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یاد گرفتیم که وزن اسم ها در ترجمءه آن ها تأثیرگذار است و در همین رابطه با اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه آشنا شدیم که خالصءه آن در جدول زیر 
آمده است:

اسم فاعل
وزِن فاِعلثالثی مجرد

شاِعر، حافِظة، عالِمات، صاِدقیَن و ...
هادي، شاکي، ساعي، راعي و ... )فاعي(

آِخر، آِسف، آمِر، آِجل و ... )آفِل(

جمع مکّسر

ُفّعال  ُکّفار، ُحّراس، تُّجار و ...
فََعلَة  طَلَبَة، َخَدَمة، َکَفَرة و ...

ُفَعالء  ُشَعراء، ُفَضالء، ُصلَحاء و ...
... ـِ  ثالثی مزید  ـُ م، ُمستخِدمم ُمفِسد، ُمکبِّر، ُمتقدِّ

اسم مفعول
ثالثی مجرد

وزِن َمْفعول
َمعروف، مشهورة، مظلومیَن، مخلوقات و ...

َمهدّي، َمرضّي، َمخفّي و ... )َمفعّي(
َمفاعیل  َمفاهیم، َمحاصیل، َمشاهیر و ...جمع مکّسر 

.  ثالثی مزید  ـَ  ... ـُ ر، ُمحتَرم، ُمنَزل و ...م ُمطهَّ

مفعول  اسم  با  را  »ُمفاَعلَة« هستند  وزِن  بر   مصدرهایی که 
اسم مبالغهاشتباه نگیریم، مثالً »ُمجاهََدة، ُمناَسبَة و ...«.

َعاّلم، َشّکاك، َرّزاق، َکّذاب، َسّتار و...وزِن فَّعال 

فَّهاَمة، َعاّلَمة، حَّنانة و ...وزِن فّعالة   
 اگر وزن های »فَّعال« یا »فَّعالة« بر شغل یا وسیله ای داللت کنند باز هم آن را اسم مبالغه به حساب می آوریم:

»فَّتاحة )دربازکن( ـ ثاَّلجة )یخچال( ـ فاَّلح )کشاورز( ـ َخّباز )نانوا( و ...«
  اسم تفضیل با چه وزن هایی ساخته می شود؟!  اسم های تفضیل را چگونه از کلمات دیگر تشخیص دهیم؟!

 اسم های تفضیل خاص کدام اند؟!   »خیر و شّر« چه خاصیت ویژه ای دارند؟!
 اسم های تفضیل را چگونه ترجمه  کنیم؟!  اسم مکان چه اوزانی دارد؟!

 اسم مشتق چگونه اسمی است؟!
و حاال در ادامءه این بحث می خواهیم وزن ها و ساختارهای جدیدی را بشناسیم که در ترجمءه اسم ها تأثیر دارد.

به جمالت زیر دّقت کنید:  علی از دوستان خود داناتر است.  این ماشین زیباترین ماشین های جهان است.
گاهی می خواهیم بین انسان ها یا اشیاء، مقایسه ای انجام بدهیم تا بدانیم کدام یک برتر هستند. در زبان فارسی برای این کار از صفِت عالی یا صفت 

تفضیلی کمک می گیریم و در زبان عربی از اسم تفضیل برای این کار استفاده می شود.
برای ساخت اسم تفضیل در عربی از وزن های زیر استفاده می کنیم.

أفَعل )برایمذّکر(  أجَْمل )زیباتر،زیباترین(، أفَْضل )برتر،برترین(، أْکَرم )گرامیتر،گرامیترین( و ...
ُفعلَی )برایمؤنّث(  ُحْسَنی، ُعظَمی، ُدنیا و ...

پس برای نوشتن همان جمالت به زبان عربی به روش زیر عمل می کنیم:
 عليٌّ أعْلَُم مِن أصدقائه!   هذه الّسّیارُة أجَْمُل الّسّیاراِت في العالم!
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 عّین ما لیَس فیه اسم التَّفضیل:
4( ！ولکنَّ أکثر الّناس ال یعلمون  3( ！و جزاء سّیئٍة سّیئٌة مثلها 2( الّدنیا مزرعة اآلخرة!   1( ！لِ األسماء الُحسَنی

در این گزینه، کلمه ای بر وزِن أفَْعل یا ُفعلَی دیده نمی شود، ولی در گزینه های دیگر:  گزینءه »3«  
گزینءه )1(: »ُحسَنی« بر وزن »ُفعلَی« و اسم تفضیل است./ گزینءه )2(: »الّدنیا« بر وزِن »ُفعلَی« و اسم تفضیل است./ گزینءه )4(: »أکثر« بر 

وزِن »أفَْعل« و اسم تفضیل است.

 اسم های تفضیل ممکن است با کمی تغییر ظاهری در جمله حضور پیدا کنند، یعنی با وزن های زیر دیده می شوند:
 أَفَّل  أهّم )مهمتر،مهمترین(، أحّب )محبوبتر،محبوبترین(، أجّل )باشکوهتر،باشکوهترین( و ...

 أفَْعی  أعْلی )باالتر،باالترین(، أغلَی )گرانتر،گرانترین(، أْخَفی )پنهانتر،پنهانترین( و ...
کلماتی که بر وزِن »أَفَعی« هستند اگر به یک ضمیر، مّتصل شوند، »الف« آن ها به صورت کشیده نوشته می شود، یعنی به صورت »أَفعا« دیده می شوند.

 أَتَْقی + کم  أَتْقاکم

 عّین عبارة لیس فیها اسم الّتفضیل:
2( إّن ال یُِحّب بین العبادات أخفاها! 1( من أهّم أسباب قطع الّتواصل بین الّناس، الغیبة! 

4( رأیُت إحَدی زمیالتي في معرض الکتاب! 3( الجهُل أشّد األمراض للمجتمع!  
در این گزینه، اسمی که بر وزن »أفَْعل« یا »ُفعلَی« باشد، دیده نمی شود. دقت کنید که »إحَدی« با کسره شروع شده و   گزینءه »4«  

اسم تفضیل نیست. 
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »أهّم« بر وزِن »أفَّل« بوده و اسم تفضیل است./ گزینءه )2(: »أخفاها« در اصل »أخَفی + ها« بوده، پس 

»أخَفی« بر وزِن »أفَعی« یک اسم تفضیل است./ گزینءه )3(: »أشّد« بر وزِن »أفّل« یک اسم تفضیل است.

 اسم های تفضیلی که بر وزِن »أفْعل« هستند معموالً بر وزِن »أفاِعل« جمع بسته می شوند.
جمع أفاِضل أفَْضل جمع أعاِظم  أعظَم جمع أکابِر      أکبر

 در زبان عربی بیشتر رنگ ها و برخی عیب ها در حالت مذّکر بر وزن »أَفَْعل« و در حالت مؤّنث بر وزن »فَْعالء« آورده می شود. این کلمات را 
نباید اسم تفضیل بگیریم.

رنگ أْخَضر )َخْضراء(: سبز ـ أحَْمر )َحْمراء(: سرخ ـ أْزَرق )َزْرقاء(: آبی ـ أَْصَفر )َصْفراء(: زرد و ...   
عیب أحَْمق )َحْمقاء( ـ أعَْمی )َعْمیاء(: نابینا ـ أبَْکم )بَْکماء(: الل و ...  

 با اطالعاتی که تا االن به دست آوردیم، 
با چند نوع »أَفَْعل« آشنا شدیم که هر کدام کاربرد و 
را در  بتوانیم آن ها  باید  و  دارد  را  معنای خاص خود 

أَْفَعلجمالت از هم تشخیص بدهیم.

اسم

فعل

با»تر«یا»ترین«ترجمهمیشود.اسمتفضیل
مؤنّثآنبروزن»ُفعلٰی«است.

بهیکرنگیاعیبداللتدارد.
مؤنّثآنبروزن»َفْعالء«است.

عیبورنگ

ازباب»إفعال«است.فعلماضی
أَْرَسَل،أَْصَبَح،أَْمَطَرو... مربوطبهصیغۀ»هو«میباشد.مثال

ثالثیمجّرداست.فعلمضارع
أَْذَهُب،أَْعلَُمو... مثال مربوطبه»أنا«میباشد.

 

  ！إّني أَعلم ما ال تعلمون  با توجه به معنای آیه و وجود ضمیر »ي« )من( مشخص می شود که »أَعلم« فعل مضارع است: »من 
می دانم آن چه را که شما نمی دانید«.

 ！هو اّلذي أَْرَسل رسوله بالهدی  با توجه به معنای آیءه شریفه و وجود ضمیر »هو« مشخص می شود که »أرسل« فعل ماضی است، »او 
کسی است که پیامبرش را با هدایت فرستاد.«

 عّین ما فیه اسم الّتفضیل:
2( ما قَسم ال للعباد شیئاً أفضل من العقل! 1( اِشتری أبي ألُختي الّصغیرة أساِور من َذهٍَب! 

مك ظاهرة تُحّیر الّناس! 4( أصبح مطر السَّ 3( العبو هذا الفریق لهم ثوب أخضر!  
»أفَْضل« بر وزِن أفَْعل بوده و اسم تفضیل به حساب می آید.   گزینءه »2«  

بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »أساِور« ظاهراً بر وزِن »أفاعل« است اّما این کلمه، جمِع »ِسوار« به معنای »دستبند« است و اسم تفضیل به 
حساب نمی آید./ گزینءه )3(: »أْخَضر« به معنای »رنگ سبز« است و اسم تفضیل نیست./ گزینءه )4(: »أْصبََح« فعل ماضی و به معنای »شد« 

است و نباید آن را اسم تفضیل بگیریم.
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 کلمءه »آَخر« اسم تفضیل به حساب می آید1 و مؤّنِث آن »ُأخَری« است؛ سعی 
کنید تفاوت آن را با »آِخر« به خاطر بسپارید.

آِخرآَخر
اسم فاعلاسم تفضیلنوع کلمه
پایاندیگرترجمه

آِخَرةُأْخَریمؤّنث
 برای مقایسه میان مؤّنث ها هم از وزِن أفَْعل استفاده می کنیم.

 مریم أعْلَم مِن فاطمة.
اّما اگر بخواهیم اسم تفضیل را به عنواِن صفِت یک اسمِ مؤّنث به کار ببریم، غالباً از همان وزِن »ُفعلَی« کمک می گیریم.

  دانش آموز دیگر
تلمیذ آَخر

 
برادر بزرگ تر  األخ األکبر

مذکّر
خواهر بزرگ تر  األُخت الُکبرٰیتلمیذة ُأخَری

مؤنّث

 عّین المناسب للفراغ: »ُأختي ............... تَعمل في المستشفی و تخدم المرضی!«:

4( الُکبرٰی 3( الثاني  2( اآلَخر  1( الکبیر 
می خواهیم برای »ُأخت« صفت بیاوریم پس باید صفِت آن مؤّنث باشد. در بین گزینه ها تنها »الُکبرٰی« مؤّنث است: »خواهر   گزینءه »4«  

بزرگ ترم در بیمارستان کار می کند و به بیماران خدمت می کند«.

دو کلمءه »َخیر« و »شّر« با این که بر وزِن »أفَْعل« نیستند اّما گاهی اسم تفضیل به حساب می آیند. برای تشخیص این مورد باید طبق دستور زیر عمل کنیم:
اگر کلمءه »خیر« در جمله، معنای »بهتر یا بهترین« و کلمءه »شّر« معنای »بدتر یا بدترین« بدهد، اسم تفضیل به حساب می آید.

ُر ساعٍة خیٌر من عبادة سبعیَن سنًة )ساعتیاندیشیدنازعبادتهفتادسالبهتراست(.   تفکُّ
در این عبارت »خیر« معنای »بهتر« می دهد پس اسم تفضیل است.

 ！َمن یَعمل مثقال ذّرٍة خیراً یره )هرکسذرۀاندکیخوبیانجامبدهد،آنرامیبیند.(
در این عبارت، »خیر« معنای »خوبی« می دهد، پس اسم تفضیل نیست.

 عّین ما لیس فیه اسم الّتفضیل:
4( هذا خیر عمل یحبّه ال و رسوله! 3( من دعاك إلی الخیر فهو صدیقك!  2( خیر الّناس من له خلق حسن!  1( الوحدة خیر من جلیس الّسوء! 

در این گزینه، »خیر« معنی »خوبی« می دهد، پس اسم تفضیل نیست: »هر کس تو را به خوبی دعوت کند، دوست توست«.   گزینءه »3«  
در سایر گزینه ها »خیر« معنای »بهتر« یا »بهترین« می دهد پس اسم تفضیل است:

گزینءه )1(: تنهایی بهتر از همنشین بد است!/ گزینءه )2(: بهترین مردم کسی است که اخالق نیک داشته باشد!/ گزینءه )4(: این بهترین 
کاری است که خداوند و فرستاده اش آن را دوست دارند!

 اگر بعد از »خیر« یا »شّر« حرف »مِن« آمده باشد، می توانیم بدون ترجمه بگوییم اسم تفضیل هستند.
 »خیر« و »شّر« اگر »ال« داشته باشند، اسم تفضیل نیستند.

 جمِع »خیر«،  »أخیار« و جمِع »شّر«، »ُشرور« و »أشرار« است.

اسم مکان به کلمه ای گفته می شود که به »مکان انجام فعل« اشاره می کند. مثالً »َمْعبَد« یعنی »محّل عبادت« یا »َمغْرِب« یعنی »محل غروب« یا 
»مزرعة« یعنی محل »کشت و زرع«!

اسم های مکان بر یکی از وزن های زیر ساخته می شوند:
 َمْفَعل  َمْعبَد )عبادتگاه(، َمطْبَخ )آشپزخانه( و ...     َمْفِعل  َمْنزِل )خانه(، َمشرِق )محلطلوع( و ...     َمْفَعلَة  َمْدَرَسة، َمْزَرَعة و ...

 عّین عبارة ما جاء فیها اسم المکان:
2( هم ال یجعلون في المخزن شیئاً للمحتاجین! 1( مقبرة »حافظ« تقع في مدینة شیراز! 

4( ！هو أعلم بمن ضّل عن سبیله و هو أعلم بالُمهتدین 3( ذلك متجر زمیلي و له سراویل أفضل! 
« شروع شده و عین الفعِل آن کسره دارد، پس اسم فاعل است؛ اّما در گزینه های دیگر به  ـُ در این جمله »ُمهتِدي« با »م  گزینءه »4«  

ترتیب، »مقبرة« )بروزِن»َمْفَعلَة«(، »المخزن« )بروزِن»َمْفَعل«( و »َمتَْجر« )بروزِن»َمْفَعل«( همگی اسم مکان هستند.

1- »آَخر« در اصل »أَاَْخر« بوده است!
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 کلماتی که بر وزِن »َمْفَعل، َمْفِعل، یا مفَعلَة« هستند را با وزِن »َمفاِعل« جمع می بندیم. پس برای پیداکردن اسم های مکان وزِن »َمفاِعل« را هم 
َمْنزِل  َمناِزل َمْعبَد  َمعابِد   َمْزَرَعة  َمزاِرع   باید در نظر داشته باشیم.  

 اسم های مکان ممکن است گاهی تغییراتی در ظاهرشان دیده شود؛ یعنی ممکن است آن ها را بر وزن های زیر ببینیم:
َمفَعی  َمرَمی )دروازه(، َمأَوی )پناهگاه(، َمقَهی )قهوهخانه( و ... َمفال  َمزار، َمدار، َمکان، َمقام و ...  

َمَفّل  َمَمّر )گذرگاه(، مفّر )راهفرار(، َمَحّل، َمقّر و ...

 عّین ما لیس فیه اسم المکان:
عادة جّداً! 2( یعجبني حارس َمرمی فریق السَّ 1( ال تطلب العلم للوصول إلی مناصب دنیویّة! 

4( ربّي هو ُمنزِل القرآن لهدایة جمیع أبناء البشر! 3( بعد أیّام وجدنا مکاناً ُمناسباً لبناء بیتنا! 
ـُ« شروع شده و عین الفعِل آن کسره دارد: »نازل کننده«. در این گزینه، »ُمنزِل« اسم فاعل است چون با »م  گزینءه »4«  

بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »َمناِصب«  جمِع »َمنِْصب« بر وزِن »َمْفعِل«  اسم مکان/ گزینءه )2(: »َمرَمی«  بر وزِن »َمفَعی« 
 اسم مکان/ گزینءه )3(: »مکان«  بر وزِن »َمفال«  اسم مکان

 اسم هایی را که معنای مکان دارند ولی با وزن های باال مطابقت ندارند اسم مکان نمی گیریم. پس کلماتی مانند »بَیت )خانه(، زقاق )کوچه( و ...« 
اسم مکان به حساب نمی آیند.

 یک نکتءه مهم این است که گاهی کلماتی که بر وزن »َمفاعل« هستند اصالً معنای »مکان« را در خود ندارند و نباید آن ها را اسم امکان بگیریم.
 َعیِّن عبارة لیس فیها اسم مکان:

2( لهذا الّسوق َمداخل متعّددة بعضها ُمغلقة اآلن! 1( اشتریت بطاقة ألدخل في الملعب الریاضّي! 
4( الحضور في محافل علمّیة مختلفة سّبب أن أجمع لي تجارب کثیرة! 3( التزم بِمکارم األخالق لتحصل علی رضی ربّك! 
در این گزینه »َمکاِرم« با این که بر وزن »َمفاِعل« است، ولی اصالً معنای مکان ندارد، پس اسم مکان نیست: »به ارزش های   گزینءه »3« 

اخالقی پایبند باش تا خشنودی پروردگارت را به دست بیاوری«.
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »َملْعب«  اسم مکان است: »یک بلیت خریدم تا وارد ورزشگاه شوم«./ گزینءه )2(: »َمداخل«  جمع 
»َمْدَخل« و اسم مکان است: »این بازار ورودی های متعددی دارد که االن بعضی از آن ها بسته اند«./ گزینءه )4(: »محافل«  جمع »محفل« 

و اسم مکان است: »حاضرشدن در محفل های علمی باعث شد که تجربه های زیادی را برای خودم جمع کنم«.

