تبدیل می شود.« و می فهمیم 
بدل  دوست  به  هم  دشمن  حتی  باشد،  نعمت  در  ایشان  که  زمانی 
بالنعم:  یتمّتع  اإلنسان  »کان  یعنی   »1« گزینۀ  پاسخ  بنابراین  شده؛ 

انسان از نعمات برخوردار شود« است.
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کالخشب في ید النّجار، و لهذا  الوقت هو الماّدة الخام في ید اإلنسان 
قیمة  یعرف  العاقل  و  استعماله!  یحسن  أن  و  علیه  یحرص  أن  فعلیه 
الحیاة  أّن  أدرك  قد  و  إلیه،  الّشدیدة  حاجته  من  ناتجة  معرفة  الوقت 

ُتعّد بالّدقائق و الّثواني، فیجب أن تکون لهذه الّدقائق قیمٌة جلیلٌة!
لتزام بالمواعید الّزمنّیة هي من الّنماذج الّشائعة بین  و ظاهرة عدم اال
إنسان  کّل  في  تظهر  الّزمنّیة  العهود  و  الوقت  علی  فالمحافظة  الّناس 
یضّیع  اّلذي  هو  الُمهمل  اإلنسان  فإّنَ  اإلرادة،  قّوة  و  بالّصدق  ِاّتصف 

وقته بال فائدة فیسوء عیشه!
فالواجب یقتضینا أن نغرس عادة المحافظة علی المواعید في نفوس 
راسخة  ثابتة  العادة  هذه  وجدوا  کُبروا  إذا  حّتی  فولة، 

ّ
الط منذ  الّصغار 

روف، و حینئذ تنتظم األعمال و یسود الّنظم و 
ّ
الیمکن أن تغّیرها الظ

تزداد فرص الّنجاح و یعیش الّناس في طمأنینة!

- من یراعي العهود الّزمنّیة؟

2( الّصابر و قوّي اإلرادة! 1( الّصدوق و ذو اإلرادة! 
4( العاقل و الوفّي! 3( الّصادق و العاقل! 

1پاسخ

صورت سؤال در مورد جزئیات سؤال پرسیده است و کافیست »العهود 
چ  کنیم؛ پس پی می بریم که »پای بندی به وقت و قول و  الّزمنّیة« را سر
که به صداقت و نیروی اراده توصیف شده باشد،  قرارها در هر انسانی 
و قرارش پای بند است  به قول  کسی  لذا می فهمیم  دیده می شود.«، 
و  گزینه »1« یعنی »الّصدوق  لذا پاسخ  باشد.  اراده  و دارای  که صادق 

ذو اإلرادة: صادق و دارای اراده« است.
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2 سؤال استنباطی: اسکیم پالس عقل

استنباط  نیازمند  و  نیاورده  تست ها  در  را  مطلب  عین  طراح،  اوقات  گاهی 
را پیدا می کنیم  کلیدی  کلمۀ  ابتدا  شخصی است. برای حل این سؤاالت، 
کمی قبل و بعد از آن را می خوانیم. در این موارد  کرده و  و به متن مراجعه 
گاهی  و  دهیم  جواب  را  تست  بتوانیم  تا  برسیم  فراتر  درکی  به  متن  از  باید 
تا  بسنجیم  را  آن  از  فراوان تری  ابعاد  و  کنیم  تحلیل  خودمان  پیش  باید 

بتوانیم به آن پاسخ دهیم.

حینما تجتمع األّمة تصبح قوّیة مسموعة الکلمة، و ال تْجرؤ ااُلمم ااُلخری 
علی الهجوم علیها. فالنزاع بین فئات المجتمع یسّبب الفشل و الّضعف، 
و هذه ااُلّمة تبتعد عن غایاتها و تصبح لقمة لذیذة ألعدائها. فالمسلمون 
في أسبانیا أقاموا دولة نشرت الحضارة و جعلت أسبانیا بلداً یأتي إلیه زّوار 
المعرفة من کّل جانب، و لکن بعدما تفّرقوا تغّلب العدّو فخرج المسلمون 

منها. فاإلعتبار بما مضی هو السبیل الوحید للفوز و النجاح!

- نصبح لقمة ألعدائنا حین .............

کلمتنا و أصبحنا مّتحدین! 1( اجتمعت 
2( ابتعدنا عن الخالف و اقتربنا من بعضنا!

ّمتنا! اُ 3( أصبحنا نفّکر بمصالحنا و نترك مصالح 
4( اعتبرنا بما مضی و أعطینا ید المعونة لآلخرین!

تستولوژیریاضی 87

3پاسخ

گروه های جامعه،  چ کنیم به »پس دعوا بین  گر »لقمة ألعدائها« را سر ا
سبب شکست و ضعف می شود و این ملت از هدف هایش دور و لقمۀ 
دقیقًا  مطلب  این  و  برمی خوریم  می شود.«  دشمنانش  برای  لذیذی 

کنیم: کرده و تحلیل  گزینه ها نیست؛ پس باید فراتر از متن فکر  در 
1( سخن ما یکی شود و متحد شویم. 

کنیم و به هم نزدیک شویم. 2( از اختالف دوری 
کنیم. کنیم و منافع امت مان را رها  3( به منافع خودمان فکر 

4( از آنچه گذشته است عبرت بگیریم و دست یاری به دیگران بدهیم.
گزینۀ  گزینه ها، بهترین پاسخ  چ شده و بررسی  با توجه به محتوای سر
که باعث تفرقه و  که بهتر است از درگیری های بی مورد  »3« است؛ چرا 
کنیم،  اینکه به منافع خود فکر  اختالف می شود بپرهیزیم و به جای 

به منافع ملت خود بیندیشیم.

اّلذین  العلماء  وجود  الفارسّیة  و  العربّیة  بین  الّصلة  وجود  مظاهر  من 
فمنهم  الّلسانین.  بذي  یعرفون  فهؤالء  بالّلغتین.  لدیهم  ا  عّمَ یعّبرون 
»سعدّي« و »منوتشهرّي« و »عنصرّي« و »خاقانّي« و »حافظ الّشیرازّي« 
الخلفاء  عهد  فمنذ  العربّیة!  المفردات  من  لدیه  بما  یفتخر  کان  اّلذي 
أن یصدر مکتوب  یعتبر عیبا  کان  الغزنوّي  إلی عهد محمود  الراشدین 
عن قصر الّسلطان بغیر العربّیة! و الجدیر بالذکر أّن بعد تأسیس اإلمارت 
الفارسّیة و ازدهار الّلغة الفارسّیة لم یضعف شأن الّلغة العربّیة، بل احتفظ 

به و ارتفع! فوصل األمر إلی حالة أصبح الفصل بینهما أمراً مستحیاًل!

ذین .............
ّ
سانین هم ال

ّ
- عّین الخطأ للفراغ: ذو الل

کانوا یحّبون الّلغتین!  )1
 بالعربّیة!

ً
2( ولدوا في إیران لکّنهم أنشدوا آثارا

3(کانوا أقویاء في آثارهم بالّلغتین!
4( عاشوا في بلدتین لکّنهم رّجحوا العیش في إیران!

4پاسخ

میان  ارتباط  وجود  نشانه های  »از  به  چ  کنیم  سر را  »ذوالّلسانین«  گر  ا
نزدشان  آنچه  که  است  دانشمندانی  وجود  فارسی،  و  عربی  زبان های 
این  که  است  واضح  برمی خوریم.  می کنند.«  بیان  زبان  دو  به  را  است 
گزینه ها نیامده است و باید فراتر از متن فکر  مطلب به طور واضح در 

کنیم: کرده و آن ها را تحلیل 
1( دو زبان را دوست داشتند.

2( در ایران به دنیا آمدند، ولی آثاری را به زبان عربی سرودند.
3( در آثارشان به دو زبان قوی بودند.

کشور زندگی  کردند، ولی زندگی در ایران را ترجیح دادند. 4( در دو 
گر یک مقدار فراتر از متن فکر کنیم، درمی یابیم که دو زبانه به کسانی  ا
که به دو زبان عربی و فارسی شعر می گفته اند و ربطی  اطالق می شده 

کشور ندارد. به زندگی در دو 
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| عربی جامع |

3 سؤاالت برداشت از متن

گاهی سؤاالت از جزئیات متن نیست و طراح، سؤالی را می پرسد که مستقیم 

متن  از  قسمت  هایی  از  را  آن  پاسخ  می توان  ولی  است،  نیامده  متن  در 

کرد. معمواًل این سؤاالت جزء سخت ترین سؤاالت هستند. برداشت 

خیر ما یفعله المرء من الِحرف هو أن یختار حرفة یحّبها! في اإلنسان 

فتح  قد  فإّنه  لها  اإلنسان  استجاب  فإذا  کثیرة  إمکانّیات  و  قدرات 

الّناس  من  الکثیرین  أّن  نتصّور  لکّننا  نفسه،  ُیبرز  أن  لنفسه  المجال 

قد ُوضعوا في المکان اّلذي ال یوافق میولهم و مواهبهم! و مّما ال شك 

أن  الطبیعي  لعمل خاّص؛ فمن  استعداداً معّینًا  لکّل شخص  أّن  فیه 

نستجیب لهذا االستعداد دون سواه. و إذا تّتبعنا حاالت الفشل اّلتي 

کثیرون لوجدنا في طلیعة أسباب هذا الفشل اختیار  صیب بها أفراد  اُ

جبر  أعمال لم ُیخلق األفراد لها. إذن فالعقل یحکم أّن اإلنسان حین اُ

بالقیام بعمل مثل هذا فعلیه أن ال یستمّر فیه!

متی یحکم عقلنا بترك العمل؟ یحکم حین .............    

1( نشعر بأّنه الیستجیب لّذاتنا و راحتنا!
2( نحّس أّن العمل ُیتعب جسمنا!

3( فهمنا أّننا لم نخلق لذلك العمل!
4( یوافق أهواَءنا و أمیالنا!

ذي .............    
ّ
المدیر الّناجح هو ال

1( یطرد الفاشلین من العمل!
کّل عامل فیما ُخلق له! 2( یضع 

جبر بالقیام بعمل ال ُیدیمه! 3( حین اُ
فین بشهادات عالیة! 4( یجذب الموظّ

ابتدا برایتان متن را ترجمه می کنم:

آن  می دهد  انجام  را  آن  شغل ها  )بین(  از  انسان  که  کاری  »بهترین 

است که شغلی را انتخاب کند که دوستش دارد! در انسان توانایی ها و 

گر انسان به آن ها پاسخ دهد، زمینه  امکانات زیادی وجود دارد؛ پس ا

اّما ما تصور می کنیم  کند،  را آشکار  تا خود  برای خودش می گشاید  را 

و  امیال  موافق  که  شده اند  داده  قرار  جایی  در  مردم  از  بسیاری  که 

که شکی در آن نیست این  استعدادهای آن ها نیست. و از چیزهایی 

پس  دارد،  خاص  کاری  برای  معینی  استعداد  شخصی  هر  که  است 

طبیعی است که پاسخ بدهیم به این استعداد غیر از سایر استعدادها. 

و هنگامی که حالت های شکستی که افراد بسیاری به آن دچار شده اند 

کنیم، در می یابیم در صدر علت های این شکست، انتخاب  را پیروی 

حکم  عقل  بنابراین  نشده اند.  خلق  آن  برای  افراد  که  است  کارهایی 

اقدام  این  مانند  کاری  به  که مجبور شود  انسان هنگامی  که  می کند 

که به آن ادامه ندهد.« کند، بر او الزم است 
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کار حکم می کند؟ حکم می کند هنگامی     کردن  چه زمانی عقل ما به ترک 

 که .............

1( احساس می کنیم که آن ]کار[ به لذت ها و راحتی مان پاسخ نمی دهد.

کار، جسم مان را خسته می کند. که ]آن[  2( احساس می کنیم 

کار خلق نشده ایم. که ما برای آن  3( فهمیدیم 

4( با خواسته ها و امیال ما موافق باشد.

3پاسخ

این مطلب صراحتًا در متن ذکر نشده، ولی با توجه به قسمتی از متن 

که می گوید »بسیاری از مردم در جایی قرار داده شده اند که موافق امیال 

نیست،  آن  در  شکی  که  چیزهایی  از  و  نیست،  آن ها  استعدادهای  و 

دارد،  خاص  کاری  برای  معینی  استعداد  شخصی  هر  که  است  این 

که عقل  کنیم  که پاسخ بدهیم« می توانیم برداشت  پس طبیعی است 

که دوست نداریم و برای آن خلق نشده ایم و  کاری را  که  حکم می کند 

ما را خسته می کند ترک کنیم؛ از این رو بهترین پاسخ، گزینۀ »3« است.

که .............     کسی است  مدیر موفق 

کار طرد می کند. 1( شکست خورده ها را از 

2( هر کارگری را در آن کاری که برای آن آفریده شده است، قرار می دهد.

3( هنگامی که به انجام دادن کاری مجبور شود، آن را ادامه نمی دهد.

کارمندها را با مدارک عالی جذب می کند.  )4

2پاسخ

این مطلب نیز صراحتًا در متن نیامده است، ولی با توجه به قسمتی 

از متن که می گوید »و هنگامی که حالت های شکستی که افراد بسیاری 

به آن دچار شده اند را پیروی کنیم، درمی یابیم در صدر علت های این 

نشده اند.«  خلق  آن  برای  افراد  که  است  کارهایی  انتخاب  شکست، 

هر  که  است  کسی  همان  موفق  مدیر  که  کنیم  استنباط  می توانیم 

که  می دهد  قرار  کاری  در  استعدادش،  اساس  بر  را  کارگری  یا  کارمند 

برای آن ساخته یا آفریده شده است.

4 مفهوم کلی، مقصود، عنوان متن

یا  و  متن  مقصود  متن،  کلی  مفهوم  متن،  کلّیت  دربارۀ  طراح  اوقات  گاهی 

کلی  تسلط  باید  سؤاالت،  این  حل  برای  که  می پرسد  سؤال  متن  عنوان 

جمالت  تک  تک  مفهوم  نه  متن،  کلی  مفهوم  و  باشیم  داشته  متن  روی 

گزینۀ  تا  است  نکته ای  چه  بیان  متن  هدف  کل،  در  ببینیم  و  بفهمیم  را 

کنیم. درست را انتخاب 

نیاز  دیدید؛  بزرگان  از  سخنی  یا  آیه  یا  حدیث  متن،  یک  در  گر  ا | نکته | 

کلی متن، همان حدیث یا آیه  که متن را بخوانید؛ زیرا غالبًا مفهوم  نیست 

یا سخن بزرگان است.
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الّناس ثالثة: أحدهم قّوال ال ُینتج غیر الکالم، و الّثاني یقول و یتبع القول 
بالعمل، و الّثالث یفاج� الناس بعمله دون أن یتکّلم قبل وقوعه!

 الّصوت، و هم کثیرون! و الّثاني 
ّ

غ ال َیصدر منه إال بل الفار
ّ
ل شبیه بالط ّ األوݧ

 أّنه متفاخر مّنان! و 
ّ

ح بما هو فاعل، إال یدرك ما یجب علیه أن یفعل فیصَرّ
موره بالکتمان 

ُ
الثالث قلیل وجوده بین الّناس، و هو یستعین علی قضاء ا

و یرّجح العمل بالّصمت، هذا هو خیر الّناس و نحن بحاجة إلی هؤالء!
المواعید  و  الجمیلة  باألقوال  یتکّلمون  أشخاصًا  رأینا  قد  ما   

ً
فکثیرا

نراهم  أو  کذبهم،  َیتبّین  و  ِسّرهم  ُیفشی  زمن  بعد  لکّنهم  و  الخّداعة 
و   

ّ
إال نتکّلم  ال  أن  مّنا  یتوّقعون  لکّنهم  و  مواعیدهم  لتحّقق  یحاولون 

نحن مادحون ألعمالهم!

- عّین ما هو األنسب لمفهوم النّص:

1( لسان العمل أنطق من لسان القول!
2( الّصمت زین و الّسکوت سالمة / فإذا نطقت فال تکن مکثار!

کالمه اّلذي ال یعنیه! کثرة  3( حقارة المرء في 
4( ال تقل أصلي و فصلي أبدا / إّنما أصل الفتی ما قد حصل!

کنید:  ابتدا به ترجمۀ متن دقت 
که غیر از سخن،  از آن ها بسیار حّراف است  گروه اند: یکی  »مردم سه 
گفتار را با عمل پیگیری می کند و  نتیجه نمی دهد، و دومی می گوید و 
گهان روبه رو می کند، بدون اینکه قبل از  سومی مردم را با عمل خود نا
که جز صدا از آن  کند! اّولی مانند طبل تو خالی است  وقوعش صحبت 
ج نمی شود و آن ها بسیار هستند! و دّومی آن چه را باید انجام دهد  خار
درمی یابد، پس به آن چه انجام می دهد تصریح می کند، با این وجود 
اندک  مردم  میان  وجودش  سومی  و  است!  مّنت گذار  و  فخرفروش  او 
کارهایش از پنهان کاری کمک می گیرد و آن عمل را  است، وی بر انجام 
با سکوت ترجیح می دهد. این )گروه آخر( همان بهترین مردم هستند 
که با  و ما نیازمند به این ها هستیم. پس اشخاص بسیاری را دیده ایم 
از  اّما آن ها پس  سخنان زیبا و وعده های فریبکارانه سخن می گویند، 
یا می بینیم  آشکار می گردد،  و دروغشان  رازشان فاش می شود  زمانی 
آن ها را در حالی که تالش می کنند برای تحقق وعده هایشان، اّما آنها از 

کارهایشان باشیم.« ما توقع دارند سخن نگوییم مگر اینکه ستایشگر 

1پاسخ

کن: نزدیک ترین ]گزینه[ به مفهوم متن را مشخص 
گویاتر از زبان سخن است. 1( زبان عمل، 

2( خاموش بودن، زینت و سکوت سالمت است./ پس هر گاه صحبت 
می کنی، پرگو مباش!

که معنایش را نمی داند. 3( حقارت انسان در زیادی سخنش است 
که  که اصل و نسب من چنین و چنان است / به راستی  4( هرگز مگو 

که به دست آورده است. اصل و نسب جوانمرد چیزی است 
متن راجع به مذمت پرگویی است و در ادامه افراد پرگو را چون طبلی 
گویاتر از  گزینۀ »1« یعنی »زبان عمل  تو خالی می داند، به همین علت 
را  کردن  ارزش عمل  که  زبان سخن است« بهترین جواب است؛ چرا 

بهتر از حرف زدن می داند.

تستولوژیریاضی 92

و  علیمة  قّوة  بوجود  االعتراف  إلی  تدعونا  عجیبة  ظواهر  الحیاة  في 
أراد  الموضوعین:  هذین  ِاقرؤوا  المثال  سبیل  علی  تدّبرها!  حکیمة 
 أن یقوموا بتغییرات في الّرادارات الحالّیة بعد تحقیقات 

ً
العلماء أخیرا

کبیت  کبر شبکة خیوط العنکبوت )ما تصنعه العنکبوت  جریت علی أ
ُ
ا

الحشرات  تأتي  العنکبوت ال تنتظر أن  أّنَ  لها(. و قد تبّین من خاللها 
تطیر  حّتی  الحشرات  لتلك  کرادار  الخیوط  هذه  تستخدم  بل  إلیها، 
أّما  و  العنکبوت!  رادار  یعّینها  اّلتي  المواقع  نفس  في  تسیر  و  نحوها 
ال  و  القمر  ُتدرك  أن  لها  ینبغي  ﴿الّشمس  الکریمة  اآلیة  فهذه  الّثاني 
إلی حقیقة علمّیة  کّل في فلك یسبحون﴾ تشیر  و  الّنهار  الّلیل سابق 
کب و  و هي أّن األرض و معها القمر الیلتقیان مع الّشمس. هذه الکوا
!
ً
کّلها تتحّرك بانتظام ضمن حسابات دقیقة جّدا السّیارات المختلفة 

- المفهوم األقرب إلی النّص هو:

1( عند اهلل تحشر ااُلمور!
کّل حادث! ُکن واثقًا باهلل في   )2

3( شکر الفتی هلل بقدر نعمته!
مور العالم تجري بحکم حکیم! 4( إّنَ اُ

4پاسخ

گفتم وقتی در متنی، آیه، یا حدیث و یا سخن بزرگان دیدید، به احتمال 
قوی مضمون اصلی متن در همان نهفته است؛ پس دیگر به ترجمۀ 
الّشمس  ﴿ال  شریفۀ  آیۀ  به  توجه  با  بنابراین  نیست؛  نیازی  متن  کل 
ینبغي لها أن ُتدرك القمر و ال الّلیل سابق الّنهار و کّل في فلك یسبحون: 
کند و شب نیز از روز  که به ماه برخورد  برای خورشید شایسته نیست 
پیشی نمی گیرد و هر آنچه در آسمان است خدا را ستایش می کنند.﴾ 
جهان  کل  منظم  سامان  و  نظم  متن،  اصلی  مضمون  که  می فهمیم 
هستی است و شکاف و بی نظمی در آن راهی ندارد و این نظم از خالقی 
»همانا  یعنی   »4« گزینۀ  تست  این  پاسخ  لذا  می گیرد؛  نشأت  حکیم 

کارهای دنیا به حکم آفریدگار حکیمی جاری است.« می باشد.

