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َمعاني الحروِف المشّبهة ِباْلِفعِل َو ال الّنافیة ِللجنس

در زبان عربی حروفی وجود دارند که هم چون افعال ناقصه پیش از مبتدا و خبر )جمله اسمیه( می آیند و عالمت یکی از آن ها را تغییر می دهند. در این 
ـً ، یِن، یَن(  ـَ ،  درس با دو نوع از این حروف یعنی حروف مشبهة بالفعل و حرف »ال«ی نفی جنس آشنا می شویم. این حروف عالمت مبتدا را منصوب )

می کنند و عالمت خبر بدون تغییر )مرفوع( باقی می ماند.

حروف مشّبهة بالفعل

« حروف مشّبهة بالفعل گفته می شود.  ، لَعلَّ ، لیَت، لکنَّ ، کَأنَّ ، أَنَّ به حروف پرکاربردی مانند »ِإنَّ
حاال با معانی این حروف که در ذیل می آید، آشنا می شوید: 

کید جمله می آید و به معنای »قطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان« است؛  : برای تأ  ِإنَّ
 ِإنَّ اهلَل ال یُضیُع أجَْر الُمحسنیَن！ 

ترجمه آیه شریفه: »بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.«
: وسط جمله می آید و به معنای حرف ربط »که« است و دو جمله را به هم پیوند می دهد؛  َأنَّ

 قاَل أَعْلَُم أَنَّ اهلَل علی ُکلِّ َشيٍء قَدیٌر！ 
ترجمه آیه شریفه: »گفت می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.«

« بر سر اسم یا ضمیر می آید و »ن« آن مشّدد است ولی »إْن« حرِف شرط )جازمه(  « را با »إْن« که حرف شرط است اشتباه نگیرید، »إنَّ  »إنَّ
کن است.  بر سر فعل می آید و »ن« آن غالباً سا

« بر سر اسم یا ضمیر می آید و »ن« آن مشّدد است ولی »أْن« بر سر فعل مضارع  « را با »أْن« که حرف ناصبه است اشتباه نگیرید، »أنَّ  »أنَّ
کن است.  می آید و »ن« آن سا

ِ « می آید  ِلَنَّ و به معنای »زیرا، چون، برای این که« است و در پاسخ کلمه های پرسشی هم چون »لَِم، لِماذا: چرا« به کار می رود.  «، حرف جر »ل  گاهی بر سر »أَنَّ
 لِماذا ما سافَرَت بِالطّائرِة؟ )چرا با هواپیما مسافرت نکردی؟( ِلنَّ بِطاقة الطائرِة غالیٌة. )زیرا بلیت هواپیما گران است.(

عّین عبارًة جاء فیها من الحروف المشّبهة بالفعل:
باِب.  قاَل الرجُل لولده: إن تَدُرْس تَنَجْح.  َعلَی اإلنساِن أن یَغتنَم أیّاَم الشَّ

 إْن تُواِفق سأحُضر في الَحفلة َمساًء.   إّن ساعَة النَّجاِح أحَبُّ َزمٍن لإلنساِن. 

« از حروف مشبهة بالفعل است. ترجمه عبارت: قطعاً ساعت موفقّیت، دوست داشتنی ترین زمان برای انسان است. گزینۀ )4( ـ »إنَّ  
بررسی سایر گزینه ها: 

 »أْن« از حروف ناصبه است. ترجمه عبارت: انسان باید روزهای جوانی را غنیمت بشمارد.
گر درس بخوانی موّفق می شوی.  »إْن« حرف شرط است. ترجمه عبارت: مرد به فرزندش گفت: ا

گر موافقت کنی شب در جشن حاضر خواهم شد.  »إْن« حرف شرط است. ترجمه عبارت: ا
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« در جمله می آید به این ترتیب است: «: مواردی که »ِإنَّ « با »أَنَّ تفاوت »ِإنَّ

1( در ابتدای جمله:

ر اُسلوبَنا في الَحیاِة.«  »إنَّ التأّمَل في القرآِن یُغیِّ
»بی گمان اندیشیدن در قرآن روش ما را در زندگی تغییر می دهد.«

إّن الَحسناِت یُذِهبَْن السّیئاِت！
ترجمه آیه شریفه: »بی شک نیکی ها بدی ها را از بین می برند.«

2( پس از »قاَل« و مشتّقات آن:

قاَل إنّي رأیُت أحََد عشر کوکباً لي ساِجدیَن！ 
ترجمه آیه شریفه: »گفت: به درستی که من یازده ستاره را سجده کنان برای خودم دیدم.«

»ُقل إنّي َعبُد اهلِل.«
»گفت: همانا من بنده خدا هستم.« 

3( پس از منادا:

« نیز در ابتدای جمله منادا هستند.(  «، »الّلُهمَّ »أیُّها، أیّتُها« و کلماتی که پس از حرف »یا« می آیند منادا نامیده می شوند. )»َربِّ
 »َربِّ إنّي ظَلَْمُت نفسي.« 

»پروردگارا همانا من به خودم ستم کردم.«
ماِء فَأنزِلْه.« »الّلُهمَّ إنَّ رزقي في السَّ

»خدایا بی شک روزی من در آسمان است پس آن را فرو بفرست.«
« نوشته شود. دقت کنید که این مورد در سؤاالت حرکت گذاری )تشکیل( باید بیشتر دقت شود.  « غیر از موارد فوق باید به صورت »أنَّ  بنابراین »إنَّ

:» « أو »أنَّ عّین الخطأ في استخدام »إنَّ

 .  َمن یَعرف أّن اهلل یُجازیه یوَم القیامِة یُحاِسب نفَسه.  یا نساُء إنَّ تربیَة الوالِد أمٌر مهمٌّ

کِل بیِدك.  ُقلُْت لِتالمیذي إنّکم مجّدوَن في دروِسکم.   َربَّنا، أَّن مفتاَح حّل الَمشا

گزینۀ )3( ـ »َربَّنا« به معنای »پروردگارمان« بر منادا داللت دارد بنابراین همزه »أَّن« باید مکسور )با کسره( بیاید  ِإنَّ   

ترجمه عبارت: ای پروردگارمان، قطعاً کلید حل مشکالت به دست توست.

بررسی سایر گزینه ها: 

« صحیح است چون نه در ابتدای جمله و نه پس از مشتقات »قال« و نه پس از منادا آمده است، بنابراین صحیح است. ترجمه عبارت: هرکس   »أنَّ

بداند که خداوند در روز قیامت او را مجازات می کند، خودش را محاسبه می کند.

« پس از منادای »نساُء« درست آمده است. ترجمه عبارت: ای زنان قطعاً تربیت فرزندان امر مهمی است.  »ِإنَّ

« پس از فعل »ُقلُْت« صحیح آمده است. ترجمه عبارت: به دانش آموزانم گفتم بدون شک شما در درس هایتان کوشا هستید.  »إنَّ

« ندارد. »إنَّما« به معنای »فقط، تنها« است و پس از آن اسم، منصوب نمی آید   »إنَّما« چه از نظر قواعد و چه از نظر ترجمه هیچ ربطی به »إنَّ

.» دقیقاً برعکس »إنَّ

 إّن اهلَل قادٌر. )قطعاً خداوند تواناست.( إنَّما اهلُل  قادٌر. )فقط خداوند تواناست.(
: به معنای »گویی« و »مانند« و »مثل این که« است؛   کأنَّ

کأنَُّهنَّ الیاقوُت َو الَْمرجاُن！ 

ترجمه آیه شریفه: »آنان مانند یاقوت و مرجانند.« 
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 کأنَّ إرضاَء الّناِس غایٌة ال تُدرَك.
»گویی خشنود ساختن مردم هدفی است که به دست آورده نمی شود.« 

کن است.( « همزه است و متحرک می باشد ولی حرف وسط »کاَن« الف و سا « را با فعل ناقصۀ »کاَن« اشتباه نگیرید. )حرف وسط »کَأنَّ  »کَأنَّ

عّین جواباً کّله من الحروف المشّبهة بالفعل: 
، لکّن ، أنَّ ، إنَّ ، أنَّ  کأنَّ ، أْن   لَیَت، لیَس، لَعلَّ ، کاَن، کَأنَّ ، لَیتَ  لکنَّ ، إْن، إنَّ  أنَّ

گزینۀ )4( ـ در این گزینه تمام حروف جزو حروف مشّبهة بالفعل هستند.    
بررسی سایر گزینه ها: 

، لَیَت  مشّبهة بالفعل / إْن  حرف شرط )بر سر فعل می آید.(  ، إنَّ  أنَّ
 لکّن، کأنَّ  مشّبهة بالفعل / کاَن  از افعال ناقصه / أن  از ادات ناصبه 

، أنَّ  مشّبهة بالفعل / لیَس  از افعال ناقصه  لیَت، لَعلَّ

: به معنای »اّما، ولی« و برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام جملۀ قبل از خودش است؛ و غالباً وسط عبارت می آید.  لِکنَّ
کثََر الّناِس الیشُکروَن  ！إنَّ الّلَه لَذو فَضٍل َعلَی الّناِس َو لکنَّ أ

ترجمۀ آیۀ شریفه: »بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.«
ِ « گاهی همراه ضمایر متصل ) ه،  هما،  هم ...( به کار می رود و معنای فعل »داشتن / دارد« و مشّتقات آن را منتقل می کند. هرگاه این   حرف جر »ل
 » « اشتباه نگیرید؛ »لَُکنَّ « را با »لَُکنَّ « می گردد. پس »لکِنَّ « صیغۀ »جمع مؤنث مخاطب« به کار رود در ظاهر شبیه حرف »لکِنَّ حرف همراه ضمیر مّتصل »ُکنَّ
ِ  « هنگام اضافه شدن به  « تشکیل شده است و به معنای »به سود شما، برای شما، دارید« می باشد. )* حرف جّر »ل از »لَ  « حرف جر + ضمیر متصل »ُکنَّ

ضمایر غیر از ضمیر »ي« به »لَ  « تبدیل می شود.(

عّین جواباً ماجاء فیه من الحروف المشّبهة بالفعل:
 لَیَت الغنیاَء یجعلوَن ِمن أموالهم حّقاً للسائِل و الَمحروم.  َعلَینا أن نُحافظ علی علِمنا بِجّد لّن الّنسیاَن آفُة الِعلْمِ.

 إنّنا ُمکلَّفوَن باالنتفاِع ِمن الطّیباِت الّتي ُخلَِقت لَنا في حَیاتِنا.  لکّن بَرامج غذائّیٌة طوَل الیومِ فاّتِبْعنها حّتی تَسلِْمَن ِمن الَمرض.

گر حرف مشبهة بالفعل باشد باید برای کامل کردن و برطرف کردن ابهام جمله قبل از خودش بیاید و به معنای »ولی، اّما« باشد  گزینۀ )4( ـ »لکّن« ا  
و در وسط عبارت می آید اما در این گزینه اّوالً: »لکّن« در ابتدای کالم آمده و ثانیاً: به معنای »برای شما، دارید« است پس حرف مشّبهة بالفعل نیست.

ترجمه عبارت: در طول روز برنامه هایی غذایی دارید پس از آنها پیروی کنید تا از بیماری در امان بمانید.

بررسی سایر گزینه ها: 

 لَیَت  حرف مشّبهة بالفعل ترجمه عبارت: کاش ثروتمندان از اموال خود حّقی را برای نیازمند و محروم قرار بدهند.
 أنَّ  حرف مشّبهة بالفعل ترجمه عبارت: ما باید با جدیّت از دانش خود محافظت کنیم زیرا فراموشی آفت دانش است.