در عربی به اسم هایی که براساس وزن و قاعدءه خاّصی از روی فعل ها ساخته می شوند، اسم ُمشَتق می گویند. پس گروه های زیر همگی مشتق هستند:
 اسم فاعل  اسم مفعول  اسم مبالغه  اسم تفضیل  اسم مکان  صفت مشّبهه

یادگرفتن صفت های مشّبهه طبق کتاب درسی الزم به نظر نمی رسد، ولی دانستن آن برای فهمیدن بحِث »حال« که در درس 2 عربی دوازدهم 
آمده بسیار مفید است، پس بهتر است با آن آشنا شویم:

صفت مشّبهه  به اسم هایی گفته می شود که معنای وصفی )صفت( دارند و جزء سایر مشتق ها نیستند. 
 »جَمیل«: زیبا ـ »فَرِح«: خوشحال ـ »َکریم«: بخشنده ـ »قَلِق«: نگران ـ »کثیر«: زیاد و ...

خوب است بدانیم بیشتر کلماتی که بر وزن های »فَعیل« یا »فَِعل« هستند صفت مشّبهه اند.
پس اگر خواستیم مشتق ها را بشماریم یا پیدا کنیم باید دنبال تک تِک موارد باال بگردیم.

 عّین عبارًة لیس فیها اسم مشتق:
2( سبحان ربّي األعلَی و بِحمده! 1( الّدالفین ترشد اإلنسان إلی مکان غرق سفینة! 

4( هذا علم تُطالَع فیه طریقة معالجة أمراض القلب! 3( یستخدم المزارعون شجرة الّنفط َکسیاج لصیانة ثمراتهم! 
در این گزینه، اسم مشتقی وجود ندارد. دقت کنید که »ُمعالََجة« بر وزن »ُمفاعَلَة« مصدر است و مصدرها مشتق به حساب نمی آیند.  گزینءه »4«  

بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »َمکان« بر وزِن »َمفال«، اسم مکان است، پس مشتق به حساب می آید./ گزینءه )2(: أَعلَی بر وزِن »أفَعی«، 
اسم تفضیل است، پس این کلمه هم مشتق است./ گزینءه )3(: »ُمزاِرع« اسم فاعل ثالثی مزید است و جزء مشتق ها در نظر گرفته می شود.

همان طور که گفته شد، اسم تفضیل برای مقایسه استفاده می شود؛ پس برای ترجمءه آن ها از »صفت + تر یا ترین« کمک می گیریم: أَجَمل )زیباتر،
زیباترین(، أعْلَم )داناتر،داناترین( و ... اّما برای ترجمءه دقیق تر این اسم ها به موارد زیر دقت کنید:

 اگر بعد از اسم تفضیل حرِف »مِْن« بیاید، آن را به صورِت صفِت برترِ فارسی )صفت+تر( ترجمه می کنیم.
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  ثوبي أْرَخُص مِْن ثوِب صدیقي  لباس من از لباس دوستم ارزان تر است.
 هَل شاهدَت أجمَل مِْن هذه المنظرة؟  آیا زیباتر از این منظره دیده ای؟

 اگر همراه اسم تفضیل، یک مضاٌف الیه داشته باشیم، اسم تفضیل را به صورت صفت عالی فارسی )صفت+ترین( ترجمه می کنیم.
  أفَْضُل الّناِس َمن َغلََب هَواُه  برتریِن مردم کسی است که بر هوا و هوس خود غلبه کند!

 أَعظُم العبادِة أجراً، أَخفاها  بزرگ ترین عبادت از نظرِ پاداش، پنهان تریِن آن است!

حیحَة: »أَحبُّ إخواني مَن أهَْدی إليَّ ُعیوبي!«:  عیِّن الّترجمَة الصَّ
2( برادرانم را دوست دارم؛ زیرا عیب هایم را به من هدیه می کنند! 1( برادر محبوب من کسی است که عیب های من را به من بازگوید! 

4( کسی که عیب من را به من هدیه کند، محبوب ترین برادر من است! 3( محبوب ترین برادران من کسی است که عیب های من را به من هدیه کند! 
»أحَّب« بر وزِن »أفَّل« اسم تفضیل است و چون با مضاٌف إلیه یعنی »إخوان« آمده، به معنای »محبوب ترین« است؛ پس   گزینءه »3« 
گزینه های )1( و )2( نمی توانند درست باشند. »إخوان« و »عیوب«، هر دو، جمع هستند ولی در گزینءه )4( به صورت مفرد ترجمه شده اند؛ 

بنابراین گزینءه )3( پاسخ صحیح است.

 قد + فعل مضارع: وقتی حرف »قَْد« به همراه فعل مضارع بیاید به معنای »شاید، گاهی، ممکن است و ...« است.
  قد یَکوُن بیَن الّناس َمن هُو أحَسُن مّنا  ممکن است در بین مردم کسی باشد که از ما بهتر است.

نا آماُلنا الکثیرُة  گاهی آرزوهای زیادمان، به ما ضرر می ساند.  قد تَُضرُّ
 بعض ... بعض:

وقتی دو کلمءه »بعض« در کنار هم قرار بگیرند، در ترجمه، از لفِظ »یکدیگر« استفاده می کنیم.
  یَسأُل بَعُض الّتالمیِذ بعضاً عن موَعِد االمتحاِن  دانش آموزان از یکدیگر دربارءه زمان امتحان سؤال می کنند.

 ！ال یَغَْتْب بَعُضکم بعضاً  نباید غیبت یکدیگر را کنید.
 »بِئَس« و »نِْعَم«:

کلمءه »بِئَس« معنی »بد است« می دهد و برای بیاِن احساسمان دربارءه یک عمل زشت یا فرِد بد به کار می رود.
  بِئَس القوُل الکذُب  دروغ، بد سخنی است!  بِئَس الّرجُل الکاذُب  دروغگو، بد مردی است!

کلمءه »نِْعَم«1 معنی »خوب است« می دهد و برای تعریف کردن از یک فرِد خوب یا کار پسندیده استفاده می شود.
  ُمساَعدُة الُفقراِء نِْعَم الَعَمُل  کمک کردن به فقیران، خوْب کاری است!

 نِْعَم المؤمُن المؤمُن الُمخلُِص  مؤمن با اخالص، خوْب مؤمنی است!
 دقت کنید که کلمات »نِْعَم« و »بِئَس« به صورت »بهترین« یا »بدترین« ترجمه نشوند.

ِاتََّقی: پروا کرد )اِتَّقی، یَتَّقي(
ُم( َم، یَُتمِّ ُم:  کامل می کنم )تَمَّ ُأتَمِّ

أثَقل: سنگین تر
إثْم: گناه

اُْدُع: دعوت کن )َدعا، یَْدعو(
ِاسِتهْزاء: ریشخندکردن )اِسَتهَزأَ، یَْسَتْهزُِئ(

أْسَری: حرکت داد )أْسَری، یُسري(
ِاْغتاَب: غیبت کرد )اِغتاَب، یَغتاُب(

بِئَس: چه بد است
بَعض .... بَعض: یکدیگر

بَنَْفَسجّي: بنفش
ُس( َس، یََتَجسَّ َس: جاسوسی کرد )تََجسَّ تََجسَّ

تَخفیض: تخفیف
ی، یَُسّمي( تَْسمَیة: نام دادن، نامیدن )َسمَّ

تَنابُز بِاألَلقاِب: به یکدیگر لقب های زشت دادن )تَنابََز، یََتنابَُز(
تَّواب: بسیار توبه پذیر )در مورد خداوند(، بسیار توبه کننده )در مورد بندگان(

تَواُصل: ارتباط
جاَدَل: ستیز کرد )جاَدَل، یُجاِدُل(

ُم( َم، یَُحرِّ َم: حرام کرد )حَرَّ َحرَّ
ُن( َن، یَُحسِّ َن: نیکو گردانید )حَسَّ َحسَّ

َخفّي: پنهان
زمیل: همکار، هم شاگردی

ساَء: بد شد )ساَء، یَسوُء(
ساتِر: پنهان کننده، پوشاننده

ِسعْر: قیمت )جمع: أْسعار(
) ، یَِضلُّ : گمراه شد )َضلَّ َضلَّ

عاَب: عیب جویی کرد، عیب دار کرد )عاَب، یَعیُب(
ُب( َب، یَُعذِّ َب: عذاب داد )َعذَّ َعذَّ

1- نباید آن را با »نََعْم« به معنی »بله« اشتباه بگیریم.
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َعَسی: شاید
ُفسوق: آلوده شدن به گناه

َفْضح: رسواکردن
َقْد: گاهی، شاید )بر سر فعل مضارع(

کَبائِر: گناهان بزرگ )مفرد: َکبیَرة(
کَِرَه: ناپسند داشت )کَرَِه، یَْکَرُه(

لَحْم: گوشت )جمع: ُلحوم(
ُب( َب، یُلَقِّ لَقََّب: لقب داد )لَقَّ
لََمَز: عیب گرفت )لََمَز، یَلِْمُز(

مَتَْجر: مغازه
مَْخَزن: انبار

مَْصنَع: کارخانه
مَطَْبخ: آشپزخانه
مَطَْبَعة: چاپخانه
مَطَعم: رستوران
مَلَْعب: ورزشگاه

مَنِزل: خانه
ُمهَْتدي: هدایت شده

مَیْت: ُمرده )جمع: أْموات، َمْوتَی(
میزان: ترازو )ترازوی اعمال(

نوعیَّة: جنس
نََهی: بازداشت، نهی کرد )نََهی، یَْنَهی(

عْر = الثََّمن )بها( عْي )تالش(السِّ الُمحاَولَة = ااِلجْتهاد = السَّ

َذنْب = إثم )گناه(َعَسی = ُربّما )شاید، ممکن است ...(

ْخریَّة )مسخره کردن( الکَریه = الَقبیح )زشت(ااِلْسِتهزاء = السُّ

ُأریُد = أطُْلُب )می خواهم( یَنْهٰی = یَْمنَُع )منع می کند(

َم )حرام کرد( ≠ أَحلَّ )حالل کرد(بِئَْس )چه بد است( ≠ نِعَْم )چه خوب است( َحرَّ

الَمیْت )ُمرده( ≠ الَحّي )زنده(الخفّي )پنهان( ≠ الظّاِهر )آشکار(

ساَء )بد شد( ≠ َحُسَن )خوب شد(یَکَْرُه )ناپسند می داند( ≠ یُِحبُّ )دوست دارد(

أَقّل )کم تر( ≠ أکثر )بیشتر(َضلَّ )گمراه شد( ≠ ِاهَْتدٰی )هدایت شد(

خیص )ارزان( ≠ الغالي )گران( التَّواُصل )ارتباط( ≠ التَّقاطُع )بُریدن(الرَّ

سوء الظَّّن )بدگمانی( ≠ ُحْسُن الظَّّن )خوش گمانی(

ترجمهجملهردیف

1ای کسانی که ایمان آورده اید قومی قوم دیگر را نباید مسخره کند،！یا أیَها الَّذیَن آمَنوا ال یَسَخْر قوٌم ِمن قوٍم
 »ال یسخر« فعل نهی غایب است که با کلمءه »نباید« ترجمه می شود.

2شاید که آن ها از ایشان بهتر باشند.！َعَسی أن یَکونوا َخیراً ِمنُهم
3 و زنانی، زنان دیگر را )نباید مسخره کنند( شاید که آنان بهتر از ایشان باشند.！َو ال نِساٌء ِمن نِساٍء َعَسی أن یَکُنَّ َخیراً ِمنُهنَّ
4از خودتان )یکدیگر( عیب جویی نکنید و به همدیگر لقب های زشت ندهید.！و ال تَلِْمزوا أنُفَسکم و ال تَنابَزوا باأْللقاِب
5بد نامی است »آلودگی به گناه« پس از ایمان آوردن.！بِئَْس ااِلْسُم الُْفسوُق بَعَْد اْلیماِن

 »بئس« فعلی است که معنای »بد ... است« یا »چه بد ... است« می دهد و متضاد آن »نَِعم« است: »چه خوب ... است«.
6و کسانی که توبه نکنند از ستمگران هستند.！َو مَن لَم یَُتب َفأولئَِك ُهُم الظّالِموَن

این جمله، شرطّیه است، برای همین »لم یَُتب« به صورت مضارع ترجمه می شود.

7
！یا أیَُّها الَّذیَن آمَنُوا اجَْتِنبوا کَثیراً مَِن الظَّنِّ إنَّ بعَض الظّّن إثٌْم 

سوا و ال تََجسَّ
ای کسانی که ایمان آورده اید، از شک و گمان بسیار دوری کنید زیرا 

برخی از گمان ها گناه اند و جاسوسی نکنید.
 »کثیراً« را در این آیه هم می توانیم به صورت قید ترجمه کنیم و هم مفعول: »از بسیاری گمان ها دوری کنید« یا »از گمان ها بسیار دوری کنید«.

8ًاز یکدیگر نباید غیبت کنید.！ال یَغَْتْب بَعُْضکُم بَعْضا
 وقتی دوتا »بعض« کنار هم بیایند، معنی »همدیگر، یکدیگر، ...« می دهند.

 با این که »ال یغتب« فعل غایب است ولی به خاطر ضمیر »کم« به شکل مخاطب ترجمه شده است.
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9
！أ یُِحبُّ أَحُدکُم أْن یَأْکَُل لَحَْم أخیِه مَیْتاً َفکَِرهُْتموُه َو اتَُّقوا 

اهللَ إنَّ اهللَ تَّواٌب َرحیٌم

آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادرش را در حالی که مرده است، 
بخورد؟ )البته( آن را ناپسند می دانید و از خدا بترسید به راستی که 

خداوند بسیار توبه پذیر مهربان است.

شاید میان مردم کسی باشد که از ما بهتر است.َقد یَکوُن بَیَْن النّاِس مَْن هَو أحَسُن ِمنّا.10

 »قد« وقتی کنار فعل مضارع به کار برود معنای »شاید، گاهی و ...« می دهد  »قد یکون«: شاید باشد

11
اْلَخریَن  نَْذکَُر ُعیوَب  الُْعْجِب و أْن ال  َعِن  نَبَتِعَد  أْن  َفَعلَینا 

بِکاَلٍم َخفيٍّ أْو بِاشاَرٍة.
اشاره،  با  یا  پنهانی  با سخنی  و  از خودپسندی دوری کنیم  باید  پس 

عیب های دیگران را بیان نکنیم.

12
َفَقْد قاَل أمیُر الُْمؤِمنیَن عليٌّ ⒐ : أکَبُر الَْعیِب أن تَعیَب ما 

فیَك ِمثُلُه.
از  که  است  این  عیب  بزرگ ترین  است:  علی ⒐ گفته  امیرالمؤمنین 

چیزی که مانند آن در خودت هست عیب جویی کنی.

13آیءه نخستین ما را نصیحت می کند و می گوید: از دیگران عیب جویی نکنید.تَنَصُحنا اْلیَُة اأْلولَی و تَقوُل: ！ال تَعیُبوا اْلَخریَن

َو ال تُلَقِّبوُهم بِألقاٍب یَکَرهونَها. بِئَس الَْعَمُل الُْفسوُق!14
با لقب هایی که زشت می دانند لقب ندهید، بد کاری است  و آنان را 

»آلوده شدن به گناه«.

و هر کس آن را انجام دهد از ستمگران است.َو مَْن یَفَعْل ذلَِك َفهَو ِمَن الظّالِمیَن.15

َم اهللُ تَعالَی في هاتَیِن اْلیََتیِن:16 بنابراین خداوند بلندمرتبه در این دو آیه حرام کرده است:إَذْن َفَقْد َحرَّ

مسخره کردن دیگران و نام گذاری آنان با نام های زشت؛ااَِلْسِتهزاَء بِاْلَخریَن و تَْسمَیَتُهم بِاأْلسماِء الَْقبیَحِة.17

18. بدگمانی که آن اتهام زدن شخصی به شخصی دیگر است بدون دلیل منطقی؛سوَء الظَّنِّ و هَو اتِّهاُم َشخٍص لَِشخٍص آَخَر بِدوِن َدلیٍل مَنِطقيٍّ

َس و هَو ُمحاَولٌَة َقبیَحٌة لِکَشِف أسراِر النّاِس لَِفْضِحِهم.19 اَلتََّجسُّ
مردم  رازهای  کشف  برای  است  زشتی  تالش  آن  که  جاسوسی کردن 

برای رسوا کردنشان.

یِّئَِة.20 نوِب في مَکَتِبنا و ِمَن اأْلخالِق السَّ آن در مکتب ما از گناهان بزرگ و از اخالق زشت است؛و هَو ِمن کَبائِِر الذُّ

و غیبت که از مهم ترین دالیل قطع ارتباط در بین مردم است.و الْغیَبَة و هَي ِمن أهَمِّ أسباِب َقطِع التَّواُصِل بَیَن النّاِس.21

22
فیها  جاَءْت  الَّتي  الُْحُجراِت  سوَرَة  ریَن  الُْمَفسِّ بَعُض  ی  َسمَّ

هاتاِن اْلیَتاِن بِسوَرِة اأْلخالِق.
برخی از مفسران سورءه حجرات را که این دو آیه در آن آمده است، 

سورءه اخالق نامیده اند.

ترجمهجملهردیف

بهترین برادران شما کسی است که عیب های شما را به شما هدیه کند.خیُر إخوانکم من أهَدی إلیکم عیوبُکم.1
 »أهَدی« فعل ماضی به معنای »هدیه کرد« است.

 مفهوم عبارت است که بهترین دوست کسی است که عیب های ما را به ما تذکر بدهد.
هر کس شهوتش بر عقل او غلبه کند او بدتر از چهارپایان است.مَن َغلَبْت شهوتُُه عقُلُه فهو شرٌّ من البهائم.2
بدتریِن مردم شخص دوروست.شّر النّاس ذو الوجهیِن.3

4
！جاِدلُْهم بالّتي هي أحسن إّن ربّك هو أعلَُم بَِمن ضلَّ عن 

سبیله
با آنان با روشی که نیکوتر است گفت و گو کن، زیرا پروردگارت به آن که از 

راهش گمراه شده آگاه تر است.
 مفهوم عبارت: »خوش برخوردی با دیگران و سخن گفتن با نرمی و ادب با آنان«

قیمت این شلوارها براساس جنس تفاوت دارد.یَختلف ِسعر هذه الّسراویل حسب النوعّیات.5

آن فروشگاه دوستم است، او شلوارهای بهتری دارد.ذلك متجُر زمیلي له سراویل أفضل.6
َب نفَسه.7 هر کس اخالقش بد باشد خودش را عذاب می دهد.مَن ساَء ُخُلقه عذَّ
ن ُخُلقي.8 نَت َخلقي َفَحسِّ خدایا همان طور که آفرینش من را خوب انجام دادی، اخالقم را نیکو گردان.الّلهمَّ کَما َحسَّ
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عّین الخطأ في الفراغات:0 1076
َم ال ............... للّناس! )سوء الظَّّن( 2( قد حَرَّ ! )سوء الظَّّن(  1( ............... اّتهام شخٍص لشخٍص بدوِن دلیٍل منطقيٍّ

عي لتعویضه هو ...............! )الُعجب( 4( إظهار الندامة و السَّ 3( ............... لِمعرفة أسرار األخرین مِن أسوِء األعماِل! )التَّجّسس( 
عّین العبارة الّتي قد جاءت فیها المتضاّدتان:0 1077

2( إذا َملََك األَراذل هلك األفاضل! 1( َمْن َغلَبَْت َشْهَوتُُه َعْقلَُه فَُهَو َشرٌّ مِن البهائمِ! 
4( أکبر العیب أْن تعیب ما فیك مِثْلُُه! 3( لیس شيٌء أثَْقَل في المیزان من الُخلُِق الحسن! 