تستولوژیریاضی 95

5 سؤال مفهوم در پوشش درک مطلب 

را  آن  مفهوم  و  می کند  انتخاب  متن  از  را  جمله ای  یک  طراح،  اوقات  گاهی 
می پرسد که در اصل همان سؤال مفهوم است و حّتی بدون خواندن متن هم 
می شود به آن پاسخ داد و روش برخورد با آن همانند سؤاالت مفهوم است.
پاسخ  متن  سؤاالت  به  نخواستین  حتی  و  آمد  کنکورتان  در  سؤال  تیپ  این  اگر 

 نیاز به خواندن متن نیست 
ً
از این تیپ سؤال ها غافل نشوید؛ چون غالبا دهید، 

 متن را نمی یاریم.
ً
و در نتیجه ما هم در اینجا اصال

- »یوٌم لنا و یوم علینا!«؛ عّین الخطأ في المقصود:

1( إّن العمر قصیر فال تضّیع أّیامه!
2( إذا ظهر العسر فعن قریب یأتي الیسر و الراحة!

ج بعد الشّدة! 3( ال تبقي الشّدة دائمًا و یأتي الفر
4( الدنیا ال تبقي علی حالة، فإذا جاءت الّنعم فرّبما تزول!

تستولوژیهنر 89
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| عربی جامع |

1پاسخ

کرده و مفهوم آن را پرسیده است.  طراح یک جمله از متن را انتخاب 
برای این تیپ سؤاالت، نیاز به رجوع به متن نیست و در اصل سؤال 

مفهوم است.
با توجه به ترجمۀ عبارت »یوٌم لنا و یوٌم علینا: روزی برای ما و روزی 
که دنیا ناپایدار بوده  بر ضرر ماست.«؛ این عبارت بدین مفهوم است 
و خوشی و ناخوشی آن با هم است و دائمًا بر مراد یک نفر نمی چرخد. 

گزینۀ »1« تناسب دارد. گزینه ها به جز  از این رو با تمام 
ترجمۀ گزینه ها 

کوتاه است؛ پس روزهایش را ضایع مکن. 1( همانا عمر 
2( هنگامی که سختی ظهور کند، پس به زودی آسانی و راحتی می آید.

گشایش بعد از شدت می آید. 3( سختی همیشه باقی نمی ماند و 
گر نعمت ها بیایند، چه بسا  4( دنیا بر یک حالت باقی نمی ماند، پس ا

کنند )نابود شوند(. زوال پیدا 

الموت!«.  ساعة  في  کین  با کّنا  المیالد،  ساعة  في  فرحین  نکن  لم  »إن   -

المقصود من العبارة:

1( نبکي عند حدوث الوفیات ألّننا نعتقد أّن الموالید ال بقاء لهم!
2( عند إعطاء النعم نتصّور أّنها باقیة، فلذلك حین تؤخذ مّنا نحزن!
3( سبب البکاء عند موت األشخاص هو ذلك السرور عند والدة الموالید!
4( عند والدة المولود یجب علینا أن ال نضحك، حّتی ال نبکي عند موته!

2پاسخ

این سؤال هم دقیقًا مثل سؤال قبل، نیازی به رجوع به متن ندارد و 
در اصل، سؤال از مفهوم است.

کّنا  المیالد،  با توجه به ترجمۀ عبارت »إن لم نکن فرحین في ساعة 
در  نباشیم،  گر در هنگام والدت خوشحال  ا الموت:  کین في ساعة  با
گریان هستیم.« می فهمیم که دنیا ناپایدار بوده و خوشی  هنگام مرگ 
و پس  نفر نمی چرخد  مراد یک  بر  دائمًا  و  با هم است  آن  ناخوشی  و 

گزینۀ »2« می باشد. از هر سختی آسانی است؛ پس بهترین پاسخ، 
ترجمۀ گزینه ها 

هیچ  معتقدیم  زیرا  می کنیم؛  گریه  مرگ ها  افتادن  اتفاق  هنگام   )1
پایداری برای متولدان نیست.

که آنها پایدار هستند؛ پس  2( هنگام بخشش نعمت ها تصور می کنیم 
گرفته می شوند ناراحت می شویم. به همین سبب هنگامی که از ما 

والدت  هنگام  شادمانی  همان  افراد،  مرگ  هنگام  گریه  علت   )3
متولدان است.

4( هنگام والدت مولود بر ما واجب است که نخندیم، تا هنگام مرگش 
نگرییم.

تستولوژی

6 صحیح و خطا

معمواًل »2« سؤال از »4« سؤال هر درک مطلبی را، سؤاالت »عّین الصحیح« 
از  »سؤال  سؤاالت  از  ترکیبی  آنها  که  می دهند  تشکیل  الخطأ«  »عّین  و 

 جزئیات« و »استنباطی« هستند و غالبًا سؤاالت سخت و وقت گیری هستند
کمی تکرار و تمرین می توانید  که بسیاری از بچه ها از آنها می ترسند، ولی با 

به آن ها مسلط شوید.

 !
ً
أبدا نتصّوره  کّنا  ما   

ً
جدیدا اختراعًا  دقیقة  کّل  مرور  مع  العالم  یشهد 

لم یکن أحد مّنا یظّن أّن جهاز الکامبیوتر سیتحّول من وسیلة لجمع 
المعلومات إلی آلة تشعر بالعواطف! فنحن حین غضبنا أو شعرنا بالقلق 
و االضطراب، هذا الجهاز یقدر أن ینشر لنا ما نحّبه إلزالة غضبنا أو قلقنا 

و ینصحنا أیضًا باّتخاذ المواقف المالئمة!
و من المحاسن األخری لهذا الجهاز أّن له إمکانّیات نستطیع أن نستفید 
منها في بعض المجاالت خاّصة في مجال الّتعلیم؛ فعلی سبیل المثال 
المعّلم یدّرس عن طریق هذا الجهاز و الّتالمیذ في بیوتهم یتابعونه و 

کیفّیة عملهم! یتلّقون الواجبات و المعّلم یقدر أن ُیشرف علی 

- عّین الخطأ:

1( من المحتمل أن یختار اإلنسان فیما بعد الکامبیوتر صدیقًا بدل 
إنسان آخر!

2( ال یقدر المعّلم أن یشرف علی عمل المستخدم عن طریق الکامبیوتر!
کقلم ال یرتکب األخطاء  3( رّبما یستخدم الکامبیوتر في المستقبل 

اإلمالئیة!
4( تخّیالت اإلنسان رّبما تتحّقق، فهذه الرؤیا یمکن أن تصبح الیوم 

أمراً واقعّیًا!
ابتدا متن رو براتون ترجمه می کنم:

ما  که  می باشد  جدید  اختراعی  شاهد  دقیقه ،  هر  گذشت  با  »جهان 
هرگز تصور آن را نمی کردیم! کسی از ما گمان نمی کرد که دستگاه رایانه 
احساس  را  عواطف  که  ابزاری  به  اطالعات،  جمع  برای  وسیله ای  از 
احساس  یا  شویم  عصبانی  که  هنگامی  پس  شد!  خواهد  تبدیل  کند 
که  را  کنیم، این دستگاه می تواند برای ما آن چه  ناراحتی و اضطراب 
کند  دوست داریم برای از بین بردن عصبانیت ما یا نگرانی ما پخش 

کند! و نیز برای انتخاب موضع گیری های مناسب نصیحتمان 
و از محاسن دیگر این دستگاه آن است که امکاناتی دارد که می توانیم 
از آن در برخی زمینه ها به خصوص در زمینۀ آموزش استفاده کنیم؛ به 
که  عنوان مثال، معلم از طریق این دستگاه درس می دهد، در حالی 
دانش آموزان در خانه هایشان او را دنبال می کنند و تکالیف را دریافت 
می کنند و معلم می تواند بر چگونگی عمل آن ها نظارت داشته باشد.«

2پاسخ

بررسی گزینه ها 

کامپیوتر را به عنوان دوستی به جای  که انسان بعدها  1( احتمال دارد 
کند.  این موضوع صراحتًا در متن ذکر نشده،  انسانی دیگر انتخاب 
که می گوید »این دستگاه می تواند برای ما آنچه  ولی از قسمتی از متن 
یا  ما  عصبانیت  کردن  برطرف  برای  و  کند  پخش  داریم  دوست  که  را 
کند و نیز برای انتخاب موضع گیری های مناسب ما را  کمک  نگرانی ما 
در  که  نیست  انتظار  از  دور  خیلی  که  فهمید  می توان  کند.«  نصیحت 
آینده، انسان کامپیوتر را به عنوان دوست به جای انسان، انتخاب کند.
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بر از طریق کامپیوتر اشراف داشته باشد.   2( معلم نمی تواند بر کار کار
چ کنیم به »و معلم می تواند بر کیفیت کارشان اشراف  گر »یشرف« را سر ا
کاماًل نادرست است. داشته باشد.« می رسیم و می فهمیم این جمله 

که مرتکب غلط های امالیی  کامپیوتر مانند قلمی  3( چه بسا در آینده 
نشود، استفاده شود.  این جمله را در متن نداریم، ولی با توجه به 
اطالعات شخصی، این جمله درست است؛ چون با استفاده از هوش 
کامپیوتر می دهیم غیرممکن نیست. که به  مصنوعی و دایرۀ اطالعاتی 
4( چه بسا تخیالت انسان محقق شود، پس ممکن است این رؤیا امروز،  
امری واقعی شود.  این جمله هم در متن وجود ندارد، ولی با توجه 
به اطالعات شخصی، رؤیاهای انسان هر زمان ممکن است محقق شود.

کان  فحین  العظمة.  و  ااُل ّبهة  مظاهر  علی  حریصًا  کان  ملکًا  أّن  روي 
بول ُتضرب و الّناس یجتمعون واقفین علی 

ّ
ج إلی الّشعب کانت الط یخر

ریق للتحّیة و الّسالم بکراهیة و إجبار! في یوم فهم الملك أّن 
ّ
جانبي الط

بل!
ّ
جماعة منهم لم یأتوا مع بقّیة الّناس بذریعة عدم سماع صوت الط

منهم  طلب  و  المستشارین  فجمع  ُعظمی!  مصیبة  ذلك  الملك  ِاعتبر 
المستشارین  بین  کان  و  الّناس  أن یصنعوا طباًل یسمع صوته جمیع 
شیخ معّمر؛ فقال: أنا مستعّد للقیام بهذا األمر و لکّني بحاجة إلی أموال 

کثیرة ... فقبل الملك و أعطاه ما طلب!
أّیها  کان یقول:  الّناس و  الّشیخ هذه األموال و قام بتوزیعها بین  أخذ 
شکروا الملك اّلذي أخذُت منه هذه األموال!  الّناس! ال تشکروني، بل اُ
خروجه  قبل  قصره  حول  مجتمعون  الّناس  أّن  الملك  رأی  أّیام  بعد 
بل! فحین استفسر األمر 

ّ
مشتاقین لزیارته. فتعّجب من معجزة ذلك الط

تبّین الموضوع له!

کنید: ابتدا به ترجمه متن دقت 
که پادشاهی به نشانه های شکوه و عظمت حریص بود،  »روایت شده 
پس هنگامی که به سوی مردم می رفت، طبل ها نواخته می شد و مردم 
که در دو  با زور و اجبار جمع می شدند، در حالی  برای درود و سالم 
طرف راه می ایستادند. روزی پادشاه فهمید که گروهی از آنان به بهانۀ 
مصیبتی  را  آن  پادشاه  نیامدند.  مردم  بقیۀ  با  طبل  صدای  نشنیدن 
طبلی  که  خواست  آنان  از  و  کرد  جمع  را  مشاوران  پس  شمرد!  بزرگ 
شیخی  مشاوران،  بین  و  بشنوند  مردم  همۀ  را  آن  صدای  تا  بسازند 
نیازمند  ولی  هستم  کار  این  انجام  آمادۀ  من  گفت:  و  بود  سالخورده 
اموالی بسیارم... پس پادشاه پذیرفت و آنچه را خواست به او داد. شیخ 
حالیکه  در  مردم  کرد  بین  آنها  توزیع  به  شروع  و  گرفت  را  اموال  این 
این  که  پادشاهی  از  بلکه  نکنید،  تشکر  من  از  مردم!  »ای  می گفت: 
که مردم  کنید!« پس از چند روز پادشاه دید  گرفتم تشکر  اموال را از او 
قبل از خروجش پیرامون قصر او جمع می شوند، در حالی که مشتاق 
در  هنگامی که  کرد.  تعّجب  طبل  آن  معجزۀ  از  پس  هستند.  او  دیدار 

کرد، موضوع برایش مشخص شد.« مورد قضیه پرس و جو 
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- عّین الخطأ عن شخصّیة الملك و الّشیخ المعّمر:

کان الملك یعلم حقیقًة بأّن الّناس ال یحّبونه! 1( ما 
کان الّشیخ یرید األموال لنفسه حین طلبها من الملك!  )2

کالمه عند توزیع األموال بین الّناس! کان الّشیخ صادقًا في   )3
4( کانت للملك جماعة یسمع آراَءهم عند حدوث بعض المشکالت!

2پاسخ

بررسی گزینه ها 

ندارند.   دوست  را  او  مردم  که  نمی دانست  را  حقیقت  پادشاه   )1
از  و  کرد  جمع  را  »مشاوران  می گوید:  که  متن  از  قسمتی  به  توجه  با 
بشنوند.«  را  آن  صدای  مردم  همۀ  تا  بسازند  طبلی  که  خواست  آنان 
که پادشاه نمی دانست مردم او را دوست ندارند، بلکه فکر  می فهمیم 

می کرد صدای طبل را نشنیده اند.
2( شیخ اموال را برای خودش می خواست، هنگامی که آنها را از پادشاه 
گرفت  کنیم به »شیخ این اموال را  چ  گر »األموال« را سر کرد.  ا طلب 
و شروع به تقسیم آنها بین مردم کرد.« می رسیم و می فهمیم این گزینه 
نادرست است؛ چون شیخ اموال را می خواست تا بین مردم تقسیم کند.
3( شیخ هنگام توزیع اموال میان مردم، در کالمش صادق بود.  درست 
گرفتم  او  از  را  اموال  که  پادشاه  »از  به مردم می گفت  است؛ چون شیخ 
تشکر کنید.« و درست می گفت؛ چرا که واقعًا اموال را از پادشاه گرفته بود!
که هنگام بروز برخی مشکالت نظراتشان  4( پادشاه جماعتی داشت 
که می گوید »پس مشاوران  را می شنید.  با توجه به قسمتی از متن 
که این جمله درست است و پادشاه هنگام  کرد.« می فهمیم  را جمع 

بروز مشکالت با مشاوران خود مشورت می کرد.
- عّین الخطأ :

کان الّشیخ یقصد أن ینّبه الملك بعمله!  )1
2( اجتمع الّناس حول الملك في األخیر عن رغبة و شوق!

3( کان الّشیخ یرید بطلبه نجاَة جماعة لم یأتوا مع اآلخرین للّتحّیة!
الملك  کان  لما  صراحًة،  باإلحسان  القیام  یطلب  الشیخ  کان  لو   )4

یقبل ذلك!
3پاسخ 

بررسی گزینه ها 

گاه کند  با اینکه در متن  1( شیخ قصد داشت که با کارش پادشاه را آ
به طور آشکار ذکر نشده، اما با توجه به مضمون متن درست است.

با رغبت و شوق جمع شدند   پایان، مردم پیرامون پادشاه  2( در 
مردم  که  دید  پادشاه  روز  چند  از  »پس  به  کنید  چ  سر را  »شوق«  گر  ا
که مشتاق  قبل از خروجش پیرامون قصر او جمع می شوند، در حالی 
که این جمله درست است. دیدار او هستند.« می رسید و درمی یابید 
درود  برای  دیگران  با  که  را  کسانی  نجات  درخواستش  با  شیخ   )3
کند و  گاه  که پادشاه را آ نیامدند می خواست  قصد شیخ این بود 
که باید به مردم مهر و محبت بورزد و به خواسته های  به او بفهماند 

کند، نه اینکه غایبان را نجات دهد. آنها توجه 
را  آن  پادشاه  قطعًا  می شد،  احسان  خواستار  صداقت  با  شیخ  گر  ا  )4
به  »قطعًا«  لفظ  آوردن  متن،  محتوای  به  توجه  با  نمی پذیرفت  
به  عملی  طور  به  شیخ  اینکه  حال  هر  به  ولی  نیست،  درست  نظرم 

کند، بهتر است. پادشاه نشان داد، نسبت به اینکه صرفًا آن را بیان 
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| عربی جامع |

درود به همگی! سه تا سؤال راحت از تحلیل صرفی میاد! معموال یک سؤال از تحلیل صرفی اسم و دو سؤال از فعل میاد! نگاه به ظاهر طوالنی و بد بدنشون 

نکنین! خیلی راحت حل میشن! فقط کافیه تکنیک هاش رو بلد باشین.

تحلیل صرفی اسم1گفتار

تحلیل صرفی اسم 

باید  میشن.  محسوب  اسم  چیا  بدونیم  باید  اول  »اسم«،  صرفی  تحلیل  برای 

بدونین موارد زیر اسم هستن: 

... 1 تمامی کلماتی که »ال« یا »ة« یا »تنوین« داشته باشند: المسلمة / تلمیذاً

2 تمامی »مصدر« های ثالثی مجرد و مزید: صبر / تقدیم / مجاَهَدة...

3 قیدهای »مکان« و »زمان«: عند / قبل / بعد / أمام/ تحت....

4 اسامی »اشاره«: هذا / هذه/ أولئك / تلك...

کم... کما/  5 انواع »ضمیر«: هو / هما / هم / ك / 

کیف / من / ما... کلمات »پرسشی« به جز »هل« و »أ«: أین /   6

که شناختیم اسم شامل چه مواردی میشه، باید »جنس اسم/ عدد  حاال 
اسم / وزن های مهم اسم/ معرفه و نکره« را بشناسیم.

جنس اسم

که در اینجا  جنس اسم در عربی به »مذکر« و »مؤنث« دسته بندی می شود 
قصد داریم آنها را بشناسیم:

مذکر

ور، الّدیك و...
َ

اسمی است که بر جنس »نر« داللت دارد؛ مانند  محمود، الّث
اسم مذکر به دو دسته حقیقی و مجازی تقسیم می شود:

1 مذکر حقیقی

لت می کند و مخصوص  اسمی است که بر نام یا صفت انسان و یا حیوان نر دال
جانداران است؛ مانند  محّمد، علي، حسن، الّثور، الّدیك و ... 

2 مذکر مجازی

اسمی است که بر جنس نر داللت نمی کند و مخصوص غیرجاندار است، اّما قواعد 
اسم مذّکر در مورد آن به کار می رود؛ مانند  الَقَلم، الباب، الکتاب، الّدفتر و ...

مؤنث

لت دارد؛ مانند  خدیجة، فاطمة،  بر جنس »ماده« دال که  اسمی است 
جاجة.

َ
البقرة، الّد

اسم مؤنث نیز به دو دستۀ حقیقی و مجازی تقسیم می شود:

1 مؤنث حقیقی

و  می کند  لت  دال ماده  حیوان  یا  و  انسان  صفت  یا  نام  بر  که  است  اسمی 
مخصوص جانداران است. مانند  المعّلمة، األخت ...

2 مؤنث مجازی

غیرجانداران  مخصوص  و  نمی کند  لت  دال ماده  جنس  بر  که  است  اسمی 
کار می رود؛ مانند  الّشمس،  است، اّما قواعد اسم مؤّنث در مورد آن به 

جرة و ... 
َ

المنضدة، المدرسة، الّش

در این بخش می خوانیم 

تحلیلصرفیاسم

تحلیلصرفیفعل

تحلیلصرفیحرف
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نشانه های مؤنث مجازی 

جرة/ ...
َ

1 تاء مربوطه »ة«؛ مانند  المدرسة / الّش

2 الف ممدوده »اء«؛ مانند  َزهراء / َصحراء / َزرقاء / ...

ُکبر ٰی / ُصغر ٰی / ُدنیا/ ... 3 الف مقصوره »ٰی، ا«؛ مانند  

ُذن ...
ُ
4 بیشتر اعضای زوج بدن؛ مانند  ید / ِرْجل / َعْین / ا

کشورها« مانند  ایران / طهران ... 5 اسم »شهرها / 

ماء: آسمان« - »الّسَ 6 اسم های بدون قاعده مهم  »األرض: زمین« - 

 - جان«  »الّنفس:  خانه« -  »الّدار:   - آتش«  »الّنار:   - خورشید«  »الَشمس: 
»َحْرب: جنگ« - »البئر: چاه« ...