کی هایی هستیم که در زندگی مان برای ما آفریده شده اند.  إنَّ  حرف مشّبهة بالفعل ترجمه عبارت: قطعاً ما مکلَّف به بهره بردن از پا

 لَیَْت: به معنای »کاش« و بیانگر آرزوست و به صورت »یا لَیَت: ای کاش« هم به کار می رود.
ًَو یَقوُل الکاِفُر یا لَیتَني ُکنُْت ترابا！ 

ک بودم.« ترجمۀ آیۀ شریفه: »و کافر می گوید ای کاش من خا
: به معنای »شاید« و »امید است« به کار می رود؛  لَعلَّ

إنّا جََعلناُه ُقرآناً َعَربّیاً لََعلَُّکم تَعقلوَن！ 

ترجمۀ آیۀ شریفه: »بی گمان ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم شاید )امید است( شما خردورزی کنید.«
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حروف مشّبهة بالِفعل

َکأَنَّلَعلَّلَیَتلکنَّأنَّإنَّ

گویی، مانند، مثل این کهشاید، امید استکاش، ای کاشاّما، ولیکهقطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان

عّین عبارة فیها احتمال وقوع الفعل:
 لَیَت المدیَر الاّلئَق یَجيء إلی شرکتِنا.

 ُزرُت َصدیقي في ِمهَرجان الفالمِ ولکّنه َذهَب َسریعاً.
 لعّل السعاَر الغالیَة في الّسوِق تنزل بُسرعٍة. 

که یَزیُد ضغط الّدم. کل بعض الفوا  َعلِمُت أنَّ أ

« از حروف مشّبهة بالفعل است و به معنای »شاید، امید است« به کار می رود و هنگامی از آن استفاده می کنیم که قطعیت چیزی  گزینۀ )3( ـ »لَعلَّ  
و یا کاری مشخص نباشد. ترجمه عبارت: شاید قیمت های باال در بازار به سرعت پایین بیایند.

بررسی سایر گزینه ها: 

 »لَیَت«  بیانگر آرزوست. ترجمه عبارت: ای کاش مدیر شایسته به شرکت ما بیاید.

ک و رفع اشتباه یا توهم از کالم قبل است. ترجمه عبارت: دوستم را در جشنواره فیلم ها دیدم ولی او به سرعت رفت.  »لکّن«  حرف استدرا
«  به معنای حرف ربط »که« است. ترجمه عبارت: دانستم که خوردن برخی میوه ها فشار خون را باال می برد.  »أنَّ

ال الّنافیة للجنس

حرف »ال«ی نفی جنس به معنای »هیچ« بر سر مبتدا و خبر می آید و دقیقاً مانند حروف مشّبهة بالفعل عالمت مبتدا را تغییر می دهد و آن را منصوب می کند.
 »ال« انواع مختلفی دارد:

 »ال«ی نفی جنس  ال تلمیَذ في الَمدرسِة. )هیچ دانش آموزی در مدرسه نیست.(
 »ال«ی نفی مضارع  ال أْذهَُب إلی الّسوِق. )به بازار نمی روم.(

 »ال«ی نهی  التَْذهَْب إلی الَمتَجرِ. )به مغازه نرو.(

 »ال«ی حرف جواب )در پاسخ به »هَْل« و »أ« می آید.(  أ أنَت ِمن کِرمان؟ ال، أنا ِمن همداَن.

 »ال«ی عطف )وسط عبارت می آید.(  هم أغنیاء ال ُفقراء. )آن ها ثروتمندند نه فقیر.(

 پس از »ال«ی نفی جنس حتماً اسم می آید و فعل نمی  تواند پس از »ال«ی نفی جنس بیاید.
 ال   ِعلَم لَنا إاّل ما َعلَّمتَنا  ！

   »الی«   اسم
 نفی جنس

ترجمۀ آیۀ شریفه: »جز آنچه به ما آموختی، هیچ دانشی نداریم. )برای ما نیست(«
ـَ( است و هیچ گاه به   اسمی که پس از »ال«ی نفی جنس می آید نکره است و هیچ گاه »ال و تنوین« نمی گیرد، همیشه حرکت آخر آن »فتحه« )

صورت مثّنی یا جمع هم نمی آید بلکه همیشه مفرد است. 
  ال قلماً علی المنضدة. 

)اسم پس از »ال«ی نفی جنس تنوین نمی گیرد  قلَم(

  ال الکتاَب في یدي.
)اسم پس از »ال«ی نفی جنس »ال« نمی گیرد  کتاَب(

  ال ُکتُُب في المحفظِة.
)اسم پس از »ال«ی نفی جنس به صورت مثنی یا جمع نمی آید و فقط مفرد و با »فتحه« می آید  کتاَب(
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 خبر »ال«ی نفی جنس عمدتاً جارومجرور است و گاهی هم اسم ظاهر است که حتماً مرفوع می شود. )مثل خبر حروف مشبهة( و گاهی نیز حذف 

شده و اصالً نمی آید.

  ال طفَل في الَملَعِب.
خبر الی نفی جنس اسم الی   

نفی جنس  

ال جَْهَل أََضرُّ ِمَن الُعْجِب.
خبر الی اسم الی 

نفی جنس نفی جنس 

ال إلَه إاّل الّلٰه.

اسم الی نفی جنس )خبر ال محذوف(

 »أال« دو نوع است:

گاه باش« است.  »أال« ادات تنبیه است و به معنی »هان، آ

گاه باش که دنیا سرای جاودان نیست.( نیا لَیَست داَر البقاِء. )آ  أال، إّن الدُّ

  گاهی اوقات نیز »أ« استفهام به همراه »ال«ی نفی با هم به صورت »أال« می آید که با »أال« تنبیه فرق می کند و پس از آن فعل مضارع می آید؛ مانند: 

أال تَعلَُم  آیا نمی دانی؟

اّما »أاّل« فقط یک نوع است و آن به این صورت است که »أْن« ناصبه با »ال«ی نفی به صورت »أاّل« در می آیند و بر سر فعل مضارع وارد می شود؛ مانند: أاَّل 

یَجلَِس: که ننشیند.

عّین الّصحیح عن نوع »ال«:
نیا. )نافیة(  طوبی لك یا َمن الیُباِدُر بالعماِل السّیئة َو الُمنکرة. )نافیة للجنس(  ال شكَّ أنّك لن تَکذبي ِمن أجِل َزخارف الدُّ

 ال نفَع في کالم فیه الّلغو و الغیبة و الکذب. )نافیة للجنس(  أال تَعرُف أنّني ذلك الشاّب الّذي استقبَلك بَِحفاوٍة. )ناهیة(

گزینۀ )3( ـ ترجمه عبارت: هیچ سودی نیست در سخنی که در آن بیهودگی و غیبت و دروغ است.  
بررسی سایر گزینه ها: 

 »ال« بر سر اسم »شّك« وارد شده است و »الی« نفی جنس است. ترجمه عبارت: هیچ شکی نیست که تو هرگز به خاطر زیورآالت دنیا دروغ نخواهی گفت.

 »ال« بر سر فعل مضارع »یُباِدُر« وارد شده و »ال«ی نفی مضارع است. ترجمه عبارت: خوشا به حالت ای کسی که کارهای بد و ناشایست را انجام نمی دهد.
 »أال« ترکیبی از »أ« استفهام و »ال«ی نفی است که بر فعل مضارع »تَعرُف« وارد شده است پس »ال«ی نهی نیست. ترجمه عبارت: آیا نمی دانی که 

من آن جوانی هستم که به گرمی به پیشواز تو آمد.

رجمة فّن التَّ

« معموالً به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.  فعل مضارع پس از »لَیَت« و »لََعلَّ

 »لََعلَّ الغیوَم تُمِطُر َعلَینا.«  شاید ابرها بر ما ببارند.
فعل مضارع  مضارع التزامی حرف مشبهة بالفعل   

 »لَیَت الُمسلمیَن یَّتحدون في العالَم.«  کاش مسلمانان در جهان مّتحد بشوند.
مضارع التزامی          حرف مشبهة بالفعل  فعل مضارع 

لَیَت
 + فعل مضارع  مضارع التزامی

لَعلَّ
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 فعل ماضِی پس از »لَیَت« را با توجه به جایگاهش در متن می توان »ماضی استمراری یا ماضی بعید« ترجمه کرد.

 »لَیَت التلمیَذ ابتََعَد عَن الکسِل.«   کاش دانش آموز از تنبلی دوری می کرد. )دوری کرده بود.(
ماضی استمراری  ماضی بعید حرف مشبهة       فعل ماضی   

بالفعل  

لَیَت + فعل ماضی  ماضی استمراری )ماضی بعید(

« باید به سیاق عبارت نیز توجه کرد.  در ترجمه صحیح فعل بعد از »لَیَت« و »لََعلَّ

 ترجمه هنر است و بسیاری از اوقات باید ذوق و سلیقه مترجم همراه توانمندی های زبانی مانند شناخت ویژگی های زبان مبدأ و مقصد باشد.

 در ترجمۀ »ال«ی نفی جنس از »هیچ ............ نیست« استفاده می کنیم.

 »ال فقَر أَشدُّ ِمَن الَجهل.«  هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست.
   »ال«ی نفی جنس

تجربی 94 ！یَضرُب الّلُه األمثاَل للنّاِس لَعّلهم یَتذّکروَن عّین الّصحیح في التَّرجمة: 
 اهلل مثل هایی برای مردم می زند، شاید پند بگیرند.  اهلل برای مردم مثل ها را می زند، شاید یادآور شوند.

 خداوند مثلی برای مردم زده است، باشد که متنّبه شوند.  خداوند برای مردم مثلی زده است، باشد که عبرت بگیرند.

گزینۀ )2( ـ »یَضرُب«: فعل مضارع است و به صورت اخباری ترجمه می شود. )رد گزینه  3 و 4(  
ف بأل است و در ترجمۀ آن »ی« نمی آید و نیز جمع است نه مفرد )مثال ها(  )رد گزینه  1 و 3 و 4( »المثال«: اسم ُمعرَّ

»لعّل ............ + فعل مضارع  مضارع التزامی« )شاید یادآور شوند( )رد گزینه  1 و 4(
زبان 95 عّین الّصحیح:  

 ال طفَل یقلق لتهیئة طعامه في کّل یوم،: کودک برای تهیۀ غذای روزانه اش مضطرب نیست. 

 ل نّه یؤمُن بعطوفة اُّمه دائماً،: زیرا او همیشه به مادر مهربانش ایمان دارد.
 لیتني کنت آمنت بربّي مثل ذلك الطّفل،: ای کاش من هم مثل آن کودک به خدایم ایمان بیاورم.

 و ما کنت أقلق لتهیئة طعام الغد أبداً.: و هرگز برای تهیه غذای فردا پریشان نمی شدم.

گزینۀ )4( ـ )ما + کان + فعل مضارع  ماضی منفی استمراری(  
ترجمه درست سایر گزینه ها:

 هیچ کودکی برای تهیه غذای خود در هر روز نگران نمی شود.  زیرا او همیشه به مهربانی  مادرش ایمان دارد.

 ای کاش من مانند آن کودک به پروردگارم ایمان داشتم.

َدواُؤَك فیَك َو ما تُْبِصُر / َو داُؤَك ِمنَك َو ال تَْشُعُر 
داروی تو در ]وجود[ خودت است و نمی بینی و بیماری تو از خودت است 

و احساس نمی کنی.

کَبُر أَتَزَْعُم أَنََّك ِجْرٌم َصغیر / َو فیَك انَْطَوی الْعالَُم الَ
آیا گمان می کنی که تو پیکر کوچکی هستی در حالی که جهان بزرگ تر در 

تو به هم پیچیده شده است.
ْکفاُء / أَبوهُمُ  آَدٌم و اْلُمُّ حَّواُء مردم از نظر پدران )پدر و مادر( همتا هستند پدرشان آدم و مادر]شان[ حواست.اَلّناُس ِمن ِجهِة اْلباِء أَ

جاِل َعلَی الفعاِل أَسماُء َو قَْدُر ُکلِّ اْمرٍِئ ما کاَن یُحِْسُنُه / َو لِلرِّ
و ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد و 

مردان با کارها]یشان[ نام هایی دارند.