عّین ما جاءت فیه کلمتان متضاّدتان:0 1078
2( ！و جاِدلُْهم باّلتي هي أحَْسُن إنَّ َربََّك هَُو أَعْلَُم هایَة!  1( إْن تَْزَرع شّراً تَحُْصد ندامًة في النِّ

خریّة من اآلخریَن! 4( الُ یَْنهی الّناَس عن السُّ  3( ！ُقل أُعوُذ بَِربِّ الَفلَِق* مِْن َشرِّ ما َخلََق
عُر َحَسَب ............... ولِٰکنّني أعطیکُنَّ ...............!«:0 1079 »کَم ............... هِذِه الَفساتیِن؟ ـ یَْخَتِلُف السِّ

ْخفیَض 4( قیمَة ـ األْسعارِ  ـ التَّ ْخفیَض  3( ِسْعَر ـ الّنوعّیاِت ـ التَّ ْخفیفِ  2( نُقوَد ـ الّنوعّیاِت ـ التَّ ْخفیفِ  1( قیمَة ـ األْسعاِر ـ التَّ
عّین الخطأ لتکمیل الفراغات:0 1080

2( ال تَْسَخروا مِْن قَومٍ آَخَر ............... أْن یکونوا َخیْراً مِْنُکْم! )َعَسی( واُصل(  1( الغیبَُة مِْن أهَمِّ أْسباِب قَطِْع ............... بَیَْن الّناِس! )التَّ
َن( َب نَْفَسُه! )حَسَّ 4( َمْن ............... ُخلَُقُه َعذَّ 3( إّنا ُمنِْعنا َعْن ............... اآلخریَن بِاألْسماِء الَقبیَحِة! )تَْسمَیة( 

عّین الخطأ في  الّتضاّد:0 1081
2( ！الُ ال إلَهَ ااِّل هَُو الَحيُّ الَقّیوُم: اَلمیْت نا: أَحَلَّ  َم في الُقْرآِن ما یَُضرُّ 1( إنَّ الَ حَرَّ

4( الَکالُم الَخفيُّ في الَجماَعِة قَبیٌح فَاجَْتنِبوُه: الظّاِهر 3( ！إّن َربََّك أعْلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبیلِه: أهَْدی 

عّین الخطأ في المتضاّد و المترادف:0 1082
2( َضلَّ ≠ اِهتَدی/ أَْرَسَل = بََعَث 1( قَبیح ≠ جَمیل/ َذنْب = إثْم  

4( بَُعَد ≠ قَُرَب/ فَرَّ = هََرَب 3( جَلََس ≠ قاَم/ َعصی = أَطاَع  
تُوَجد الکلمتاِن المتضاّدتان في عبارتیِن .............. .0 1083

ب( ِإهَْتدی النّاُس بعَض األوقاِت بالنّجوم الّتي في  الّسماء! َُّه أمٌر قبیٌح!   الف( علینا أْن نَبَْتِعَد عن العجب أِلن
َم الغیبة َفجاِدْل مَْن َضلَّ عن سبیله! د( إنَّ اهللَ َحرَّ   ج( ！أنَْزَل اهللُ سکینتَُه علی رسوله و علی المؤمنیَن

4( ج و د 3( الف و د  2( ب و د  1( الف و ج 
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(0 1084 عیِّن غیر الُمناسب َحَسب الّتوضیحات: 

راء و البَیع! 2( الَمتَجر: َموِضع الّتجارة أو الشِّ 1( الَفلَق: اسُم آَخر للّصبح و الَفجر!  
4( الَخفّي: مستوٌر و متضاٌد للظّاهر! 3( الفاِسق: اّلذي َخَرَج مِن طریق الحّق و تََرَك الّذنب! 

)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 1085 حیح حسَب الحقیقة:  عیِّن الصَّ
1( الُعْجُب هَو أْن یسُتَر اإلنساُن عیوَب اآلَخریَن و ال یغِفَل عنها في نفِسه!

س هو إّتهام شخٍص لشخٍص آخر! 2( التَّجسُّ
رنا اإلسالُم من االستهزاء باآلخرین و یَمَنُعنا من تسمیتِهم باأللقاِب القبیحِة! 3( یحذُّ

4( الغیبُة هي أن یَذکَر اإلنساُن ألخیه في غیبتِه شیئاً ال یکرهه عنَد سماعه!
)سراسری تجریب 98(0 1086 »............... البضائِع ............... فالنّاس طلبوا من الحکومة أن ...............!«. عّین المناسب للفراغات: 

2( ثمن ـ کثرت ـ تُمّررها 1( قیمة ـ یزداد ـ تُقلِّلها  
عها  4( نقود ـ یرتفع ـ تُمنِّ ضها   3( أسعار ـ اِرتفعت ـ تُخفِّ

)سراسری انساین 98(0 1087 عّین الخطأ: 
2( »المیت« هو اّلذي قد خرجت روحه من بدنه و ال یتنّفس! 1( »الغیبة« هي أن نذکر اآلخرین بما ال یکرهون! 

4( »الحجرات« جمع حجرة، و هي سورة في القرآن مشهورة بالعروس!  3( »التجّسس« سعٌي لمعرفة اُمور اآلخرین و هو من قبایح االُمور! 
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1088 0:و جاِدلُْهْم بالّتي هي أحَْسُن إنَّ َربََّك ُهَو َأْعلَُم بَِمن َضلَّ عن َسبیِلِه！
1( با آن ها با گفتاری نیکوتر ستیز کن، چرا که پروردگارت همان آگاه تر به کسی است که گمراه شده است!

2( با روش های بهتر با آنان مباحثه کن، همانا پروردگار نسبت به کسی که از راه گمراه شده است، آگاه تر است!
3( با آن ها به روشی که خوب است مجادله کن، قطعاً پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه شده اند، آگاه است!
4( با آنان به شیوه ای که بهتر است استدالل کن، همانا پروردگار تو به کسی که از راهش گمراه شده، داناتر است!

»هَْل تَکَْرُهوَن أکَل لحم أخیکم میتاً؟ فلماذا ال تَْجَتِنُبوَن من الغیبة؟«:0 1089
1( آیا خوردن گوشت برادر مردءه خود را ناپسند می دانند؟ پس چرا از غیبت پرهیز نمی کنند؟

2( چرا ناپسند می دانید که گوشت برادرتان که مرده است را بخورید؟ پس چرا از غیبت اجتناب نمی کنید؟
3( آیا خوردن گوشت برادرتان که مرده است را ناپسند می دانید؟ پس چرا از غیبت دوری نمی کنید؟

4( آیا از خوردن گوشت های برادر مرده تان اکراه دارید؟ پس باید از غیبت دوری کنید!
»قد َعلََّم اهلل في القرآن الکریم أهَّم األمور األخالقّیة في حیاتنا الَیومّیة!«:0 1090

1( خداوند در قرآن کریم کارهای اخالقی مهم در زندگی روزانه را یاد داده است!
2( خداوند در قرآن کریم یکی از مهم ترین امور اخالقی را در زندگی روزمره مان آموزش می دهد!

3( خداوند مهم ترین امور اخالق در قرآن کریم را در زندگی روزانه مان یاد داده است!
4( خداوند در قرآن کریم مهم ترین کارهای اخالقی در زندگی روزانه مان را آموزش داده است!

»یا ساتر کُّل معیوب ِاقَْبل التَّوبَة عنّي و اْرَحمني، إنَّك خیُر الّراحمیَن!«:0 1091
1( ای پوشانندءه هر عیبی، توبه را از من بپذیر و به من رحم کن، همانا تو بهترین رحم کنندگان هستی!

2( ای پوشانندءه همءه عیب ها، توبه را از من قبول کن و به من رحم کن که قطعاً تو بهترین مهربانان هستی!
3( ای کسی که هر عیبی را می پوشانی، توبه ام را از من قبول کن و به من رحم کن، یقیناً تو از بهترین رحم کنندگانی!

4( ای پوشانندءه هر عیب، توبه ام را از من قبول بفرما و به من رحم نما، همانا تو رحم کنندءه مهربانی هستی!
»أَحبُّ أصدقائي مَْن ال یَعیُبونَنا ولٰکنّهم یُهُْدون إلینا عیوبنا!«:0 1092

1( دوست دارم دوستانم را که از ما عیب جویی نمی کنند، ولی به ما عیب هایمان را هدیه می دهند!
2( دوست داشتنی ترین دوستانم کسانی هستند که از ما عیب نمی گیرند ولی ما را در مورد عیب هایمان هدایت می کنند!

3( محبوب ترین دوستانم کسی است که از ما عیب جویی نکند ولی به ما عیبمان را هدیه دهد!
4( محبوب ترین دوستانم کسانی هستند که از ما عیب جویی نمی کنند ولی به ما عیب هایمان را هدیه می دهند!

َه!«:0 1093 ف حّتی یََتنَبَّ »علینا أن ننصح طالباً یَْسَخُر ِمن کُّل الطاّّلب في  الصَّ
1( ما باید نصیحت کنیم دانش آموزی را که همءه دانش آموزان را در کالس مسخره می کند تا آگاه شود!

2( بر ماست که نصیحت بکنیم دانش آموزی را که هر دانش آموزی را در کالس مسخره می کند تا این که بفهمد!
3( باید دانش آموزی را که همءه دانش آموزان را در کالس مسخره می نماید آگاه کنیم و نصیحت کنیم!

4( دانش آموزی را که در کالس همءه دانش آموزان را مسخره می کند باید نصیحت کرد تا آگاه شود!
»قد لَقََّب بعُض زمالئي صدیقي بلقٍب قبیٍح یَکَْرُهه، بئس  العمل هذا!«:0 1094

1( گاهی بعضی از هم شاگردی هایم، دوستم را با لقب زشت لقب می دهند که از آن بدش می آید. این، کار بدی است!
2( بعضی از همکالسی هایم به دوستم لقب زشتی داده اند که آن را ناپسند می دانیم. بد کاری است این عمل!

3( بعضی از همکالسی هایم، دوستم را لقب زشتی داده اند که آن را ناپسند می داند. این، بد کاری است!
4( تعدادی از همکالسی هایم، دوستانم را لقبی ناپسند داده اند که آن را زشت می شمارند. این، بد عملی است!

عین الخطأ:0 1095
1( ال تَعیبُوا اآلَخریَن!: از دیگران عیب جویی نکنید!

بُوهم بألقاٍب یَْکَرهُونَها: و آن ها را با لقب هایی که از آن اکراه دارند، لقب نمی دهند! 2( ！و ال تُلَقِّ
3( بئس  العمُل الفسوُق بَْعَد اإلیمان!: بد کاری است آلوده شدن به گناه بعد از ایمان آوردن!

4( و من لم یَُتْب فَُهَو من  الظالمیَن!: و هر کس توبه نکند او از ستمگران است!
»قد یَْسَخُر قوٌم من قوٍم. ِانَْصُحوهم و قولوا لهم: یمنع القرآن النّاس من هذا العمل!«:0 1096

1( قومی، قوم دیگر را نباید مسخره کند. آن ها را نصیحت کنید و به آن ها بگویید: قرآن، مردم را از این کار منع کرده است!
2( گاهی قومی، قوم دیگر را مسخره می کند. آن ها را نصیحت کنید و به آن ها بگویید: قرآن، مردم را از این کار منع می کند!

3( گاهی اوقات گروهی، گروه دیگر را مسخره می کند. باید آن ها را نصیحت کرد و به آن ها گفت: قرآن این کار را برای مردم ممنوع می کند!
4( گروهی، گروه دیگر را مسخره کرده است. آن ها را نصیحت و سفارش کنید و به آن ها بگویید: قرآن مردم را از این کار دور می کند!
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1097 0:یا أیُّها الذیَن آمَنوا ِاجْتنبوا کثیراً من الظَّنِّ إنَّ بعَض الظَّنِّ إثٌم！
1( کسانی که ایمان آورده اند از بسیاری از گمان ها می پرهیزند؛ زیرا بعضی از گمان ها گناه است!

2( ای کسانی که ایمان آوردید از گمان ها بسیار اجتناب کنید؛ زیرا گناه محسوب می شود!
3( ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها بپرهیزید؛ چرا که بعضی از گمان ها گناه است!

4( ای آنان که ایمان آورده اید از گمان های بسیاری اجتناب کرده اند؛ چه، بعضی از گمان ها گناه است!
»الّذیَن ال یَُتوبُون من کبائِر الّذنوِب و یَغْتابُون الخریَن َفُهم في َعذاٍب ألیٍم!«:0 1098

1( کسانی که از گناهان کبیره توبه نمی کنند و غیبت دیگران را می کنند پس آن ها در عذابی دردناک هستند!
2( کسانی که از گناهان بزرگ توبه نکرده اند و غیبت دیگران کرده اند، آن ها در عذاب دردناک اند!

3( هر کس از گناهان بزرگ توبه نکند و غیبت دیگران کند در عذابی دردناک می باشد!
4( کسانی که از گناهان کبیرءه خود توبه نمی کنند و از دیگران غیبت می کنند در دردناک ترین عذاب هستند!

1099 0:»ًتنَْصُحنا إحدی آیات القرآن في سورة الحجرات و تقول: ！ال یَغَْتْب بعُضکُم بعضا«
1( آیات اّول سورءه حجرات در قرآن، ما را نصیحت می کند و می گوید: گروهی از شما گروه دیگر را غیبت نکند!

2( یکی از آیات قرآن در سورءه حجرات، ما را نصیحت می کند و می گوید: بعضی از شما نباید غیبت دیگری را بکند!
3( یکی از آیات قرآن در سورءه حجرات، ما را نصیحت کرده و می گوید: بعضی از شما غیبت دیگری را نمی کند!

4( یک آیه از آیات قرآن در سورءه حجرات ما را پند می دهد و می گوید: نباید از دیگران غیبت کنیم!
1100 0:یا أیُّها الّذیَن آمَنوا ال یَْسَخْر َقوٌم ِمن َقوٍم َعَسی أن یکونوا َخیْراً ِمنُْهم！

1( ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید مردمی، مردم دیگری را مورد تمسخر قرار دهد زیرا ممکن است آن ها از ایشان باایمان تر باشند!
2( ای آنانی که ایمان آورده اید، به مسخره کردن قوم دیگران نپردازید، شاید که آن ها از شما بهتر باشند!

3( ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید قومی، قوم دیگری را مسخره کند، شاید که آن ها از ایشان بهتر باشند!
4( کسانی که ایمان آورده اند، نباید مردم دیگری را مسخره نمایند، شاید آن ها از ایشان برتر باشند!

نوِب الّتي لَْن یَغِْفَرها اهللُ!«:0 1101 سوا في ُأموِر الَخریَن أِلنَُّه یَُسبُِّب َفْضَحُهْم و ُهَو ِمن کبائِِر الذُّ »ال تََجسَّ
1( در کارهای دیگران دخالت نکنید؛ زیرا سبب رسوایی شان می شود و آن از گناهان بزرگی است که خداوند آن را هرگز نمی بخشاید!

2( نباید در کارهای دیگران تجّسس کنید؛ چون دلیل رسواشدنشان می شوید و آن از گناهان کبیره است و خداوند هم آن را نخواهد آمرزید!
3( در کارهای دیگران جاسوسی نکنید؛ زیرا آن سبب رسوایی شان می شود و از گناهان بزرگی است که خداوند آن را نخواهد آمرزید!

4( در کارهای دیگران تجّسس نکنید؛ چه این کار، باعث رسوایی آن ها می گردد و از گناهان بسیار بزرگ است که خداوند هم شما را نخواهد آمرزید!
حیح:0 1102 عّین الصَّ

1( أعلَُم الّناِس َمْن جََمَع ِعلَْم الّناِس إلی ِعلِْمِه!: کسی که دانش مردم را به دانش خویش بیفزاید، از همه داناتر است!
2( ！ُقْل أعوذُ  بَِربِّ  الَفلَِق * مِن َشرِّ ما َخلََق: بگو به پروردگار سپیده دم پناه می برم از بدترین چیزهایی که آفریده  است!

3( َخیُْر إخوانُِکْم َمْن أهَْدی إلَیُْکْم ُعیوبَُکْم!: بهترین برادرانتان کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه کرد!
4( ！فَأنَْزَل الُ َسکیَنَتُه َعلَی َرسولِِه َو َعلَی الُمؤمِنین: پس خداوند آرامشی را بر پیامبرش و مؤمنان نازل کرد!

حیح:0 1103 عّین الصَّ
1( َمن َغلَبَْت َشهَوتُُه َعْقلَُه فهو َشرٌّ مَِن البَهائِمِ!: کسی که شهوتش را بر عقلش مسّلط سازد، از چارپایان هم بدتر است!

2( أْکبَُر الَعیِْب أن تَعیَب ما فیَك مِثْلُُه!: عیب بزرگی  است که از آن چه همانندش در خودت هم هست، عیب جویی نمایی!
: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان ها دوری کنید! 3( ！یا أیُّها الَّذیَن آَمنوا اجَْتنِبوا َکثیراً مَِن الظَّنِّ

4(  ！َو اتَّقوا الَ إّن الَ تَّواٌب َرحیٌم: تقوای خدا پیشه کنید؛ بی شک، خداوند توبه پذیر و مهربان است!
عّین الخطأ:0 1104

1( َمنْ  ساَء ُخلُُقُه َعّذَب نَْفَسُه!: هر کس بداخالق باشد،  خودش در عذاب خواهد بود!
َم َمکاِرَم األخالِق!: من فقط برانگیخته شدم تا بزرگواری های اخالق را کامل کنم! 2( إّنما بُِعثُْت أِلُتَمِّ

3( لَیَْس َشي ٌء أثَْقَل في المیزاِن مَِن الُخلُِق الَحَسِن!: چیزی در ترازوی )اعمال( سنگین تر از اخالق خوب نیست!
4( أحَبُّ ِعباِد اِل إلی اِل أنَْفُعُهْم لِِعباِدِه!: دوست داشتنی ترین بندگان خدا، نزد خدا، سودمندترینشان برای بندگانش است!