ک »مذکر« یا »مؤنث« بودن کلمات، صورت »مفرد« کلمه است؛ پس  مال
برای تشخیص »مذکر« یا »مؤنث« بودن باید به »مفرد« کلمه دقت کنید: 

مفرد فقیه »مذکر«  - فقهاء 
مفرد طبیب »مذکر«  - أطّباء 

مفرد المدرسة »مؤنث«  - المدارس 
مفرد الجزیرة »مؤنث«  - الُجزر 
الب »مذکر« 

ّ
مفرد الط لبة 

ّ
- الط

مفرد أخ »مذکر«  - إخوة 
مفرد شعاع »مذکر«  - أشّعة 

مفرد صاِحب »مذکر«  - اصحاب 

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

- هي سنة جاریة بأّن الدنیا ال تهدأ بعطاء تعطیه!: 

1( اسم تفضیل - نکرة 
2( اسم - مفرد - مؤنث - معّرف بأل 

3( مذّکر - اسم مبالغة - معّرف بأل
4( مفرد - مذّکر - اسم مکان

است.  مؤنث  و  دارد  مقصوره«  »الف  انتهایش  در  »دنیا«  2پاسخ 

گزینه های »3« و »4«[ ]رد 
گزینۀ »1«[ »الدنیا« چون »ال« دارد، معرفه است. ]رد 

تستولوژیهنر 89

عدد اسم

3 جمع 2 مثّنی   1 مفرد  

1 مفرد

می کند؛  لت  دال شیء...(   / حیوان   / )شخص  فرد  یک  بر  که  است  اسمی 
مثل: »کتاب / جمیل / وردة...«

ی
ّ

2 مثن

لت دارد و دارای  که بر دو فرد )شخص / حیوان/ شیء...( دال اسمی است 
دو عالمت »اِن / یِن« است.

کلماتی مثل »دوران: چرخیدن« / »إحسان: نیکی کردن« / »أبدان: 
 بدن ها« / »ألوان: رنگ ها« / »إخوان: برادران« / »سلیمان / شعبان / 
 رمضان / عثمان / ایمان« / »أدیان: دین ها« / »أسنان: دندان ها« / 
آهوها« / »ُشجعان: شجاع ها« / »ُغفران:  پرواز« / »غزالن:  »طیران: 
»غضبان:   / شیطان«  »شیطان:   / سرگردان«  »حیران:   / بخشش« 
»طغیان:   / تنبل«  »کسالن:   / تشنه«  »عطشان:   / خشمگین« 
انتهایشان  اینکه  با  گرسنه«  طغیان« / »جریان: جریان« / »جوعان: 
»ان« دارند، ولی »مثّنی« نیستند، برای اینکه درست تشخیص دهید، 
کلمه به دست آمد »مثّنی« است. گر مفرد  کنید، ا باید »ان« را حذف 

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

ألوان  ألو »مفرد: لون«  مثنی - جمع مکّسر
کلمه«  مثنی - جمع مکّسر طالبان  طالب »مفرد 

3 جمع

3 مکّسر 2 مؤنث سالم  1 مذکر سالم 

1 جمع مذکر سالم

دارای دو عالمت »ون / یَن« است.

کلماتی مثل »قوانین / سالطین / شیاطین / تمارین / میادین /
مجانین / ریاحین / دهاتین / موازین / عیون / جنون / بساتین/ 
یا »ون«  و  انتهایش »ین«  اینکه  با  کین / عناوین / فساتین...«  مسا
دارند، ولی هیچکدام »مثنی / جمع« نیستند. برای تشخیص درست، 
گر مفرد کلمه به دست آمد »مثّنی /   باید »ین« یا »ون« را حذف کنید و ا
گر مفرد آن به دست نیامد »جمع مکسر /   جمع مذکر سالم« است، ولی ا

مفرد« می باشد.

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

حذف )ین( قوان »مفرد: قانون«  جمع مکّسر - جمع مذکر سالم  - مثّنی قوانین 
حذف )ین( شیاط »مفرد: شیطان«  جمع مکّسر - جمع مذّکر سالم -  شیاطین 

مثّنی

حذف )ین( مؤمن »مفرد کلمه«  جمع مکّسر - جمع مذّکر سالم - مثّنی مؤمنین 
»ین« بین »مثّنی« و »جمع مذّکر سالم« مشترک است:

ـ« داشته باشد  مثّنی ـِ ــــ گر »ین«؛ »کسره =  ا
ــ« داشته باشد  جمع مذّکر سالم ـَ ـــ گر »ین«؛ »فتحه=  ا

2 جمع مؤنث سالم 

دارای عالمت »ات« است.

 کلماتی مانند »أبیات / أصوات / أموات/ نبات/ ممات / سمات / 
هیچکدام  ولی  دارند،  »ات«  انتهایشان  اینکه  با  أوقات...«   / إثبات 
دهید،  تشخیص  درست  اینکه  برای  نیستند.  سالم«  مؤنث  »جمع 
مفرد  گر  ا کنید.  اضافه  آن  به  »ة«  یک  و  کنید،  حذف  را  »ات«  باید 
به  آن  مفرد  گر  ا ولی  است،  سالم«  مؤنث  »جمع  آمد  دست  به  کلمه  

دست نیامد، جمع مکسر یا مفرد می باشد.

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

حذف »ان«

حذف »ان«
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حذف )ات( أصوة »مفرد: صوت«  جمع مؤنث سالم - جمع مکّسر  أصوات 
جّنات حذف )ات( جّنة »مفرد کلمه«  جمع مؤنث سالم - جمع مکّسر - مفرد
ّمهات / سنوات / أدوات / سماوات« 

ُ
| نکته | کلمات »َبنات / أخوات / ا

أداة /  أّم / سنة /  از »بنت / أخت /  کمی، جمع مؤنث سالم  با تغییرات 
سماء« هستند. 

3 جمع مکّسر 

قاعده خاّصی ندارد و بیشتر سماعی است و آنها را در درس های مختلف و 
کتابتان دیده اید.  بخش های مختلف 

در اینجا فقط به چند مثال اکتفا می کنیم: 

مفرد جمع مکّسر مفرد جمع مکّسر

المدرسة المدارس التلمیذ الّتالمیذ

الکتاب الُکُتب الّرجل الّرجال

البخیل الُبخالء العزیز األعّزاء

المصباح المصابیح المسجد المساجد

جمع مکسر

أخواِن - أخویِنمثنی

إخوان - إخوة
) أخ )برادر

جمع مؤنث سالم أخواتأخت )خواهر(

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

- »فلُنؤمن أّن ِللدنیا یومیِن!«: 

1( جمع سالم للمذّکر - معرفة!
2( اسم - مثّنی - مذّکر - نکرة !

3( اسم - مثّنی - مذّکر - معّرف بالعلمّیة! 
4( اسم - جمع سالم للمذّکر - نکرة!

مذّکر  »جمع  به  مربوط  »یَن«  و  »مثّنی«  به  مربوط  »یِن«  2پاسخ 

گزینه های »1« و »4«[ سالم« است؛ پس »یومیِن«، »مثّنی« است. ]رد 
گزینه های »1« و »3«[ »یومیِن« معرفه نیست. ]رد 

- »النباتات مثل البساتین المجاورة لها!«:

1( جمع تکسیر - معّرف بأل / مضاف إلیه 
2( اسم - مؤنث - مثّنی / صفة 

3( اسم - جمع سالم للمذّکر - معّرف بأل / مضاف إلیه 
4( جمع مکّسر - معّرف بأل / صفة

گر »ین« را حذف کنید، »البسات« باقی می ماند که مفرد آن  1پاسخ ا

کلمه »البستان« است؛ پس »جمع مکّسر«  کلمه نیست، چون مفرد 
گزینه های »2« و »3«[ می باشد. ]رد 

گزینه های »2« و »4«[ نقش »البساتین« مضاف إلیه است. ]رد 
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ریاضی 91

- »الّناس یجتمعون واقفین علی جانبي الّطریق!«: 

1( جمع سالم للمذکر - نکرة / صفة
2( جمع سالم للمذّکر - اسم فاعل »مصدره: وقوف« / حال

3( اسم فاعل »مصدره: توقیف« - مثّنی - نکرة / صفة
4( اسم - مثّنی - اسم فاعل - نکرة / حال

2پاسخ حرکت »ین« را نداده، پس یا »یِن: مثّنی« یا »یَن: جمع مذّکر 

»یَن:  بفهمید  می توانید  »یجتمعون«  فعل  روی  از  که  است  سالم« 
گزینه های »3« و »4«[ جمع مذّکر سالم« است. ]رد 
گزینه های »1« و »3«[ »واقفین«؛ »حال« است. ]رد 

غة!«:
ّ

- »فاإلیرانّیون بعد أن أسلموا حاولوا لکشف جمیع زوایا هذه الل

1( جمع تکسیر - معّرف بأل / مبتدا 
2( اسم - جمع سالم للمذّکر / مبتدا 
3( اسم - مثّنی - مذّکر / خبر مقّدم 

4( مثّنی - مذّکر - معّرف بالعلمّیة / صفة

است.  للمذّکر«  سالم  »جمع  مخصوص  فقط  »ون«  عالمت  2پاسخ 

]رد سایر گزینه ها[

تستولوژیتجربی 93

هنر 87

وزن های مهّم اسم

 / مبالغه  اسم   / مفعول  اسم   / فاعل  »اسم  شامل  اسم،  مهّم  وزن های 
زیر  را در جدول  یادآوری، آن ها  برای  که  اسم تفضیل / اسم مکان« است 

کنید:  کرده ایم. به این جدول دقت  جمع بندی 

مثالوزناسم

ــفاعل ـِ ــــ  ... فاِعل / مـُ
الصادقون ال ُیَکّذبون الحقائق حولهم!

ّبهم! الُمؤِمنون یشکرون ر

ـَمفعول ...ـــــ مفعول / مـُ
المدیر مسئول عن أعماله أمام 

فین!
َ
الُمَوّظ

ّبي عاّلم الغیوب!فّعال / فّعالةمبالغه إّنَ ر

کبر من أوروّباأفَعل/ ُفعلیتفضیل آسیا أ

مکان
َمفَعل / َمفِعل/

َمْفَعَلة
کبر من األمیر؟ أ لیس في المجلس أ

گروه باشد و عالوه بر این که از شما اسم  | نکته | اسم مبالغه می تواند سه 

کدام دسته است را نیز مورد سؤال  مبالغه بودن آن را می پرسند، این که از 
قرار می دهند.

ابزار و وسایل

فّعال - رّزاق - عاّلمة ...عادی

فّتاحة »در باز کن« - نّظارة 
»عینک« - جّوال »تلفن همراه«

خّباز »نانوا« - حّداد »آهنگر« ...شغل و حرفهاسم مبالغه
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سوءتفاهم طوری

عنوان  هیچ  به  هستند،  »فّعالة«  وزن  بر  که  را  مبالغه ای  اسم های 
نه  است  اسم  کثرت  نشانۀ  »ة«  این  که  چرا  نگیرید؛   »مؤنث« 

بودن. مؤنث 

مة  مفرد مؤنث - مفرد مذکر
ّ

عال

مؤنث  نشانه  »ة«  چون  مذکر«؛  »مفرد  و  است  مبالغه  اسم  »عاّلمة« 
کثرت صفت می باشد. بودن نیست و نشانه 

آَخرین: دیگری / دیگران« باشد  گر »آَخر /  ا کنید  کلمه آخر دقت  به 
گر »آِخر / آِخرین: پایان / آیندگان« باشد  »اسم تفضیل« است، ولی ا

»اسم فاعل« محسوب می شود.

نقش معنی کلمه

اسم تفضیل دیگر آَخر

اسم فاعل پایان / آخر آِخر

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

که وزنشان  مصدر باب »مفاعلة« را با اسم مفعول قاطی نکنید؛ چرا 
شبیه به هم است، مانند »ُمجاَهَدة / ُمکاَتَبة / ُمقاَتَلة ...« 

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

نیستند  تفضیل«  »اسم  همیشه  »شر«  و  »خیر«  که  باشد  حواستان 
 / »أبیض  رنگ ها  اسم  بدهید.  تشخیص  جمله  شرایط  از  باید  و 
أسود/ أحمر...« نیز اسم تفضیل نیستند. همچنین حواستان به وزن 
می تواند  »أفعل«  وزن  چون  باشد،  تفضیل«  »اسم  مشابه  فعل های 

حاالت مختلفی داشته باشد.

مثال در جمله نقش مثال وزن

نحن َنُقّصُ علیك أحسن القصص! اسم تفضیل أحَسن أفَعل

أرَفُع علم إیران في المسابقات!
ع متکّلم  مضار

وحده
أرَفُع أفَعُل

کما أحَسَن اهلل علیك! أحِسن  ماضی )إفعال( أحَسَن أفَعَل

کما أحَسَن اهلل علیك! أحِسن  امر )إفعال( أحِسن أفِعل

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

 / ُفعول   / فاَدة   / ُفَعالء  َفَعَلة/  ُفّعال/   / »فاعي  وزن های  بر  کلمات 
باشد،  داشته  لت  دال فاعل«  »اسم  بر  مفردشان  گر  ا ُفعاة«،   / فواِعل 

»اسم فاعل« هستند.

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

اسم فاعلمفردکلمهاسم فاعلمفردکلمه

استعاديُعداةاستکافرُکّفار

استماشيُمشاةاستوارثُوّراث

استقاضيُقضاةاستوارثَوَرَثة

استدافعدوافعاستشاعر ُشعراء

کمُحّکام استکاسبَکَسَبةاستحا

استشاهدُشهوداستعاملُعّمال

استفاضلُفَضالءاستکاتبُکّتاب

استکافرَکَفَرةاستفاصلةفواصل

یور
ّ
استقائدقاَدةاستطائرالط

استالّناهيالّنهاةاستشاّبالّشباب

مراء نیستحکیمحکماء نیستأمیراُ

ــ « دارد اسم مبالغه نگیرید؛ چون ممکن است  ـّ | نکته | هر کلمه ای را که » ـــ
کنکور به شما اعراب نمی دهند، باید  »ُفّعال« یا »َفّعال« باشد، ولی چون در 

از مفهوم جمله بفهمید.

َکّتابَحّکامَعّمالَکّفاراسم مبالغه

کافر«اسم فاعل کم«»ُعّمال: عامل«»ُکّفار:  »ُکّتاب: کاتب«»ُحّکام: حا

ُوجبت علیهم الّنار!
َ
ار ف

ّ
کف هم 

کفر ورزنده« می دهد و اسم مبالغه است:  در اینجا »کّفار« معنی »بسیار 

کفر ورزیدند، پس آتش بر آن ها واجب شد.« »آن ها بسیار 

ار!
ّ

می الکف ذین یخرجون من دین اهلل ُیّسَ
ّ
ال

است:  فاعل  اسم  و  می دهد  »کافر«  جمع  معنی  »الکّفار«  این جا  در 
کافران نامیده می شوند.« ج می شوند،  »کسانی که از دین خدا خار

ار لحق اهلل!
ّ

کف إنفاق للفقراء 

در این عبارت »کّفار« معنی »بسیار پوشاننده« می دهد و اسم مبالغه 

است: »انفاق به فقیران، بسیار پوشاننده حق خداست.«

کار می رود.  | نکته | وزن »فّعال« هم برای »مذکر« و هم برای »مؤنث« به 

کار  به  »مؤنث«  برای  هم  و  »مذکر«  برای  هم  نیز  »فّعالة«  وزن  هم چنین 
که این »ة« نشانۀ کثرت صفت است و نشانۀ مؤنث بودن نیست. می رود؛ چرا

 فّهام
ٌ

هي مؤمنة

»او زن مؤمن بسیار فهمیده ای است.«

هي مؤمنة فّهامة

»او زنی بسیار بسیار فهمیده است.«
کثرت صفت
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- »فإّنَ األلوان الُمختلفة علی جناحها من أحسِن الوسائل الّدفاعیة!«:

1( اسم - مفرد - مذّکر - اسم مفعول / مجرور بحرف جر»من«
2( فعل ماٍض - من باب إفعال - للغائب / فعل و فاعله »الوسائل« 
3( مفرد مذّکر - اسم تفضیل »مصدره: حسن« / مجرور بحرف الجّر 

4( اسم تفضیل - جمع مکّسر - مضاف إلیه
3پاسخ باتوجه به معنی »همانا رنگ های مختلف روی بالش، از بهترین 

وسایل دفاعی است«، »أحسن« در اینجا اسم تفضیل است. ]رد گزینه های 
گزینه »4«[ »1« و »2«[ / »أحسن« مفرد است نه جمع مکّسر. ]رد 

گزینه های »2« و »4«[ نقش »أحسن« مجرور به حرف جّر است. ]رد 
أّنَ  لخشیة  الّسیئات  إلی  یقترب  ال  ألن   

ً
ساعیا اإلنسان  یکون  أن  »هو   -

المعارض یراه!«:  

1( اسم - مفرد - اسم فاعل »مصدر: معارضة« - معّرف بأل
2( مفرد مذّکر - اسم مفعول »ماضیه: عاَرَض« - معّرف بأل

3( اسم - مفرد - مذّکر - اسم مفعول »مضارعه: ُیْعِرُض«
4( مفرد - مذّکر - اسم فاعل »مصدره: اعراض«- معّرف بأل

گزینه های »2« و »3«[ 1پاسخ »الُمعاِرض« اسم فاعل است. ]رد 

که از باب »مفاعلة«  ع »ُیعاِرُض« ساخته شده  »ُمعاِرض« از فعل مضار
و   ]»4« و    »3« گزینه های  ]رد  می باشد.  »ُمعاَرَضة«  مصدرش  و  است 

ع آن نیز به  ترتیب »عاَرَض / ُیعاِرُض« است. ماضی و مضار
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 باّتخاذ المواقف المالئمة!«:
ً
- »َینصحنا أیضا

1( اسم - معّرف بأل / مضاف إلیه
2( اسم مکان »مصدره: وقوف« / مفعول 

3( جمع تکسیر - اسم مفعول »مفرده: الموقف« / مضاف إلیه 
4( جمع مکّسر - اسم فاعل - معّرف بأل / مفعول

مکان«  »اسم  و  است  »الموقف«  مکّسر  جمع  »المواقف«  1پاسخ 

گزینه ها[ محسوب می شود. ]رد سایر 
گزینه های »2« و »4«[ »مواقف« نقش »مضاف إلیه« دارد. ]رد 

تستولوژیزبان 92

جمع اوزان اسم

مثال وزن اسم

کّفار »کافر« - َوَرَثة »وارث« - ُفضالء 
»فاضل« - قادة »قائد« - ُشهود 

»شاهد« - دوافع »دافع«

ُفّعال - َفَعَلة - ُفعالء - 
فاَدة - ُفعول - فواعل فاعل

َمدارس »مدرسة« - َمالعب »ملعب« َمفاِعل مکان

کبر« کابر »أ أراذل »أرذل« - أ أفاِعل تفضیل

َمعاِجم »ُمعَجم« - َمواضیع »َموضوع« َمفاِعل - َمفاعیل مفعول

گر بخواهند به صورت جمع باشند، معمواًل بر وزن  اسم های مکان ا
»َمفاِعل« می آیند. 

جمع معابد - معبد  جمع مکاتب  - مکتبة 

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

ولی  می آید،  »ُمفاِعل«  صورت  به  فاعل  اسم  گاهی  که  اینجاست  نکته  ولی 
کنید. کنکور به شما اعراب نمی دهند، باید از راه معنی بررسی  چون در 

ع! کثیرًة في المزار ع أشجارًا  یغرس المزار

اولی  با توجه به معنی: »کشاورز، درختان بسیاری در مزرعه ها می کارد.« 
ع: ج مزرعة: اسم مکان« است. ع: اسم فاعل« و دومی »َمزار »ُمزار

کل مواطن یجب علی الّناس احترام المواطن! في 

با توجه به معنی: »در همۀ سرزمین ها، بر مردم احترام هم وطن واجب است.« 
اولی »َمواطن: ج موطن: اسم مکان« و دومی »ُمواِطن: اسم فاعل« می باشد.

یعبر المعابر من المعابر!

با توجه به معنی: »عابر از معابر عبور می کند.«، اولی »الُمعاِبر: اسم فاعل« 
و دومی »الَمعاِبر جمع الَمعَبر: اسم مکان« 

ال ُیجالس المؤمن في مجالس السوء و مجالس الّسوء!

هم نشینی  بد،  همنشین  با  و  بدی  مجالس  در  »مؤمن  معنی:  به  توجه  با 
نمی کند.«، »َمجالس: جمع َمجلس: اسم مکان« و »ُمجاِلس: اسم فاعل« است.

معمواًل »َمفاِعل« جمع »اسم مکان« است و »َمفاعیل« جمع »اسم 
مفعول« است:

»َمواِضع: َموِضع« / »َمکاِتب: َمکَتب« ...  اسم مکان
»َمواضیع: َموضوع« / »َمکاتیب: َمکتوب« ...  اسم مفعول

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

- عّین الّصحیح:

 - مکّسر  جمع   - مکان  اسم  ولی عصر!:  ع  شار من  المعابر  َیعُبر   )1
مصدره »عبور« / فاعل

حروفه   - مکّسر  جمع   - فاعل  اسم  قومه!:  ُفضالء  من  هذا  إّنَ   )2
األصلیة »ف / ض / ل« / مجرور بحرف الجّر

کثیراً من البذور في السنة!: اسم فاعل -  ع تغرس   3( في هذه المزار
ع« جمع مذکر - مصدره »زر

 - مؤنث  مفرد   - تفضیل  اسم  األفاضل!:  هلك  األراذل  ملك  إذا   )4
مصدره »فاضل« / مفعول

2پاسخ »ُفضالء« جمع اسم فاعل و مفرد آن »فاِضل« است و نقش 

آن »مجرور به حرف جّر« می باشد.
بررسی سایر گزینه ها

1( با توجه به معنی در اینجا »ُمعابر« داریم و »اسم فاعل« است: »عابر 
از خیابان ولی عصر عبور می کند.«

مکان«  »اسم  جمع  و  داریم  ع«  »َمزار اینجا  در  معنی،  به  توجه  با   )3
می شود.«،  کاشته  بذرها  از  بسیاری  ع،  مزار این  در  سال  »هر  است: 
غیرعاقل  جمع  و  است  »مزرعة«  جمع  ع«  »َمزار چون  که  کنید  دقت 

می باشد، حکم »مفرد مؤنث« را دارد.
4( »أفاضل« جمع اسم تفضیل و برای اشخاص است و در نتیجه »جمع 

مذکر« می باشد و مصدر آن »فضل« بوده و نقش آن »فاعل« است.