فَُفْز بِِعلْمٍ َو ال تَطْلُْب بِِه بََدالً / فَالّناُس َموتٰی َو أَهُل الِعلْمِ أَحیاُء
پس دانش را کسب کن و جایگزینی برای آن نخواه زیرا مردم مرده هستند 

و اهل دانش زنده اند.

َسْب / إنََّما الّناُس ِلُمٍّ َو ِلَْب أَیَُّها الْفاِخُر جَهالً بِالنَّ
ای که نابخردانه افتخار کننده به دودمان هستی، مردم تنها از یک مادر و 

یک پدر هستند.
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ٍة / أَْم حدیٍد أَْم نُحاٍس أَْم َذهَْب آیا آنان را می بینی )می پنداری(  که از نقره، آهن، مس یا طال آفریده شده اند؟هَْل تَراهُم ُخلُِقوا ِمن ِفضَّ

بَْل تَراهُم ُخلِقوا ِمن طینٍَة / هَل ِسَوی لَحْمٍ َو َعظْمٍ َو َعَصْب
بلکه آنان را می بینی )می پنداری( که از تّکه گِلی آفریده شده اند. آیا به جز 

گوشت و استخوان و پی اند؟
کثََر الّناِس ال یَْشُکروَن بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.！... إنَّ اهلَل لذو فَْضٍل َعلَی الّناِس َو لکِنَّ أَ

ًک بودم!！َویَقوُل الکاِفُر یا لَیْتَني ُکنُْت تُرابا و کافر می گوید ای کاش من خا

بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم امید است شما خردورزی کنید.！إنّا جََعلْناُه ُقرآناً َعَربّیاً لََعلَُّکم تَْعِقلوَن

هیچ بدی بدتر از دروغ نیست.ال سوَء أَْسَوُأ ِمَن الَْکِذِب.

آن کتاب هیچ شکی در آن نیست هدایتی برای پرهیزگاران است.！ذلِك الْکِتاُب ال َریَْب فیِه هُدًی لِلُْمتَّقیَن

... ِسوُل ال یَحُْزنَْك الَّذیَن یُسارِعوَن ِفي الُْکْفر ای پیامبر کسانی که در کفر شتاب می ورزند تو را غمگین نکنند.！یا أَیُّها الرَّ

خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند.ال یَْرحَُم اهلُل َمن ال یَْرحَُم الّناَس.

ای دوست من هیچ چیزی زیباتر از بخشش به هنگام توانایی نیست.یا حَبیبي، ال شيَء أَجَْمُل ِمَن الَعْفوِ ِعنَد الُْقْدَرِة.

ُکم ُکنتُم ال تَْعلَموَن پس این روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید.！فَهذا یَوُم الْبَْعِث ولکِنَّ
بُنیاٌن  َکَأنَُّهم  َصّفاً  َسبیلِِه  في  یُقاتِلوَن  الَّذیَن  یُِحبُّ  الّلَه  ！إنَّ 

َمْرصوٌص
قطعاً خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او صف کشیده می جنگند 

گویی آن ها ساختمانی استوارند.

...و کسانی را که به جای خدا فرا می خوانند دشنام ندهید زیرا )آن ها( به خدا دشنام  دهند.！َو ال تَُسبُّوا الَّذیَن یَْدعوَن ِمن دوِن الّلِه فََیُسبُّوا الّلَه

ًَة لِّلِه جَمیعا و گفتارشان تو را غمگین نکند؛ زیرا ارجمندی، همه برای خداست.！َو ال یَحُْزنَْك قَولُُهم إنَّ الِْعزَّ

آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟！هَْل یَْستَوي الَّذیَن یَْعلَموَن َو الَّذیَن ال یَْعلَموَن

... لْنا ما ال طاقََة لَنا بِِه پروردگارا، آن چه توانش را هیچ نداریم بر ما تحمیل نکن.！َربَّنا َو التَُحمِّ

هر غذایی که نام خدا بر آن برده نشود، هیچ برکتی در آن نیست.ُکلُّ طَعامٍ الیُْذَکُر اْسُم اهلِل َعلَیِْه، ال بََرَکَة فیِه.

خشمگین نشو، زیرا خشم  مایۀ تباهی است.ال تَغَْضْب، فَإنَّ الَْغَضَب َمْفَسَدٌة.

هیچ خیری در سخنی نیست مگر اینکه همراه با عمل باشد.ال َخیَْر في قَوٍل إاّل َمَع الِْفْعِل.

ْفِس. هیچ جهادی همچون جهاد با نفس نیست.الِجهاَد َکِجهاِد النَّ

هیچ لباسی زیباتر از سالمتی نیست.ال لِباَس أَجَْمُل ِمَن الْعافَیِة.

هیچ فقری همچون نادانی و هیچ میراثی همچون ادب نیست.الفَْقَر َکالَْجْهِل َو المیراَث َکاْلََدِب.
！ُسبْحاَن الَّذي أَْسرٰی بَِعبِْدِه لَیالً ِمَن الَمْسِجِد الَحرامِ ِإلَی الَمْسِجِد 

... اْلَقصٰی
ک است آن ]خدایی[ که بنده اش را شبانه از مسجدالحرام تا مسجداالقصی  پا

حرکت داد.
！... َو جاِدلُْهم بِالَّتي هَي أَحَْسُن ِإنَّ َربََّك هَو أَعْلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن 

... َسبیلِِه
و با آنان با ]شیوه ای[ که نکوتر است بحث کن. قطعاً پروردگارت به ]حال[ 

کسی که از راهش گم شده، داناتر است.

... ْفَس َلَّماَرٌة بِالّسوِء إاّل ما َرِحَم َربّي ُئ نَْفسي إنَّ النَّ ！َو ما ُأبَرِّ
و نْفسم را بی گناه نمی شمارم؛ زیرا نفس، بسیار دستوردهنده به بدی است؛ مگر 

این که پروردگارم رحم کند.

با دهان هایشان )زبان هایشان( چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست ！... یَقولوَن بَِأفْواِهِهم ما لَیَس في ُقلوبِِهم َو اهلُل أَعْلَُم بِما یَْکتُموَن
و خدا به آن چه پنهان می کنند داناتر است.

گفتند: هیچ دانشی نداریم؛ قطعاً تو بسیار دانای نهان ها هستی.！... قالوا ال ِعلَْم لَنا ِإنََّك أَنَت َعاّلُم الُغیوِب

و نیکی کنید؛ زیرا خدا نیکوکاران را دوست می دارد.！... َو أَحِْسنوا إنَّ اهلَل یُِحبُّ الُمحِْسنیَن

... ًماَء َسقفاً َمحْفوظا و آسمان را سقفی نگه داشته شده قرار دادیم.！... َو جََعلْنَا السَّ

به راستی که مؤمنان رستگار شده اند؛ همانان که در نمازشان فروتن اند.！قَْد أَفْلََح الُمؤِمنوَن الَّذیَن هُم في َصالتِِهم خاِشعوَن
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أَبَْصَر: نگاه کرد )مضارع: یُبِْصُر(
َأَحّق: سزاوارتر
أحیاء: زندگان

َأَخَذ: گرفت »ُخذوا: بگیرید«
أْسری: حرکت داد
أسَوأ ِمن: بدتر از

أَشّد: سخت تر
أطَعَم: غذا داد، خورانید »ال تُطِعموا: غذا ندهید، نخورانید«

أَْغنَی: بی نیازتر
کراه: اجبار إ

ْکفاء: همتایان أ
َأمات: میراند )مضارع: یُمیُت( »ال تُمیتوا: نمیرانید«

امْرِئ: شخص، مرد، انسان
ِانْطَوی: به هم پیچیده شد )مضارع: یَنْطَوي(

أَوَفی: وفا کرد )مضارع: یُوفي / مصدر: إیفاء( »أَوفوا: وفا کنید«
اَلَْبَدل: جانشین

ُئ، مصدر: تَبَرئَة( َأ: بی گناه شمرد )مضارع: یُبَرِّ بَرَّ
بِضاَعة: کاال

الَبعْث: رستاخیز
الُبنیاُن الَمرصوص: ساختمان استوار )محکم(

بَیْع: فروختن
تُراب:  خاک

تَعِْقلوَن:  خردورزی می کنید
اَلِْجْرم: پیکر

ُجّهال: نادانان
الَحدید: آهن

الَْحْفلَة: جشن
لْنا: بر ما تحمیل نکن« َل: تحمیل کرد »ال تَُحمِّ َحمَّ

َحیاء: شرم، حیا
َخیط: نخ، ریسمان

اَلّداء: بیماری
َدواء: دارو
ذو: دارای

َذهَب: طال
یب: شک، تردید الرَّ

ـ : گمان کرد )مضارع: یَزَْعُم( ـَ َزَعَم 
ساَرَع: شتافت )مضارع: یُساِرُع / مصدر: ُمساَرَعة(

ْجن: زندان السِّ
ِسوی: ُجز

ِشراء: خریدن
: گم شد، گمراه شد َضلَّ

الطّین، الطّینَة: گِل، سرشت
العافیة: سالمت
ة: ارجمندی الِعزَّ

الَعّصاَرة: آبمیوه گیری
الَعَصب: پی، عصب

الَْعظم: استخوان
َفریق: تیم، گروه

ُفْز: رستگار شو )ماضی: فاَز / مضارع: یَفوُز(
ة: نقره فِضَّ

َفْضل: بخشش
الُقرآن: خواندن

َقصیر: کوتاه
َقْول: گفتار

قیَمة: ارزش، اندازه
: گویی، مانند َکأَنَّ

کرة المنضدة: تنیس روی میز
الَکَسل: تنبلی

َکنْز: گنج
ال ... لَنا: نداریم

ال: بر سر فعل مضارع به معنای »نباید« مانند: »الیَْذهَْب: نباید برود«
ال: حرف نفی مضارع مانند: »الیَْذهَُب: نمی رود«

ال: نه )در  مقابِل »نََعم: بله«(
ال: هیچ .... نیست. )نفی جنس( مانند: »ال رجَل في الَحْفلَِة: هیچ مردی 

در جشن نیست.«
) ال تَُسّبوا: دشنام ندهید )ماضي: َسبَّ

اللَّحم: گوشت
: شاید، امید است لَعلَّ

لِکن: ولی
لَیَْت: ای کاش

ماء: آب
ما یَلي: آن چه می آید
د: مرّدد، دو دل ُمَتَردِّ
الُمتَّقین: پرهیزگاران
مَْفَسَدة:  مایه تباهی

موتَی:  مردگان
ل: رسانا ُمَوصِّ

مَیِّت: مرده
النُّحاس: مس

یا لَیتني: ای کاش من!
یَْدعوَن: فرامی خوانند )ماضی: َدعا(

یَستوي: مساوی است )ماضی: اِستوٰی(
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أب = والِد )پدر(