»َقْد نَعیُب الَخریَن بِما فینا ِمثُْلُه َفٰهذا ِمن َشرِّ األعماِل الَّتي یَِجُب أن نَْجَتِنَبها!«:0 1105
1( از دیگران به آن چه مانندش در خودمان هست عیب می گیریم. پس این کار از کارهای بدی است که ما باید از آن اجتناب نماییم!

2( گاهی از دیگران عیب هایی گرفته ایم که مانندش در خودمان هم هست. پس این، از بدترین کارهاست و باید از آن دوری کنیم!
3( گاهی از دیگران از آن چه همانندش در خودمان هست عیب می گیریم. پس این، از بدترین کارهایی است که باید از آن دوری نماییم!

4( شاید از دیگران عیب هایی بگیریم که خودمان هم مانند آن را داریم. پس باید از آن دوری کنیم،  زیرا آن از بدترین کارها می باشد!
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»َقد یَْجَعُل اهللُ َخیْراً في َشي ٍء کُنّا نَکَْرُهُه في بِدایَِة األمْرِ !«:0 1106
1( گاهی خداوند در چیزی که در آغاز کار، آن را ناپسند می شمردیم، خیری قرار می دهد!

2( بی شک ال در چیزی که آن را در ابتدای کار ناپسند می شماریم، خیری قرار داده  است!
3( شاید خداوند در چیزی که در آغاز کار آن را ناپسند شمرده  بودیم، خیری قرار داده  است!

4( در ابتدای کار، چیزی را ناپسند می شماریم که شاید خداوند در آن خیری قرار دهد!
»من ینهض من مکانه لَِیِحلَّ مشاکل جیرانه یعتبر من خیر عباد اهلل ...!«:0 1107

1( هر کس از جای خود برخیزد و مشکالت همسایگانش را حل کند، بهترین بندگان خداوند است!
2( کسی که برای رفع مشکالت نزدیکانش از جایش برمی خیزد، از بندگان خوب خداوند می باشد!

3( اگر کسی از جای خویش برخیزد و اقدام به حل مشکالت همسایگانش نماید، از بهترین بندگان خداوند خواهد شد!
4( هر کس از جای خود برخیزد تا مشکالت همسایگانش را حل کند، از بهترین بندگان خدا به حساب می آید!

رُ !«:0 1108 َن ُخُلَقنا في التَّواُصِل مََع الَخریَن َفإنَُّه یُؤثُِّر فیهم أکْثََر ِمّما نََتصوَّ »َقْد ُأکَِّد َعلَیْنا أن نَُحسِّ
1( بر ما تأکید شده  است که اخالقمان را در ارتباط با دیگران نیکو گردانیم؛ چه آن بیشتر از آن چیزی که تصور می کنیم، بر آن ها تأثیر می گذارد!
2( به ما تأکید کرده اند که در ارتباطمان با دیگران خوش اخالق باشیم؛ زیرا این کار بیشتر از چیزی که تصّورش را می کنیم، بر آن ها تأثیرگذار است!

3( گاهی بر ما تأکید می شود که در ارتباط با دیگران، اخالقمان را نیکو گردانیم، زیرا آن بر ایشان بیشتر از تصور ما تأثیر می گذارد!
4( بر ما تأکید شده است که در ارتباط با دیگران خوش اخالق باشیم؛ چون این کار، تأثیر بسیاری را بر آن ها می گذارد،  بیشتر از چیزی که تصورش را کنیم!

هَْر یَدوُر و أنَْت تُصیُب بِنَْفِس الُعیوِب الَّتي کُنَْت تَْسَخُرها ذاَت یَوٍم ...!«:0 1109 »ال تَْسَخْر ِمن ُعیوب َشْخٍص أبداً أِلنَّ الدَّ
1( نباید عیب های هیچ کس را مسخره نمایی؛ زیرا روزگار می چرخد و خودت به عیب هایی که روزی آن ها را مسخره می کردی، دچار خواهی  شد!

2( هیچ گاه عیب های کسی را مسخره نکن؛ چه روزگار می چرخد و تو به همان عیب هایی که روزی آن ها را مسخره می کردی، دچار می شوی!
3( هیچ  وقت عیب های دیگری را مسخره نکن؛ چه بسا روز بچرخد و تو هم به عیب هایی که روزی آن ها را مسخره کرده بودی، دچار شوی!

4( هیچ گاه اقدام به مسخره کردن عیب های کسی نکن؛ روزگار می چرخد و خودت به عیب هایی که روزی آن ها را مسخره کرده بودی،  دچار می شوی!
»جاسوسان برای کشف اسرار کشور ما تالش خواهند کرد، اما ما به آن ها اجازه نمی دهیم!«:0 1110

2( الَجواسیُس َسیُحاوِلُوَن لکشف أسرارنا في البالد ولکن نحن ما َسِمحْنا لهم! نا ال نَْسَمُح لهم!  1( َسُیحاِوُل الَجواسیُس لکشف أسرار بالدنا ولکنَّ
4( یَسعی الَجواسیُس في بالدنا لکشف أسراِرنا ولکّننا نحن ال نَْسَمْح لهم! 3( الَجواسیُس سوَف یُحاِوُل لکشف أسراِر باِلِدنا ولکّننا ال نَْسَمُح لهم! 

»معلم زبان عربی، ما را نصیحت می کند و می گوید: کسانی که از دیگران عیب جویی کنند در زندگی موفق نمی شوند!«:0 1111
1( یَنَصُحنا معّلُم الّلغِة العربّیِة و یقول: اّلذین یَعیُب من اآلخرین ال ینجح في الحیاة!

2( نََصَحنا معّلُم العربّي و قال: من یلمزون اآلخرین ال ینجحون في الّنهایة!
3( یَنَصُحنا معّلُم العربّیِة و یَُقوُل: اّلذین یَلِمُزوا اآلخریَن ال ینجحوا في حیاتهم!

4( تَنَصُحنا معّلمة الّلغِة العربّیِة و تقول: َمن یَلِمزَن اآلخریَن ال ینجحن في الحیاة!
در مکتب ما تالش برای کشف رازهای مردم برای رسواکردن آن ها از اخالق زشت است. »في مکتبنا ...............!«:0 1112

2( المحاولة لکشف أسرار الّناس لفضحهم من األخالق السیئة! 1( الّسعي الکتشاف أسرار الّناس للفضح من أخالق السیئة! 
4( الّسعي الکتشاف األسرار الّناس لفضحهم من أخالقنا القبیحة! 3( محاولتنا لکشف األسرار الّناس لفضحهم من األخالق القبیحة! 

حیح:0 1113 عّین الصَّ
1( همءه شما باید از خودپسندی دوری کنید!: َعلَیُکم جَمیعاً أن تَجَتنِبوا الُعْجَب!

2( دوستان تو باید عیب هایت را به تو هدیه کنند!: یَِجُب أن یُهدیَك أصدقاُؤَك عیبك!
3( پروردگارمان به آن چه در سینه هایمان هست، آگاه تر است!: إّن َربَّنا َعلیٌم بِما في ُصدوِرنا!
4( خدایا از تو ممنونم زیرا تو اخالقم را نیکو گردانیدی!: الّلهّم أشکرك ألّنك تُحّسُن ُخلُقي! 

عّین الخطأ:0 1114
1( بی شک خداوند نسبت به بندگانش بسیار توبه پذیر است!: إّن ال تَّواٌب علی ِعباِدِه!

نوِب إاّل الشرَك! 2( گناهان کبیره به جز شرک، آمرزیده می شوند!: تُغَْفُر َکبائُِر الذُّ
3( دوست داشتنی ترین بندگان خدا، باتقواترینشان هستند!: أحَبُّ ِعباِد اِل أتقاهُم!

ئَِة! یِّ 4( مّنت گذاشتن بعد از انجام کار نیک، بد عملی است!: الَمنُّ بَعَد القیامِ بحسنٍة مِن األعمال السَّ
»بیشتر مردم حرف زدن با سخِن پنهان را در جمع، ناپسند می شمارند!«:0 1115

2( ال یُِحبُّ أکثَُر الّناِس أن نََتَکلََّم بَِقوٍل َخفيٍّ ِعنَد الَجماَعِة! َکلَُّم بِکالمٍ َخفيٍّ ِعْنَد الَجمیِع!  1( إّن َکثیراً مَِن الّناِس یَْکَرهوَن التَّ
َث بَِکالمٍ َخفيٍّ في الَجماَعِة! َحدُّ 4( أکثَُر الّناِس یَکَرهوَن التَّ َث بَِقوٍل َخفيٍّ ِعنَد الَجمیِع!  َحدُّ 3( َعَدٌد َکثیٌر مَِن الّناِس ال یُِحّبوَن التَّ
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الّسیف!«: 0 1116 و  الثروة  أفضل من  العلُم  بابِها:  َعلَی رأس  و قد کُِتب  الساسانّي  الملك  بأمِر سابور  ُأّسس  إیران  أقدُم جامعٍة في  »ُجندي سابور 
)اکنون فرهنیگ آموزش 98( جندی شاپور ...............  

1( قدیمی ترین دانشگاه ایران است که شاپور، پادشاه ساسانی، فرمان بنیان گذاری آن را داد و بر سردِر آن نوشته شده بود: علم بهتر از ثروت و 
شمشیر است!

2( دانشگاهی قدیمی در ایران است که به فرمان شاپور، پادشاه ساسانی، بنیان گذاری شد و بر سردِر آن نوشته شده بود: علم بهترین ثروت و شمشیر است!
3( قدیمی ترین دانشگاه در ایران است که به دستور شاپور، پادشاه ساسانی، تأسیس شد و بر سردِر آن نوشته شده بود: دانش بهتر از ثروت و شمشیر است!
4( قدیمی ترین دانشگاه در ایران است که به دستور شاپور، پادشاه ساسانی، تأسیس شد و بر سردِر آن نوشته شده بود: دانش بهترین ثروت و شمشیر است!

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(0 1117 »تَنْصحُنا آیتان مبارکتان في سورة الحجرات بترِك صفتین: األولی: عیب الخرین و الثانیة: تلقیب النّاس بألقاب یکرهونها!«: 
1( دو آیءه مبارک از سورءه »الحجرات« ما را به ترک دو صفت دعوت می کند: نخست: عیب جویی از دیگران و دوم: ملّقب کردن آنان به صفاتی که بدشان بیاید!

2( در سورءه »الحجرات« دو آیءه مبارک ما را سفارش می کند تا دو ویژگی را از خود دور کنیم: اولی: عیب گرفتن از مردم و دوم: دادن لقب های بدی 
به آنان که خوششان نمی آید!

3( دو آیءه مبارک در سورءه »الحجرات« ما را به ترک کردن دو خصلت پند می دهد: اول: عیب جویی کردن از دیگران و دوم: ملّقب کردن مردم به 
لقب هایی که آن ها را ناپسند می دارند!

4( در سورءه »الحجرات« دو آیه ما را از دو صفت باز می دارند: یکی این که از مردم عیب جویی کنیم و دوم آن که به آنان لقب هایی بدهیم که آن ها 
را ناپسند می دارند!

)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 1118 »یا أَیُّها المؤمنوَن! ال تَعیبوا النَّاس أبداً ألنَّ إحدی آیاِت سوَرِة الحجراِت تَنصُحنا هَکذا!«: ای مؤمنان! ............... 
1( هیچ گاه از مردم عیب جویی نکنید، زیرا آیءه اول از سورءه حجرات به ما این طور اندرز می دهد!

2( عیب های مردم را هرگز آشکار نکنید، زیرا یکی از آیات سورءه حجرات ما را این چنین پند می دهد!
3( از مردم هیچ گاه عیب جویی نکنید، چون یکی از آیات سورءه حجرات به ما این چنین پند می دهد!

4( عیب های مردم را هرگز آشکار نکنید، چرا که یک آیه از سورءه حجرات ما را این گونه نصیحت می کند!
)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 1119 »ال یَعتمُد النّاس َعلی الّذي یَسَتهزُئ بالخریَن َو ال یَّتقي اهللَ!«: 

1( مردم نباید به کسی که دیگران را مسخره می کند، اعتماد کنند و باید از خدا بترسند!
2( کسی که دیگران را مسخره می کند به مردم اعتماد نمی کند و از خدا پروا ندارد!

3( مردم نباید به کسی که دیگران او را مسخره می کنند و از خدا پروا ندارند، اعتماد کنند!
4( مردم به کسی که دیگران را مسخره می کند و از خدا نمی ترسد، اعتماد نمی کنند!

)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 1120 »َذهَبُْت إلی مَتَْجِر زمیلي و اشتریُت سرواالً بَعْد التَّْخفیِض بِِسعِْر تِسعیَن ألَف توماٍن!«: 
1( به مغازءه همکارم رفتم و شلواری را بعد از تخفیف به قیمت هفتاد هزار تومان خریدم!

2( به مغازءه همکارم رفتم و شلواری را بعد از تخفیف به قیمت نود هزار تومان خریدم!
3( به دّکان همکارم رفتم و پیراهنی را بعد از تخفیف به قیمت هشتاد هزار تومان خریدم!

4( به مغازءه همکارم رفتم و شلواری را بعد از تولید به قیمت نود هزار تومان خریدم!
)اکنون فرهنیگ آموزش 96(0 1121 عیِّن الخطأ: 

1( اکتسبُت أفضل الدرجات في امتحاِن اللغة العربیة بیَن زمالئي!: بهترین نمره ها را در آزمون زبان عربی در میان همکالسی هایم به دست آوردم!
2( یبیع هذا البائُع بضائعه بأدنَی األسعاِر في مدینتنا!: این فروشنده اجناسش را با پایین ترین قیمت ها در شهرمان به فروش می رساند!
3( السکوُت أفضُل مِن أن نذُکَر عیوَب اآلخریَن في غیابهم!: سکوت بهتر از این است که عیب های دیگران را در غیابشان بیان نماییم!

4( إّن اإلسالم قد حّرم الغیبة، أل نَّها من أهّم أسباب قطع العالقات!: قطعاً اسالم غیبت را حرام نموده است؛ زیرا از سایر عوامل در قطع روابط مهم تر است!
)اکنون فرهنیگ آموزش 96(0 1122 »َقد تَنابََز بعُض النّاس بعض الَخریَن بِأسماٍء َقبیحٍة و َقد یَسَتهِزؤوَن بِهم، إّن هذا العمَل فسوٌق!«: 

1( بعضی مردم به بعضی دیگر، اسامی ناپسندی نسبت داده اند و گاهی آن ها را مسخره می کنند، همانا این کار، به گناه افتادن است!
2( گاهی برخی مردم به برخی دیگر، نام های زشتی می دهند و گاهی به وسیلءه آن ها مسخره می کنند، همانا این کار از گناهان است!

3( برخی مردم به برخی دیگر اسامی زشتی نسبت داده اند و با استفاده از آن ها به تمسخر می پردازند، همانا این کار، به گناه افتادن است!
4( شاید بعضی مردم به بعضی دیگر، نام های زشتی نسبت بدهند و گاهی آن ها را مسخره کنند، همانا این کار، به گناه آلوده شدن است!

)اکنون فرهنیگ آموزش 96(0 1123 »مَن یَنْظُْر في عیوب الَخرین و یَغُفل عن أخطاء نفسه تَظَْهِر األخالُق الّسّیئة فیه!«: 
1( هر کس به عیب های دیگران بنگرد و از اشتباهات خود غافل شود، خوی های بد در او آشکار می گردند!

2( کسی که به تمام عیب ها بنگرد و از اشتباه خودش غافل شود، اخالق زشت در او نمایان می شود!
3( هر کس عیب دیگران را نگریست و از اشتباهات خود غافل شد، خوی های بد در او آشکار گردید!

4( کسی که به عیوب دیگران نگاه کند و از خطاهای خود غفلت بورزد، اخالق زشت در او نمایان خواهد شد!
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»أ رأیَت أشَجَع ِمن هؤالِء الّشباب الُمجتهدیَن الَّذیَن یَقفون أماَم أعظم مَشاکل َحیاتِهم بالّسعي و الُْمقاومة؟!«: آیا ...............0 1124
)اکنون فرهنیگ آموزش 96( 1( دیده ای شجاع ترین جوانان تالشگری را که با سعی و پایداری در مقابل بزرگ ترین مشکالت زندگی خود می ایستند؟! 

2( شجاع تر از این جوانان کوشایی را دیده ای که با سعی و مقاومت، فرا روی بزرگ ترین سختی های زندگی شان ایستادگی کرده اند؟!
3( شجاعتی بیشتر از شجاعت جوانان تالشگر را مشاهده نموده ای که در برابر مشکالت بزرگ زندگی خود با تالش و ایستادگی، مقاومت می کنند؟!

4( دلیرتر از این جوانان کوشایی را که در مقابل بزرگ ترین مشکالت زندگی شان، با سعی و مقاومت می ایستند، دیده ای؟!
)اکنون فرهنیگ آموزش 96(0 1125 نوِب الَّتي لَن یَغِفَرها اهللُ!«:  سوا في أموِر الَخریَن أِلَنَُّه یَُسبُِّب َفضَحُهم َو ُهَو ِمن کَبائِِر الذُّ »ال تََجسَّ

1( در کارهای دیگران دخالت نکنید، زیرا سبب رسوایی شان می شود و آن از گناهان بزرگی است که خداوند آن را هرگز نمی بخشاید!
2( نباید در کارهای دیگران تجّسس کنید، چون دلیل رسواشدنشان می شوید و آن از گناهان کبیره است و خداوند هم آن را نخواهد آمرزید!

3( در کارهای دیگران جاسوسی نکنید، زیرا آن سبب رسوایی شان می شود و از گناهان بزرگی است که خداوند آن را نخواهد آمرزید!
4( در کارهای دیگران تجّسس نکنید، چه این کار باعث رسوایی آن ها می گردد و از گناهان بسیار بزرگ است که خداوند هم شما را نخواهد آمرزید!