تستولوژی
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چگونه باب و مصدر اسم فاعل و اسم مفعول ثالثی مزید را تشخیص دهیم؟
1 »ُمـ« را از ابتدای اسم حذف می کنیم.

2 به ابتدای اسم »ی« اضافه می کنیم.

3 مصدر و باب را تشخیص می دهیم.

 باب: افتعال
 مصدر: انتظار

منتظر  نتظر  ینتظر 

 باب: تفعیل
 مصدر: تعلیم

معّلم  عّلم  ُیعّلم 

معرفه و نکره

 نوع معرفه »بأل / علم« را تشخیص 
ً
 باید معرفه یا نکره بودن را بشناسین و ثانیا

ً
اوال

بدین که االن می توضیحم براتون تا حسابی شیرفهم بشین!!

مثال توضیح

رأیت في الّنجف اّلذین
یزورون و یدعون اهلل!

کشورها /  اسم »شهرها/ 
انسان ها / مناطق...«

َعَلم
معرفه

الب من القریة 
ّ
یذهب الط

إلی المدینة!
»ال« دارد بأل

معنی  هم  و  شخص«  »اسم  معنی  هم،  اسم ها  برخی  کنید  دقت 
دیگری دارند و فقط وقتی معنی »اسم شخص« داشته باشند »معرفه 
علم« به حساب می آیند و در غیر این صورت »معرفه به علم« نیستند 

که در اینجا چند مثال براتون میارم:

معانی دیگر به جز 
اسم شخص

کلمه
معانی دیگر به جز 

اسم شخص
کلمه

بزرگ تر / 
بزرگ ترین

کبر /  أ
کبری 

خوشبخت/ 
سعادتمند/ 

خجسته
سعید

راستگو صادق

فرو برنده خشم کاظم خوشبخت / 
سعادتمند/ نیکبخت

مسعود
نیکوکار محسن

گاهی شناخت و آ عرفان کم/  پادشاه/ حا
والی

امیر
نیکی و خوبی احسان

بخشنده جواد
دادگر / با انصاف /

با عدالت
عادل

پیامبر / پیام آور رسول
کوچکتر / 
کوچکترین

أصغر / 
صغری

نام شهر به عربی مدینة

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

کانوا ملتزمین باالستفادة المفیدة من أوقاتهم!«: - »َنری أّنَ الناجحین 

ُیْلِزُم« - معّرف بالعلمّیة 1( اسم فاعل»ماضیة: ألَزَم / مضارعه: 
2( اسم - مثّنی - نکرة - اسم مفعول »مضارعه: یلتزمون«

3( جمع سالم للمذّکر- اسم فاعل- نکرة 
4( اسم - جمع سالم للمذّکر - اسم مفعول »مصدره: التزام«

3پاسخ »ملتزمین« نشانه معرفه ندارد، پس »نکره« است. ]رد گزینه »1«[ 

که افراد موفق، ملتزم به استفاده  با توجه به معنی: »ما عقیده داریم 
است.  فاعل  اسم  پایبند«  »ملتزم=  هستند.«،  وقت هایشان  از  مفید 

گزینه های »2« و »4«[ ]رد 
از  که  باشد  سالم«  مذّکر  جمع  »یَن:  یا  مثنی«  »یِن:  می تواند  »ین« 
گزینه  »2«[ فعل »کانوا« می فهمیم برای »جمع مذّکر سالم« است. ]رد 

تستولوژیریاضی 88

- علینا أن ُنحاول إلیجاد مجتمع سعید!«:

1( اسم - مفرد مذکر - معرفة / مضاف إلیه 
2( اسم - مفرد مذکر - نکرة / صفة 

3( اسم - مفرد مذکر - نکرة / مضاف إلیه
4( اسم - مفرد مذکر - معرفة / صفة

2پاسخ »سعید« می تواند اسم شخص باشد یا نباشد. در اینجا چون 

»سعید« به معنی »خوشبخت« است، پس اسم شخص نیست و در 
گزینه های »1« و »4«[ نتیجه »نکره« می باشد. ]رد 

گزینه های »1« و »3«[ نقش »سعید« در اینجا صفت است. ]رد 

تستولوژی

نقش های اسم

 / مبتدا   / مفعول   / »فاعل  میتونه  که  جمالت  در  اسم  نقش  به  می رسیم  حاال 

خبر صفت / مضاف إلیه / مجرور بحرف جّر / حال / مفعول مطلق / مستثنی« 

باشه که با هم بررسی می کنیم.

اینجا فقط براتون جمع بندی  را در درس های مختلف خوندین،  البته این بحث ها 

می کنم:

مثالچگونگی تشخیصنقش

مبتدا
که  غالبًا ابتدای جمله ای می آید 

در مورد آن خبری می دهیم.
اهلل یغفر الذنوب!

خبر
مبتدا  مورد  در  که  است  خبری 
را  جمله  معنی  و  می شود  داده 

کامل می کند.
المؤمنة تقول الحّق!

فاعل
بردارنده  »در  یا  کار«  »کننده 
»چه  جواب  در  و  است  حالتی« 

کسی« می آید. چیزی / چه 

 جاء الحّق 
و زهق الباطل!

مفعول
چه  را/  کسی  »چه  جواب  در 

چیزی را« می آید.
ع الفاّلح   یزر

أشجار الّتفاح!

اضافه کردن »ی« حذف »ُمـ«

اضافه کردن »ی« حذف »ُمـ«
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| عربی جامع |

آن  پس  از   
ً
یقینا بزنید،  دقت  با  رو  تست ها  و  بخونین  خوب  رو  درسنامه  اگر  هستش!  شیرینی  خیلی  مبحث  دارید!  حرکات  ضبط  مبحث  از  راحت  فوق  سؤال  یه 

 »عین الخطأ« هستش، ولی ما بیشتر »عین الصحیح« آوردیم تا بتوانید تمرین بیشتری داشته باشید! 
ً
برمی آیید!! البته صورت سؤاالت کنکور اکثرا

گفتار

حرکت گذاری »ت« در انتهای فعل ماضی1

تشخیص  باید  که  می آید  »ت«  ضمیر  »ماضی«،  فعل  صیغه های  برخی  در 
کدام یک )ْت / َت / ِت / ُت( است. دهید 

ضمیر متصلفعل ماضیضمیر منفصل )جدا(

هذهبهو

هماذهباهما

همذهبواهم

هاذهبْتهي

هماذهبتاهما
هّنَذهبَنهّنَ

َک ذهبَتأنَت

کماذهبتماأنتما

کمذهبتمأنتم

ِکذهبِتأنِت

کماذهبتماأنتما
کّنَذهبتّنَأنتّنَ

يذهبُتأنا

ناذهبنانحن

ْ
1 ت

کار  به   »4  = غایب  مؤنث  مفرد   = »للغائبة  برای  »ْت«  جدول،  به  توجه  با 
فعل  گر  ا یا  دیدید  »هي«  ضمیر  جمله  در  گر  ا می توانید  را  این  که  می رود 
صورت  این  غیر  در  دهید،  تشخیص  می شد،  مربوط  عاقل«  غیر  »جمع  به 

می توانید از ساختار و شرایط جمله تشخیص دهید.

ّبها في یوم الشدة! - التلمیذة شکرت ر

4(شکرْت 3( شکرِت  2( شکرُت  1( شکرَت 
ّبها« می توان فهمید که فعل  4پاسخ از »التلمیذة« و ضمیر »ها« در »ر

برای »للغائبة« است و به شکل »شکرْت« باید باشد.

تستولوژی

| نکته | وقتی »ْت« در انتهای فعل »ماضي للغائبة« به یک اسم »ال« دار 
برسد، چون نمی شود »ْت« را خواند، به »ِت« تبدیل می شود.

 - عصفت الّریاح بما ال تشتهي الّسفن!:

4( َعَصْفَت 3( َعَصْفُت  2( َعَصَفِت  1( َعَصَفْت 
باید  پس  برمی گردد،  للغائبة«  مؤنث:  »مفرد  به  »عصفت«  2پاسخ 

»َعَصَفْت« باشد، ولی چون »ْت« به »ال« رسیده، قابل خواندن نیست 
و باید به شکل »َعَصَفِت« باشد.

تستولوژی

در این بخش می خوانیم 

ی یاوزاناسم،حرکتگذار ی»ك«و»انت«،حرکتگذار انتهایفعلماضی،حرکتگذار ی»ت«در حرکتگذار

ی»مثنی«و»جمع«،تنوین، یانواع»من«،حرکتگذار یانواع»ان«،حرکتگذار معلومومجهول،حرکتگذار

ی حرکتگذار »ِلَم«، و ْم«
َ

»ل ی حرکتگذار جر، وف حر  از بعد اسامی ی حرکتگذار است، این مسئله نه! یا ی آر

ی حرکتگذار مضارع، فعل ی اعرابگذار بداریم، پاس را عربی آِخر«، /  ر
َ

»آخ ی حرکتگذار صفت، و موصوف

»إفعال«، باب ی حرکتگذار »استفعال«، باب ی حرکتگذار »انفعال«، باب ی حرکتگذار »افتعال«، باب

ی حرکتگذار »تفاعل«، و »مفاعلة« بابهای ی حرکتگذار »تفّعل«، و »تفعیل« بابهای ی حرکتگذار

+»ِلـ« «،ضمیر ی»کان«و»کأنَّ بابهابهصورتترکیبی،حرکتگذار
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َ
2 ت

با توجه به جدول قبل »َت« برای »للمخاطب = مفرد مذکر مخاطب = ۷« است، 
گر در انتهای همین فعل یا فعل های  گر در جمله ضمیر »أنَت« باشد یا ا پس ا
باشد، می توانید  »َك«  این جمله، ضمیر  یا حرف های  اسم ها  از  یکی  یا  دیگر 

گر ضمیر نبود از ساختار جمله تشخیص بدهید. تشخیص بدهید، ولی ا

 - إلهي؛ قد سترت علّيَ ذنوبي!

4(سترْت 3( سترُت  2( سترِت  1( سترَت 
پس  است،  داده  قرار  ندا  و  خطاب  مورد  را  خداوند  چون  1پاسخ 

شکل  به  باید  و  است  »للمخاطب«  و  برمی گردد  خدا  به  »سترت« 
»سترَت« باشد.

تستولوژی

3 ِت

با توجه به جدول قبل »ِت« برای »للمخاطبة = مفرد مؤنث مخاطب = 10« 
گر در انتهای همین فعل  گر در جمله ضمیر »أنِت« دیدید، یا ا است، پس ا
یا فعل های دیگر یا یکی از اسم ها یا حرف های این جمله ضمیر »ِك« آمده 
گفته  موارد  از  یک  هیچ  گر  ا نهایت  در  بدهید،  تشخیص  می توانید  باشد، 

 شده نبود، از ساختار جمله تشخیص دهید.

 - یا ُاختي؛ هل ساعدتني في فهم الّدروس الصعبة!

4( ساعدْت 3( ساعدُت  2( ساعدِت  1( ساعدَت 
گرفته و »مؤنث« است، پس  ختي« مورد خطاب قرار  2پاسخ چون »اُ

فعل باید برای »للمخاطبة« باشد، بنابراین »ساعدِت« درست است.

تستولوژی

ُ
4 ت

 با توجه به جدول قبل، »ُت« برای »للمتکلم وحده = اول شخص مفرد = 13« 
همین  انتهای  در  گر  ا یا  دیدید،  »أنا«  ضمیر  جمله  در  گر  ا می رود،  کار  به 
فعل یا فعل های دیگر یا یکی از اسم ها یا حرف های این جمله، ضمیر »ي« 
گر هیچ یک از آنها نبود، باید از  دیدید، قادر به تشخیص خواهید بود، اما ا

ساختار جمله، تشخیص بدهید.

 - أتممت علیکم نعمتي!

4( أتممُت 3( أتممِت  2( أتممْت  1( أتممَت 
برای  فعل  که  است  واضح  کاماًل  »نعمتي«  در  »ي«  ضمیر  از  4پاسخ 

»متکلم وحده« می باشد و باید به صورت »أتممُت« بیاید.

تستولوژی

جمع بندی طوری

کار می رود. برای »مفرد مؤنث غایب: للغائبة« به 

برای »مفرد مذکر مخاطب: للمخاطب« به کار می رود.

کار می رود. برای »مفرد مؤنث مخاطب: للمخاطبة« به 

کار می رود. برای »متکلم وحده« به 

هي / ها

گر بعد از »ْت« کلمه »ال« دار باشد ، به »ِت« تبدیل می شود. ا

أنَت / َك

أنِت / ِك

أنا / ي
ُت

ِت

َت

ت

ْت

وف: - عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

ْکِتساِب اْلِعْلِم! ُتها الُمؤمنة! ِاجَتَهْدَت في طریِق إ أّیَ  )1
ُکّلٍ ِمنُهما َفَرِضَي  فَلَتیِن َو جعلَت َتمرًة في َفِم 

ّ
2( ذهبَت ااُلّم إلی الط

اهلل َعنها!
َفقاَل  َفَعَلُه  ما  َسَبِب  َعن  الخادم  الحاِضریَن  ِمن  ِاثنان  َل 

َ
َسأ  )3

َسَقطَت َقطَرٌة َصغیرٌة!
کانِت المرأُة واِقَفًة قرب الخیمة و َغَرَسْت َخنَجَرها ِفي األرض!  )4

4پاسخ 

ــ« به »ال« می رسد،  ـْ »کانت« به »المرأُة: للغائبة« برمی گردد ولی چون »ــ
به صورت »کانِت« درآمده و درست است و از ضمیر »ها« در »خنجرها« 

کاماًل درست است. که »َغَرَسْت«  نیز می توان فهمید 
بررسی سایر گزینه ها

که »ِاْجَتَهْدَت« نادرست است  1( از روی »أّیتها المؤمنة« واضح است 
چون برای »للمخاطبة« می باشد و باید به شکل »ِاْجَتَهْدِت« بیاید.

« برمی گردند، ولی چون  2( هر دو فعل »ذهبت« و »جعلت« به »األّمُ
»َذَهَبْت« به »ال« رسیده، به »َذَهَبِت« باید تبدیل شود، اما »َجَعَلْت« 

نیازی به این تغییر ندارد.
از آن  3( »سقطت« به »قطرة: مفرد مؤنث: للغائبة« برمی گردد و بعد 

ْت« بیاید.
َ
اسم »ال« دار نداریم، پس باید به صورت »َسَقط

تستولوژی

گفتار

حرکت گذاری »ك« و »أنت«2

کار می رود و »ِك«  که در جدول دیدید »َك« برای »للمخاطب« به  همانطور 
برای »للمخاطبة« است.

 َك   فعلَت  أنَت 

 ِك  فعلِت  أنِت 

- یا صدیقتي هل ُتشّجعین أوالدك علی القراءة؟

4( أوالَدَك 3( أوالِدِك  2( أوالَدِك  1( أوالِدَك 
برای  که جمله  عیَن« می توان فهمید  »ُتَشَجّ و  از »صدیقتي«  2پاسخ 

کار رود. »للمخاطبة« است و برای آن »ِك« یعنی »أوالَدِك« باید به 

تستولوژی
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« و »أنِت«
َ

تشخیص »أنت
»َك«  ضمیر  روی  از  می توانید  که  می رود  کار  به  »للمخاطب«  برای  »أنَت« 
»َتْفَعُل« تشخیص  و  یعنی »فعلَت«  ع  و مضار یا فعل های ماضی  در جمله 
کار می رود که این را هم می توانید  بدهید، ولی »أنِت« برای »للمخاطبة« به 

یا  »فعلِت«  ع  مضار و  ماضی  فعل های  یا  جمله  در  »ِك«  ضمیر  روی  از 
»َتفعلیَن« تشخیص بدهید.

 َك  تفعل   فعلَت  أنَت 
 ِك  تفعلین   فعلِت  أنِت 

گفتار

حرکت گذاری اوزان اسم3

1 اسم فاعل

کاِظم کاِتب - عاِلم -  ثالثی مجرد: بر وزن »فاِعل« می آید؛ مثل: 

م - ُمتجاِوز
ّ
ـ« می آید؛ مثل: ُمتعَل ـِ ثالثی مزید: بر وزن »ُمـ ...

یحکم األمیر علی المجرم في المحکمة بالعدالة!

4( الَمجِرم 3( الَمجَرم  2( الُمجِرم  1( الُمجَرم 
بر  عدالت  به  دادگاه،  در  ]پادشاه  معنی  به  توجه  با  اینجا  در  2پاسخ 

به  باید  و  داریم  فاعل  اسم  می کند.[،  حکم  گناهکار«  متهم،  »مجرم: 
ـ« یعنی »الُمجِرم« باشد. ـِ ــ صورت »ُمـ ... 

تستولوژی

2 اسم مفعول

ثالثی مجرد: بر وزن »َمفعول« می آید؛ مثل: َمکتوب

ر - ُمستخَدم ـ« می آید؛ مثل: ُمنتظَ ـَ ــ ثالثی مزید: بر وزن »ُمـ ... 

 أصدقائه و أقربائه!
ّ

کل - اإلنسان الّناجح معتمد عند 

2( الّناَجح - ُمعتَمد 1( الّناِجح - ُمعتَمد 
4( الّناَجح - ُمعتِمد 3( الّناِجح - ُمعتِمد 

1پاسخ »الّناجح« اسم فاعل بوده و به شکل »الّناِجح« درست است. 

گزینه های »2« و »4«[ با توجه به معنی: »انسان موّفق، نزد همه  ]رد 
که  دوستان و نزدیکانش مورد اعتماد واقع شده است.«؛ واضح است 
وزن  بر  باید  و  می باشد  مفعول  اسم  که  چرا  است؛  صحیح  »ُمعَتَمد« 

گزینه های »3« و »4«[ ـ« بیاید. ]رد  ـَ »ُمـ ...ــ

تستولوژی

3 اسم مکان

بر وزن »َمْفَعل« یا »َمْفِعل« می آید. 

- ذهب علٌي إلی متجر صدیقه!

4( ِمْتَجِر 3( َمْتُجرِ  2( َمْتَجرِ  1( ُمْتَجرِ 
2پاسخ در اینجا »متجر = مغازه« اسم مکان است و می تواند بر وزن 

که در اینجا »َمْفَعل: َمْتَجر« درست است. »َمْفَعل« یا »َمْفِعل« باشد 

تستولوژی

4 اسم تفضیل

برای مذکر بر وزن »أْفَعل« و برای مؤنث بر وزن »ُفعلٰی« می آید.

جمع بندی طوری

اوزان مهم اسم

ـ(اسم فاعل ـِ ـ فاِعل - )ُمـ ... 

َمْفَعل - َمْفِعلاسم مکان

أْفَعل - ُفعلیاسم تفضیل

ـ(اسم مفعول ـَ ـ َمفعول - )ُمـ ... 

وف: - عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

ِة! 1( ِاسَتَهَر الُکّتاب الُمسَلموَن ِبکتاباِتِهم الِعلمّیَ
2( َیحُکُم األمیُر َعَلی الُمجَرم في الَمحَکَمِة ِبالَعداَلِة!

ریَن و ُمنِذرین!
ّ

 ُمَبَش
ّ

رَسْلنا الُمرَسلیَن إال
َ
أ 3( و ما 

4( َجَعَل اهلُل الُمسَتضِعفیَن وارثیَن األرِض!

3پاسخ 

با توجه به معنی: »و فرستاده شدگان را جز بشارت دهنده و انذاردهنده 
ریَن / 

ّ
که »الُمرَسلیَن« اسم مفعول و »ُمبَش نفرستادیم.« واضح است 

ُمنِذریَن« اسم فاعل هستند و اعراب  هر دو، صحیح است.

بررسی سایر گزینه ها 

1( »مسِلم« یعنی »گرویده به اسالم«؛ پس اسم فاعل است و باید به 
صورت »الُمسِلموَن« باشد.

2( »مجِرم« معنی »گناهکار« می دهد؛ پس اسم فاعل است و باید به 
صورت »ُمجِرم« باشد.

4( »ُمستضِعفین« اسم مفعول است و معنی »ضعیف شدگان« می دهد، 
پس باید به صورت »ُمسَتْضَعفیَن« باشد.