أحَْسن = َخیر = أفَضل )بهتر، بهترین(

َب )تباه کرد، ویران نمود( َأضاَع = َأفَسَد = َخرَّ

َأفْلََح = فاَز )رستگار شد(

إمرئ = إنسان )انسان،  شخص(

بََحَث َعن = َفتََّش )جستجو کرد(

الَبعْث = القیامَة )رستاخیز(

الُبنیان = الِبناء = الِعمارة )ساختمان(

الَبیت = الّدار )خانه(

تَعاَدَل = ساَوی )برابر شد، مساوی شد(

َه )آموخت، یاد گرفت( َم = تََفقَّ تََعلَّ

ِجْرم = ِجسم )پیکر(

الَجزاء = األجر )پاداش(

الِجلْد = الِقْشر )پوست(

ـِ )بر طبِق، براساس( ـِ = َوفْقاً ل َحَسَب = ِطبقاً ل

خاِضع = خاِشع )فروتن(

َخصلَة = میَزة )ویژگی(

داء = مَرض )بیماری(

ذو = صاحب )دارا(

ل )شتاب کرد( ساَرَع = َعجَّ

َسبَّ = َشَتَم )دشنام داد(

راط = الطَّریق )راه( بیل = الصِّ السَّ

الطَّعام = الِغذاء )غذا(

ة = َسالمة )سالمت، تندرستی( عافَیة = ِصحَّ

الغایَة = الَقصد = الهدف )هدف(

فاَز بِـ = َحَصَل َعلَی )به دست آورد(

الَفریق = الَجماَعة )گروه، دسته(

الَفْضل = الجود = َعطاء )بخشش(

الَقْدر = القیمة )ارزش، بها(

الَقول = الَکالم = الَحدیث )سخن، گفتار(

َکَتَم = َسَتر )پنهان کرد(

اللِّباس = الثَّوب )لباس(

المسابََقة = الُمباراة )مسابقه(

ناَم = َرَقَد )خوابید(

نََجَح = فاَز )پیروز شد، رستگار شد(

یَّة )دودمان، خاندان( رِّ ب = اآلل = الذُّ النََّسَ

یُبِصُر = یُشاِهُد )می بیند(

ُب = یَمَتِحُن )می آزماید( یَْخَتِبُر = یَُجرِّ

یَزَعُم = یَظُنُّ = یَحَسُب )گمان می کند(

ـِ )احساس می کند( ـِ = یُِحسُّ ب یَشُعُر ب

یَلي = یَأتي = یَجيء )می آید(

األَجر )پاداش( ≠ الِعقاب )کیفر، مجازات(

کراه )اجبار( ≠ االختیار )اختیار، انتخاب( اإل

اِبَتَعَد )دور شد( ≠ ِاقَتَرَب )نزدیک شد(

َأْسَوء )بدتر( ≠ َأحَسن )بهتر(

َأضاَع )از بین برد( ≠ أصلََح )درست کرد(

الُبخل )ِخّست، خسیس بودن( ≠ الجود )بخشش(

ُجّهال )نادانان( ≠ ُعلَماء، ُعَقالء )دانایان(

الخائن )خیانتکار( ≠ الَوفّي )باوفا(

خاِشع، خاِضع )فروتن( ≠ ُمَتکبِّر )خود بزرگ بین(

خاَن )خیانت کرد( ≠ َأوَفی )وفا کرد(

داء )بیماری( ≠ ِشفاء، ِصحَّة )بهبودی، سالمتی(

رِجال )مردان( ≠ نِساء )زنان(

یْب )شک، تردید( ≠ الیقین )یقین( الرَّ

راء )خریدن( ≠ الَبیْع )فروختن( الشِّ

طَویل )بلند( ≠ َقصیر )کوتاه(

ِعّزة )سربلندی( ≠ ذلَّة )خواری(

فائِز )برنده( ≠ خاِسر، راِسب )بازنده(

فاَز بِـ )به دست آورد( ≠ َفَقَد )از دست داد(

القاِدر )توانا( ≠ العاِجز )ناتوان(

َن )آشکار کرد( َکَتَم )پنهان کرد( ≠ أظَهَر / بَیَّ

عي / الُمحاَولَة )تالش، کوشش( الَکَسل )تنبلی( ≠ السَّ

د )دو دل( ≠ العازِم )مصّمم( الُمَتَردِّ

الَمدینَة )شهر( ≠ الّریف / الَقریَة )روستا(

ُمذنِب )گناهکار( ≠ بَرئ )بی گناه(

مَألَ )پر کرد( ≠ َأفَرَغ )خالی کرد(

الَموت )مرگ( ≠ الَحیاة )زندگی(

مَوتَی )مردگان( ≠ أحْیاء )زندگان(

ناَم )خوابید( ≠ ِاسَتیَقَظ )بیدار شد(

نََجَح )پیروز شد( ≠ ِانَهَزَم / َفَشَل )شکست خورد(
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ترجمه مفردجمعترجمه مفردجمعترجمه مفردجمع

ّیاحکار، عملالِفعلالفعالپدرالبالباء جهانگرد، گردشگرالّسائِحالسُّ

غیب، نهانالَغیْبالُغیوبدهانالَفم / فوالَفواهجانشینالبََدلالبدال

َکفاءجسم، پیکرالِجرمالجرام دل، قلبالَقلبالُقلوبمساوی، برابرالُکْفء / الکِْفءال

روش، سبکالقاِعَدةالقواِعدتمرینالتمرینالتمارینسخنالَحدیثالحادیث

گوشتاللَّحْماللُّحومحرفالَحرفالحروفزندهالَحّيالحیاء

شهرالَمدینةالُمُدنحاجت، نیازالحاجةالَحوائجناماالسمالسماء

عرالَشعار ُجلالّرجالشعرالشِّ معنی، مفهومالَمعنیالَمعانيمردالرَّ

مردهالَمیْت / الَمیِّتالَموتَیغذاالطّعامالطِعَمةعصب، پیالَعَصبالعصاب

نعمتالنِّعمةالنَِّعماستخوانالَعظْمالِعظامکار، عملالَعملالعمال

جون جنالسُّ زندانالسِّ

الّداء: بیماری

واء: دارو الدَّ

الَعَصب: پی، عصب

الَغَضب: خشم

اللَّْحم: گوشت

الَحمیم: گرم و صمیمی

الِجْرم: پیکر

الُجْرم: گناه

الَعْظم: استخوان

الَعظیم: بزرگ

حاس: مس النُّ

ْحس: شوم النَّ

سوء: بدی

أْسَوء: بدترین

ِسوی: جز

أْسری: حرکت داد

الَحدید: آهن

الَجدید: تازه، نو

زََعَم: گمان کرد

َعَزَم: قصد کرد

: گویی، مانند کأنَّ

کاَن: بود

: اما، ولی لِکنَّ

: دارید، برای شما لَُکنَّ

الَبْعث: رستاخیز

الَعَبْث: بیهوده

لَحم: ِقسٌم ِمَن الِجْسمِ بَیَن الِجلِْد َو الَْعظْمِ.
گوشت: بخشی از بدن بین پوست و استخوان.

ٌل لِلَْحراَرِة وَ  الَْکْهَرباِء. نُحاس: ُعنُْصٌر ِفلِزيٌّ َکالَحدیِد ُمَوصِّ
مس: یک عنصر فلزی مانند آهن است که رسانای گرما و برق است.

ٌة حَْمراُء ِمْن ِجْسمِ الَْحَیواِن تُْصنَُع ِمنْه أطِْعَمٌة. لَحم: مادَّ
گوشت: یک ماده قرمز از بدن حیوان است که از آن غذاهایی درست می شود.

. َعَصب: َخیٌط أبَْیُض في الِجْسمِ یَْجري فیِه الِحسُّ
پی، عصب: رشته ای سفید در بدن که حس در آن جریان دارد.

َعْظم: ِقسٌم قَويٌّ ِمَن الِجْسمِ َعلَیه لَحٌْم.
استخوان: بخشی نیرومند از بدن که روی آن گوشت است.

طین: تُراٌب ُمختلٌط بِالماِء.
کی آمیخته با آب. گِل، سرشت: خا
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» ............ الطِّفلَة بِعینیها یاقوتاً کبیراً في شاطئ الَبحر و ............ أنّه کرٌة صغیرٌة.« عّین الّصحیح للَفراغین:-11
4( َعلََّمت ـ ظَنَّت 3( َشَعرت ـ َعِقلَت  2( شاهََدت ـ تَفاَخَرت  1( أبَصَرت ـ َزَعَمتْ 

ُکَل منها.« عیِّن الّصحیح للَفراغ:-21 »قد أفَْسَدت ِشّدة الَحرارة تلك ............ َفَعلینا أن ال نأ
4( الِبضاَعة 3( البدالَ  2( اللُّحومَ  1( الَحمراءَ 

31-: عّین الخطأ عن ترجمة الکلمات الّتي تحتها خطٌّ
2( ذلك الَخیط الْسَود ِمن الّدیباج.  نخ 1( أتمّنی لَِصدیقي المریض الّصّحة.  امیدوارم 

4( جاَءت الَمرأُة بِالَعّصارِة إلی الَمطبَخ.  آبمیوه گیری ُل الکهرباء؟ رسانا  3( هل فلّز النُّحاِس ُموصِّ
عّین الخطأ لتکمیل الَفراغات:-41

ُل الَحراَرِة و الکهرباء. )الَحدید( 2( ............ عنصٌر فلزٌي ُموصِّ نة الَجدیدة. )الَمرصوص(  1( هذا البناء ............ ُصنَِع في بدایة السَّ
4( اِعْلَموا أّن قیمة کّل امرئ ما ............ فاَل تَفتخروا بأنسابکم. )یُحِْسُنه( 3( اِجتنبوا الکذَب في حیاتکم دائماً فإنّه ............ . )َریٌب( 

عّین غیرالّصحیح عن مترادف الکلمات المعّینة:-51
2( هَل تزَعُم أّن الظُّلَم یبقی إلی البَد؟: تَحَْسُب 1( ！ذلك الکتاُب ال َریب فیه هُدًی للمّتقین : تَردید 

4( ！إنّا جََعلْناُه قرآناً عربّیاً لَعلَّکم تعقلوَن : ُربّما 3( ال تغَضْب فإنَّ الَغضَب َمْفَسدٌة: الِحلْم 
عّین جواباً فیه المتضاد:-61

2( ُخُذوا الَحقَّ ِمن أَهِْل الباِطِل و کونوا نُّقاَد الکالمِ. 1( ال تجتمُع َخصلَتاِن في مؤِمٍن: البُْخُل َو الْکِْذُب. 
رِع إذا َکُثَر علیه الماِء. 4( إّن القلَب یموُت کالزَّ 3( نعمتان مجهولتان الّصّحة و المان. 

عّین جواباً لیَس فیه المتضاد:-71
4( داء / َدواء 3( جَهل / علم  2( أّم / أب  1( أحیاء / َموتی 

عّین الکلمات الغریبة في المعنی:-81
4( الطّین ـ َغَضب ـ البُخل ـ َمفَسَدة 3( حَدید ـ نُحاس ـ َذهب ـ ِفّضة  2( َعفاف ـ حَیاء ـ  أدب ـ  ُحْسن  1( َعَصب ـ َعظْم ـ  لَحم ـ  َدم 

عّین الخطأ عن التوضیحات الّتالیة:-91
2( تُراٌب مختلٌط بِالماِء: طین 1( ِقْسٌم قويٌّ ِمَن الِجْسمِ َعلَیِه لَحٌْم: َعظْم 

4( کلمة نستعملها عندما ال نَرجو وقوَع َعَمٍل.: کأنَّ 3( خیٌط أبیُض في الِجْسمِ یَْجري فیه الِحّس: َعَصب 
عّین الخطأ في مفرد الجموع المکّسرة:-101

4( أبدال  بََدل کفاء  َکفیل  3( أ 2( ِعظام  َعظْم  1( ُسّیاح  سائح 
عّین الخطأ في ترجمة الحروف المعّینة:-111

2( ！... ال تحَزن إّن اهلل َمَعنا  قطعاً 1( ！قاَل أعلَُم أنَّ اهلَل َعلَی ُکلِّ َشيٍء قَدیرٍ  بی گمان 
4( لیتَ  الشباب یعوُد یوماً.  ای کاش 3( إنَّما الَفخُر لَِعْقٍل ثابٍت.  تنها  

عّین المناسب للَفراغ: »بَدأت الَجلسُة صباحاً و ............ بعَض الموظّفیَن ما َحضروا فیها.«-121
4( أْم 3( أنَّ  2( لَعّل  1( لکنّ 

»َجفَّت األراضي الّزراعّیة في بَعض الُقری، ............ الَمطَر یُمطر َعلَینا.« عّین الّصحیح للَفراغ:-131
4( لعّل 3( لَیت  2( إنَّ  1( کأنَّ 

عّین الّصحیح عن ترجمة الکلمات:-141
2( ！فَاْصِبْر إنَّ َوعَْد الّلِٰه حَقٌّ َو اْستَغِْفْر لَِذنِْبَك  آمرزش خواست 1( ال تأُخُذوا الباِطَل ِمن أهِْل الَحقِّ  نباید بگیرند  

4( لَیتَني أنَجح في کتابة المقالة العلمّیة.  موّفق می شوم 3( ！َو أَحِْسُنوا إنَّ الّلَٰه یُحبُّ الُمحسنیَن  نیکی کنید 
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ت بالُبیوِت.« عّین الّصحیح للَفراغین:-151 »َعَصفت الریاُح فَ  ............ األغصاَن ............ ما ضرَّ
4( بََعثَت ـ لیَت  3( َعلَّقت ـ  لعلَّ  رت ـ ولکنّ  2( کسَّ 1( قاتَلَت ـ کأنَّ 

»............ ُخُلَق أقبُح ِمن الِکبر.« عّین الحرف المناسب للَفراغ:-161
4( لَعلَّ 3( أنَّ  2( إنَّ  1( ال 

عّین الّصحیح عن ترجمة العبارة المعّینة: »الدیَن لَِمن ال َعهَْد لَه.«-171
4( دیندار نیست. 3( بی دین است.  2( هیچ دینی نیست.  1( دین وجود ندارد. 