)اکنون فرهنیگ آموزش 95(0 1126 »أحّب النّاس إلی اهلل یوم القیامة إمام عادل ألّن النّاس أشبه بِأمرائِهم أخالقاً!«: 
1( روز قیامت، خداوند پیشوایان عدل پیشه را دوست دارد، چون مردم شبیه فرمانروایانشان هستند!

2( محبوب ترین مردم نزد خدا در روز قیامت، پیشوایی عادل است، زیرا مردم از جهت اخالق به حاکمانشان شبیه ترند!
3( دوست داشتنی ترین فرد در پیشگاه خداوند، حاکم عدل گستر است، زیرا انسان ها اخالقشان مثل حاکمانشان می شود!

4( روز حساب، محبوب ترین مردم برای خدا، فرمانروای عادل است، چون آن ها از لحاظ خلق و خو به حاکمان شبیه ترند!
عّین الخطأ:0 1127

)سراسری تجریب 95(  1( قال المعلّم لمتعلِّمیه تکلَّموا معاً بالّتي هي أحسن!: معلم به دانش آموزانش گفت که با یکدیگر به  وجهی که بهتر است سخن بگویید! 
2( نحن نصّلي ل ُمطالبین المعونة اإللهّیة منه!: ما نماز می خوانیم چون از او یاری الهی را خواستاریم!

3( قلب هذا المؤمن کأّنه قد فرغ من غیر ال!: قلب این مؤمن گویی از غیر خدا خالی شده است!
4( جمال العلم و األدب زینة ال تزول! : زیبایی علم و ادب زینتی است که زایل نمی شود!

)سراسری ریایض 95( 0 1128 »إذا أساءك أحٌد مقابل مروءتك إلیه، فال تخبر النّاس بما فعل بك حّتی ال تزول المروءة في الّدنیا!«: 
1( هنگامی که کسی در مقابل جوانمردی ات به او، به تو بدی کرد، مردم را از آن چه با تو کرده باخبر مکن تا جوانمردی در دنیا از بین نرود!

2( آن گاه که کسی در برابر جوانمردی تو بدی کرد، به مردم دربارءه آن چه با تو کرده است، چیزی مگو تا جوانمردی در دنیا باقی بماند!
3( چنان چه بدی کردن شخصی به تو در برابر مرّوت تو بود، آن را برای مردم دیگر بازگو مکن، تا جوانمردی در دنیا باقی بماند!
4( اگر شخصی مقابل مرّوت تو، بدخواه تو بود، آن چه را با تو کرده به دیگر مردم بازگو مکن، تا جوانمردی در دنیا از بین نرود!

)سراسری هنر 94(0 1129  :ًعباد الّرحمن الّذین یمشون علی األرض هونا！
2( عبادت کنندگان رحمانی آنان هستند که بر زمین هموار راه می روند! 1( بندگان رحمان کسانی هستند که روی زمین به آرامی راه می روند! 

4( بندگان خداوند رحمانی آنانی هستند که بر کرءه زمین به سادگی راه می سپارند! 3( عبادت کنندگان خداوند کسانی هستند که آرام بر کرءه زمین ره می سپارند! 
)سراسری تجریب 93(0 1130 »الغد الُمضيء یتعّلق بمن یعرف الیوم و ینتفع به بأحسن وجه!«: 

1( فردای روشنی بخش از آن کسی است که امروز را بشناسد و از آن به بهترین وجه سود ببرد!
2( فردایی روشن است که متعلق به کسی باشد که امروز را دریافته و نفع خوبی از آن گرفته باشد!

3( فردایی که درخشان است به کسی تعلق دارد که امروزش را می شناسد و برترین نفع را از آن می برد!
4( فردایی فروزان است که از آِن کسی باشد که امروز را بشناسد و به بهترین صورت از آن سود برده باشد!

)سراسری ریایض 93(0 1131 »أعرض عن هوی نفسك حتی ال یصل ضرُره إلی قلبك!«:  
2( از هوای نفس خود روی برگردان تا زیان آن به قلبت نرسد! 1( از هواهای نفس خود اعراض کن تا به دل تو زیان نرساند! 

4( از خواهش نفسانی خویش دوری کن تا ضررهایش را به دل تو نرساند! 3( از خواهش های نفسانی خویش پرهیز کن تا ضررش به قلب تو نرسد! 
)سراسری ریایض 93(0 1132 عّین الخطأ:  

1( الوالدان یخفق قلبهما لحّب أوالدهما دائماً!: والدین قلبشان همواره به عشق فرزندانشان می تپد!
2( رأیت إقبال أوالدنا علی التلفزیون قد ازداد!: توجه فرزندانمان را به تلویزیون می بینیم که زیاد می شود!

3( إن أحّب األعمال عند ال أدومها و إن قّلت!: محبوب ترین اعمال نزد خداوند بادوام ترین آن هاست، اگرچه اندک باشد!
4( علی االنسان أن یتحرر من کل عبودیة إاّل عبودیة ال تعالی!: بر انسان است که از هر عبودیتی جز عبودیت خداوند تعالی آزاد شود!

)سراسری زبان 90(0 1133 »األفضل للطالب أن ینتخب فرعه الجامعي بدّقة حّتی ال یندم في المستقبل!«:  
1( دانش آموز باید رشتءه دانشگاهی خود را با دقت انتخاب کند که بعداً پشیمان نشود!

2( دانش آموز خوب، رشتءه دانشگاهی خود را دقیق انتخاب می کند که در آینده دچار پشیمانی نشود!
3( بهتر برای دانش آموز این است که رشتءه دانشگاهی خود را با دقت انتخاب کند تا در آینده پشیمان نشود!

4( برای هر دانش آموزی بهتر این است که رشتءه دانشگاهی خود را دقیقاً انتخاب نماید تا بعداً دچار پشیمانی نشود!
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)سراسری انساین 90(0 1134 »قد تعّلمت أن ال أعجل في معاتبة أحد بذنب ارتکبه، فلعّل اهلل أراد أن یغفر ذنبه!«:  
1( یاد گرفته ام که در سرزنش کردن کسی به سبب گناهی که مرتکب شده عجله نکنم، چه شاید خدا بخواهد از گناه او درگذرد!

2( مرا فهمانده اند که نباید در عیب جویی از افراد به سبب گناهان آن ها تعجیل کنم، چه بسا بخواهد از گناه آن ها گذشت کند!
3( فهمیده ام که در عیب گیری از اشخاص به خاطر گناه کردنشان نباید شتاب داشته باشم، چه بسا خدا بخواهد آن ها را بیامرزد!

4( به من آموخته اند که نباید در سرزنش هیچ فردی به خاطر گناهش عجله کرد، چه شاید آمرزیدءه خداوند باشد!
)سراسری انساین 90(0 1135 »زیِّنوا أنفسکم في الدنیا بما یلیق لخرتکم من الدنیا، مادامت الفرصة باقیة لَکم!«:  

1( تا فرصت دارید در این دنیا به چیزی مزیّن شوید که شایستءه  آخرت شما است!
2( در این دنیا از خود دنیا آن چه را شایستءه شماست برای آخرت بیابید تا فرصت آن را دارید!

3( از خود دنیا برای آخرت خود آن چه شایسته است زینت خویش سازید تا فرصتی برایتان باقی است!
4( تا فرصت برایتان باقی است، در دنیا خویشتن را بدان چه از خود دنیا شایستءه آخرتتان است بیارایید!

)سراسری انساین 90(0 1136 »شعرت بأّن الشیطان یُقهقه و یسخر منّي عند عصیان ربّي!«:  
1( گویی شیطان قهقهه می زد و مرا مسخره می کرد زمانی که پروردگارم را نافرمانی کردم! 

2( هنگام نافرمانی از پروردگارم احساس کردم که شیطان قهقهه می زند و مرا مسخره می کند!
3( هرگاه بر پروردگارم عصیان می کنم احساس می کنم مورد تمسخر و قهقهءه شیطان واقع شده ام!

4( احساس کردم گویی این قهقهءه شیطان است که هنگام عصیان من بر پروردگارم مرا مسخره می کند!
)سراسری تجریب 89(0 1137 »یجب أن ننظر في عیوب أنفسنا حتّی نغفل عن عیوب الخرین، ألّن من ینظر في عیوب النّاس ینس عیوب نفسه!«:  

1( فقط باید عیوب خود را ببینیم، زیرا اگر به عیوب مردم نگاه کنیم قطعاً عیب های خود را فراموش می کنیم!
2( نگریستن در عیوب خود غفلت از عیب های دیگران است، زیرا کسی که عیوب مردم را نگاه می کند خود را فراموش کرده است!

3( باید در عیب های خود بنگریم تا از عیب های دیگران غافل شویم، زیرا هر کس در عیب های مردم بنگرد عیب های خود را فراموش می کند!
4( الزم است در عیب های خود بنگریم تا این که از عیب های دیگران غافل شویم، زیرا نگاه کردن در عیب های مردم فراموش کردن عیب خود است!

)سراسری زبان 89(0 1138 عّین الخطأ:  
1( الظّلم علی الضعیف أقبح الظّلم، و هذا العمل مذموم!: ظلم بر ضعیف، زشت ترین ظلم است و این کار ناپسند است!

2( الزاهدون یجتنبون الخطیئات، و هؤالء محبوبون عند ال!: زاهدان از خطاها دوری می کنند و این ها پیش خدا محبوب اند!
3( الّناس یُذنبون و قلیل من هؤالء المذنبین یتوبون!: مردم گناه می کنند و عدءه کمی از این ها گناهکارانی هستند که توبه می کنند!

4( یعبد العابدون ال في اللّیل المظلم و هذا اللّیل َکِسترٍ لهم!: عابدان خدا را در شِب تاریک عبادت می کنند و این شب مانند پوششی برای آن هاست!
)سراسری زبان 88(0 1139 »أفضل الناس من یبدُأ بتأدیب نفسه قبل تأدیب غیره!«: 

1( بهترین مردم آن کسی است که خود را قبل از دیگران تأدیب کند!
2( بلندمرتبه ترین مردم کسی است که قبل از دیگری به تأدیب خود بپردازد!

3( فاضل ترین مردم آن است که ادب کردن نفس خویش را بر دیگران ترجیح دهد!
4( برترین مردم کسی است که قبل از تأدیب دیگری به ادب کردن خود بپردازد!

)سراسری ریایض 87(0 1140 عّین الّصحیح:  
1( طوبی لمن یشغله عیبه عن عیوب اآلخرین،: خوشا به حال کسی که پرداختن به عیب خویش وی را از عیوب دیگران بازدارد،

2( و ال یشغله مقامه و ال یغّره ماله في هذه الدنیا،: و در این دنیا مقام او را به خود مشغول نکرد و مال او را مغرور نکرد،
3( و یعظّم ال کما عظّم ال نفسه: و خدا را بزرگ داشت همان طور که خود بزرگ داشته شده،

4( فهکذا إذا مات یکون رسول ال أنیسه!: این گونه است که زمان مرگ، مونس رسول خدا می شود!
)سراسری تجریب 87(0 1141 »یا عباد اهلل! ال تحزنوا فأنتم في أعلی درجة إن کنتم محّبین له!« ای بندگان خدا ...............  

1( غم مخورید، چه شما اگر دوستدار او باشید در برترین مرتبه هستید!
2( غمگین مشوید در حالی که در بهترین مراتب هستید اگر دوستدار وی باشید!

3( هرگز غم مخورید، چه شما اگر او را دوست بدارید در باالترین درجات قرار می گیرید!
4( هیچ گاه غمگین مشوید در حالی که در باالترین مرتبه اید تا زمانی که دوستدار او هستید!

)سراسری انساین 87(0 1142 عّین الخطأ:  
1( أ لیس العلم أحّب إلیك من الثروة؟: آیا نزد تو علم محبوب تر از ثروت نیست؟

2( ال أعلم بما نعمل في کّل زمن!: خداوند بر آن چه در هر زمان انجام می دهیم آگاه تر است!
3( هذان البلدان أکبر بلدین شاهدتهما!: این دو شهر از شهرهای بزرگی هستند که آن ها را شناخته ام!

4( إّن أحسن التالمیذ من یساعدون اآلخرین!: بهترین دانش آموزان کسانی هستند که به دیگران مساعدت می کنند!
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)سراسری ریایض 86(0 1143 »او از بزرگ ترین شعرای زمان خود بود که به دو زبان فارسی و عربی شعر می گفت!«: 
1( إّنه کان من أعظم شعراء عصره ینشد الشعر باللّغتین الفارسیة و العربیة!

2( هو من کبار الشعراء في زمانه و قد أنشد الشعر بالّلسانین العربیة و الفارسیة!
3( إّنه أعظم شاعر في عصره و کان ینشد األشعار بلغتین الفارسي و العربي!
4( هو أکبر شعراء زمانه و کان قد أنشد األشعار بلسانین العربي و الفارسي!

)سراسری انساین 85(0 1144 حیح:   عّین الصَّ
1( نعم القدرة، الغروُر أمام الظالمین!: بهترین نوع قدرت، غرورداشتن در مقابل ستمگران است!

2( بئس الشیمة أَن ال تعفو عن اآلخرین!: این که تو از همه درنمی گذری خصلت بدی است!
3( نعم الکوکب، کوکب سعادتي في سماء حیاتي!: چه خوب است ستارءه سعادت من در آسمان زندگی! 
4( بئس األمل، أمل اکتساب مال الدنیا الرخیص!: آرزوی به دست آوردن مال ارزان دنیا بد آرزویی است!

)سراسری ریایض خارج از کشور 85(0 1145 »طلب الطاّّلب من معّلمهم أن ینصحهم بکلمات قّیمة تفیدهم!«:  
1( دانش آموزان از آموزگارشان درخواست نصیحت با جمالت باارزش و پرفایده ای را کردند!

2( شاگردان از معلمان خود خواستند که با آنان به وسیلءه کلمات پربار و مفید به نصیحت بنشینند!
3( شاگردان از آموزگاران خود درخواست کردند که سخنانی باارزش و سودمند را به عنوان نصیحت بگویند!

4( دانش آموزان از معلم خویش خواستند تا آنان را با کلماتی ارزشمند که برای آن ها مفید باشد، نصیحت کند!
)سراسری انساین 84(0 1146 »بیشتر حیوانات خود را با محیطی که در آن به سر می برند، سازگار کرده اند!«:  

2( کثیراً من الحیوانات تعیش في البیئة اّلتي تکّیف النفس لها معها! 1( أکثر الحیوانات اّلتي في بیئتها لها تکّیف معها! 
4( أکثر الحیوانات قد کّیفت نفسها مع البیئة اّلتي تعیش فیها! 3( کثیر من الحیوانات تکّیف نفسها مع البیئة اّلتي عاشت فیها! 

)فین و حرفه ای، اکر و دانش سراسری 78(0 1147 »دوره کردن درس ها آسان ترین راه برای یادگیری است!«: 
2( إّنما مراجعة الدروس طریق سهل للتعّلم! 1( إّن أسهل طریق للتعلیم رجوع الدروس! 

4( الرجوع إلی الدروس أسهل من طریق التعلیم! 3( مراجعة الدروس أسهل طریق للتعّلم! 
ن ُخُلقي!«:0 1148 نَت َخلقي َفَحسِّ عّین األبعد عن مفهوم هذا الّدعاء: »الّلهمَّ کما َحسَّ

شیرین سخنی به  تو  خلقی  دل  آرزوی   )1
زشت ــوی  خ را  ــرد  م ــرد  ب دوزخ  ــه  ب  )2
3( چه روی است این که دیدارش ببرد از من شکیبایی
4( سعدی از اخالق دوست هر چه برآید نکوست

نیک اخالقی ــه  ب ــو  ت حقی  رحــمــت  ــر  اث
بهشت از  ــت  ــده س آم نیک  اخـــالق  ــه  ک
زیبایی به  بر اخالقش  گواهی می دهد صورت 
دعاست شیرین  لب  کز  گو  دشنام  همه  گو 

حیح في المفهوم:0 1149 عّین الصَّ
1( َخیُر إخوانُِکم َمْن أهَدی إلَیُْکم ُعیوبَُکم: عیب کسان منگر و احسان خویش/ دیده فرو بر به گریبان خویش

2( شرُّ الّناِس ذو الَوجَهیِن: تن آدمی شریف است به جان آدمیت/ نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
3( بِئس االسُم الفسوُق بَْعَد اإلیماِن: گنه کار اندیشناک از خدای/ به از پارسایی عبادت نمای

4( ُربَّ ُسکوٍت أبْلَُغ مِن الَْکالمِ: صدف وار باید زبان درکشیدن/ که وقتی که حاجت بود ُدر چکانی 
عّین الخطأ في المفهوم: 0 1150

حْمِن اّلذیَن یَْمشون َعلَی األرِض هَوناً: االجْتِناب مَِن الُعْجِب! 1( ！َو ِعباُد الرَّ
ٍب! 2( ！و ِجاِدلُْهْم بِاّلتي ِهَي أحَْسُن: الَموعظَُة و الحواُر مع اآلخرین بکالمٍ طَیِّ

عَْوُة إلی الُْخلُِق الَحَسِن! َب نَْفَسُه: الدَّ 3( َمْن ساَء ُخلُُقُه َعذَّ
عَْوُة إلی تعلیم الّناِس بِما نَتعلَُّمُه! 4( أعْلَُم الّناس َمْن جََمَع ِعلَْم الّناِس إلی ِعلِمِه: الدَّ

»الُعْجُب ِصَفٌة مَذمَومٌَة َفاجَْتنبوها!« عّین الخطأ في المفهوم:0 1151
نگاه خـــود  در  ــد  ــکــردن ن بــزرگــان   )1
2( رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته  رود
پــاک خــداونــد  آفــریــدت  خـــاک  ز   )3
گزین هــوشــمــنــد  بُــــَود  فــروتــن   )4

مــخــواه خویشتن بین  از  خــدابــیــنــی 
رود پیوسته  و  آهسته  که  است  آن  رهــرو 
خاک چــو  کــن  افــتــادگــی  بنده  ای  پــس 
ــوه ســـر بـــر زمــیــن ــی ــرم ـــاخ پ ــد ش ــه ن

»أکَبُر الَعیِْب أن تَعیَب ما فیَك ِمثُلُه!« عّین المناسب للمفهوم:0 1152
را خـــود  نخست  دهـــی  ــه  چ ــنــدم  پ  )1
راســت بنمود  تــو  عیب  ــون  چ آینه   )2
ــی ــان درم ــه  ک نشین  ــم  ک ـــدان  ب ــا  ب  )3
4( هان بیا تا عیب هم پوشیم چون دلق و کاله

دربــنــد پــنــد  ز  ـــری  ـــم ک ــم  ــک ــح م
خطاست آیینه شکستن  شــکــن،  ــود  خ
ــی ــان ــس ــــت نــفــس ان خـــوپـــذیـــر اس
افتاده ایم؟ یکدگر  پوستین  در  کی  به  تا 
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！أ یُِحبَّ أَحُدکُم أن یَأکَُل لَحَْم أخیِه مَیْتاً َفکَِرهُتموُه تمنعنا الیة عن:0 1153
4( سوِء الظّّن 3( الکِْذب  2( الغیبة  1( الُعْجب 

حیح في المفهوم:0 1154 »َعداوُة العاِقِل خیٌر ِمن َصداقِة الجاهِل!« عیِّن الصَّ
1( از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است
بنوش خردمند  را  تو  دهــد  زهــر  گر   )2
3( آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
نگوییم و  نگفتیم  غیر  بر  که  رازی   )4

است نمانده  دشمن  کینه  ــرای  ب جایی 
بریز ــل  ــااه ن دســـت  ز  رســـد  نـــوش  ور 
ــدارا م دشمنان  ــا  ب مـــروت  ــان  ــت دوس ــا  ب
است راز  محرم  او  که  بگوییم  دوســت  با 

عّین الخطأ في أجوبة األسئلة للحوارات الّتالیة:0 1155
2( کم صار المبلغ؟ أْصبََح مئتین و ثالثین ألفاً! 1( بَِکم تومان هذه الَفساتین؟ خمسٌة و سبعوَن ألفاً! 