تستولوژی

گفتار

حرکت گذاری معلوم و مجهول4

جمله می تواند ساختار »معلوم« یا »مجهول« داشته باشد، برای تشخیص 
درست، ابتدا جمله را معنی می کنیم و دقت می کنیم که به فعل »معلوم« یا 
گر فعل ماضی باشد، بر وزن »ُفِعَل« یعنی اولش  »مجهول« نیاز داریم، آنگاه ا
»ُیْفَعُل«  بر وزن  باشد.  ع  گر مضار ا و  ـ( می گیرد  ـِ )ــ کسره  الفعلش  و عین  ــ(  ـُ )ـــ

ــ( می گیرد. ـَ ـ( و عین الفعلش فتحه )ــ ـُ یعنی اولش ضمه )ــ

مجهول
ُفِعَلماضی ـ( ـِ ــ( ،عین الفعل )ــ ـُ ابتدای فعل )ـ

ـ( ـَ ــ(، عین الفعل )ــ ـُ ابتدای فعل )ـ ع ُیفَعُلمضار
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وف: - عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

1( َیقولوَن أّنَ َبعَض الَحیواناِت ُتدَخُل ُسموَمها في الماء ِلَتْقُتل األسماَك!
ُم حیاَتُهم!

َّ
ُهم َیعلموَن أّنَ الَعقیدَة اإلسالمّیَة ُتَنظ

َ
2( أِلّن

ة!
َ

َح ِبِشّد حد ُسِقَط َعَلی األرِض و ُجِر
ُ
3( َبعَد أن شاَرَك في َغزوِة أ

موِرِه َلم َیسُقط ِفي الَمهاِلِك!
ُ
کان لُه ُحَکماُء ُیرَشدوَنُه في ا 4( َمن 

2پاسخ این جمله دو فعل معلوم دارد و کاماًل درست اعراب گذاری شده 

است: »زیرا آنها می دانند که عقیده اسالمی، زندگی شان را نظم می دهد.«
بررسی سایر گزینه ها

که برخی از حیوانات »وارد می کنند / 1( با توجه به معنی: »می گویند 

تستولوژی

وارد می شوند« سم هایشان را در آب برای اینکه ماهی ها را بکشند« پس 
ع معلوم است؛ در نتیجه »ُتدَخُل« نادرست  »وارد می کنند« فعل مضار

بوده و درست آن به صورت »ُتدِخُل« است.
بر روی زمین  از مشارکت در جنگ احد،  با توجه به معنی: »پس   )3
کرد / مجروح شد««؛  کرد / سقوط شد« و به شدت »مجروح  »سقوط 

»افتاد« معلوم است و به شکل »َسَقَط« درست می باشد.
کارهایش  در  را  او  که  دارد  حکیمانی  که  »کسی  معنی:  به  توجه  با   )4
کنند«  »ارشاد  نمی افتد.«؛  مهلکه ها  در  شوند«  ارشاد   / کنند  »ارشاد 

معلوم بوده و به شکل »ُیرِشدوَنه« درست است.

گفتار

حرکت گذاری انواع »ان«5

یا   » »إّنَ »إْن«،  »أْن«،  که  بتوانید تشخیص بدهید  باید  که دیدید  هر »ان« 
« است، لذا باید راه تشخیص این موارد را بدانید. »أّنَ

إن: »إْن« بر سر »فعل« می آید و »شرطی« است، یعنی بعد از آن دو فعل به 

عنوان »فعل شرط« و »جواب شرط« می آید.
ع« می آید و »ناصبه« است. أن: »أْن« بر سر »فعل مضار

 » گر »ان« بر سر فعل دیدید، بدانید قطعًا یا »إْن« یا »أْن« است و »إّنَ | نکته | ا
« فقط بر سر »اسم« می آیند. برای تشخیص  « و »أّنَ « نمی باشد، چون »إّنَ و »أّنَ
گر ساختار »شرطی« داشت،  درست بین »إْن« و »أْن« به جمله نگاه می کنیم، ا
یعنی »فالن کنی؛ فالن میشه«، »إْن« می باشد، در غیر این صورت »أن« است.
« بر سر »اسم یا ضمیر« می آید و معنی »همانا / قطعًا / بی شک و...«  : »إّنَ إنَّ

« همیشه در ابتدای جمله یا کالم قرار می گیرد. می دهد. الزم به ذکر است که »إّنَ
وسط  معمواًل  و  می دهد  »که«  معنی  و  می آید  ضمیر«  یا  »اسم  سر  بر   : أنَّ

جمله می آید.

جمع بندی طوری

ان

بر سر »اسم« 
یا »ضمیر«

بر سر
 »فعل« 

إّنَ - أّنَ
إْن - أْن

إْن - أْن
إّنَ - أّنَ

ابتدای جمله باشد معنای 
کیدی دارد. تأ

معنای شرطی دارد
کنی، فالن میشه« »فالن 

وسط جمله باشد معنی »که« 
می دهد.

جمله ساختار شرطی نداشته 
ع می آید. باشد و بر سر فعل مضار

إّنَ

إْن

أّنَ

أن

وف: - عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

1( َیِجُب إْن َتکوَن األرُض تحت ضوء الَقَمِر!
یئاِت! 2( أ َتعَلمیَن إّنَ الَحَسناِت ُیذِهبَن الّسَ

ذین ال َیرُجوَن ِلقاَءنا أولئَك َمأواُهُم الّنار!
َ
3( أّنَ اّل

ُکم! قوا اهلل َیغفر َلُکْم َخطایا َتّتَ 4( إْن 

4پاسخ 

»إْن«  دارد،  شرطی  ساختار  جمله  و  آمده  قوا«  »َتّتَ سر  بر  »ان«  چون 
کاماًل درست است.

بررسی سایر گزینه ها 

ندارد،  شرطی  ساختار  جمله  ولی  آمده،  »تکون«  فعل  سر  بر  »ان«   )1
پس باید به صورت »أْن« بیاید.

2( »ان« بر سر اسم »الحسنات« آمده و وسط جمله است و معنی »که« 
بدی ها  خوبی ها،  که  می دانی  »آیا  است:  درست   » »أّنَ پس  می دهد، 

را از بین می برد؟«
معنای  و  است  جمله  ابتدای  و  آمده  »اّلذین«  اسم  سر  بر  »ان«   )3
که به دیدار ما  کسانی  « درست است: »همانا  کیدی دارد، پس »إّنَ تأ

امیدی ندارند، جایگاهشان آتش است.«

تستولوژی

گفتار

حرکت گذاری انواع »من«6

ِمن

از حروف »جاّره« است، پس قطعًا بعد از آن »اسم« یا »ضمیر« می آید و به 
معنی »از« می باشد.

َمن

 / موصول   / »شرطی  اینکه  به  بسته  و  میِ آید  »فعل«  معمواًل  آن،  از  بعد 
کسی؟« می دهد. کسی را / چه  کس /  استفهامی« باشد، معنای »هر 

جمع بندی طوری

من

ِمن

َمن

بعد از آن »اسم« یا »ضمیر« می آید.

معنی »از« می دهد.

بعد از آن »فعل« می آید.

کسی را /  بسته به نقش آن، معانی »هرکس / 
کسی؟« می دهد. چه 
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َکلماٍت َتحَتها َخّط: - عّین الّصحیح في ِقراءِة 

ر في َخلِق اهلِل ُیشاِهد ُقدَرَة اهلل!
َ
َیَتَفّک 1( َمن 

! 2( ِمْن ُیجاِهد في َسبیِل اهلِل َفُهَو َحّيٌ
3( ال ُتعاِشر ِمْن َیری الّسیئاِت و ال ُینِکُرها!
کَبِر الُمُدِن اإلیرانیة! 4( َمدیَنُة طهران َمْن أ

1پاسخ 

کند، قدرت  کس در خلقت خدا تفکر  در اینجا با توجه به معنی: »هر 
خداوند را مشاهده می کند«، »َمن« کاماًل درست است؛ زیرا در ابتدای

تستولوژی

گرفته و پس از آن فعل آمده است. جمله قرار 
بررسی سایر گزینه ها 

زنده  او  پس  کند،  جهاد  خدا  راه  در  »هرکس  معنی:  به  توجه  با   )2
کار رود. است.«؛ باید »َمْن« به 

و  می بیند  را  بدی ها  که  کسی  »با  معنی:  به  توجه  با  اینجا  در   )3
کار برود. انکارشان نمی کند، معاشرت نکن.«؛ باید »َمْن« به 

4( با توجه به معنی: »شهر تهران از بزرگترین شهرهای ایرانی است.«؛ 
کار برود. باید »ِمْن« به 

 
گفتار

ی« و »جمع«7
ّ

حرکت گذاری »مثن

نشانه های آخر مثنی »اِن - یِن« و نشانه های آخر جمع مذکر غایب »وَن - یَن« 
می باشد، پس در سؤاالت حرکت گذاری باید تشخیص بدهید که »یِن« یا »یَن« 
است و در اصل باید بتوانید »مثنی« و »جمع« را تشخیص بدهید، ولی در مورد 

»ون« همیشه اعراب انتهای آن مفتوح و به شکل »وَن« می آید.

»مثنی« یا »جمع«

اِن - وَن

ین
مثنی  یِن

جمع  یَن

وف: - عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

1( ما هَو األحّبُ َلَك َبیَن هذین األمریَن تهیئٍة الُخبِز أو الّلعِب َمع األطفاِل؟
روَن َعِن الَبیِت ِبَمهِد الَمعرَفِة؛ صاِدقیِن في أقوالهم! 2( إّنَ اّلذیَن ُیَعَبّ

3( رأی طائریِن أحُدُهما َیْقُتُل اآلخر َفَیْجَعُلُه َتحَت الّتراِب!
ة! ة ُلَغٌة أجَنبّیَ بّیَ غة الَعَر

ُ
4( َلم َیْعَتِمْد العلماء الُمسِلموِن علی أّن الّل

تستولوژی

3پاسخ 

بوده  مثنی  برای  »طائریِن«  که  فهمید  می توان  »هما«  ضمیر  روی  از 
کاماًل درست است.  و 

بررسی سایر گزینه ها 

است؛  »مثنی«  برای  جمله  که  فهمید  می توان  »هذیِن«  روی  از   )1
در نتیجه »األمریِن« باید باشد. عالوه بر آن»تهیئٍة« نادرست است و 

درست آن »تهیئِة« می باشد؛ چون مضاف واقع شده است.
که »صادقیِن«  روَن: جمع مذکر غایب« می توان فهمید  2( از روی »ُیَعَبّ

نادرست بوده و »صادقیَن« درست است.
که  فهمید  می توان  است،  مکسر  جمع  برای  که  »علماء«  روی  از   )4
و  است  »العلماُء«  برای  صفت  که  چرا  برود  کار  به  »الُمسِلموَن«  باید 

باید همانند آن مرفوع باشد.

گفتار

تنوین، آری یا نه! مسئله این است8

1 معرفه به »ال«  کلمات در بیشتر حاالت تنوین می گیرند جز در دو حالت 
2 مضاف واقع شوند. باشند. 

کلمات »ال« داشته باشند یا »مضاف« واقع شوند؛ قطعًا »تنوین«  گر  پس ا
نمی گیرند.

1 معرفه باشند

گر کلمه »ال« داشت، هیچ گاه  هیچ وقت »ال« و »تنوین« با هم نمی آیند، یعنی ا
گر کلمه ای معرفه به »علم« بود، می تواند تنوین بگیرد. »تنوین« نمی گیرد، ولی ا

2 مضاف واقع شوند

کلمۀ بعدش »ال« داشته باشد یا نه؛ به  کلمه ای »مضاف« باشد، خواه  گر  ا
هیچ عنوان »تنوین« نمی گیرد.

بکة:    
َ

فیندفع العنکبوت في داخل الّش

2( داخٍل - الّشبکٍة 1( داخِل - الّشبکِة  
4( داخٍل - الّشبکِة 3( داخِل - الّشبکٍة 

تستولوژی

1پاسخ 

صورت  به  باید  بنابراین  نمی گیرد؛  تنوین  و  است  مضاف  »داخل« 
بکة« دارای »ال« است 

َ
گزینه های »2« و »4«[ »الّش »داخِل« باشد. ]رد 

گزینه های »2« و »3«[ و تنوین نمی گیرد. ]رد 

وف:     عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحر

کي! جٍل البا 1( َسِمَع ُبهلوٌل صوَت الّرَ
ها ِمن أسباِب ُبروِز هِذِه الُمشِکَلٍة!

َ
ُر أّن کاَن َیَتَصّوَ  )2

عاَدِة! ُهم َیشُعروَن ِبالّسَ
َ
سرِة فإّن

ُ
َة بین أعضاٍء األ 3( إذا َوَجْدَت الَمَحّبَ

 أفراِد الَبَشِر!
ّ

ِة ِلُکَل 4( القرآن دستوٌر ِللَحیاِة الَیومّیَ

4پاسخ 

جٍل« و »المشکلٍة« دارای »ال« هستند و نباید تنوین بگیرند. ]رد  »الّرَ
بگیرد. تنوین  نباید  و  است  مضاف  /»أعضاٍء«   ]»2« و   »1«  گزینه های 

گزینۀ »3«[ ]رد 
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       :
ٌ

تي َتحتها خّط
ّ
عّین الصحیح في ترجمة الکلمات ال

و ِحکمٍة باِلَغٍة!
ُ

ذي أنُعُمُه ُمنَهِمَرٌة َو ذ
ّ
ب( ذاَك ُهَو اهلُل ال رة!   َر

َ
مِس ُمسَتِعَرٌة َو فیها ضیاٌء ِمثل الّش

َ
الف( َجذوُة الّش

د( هذِه الشجرة ذات الُغصوِن النضرة َو نَمت ِمْن َحّبٍة! َمَره! 
َ
ِر الُمنَتشَرة َو أوَجَد فیه ق َر

ُ
َکالّد  ِبأنُجٍم 

َ
یل

ّ
ج( زاَن الل

2( ریزان - فروزان - پدید آورد - پاره آتش  1( فروزان - ریزان - یافت - تر و تازه  
کرد - درشت  4( ریزان - فروزان - پیدا  3( فروزان - ریزان - پدید آورد - تر و تازه 

عّین الصحیح في ترجمة المفردات: )یدور - نضرة - ُمنهمرة - ذا - مسموح - فساتین(       

کنده - آن - مجاز - بوستان ها 2( مدیریت می کند - تر و تازه - پرا کنده - آن - زشت - لباس های زنانه  گردش - پرا 1( می چرخد - 
گردش - ریزان - این - زشت - بوستان ها 4( مدیریت می کند -  3( می چرخد - تر و تازه - ریزان - این - مجاز - لباس های زنانه 

عّین الصحیح في ترجمة المفردات: )جذوة - غیم - ضیاء - مستعرة - أنُجم(       

2( پاره آتش - ابر - روشنایی - فروزان - ستاره ها کنده - ستاره ها  1( پاره آتش - ارزش ها - نور - پرا
4( تنه درخت - ابرها - نور - فروزان - سیارات کنده - سیارات  3( تنه درخت - ارزش ها - روشنایی - پرا

عّین المناسب َحَسب الّتوضیحات:       

لواِن الُمخَتِلَفِة! 2( الُفستان: ِمن المالِبِس الِرجالّیة ذاِت األ َکوکٌب َتدوُر األرُض َحولها و ضیاُؤها ِمن الَقمر!  1( الشمس: 
4( الّشررة: ِمن األحجار الَجمیلِة الغاِلَیِة ذاِت الّلوِن األبَیض! ر! 

َ
کٌم في الّسماء َینِزُل ِمنُه الَمط 3( الغیم: ُبخاٌر مترا

َعّین ما لیَس فیه ِمن المتضاّد:       

َرِر الَمنَتِشَرِة َو أوَجَد فیِه َقمَره!
ُ

َکالّد 2( َقد زاَن اهلُل الّلیَل ِبأنجٍم  ْر  إلی َمن قاَل!   ر  إلی ما قاَل َو ال َتنظُ نظُ 1( قال اإلمام علّي )ع(: اُ
ر إلی الَیمین ثّم إلی الَیسار!  ع َفانظُ 4( ِإذا تعبر الشار ُه َفِشَل في الّنهایِة!   3( َلعَب فریُقنا ِبَشْکٍل َجّیٍد في الِبداَیِة و لِکّنَ

تي جذَوُتها ............ !«        
ّ
 ............ ال

َ
نا ............ الثمرَة ِمن الشجرِة َو ............ الشمَس في الَجّو مثل َرّبُ راغات: » 

َ
عّین الُمناِسب للف

ُج - الشررِة - ُمنَهمرة  2( َخَلَق - ُیخر 1( زاَن - أوَجَد - الَقَمر - ُمنَتِشَرة  
ُج - أوَجَد - الشَرَرِة - ُمسَتعَرة 4( ُیخِر 3( أوجَد - أْنَزَل - الشررِة - ُمسَتِعرة  

عّین الّصحیَح ِلَتکمیِل الفراغات:       

............ نهایُة فصول السنة في إیران!: الَخریف  )2 ............ !: مسموٌح  1( اإلسِتفادة ِمن الَجّوال في اإلمتحان 
ة ............ إیالم!: ُمحاَفظَ ِبـ  َکبیرکوه في َمدینِة َبدرة  4( ِجباُل  ............ !: الثالثاء  سبوِع ُهو 

ُ
3( الیوُم الثالث في األ

عّین الّصحیَح:        

2( الَفراغ: مکاٌن لیَس فیه شيٌء! ارّیة: ِمن األحجار الغالیِة!  
ّ
1( الَبط

4( القاعة: هي ُغرَفٌة َصغیرٌة! کوکب یدور حول األرض!   3( الغیم: 

عّین الصحیح في تعریف المفردات:       

2( مطار: مکان یذهب الّناس فیه للّسفر بالقطار! 1( الّدرر: من األحجار الجمیلة الغالیة بالّلون األبیض! 
کله الّناس في منتصف الیوم تقریبًا! : طعاٌم یأ 4( غداً 3( األحد: الیوم األّول ألّیام األسبوع و یوم العطلة! 

تي َتحَتها خّط:       
ّ
عّین الخطأ في ترادف الکلمات ال

فُل في قاعِة الَمطاِر!: ناَم
ّ
2( َرَقَد الط 1( َضْع هِذه الکلماِت في َمکاِنها الُمناِسِب!: إجَعل 

مورهّن!: راِسبات
ُ
4( هؤالء فائزاٌت في أ َکَتب تماریَنُه ِبُسرعٍة!: الُمجّد  3( الطالُب الُمجَتهُد 

عّین الصحیح في تکمیل الفراغات:       

............ لالمتحان أو في الحّصة الّدراسّیة!: مسموحة 1( االستفادة من الجّوال لیست 
............ حول الّشمس!: تدیر کب و السّیارات  شار اهلل في القرآن أّنَ جمیع الکوا

َ
2( أ

............ علی العباد و هو ذوحکمة بالغة!: مستعرة 3( ذاك هو اهلل اّلذي رحمته 
............ !: نضرة کأّنها  کبیر تسیر حرارتها العظیمة و ضوءها إلی األرض  4( الشمس نجم 

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



5

    
ن 

گا
واژ

    
م

ج
پن

ش
خ

ب

277

عّین ما فیِه ِمَن الُمترادف:       

فیَن في قاعِة الَمطاِر: أِحّبُ أن أساِفَر  إلی إیراَن! 
َّ
2( قاَل أحُد الُمَوظ 1( إّن اهلَل أوَجَد الشمَس في الَجّوِ مثَل الشررِة َو َجذَوُتها ُمسَتِعَرٌة! 

َمِة َمخلوقاِت اهلِل!
َ
4( أبَحُث في اإلنِترِنت َعن َنّصٍ َقصیٍر حوَل َعظ کُتبَن واِجباتُکّن ِبِدّقٍة َو ال َتکُتبَن َعلی الِجداِر! 

ُ
ا اِلبات ؛ 

ّ
3( أّیتها الط

کثر في المتضاّد و الُمترادف:        عّین الخطأ األ

لمة ≠ ضیاء
ُ
2( ذات ≠ صاِحب / َرخیص ≠ غالیة / ظ ِکهة / ال َتدُخلوا = ال َتخُرجوا  1( ضیاء = نور / الّثمر = فا

هایة / َمسموح ≠ ممنوع نݭݭݪݪِ کثیر / ِبدایة ≠  4( َقلیل ≠  3( َقبیح = جمیل / ِشراء = بیع / ناِجح = فائز 

ِة أو الواِقع:       
َ

عّین الّصحیح َحَسب الَحقیق

َکبیٌر في َغرِب أوروبا! 2( الّنجُف األشَرف بلٌد  َکبیٍر ِمن المفردات!   کتاٌب َیشَتمُل َعلی عَدٍد  1( الُمْعَجم 
4( في ظاهرِة الکسوف تقع األرض بین الشمس و القمر! ِمَن الیسار إلی الیمین!  3( عقَرَبُة الساعِة َتدوُر 

کلمة غریبة عن سائر الکلمات:        تي َتجد فیها 
ّ
عّین العبارة ال

2( شمس - قمر - نجم - أرض بت - اإلثنین - الثالثاء - األربعاء  1( الّسَ
4( شجر - غصن - نضرة - حرارة بیض - أسود - أحمر - أخضر  

َ
3( أ

عّین ما لیَس فیِه َجمع َتکسیر:       

2( ﴿الَحمُد هلِل اّلذي َخَلَق الّسماواِت َو األرِض﴾ َرِر الُمنَتِشَرِة!  
ُ

َکالّد نُجٍم 
َ
ِبأ 1( زاَن اللیَل 

ِضَرِة! ر ِلِتلَك الّشَجَرِة ذاِت الُغصوِن الّنَ نظُ 4( اُ 3( ذاَك ُهَو اهلُل اّلذي أنُعُمُه ُمنَهمَرة!  