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:-181
2( ال شيُء أحَْسَن ِمَن الَعْفوِ ِعنَْد الُقْدَرِة. بیِع طَویٌل في بَلَِدنا. ِلَنَّ الربیَع قَصیٌر هُنا.   1( لَیَت فصَل الرَّ

4( کیَف یُْستَعَمُل الُعْشُب المناِسُب لِلْوِقایِة ِمَن المراِض؟ 3( إّن القرآَن یَأُمُر الُمسلِمیَن أاّل یَُسبُّوا َمعبوداِت الُمشرِکیَن. 
عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:-191

ُل في جَمیِع الکائناِت. 2( لیَت اإلنساَن یَتََأمَّ رًة.   1( لَّما َرجََع الّناُس شاهَدوا الصناَم ُمَکسَّ
4( ال میراُث أَنَْفَع ِمن الَدِب الّذي ُنْکتَِسبُُه. کِة.  3( التَغَْضبُوا، فَإنَّ الَغَضَب َسبُب الَهال

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:-201
2( َضْع ُکلَّ کلمٍة في َمکانِها الُمناِسِب. 1( لََعلَّ ِعظاَم بَعِض الَحَیواناِت رِزُق الحیواناِت االُخرٰی. 

4( ال بَرکَة في ُکلِّ طَعامٍ ال یَْذُکُر اسَم اهلَل َعلَیِه.  ِ . 3( کَأنَّ بَْسَمَة الطِّفِل تَُدلُّ َعلَی هُدوئِهِ
هنر 211-98 عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات: 

داً یَرُسْب في ااِلمتَحاِن! رِس جَیِّ 2( َمْن ال یَستََمع إلی الدَّ 1( أََمرهُم ذو الَقرنَیِن بِأْن یَأتوا بِالَحدیِد و النُّحاِس!  
ُر خیاَم الُحّجاِج في ِمنَی و َعرفاٍت و َرْمَي الَجَمراِت! 4( أتََذکَّ 3( َعلََّق إبراهیُم )ع( الَفأَس َعلی َکتِِف أَصَغرِ الصنامِ! 

221-: إّن الّله یحّب الّذیَن یقاتلوَن في سبیله صّفاً کأنُّهم بنیان مرصوص！
1( خداوند دوست دار آن هایی است که صف در صف در راهش پیکار می نمایند گویی که آن ها بنیانی بزرگ دارند.

2( بی گمان خداوند کسانی را دوست دارد که گروهی در راهش جهاد کرده اند و چون دژی محکم ماندند.
3( قطعاً خداوند کسانی را دوست دارد که در راهش صف زده پیکار می کنند، گویی که آن ها ساختمانی استوارند.

4( خداوند تنها کسانی را دوست دارد که در راهش به صف ایستاده و همچون بنایی آهنین می جنگند.
»ال شعَب ِمن شعوِب األرِض إاّل و کاَن لَه دیٌن َو طَریَقٌة لِلِْعباَدِة.«:-231

1( هرگز مردمی از مّلت های زمین نیست مگر این که برایشان دین و آیینی برای عبادتشان باشد.
2( هیچ مّلتی از مّلت های زمین نیست مگر این که دینی و روشی برای عبادت داشته باشد.

3( مّلتی از مّلت های زمین وجود ندارد جز این که دین و روش برای عبادت داشته باشد.
4( هیچ مّلت و مّلت هایی از زمین دیده نمی شود مگر این که دین و روشی برای پرستش داشته اند.

»تؤّکد الَحضارات الّتي َعرفها اإلنساُن ِمن خالل النُّقوش اهتمامَه بالّدین.«:-241
1( تمدن هایی را که بشر از طریق نوشته ها می شناسد همگی به توجه او به دین داری اشاره کرده است. 

کید می نماید. 2( انسان توانست از طریق نگاره ها، تمدن هایی را بشناسد که به توجه او به دین تأ
کید می کند. 3( تمدن هایی را که انسان آن ها را از طریق نگاره ها شناخته است، توجه او به دین را تأ

کید قرار داده است. 4( تمدن های شناخته شده توسط انسان از طریق نقاشی هاست که توجه او به دین را مورد تأ
ها.«:-251 »کان الَهَدُف ِمن تَقدیم الَقرابیِن لآِللهة کسَب رِضاها َو تََجنَُّب َشرِّ

1( هدف از پیشکش کردن قربانیان برای خدایان خود کسب رضایت آن ها و دور شدن از بدی بود.
2( هدف از تقدیم قربانیان به خدایان، به دست آوردن خشنودی آن ها و دوری از بدی آن ها بود.

3( منظور از قربانی کردن برای خدایان، همان به دست آوردن خشنودی و دور شدن از شّرشان بود.
4( هدف از پیشکش کردن قربانیان برای خدایشان، کسب خشنودی آن ها و دور شدن از بدی بوده است. 
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ه اُموراً ال طاقة لَهم بها.«:-261 »لیَت النّاس یعلَموَن أّن قیمة کّل امرٍئ ما یحسنه و ال یکّلفهم الّلٰ
1( شاید مردم بدانند که ارزش تمام انسان ها به آن چیزی است که نیکوست و خداوند به آن ها کاری را که اصالً طاقتش را ندارند محّول نمی کند.

2( ای کاش مردم می دانستند که ارزش هر انسانی به چیزی است که او را نیکو می کند و خداوند به او کارهایی را تکلیف نمی کند که هیچ توانایی بر 
انجامش ندارند.

3( شاید مردم دانسته بودند که ارزش هر انسان به آن است که آن را نیکو انجام داده است و خداوند به آن ها کارهایی را تحمیل نخواهد کرد که هیچ 
تحملی برایشان به آن نبوده است.

4( ای کاش مردم بدانند که ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد و خداوند آن ها را به کارهایی تکلیف نمی کند که هیچ 
توانایی برای آن ها به آن ها ]کارها[ نیست.

»هذه الِکتاباُت علی الَحجر تَدّل علی وجود َحضارة یَرجع زمنُها إلی ثالثة آالف َسنٍَة.«:-271
1( این نبشته های روی سنگ ها به وجود تمدنی داللت کرده که از زمان آن ها سه هزار سال می گذرد.

2( این ها نقش هایی روی سنگ هستند که نشان دهنده وجود فرهنگی است که به سه هزار سال زمان برمی گردد.
3( این نوشته ها روی سنگ به وجود یک تمدن که زمان آن به سه هزار سال برمی گردد، داللت می کند.
4( این سنگ نبشه ها داللت بر وجود یک تمدن که قدمت آن به سه هزار سال برمی گردد، کرده است. 

جرِة بِالَفأس الَحدیدّي و استفاَد ِمن أخشابِها لُِصنِع الکرسّي.«:-281 ر الصّیاُد ِجَذع الشَّ »کسَّ
1( شکارچی تنه درخت را با تبر مسی شکست و از چوب آن برای ساختن صندلی استفاده کرد.

2( شکارچی تنه یک درخت را با تبری آهنی شکاند و از چوب های آن برای ساختن صندلی استفاده کرد. 
3( شکارچی با تبر آهنی تنه درخت را شکست و از چوب هایش برای ساختن صندلی استفاده کرد.

4( یک شکارچی با تیشه آهنی خود تنه درخت را خرد کرد و از چوب های آن جهت ساختن صندلی استفاده کرد. 
»لَعلَّ هذه الُخرافاِت حوَل الّدین تُبعدنا عن الّصراِط الُمستقیم و تَجّرنا إلی الّضاللة.«:-291

1( چه بسا این خرافه ها پیرامون دین داری ما را از راه درست دورتر کند و به بیراهه ببرد. 
2( احتمال می رود که این خرافه ها پیرامون دین، ما را از راه راست دور کند و ما را به گمراهی هدایت کند. 

3( شاید این خرافه ها پیرامون دین، ما را از راه راست دور کند و ما را به گمراهی بکشاند. 
4( ممکن است که مراسم خرافه پرستی پیرامون دین، ما را از راه راست دور کند و ما را به گمراه شدن بکشاند. 

»لیت الخطیَب یُحّدثنا الیوَم عن سیرة األنبیاء و ِصراعهم مََع أقوامهم الکافریَن.«:-301
1( به نظر می رسد که امروز سخنران پیرامون روش پیامبران و نزاع آن ها با کافران قوم خود با ما بحث کند. 

2( ای کاش امروز سخنران در مورد روش پیامبران و درگیری آن ها با اقوام کافر خود با ما سخن بگوید. 
3( انتظار می رود که امروز سخنران پیرامون روش پیامبران و چگونگی درگیری آن ها با گروه کافران سخنوری نماید.

4( کاش می شد امروز سخنران در مورد روش های پیامبران و چگونگی مبارزه آن ها با اقوام کافرشان با ما سخن می گفت. 
311-:کثََر النّاِس ال یَشُکروَن ！إّن الّلَه لَذو َفضٍل َعلَی النّاِس ولکّن أ

1( بی تردید خداوند حتماً بخشنده مردم است و بی شک بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.
2( بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.

3( به درستی که خداوند صاحب بخشش بر بندگان است ولی بیشترشان شکر نمی گویند.
4( همانا این خداست که دارای بخشش بر مردم است اما همه مردم سپاسگزاری نکرده اند.

321-:وا الّلَه وا الَّذیَن یَْدعوَن ِمن دوِن الّلِه َفَیُسبُّ ！َو ال تَُسبُّ
1( و شما کسانی را که به غیر از خدا دعوت می کنند، دشنام نمی دهید زیرا به خدا دشنام خواهند داد.

2( و نباید به کسانی که شما را به غیر از خداوند فرا می خوانند فحش بگویید چون به خدا ناسزا می گویند.
3(  و کسانی را که به غیر خدا فرا می خوانند دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام دهند.

4( و هرگز کسانی را که به غیر خدا فرا خوانده اند دشنام ندهید تا آن ها هم به خدایتان دشنام ندهند. 
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»ُکلُّ طعاٍم ال یُْذَکر اسُم الّله َعلَیه  ال بَرکَة فیه.«:-331
1( هر غذایی که نام خدا بر آن برده نمی شود هیچ برکتی در آن نیست. 

2( تمام غذاهایی که نام خدا بر آن برده نشود برکتی ندارند. 
3( هر غذایی که بر آن نام خدا نباشد برکتی هم در آن نیست. 