4( هَْل ترید سروال أْکبَر من هذا؟ نعم ُأریُد أکبر من هذا! 3( هَْل لََك أر خص من هذا؟ نعم عندنا أبیض و أسود! 
)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 1156 حیح في العبارات التالیة حسب الحقیقة؟  ما هو الصَّ

2( یَْقبَُل الَحکُم کلَّ هدٍف في مباراِة ُکرِة القدمِ! مالء!   1( ذو الَوجَْهیِن َمحبوٌب عنَد الزُّ
هب! ِة أَرخُص مِن الذَّ 4( ِسْعُر الِفضَّ 3( ال یَختلُف ِسْعُر الَمالبس حََسَب الّنوعیات! 

)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 1157 عیِّن الخطأ حسَب الَحقیقِة: 
2( بُِعَث األَنبیاُء للتخفیِض من ُعیوِب اإلنساِن! 1( هذه حکمٌة نافِعٌة: بِئَس الَجلیس الکِتاب! 

4( سوَرُة البََقرِة أکبَُر سوَرٍة في الُقرآِن! 3( إن الَ قد حّرَم الکسَب مِن الَحرامِ! 
)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 1158 عیِّن ما یُعادل المثل التالي: »خیُر األمور أوسطها!« 

2( خیُر األصحاب َمن َدلََّك علی الخیر! 1( خیُر الخصال حفظ الّلسان!  
4( دهل را کاندرون زندان باد است/ به گردون می رسد فریادش از پوست 3( نه چندان بخور کز دهانت برآید/ نه چندان که از ضعف جانت برآید 

)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 1159 حیح في الحوار بیَن البائع و الزائر:  عیِّن الصَّ
راویل؟  الّسراویل النسائّیة بِخمسة َو تِسعیَن ألَف تومان. 1( بَِکم توماٍن هذه السَّ

2( اُریُد َسراویَل أفَضَل مِن هذه.  هذه األسعار غالیٌة.
3( َکم ِسعر هذا القمیص الّرجالّي؟  أبیُض َو أسوُد َو أزرُق.

4( َکم صاَر الَمبلغ؟  أعطیني بعَد التَّخفیِض.

عّین ما کّله اسم  التفضیل:0 1160
2( أَقَْوی ـ أَراِذل ـ أبَْعد ـ أَشَهر 1( أَحَْمر ـ أَقَّل ـ أَعلَی ـ أَْصَغر  
4( أَکثَر ـ أََضّل ـ أَقَْدم ـ أَْصبََح 3( أَسَود ـ أَبَیض ـ َخیر ـ أَْخَضر  

عّین ما کّله اسم  التفضیل:0 1161
4( أَشّد ـ أْصَفر ـ أْکبَر 3( أْرحَم ـ أْزَرق ـ أْغلَی  2( أتَْقی ـ أحَّب ـ أعْلَم  1( أبَْیض ـ أْصَغر ـ أجَْود 

عّین ما فیه اسم  التفضیل:0 1162
َسِة في الّساَعِة الّسابَِعِة َغداً! ّواِر َسَتْنَدفُِع إلی َمشهد الُْمَقدَّ 2( قافِلَُة الزُّ 1( َسَیْهلَُك األفاِضُل مَِن الّناِس ِعْنَدما یَحُکُمُهم َملٌِك ظالٌِم! 

! 4( َمْن بََذَر بُذوَر الَخیْرِ فََحصاُدُه یَْنَفُعُه باِل َشكٍّ 3( لَّما نَْنظُُر إلی الّنوِر األحَْمرِ نَْشُعُر بَِتَعٍب َشدیٍد! 
عّین ما لیس فیه اسم  المکان:0 1163

ُم و بِئَْس الَمصیُر 1( ！و َمأواهُْم جَهنَّ
ْفنا ساَعًة أِلْکِل الطَّعامِ في َمطَْعمٍ نَظیٍف! 2( في طَرِیقَنا نَحَْو أصفهاَن تََوقَّ

َمِك مِن نوٍع واِحٍد! 3( الَغریُب في األمرِ هَُو أّن جَمیَع األْسماِك الُْمْنَتِشَرِة َعلَی األْرِض في ظاِهرة مطر السَّ
تِنا َمسافََة ثمانمئِة کیلومترٍ تَقریباً َعْن طهران! 4( یَبُْعُد َمْرقَُد ثامِِن أئمَّ

عّین ما لیس فیه اسم  التفضیل:0 1164
2( فَقیٌه واِحٌد أَشدُّ َعلَی الّشیطاِن مِْن ألِْف عابٍِد!   1( ！إّني أعْلَُم ما ال تَْعلَموَن
4( َمْن َغلَبَْت َشْهَوتُُه َعْقلَُه فَُهَو َشرٌّ مَِن البَهائِمِ! 3( أعْلَُم الّناِس َمْن جََمَع ِعلَْم الّناِس إلی ِعلِْمِه! 

عّین »خیر« لیس اسم  التفضیل:0 1165
ُهْم َصبَروا حَّتی تَْخُرَج إلَیِْهْم لَکاَن َخیْراً لَُهْم 2( ！َو لَْو أنَّ 1( َخیُْر إخوانُِکْم َمْن أهَْدی إلَیُْکْم ُعیوبَُکْم! 

4( ！بَقّیُة ال َخیٌْر لَُکْم إْن ُکْنُتْم ُمؤمنیَن  ٍة َخیْراً یََرُه 3( ！فََمْن یَْعَمْل مِثْقاَل َذرَّ
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عّین  الخطأ في استخدام اسم التفضیل:0 1166
َفّ َعْقالً! 2( هِذِه الطّالِبَُة ُکبْری مِن َزمیالتِها في الصَّ 1( إّن نَْهَر الّنیل أطوُل األنْهاِر في العالَمِ! 
! ناعيِّ 4( ُأْختي الُْکبَْری تَْدُرُس في فَْرِع ااِلقْتِصاِد الَصّ 3( ما کانت قیمُة الَمالبِِس في العِراِق أْرَخُص مِن إیران ولکن اْشتَریتُها لِلَْهدیَِّة! 

1167 0: عّین الخطأ عّما ُأشیَر إلیه بخطٍّ
2( قَْد ُدفَِن أربعٌة مِْن أئّمتنا في َمقبرِة البقیع!: اسم المکان 1( َشرُّ الّناِس َمْن ال یُْرجَی َخیُْرُه!: اسم  التفضیل 

قِْل و الّرکب في قَدیمِ الّزماِن!: اسم  المکان 4( قَْد کان الَمحِْمُل إحَْدی َوسائِِل النَّ 3( َخیُْر إخوانُِکْم َمْن أهَْدی إلَیُْکْم ُعیوبَُکْم!: اسم  التفضیل 
عّین اسم  التفضیل في محّل  المفعول:0 1168

2( أثَْقل األشیاِء في  المیزاِن هَُو الُخلُُق الَحَسُن! راسّیِة أقَّل َشيٍء نُریُد مِن الطُّاّلِب!  1( القیاُم بِالواجباِت الدِّ
هانئ إلی ُضیوفِنا في هِذِه الَحْفلَِة! ُم أحَرَّ التَّ 4( ُأقَدِّ 3( ما قََسَم ال لِلِْعباِد َشیْئاً أفَضَل مَِن الَعْقِل! 

حیح عن الکلمات المحّددة:0 1169 عّین  الصَّ
دًة!: اسم  تفضیل ـ مبتدأ 2( َعلَیُْکْم بِأوسِط األُموِر فإّن لَها نَتائَِج جَیِّ 1( لِعباِد اِل الُمْخلَصیَن ِرْزٌق َمْعلوٌم!: اسم  مفعول ـ خبر 

َم َمکاِرَم األْخالِق!: اسم مکان ـ مفعول 4( إّنما بُِعثُْت أِلُتَمِّ 3( َعداَوُة العاقِِل َخیٌْر مِْن َصداقَِة الجاِهِل!: اسم تفضیل ـ خبر 
عّین ما فیه اسم  التفضیل:0 1170

2( أحَْسُن األوالِد َمْن یَحْترُِم والدیِْه! 1( اّلذي أحَسَن عمله یَفرح في الّنهایة! 
4( أحَْسَن الّشاُب إلی َمْن أَساَء إلیِه! 3( أحِْسن کما أحَْسن الُ إلیَك!  

عّین »الخرین« لیس اسم  التفضیل:0 1171
واَضُع أْمٌر جَمیٌل یُْمکُِن أن یَُؤثَّر في اآلخرین! 2( التَّ  1( ！و اجَْعْل لي لِساَن ِصْدٍق في اآلخریَن

ُس في ُأموِر اآلخرین ُمحاَولٌة قَبیَحٌة لَِکْشِف أْسراِرِهْم! 4( التَّجسُّ فاِت أیْضاً!  3( أحیاناً نَعیُب ما في اآلخریَن و فیَنا نَْفس الَصّ
عّین »خیر« یکون اسم  التفضیل:0 1172

2( ！... َعَسی أن یَکونوا َخیْراً مْنُهْم 1( ال َخیَْر في قَوٍل إاّل َمَع الِفْعِل!  
4( َکلِمُة َخیرٍ تُفیُد أفَْضُل مِن کتاٍب ال فائِدَة لَُه!  ً3( ！فََعَسی أن تَْکَرهوا َشیئاً َو یَْجَعل الُ فیه َخیْراً َکثیرا

عّین ما فیه »اسم  التفضیل« أکثر:0 1173
2( ُأمِرنا بِااِلعتداِل في أعْمالِنا فِإّن َخیَْر األُموِر أوَسطُها!  ن أْسلََم َوجَْهُه ِل و هو ُمحِْسٌن 1( ！َو َمْن أحَْسُن دیناً مِمَّ

4( أقَْرُب الِعباِد إلی اِل یَوم القیاَمِة أْکثَُرهُْم َرحَْمًة و أقَلُّهْم َغَضباً! هُْم اِهتماماً بَِنشرِ الِعلْمِ!  3( إّنه کاَن مِن أعظَمِ ُعلماِء َعْصرِِه و أَشدُّ
عّین الخطأ في المحّل العرابّي للکلمات المعّینة:0 1174

2( ال یُمکُن أن تَُعدَّ أنُْعم اِل َعلَیْنا!: مفعوٌل به ر  1( الَحیاُء حََسٌن ولکْن في الّنساِء أحَْسُن!: مبتدأ مؤخَّ
4( ال یُمکُن االعتماد َعلَی من ال یَعتقُد األمانة!: مفعوٌل به 3( أعَْجُز الّناِس َمْن َعَجَز عن اکتِساِب اإلخواِن!: مبتدأ 

عّین عبارة فیها اسم  المکان و اسم  التفضیل معاً:0 1175
2( هُناك ُعّماٌل یَشَتِغلوَن في َمصانِِع خاِرِج الَمدیَنِة! ٍة!  زٌة بَمصابیَح لَیلیَّ َمِة ُمَجهَّ 1( أکثُر الَمالِعِب الُمَتقَدّ

نَِة الماضیَِة! 4( فَریٌق مَِن الّریاضّییَن اإلیرانّییَن َصعِدوا أَعْلَی الِجباِل في العالَمِ في السَّ ْن یَْعبُُد دائماً!  3( اّلذي یَْکُفُل َمعاش ُأْسَرتِِه أحَقُّ بُِدخول الَجّنِة مِمَّ
عّین اسم  التفضیل لیس خبراً:0 1176

ٍ2( ！لَیْلَُة الَقْدِر َخیٌْر مِْن ألِْف َشْهر  1( ！... َو اْرحَْمنا و أنَت َخیُْر الّراِحمیَن
4( لي َسبٌب آَخُر لَِعَدمِ ُحضوري في الَحْفلَِة إضافًة إلی َمَرضي! 3( َمْن َغلَبَْت َشْهَوتُُه َعْقلَُه فَْهَو َشرٌّ مَِن البَهائِمِ! 

عّین الخطأ في استخدام اسم  التفضیل:0 1177
2( قال: أنا أعلَم بما ال تعلمون! 1( جبل دماوند أعلَی جبٍل في إیران! 

4( أکَمل الّناس إیماناً أحَسنهم ُخلُقاً! 3( فاطمة کبری مِن صدیقتها سّناً!  
عّین کلمة »خیر« اسم  التفضیل:0 1178

2( ُأریُد لکم الخیر في کّل األوقات! 1( خیُرَك أکثر من أصدقائك!  
4( ！و ال خیٌر حافظاً و هو أرحم الّراحمین 3( ما رأیُت إاّل خیراً في کالم أبي!  

م ـ مَطاعم ـ َخاّلق ـ ُحسنی«.0 1179 حیَح َعن کَلماِت: »ُمَحرَّ عّین الصَّ
2( اسم  المفعول ـ اسم الفاعل ـ اسم  المفعول ـ اسم المبالغة 1( اسم  الفاعل ـ اسم  المکان ـ اسم المبالغة ـ اسم  التفضیل 
4( اسم  الفاعل ـ اسم  المفعول ـ اسم  التفضیل ـ اسم  المکان 3( اسم  المفعول ـ اسم  المکان ـ اسم  المبالغة ـ اسم  التفضیل 

عّین  العبارة الّتي ما جاء فیها اسم التفضیل:0 1180
2( شّر الّناس َمن ال یجتنب الخیانة و ال یعتقد األمانة! 1( إذا ملك األراذل هلك األفاضل!  

4( أغنی الغنّي من لم یکن للحرص أسیراً! 3( أعوذ بال مِن شّر َمن یدعوني إلی المعاصي! 
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»َخیُْر إخوانِکم مَْن أهَْدی إلَیْکُْم ُعیوبَکُم« عّین ما لیس في العبارة:0 1181
4( حرف الجّر 3( الفعل  المجّرد الثاّلثيّ  2( اسم  التفضیل  1( جمع الّتکسیر 

！َو جاِدلُْهْم بِالّتي ِهَي أحَْسُن إّن َربَّك ُهَو أْعلَُم بَِمن َضّل َعْن سبیِلِه عّین ما لیس في الیة  الشریفة:0 1182
4( اسم  الفاعل 3( الفعل الماضي  2( اسم  التفضیل  1( الفعل المتعّدي 

عّین ما جاء فیه اسم المبالغة:0 1183
راَسِة من االیّام الجمیلة. اِْغَتنُِموا هذه األیّام! 2( أیّاُم الَدّ 1( الظّواهر الطبیعّیة آیٌة من آیات ال اّلتي تََقُع أماَم عیوننا! 

ریَن 4( ！إنَّ ال یُِحبُّ الَتّوابیَن و یُِحبُّ الُمَتطَهِّ سول ⑦ !  3( الکّفار یظّنوَن أنَّ النائَم في الِفراِش هو الرَّ
عّین العبارة الّتي اسم التفضیل فیها یختلف عن  الباقي في  المعنی:0 1184

2( ！ُکْنُتْم خیَر اُّمٍة اُخرِجَت لِلّناِس کویا شجرٌة مِن أطَوِل أشجار العالم!  1( شجرُة السِّ
4( القریُة أَجَْمُل من المدینِة جّداً! 3( تعّرفت علی أنفع األدویة لهذا المرض! 

عّین ما لیس في العبارة الّتالیة: »قاَل ُمَضَیّع أموالي لي في  الَمحْکََمة عند القاضي: ُأْرِسُل لك أکثَر أموالَِك!«0 1185
2( اسم  الفاعل للمجّرد ـ اسم  التفضیل 1( اسم  الفاعل للمزید ـ اسم  المکان  

4( اسم  التفضیل ـ اسم  المکان 3( اسم  المفعول للمزید ـ فعل مجهول 
عّین الخطأ عن اسم التفضیل:0 1186

2( بَیُْت االطفاِل الُفقراِء اَجَْمُل مِن بیِت اآلخرین! 1( فاطمُة أْکبَُر مّني فاحَترُِمها!  
4( ُأختي صغری مّني عمراً. ألعُب ُکلَّ یومٍ معها! 3( السّید الحسینّي من أفَْضل الُمَعلِّمین! 

عّین عبارًة ما جاء فیها اسم  المکان:0 1187
2( أِلْدُخل َمتَْجر صدیقي و أْساَل أسعاَر الّسراویل! 1( الکذب مفتاح لُِکّل شّر!  

4( الُعّمال یَْنَصرُِفوَن إلی الَمصانِِع لَِیْعَملُوا بدّقٍة! 3( السائُح َذهََب إلی أکبر المکتبة في خوزستان! 
عّین اسم التفضیل لیس خبراً:0 1188

2( أنت أقواهم في الجسم هل تُساِعُدني یا أخي! 1( هذه القّصة اّلتي سمعُتها منك أنَْفُع القصص! 
4( هذا الّشارُع شارٌع أطَوُل من ذلك الّشارع! 3( ُشَهداُؤنا في الحرب المفروضة خیر الّناس إیماناً و عمالً! 