درس دوم10پایه

تي َتحتها خّط:       
ّ
عّین الصحیح في ترجمة الکلمات ال

 غاباِت مازندران و َطبیعَتها! 
َ

ْجَمل
َ
ب( ما أ  َمَع الَجماَعِة! 

َ
قوا فإّنَ الَبَرَکة ّرَ

َ
 َو ال َتف

ً
ُکلوا َجمیعا الف( 

ُه َعشُر  أمثاِلها! 
َ

ل
َ
د( َمن جاَء ِبالَحَسَنِة ف ال َتدُخل َبینُهما! 

َ
کاَن اثناِن َیَتناجیاِن ف ج( ِاذا 

کنده نشوید - زیبا نکرد - نجوا می کنند - آمد  2( پرا 1( فرق نگذارید - زیبا نکرد - باهم راز می گویند - آورد  
بیاست - باهم رازداری می کنند - آمد کنده نکنید - چه ز 4( پرا کنده نشوید - چه زیباست - باهم راز می گویند - آورد   3( پرا

عّین الصحیح في ترجمة المفردات علی الترتیب: )نعاج - المضیاف - الشعب - ینابیع - جاء ِبـ(       

2( میش ها - مهمان نواز - ملت - چشمه ها - آورد 1( میش ها - میزبان - ملت - نکته ها - آمد 
گوسفند ها - میزبان - مردم - نکته ها - آورد  )4 گوسفند ها - مهمان نواز - مردم - چشمه ها - آمد   )3

عّین الَخطأ َحَسب الّتوضیحات:       

َهَب!
َ

َج ِمنه الّذ 2( الِبئر: مکاٌن عمیٌق َیحفره اإلنساُن ِلَیستخر 1( الساِئح: الشخُص اّلذي َینَتقُل إلی َمکاٍن سیاحّي ِبَقصِد السیاَحِة! 
َکِلمٌة ُتشیُر  إلی َمجموعٍة ِمن األفراِد أو األقواِم! 4( الّشعُب:  َکالّصبِر ؛ إمساُك النفِس َعن َهیجاِن الَغَضِب!  3( الِحلم: 

َعّین ما لیَس فیه ِمن المتضاّد:       

ِلَیبُلَونا!  نا اّلذي َخَلَق الموَت َو الحیاَة  َرّبُ  )2 1( أبي َخّرَب بیَتنا القدیم َو َبنٰی بیتًا جدیدًا! 
4( ال طاعَة ِلَمخلوق في َمعصیِة الخاِلق! ُع في الَخلوِة ِمن عالماِت الُمؤمِن!  3( الَوَر

ُه أجرُهّن َبعَد َموِتِه! «        
َ
 ، َیجَري ل

ً
 ، أو ............ َنهرًا ، أو ............ ِبئرًا ، أو ............ َنخاًل ، أو ............ ُمصَحفا

ً
َم ِعلما

َّ
ذي َعل

ّ
راغات: » ال

َ
عّین الُمناِسب للف

َث 4( أجَری - َحَفَر - َغَرَس - َوّرَ َث  3( َبَنی - َغَرَس - َبَنی - َوّرَ 2( أجَری - َحَفَر - َبَنی - َغَرَس  َث  1( َحَفَر - أجری - َبنی - َوّرَ

عّین الّصحیَح ِلَتکمیِل الفراغات:       

 القوّي؟!: َیَتراَحُم
ّ

............ الّضعیَف إال 2( ِالهي ، َهل  نا ............ ُذنوَبنا و َیسُتُر ُعیوَبنا!: َیسَتغِفرُ  َرّبُ  )1
............ َعَشَرٍة ُیساوي َثمانیَن!: زائُد 4( ِتسعوَن  ............ ِمن عبادِة َسبعیَن َسَنًة!: خیرٌ  ُر ساَعٍة 

ُ
َتَفّک  )3

عّین الّصحیَح:       

عاِمِه ِبالُقّوة!
َ
2( األَسُد: طوُل قاَمته ِسّتُة أمتاٍر َو یحصُل َعلی ط 1( الّنملُة: تقدُر َعلی َسماِع صوت الساعِة ِمن مسافِة أرَبعیَن َقَدمًا! 

4( الَکلُب: َحیواٌن َذکّيٌ َلوُنُه أزَرق َو َمشهوٌر ِبالَوفاء إلی صاحبه!  کَثر!  خباِر إلی اآلَخرین ، َیعیُش َثالثیَن َسَنًة أو َا
َ
3( الُغراُب: َمشهوٌر ِبنقِل األ
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تي َتحَتها خّط:       
ّ
عّین الخطأ في ترادف الکلمات ال

2( إقامة الصالة في أّول الوقت من نصائح النبّي )ص(!:َمواعظ 1( قّلُة ُشرب الماء ِمن أسباب الَوَجع في الرأس!: ألم 
مِسك 

َ
 َو َثّبت أقداَمنا!: ا

ً
غ َعَلینا َصبرا 4( َرّبنا أفِر  َخمسیَن عامًا!: َبِقَي 

ّ
3( َلِبَث ُنوح في قوِمِه ألَف َسَنٍة إال

عّین الصحیح في تکمیل الفراغات:       
ع في الخلوة!: الُحلم ............ عند الغضب و الور 1( من عالمات المؤمن الحقیقي هو 

............ لثالثة أّیام!: لبسُت 2( لّما وصلُت إلی منزل عّمي الحنون 
............ !: الشعب ِبـ  3( مجموعة من الّناس یسکنون في مناطٍق محّددة ُیسّمی 

............ !: الَوجع ِبـ  4( اإلجتناب عن المعاصي و اإلطاعة من أوامر اإلسالم بسبب خشیة من اهلل ُیسّمی 

عّین الصحیح في تکمیل الفراغات:       
ُغ ............ وزنها خمسین مّرة!: ُیفر 1( النملة تقدر علی حمل شيء 

............ للغداء!: مضیاف - ُیمسکهم ............ ألّنه یستقبل الّضیوف و یرّحب بهم و  2( إّنَ أبي رجٌل 
............ !: النعجة ِبـ  ی  کن ُیسّمَ 3( الحیوان المفترس یعرف بالوفاء بالعهد و الّصیانة من األما

............ أموره !: ینابیع - عقدة  
ُ

............ اآلخرین و ال ُتَحّل 4( من ال یستفید من 

عّین ما فیِه ِمَن الُمتضاد:       
نیا َحَسَنًة َو في اآلخرِة َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب الّنار!

ُ
2( َرّبنا آتنا في الّد مري َو احُلل ُعقدًة ِمن ِلساني!  ر لي اَ ح لي َصدري َو َیّسِ 1( َرّب اشَر

عام اإِلثنین َیکفي الثالَثَة!
َ
عاُم الواحد َیکفي اإلثنیِن َو ط

َ
4( ط 3( َخمَسة َو َثمانوَن ناقُص َسَبعة َعشر ُیساوی أرَبعین زائُد ثمانیة َو عشریَن! 

عّین الخطأ في المتضاّد و الُمترادف:       
ُکلوا / َیقِدُر = َیسَتطیُع ُکلوا ≠ ال َتأ 2( َیعیُش ≠ َیموُت / البیت = الدار /  َکبیر / َبعَد ≠ َقبَل / زائد ≠ ناقص  1( الَحرام ≠ الَحالل / َصغیر ≠ 

َدَقة / الَجماعة ≠ الوحدة / غرس ≠ َحَصَد 4( آتنا = أعطنا / الِکذب ≠ الّصَ ب / َوَجد ≠ َفَقد  ر ≠ َصّعِ 3( َحَسَنة ≠ َسّیئة / الِقّلة ≠ الکثرة / َیّسِ

ِة و الواِقع:       
َ

عّین الّصحیح َحَسب الَحقیق
2( جائزُة األّول في الُمسابقات ِفّضٌة َو الثاني َذَهٌب! 1( اذا اثنان َیَتناَجیان َفَعلینا أن ندُخَل بیَنُهما! 

4( الَکلُب حیواٌن اشَتَهر ِبالَوفاء َحّتی ُضرَب ِبه المثُل! 3( الیوم الرابع من أّیام األسبوع یوم األرِبعاء! 

کلمة غریبة عن سائر الکلمات:        تي َتجد فیها 
ّ
عّین العبارة ال

4( مدینة - ُمحافظة - ِبالد  3( زائد - ناِقص - َتقسیم  2( َنهر - َبحر - َینبوع  1( َجری - أجری - أجر 

ها ِمن جموع الّتکسیر:       
ّ

ُکل  
ً

َمّیز َمجموعة
4( َخمسین - أمثال - أجزاء کین  3( ِرجال - َموجودات - َمسا 2( أمتار - أرقام - َینابیع   1( َمواِعظ - َدقائق - َمعلومات 

درس سوم10پایه

تي َتحتها خّط:       
ّ
عّین الصحیح في ترجمة الکلمات ال

 في ُجمهورّیِة الُهندوراس! 
ً
ب( َیحُدُث َمَطَر  الّسمك َسَنوّیا  !

ً
ُتثیُر َسحابا

َ
 الّریاَح ف

ُ
ذي ُیرِسل

ّ
الف( اهلل ال

َکثیرة َعبَر  اإلنِترنت!  
َ

منا َرسائل
َ

د( إسَتل إذا ماُتوا انَتَبُهوا!  
َ
ج( الّناُس نیاٌم ف

کردیم  کم می کند - صلح آمیز - خوابیده - دریافت  2( مترا کردیم  1( تبدیل می کند - ساالنه - خفتگان - ارسال 
کردیم  4( بر می انگیزد - صلح آمیز - خوابیده - ارسال  کردیم   3( بر می انگیزد - ساالنه - خفتگان - دریافت 

َج - بقاع(        ُق - َتَخّرَ عّین الّصحیح في ترجمة المفردات علی الترتیب: )یسار - ُتمِسك - ثلج - ُتَصّدِ
غ التحصیل شد - قطعه های زمین  1( چپ - به دست می گیرد - برف - باور می کنی - فار

ج شد - چارپایان 2( چپ - نگه می دارد - شفق - راست می گویی - خار
غ التحصیل شد - قطعه های زمین 3( راست - نگه می دارد - شفق - راست می گویی - فار

ج شد - چارپایان 4( راست - به دست می گیرد - برف - باور می کنی - خار

عّین الصحیح في تکمیل الفراغات:       
............ ؟!: مجّهزون َس الّدرس الثاني فهل أنتم  1( یا تالمیذي أرید أن أدّرِ

ُث مطر الّسمك!: اإلعصار - تحسب ............ األسماك إلی الّسماء و ُتَحّدِ ............ الشدید  2( هذا 
............ الثورة اّلتي تنعقد سنوّیًا!: جوازات 3( یشترك اإلیرانّیون جمیعًا في 

َق ............ لك في هذه المعاملة؟!: َتصُدُق - ُیَصّدِ ............ أّنَ الّرجل المجرم َیستطیع أن  4( هل 
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عّین الَخطأ َحَسب الّتوضیحات:       

َکالَعموِد إلی الّسماِء! 2( اإلعصار: ریٌح ُتثیُر الُغباَر َو ترتِفُع  1( الثلُج: نوع من أنواِع ُنزول الماء من الّسماء! 
کبر ُمحیط في العاَلم َبعَد الُمحیِط الهادئ! 4( الُمحیط األطلسّي: ُهو ثاني أ  !

ً
َفًة أبدا

َ
ُکُلها الّناُس ُمَجّف کهٌة ال یأ 3( المشمش: فا

َعّین ما لیَس فیه ِمن المتضاّد:       

2( َهل َیسَتوي اّلذیَن َیعَلموَن َو اّلذین ال َیعَلموَن؟   !
ً
 و ماَت َسعیدا

ً
1( عاَش َسعیدا

َق! ی ُتَصّدِ َوِر َحّتَ ْر  ِإَلی ٰهِذِه الّصُ
ُ
4( حَسنًا َفاْنظ ُر حقیقّيٌ َو َلیَس ِفْلمًا َخیالّیًا! 

َ
3( ٰذِلَك اْلَمط

َد ُسرعَتُه ............ َعلی األرِض! «        
َ

راغات: »............ الّریاُح ِبسرَعٍة َو َحَدَث ............ َشدیٌد ............ األسماَك إلی الّسماء و عندما فق
َ

عّین الُمناِسب للف

2( َعَصَفت - إعصاٌر - َسحَب - َتساَقطت  ت 
َ
َکت - إعصار - أذهَب - َسَقط 1( َتَحّرَ

ت
َ
ٌر - َذَهَبت - َتساَقط

َ
َکت - َمط 4( َتَحّرَ ت 

َ
ٌر - َسحَب - ساَقط

َ
3( َعَصَفت - َمط

عّین الّصحیَح:       

کرد معنی عبور  2( هل یمکن الّسفر عبر الّزمان!  تعریف العظیم من البحار!  1( المحیط 
............ األسماك!  ترفع کأّنها  ماء  4( أنظر إلی الّسَ 3( هل شاهدت آثار االعصار في مدینة طهران!  تندباد 

عّین الخطأ:        

کثیُر الماء!  2( الَینبوع: عیُن الماء َو َنهٌر  ع ِلِرعایِة الُمرور!  ُة: َیِقُف في الّشار
َ
رط

ُ
1( الّش

4( الفریُق: َمجموعٌة ِمن الّناِس َیعَملوَن ِمن أجِل َهَدف ُمَعّین! 3( الُبقعُة: ِقطعٌة ِمن األرِض َتَتَمّیُز ِمّما َحوَلها! 

تي َتحَتها خّط:       
ّ
عّین الخطأ في ترادف الکلمات ال

ریق
َ
1( إْشَتَرْیُت ِبطاَقًة ِبَمْبَلِغ َخمْسٍة و ِعشریَن ریااًل َعْبَر اإلنترنت!: َعن ط

2( أصَبَح الطاّلُب في الُمسابقِة العلمّیِة فائزیَن!: صاَر
3( أنَزَل اهلُل الّسکینَة في قلوِب الُمؤِمنیَن!: ُنزول

4( إن تکونوا صاِمتین في صالِة الَحفَلِة یسمع صوُت الَخطیب!: مهَرجان

عّین الصحیح في تکمیل الفراغات:       

............ السّیارات!: تفتیش ع لرعایة المرور و  1( یقف الشرطي في الشار
............ المباراة عبر اإلنترنت حّتی یستطیع أن یدخل في الملعب!: جواز 2( أخي قام بشراء 

............ من الجامعة!: َیَتساقَط َمة بعد أن 
3( إّنَ صدیقي سیشارك في اختبار اإلدخال لهذه المنظَّ

............ بمهرجان بمناسبة ذهابي إلی مّکة المکّرمة!: فریق - َیحتفل ...ي الحقیقّي  4( إّنَ

عّین ما فیِه ِمَن الُمتضاد:       

َکذلك!  2( الّصعوُد إلی الَجبِل َصعٌب لکّن الّنزول منُه لیَس  کلُه!   1( ُهَو َیعَلُم طریق الُوصول إلی الَحقیقِة َو َیعرُف َمشا
َم معنا أبي َو قال إعَملوا ِبواجباِتکم المدرسّیة!

َ
َتَکّل  )4 لمیُذ فائزاً و صاَر تلمیذاً مثالّیًا في الّصّف!  3( أصَبَح هذا الّتِ

کثر في المتضاّد و الُمترادف:        عّین الخطأ األ

2( إشَتَغَل ≠  َعِمَل / ُذنوب = سّیئات / ُوسع = ُقدَرة / َتظّنُ = َتحسُب 1( َبُعَد ≠ َقُرَب / َسوداء ≠ َبیضاء /أنَزَل ≠ َرَفَع / َبکی = َضحَك 
بیعّي ≠ َمصنوعّي

َ
کل / َیحُدُث ≠ َیَقُع / ُتَصّدُق ≠ ال ُتَصّدُق / ط 4( َتناُول = أ 3( َمکان ≠ َمَحّل / الَحَظ ≠ شاَهَد / ُنزول ≠ ُسقوط / مهرجان = َحفلة 

ِة أو الواِقع:       
َ

عّین الخطأ َحَسب الَحقیق

ِبـ » عید الفطر «!  2( َیحـَتفُل الُمسِلموَن في العاَلم  کبر ِمن الَبحر َو الِبرکُة أصغر ِمنه!  1( الُمحیُط أ
بیع َتَتساَقُط أوراُق األشجار!  4( في َفصِل الّر 3( ُیَکّلف اهلُل الناَس بَقدِر ُوسِعهم!  

کلمة غریبة عن سائر الکلمات:        تي َتجد فیها 
ّ
عّین العبارة ال

2( َسنوّیًا - َشهرّیًا - َیومّیًا - َذَهبّیاً  1( َنهر - برکة - ُمحیط - َبحر  
4( القمر - الشمس - األرض - السماء 3( مطر - ریح - إعصار - ثلج  

ها ِمن جموع الّتکسیر:       
ّ

ُکل  
ً

َمّیز َمجموعة

2( إعصار - ِبقاع - أهالي - ُثلوج  فالم   واِهر - نیام - َبهائم - اَ 1( ظَ
4( إحِتفال - أیدي - َجوازات - ِنساء 3( ِحَکم - ُرجوع - ُمسِلمین - ُذنوب 
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بررسی  دوم  متوسطه  مبحث  همان  در  و  نیاورده ایم  اول  متوسطه  مرور  مبحث  در  دارید،  دوم  متوسطه  کتاب های  در  شما  که  را  مطالب  برخی  که  کنید  دقت 

کرده ایم که عبارتند از: 

/ مزید«  و  مجرد  ثالثی  مزید   ثالثی  »امر   / معدود«  و  عدد  سال   و  ماه  روز،  ساعت،  عدد،  »شناخت   / اضافی«  وصفی  ترکیبات  صفت   و   »موصوف 

 »فعل مستقبل  اعراب فعل مضارع«/ »فعل نفی و نهی  اعراب فعل مضارع«

گفتار

شناخت انواع کلمه1

1 فعل

را در زمان مشخص دارد  کاری و یا روی دادن حالتی  معنای انجام شدن 
و دارای شخص )صیغه( است. 

َلَب »خواست« - تکتبین »می نویسی« - ِاْجَعْل »قرار بده« ...
َ
 ط

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

که باید از معنی  وزن »فعل« می تواند »فعل ماضی« یا »مصدر« باشد، 
تشخیص دهید: 

طلب اهلل من اإلنسان عبادته!
خواست.«؛  را  عبادتش  انسان  از  »خدا  معنی:  به  توجه  با  اینجا  در 

َلَب« فعل است.
َ
»ط

طلبي من أبي َخمسوَن ملیونًا!
َلب« 

َ
با توجه به معنی: »طلب من از پدرم، پنجاه میلیون است.« ؛ »ط

مصدر است.

را با فعل  آنها  تمامی مصادر فعل های ثالثی مزید نیز »اسم« هستند، پس 

اشتباه نگیرید. آن ها را برای شما یادآوری می کنیم:

ل - تفعیل مفاَعَلة - إفعال - افتعال - انفعال - استفعال - تفاُعل - تفّعُ

2 اسم

لت می کند، ولی »زمان« ندارد. معنای کاملی دارد و بر »فرد / شیء و ...« دال
ر »باران« ...

َ
 مکتبة »کتابخانه« - َمط

انواع اسم ها:

کم ... کما -  1 همه »ضمایر«  هو - هما - هم - ك- 

2 اسامی اشاره  هذا - هذه - هؤالء - أولئك ...

کیف - َمن - ما ... کلمات پرسشی به جز »هل/أ«  أین - َمتی -   3

4 تمامی مصدرهای ثالثی مجرد و مزید  َصْبر - تقدیم - ُمجاَهَدة ... 

که »ال / ة / تنوین« دارند  المسلمة - تلمیذاً ... کلماتی  5 تمامی 

6 قیدهای مکان و زمان  عند - قبل - بعد - بین - أمام ...

ــ« باشد  ِعْلم - َدْرس - َجْهل ... ـْ که وسط آن »ــ کلمه سه حرفی  7 هر 

گیرند.  یا علي - یا حسین ... که پس از حروف »ندا« قرار  کلماتی   8

9 کلماتی که پس از »حروف جّر /  حروف قسم« قرار گیرند  في المدرسة - 

و اهلل

3 حروف

برقرار  ارتباط  »فعل ها«  و  »اسم ها«  بین  ندارند،  کاملی  معنای  تنهایی  به 
می کنند و برای تکمیل جمله استفاده می شوند. 

مبحث اول

1
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انواع حروف:

1 حروف عطف  و - فـ - ثّمَ ...

ِبـ - علی ... ِلـ -  2 حروف جّر  في - إلی - ِمن - 

ِلـ کي- لکي - حّتی -  3 حروف ناصبه  أن - لن - 

4 حروف شرط و جازمه  إن - لم - ال »نهی« - لـِ »جازمه«

 - لیت
َ

کأّنَ - لکّنَ - لعّل  - 5 حروف مشّبهة بالفعل  إّنَ - أّنَ

6 حروف استفهام  أ - هل - أین...