4( هر چه که یک غذا نام خداوند بر آن برده نشود هیچ برکتی در آن نیست. 
ص تُرابها لَزرع بعِض األعشاب الطّّبیة!«:-341 »اُختبرت کیفّیة تُراب هذه المنطقة فأدرك الخبراء أّن ِمن األفَضل أن یخصَّ

ک آن را برای کشت برخی داروهای گیاهی اختصاص دهند! ک این منطقه آزمایش شد دانشمندان پی بردند که بهتر است خا 1( وقتی کیفیت خا
ک  آن برای کشت گیاهان دارویی اختصاص داده شده بود! ک این منطقه را آزمایش کردند و کارشناسان فهمیدند که خا 2( کیفیت خا

ک این منطقه بررسی می شود  تا دانشمندان بفهمند که آیا کیفیت آن برای کشت برخی گیاهان دارویی مناسب است یا نه! 3( خا
ک آن به کشت برخی گیاهان دارویی اختصاص داده شود! ک این منطقه آزمایش شد پس کارشناسان پی بردند که بهتر است خا 4( کیفیت خا

»ِاْسَتِمْع إلی دّقات قلبك بدّقٍة فإنّها تَُقول لَك إّن لحظات الحیاِة تَُمرُّ بُِسرعٍة!«:-351
1( به ضربان قلب خود دقیق گوش بده، چرا که آن ها به تو می گویند لحظات زندگی ات سریع می گذرند!

2( به تپش های قلبت با دقت گوش کن، پس به درستی که آن ها به تو می گویند لحظات زندگی به سرعت می گذرند!
3( به ضربان قلب خودت با دقت گوش بده، پس به درستی که به تو می گویند که زندگی و لحظاتش به سرعت می گذرند!
4( تپش های قلب خودت را با دقت بشنو، پس آن ها می گویند همانا لحظه های زندگی به سرعت در حال گذران هستند!

کتساِب الِعلم َو الفّن أال تُریدونَ  أن تَبْنوا ُمْستقبَل بالِدکم؟!«:-361 »لِماذا ال تَْسَعون في ا
1( چرا در به دست آوردن علم و فن تالش نکردید آیا نخواستید که آیندۀ کشورتان را بسازید؟!

2( برای چه در کسب دانش و هنر نمی کوشید آیا نمی خواهید که آیندۀ سرزمین خود را بسازید؟!
3( چرا در به دست آوردن دانش ها و فنون تالش نمی کنید آیا نمی خواهید آیندۀ کشور را بسازید؟!

4( برای چه در کسب علم و هنر نمی کوشید آیا نمی خواهید که آیندۀ سرزمین را بسازید؟!
»یَبقٰی األحمُق علی طَریقٍة ال َخیر فیها،  َفلیته ال یُصیُب بُحمقه اآلخریَن!«:-371

1( فرد نادان در طریقی که هیچ ضرری ندارد باقی می ماند، پس ای کاش حماقتش دیگران را گرفتار نکند!
2( نادان در سایۀ راهی که خیری در آن نیست می ماند، پس ای کاش نادانی او به دیگران سرایت نمی کرد!

3( احمق بر راهی که هیچ خیری در آن نیست باقی می ماند،  پس ای کاش با نادانی خویش، دیگران را گرفتار نکند!
4( احمق در راهی که خیری در آن وجود ندارد باقی مانده، پس چه بسا که با نادانی خود، به دیگران مصیبت وارد سازد!

»قاتل شباُب  بالدنا المضّحون أعداء و طغاًة الیَرحمون شعبنا حّتی صغارنا!«:-381
کاری می کنند، دشمنان و طاغوتی هستند که به جوانان و کودکان ما رحم نمی کنند! 1( قاتل جوانان کشور ما که فدا

کاری جوانان سرزمینم قاتل دشمنان و طاغوت هایی است که به ملت و کودکان ما رحم نمی کنند! 2( فدا
کار کشور ما با دشمنان و متجاوزانی مبارزه کردند که به ملت ما حتی به کودکان ما رحم نمی کردند! 3( جوانان فدا

کار ما با دشمنان و تجاوزگرانی است که به ملت ما و حتی کودکان ما رحم نمی کنند! 4( مبارزۀ جوانان فدا
نیا کَشبکة الصّیادین، إن َوقع فیها اإلنسان فلن یَنجو منها غداً.«:-391 »إّن الدُّ

گر انسان در آن بیفتد فردا از آن نجات نخواهد یافت.  1( همانا دنیا مثل یک تور ماهیگیری است، ا
گر انسان در آن بیفتد فردا از آن نجات نخواهد یافت.  2( به درستی که دنیا همچون تور ماهیگیران است، ا

گر انسان در آن واقع بشود هرگز از آن در آینده نجات نمی یابد.  3( دنیا مانند تور شکارچیان می ماند که ا
4( دنیا همچون توری برای ماهیگیران است، هرگاه انسان در آن می افتد فردا از آن نجات نخواهد یافت. 

»نادتني أّمي ولکنّي ما کنُت أفهم کالمَها، أِل نّني کنُت غارقًة في أفکاري!«:-401
1( مادرم مرا صدا کرد ولی سخنش را نمی فهمیدم، زیرا من در افکارم غرق بودم!
2( مادرم صدایم کرد، ولکن سخنانش را نفهمیدم، چون من غرق در افکارم بودم!

3( مادرم فریاد زد، اما سخنانش را نمی فهمیدم، زیرا در افکارم غرق شده بودم!
4( مادرم صدایم کرد، لکن سخنش را نفهمیدم، چون در افکارم غرق شده بودم!
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کتَسبُت درجًة عالیًة!«:-411 »طَلَبُت ِمن معّلمي أن یَجعل لي ِامتحاناً آخر ألنّي ما ا
1( از معّلم خواهش کردم که امتحان دیگری از من بگیرد تا نمرۀ عالی را به دست آورم!
2( معّلم از من خواست که امتحان دیگری برایم قرار دهد تا نمرۀ عالی را کسب نمایم!

3( از معّلم خود خواستم که برایم امتحان دیگری قرار دهد زیرا نمره ای عالی به دست نیاورده ام!
4( از معّلم خود درخواست گرفتن امتحان دوباره کردم زیرا نمرۀ عالی را کسب نکرده بودم!

َفر بِالطّائرة أل نّها أسَرع ِمن َوسائط النَّقل االُخری!«:-421 »یُفّضل النّاُس الَسّ
1( مردم سفر با هواپیما را ترجیح می دهند که سریع ترین وسایل نقلیه است!

2( به خاطر این که سفر هوایی سریع ترین وسایل نقلیه است مردم آن را برتر می دانند!
3( مردم سفر با هواپیما را ترجیح می دهند زیرا آن سریع تر از وسایل نقلیه دیگر است!

4( از آن جا که هواپیما سریع تر از وسایل نقلیۀ دیگر است مردم سفر با آن را برتر می دانند!
»کنُت أظّن أنّي لن أقدر علی أن أِصَل إلی أهدافي، لکنّي َوَصلت إلیها!«:-431

1( گمان من این بود که هرگز نخواهم توانست اهدافم را محّقق کنم، ولی به آن ها دست یافتم!
2( گمان من این بود که به خواسته هایم نمی توانم برسم، ولی به آن ها دست یافتم!

3( گمان می کردم که من نخواهم توانست به اهدافم برسم، ولی به آن ها رسیدم!
4( گمان  کردم که هرگز به اهداف خود نمی توانم دست یابم، ولی به آن ها رسیدم!

»و أخیراً تَوّصلت إلی هذا الّرأي أّن األحَسن أن أترك نَفسي في تَقدیر َربّي!«:-441
1( باالخره به این فکر دست یافتم که کار بهتر این است که خود را به تقدیر خدایم بسپارم!
2( در نهایت به این نتیجه می رسم که بهتر این است که بر تقدیر پروردگار رها شده باشم!

3( و در آخر به این عقیده رسیدم که بهتر است خودم را در تقدیر پروردگارم رها کنم!
4( و در آخر این گونه دریافتم که بهترین کار این است که در تقدیر پروردگارم رها شوم!

ّباِن.«:-451 »لعّله کان قد اشترَك في الِمهَرجان الدولّي الّسابع ألفالم األطفاِل و الشُّ
1( در هفتمین جشنوارۀ میهنی فیلم های کودکان و جوانان، شاید او هم شرکت کرده بود.

2( ممکن است که او در نهمین فستیوال بین المللی فیلم کودکان و جوانان حضور یابد.
3( به نظر می رسد که او در فستیوال هفتم جهانی فیلم های کودک و نوجوان شرکت کرده است.

4( شاید او در هفتمین جشنوارۀ بین المللی فیلم های کودکان و جوانان شرکت کرده بود.
»نَقرأ آیاٍت ِمن القرآِن کلَّ َصباٍح أل نّها تَنفعنا في اُمورنا الَیومّیة جّداً.«:-461

1( هر صبح، آیه هایی از قرآن را می خوانیم، زیرا آن ها به ما در کار روزانه، واقعاً سود می رسانند.
2( آیه هایی از قرآن را هر صبح می خوانیم، زیرا آن ها به ما در کارهای روزانه مان واقعاً سود می رسانند.
3( ما هر صبح، آیاتی از قرآن را می  خوانیم، زیرا آن ها به ما در کارهای روزمره، بسیار کمک می کنند.
4( چندین آیه را هر صبح از قرآن می خواندیم، چرا که به ما در کارهای روزمره مان سود می رسانند.

471-: إنّا أنزلناه قرآناً عربّیاً، لعّلکم تَعقلون！
2( همانا ما قرآنی عربی را نازل کردیم، شاید شما به عقل بیایید! 1( قطعاً ما قرآن عربی را فرو فرستادیم، باشد که به خرد بگرایید! 

4( همانا ما آن را به صورت قرآنی عربی نازل کردیم، شاید شما تعّقل ورزید! 3( قطعاً ما قرآن را به عربی فرو فرستادیم، باشد که در آن اندیشه کنید! 
481-: ًیَقوُل الکافُر یا لَیتني کنُت ترابا！

ک بودم! 2( کافر می گوید ای کاش من خا ک می شدم!  1( می گوید کافر ای کاش خا
ک می شدم! 4( می گوید کافر کاش من هم خا ک بودم!  3( کافر است که می گوید کاش خا

»لیتني أتعّلم من أبي الکریم أاّل أحزن علی أمور مَکروهة أواجهها و لو کانت کبیرًة!«:-491
1( کاش از پدر بزرگوارم یاد بگیرم که بر کارهای ناپسندی که با آن ها مواجه می شوم، غمگین نگردم هرچند که بزرگ باشند!

گرچه که بزرگ باشند! 2( شاید از پدر بخشنده ام یاد گرفته باشم که بر امور ناپسند که با آن ها روبه رو می شوم، ناراحت نشوم ا
3( ای کاش از پدربزرگ خود یاد می گرفتم که بر هر امر ناپسندی که به من می رسد، ناراحت نگردم هرچند که بزرگ باشند!

4( امید است که از پدر عزیز خویش یاد بگیرم که بر هرکاری که ناپسند است و به من می رسد، ناراحتی نشان ندهم هرچند که بزرگ شوند!
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درس اول پایۀ دوازدهم 

ترجمه عبارت: »کودک با دو چشمش یاقوتی بزرگ را در ساحل 11  1
دریا ............ و ............ که آن توپی کوچک است.«

ترجمه گزینه ها:

2( دید ـ افتخار کرد، تفاخر نمود 1( نگاه کرد )دید( ـ  گمان کرد 
4( تعلیم داد ـ گمان کرد 3( احساس کرد ـ اندیشید 

ترجمه عبارت: »شدت گرما آن .............. را فاسد کرده است پس 21  2
ما نباید از آن ها بخوریم.«

ترجمه گزینه ها:

4( کاال 3( جانشین ها  2( گوشت ها  1( قرمز 
ترجمه گزینه ها:31  1

1( برای دوست بیمارم سالمتی آرزو می کنم.
2( آن رشته )نخ( سیاه از ابریشم است.

3( آیا فلز مس رسانای برق است؟
4( زن آب میوه گیری را به آشپزخانه آورد.

ترجمه گزینه ها:41  3
1( این ساختمان محکم و استوار در آغاز سال جدید ساخته شده است.