عّین  الَْخطأ للکلمات الّتي تَحَْتها خّط:0 1189
2( علی اإلنساِن أن یغتنم الفرص في الخبر حیاته! )المجرور  بحرف الَجّرـ  الفاعل( بُوَن الحقائق حولهم! )المبتدأ ـ المفعول(  1( الّصاِدُقون ال یُکذِّ

4( لمدرستنا باٌب أبْیُض في َمْدَخلها! )الخبر المقّدم ـ المبتدأ المؤّخر( 3( ُأریُد المعّلم الحاذق لتربیة أوالدي! )صفة ـ مضاف الیه( 
عّین العبارة الّتي جاء فیها اسم الفاعل و اسم  التفضیل معاً:0 1190

ة! 2( أحِْسن إلی َمْن هَُو غافٌِل َعِن األمور الُمِهمَّ 1( قد طالعُت أکثر الکتب العلمّیة اّلتي توجد في مکتبة المدرسة! 
َة قاِطُع رحمٍ! 4( هَل تَْعلَم یا صدیقي: ال یَْدُخُل الَجنَّ 3( أستاذنا العالي في مدرستنا أکثر اْشتِهاراً بمدارس طهران! 

أيُّ مطلوب ال یُوَجد في العبارات:0 1191
َعلُّم! )اسم  الفاعل( ر و التَّ َفکُّ 2( علی الُوالة أن یشّجعوا الّناَس علی التَّ وِء )اسم  المبالغه(  ارٌة بِالسُّ 1( ！اِنَّ الّنفَس أَلمَّ

4( َمشاَوَرُة الُمْشِفِق الجاِهل َخِطٌر! )اسم  المفعول( 3( تَعاَل نَذهْب إلی الملعب لُِنشاِهَد فریقنا! )اسم  المکان( 
َعَیّن »خیر« لیس اسم  التفضیل:0 1192

عادَة! لُنا علی اِل في جمیع األمور یَْجلُِب لنا الخیر َو السَّ 2( تََوکُّ 1( المؤمن القوّي خیٌر عند اِل من المؤمن الّضعیِف! 
4( ！َعَسی أَْن تَْکَرهُوا شیئاً و هو خیٌر لکم 3( أَْرَشَدنا إلی خیر الّسبیِل َمْن کاَن یُعّلمنا! 

َعَیّن ما لیس فیه اسم  التفضیل:0 1193
2( أحسن بالوالدین إحساناً دائماً!   1( ！کلمة ال هي الُعلیا

4( َشرُّ األصدقاء َمْن هَُو جاِهٌل في األمور! 3( للبلبل خیُر األصواِت مِن بیِن سائرِ الطّیوِر! 
َعَیّن ما لیس فیه اسم  المکان:0 1194

2( کان َمْوِعد لِقائِنا مع األصدقاء عند َمْدَخل المدرسِة! 1( عندما فَِهْمُت الّزلزاَل تََرْکُت َمکاني و أَْسَرعُْت إلی الّشارع! 
4( جاء الّنبّي ⑦ عندما کانت الدنیا مملوءة بالشرور و المعاصي! د!  3( لم یُفتح باب قاعة االنتظار في المطار في الوقت الُمَحدَّ

َعَیّن الخطأ في المحّل العرابّي لما تحته خّط:0 1195
2( قاَل العاّلَمُة بِشهامٍة: ال تَخاُفوا إنَّ ال َمَعنا! )فاعل( 1( أنا أحَقُّ منك بالُحْکمِ في هذا المجلس! )اسم  التفضیل( 

4( لماذا لیس بعُض الّناِس شاکري نعم ال؟ )مضاف  إلیه( 3( البائُع قد َعَرفَني. تَعاَل نَْذهْب إلی َمتَْجر آخر! )مفعول( 
َعَیّن اسم التفضیل:0 1196

2( ربّنا آمّنا فَاغِفر لَنا و اْرحَْمنا إنََّك أنَْت التّواب الّرحیم! َُّه جمیٌل جّداً!  1( ُأِحبُّ هذا الفلَم الرائَع أِلن
بات من الّرزق َم زینة ال اّلتي أَْخَرَج لعباده و الطَّیِّ 4( ！ُقْل َمْن حَرَّ 3( أَعلِْمَت أجَلَّ من معّلم یَبْني و یُنِشُئ أَنفساً! 
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حیح:0 1197 َعَیّن الصَّ
2( نََفَع  اسم  التفضیل: أَنَفع/ اسم  الفاعل: ُمنتفع 1( قََتَل  اسم  المکان: َمْقَتل/ اسم  المفعول: َمْقُتول 

ق/ اسم  التفضیل: صادق ل: ُمتََصَدّ 4( صدق  اسم  الفاعل من باب  التفعُّ 3( ِعلم  اسم  الفاعل من باب  التفعیل: ُمَتَعلِّم/ اسم  التفضیل: أعْلَم 
1198 0کم اسماً مشتّقاً جاء في الیة الّتالیة؟ ！قل إّن اهلل قادر علی أن ینّزل آیة ولکّن أکثرهم ال یعلمون

4( أربعة 3( ثالثة  2( اثنان  1( واحد 
عّین عبارة لیس فیها اسم مشتّق:0 1199

2( علیك بذکر ال فإّنه نور القلب!  1( ！اِقرأ و ربّك األکرم * اّلذي عّلم بالقلم
4( ！ُکّل نفس ذائقة الموت  3( ！ُقل إّني ُأمرُت أن أعبد ال مخلصاً له الّدین

عّین اسماً مشتّقاً یختلف محّله العرابّي:0 1200
2( من جّرب المجّرب حّلت به الّندامة!  1( ！لّما رأی المؤمنون األحزاب قالوا ما وعدنا ال

ً4( ！إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما 3( فقد استفاد من الّلغة العربّیة الّشعراء اإلیرانّیون! 
عّین الّصحیح عن المحّل العرابّي لألسماء المشتّقة:»شجرة النّفط شجرة یستخدمها المزارعون کسیاج حول مزارعهم لحمایة محاصیلهم 0 1201

من  الحیوانات!«
2( فاعل ـ مضاف  إلیه ـ مضاف  إلیه 1( مفعول  به ـ مجرور بحرف  الجّر ـ مضاف  إلیه 

4( مفعول  به ـ مضاف  إلیه ـ مفعول  به 3( فاعل ـ مجرور  بحرف الجّر ـ مفعول  به 
کم اسماً مشتّقاً جاء في عبارة »کانت مکتبة جندي سابور في خوزستان أکبر مکتبة في العالم القدیم!«؟0 1202

4( خمسة 3( أربعة  2( ثالثة  1( اثنان 
)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 1203 عیِّن اسم التفضیل یختلف معناه عن الباقي: 

2( أفضل الّناس أنفعهم للّناس! 1( جَبل دماوند أعلی من جَبَل ِدنا!  
ات العالم! 4( آسیا أکبر قارَّ 3( سورة البقرة أکبُر سورة في القرآن! 

)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 1204 عیِّن ما لیَس فیه اسم التفضیل أو اسم الَمکان؟ 
ئَُة اِدفَع باّلتي هَي أحَسن یِّ 2( ！َو ال تَسَتوِي الَْحَسَنُة َو ال السَّ 1( أحَْسْنِت، الِْحفاُظ َعلَی هِذِه الَْمالعُب واِجٌب َعلَی ُکلِّ ُمواِطٍن! 

هاُت ُرؤیََة أوالِدِهم في أحَسِن حاٍل! 4( یُِحبُّ اآْلباُء َو اأْلُمَّ   3( ！أحسن کما أحَسَن الُ إلیَك
)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 1205 عیِّن جواباً فیه أسماُء التفضیل و المکان فقط: 

2( ُصغری ـ َمرزوق ـ أکبر 1( أعلی ـ مسِجد ـ کّذاب  
4( َمشَهد ـ ُفضلَی ـ َمکتب 3( آِخر ـ صاِدق ـ َمنزل  

)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 1206 عیِّن ما فیه ِاسُم الَمکاِن و اسُم الّتفضیل معاً: 
2( الطّاووس أجَمل طُیورٍ في هذه الغابِة! 1( کلُّ یومٍ أذهُب مع صدیقتي إلی المکَتبة! 

4( أنَت في هذا الَمجلس تکون أَحَّق الّناس بالُحکمِ! 3( قصدُت الّرجوع إلی الَمصَنع و تکلُّمت مع ُمدیرِه! 
)اکنون فرهنیگ آموزش 97(0 1207 کم اسَم التفضیِل و اسَم الَمکاِن مَعاً یُوجُد فِي الِعبارِة التالیة؟ 

غری؛ و ِاشَتریُت قمیصاً أبیَض و ِسروالَین، أحُدُهما أکبُر ِمَن الَخر.« »ذهَبُت إلی مَصنَع أختي الصُّ
4( سّتة 3( خمسة  2( أربعة  1( ثالثة 

)اکنون فرهنیگ آموزش 96(0 1208 عیِّن کلمَة »َخیر« تدلُّ علی الّتفضیل: 
2( ُقلُت ألصدقائي: الخبر في ما َوقع، ال تیأسوا و ال تَحزنوا! 1( قاَل تلمیذي بفرٍح: أنا بخیر، شکراً لرّب العالمین! 

4( إّني ُقلُت: الّصالة في هذه الّلحظات خیر عمل نعمله جَمیعاً! 3( قاَل ال لعباده: إّنا جَعلنا في هذا القرآن خیراً کثیراً لُکم! 
)اکنون فرهنیگ آموزش 96(0 1209 عیِّن ما فیه اسم تفضیل و اسم مکان و اسم فاعل معاً: 

2( َعلَی الّشباب أَن یکونوا مشتاقیَن األعمال الّصالحة! 1( کانت من أهّم وصایا النبّي ④ مکارم األخالق اّلتي بُعث لها! 
4( في مزارع إیران الکبیرة تنمو نباتاٌت مفیدة لها خواّص! ِسنا أکثُر من ألف کتاب!  3( في مکتبة ُمدرِّ

)اکنون فرهنیگ آموزش 96(0 1210 عیِّن ما لیس فیه اسم التفضیل: 
2( أخي أحَبَّ کرة القدمِ في َزمن طفولّیته! 1( أعلَی جبل في إیران دماوند!  

4( فاطمة الُکبری بنت رسول ال ④ ! 3( أقّل الّناس درجة في اآلخرة أهل المعاصي! 
)اکنون فرهنیگ آموزش 96(0 1211 عیِّن اسم التفضیل: 

4( أنا أقَدُر مِْنك في الّریاضة! 3( قیمُة اإِلنسان ما أحَْسَنُه!  2( الّتلمیذ أکَرَم المعلِّمین!  1( أنا أعلُم ما تطلب! 
)اکنون فرهنیگ آموزش 96(0 1212 عیِّن »خیر« لیس اسم التفضیل: 

4( خیر ما وهب ربّنا هو الّصحة! 3( الخیر في ما وقع لنا!  2( هذا خیر األعمال أجراً عند ال!  1( خیرکم عاقبة أحسنکم أخالقاً! 
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)اکنون فرهنیگ آموزش 96(0 1213 َعیِّن الَخطأ َعن ِاسم الّتفضیل: 
2( أکبَُر أوالِد االُسرة هُو الَحلوانّي! 1( الَوحدُة َخیٌر مِن جَلیِس الّسوء!  

لمیذة الُفضلٰی مِن بیِن جَمیِع تلمیذاتي! 4( أحبُّ التِّ 3( َصدیقتي ُصغری مِن ُأختي ِسّناً!  
)اکنون فرهنیگ آموزش 95(0 1214 عیِّن کلمة »خیر« تختلُف نوعیَّتها َعن الباقي: 

2( أوصاني جّدي العزیز بخیرِ األعمال و هو الّصالة!    ٍ1( ！لَیلُة القدِر خیٌر مِن ألِف َشهر
4( ال خیر في قراءِة القرآِن عنَدما لیَس فیها تدبٌُّر! 3( ُسبحانَك یا ربِّي اسُمك َخیُر إسمٍ و ِذکُرك شفاُء! 

)اکنون فرهنیگ آموزش 95(0 1215 عیِّن عبارًة ما جاء فیها اسم المفعول و اسم المکان معاً: 
عة! 2( تُطْبَُع فِي الَْمطابِع ُکُتٌب کثیرٌة بِمضامین ُمتنوِّ فط فِي الَْمزاِرع لِحمایة الَْمحاصیِل مِن الْحیوانات!  1( یُستخَدم شجرُة النِّ

4( یَجتمُع الّناس في َشهرِ الُمَحّرمِ لِتکریم الّشهداء في الَمساجد! 3( فِي َمدینتِنا َمجلٌِس لتفسیرِ الُقرآن یَحُضُر فیه ُمتعّلمون کثیرة! 
)اکنون فرهنیگ آموزش 95(0 1216 عیِّن اسم تفضیل یختلف محّله العرابّي: 

2( إذا َملَك األراذل هَلَك األفاِضل!   1( ！َو جاِدلهم باّلتي هي أحَسُن
4( َمن َغلَبْت َشهوتُُه عقلَُه فهو شرٌّ مِن البَهائم! ُر ساَعٍة خیٌر مِن عبادِة َسبعیَن سنًة!  3( تَفکُّ

)سراسری ریایض 98(0 1217 عّین ما لیس فیه اسم التفضیل: 
2( کان مِن بین أصدقائي من هو أنجح التالمیذ! 1( أتقی الّناِس من ال یخاف الّناُس من لسانه! 

4( إّن الّلون األبیض أحسن لوٍن أللبسة الممّرضات!  3( أعلم أّن َمن جَمع علَم الّناس إلی علمه فهو علیٌم! 
)سراسری زبان 98(0 1218 عّین ما لیس فیه »اسم الّتفضیل«: 

2( اُحّب المعّلمین اّلذین ینفعون الّناس بأعمالهم! 1( أفاضلنا من یُحّبون العلم و یعملون به! 
4( أحّب إخواننا من یُرشدوننا إلی فهم عیوبنا بکالم لیِّن!  3( ُحسن الخلق أثقل األعمال عند ال من عباده! 

)سراسری هنر 98(0 1219 عّین کلمة »الخیر« لیست اسم التفضیل: 
2( خیر الّناس من یُجبر نفسه علی الخیر! 1( الخیر في ما وقع!  

4( اُحّب أن أقوم بخیر األعمال في الحیاة!  3( خیر األعمال أوسطُها!  
)سراسری خارج از کشور 98(0 1220 عّین الخطأ عن اسم التفضیل: 

1( الحدیقة الّصغری مع األشجار المثمرة أحسن من الحدیقة الکبری من دون األثمار!
2( اإلخوان اّلذین یساعدوننا في اُمورنا الّصعبة خیر إخوان في حیاتنا!

3( إّن األعمال اّلتي نعملها لکسب الحالل فُضلی من بقّیة أعمالنا!
رنا في الیوم الواحد أقّل من نومنا عادًة!  4( ساعات تفکُّ

)سراسری انساین 98(0 1221 عّین الخطأ )في التفضیل(: 
2( إّن اُختي الّصغری هي التلمیذة الکبری في الّصف! 1( ال شّك أّن لغة القرآن أبلغ من جمیع الّلغات االُخری! 

4( هذه التلمیذة ُصغری من زمیالتها في الّصف!  3( معّلمونا في المدرسة من أفاضل معّلمي البالد! 
)سراسری انساین 98(0 1222 عّین ما یدّل علی المکان: 

4( مصالح االُّمة نحفظها!  3( هو من مفاخر اُّمتنا!  2( یَمشون في مساکنهم!  1( هو من ُمقاتلینا! 
)سراسری خارج از کشور انساین 98(0 1223 عّین ما فیه اسم التفضیل: 

4( اإلجابة الحسنی تتعّلق بأخي!  3( هو عصی ربَّه فندم علی عمله!  2( أنا أعلم أّن هذا لیس مفیداً!  1( الّسخّي أکرم هؤالء الفقراء! 