 - إّنما - قد - َس - َسوَف و...
ّ

7 سایر حروف: إال

جزء  »حروف  و  می دهد  »از«  معنی  که  باشد  »ِمْن«  می تواند  »من« 
جّر« است، ولی »َمْن« می تواند »اسم شرط« ، »اسم موصول« یا »اسم 

که در آن صورت »اسم« محسوب می شود. استفهام« باشد 

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

من

معنی »از« می دهدِمْنحرف

که« می دهد. کسانی  که /  معنی »کسی 

بعد از آن »فعل شرط / جواب شرط« 
کس« می دهد. که معنی »هر  داریم 

»َمْن« شرطی

»َمن« موصول

معنی پرسشی »چه کسی/چه کسانی« دارد. »َمن« استفهام

اسم

»ت«  ماضی  فعل  صیغه   »4« انتهای  در  که  می خوانیم  جلوتر 
/ للمخاطب«  »َت:   / للغائبة«  »ْت:  از:  عبارتند  که  می شود   ظاهر 

که در حالت های »َت / ِت /   »ِت: للمخاطبة« / »ُت: للمتکلم وحده« 
حالت»ْت«  در  ولی  می رود،  شمار  به  »اسم «  جزء  و  است  ضمیر  ُت« 
نشانه مؤنث بودن است و جزء فعل می باشد و اسم محسوب نمی شود.

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

کثر من الباقي:  تي عدد أسمائها أ
ّ
- عّین العبارة ال

1( حاولت تلمیذاتي المجّدات في تعّلم دروسهّن!

2( شاهدُت الطیور قد جلسْت جنب برکٍة صغیرٍة!

3( الّسالم علینا و علی عباد اهلل الّصالحین! 

4( الّنعُم الّسماوّیُة َتنزُل من الّسماوات إلی األرض!

»حاولْت«  نتیجه  در  و  برمی گردد  »تلمیذات«  به  »حاولت«  1پاسخ 

می باشد و »ْت« انتهای آن نشانه مؤنث بوده و جزء فعل است و ضمیر 

نیست. »تعّلم« نیز مصدر و اسم است.

حاولْت تلمیذاتــي المجّدات في تعّلم دروسـهّنَ  »6«

کمتر است:  گزینه ها تعداد اسامی  در سایر 

2( »ُت« ضمیر و مربوط به متکلم وحده است ولی »ْت« در »جلسْت« 

یور: جمع غیرعاقل: مفرد مؤنث« برمی گردد، ضمیر نبوده و 
ّ
که به »الط

نشانه مؤنث بودن است: 

یور قد َجلسْت جنب برکة صغیرة  »5«
ّ
شاهدُت الط

3( الّسالم علینا  و  علی عباد اهلل الصالحین  »5«

4( الّنعم  الّسماوّیة هي َتنزُل  من الّسماوات إلی األرض  »5«

»ِمن« معنی »از« می دهد و از حروف جّر است.

تستولوژی

حرف فعل

فعل ح فعل

ح ح ح

ح ح فعل

گفتار

شناخت جنس اسم2

که در اینجا  جنس اسم در عربی به »مذکر« و »مؤنث« دسته بندی می شود 
قصد داریم آنها را بشناسیم: 

باعث  آن  دانستن  ولی  نمی پرسند،  شما  از  را  مذکر  یا   مؤنث  نوع  کنکور،  در  البته 

میشه بهتر حفظ کنید.

لت دارد؛ مانند  محّمد، محمود،  مذکر: اسمی است که بر جنس »نر« دال

الّثور )گاو نر(. 
اسم مذکر بر دو نوع است:

لت  1( مذکر حقیقی: اسمی است که بر نام یا صفت انسان و یا حیوان نر دال

الّثور  می کند، و مخصوص جانداران است. مانند  محّمد، علي، حسن، 
)گاو نر( و...

لت نمی کند و مخصوص  که بر جنس نر دال 2( مذکر مجازی: اسمی است 

کار می رود؛ مانند   اّما قواعد اسم مذّکر در مورد آن به  غیرجاندار است 
الَقَلم، الباب، الکتاب، الّدفتر و ...

لت دارد؛ مانند  خدیجة،  بر جنس »ماده« دال که  اسمی است  مؤنث: 

جاجة. 
َ

فاطمة، البقرة، الّد

اسم مؤنث به اقسام زیر تقسیم می شود:
1( مؤنث حقیقی: اسمی است که بر نام یا صفت انسان و یا حیوان ماده داللت 

می کند؛ و مخصوص جانداران است. مانند  المعّلمة، األخت، الغزالة و...
لت نمی کند و مخصوص  2( مؤنث مجازی: اسمی است که بر جنس ماده دال

غیرجانداران است، اّما قواعد اسم مؤّنث در مورد آن به کار می رود؛ مانند  
جرة و ... 

َ
الّشمس، المنضدة، المدرسة، الّش

نشانه های مؤنث مجازی 

جرة
َ

1 تاء مربوطه »ة«؛ مانند  المدرسة / الّش

2 الف ممدوده »اء«؛ مانند  َزهراء / َصحراء / َزرقاء ...

کلمه ای در انتهایش »اء« باشد،  که هر  البته همیشه اینطور نیست 
کلمه باشد و برای  مؤنث باشد؛ زیرا ممکن است این »اء« جزء ریشه 
گاه قبل از الف ممدوده سه حرف یا بیشتر بیاید،  تشخیص این ها، هر 
گر کمتر از آن باشد،  زائد است و کلمه »مؤنث« محسوب می شود، ولی ا

کلمه بوده و نشانه مؤنث بودن نیست. جزء ریشه 

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول
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| عربی جامع |

 َخضر اء 
قبل از آن سه حرف وجود دارد، پس نشانه مؤنث بودن است. 

 شفـاء
قبل از آن دو حرف وجود دارد، پس نشانه مؤنث بودن نیست.

- معمواًل جمع مکسری که انتهایش »اء / ٰی /ة« باشد، »مذکر« است.
مفرد قاضي« /  مفرد طبیب« / »ُقضاة  مفرد شاعر« / »أطّباء   »ُشعراء 

مفرد مریض« »مرضی 
که به ترتیب  کلماتی مانند »اجراء / انحناء / اختفاء / استشفاء ...«   -
باب های »افعال / انفعال / افتعال / استفعال« هستند، مذکر محسوب 

می شوند، چون الف آنها مربوط به وزن و باب آنها است.

ُکبرٰی / ُصغرٰی / ُدنیا 3 الف مقصوره »ٰی، ا«؛ مانند  

ُذن/ َقَدم 4 بیشتر اعضای زوج بدن؛ مانند  ید / ِرْجل / َعْین / اُ

و  گونه«  ابرو« / »خّد:  البته در میان اعضای زوج بدن »حاجب:  | نکته | 

»ِمرفق: آرنج« مؤنث نیستند و مذکر به شمار می آیند.
کشورها«؛ مانند  إیران / طهران ... 5 اسم »شهرها / 

مس: خورشید( - 
َ

6 اسم های بدون قاعده مهم  )األرض: زمین( - )الّش

 )الّنار: آتش( - )الّدار: خانه( - )الّنفس: جان( - )الحرب: جنگ( - )البئر: چاه( - 
)فأس: تبر( -)ریح: باد( -)َعصًا: چوبدستی( -)ِسّن: دندان( -)سوق: بازار( و ...

گنجشک ها« - »ریاح: بادها« 7 جمع غیرعاقل: »عصافیر: 

8 بادها و جهت ها: َصبا - ِشمال - َجنوب ...

9 اسم های مخصوص مؤنث: األخت - البنت - النساء - األّم...

کلمه است،  کلمات، صورت »مفرد«  ک »مذکر« یا »مؤنث« بودن  مال
کلمه  »مفرد«  به  باید  بودن،  »مؤنث«  یا  »مذکر«  تشخیص  برای  پس 

کنید:  دقت 
مفرد فقیه )مذکر(  ُفقهاء 

مفرد طبیب )مذکر(   أطّباء 

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

مفرد المدرسة )مؤنث(   المدارس 
مفرد الجزیرة )مؤنث(   الُجزر 
مفرد الطالب )مذکر( لبة 

ّ
 الط

مفرد أخ )مذکر(   إخوة 
مفرد شعاع )مذکر(   أشّعة 

مفرد صحابّي )مذکر(  صحابة 

برای  و  هستند  مکسر  جمع  حتمًا  باشند،  »ِفَعل«  وزن  بر  که  اسم هایی   -
به دست آوردن مفرد آنها، به آخرشان »ة« اضافه می کنیم: 

مفرد نقمة« مفرد نعمة« / »ِنَقم  مفرد فتنة« / »ِنَعم  »ِفَتن 

مفرد قیمة« مفرد فرقة« / »ِقَیم  مفرد قطعة« / »ِفَرق  ع 
َ
»ِقط

 | نکته | برخی اسامی مثل »روح / سبیل / طریق / سالح /  عقاب /جحیم / 

عقرب / عنکبوت / قمیص / فردوس« هم مذکر و هم مؤنث هستند.
که بر وزن »فّعالة« باشد، هم می توانیم برای »مذکر« و  - اسم مبالغه ای را 

کار ببریم. هم برای »مؤنث« به 
مة    إمرأة عاّلمة  رجٌل عالݦّ

 

َع اإلنسان 
َ
 جاء في هذه العبارة؟ »إّنَ هذه الّدنیا کبئٍر  إذا َوق

ً
 مؤّنثا

ً
- کم إسما

فیها لن ینجو منها!«

4( خمسة 3( أربعة  2( ثالثة  1( إثنان 

نیا« بر وزن »ُفعلی« و 
ُ

2پاسخ »هذه« اسم اشاره برای »مؤنث«، »الّد

»بئٍر« اسم های مؤنث هستند. 
»اإلنسان« اسم مذکر است. ضمایر را در بحث مذکر و مؤنث به شمار 

نمی آوریم. 
کــبئرٍ     إذا  َوَقَع  اإلنسان  فیـها  لن  ینجو  منـها  إّنَ  هذه  الّدنیا     

تستولوژی

حرف فعل حرف حرف اسم 
مذکر

فعل حرف اسم 
مؤنث

حرف اسم 
مؤنث

اسم 
مؤنث

حرف

گفتار

شناخت عدد اسم3

1 مفرد

دارد؛  لت  دال  »... /شيء  حیوان   / »شخص  فرد  یک  بر  که  است  اسمی 
»کتاب/ جمیل / وردة ...«

2 مثنی

و  می کند  لت  دال  »... شخص   / حیوان   / »شيء  فرد  بر دو  که  است  اسمی 
دارای دو عالمت »اِن« و »یِن« است. 

 طالباِن: دو دانش آموز 
کتاب  کتابیِن: دو   

3 جمع

3 مکّسر 2 مؤنث سالم  1 مذکر سالم 

1 مذکر سالم 

لت می کند و دارای دو عالمت »وَن«  از دو نفر دال بر بیش  که  اسمی است 
و »یَن« است.

 معّلموَن: معّلم ها 
 صادقیَن: انسان های راستگو )راستگویان(

گر »ین«،  »ین« بین »مثنی« و »جمع مذکر سالم« مشترک است، ا
»یَن«،  گر  ا و  »مثنی«  باشد،  »یِن«  یعنی  باشد،  داشته  ــ«  ـِ ـــ »کسره: 
ـــ « داشته باشد، یعنی »یَن« باشد، »جمع مذکر سالم« است. ـَ ـ »فتحه:ـ 

کان المؤمنون صادقین في أقوالهم!   
که  از روی »المؤمنون / هم« می فهمیم  را نداریم، ولی  اعراب »ین« 

برای »جمع مذکر« بوده و »صادقیَن« است.

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

زن بسیار دانا مرد بسیار دانا
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| نکته | اسامی »مثنی / جمع مذکر سالم« هرگاه مضاف واقع شوند، »ن« 

انتهای آنها حذف می شود. 
حذف »ن« معّلمیه معّلمین + ه 

2 مؤنث سالم

دارای عالمت »ات« است. 
 جّنات: بهشت ها  معّلمات: معّلم ها

گر اسمی به »ة« ختم شده باشد، برای جمع بستن آن ابتدا »ة«  | نکته | ا

را حذف، سپس به آن »ات« اضافه می کنیم. 
البات

ّ
حذف »ـة« الط

اضافه کردن »ات«
البة 

ّ
 الط

گر اسم مؤنث در انتهایش »اء« باشد، هنگام تبدیل شدن به »مثنی /   - ا
جمع« ، »ء« به »و« تبدیل می شود.

حذف »و« خضراوان  
اضافه کردن »ان«

 خضراء 

3 مکّسر

کلمه  مفرد  شکل  یعنی  است،  شده«  »شکسته  معنی  به  لغت  در  ر«  »ُمَکّسَ
تغییر می کند و در هم می شکند و قاعدۀ خاّصی در ساختن آن وجود ندارد، 

که آن را شنیده ایم(؛ مانند:  به عبارت دیگر سماعی است )یعنی هر چه 
جمع مکّسر الُبَخالء جمع مکّسر األِعّزاء  الَبخیل   العزیز 

جمع مکّسر الَمصابیح جمع مکّسر الَمساِجد  الِمصباح   الَمْسِجد 
جمع مکّسر الَمداِرس المیذ  الَمْدَرَسة  جمع مکّسر الّتَ لمیذ   الَتّ

جمع مکّسر الُکُتب جال  الِکتاب  جمع مکّسر الَرّ ُجل   الّرَ
| نکته | برخی از اسامی در عربی، بیش از یک جمع مکسر دارند.

َلَبة
َ
اّلب / ط

ُ
جمع مکّسر ط طالب 

جمع مکّسر أغصان / ُغصون ُغصن 
آن ها  دانش آموزان  از  بسیاری  و  هستند  هم ریشه  مکسر  جمع های  برخی 
کنیم.  که اآلن قصد داریم برای شما جمع بندی  را با هم اشتباه می کنند، 

مفرد خطیئة »گناه« مفرد خطأ / خطایا  أخطاء 
مفرد َنْفس »جان« مفرد َنَفس / ُنفوس، أنُفس  أنفاس 

مفرد مریض مفرد َمَرض / َمرضٰی  أمراض 
مفرد َذْنب »گناه« مفرد َذَنب »دم« / ُذنوب  أذناب 

مفرد ِرجل »پا« مفرد َرُجل »مرد« / أرُجل  رجال 
مفرد َسَنة »سال« ة »رسم« / سنوات، سنون، سنین  مفرد ُسّنَ ُسَنن 

مفرد عامل »کارگر« مفرد عمیل »مزدور«/ ُعّمال  مفرد َعَمل »کار«/ ُعَمالء  أعمال 
مفرد  کم »فرمانروا« / ِحَکم  مفرد حا مفرد حکیم »دانشمند« / ُحّکام  ُحکماء 
مفرد َمحَکَمة »دادگاه« کم  مفرد ُحکم »داوری« / َمحا حکمة »پند« / أحکام 

بیشتر جمع های مکسر سماعی هستند، در حوزه کتاب درسی شما به موارد 
زیر اشاره می کنیم: 

اّلب »طالب«
ُ
ُکّفار »کافر« / ُتّجار »تاجر« / ط 1 ُفّعال: 

َلَبة »طالب« / َخَدَمة »خادم« / َوَرَثة »وارث«
َ
2 َفَعَلة: ط

3 ُفعالء: ُزمالء »زمیل« / ُفضالء »فاضل« / ُحکماء »حکیم«

کبر« کابر »أ 4 أفاِعل: أفاِضل »أفضل« / أ

ع »َمزرعة« 5 َمفاِعل: َمجالس »َمجلس« / َمخازن »َمخزن« / َمزار

کلماتی مثل »َدَوران: چرخیدن« / »إحسان: نیکی کردن« / »أبدان: 
 بدن ها« / »ألوان: رنگ ها« / »إخوان: برادران« / »أدیان: دین ها« / 
 / همسایه ها«  »جیران:   / دندان ها«  »أسنان:   / آهوها«  »ِغزالن: 
»طیران: پرواز« / »غضبان: خشمگین«/ »عطشان: تشنه«/ »کسالن: 
گرسنه«/ »َشجعان: شجاع«/ »ُغفران: بخشش« /  تنبل«/ »جوعان: 
غیان«/ »جریان«/ »شیطان«/ »سلیمان« / 

ُ
»حیران: سرگردان«/ »ط

»َشعبان«/ »رمضان« / »ُعثمان« / »إیمان« با اینکه در انتهای خود 
»ان« دارند، ولی »مثنی« نیستند و برای اینکه تشخیص دهید، باید 
گر مفرد  گر »مفرد« آن به دست آمد »مثنی« و ا »ان« را حذف کنید که ا

آن به دست نیامد، »جمع مکّسر« یا اسم مفرد است.
ألوان

کلمه نیست و مفرد  که مفرد  کنیم، »ألو« می ماند  را حذف  گر »ان«  ا
آن »لون« است، پس »جمع مکسر« می باشد.

جیران
کلمه نیست و مفرد  که مفرد  کنیم، »جیر« می ماند  گر »ان« را حذف  ا

آن »جار« است، پس »جمع مکسر« می باشد.
غزالن  

کلمه نیست و  که مفرد  کنیم، »غزل« باقی می ماند  گر »ان« را حذف  ا
مفرد آن »غزال« است، پس »جمع مکسر« می باشد.

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

 کلماتی مثل »أبیات: بیت ها« / »أصوات: صداها« / »أوقات: وقت ها« / 
گیاه« / »ممات: مردن« / »إثبات: ثابت  »أموات: مرده ها« / »نبات: 
»جمع  هیچکدام  ولی  دارند،  »ات«  خود  انتهای  در  اینکه  با  کردن«؛ 
را  که »ات«  کافی است  اینکه تشخیص دهید،  مؤنث« نیستند، برای 
گر  گر »مفرد« کلمه به دست آید، »جمع مؤنث سالم« و ا حذف کنید و ا

کلمه به دست نیاید، »جمع مکّسر« یا مفرد است. »مفرد« 
أصوات

نیست؛  آن  »مفرد«  که  باقی می ماند  »أصو«  کنیم،  حذف  را  »ات«  گر  ا
چرا که مفرد »أصوات«، »صوت« است و در نتیجه »جمع مکّسر« است.

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

- کلمات »بنات/ أخوات / أّمهات / سنوات / أدوات / سماوات« به ترتیب 
جمع مؤنث سالم از »بنت / أخت / أّم / سنة / أداة / َسماء« هستند.

 / سلطان ها«  »سالطین:   / قانون ها«  »قوانین:  مثل  کلماتی 
 »شیاطین: شیطان ها« / »میادین: میدان ها« / »بساتین: بستان ها« / 
کین: مسکین ها« / »تمارین: تمرین ها« / »عناوین: عنوان ها« /   »مسا
 / بادها«  »ریاحین:   / دیوانه ها«  »مجانین:  »فساتین:پیراهن ها«/ 
خود  انتهای  در  اینکه  با  ترازوها«  »موازین:   / کشاورزان«  »دهاقین: 
یا »جمع مذکر سالم« نیستند و  »ین« دارند، ولی هیچ کدام »مثنی« 
گر »مفرد« آن کلمه  برای اینکه تشخیص دهید، »ین« را حذف کنید، ا
گر »مفرد« آن کلمه به دست  به دست آید »مثنی / جمع« است، ولی ا

نیاید، »جمع مکّسر« یا مفرد است. 

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول
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| عربی جامع |

قوانین
که مفرد »قوانین« نیست و  کنید، »قوان« می ماند  گر »ین« را حذف  ا

مفرد آن »قانون« است، پس »جمع مکّسر« است.
انتهای  در  اینکه  با  زندان ها«  »سجون:   / چشم ها«  کلمات»عیون: 
خود »ون« دارند، ولی جمع مذکر سالم نیستند، بلکه جمع مکسرند.

| نکته | 

مثنی أخواِن - أخویِن أخ »برادر« 

جمع مکسر إخوان - إخوة أخ »برادر« 

مؤنث سالم أخوات أخت »خواهر« 

که:  و نتیجه می گیریم 

أخوان + ي  أخواي »دو برادرم« ]نون در مضاف حذف می شود.[

إخوان + ي  إخواني »برادرانم«

 للمذّکر:
ً
 سالما

ً
 - َعّین جمعا

1( یطلب المؤمنون العافیة من اهلل تعالی فقط!

2( ترید الشیاطین أسر اإلنسان و تبعّیته لها!

3( میادین القتال ال تنسی شجاعة الّشباب!

کین في جمیع األحوال! کان اإلمام یساعد المسا  )4

1پاسخ »المؤمنون« انتهایش »ون« دارد و جمع مذکر سالم است. 

تستولوژی

بررسی سایر گزینه ها 

که  کنیم، »الشیاط« باقی می ماند  گر »ین« را از »الشیاطین« حذف  2( ا
مفرد آن نیست و مفرد آن »الشیطان« است؛ پس »جمع مکّسر« می باشد.

گر »ین« را از »میادین« حذف کنیم، »میاد« باقی می ماند که مفرد  3( ا
آن نیست و مفرد آن »میدان« است؛ پس »جمع مکّسر« می باشد.

کین« حذف کنیم، »المساك« باقی می ماند که مفرد  گر »ین« را از »مسا 4( ا
آن نیست و مفرد آن »المسکین« می باشد؛ پس »جمع مکّسر« است.