2( آهن یک عنصر فلزی است که رسانای گرما و برق است.
3( در زندگی تان همیشه از دروغ دوری کنید پس آن مایه تباهی )َمْفَسَدٌة( 

است. )َریٌب: شک، تردید(
4( بدانید که ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را نیکو انجام دهد پس 

به نسب های خود افتخار نکنید.
بررسی گزینه ها:51  3

1( َریب = تَردید )شک(
2( تَزَعُم = تَحَْسُب )گمان می کنی(

3( الَغَضب )خشم( ≠ الِحلْم )شکیبایی( )با هم متضادند نه مترادف(
، ُربَّما )چه بسا، شاید( 4( لََعّل = ُربَّ

الَحّق )حق، حقیقت( ≠ الباِطل )باِطل( )در این گزینه متضادند(61  2
ترجمه گزینه ها: 71  4

1( زندگان ≠ مردگان
2( مادر ≠ پدر

3( نادانی ≠ دانایی )دانش(
4( بیماری / دارو )بین این دو کلمه تضاد نیست.(

ترجمه گزینه ها:81  4
1( پی ـ استخوان ـ گوشت ـ خون

2( عّفت ـ حیا ـ ادب ـ نیکویی
3( آهن ـ مس ـ طال ـ نقره

4( گِل ـ خشم ـ خسیس بودن ـ مایه تباهی

ترجمه گزینه ها:91  4
1( بخشی نیرومند از بدن که روی آن گوشت هست. استخوان

کی آمیخته با آب.  گِل 2( خا
3( رشته ای سفید در بدن که حس در آن جاری می شود.  پِی، عصب

کاری  وقوع  به  امید  که  می بریم  کار  به  هنگامی  را  آن  که  است  کلمه ای   )4
نداریم.  لََعلَّ )شاید( )کَأّن: گویی، مانند(

کفاء« جمع مکسر »ُکْفوء، ُکْف ء: همتا« می باشد.101 3  »أ
»أّن« از حروف مشبهة بالفعل است و در وسط عبارت و پس از فعل 111  1

»أعلم« به معنای »که« به کار می رود. )گفت می دانم که خداوند برهرچیزی تواناست.(
ترجمه عبارت: »جلسه در صبح آغاز شد و ............ برخی کارمندان 121  1

در آن  حاضر نشدند.«
ترجمه گزینه ها:

4( یا 3( که  2( شاید  1( اما 
ترجمه عبارت: »در برخی روستاها، زمین های کشاورزی خشک 131  3

شد، ............ باران بر ما ببارد.«
ترجمه گزینه ها:

4( شاید 3( ای کاش  2( همانا، قطعاً  1( گویی 
ترجمه سایر گزینه ها:141  3

4( موفّق بشوم 2( آمرزش بخواه   1( نگیرید 
ترجمه عبارت: »بادها وزیدند پس .............. شاخه ها را ............ به 151  2

خانه ها ضرر نزد.«
ترجمه گزینه ها:

2( شکست ـ ولی 1( مبارزه کرد ـ گویی 
4( فرستاد ـ ای کاش 3( آویخت ـ شاید  

ترجمه عبارت: » ............ اخالقی زشت تر از غرور نیست.«161  1
ترجمه گزینه ها:

4( شاید 3( که  2( همانا  1( هیچ 
که هیچ عهدی 171 برای کسی  نیست  »هیچ  دینی  ترجمه عبارت:   2

برایش نیست.« »ال«ی نفی جنس، به صورت »هیچ ... نیست« ترجمه می شود.
ِعنَْد 181 الَعْفوِ  ِمَن  أَحَْسُن  َشيَء  »ال  عبارت:  درست  گذاری  حرکت   2

الُْقْدَرِة.« )»َشيَء« اسم »ال« ی نفی جنس است و حرکت آن با فتحه می آید 
و »أحَْسُن« خبر »الی« نفی جنس است و حرکت آخر آن با ضّمه می آید.(

الَّذي 191 األََدِب  ِمَن  أنَْفُع  »المیراَث  عبارت:  درست  گذاری  حرکت   4
نَْکتَِسبُُه.« )»میراَث« اسم »ال«ی نفی جنس است و حرکت آخر آن با فتحه 
 می آید. / »أنَْفُع« خبر »الی« نفی جنس است و حرکت آخر آن با »ضّمه« می آید. / 
است.( صحیح  »یَْفتَِعُل«  وزن  بر  »اِفتعال«  باب  از  مضارع  فعل  »نَکتَِسُب« 

حرکت گذاری درست عبارت: »ال بَرکَة في ُکلِّ طَعامٍ ال یُذَکُر اسُم 201  4
اهلِل َعلَیِه.« )»ال یُذَکُر« فعل مضارع مجهول و بر وزن »یُْفَعُل« صحیح است.( / 

»اسُم« نائب فاعل و مرفوع است. / »اهلِل« مضاف الیه و مجرور است.
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داً 211 رِس جَیِّ حرکت گذاری درست عبارت: »َمْن ال یَْستَِمْع إلی الدَّ  2
یَرُسْب في ااِلمتِحاِن.«

)»یَْستَِمْع« فعل مضارع از باب »اِفتِعال« و بر وزن »یَْفتَِعل« صحیح است. / 
»ااِلمتِحان« مصدر بر وزن »اِفتِعال« است.(

یحّب: دوست می دارد )رد گزینه 1( / الّذیَن: کسانی )رد گزینه 1 221  3
و اضافی بودن »تنها« در گزینه 4( / یُقاتلوَن: پیکار می کنند )رد گزینه 2( / 
کأنّهم: گویی که  آن ها )رد گزینه 2 و 4( / بنیان مرصوص: ساختمانی استوار 

)رد گزینه 1 و 2 و 4(
الشعَب: هیچ مّلتی نیست )رد گزینه 1 و 3 و 4( / شعوب األرض: 231  2

مّلت های زمین )رد گزینه 4( / کاَن لَه دیٌن و طریقٌة: دینی و روشی داشته 
باشد )رد گزینه 1 و 3 و 4( / لِلعبادة: برای عبادت، برای پرستش )رد گزینه 1(

کید می کند )رد گزینه 1 و 4( / الحضارات الّتي: تمدن هایی 241 تؤّکُد: تأ  3
را که )رد گزینه 2 و 4( / َعَرفها: آن ها را شناخته است )رد گزینه 1 و2 و 4( / ِمن 
خالل الّنقوش: از طریق نگاره ها )رد گزینه 1 و 4( / بالّدین: به دین )رد گزینه 1(

القرابین: پیشکش کردن قربانیان )رد گزینه 3( / لآِللهة: 251 تقدیم   2
برای خدایان )رد گزینه 1 و 4( / رضاها: خشنودی آن ها )رد گزینه 3(

لیت ... یعلموَن: ای کاش بدانند )رد گزینه 1 و 2 و 3( / کّل امرٍئ: هر 261  4
انسانی )رد گزینه 1 و 3( / یحسُنه: آن را نیکو انجام می دهد )رد گزینه 1 و 2 و 3( / 
ال یکّلفهم: به آن ها تکلیف نمی کند )رد گزینه 2 و 3( / اُموراً: کارهایی )رد گزینه 1(

هذه الکتابات علی الحجر: این نوشته ها روی سنگ )رد گزینه 1 و 2 271  3
و 4( / تدّل: داللت می کند )رد گزینه 1 و 2 و 4( /  حَضارٍة: یک تمدن، تمدنی 
)رد گزینه 2( / یَرجع زمنها: زمان آن برمی گردد )رد گزینه 1 و 2 و 4( / ثالثة 

آالِف َسنٍة: سه هزار سال
الّصیاد: شکارچی )رد گزینه 4( / جذع الّشجرة: تنه درخت )رد 281  3

أخشابها:   / و4(   2 و   1 گزینه  )رد  آهنی  تبر  الحدیدّي:  الفأس   /  )2 گزینه 
چوب های آن )رد گزینه 1(

: شاید، چه بسا، ممکن است )رد گزینه 2( / هذه الخرافات: این 291 لَعلَّ  3
خرافه ها )رد گزینه 4( / حول  الدین: پیرامون دین )رد گزینه 1( / تُبعُدنا: ما را 
دور کند )رد گزینه 1( / الّصراط المستقیم: راه راست )رد گزینه 1( / تجّرنا: ما 

را بکشاند )رد گزینه 1 و 2(
لیت: ای کاش )رد گزینه 1 و 3 و 4( / یُحّدثنا: با ما سخن بگوید 301  2

)رد گزینه 1 و 3 و 4( / سیرة األنبیاء: روش پیامبران )رد گزینه 4( / ِصراعهم: 
نزاع آن ها، درگیری آن ها )رد گزینه 4( / َمَع أقوامهم الکافرین: با اقوام کافر خود 

)رد گزینه 1 و 3(
إّن اهلل لَذو فضٍل: بی گمان خدا دارای بخشش است )رد گزینه 1 و 4( / 311  2

کثر الّناس:  َعلَی الّناس: بر مردم )رد گزینه 1 و 3( / ولکّن: ولی، اما )رد گزینه 1( / أ
بیشتر مردم )رد گزینه 3 و 4( / الیشُکروَن: سپاسگزاری نمی کنند )رد گزینه 4(

یَدعوَن: فرا 321  / َوالتَُسبُّوا: و دشنام ندهید )رد گزینه 1 و 2 و 4(   3
می خوانند )رد گزینه 4( / فَیُسبُّوا: زیرا دشنام دهند )رد گزینه 1 و 4( / اهلل: 

خدا )رد گزینه 4(

ُکّل طعامٍ: هرغذایی )رد گزینه 2 و 4( / الیُْذَکر اسم اهلل علیه: نام 331  1
خدا یاد نمی شود، نام خدا بر آن برده نمی شود )رد گزینه 3( البرکَة فیه: هیچ 

برکتی در آن نیست )رد گزینه 2 و 3(
هذه 341 تراب  کیفّیة   /  )3 و   2 گزینه  )رد  شد  آزمایش  اُختبرت:   4

ک این منطقه )رد گزینه 3( / أدرك الخبراء: کارشناسان  المنطقة: کیفیت خا
پی بردند )رد گزینه 1 و 3( / من األفَضل: بهتر است )رد گزینه 2 و 3( / أن 
آن  ک  ترابها: خا  / و 3(  و 2   1 گزینه  )رد  داده شود  اختصاص  که  یخّصص: 
گیاهان دارویی برخی  به کشت  الطبّیة:  األعشاب  لَِزرع بعض   / گزینه 3(   )رد 

)رد گزینه 1 و 2( 
اِْستَِمْع ............ بِدّقٍة: با دقت گوش فرا بده )رد گزینه 4( / دّقات 351  2

قلبك: تپش های قلبت )رد گزینه 1 و 3( / لحظات الحیاة: لحظه های زندگی 
)رد گزینه 1 و 3( / تمرُّ بسرعٍة: به سرعت می گذرند )رد گزینه 4(

التَْسَعْون: تالش نمی کنید )رد گزینه 1( / العلم: دانش )رد گزینه 361  2
3( / الفّن: هنر، فن )رد گزینه 3( / أالتُریدوَن: آیا نمی خواهید )رد گزینه 1( / 

أن تَبْنوا: که بسازید / بالدکم: کشورتان )رد گزینه 3 و 4(
یَبقی: باقی می ماند )رد گزینه 4( / علی طریقٍة: بر راهی )رد گزینه 371  3

1 و 2 و 4( / الخیَر فیها: هیچ خیری در آن نیست )رد گزینه 1 و 4( / فلیته: 
پس ای کاش او )رد گزینه 4( / الیُصیب: دچار نکند، گرفتار نکند )رد گزینه 2 

و 4( / بُحمقه: با نادانی اش )رد گزینه 1 و 2(  
قاتََل: مبارزه کردند )رد گزینه 1 و 2 و 4( / شباب بالدنا الُمضّحون: 381  3

متجاوز(:  )طاغي:  طُغاة   /  )4 و   2 و   1 گزینه  )رد  کشورمان  کار  فدا جوانان 
متجاوزانی )رد گزینه 1 و 2( / الیَرحَمون: رحم نمی کردند )فعل ماضی + اسم 
نکره + فعل مضارع منفی  ماضی استمراری منفی( )رد گزینه 1 و 2 و 4(