کثر:  ُع أسماِء الجمع فیها أ َتَنّوُ تي 
ّ
- َعّین الِعباَرَة ال

1( تفتح أبواب رحمة اهلل بمفاتیح الّدعاء بید المؤمنین دائمًا!
کتبًا عدیدة في المجاالت الفکرّیة! ف المسلمون رسائل و 

َ
ّل 2( أ

! 
ً
3( إّن مناظر   إیران الطبیعّیة من أمثال الغابات و المساجد جمیلة جّدا

4( مسجد األقصی من أهّم المساجد في اإلسالم و هو قبلة المسلمین!
2پاسخ »المسلمون« مذکر سالم، »المجاالت« مؤنث سالم و »رسائل / 

کتبًا« مکّسر هستند، پس تمام انواع جمع در این عبارت آمده است. 
بررسی سایر گزینه ها 

ولی  هستند،  مکسر  مفاتیح«   / »أبواب  و  سالم  مذکر  »المؤمنین«   )1
»مؤنث سالم« نداریم. 

مکسر  المساجد«   / أمثال   / »مناظر  و  سالم  مؤنث  »الغابات«   )3
هستند، ولی »مذکر سالم« نداریم. 

»مؤنث  ولی  است،  سالم  مذکر  »المسلمین«  و  مکسر  »المساجد«   )4
سالم« نداریم.

گفتار

شناخت و تشخیص فعل ماضی4

فعل ماضی
لت دارد:  گذشته دال کار یا پدید آمدن حالتی در زمان  بر انجام 

َکَتَب  نوشت مانند: َذَهب  رفت  
چهارده صیغه دارد: شش صیغه برای »غایب«، شش صیغه برای »مخاطب« 

و دو صیغه برای »متکّلم« 
فعل+  »ریشه  صورت  به  »ماضی«  فعل  صیغه های  ساختن  کلی  فرمول 

ضمایر متصل مرفوعی« است.
ذهب + ا  ذهبا

بیصیغه فعل مثالوزنشناسهضمیرنام عر

ذهبَفَعَل-هوللغائبمفرد مذکر غایب

ذهباَفَعلـا اهماللغائبیِنمثنی مذکر غایب

ذهبواَفَعلواواهمللغائبیَنجمع مذکر غایب

ذهبْتَفَعلْتْتهيللغائبةمفرد مؤنث غایب

ذهبتاَفَعلتاتاهماللغائبتیِنمثنی مؤنث غایب

ذهبَنَفَعْلَنَنهّنَللغائباتجمع مؤنث غایب

ذهبَتَفَعْلَتَتأنَتللمخاطبمفرد مذکر مخاطب

ذهبتماَفَعْلتماتماأنتماللمخاطبیِنمثنی مذکر مخاطب

بیصیغه فعل مثالوزنشناسهضمیرنام عر

ذهبتمَفَعْلتمتمأنتمللمخاطبیَنجمع مذکر مخاطب

ذهبِتَفَعْلِتِتأنِتللمخاطبةمفرد مؤنث مخاطب

ذهبتماَفَعْلتماتماأنتماللمخاطبتیِنمثنی مؤنث مخاطب

ذهبُتّنََفَعْلُتّنَُتّنَأنتّنَللمخاطباتجمع مؤنث مخاطب

ذهبُتَفَعْلُتُتأناللمتکّلم وحدهمتکلم وحده

متکلم مع الغیر
للمتکّلم 
مع الغیر

ذهبناَفَعْلنانانحن

که حکم  | نکته | فعل برای »جمع غیر عاقل« صیغه »للغائبة« می آید؛ چرا 

مفرد مؤنث را دارد. 
 عصفْت الریاح 

به  »للغائبة«  صیغه  از  آن  برای  فعل  است،  غیرعاقل  جمع  »الریاح«  چون 
کار می رود.

ترتیب  به  که  می آید  »ماضی«  صیغه   4 انتهای  در  »ت«  شناسه 
»ْت: للغائبة« / »َت: للمخاطب« / »ِت: للمخاطبة« / »ُت: للمتکلم 

وحده« هستند. 

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



6

ل
او

ۀ 
ط

س
تو

 م
ور

مر
   

ی 
رب

 ع
عد

وا
 ق

م   
ش

ش
ش

خ
ب

313

البة إلی البیت.
ّ
 ذهبْت الط

نتیجه  در  است،  »للغائبة«  صیغه  که  می شود  مشخص  »الطالبة«  از 
»ْت« و »ذهبْت«داریم.

الب، لماذا ذهبَت إلی المدرسة؟
ّ
 أّیها الط

که صیغه »للمخاطب« است، پس »َت«  الب« می فهمیم  
ّ
از »أّیها الط

و »ذهبَت« داریم.
 یا أختي، لماذا ذهبِت إلی المدرسة؟

و  »ِت«  پس  است  »للمخاطبة«  صیغه  که  می فهمیم  أختی«  »یا  از 
»ذهبِت« داریم.

 أنا ذهبُت إلی منطقة العدّو.
از »أنا« می فهمیم صیغه »متکلم وحده« است، پس »ُت« و »ذهبُت« داریم.

شناسه »تما« در انتهای دو صیغه »للمخاطبیِن« و »للمخاطبتیِن« 
می آید، پس فعل در این دو صیغه کاماًل شبیه به هم و بر وزن »َفَعلُتما« 
هستند، ولی حواستان باشد که صیغه های »للغائبیِن« و »للغائبتیِن« 

با هم فرق دارند و به ترتیب بر وزن »َفَعال« و »َفَعَلتا« می آیند. 

للغائبتیِنللغائبیِنللمخاطبیِن - للمخاطبتیِن

َفَعَلتاَفَعالَفَعْلتما

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

- َعّین الّصحیح في استخدام األفعال:

راسّي فقَدِت التلمیذة والدتها! 1( في ابتداء العام الّدِ

2( أّیتها الّنساء لماذا ذهبَن إلی المدرسة؟ 

عام! 
ّ
3( هذان ما قدرتا علی طبخ الط

4( هي بحثِت عن طریٍق لحّل هذه المشکلة! 

از روی »التلمیذة« می فهمیم فعل برای »للغائبة« می باشد،  1پاسخ 

قابل  و  »ال« رسیده است  به  ـــ«  ـْ ولی چون»ـــ پس »ْت« درست است، 

خواندن نیست،  »ْت« به »ِت« تبدیل می شود و »فقدِت« درست است. 

بررسی سایر گزینه ها 

از روی »أّیتها النساء« می فهمیم فعل برای »للمخاطبات« است،   )2

« می باشد.  پس »ذهبَن« نادرست است و درست آن »ذهبتّنَ

3( »هذان« مربوط به »للغائبیِن« است، پس »قدرتا« نادرست می باشد 

و درست آن»قدرا« است. 

که فعل برای »للغائبة« است، پس »ِت«  4( از روی »هي« می فهمیم 

نادرست و »َبَحَثْت« درست می باشد.

تستولوژی

گفتار

شناخت و تشخیص فعل مضارع5

فعل مضارع

بر انجام کار یا پدید آمدن حالتی در زمان »حال« یا »آینده« داللت می کند؛ مانند: 

 َیْذَهُب  می رود  َیْکُتُب  می نویسد

َتین( به ابتدای فعل ماضی ساخته  با افزودن چهار حرف )ا، ت، ی، ن = اَ

می شود. 

چهارده صیغه دارد: شش صیغه برای »غایب«، شش صیغه برای »مخاطب« 

و دو صیغه برای »متکّلم«

ع به صورت ]»أ - ت - ی - ن« + ریشه فعل +   فرمول کلی ساخت فعل مضار

ـــ / ن«[ است.  ـُ ـ ضمایر متصل مرفوعی + » 

ت + ذهب + و + ن  تذهبون

بیصیغه فعل وزنمثالشناسهضمیرنام عر

یفعُلیذهُب-هوللغائبمفرد مذکر غایب

یفعلـانیذهبانانهماللغائبیِنمثنی مذکر غایب

یفعلونیذهبونونهمللغائبیَنجمع مذکر غایب

تفعُلتذهُب-هيللغائبةمفرد مؤنث غایب

تفعلـانتذهبانانهماللغائبتیِنمثنی مؤنث غایب

یفعلَنیذهبَنَنهّنَللغائباتجمع مؤنث غایب

تفعُلتذهُب-أنَتللمخاطبمفرد مذکر مخاطب

بیصیغه فعل وزنمثالشناسهضمیرنام عر

تفعلـانتذهبانانأنتماللمخاطبیِنمثنی مذکر مخاطب

تفعلونتذهبوَنونأنتمللمخاطبیَنجمع مذکر مخاطب

تفعلینتذهبینینأنِتللمخاطبةمفرد مؤنث مخاطب

تفعلـانتذهبانانأنتماللمخاطبتیِنمثنی مؤنث مخاطب

تفعلَنتذهبَنَنأنتّنَللمخاطباتجمع مؤنث مخاطب

متکلم وحده
للمتکّلم 

الوحدة
أفعُلأذهُب-أنا

متکلم مع الغیر
للمتکّلم 
مع الغیر

َنْفَعُلنذهُب-نحن

ع در سه صیغه »للغائبتیِن«، »للمخاطبیِن« و »للمخاطبتیِن«  فعل مضار
کاماًل شبیه به هم هستند و بر وزن »تفعالن« می آیند.

 فاطمة و حسنی تذهبان إلی المدرسة!
»فاطمة و حسنی« در واقع »للغائبتیِن« است و فعل »تذهبان« برای 

کار رفته است.  آن به 
 یا طالبان، لماذا تذهبان إلی المدرسة؟

آن  برای  »تذهبان«  فعل  و  است  »للمخاطبیِن«  معادل  طالبان«  »یا 
کار رفته است.   به 

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول
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| عربی جامع |

 یا طالبتان، لماذا تذهبان إلی المدرسة؟
»یا طالبتان« معادل »للمخاطبتیِن« است و فعل »تذهبان« برای آن 

کار رفته است.  به 

به  شبیه  کاماًل  »للمخاطب«  و  »للغائبة«  صیغه  دو  در  ع  مضار فعل 

هم هستند و بر وزن »َتَفَعُل« می آیند. 

 هي طالبة تذهب إلی المدرسة!

کار  بـه  آن  بـرای  »تذهـُب«  فعـل  و  بـوده  »للغائبـة«  معـادل   »طالبـة« 

رفته است.

الب هل تذهب إلی المدرسة؟
ّ
 أّیها الط

الطالب« برای »للمخاطب« می باشد و فعل »تذهُب« برای آن  »أّیها 

کار رفته است. به 

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

فعل در صیغه های »للغائبات« و »للمخاطبات« شبیه به هم بوده و 

فقط در »ي« و »ت« ابتدایشان با هم متفاوت هستند. 

للغائبات  َیْفَعْلَن

للمخاطبات  َتْفَعْلَن

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

 - َعّین الّصحیح في صیغة الفعل: 

 بعضها!
ّ

1( في الکائنات أسرار ال َنعَلُمها إال

2( المعّلمات ُتشّجعن الّتلمیذات لَتَقّدمهّن في العلم!

3( یستطیعون المقاتلون المقاومة أمام األعداء حّبًا هلل!

4( عندما ُتعاهدین صدیقتك فاعملن بما تعاِهدَن!

صحیح  و  است  مع الغیر«  »متکّلم  ع  مضار فعل  َنعَلُمها«  »ال  1پاسخ 

که ما فقط بعضی از آنها  می باشد: »در موجودات، رازهایی وجود دارد 
را می دانیم.«

تستولوژی

بررسی سایر گزینه ها 

و  برای »للغائبات« است  2( »المعّلمات« حالت خطابی ندارد، یعنی 
عَن« صحیح می باشد.  برای  آن فعل به صورت »ُیَشَجّ

3( فعل اول جمله به صورت »مفرد« یعنی »َیستطیع« درست است. 
بما  »فاْعَمْلَن  پس  است،  »للمخاطبة«  برای  »ُتعاهدین«  فعل   )4
و  است  »للمخاطبات«  برای  که  چرا  می باشد  نادرست  ُتعاِهدَن« 

درست آن می شود: »فاعملي بما ُتعاهدیَن«

- عّین الّصحیح في صیغة الفعل:

1( طالبات المدرسة سوف تذهبَن لسفرة علمّیٍة!
2( المقاتالن ُتدافعان عن الوطن اإلسالمي! 

3( هذان الّرجالن یغسالن سّیارتهما في الّساحة!
4( یا تلمیذان، إن ال یحاوال في واجباتکما، یرسبا في الّنهایة السّنة!

3پاسخ »هذان« مربوط به »للغائبیِن« بوده و »یغسالن« درست است. 

بررسی سایر گزینه ها

و  است  »للغائبات«  برای  یعنی  ندارد؛  خطابی  حالت  »طالبات«   )1
درست آن »یذهبَن« می باشد. 

2(»المقاتالن« برای »للغائبیِن« است؛ پس »ُیدافعان« برای آن درست 
می باشد. 

گفته شده »یا تلمیذان«؛ یعنی »تلمیذان« مورد خطاب قرار  4( چون 
گرفته است و برای »للمخاطبیِن« است؛ در نتیجه »ُتحاوال /  ترسبا« 

درست می باشد. 

ع: - عّین الّصحیح في صیاغة المضار

َنَزْلَن: َتنِزْلَن  )2 َکَتبتم: َیکتبوَن    )1
4( فهمتما: َتفهماَن 3( َجَعلُت : َتجعلیَن 

4پاسخ

بررسی سایر گزینه ها

مضارع َتکتبوَن 1( »َکَتبتم: للمخاطبیَن« 
َیْنِزْلَن مضارع  2( »َنَزلَن: للغائبات« 

مضارع أْجَعُل 3( »َجَعلُت: للمتکّلم وحده« 

گفتار

شناخت ضمیر7

منفصل مرفوعی

این ضمایر به کلمات متصل نمی گردند و در جمله غالبًا نقش »مبتدا« دارند.
این ضمایر عبارتند از: »ُهو / هما / هم / هي / هما / هّنَ / أنَت / أنتما / 

أنتم / أنِت  / أنتما / أنتّنَ / أنا / َنحُن«

حواست باشه! 

ضمیر »أنا« هم برای اسم مفرد مذکر و هم برای اسم مفرد مؤنث و به عبارتی 
کار رود. برای دو صیغه »للغائب/ للغائبة« می تواند به 

 / للغائبیَن   / للغائبتیِن   / »للغائبیِن  صیغه های  برای  هم  »نحن«  ضمیر 
کار رود. للغائبات« می تواند به 

 أنا طالٌب / أنا طالبة

 نحن طالبان / نحن طالبتان / نحن طالبات / نحن طالبون

منفصل منصوبی

نقش  جمالت،  در  همیشه  و  نمی گردند  متصل  کلمات  به  ضمایر  این 
»مفعول« دارند.

این ضمایر عبارتند از: »إّیاه / إّیاهما / إّیاهم / إّیاها / إّیاهما / إّیاهّن / إّیاَك / 
کّن / إّیاي / إّیانا«. کما / إّیا کم / إّیاِك/ إّیا کما / إّیا إّیا

للغائبة للغائب

للغائبیَن للغائبات للغائبتیِن للغائبیِن
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متصل مرفوعی

و  امر مّتصل می شوند  و  ع  به فعل های ماضی، مضار که  ضمایری هستند 
عبارتند از:

عماضیصیغه امرمضار

ِلَیْذَهْبَیْذَهُبَذَهَبللغائب

ِلَیْذَهباَیْذَهباِنَذَهباللغائبیِن

ِلَیْذَهُبواَیْذَهُبوَنَذَهَبواللغائبیَن

ِلَتْذَهْبَتْذَهُبَذَهَبْتللغائبة

ِلَتْذَهباَتْذَهباِنَذَهَبتاللغائبتیِن

ِلَیْذَهْبَنَیذَهْبَنَذَهْبَنللغائبات

ِاْذَهْبَتْذَهُبَذَهْبَتللمخاطب

ِاْذَهباَتْذَهباِنَذَهْبُتماللمخاطبیِن

ِاْذَهُبواَتْذَهُبوَنَذَهْبُتمللمخاطبیَن

ِاْذَهبيَتْذَهبْیَنَذَهْبِتللمخاطبة

ِاْذَهباَتْذَهباِنَذَهْبُتماللمخاطبتیِن

ِاْذَهْبَنَتْذَهْبَنَذَهْبُتّنَللمخاطبات

ْذَهُبَذَهْبُتللمتکّلم وحده
َ
ألْذَهْبأ

ِلَنْذَهْبَنْذَهُبَذَهْبناللمتکّلم مع الغیر

که ضمیر به آنها  قبل از ضمایر صیغه های غایب، باید اسمی بیاید 
با  ضمیر  آن  و  می گویند  ضمیر  مرجع  آن  به  اصطالح  در  و  برمی گردد 
جمع  ضمیر،  مرجع  گر  ا و  می کند  مطابقت  لحاظ  هر  از  خود  مرجع 

غیرعاقل باشد، ضمیر به صورت صیغه »للغائبة« می آید.
 رأیُت متجراً أجناسـه رخیصٌة!

« هماهنگ باشد، بنابراین هر دو صیغه  »ـه« باید با مرجع خود »متجراً
به صورت  »للغائب« اند.

کثیرة!  توجد سّیارات سرعتها 
»ها« باید با مرجع خود »سّیارات: جمع غیرعاقل« هماهنگ باشد و 

هر دو صیغه »للغائبة« است.

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

متصل منصوبی مجروری

 / ـُکما   / ـَك   / ـهّنَ   / ـهما   / ـها   / ـهم   / ـهما   / »ـه  از:  این ضمایر عبارتند 
ـُکم/ ـِك / ـُکما / ـکّنَ / ـي / ـنا« 

  / »فعل  انتهای  در  می توانند  مجروری  منصوبی  متصل  ضمایر  | نکته | 

اسم / حرف« بیایند که اآلن قصد داریم به تفصیل به توضیح آنها بپردازیم:
گر ضمایر متصل منصوبی مجروری به انتهای »فعل«  1 بعد از فعل باشند: ا

متصل شوند، نقش آنها »مفعول« است.
َکَتَبهم: آنها را نوشت  

چون به انتهای فعل »َکَتَب« متصل شده، نقش »مفعول« دارد.
گر ضمایر متصل منصوبی مجروری به انتهای »اسم«  2 بعد از اسم باشند: ا

متصل شوند، نقش آنها »مضاف الیه« است.

کتاب آنها کتابهم:   
چون به انتهای اسم »کتاب« متصل شده، نقش »مضاف إلیه« دارد.

گر ضمایر متصل منصوبی مجروری به انتهای  3 بعد از حرف جّر باشند: ا

»حرف جّر« متصل شوند، نقش »مجرور به حرف جّر« دارند.
 ﴿و اّلذین جاهدوا فینـا ...﴾

حرف  به  »مجرور  نقش  شده،  اضافه  »في«  جّر  حرف  انتهای  به  »نا«  چون 
جّر« دارد.

 در بین ضمایر منفصل مرفوعی، »هما« بین صیغه های »للغائبیِن« 
و  »للمخاطبیِن«  صیغه های  بین  »أنتما«  نیز  و  »للغائبتیِن«  و 

»للمخاطبتیِن« مشترک است. 
 در بین ضمایر منفصل منصوبی، »إّیاهما« بین صیغه های »للغائبیِن« و 
کما« بین صیغه های »للمخاطبیِن« و »للمخاطبیِن«  »للغائبتیِن« و »إّیا

مشترک است. 
 در بین فعل های ماضی ضمیر »تما« بین صیغه های »للمخاطبیِن« 

و »للمخاطبتیِن« مشترک است. 
که   در انتخاب حرف »ت« در انتهای فعل ماضی اشتباه نکنید؛ چرا 
برای »للغائبة: ْت« / »للمخاطب: َت« / »للمخاطبة: ِت« / »للمتکّلم 

وحده: ُت« است. 
 در بین ضمایر متصل منصوبی، »هما« بین صیغه های »للغائبیِن« 
و »للغائبتیِن« و »کما« بین »للمخاطبتیِن« و »للمخاطبیِن« مشترک 

است.

 اشتباهات متداول اشتباهات متداول

جمع بندی طوری

منفصل صیغه
مرفوعی

منفصل 
منصوبی

متصل متصل مرفوعی
منصوبی و 

وری مجر عماضی امر مضار

ـه---إّیاههوللغائب

همااااإّیاهماهماللغائبیِن

هموووإّیاهمهمللغائبیَن

ها---إّیاهاهيللغائبة

همااااإّیاهماهماللغائبتیِن

هّنََنَنَنإّیاُهّنَهّنَللغائبات

َك--َتإّیاَكأنَتللمخاطب

کماأنتماللمخاطبیِن کماا اُتماإّیا

کمأنتمللمخاطبیَن کمووُتمإّیا

ِكييِتإّیاِكأنِتللمخاطبة

کماأنتماللمخاطبتیِن کماااتماإّیا

کّنَأنتّنَللمخاطبات کّنََنَنُتّنَإّیا

ي--ُتإّیاَيأناللمتکلم وحده

نا--ناإّیانانحنللمتکلم مع الغیر

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210


	1
	2
	3
	4
	5
	6