شعبنا: مّلت ما، مردم ما )رد گزینه 1 و 2( / صغارنا: کودکان ما
إّن: همانا، به درستی که )»إّن« می تواند در جمله ترجمه نشود 391  2

بنابراین گزینه 3 و 4 رد نمی شوند.( / کشبکة الّصیادین: مانند تور ماهیگیران 
گر )رد گزینه 4( / َوقَع: بیفتد، واقع بشود )رد گزینه  )رد گزینه 1 و 4( / إن: ا

4( / لن ینجو: نجات نخواهد یافت )رد گزینه 3( / غداً: فردا )رد گزینه 3(
نادتني: مرا صدا کرد، صدایم کرد )رد گزینه 3( / ما کنُت أفهم: 401  1

نمی فهمیدم )رد گزینه 2 و 4( / کالمها: سخنش )رد گزینه 2 و 3(
طلبُت: خواستم )رد گزینه 1 و 2 و 4( / من معّلمي: از معّلم خود 411  3

)رد گزینه 1 و 2( / أن یجَعَل لي: که برایم قرار دهد )رد گزینه 1 و 4( / امتحاناً 
نیاورده ام، کسب  به دست  کتسبت:  ا / ما  امتحان دیگری )رد گزینه 4(  آَخر: 
نکرده ام )رد گزینه 1 و 2 و4( / درجًة عالیًة: نمره ای عالی )رد گزینه 1 و 2 و 4(

فر بالطائرة: سفر با 421 یفّضل: ترجیح می دهند )رد گزینه 2 و 4( / السَّ  3
هواپیما )رد گزینه 2 و4( / أسرع من وسائط النقل االُخری: سریع تر از وسایل 

نقلیه دیگر است )رد گزینه 1 و 2(
کنت أظّن: گمان می کردم )رد گزینه 1 و 2 و 4( / أنّي: که من )رد 431  3

گزینه 1 و 2 و 4( / لن أقدر: نخواهم توانست )رد گزینه 2 و 4( / أن أصل: که 
برسم )رد گزینه 1 و 4( / إلی أهدافي: به اهدافم )رد گزینه 1 و 2( 
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أخیراً: در پایان، در آخر، در نهایت، باالخره / توّصلت: رسیدم ) رد 441  3
گزینه 2 و 4( / الّرأي: نظر، عقیده )رد گزینه 1 و 2 و 4( / األحَْسن: بهتر است 
)رد گزینه 4( / أن أترك نفسي: خودم را رها کنم )رد گزینه 1 و 2 و 4( / في 

تقدیر َربّي: در تقدیر پروردگارم )رد گزینه 1 و 2(
اشترك: 451 قد  کان   /  )3 گزینه  )رد  او  است  ممکن  او،  شاید  لعّله:   4

شرکت کرده بود )رد گزینه 2 و 3( / المهرجان الدولّي السابع: هفتمین جشنواره  
)فستیوال( بین المللی )رد گزینه 1 و 2 و 3( / أفالم األطفال و الشّبان: فیلم های 

کودکان و جوانان )رد گزینه 2 و 3(
نقرأ: می خوانیم )رد گزینه 4( آیاٍت من القرآن: آیه هایی از قرآن را 461  2

)رد گزینه 4( / کّل صباح: هر صبح / تنفعنا ... جّداً: واقعاً )بسیار( به ما سود 
می رسانند )رد گزینه 3 و 4( / في اُمورنا الیومّیة: در کارهای روزمّره مان، در 

کارهای روزانه مان )رد گزینه 1 و 3( 
أنزلناه: آن را نازل کردیم، آن را فرو فرستادیم )رد گزینه 1 و 3( / 471  4

قرآناً عربّیاً: قرآن عربی )رد گزینه 3( / لعّلکم تعقلون: شاید شما تعّقل ورزید 
)رد گزینه 1 و 2 و 3(

یالیتني کنُت تراباً: ای کاش من خاک بودم )رد گزینه 1 و 4( / یقوُل: 481  2
می گوید )رد گزینه 1( / »است که« در گزینه )3( اضافی است. )رد گزینه 3(

لیتني أتعّلم: ای کاش من یاد بگیرم )رد گزینه 2 و 3 و 4( / أبي 491  1
الکریم: پدربزرگوارم، پدر بخشنده ام )رد گزینه 3 و 4( / أاّل أحزن: که غمگین 
نگردم، که ناراحت نشوم )رد گزینه 4( / اُمور مکروهة: کارهای ناپسندی )رد 
گزینه 2 و 3و 4( / اُواجهها: با آن ها روبه رو )مواجه( می شوم )رد گزینه 3 و 4( 

/ و لو کانت کبیرة: هرچند که بزرگ باشند )رد گزینه 4(
المیراَث: هیچ میراثی نیست )رد گزینه 1 و 3( / أنفُع: سودمندتر 501  2

/ في حیاتنا: در  گزینه 1(  )رد  که  ادبی  از  الّذي:  األدب  / من  گزینه 1(  )رد 
زندگی مان، در زندگی خود )رد گزینه 4(

أیدي عّمالنا المتخّصصة: دستان متخّصص کارگران ما )رد گزینه 1 511  4
و 2 و 3( / قد أوَصلَت: رسانده است )رد گزینه 1 و 3( / بالدنا: کشورمان، کشور 

ما )رد گزینه 1 و 3(
عندما: هنگامی که، وقتی که )رد گزینه 1 و 2( / وجدَت نفسك 521  4

هیچ کس  بجانبك:  أحَد  ال   / و3(   2 گزینه  )رد  یافتی  تنها  را  وحیداً: خودت 
کنارت نیست )رد گزینه 1 و 2 و 3( / اِعلَم: بدان )رد گزینه 1 و 3( / یُریُد: 

می خواهد )رد گزینه 3( / أن تعوَذ إلیه: به او پناه ببری )رد گزینه 1 و 3(
المالیین من المسلمین: میلیون ها نفر از مسلمانان )رد گزینه 1 و 531  2

4( / یَجتمعون: جمع می شوند )رد گزینه 3 و 4( / کّل سنة: هر ساله، هر سال 
)رد گزینه 4( في بیت اهلل الحرام: در بیت اهلل الحرام، در خانه حرمت دار خدا 

/ لزیارته: جهت زیارت آن )رد گزینه 1 و 3(
کلُّ الّناس: همه مردم )رد گزینه 3 و 4( / ما هم سوی : نیستند 541  1

........ جز )رد گزینه 4( اِلُّم َو أِلب: از یک مادر و پدر )از یک پدر و مادر( )رد 
گزینه 2 و 3( / و الُجّهال: در حالی که نادانان )رد گزینه 2 و 3 و 4( / یفتخروَن: 

افتخار می کنند )رد گزینه 2 و 3(

ما: آن چه، چیزی که )رد گزینه 2 و 3( / یَزیُد: می افزاید ) رد گزینه 551  1
2 و 3( / صبَرنا: صبر ما )رد گزینه 3( / في اُمورٍ: در اموری، در کارهایی )رد 
گزینه 4( / ال طاقَة لَنابِها: هیچ توانی برای آن ها نداریم )رد گزینه 2 و 3 و 4(/ 

هو االیمان: همان ایمان )رد گزینه 2 و 3(
)رد 561 بفهمند  بدانند،  تَعرفوَن:  گزینه 1 و 3(/  )رد  ای کاش  لیت:   2

َض: جبران کند/ استعداده:  گزینه 4(/ یقدُر : می تواند )رد گزینه 3 و 4(/ أن یَُعوِّ
استعدادش )رد گزینه3(

ال یغتّر ....... أبداً: هرگز فریب نمی خورد )رد گزینه 1 و 2 و 3(/ 571  4
یَْعلَُم: می داند )رد گزینه 1 و 2(/ أنّها: که آن ) رد گزینه 3(/ کَسراٍب: همچون 
سرابی )رد گزینه 2(/ یَری: می بیند )رد گزینه 1 و 2 و 3(/ ما: چیزی را )رد 
گزینه 1 و 2 و 3(/ ال وجوَدلَه: هیچ وجودی برایش نیست، اصالً وجود ندارد 

)رد گزینه 1 و 2 و 3(
ال َشیَء أحَسُن: هیچ چیزی بهتر نیست )رد گزینه 2 و 3 و 4(/ 581  1

لُِیشّجعنا: تا )برای این که( ما را تشویق کند )ترغیب کند( )رد گزینه 2 و 4(
گر )رد گزینه 3 و 4(/ النُّفایات: زباله ها )رد گزینه 4(/ فَاعْلم: 591 إن: ا  1

پس بدان )رد گزینه 2 و 3 و 4(/ أنَّك: که تو )رد گزینه 2 و 3 و 4(
الصورة الحسنة: صورت زیبا )رد گزینه 4( / ال دوام لَها: هیچ  دوامی 601  2

ندارد، هیچ دوامی برایش نیست )رد گزینه 1 و 3 و4( / فکن ذا سیرة حسنة: 
پس نیکوسرشت باش )رد گزینه 1 و 3 و 4( / لِیذکرك الّناس: تا مردم تو را یاد 

کنند )رد گزینه 3 و 4( / في المستقبل: در آینده )رد گزینه 1 و 4(
یجب أن نَسمح: باید اجازه دهیم، واجب است که اجازه بدهیم 611  2

)رد گزینه 1 و 3 و 4( / أِلصدقائنا: به دوستان خود )رد گزینه 1( / أن یطرحوا 
کل حیاتهم: مشکالت  َعلَینا: که با ما مطرح کنند )رد گزینه 1 و 3 و 4( / مشا
زندگی شان )رد گزینه 1 و 4( / لعّلنا نستطیع: شاید بتوانیم، امید است )رد 

گزینه 3( / أن نزیلها: که آن ها را برطرف نماییم )رد گزینه 1(
الظبي: آهو )رد گزینه 1 و 4، »این« در این گزینه ها اضافی است.( 621  2

کأنّه: گویی، همچون )رد گزینه 3( / یُدرك: درک می کند )رد گزینه 1 و 3( / 
جمال الّلیل: زیبایی شب )رد گزینه 1 و 4( / یرقب القمَر: ماه را نظاره می کند 

)رد گزینه 1 و 4( / بإعجاٍب کثیرٍ: با شگفتی بسیار )رد گزینه 1 و 3 و 4(
إلی الّدنیا: به دنیا )رد گزینه 4( / فإنّه: چه آن، زیرا )رد گزینه 4( / 631  3

یتلف: اتالف می کند، تلف می کند )رد گزینه 1( / عمرك: عمرت )رد گزینه 1 و 2 
و 4( / الیَسمح لك: به تو اجازه نمی دهد )رد گزینه 1 و 4( / أن تذوق: که بچشی 

)رد گزینه 2 و 4( / طعم الحیاة الحقیقّي: طعم واقعی زندگی )رد گزینه 1 و 2(
الّلهّم: خدایا، خداوندا )رد گزینه 2 و 3( / قدوهبتني: به من عطا 641  1

کرده ای )رد گزینه 3 و 4( / ُکلَّ ما: تمام آن چه، هر آنچه، هرچیزی )رد گزینه 
2( / کنت غیر مستأهل له: شایسته آن نبودم )رد گزینه 2 و 3 و 4( / یشمُل: 

شامل می شود )رد گزینه 2 و 4( / کّل عبادك: همه بندگانت )رد گزینه 2(
را مشغول 651 ما  تُشغلنا:   / و 4(  گزینه 2  )رد  ایام  روزگاران،  األیّام:   3

می کند )رد گزینه 1 و 4( / أعمال عدیدة: کارهای متعّددی )رد گزینه 4( / 
التَُفیدنا: به ما سود نمی  رساند، برای ما سودمند نیستند )رد گزینه 1 و 2 و 4( 

/ عمرنا: عمر ما )رد گزینه 1( / تُتلف: تلف می کنند )رد گزینه 2 و 4(
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