عّین الّصحیح في نوعّیة الکلمات:0 1224
1( »بئس االسُم الُفسوُق بعد اإلیمان«: اسم ـ مفرد ـ مذّکر ـ مصدر علی وزن »إفعال«/ مجرور بحرف الجّر

2( ！یا أیّها اّلذین آمنوا ال یسخْر قوٌم مِن قومٍ: فعل مضارع للّنهي ـ للمخاطب ـ مجّرد ثالثي/ فعل مع فاعله جملة فعلّیة
3( قد حّرم ال في هاتین اآلیتین االستهزاء باآلخرین: اسم ـ مفرد مذّکر ـ مصدر من »باب  استفعال«/ مضاف  إلیه

ـ اسم تفضیل علی وزن »أفعل«/ مجرور بحرف »مِن« و »من أهّم« جار و مجرور في محّل الخبر  ـ مذّکر  ـ مفرد  4( الغیبة من اَهَّم أسباب قطع التواصل بین الناس: اسم 
عّین الّصحیح في نوعّیة الکلمات:0 1225

/ فعل و فاعله مستتر 1( إّنما بُعثُت ألُتّمم مکارم األخالق: فعل مضارع ـ مزید ثالثي من مصدر »إتمام« ـ متعدٍّ
2( ！من لم یتْب فأولئك هم الظّالمون: اسم فاعل )من مصدر »ظُلم«( ـ نونه مفتوحة دائماً/ خبر

3( ！أ یُحبُّ أحُدکم أن یأکل لحم أخیه میتاً: فعل مضارع ـ للغائب ـ لیس له حرف زائد/ فعل و مفعوله »أحد«
واصل بین الناس: اسم ـ مفرد ـ مذّکر ـ مصدر ثالثي مّجرد/ مضاف  إلیه  4( علینا أن نهتم بنشر التَّ
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»تنصحنا الیة األولی و تقول: ال تعیبوا الخرین!«:0 1226
1( تنصح: فعل مضارع ـ للغائبة ـ مجّرد ثالثي ـ متعّد/ فعل و فاعله »نا«

2( األولی: اسم ـ من األعداد الّترتیبّیة ـ مؤّنث علی وزن »ُفعلَی«/ صفة للموصوف »اآلیة«
3( ال تَعیبوا: فعل مضارع ـ »ال« حرف لنفي المضارع ـ مزید ثالثي بزیادة حرف »ت«/ فعل و فاعله ضمیر »الواو« البارز

4( اآلخرین: اسم ـ مفرده: »آَخر« ـ اسم تفضیل من مصدر »تأخیر«/ مفعول
نوب في مکتبنا و من األخالق الّسّیئة!«:0 1227 س من کبائر الذُّ »التجسُّ

َس(/ مبتدأ و الجملة اسمّیة 1( التجّسس: اسم ـ مفرد ـ مذّکر ـ مصدر )فعله الماضي: تََجسَّ
2( کبائر: اسم ـ جمع التکسیر )مفرده: کبیر، مذّکر(/ مجرور بحرف الجّر

3( الّذنوب: اسم ـ جمع مکّسر )مفرده: َذنَْب، مذّکر(/ مضاف إلیه 
4( األخالق: اسم ـ مفرد ـ مذّکر/ مجرور بحرف »مِن«

عّین الّصحیح:0 1228
1( التجّسس ُمحاَولَة قبیحة لکشف أسرار الناس: مفرد ـ مؤّنث ـ اسم مفعول من باب »مفاعلة«/ خبر للمبتدأ »الّتجّسس«

2( خیر إخوانکم َمن أهَدی إلیکم عیوبکم: مفرد ـ مذّکر ـ اسم التفضیل من مصدر »هدایة«/ خبر
3( ！لیلة القدر خیر مِن ألف شهر: اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم تفضیل )تضّمن معنی: »تر«(/ خبر

4( ！فلیعبدوا رّب هذا البیت: اسم ـ مفرد ـ مذّکر )جمعه: بیوت( ـ اسم مکان/ مضاف إلیه 
عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:0 1229

2( أکبُر الَعیِب أن تَعیب ما فیك مِثلُُه! ئَِة!  یِّ ُس مِن کبائِرِ الّذنوِب في َمکَتبِنا و مِن األخالِق السَّ َجسُّ 1( التَّ
4( أَحَبُّ ِعباِد اِل إلی اِل أنَفُعُهم لِِعباِدِه!  َم ال تَعالی في هاتیِن اآلیَتیَن ااِلستهزاَء باآلِخریَن!  3( قَد حَرَّ

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:0 1230
ر ساعٍة خیٌر مِْن ِعبادِة َسبعیَن َسَنة! 2( تََفکُّ  1( ！َربَّنا آمّنا فَاْغِفْر لَنا َو اْرحَْمنا َو أنت َخیُر الراِحمیَن
ْن ُخلُقي!  نَت َخلْقي فََحسِّ 4( الّلهمَّ کما حَسَّ   3( ！یا أیُّها اّلذیَن آَمنوا اجَتَنبوا کثیراً مَِن الظَّنِّ

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:0 1231
ُس! َجسُّ ی التَّ 2( ُمحاِولٌَة قَبیَحٌة لِکشِف أسراِر الّناس لِفضِحِهم یَُسمَّ   1( ！َو اآلِخَرُة َخیٌر و أبقی

4( بِکم تومان هِذِه الفساتیُن؟ 3( کانْت َمکَتبُة »ُجندي سابور« أکبر َمکَتبٍَة في العالَمِ الَقدیمِ! 
عّین الّصحیح في ضبط حرکات الکلمات:0 1232

م َمکاِرَم األخالِق! 2( إنَّما بُِعثُْت أِلُتمِّ 1( َعلَینا أن نَبَتِعد َعِن الُعجِب و أن ال نَذُکر ُعیوَب اآلِخریَن! 
سائيُّ بَِخمَسٍة و تِسعیٍن ألف تومان!  رواُل النِّ 4( السِّ َیتا بِآیاِت األخالِق!  3( تَنصُحنا اآلیُة األَولَی و اآلیُة الثّانیُة و لِذلك ُسمِّ

عّین الّصحیح في ضبط حرکات الکلمات:0 1233
2( َخیُر أخوانِکم َمن أهَدی إلیکم ُعیوبَُکم! 1( أعلَُم الّناِس مِن جََمَع ِعلَم الّناِس إلَی ِعلِمِه! 

م َمکاِرَم األخالِق!  4( إنَّما بُِعثُْت اِلُتمِّ   3( ！َو جاَدلْهم بِاّلتي هي أحَسُن
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ترجمءه گزینءه )4(: »اظهار ندامت و سعی برای - 1076 گزینءه »4« 
جبرانش .............. است«. )خودپسندی(  غلط است، این عبارت توصیف   

وبة« است. »التَّ
ترجمءه سایر گزینه  ها: گزینءه )1(: بدگمانی، اتّهام شخصی به شخصی دیگر است 
بدون دلیل منطقی!/ گزینءه )2(: خداوند بدگمانی، را برای مردم حرام کرده 
است!/ گزینءه )3(: جاسوسی برای فهمیدن رازهای دیگران از بدترین کارهاست!

در این گزینه دو اسم متضاد وجود دارد:- 1077 گزینءه »2« 
األراذل )فرومایگان( ≠ األفاضل )شایستگان(

در سایر گزینه  ها هیچ دو اسم متضادی نداریم: گزینءه )1(: کسی که شهوتش 
بر عقلش غلبه کند، از چارپایان بدتر است!/ گزینءه )3(: چیزی در ترازو]ی 
اعمال[ سنگین  تر از اخالق نیکو نیست!/ گزینءه )4(: بزرگ ترین عیب آن 

است که آن چه را که در خودت مانندش هست عیب  جویی کنی!
تَحُْصد )درو - 1078  ≠ تَْزَرع )بکاری(  در گزینءه )1(  گزینءه »1« 

می  کنی( متضاد هستند.
در سایر گزینه  ها اسم  های متضاد نداریم:

همانا  است گفت  وگو کن.  بهتر  که  روشی  به  آن ها  با  و   :)2( گزینءه 
پروردگار  به  پناه می  برم  بگو  است!/ گزینءه )3(:  داناتر  پروردگارت 
سپیده  دم از شّر آن چه آفریده است!/ گزینءه )4(: خداوند مردم را از 

مسخره کردن دیگران نهی می  کند!
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ترجمءه کامل عبارت: »قیمت این پیراهن  ها چند 0 1079 گزینءه »3« 
است؟ بر حسب جنس فرق می  کند ولی من به شما تخفیف می  دهم!«

ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: ارزشـ  قیمت  هاـ  خوار شمردن/ گزینءه )2(: 
پولـ  جنسـ  خوار شمردن/ گزینءه )3(: قیمتـ  جنسـ  تخفیف/ گزینءه )4(: 

ارزشـ  قیمت  هاـ  تخفیف
ترجمءه گزینءه )4(: »کسی که خوب کند اخالقش 0 1080 گزینءه »4« 

َن نمی  تواند این جمله را  را، خودش را عذاب می  دهد«.  غلط است، حَسَّ
تکمیل کند بلکه »ساَء« )بد شود( مناسب آن است.

ترجمءه سایر گزینه  ها: گزینءه )1(: غیبت از مهم ترین دالیل قطع ارتباط بین مردم 
 / !گزینءه )2(: قوم دیگری را مسخره نکنید، شاید از شما بهتر باشند / !است

 !گزینءه )3(: همانا ما از نامیدن دیگران با اسم  های زشت منع شده  ایم
در گزینءه )3( َضلَّ یعنی »گمراه شد« و أهَْدی 0 1081 گزینءه »3« 

یعنی »هدیه داد« که هیچ ارتباطی ندارد و متضاد نیستند!
َم )حرام کرد( ≠ أحَلَّ )حالل کرد(/  بررسی سایر گزینه  ها: گزینءه )1(: حَرَّ
گزینءه )2(: الَحّي )زنده( ≠ الَمیْت )مرده(/ گزینءه )4(: الَخفّي )پنهان( ≠ 

الظّاِهر )آشکار(
در گزینءه )3( َعَصی یعنی »عصیان کرد، سرکشی 0 1082 گزینءه »3« 

کرد« و أطاع یعنی »اطاعت کرد« این دو فعل متضاد هم هستند، نه مترادف!
َضلَّ 0 1083 و  اِهَتَدی )هدایت شد( در عبارت )ب(  گزینءه »2« 

)گمراه شد( در عبارت )د( متضاد هم هستند، بنابراین جواب، گزینءه )2( است.
ترجمءه عبارات: )الف(: ما باید از خودپسندی دوری کنیم؛ چون که آن امر زشتی 
است./ )ب(: مردم گاهی اوقات با ستارگانی که در آسمان هستند، هدایت 
شده  اند./ )ج(: خداوند آرامشش را بر رسولش و بر مؤمنان نازل کرد./ )د(: خداوند 
غیبت را حرام کرده است پس با کسی که از راهش گمراه شده است ستیز کن!

در این گزینه در توضیِح »فاسق« که معنای 0 1084 گزینءه »3« 
»گناهکار« می دهد، آمده است: »کسی که از راه حق خارج شده و ترک گناه 

کرده است.« که قسمت دوم توضیح غلط است.
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: سپیده دم: نام دیگری برای صبح و طلوع 
خورشید./ گزینءه )2(: مغازه: محل تجارت یا خرید و فروش./ گزینءه )4(: 

پنهان: پنهان شده و متضاّد آشکار.
در این گزینه آمده است: »اسالم ما را از مسخره کردن 0 1085 گزینءه »3« 

دیگران برحذر می دارد و از نامگذاری آنان با لقب های زشت منع می کند.« 
که این عبارت کامالً صحیح است.

در سایر گزینه ها آمده است: گزینءه )1(: خودپسندی این است که انسان عیب های 
دیگران را بپوشاند و از آن ها در خودش غافل نشود. )این موارد هیچ ربطی به 
خودپسندی ندارد.(/ گزینءه )2(: جاسوسی کردن، یعنی تهمت زدن یک شخص 
به شخص دیگری! )این توضیح مربوط به »سوء ظن« است نه جاسوسی کردن(/ 
گزینءه )4(: غیبت آن است که انسان برای دوستش چیزی را در زمان غیبتش 
ذکر کند که هنگام شنیدنش از آن بدش نیاید. )»غیبت« کالً یعنی: »گفتن حرفی 

دربارءه کسی که حاضر نیست« و خوب و بد آن حرف مهم نیست.(
ترجمءه عبارت سؤال: »............... کاالها ............... 0 1086 گزینءه »3« 

پس مردم از حکومت خواستند که ...............!«
ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: ارزشـ  افزایش می یابدـ  آن را کاهش دهد

گزینءه )2(: قیمت ـ زیاد شد ـ آن را تلخ کند/ گزینءه )3(: قیمت ها ـ باال 
رفت ـ آن را کاهش دهد )تخفیف بدهد(/ گزینءه )4(: پول ـ باال می رود ـ 

آن را ممنوع کند
با توجه به معنای گزینه ها، گزینءه )3( صحیح است!

هم چنین می توان با توجه به صیغءه فعل ها به پاسخ صحیح رسید:
گزینءه )1(: »یَزداد« به »قیمة« برمی گردد، بنابراین باید به صورت مؤّنث 
)تزداد( به کار رود./ گزینءه )2(: »کثرت« به »ثمن« برمی گردد، بنابراین باید 
به صورت مذّکر )کثر( به کار رود./ گزینءه )4(: »یرتفع« به »نقود« برمی گردد 
و چون برای جمع های غیر انسان از مفرد مؤّنث استفاده می کنیم، باید به 

صورت )ترتفع( به کار رود.
ترجمءه گزینءه )1(: »غیبت« آن است که دیگران 0 1087 گزینءه »1 و 4« 

را با آن چه ناپسند نمی دارند، یاد کنیم! )نادرست است.(
ترجمءه گزینءه )4(: »اتاق ها« جمع »حجرة« است و سوره ای از قرآن است 
که به عروس مشهور است! )سوره ای که به عروس قرآن مشهور است سورءه 

»الّرحمن« است.( 
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )2(: »مرده« همان کسی است که روحش از 
بدنش خارج شده و نفس نمی کشد./ گزینءه )3(: »جاسوسی کردن« تالشی 

است برای فهمیدن کارهای دیگران، در حالی که از زشت ترین کارهاست.
کلمات مهم: جاِدْل: ستیز کن، استدالل کن ـ 0 1088 گزینءه »4« 

: گمراه شده است.  أَحَسن: بهترـ  أعلَم: داناترـ  َضلَّ
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »چرا که« اضافه است ـ »عن سبیله« 
ترجمه نشده است./ گزینءه )2(: »روش  های بهتر« ترجمءه درستی نیست 
چون »باّلتي هي أحسن« یک عبارت کامل است و نباید صفت و موصوف 
ترجمه شودـ  ضمیر »ك« در »ربّك« و ضمیر »هـ« در »َسبیله« ترجمه نشده 
است./ گزینءه )3(: »خوب« درست نیست، چون »أَحَسن« اسم تفضیل استـ  
»کسانی که« باید »کسی که« باشد، چون فعل بعد از »َمن« مفرد است ـ 

»آگاه« باید »آگاه  تر« باشد چون »أَعلَم« اسم تفضیل است. 
نکات مهم:0 1089 گزینءه »3«  

 هل: آیا  رد گزینءه )2(
 تکرهون: ناپسند می  دانید، بدتان می  آید  رد گزینءه )1(

 لماذا: چرا؟  رد گزینءه )4(
 ال تجتنبون: دوری نمی  کنید )للمخاطبین و منفی است!(  رد گزینه های 

)1( و )4(
 میتاً: که مرده است، در حالی که مرده است )صفت نیست(  رد 

گزینه های )1( و )4(
نکات مهم:0 1090 گزینءه »4« 

 قد َعلََّم: یاد داده است، آموزش داده است )فعل ماضی است.( رد 
گزینءه )2(

 أهّم األمور األخالقیة: مهم  ترین کارهای اخالقی  رد گزینه های )1( و )3(
 در گزینءه )2( »یکی از« اضافی است.

 حیاتنا الیومّیة: زندگی روزانه  مان  رد گزینءه )1(
کلمات مهم:0 1091 گزینءه »1« 

 ساتِر: پوشاننده  رد گزینءه )3(
 کّل معیوب: هر عیبی )چون معیوب مفرد و نکره است، کّل را »هر« ترجمه 

می  کنیم.(  رد گزینه های )2( و )4(
 التوبة: توبه )نباید همراه ضمیر ترجمه کرد.(  رد گزینه های )3( و )4(
 خیر الّراحمین: بهترین رحم  کنندگان )نباید قبلشان »از« بیاید و در ضمن 

الّراحمین جمع است.(  رد گزینه  های )3( و )4(
نکات مهم:0 1092 گزینءه »4« 

: محبوب  ترین )دقت کنید که بر وزن أفَّل و اسم تفضیل بوده و فعل   أحَبُّ
نیست.(  رد گزینءه )1(

 َمن: کسانی )چون بعد از آن فعل جمع آمده، پس باید به   صورت جمع 
ترجمه شود!(  رد گزینه های )1( و )3(
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 ال یَعیبونَنا: از ما عیب  جویی نمی  کنند )جمع است.(  رد گزینءه )3(
 یُهدوَن: هدیه می  دهند )أهَدی، یُهِدي، إهداء(  رد گزینه های )2( و )3(

 عیوبنا: عیب  هایمان رد گزینءه )3(
کلمات مهم:0 1093 گزینءه »1« 

 أن ننصَح: نصیحت کنیم )للمتکلم مع الغیر است.(  رد گزینءه )4(
 کّل الطاّّلب: همءه دانش  آموزان )الطاّّلب جمع است پس ُکّل را »همه« 

ترجمه می  کنیم.(  رد گزینءه )2(
 حّتی یتنّبه: تا آگاه شود )للغائب است.(  رد گزینه  )3(

کلمات مهم:0 1094 گزینءه »3« 
َب: لقب داده  اند )فعل ماضی است.(  رد گزینءه )1(  قد لَقَّ

 بعُض: بعضی  رد گزینءه )4(
 صدیقي: دوستم  رد گزینءه )4(

 قبیٍح: زشتی )نکره است.(  رد گزینءه )1(
 یَکَرُه: ناپسند می  داند، بدش می  آید  رد گزینه های )2( و )4(

 بِئس العمل هذا: این، کار بدی است!  رد گزینءه )2(
بوا« فعل نهی و به معنی 0 1095 در این گزینه، »ال تُلَقِّ گزینءه »2« 

»لقب ندهید« است. 
ترجمءه درست: »و آن  ها را با لقب  هایی که از آن  ها اکراه دارند، لقب ندهید!«

نکات مهم:0 1096 گزینءه »2« 
 قد یَسَخُر: گاهی مسخره می  کند )»قد« قبل از فعل مضارع معنی »گاهی، 

ممکن است« می  دهد.(  رد گزینه های )1( و )4(
 انصحوا: نصیحت کنید )فعل امر است.(  رد گزینءه )3(، ضمناً 

»سفارش کنید« در گزینءه )4( اضافی است.
 یمنع: منع می  کند )مضارع است.(  رد گزینه  های )1( و )4(! 

نکات مهم:0 1097 گزینءه »3« 
 یا أیُّها اّلذین آَمنوا: ای کسانی که ایمان آورده اید!  رد گزینءه )1(

 اجتنبوا: بپرهیزید، اجتناب کنید )فعل امر است.(   رد گزینه های )1( و )4(
 کثیراً من الظّّن: بسیاری از گمان  ها  رد گزینه  های )2( و )4(

 بعض الظّّن: بعضی از گمان  ها  رد گزینءه )2( )در ضمن در گزینءه )2( 
از فعل »محسوب می  شود« استفاده کرده که معادلی در عبارت عربی ندارد!(

کلمات مهم:0 1098 گزینءه »1« 
 اّلذین: کسانی که  رد گزینءه )3( 

 ال یتوبون: توبه نمی  کنند  رد گزینه های )2( و )3(
 یغتابون: غیبت می  کنند )فعل مضارع(  رد گزینه های )2( و )3(

 عذاٍب ألیم: عذابی دردناک )موصوف و صفت و نکره است.(  رد 
گزینه های )2( و )4(

)در ضمن در گزینءه )4( »خود« اضافه است!(
نکات مهم: 0 1099 گزینءه »2«  

 تنَصُحنا: نصیحت می  کند ما را )فعل مضارع(  رد گزینءه )3(
 إحدي آیات القرآن: یکی از آیات قرآن رد گزینه های )1( و )4(

 في سورة: در سورءه )»في« ترجمه شود!(  رد گزینءه )1(
 ال یَغَتب: نباید غیبت کند )این فعل امر غایب است و با »نباید« ترجمه 

می  شود!(  رد سایر گزینه  ها!
 بعضکم بعضاً: بعضی از شما دیگری را یا یکدیگر را  رد گزینه های )1( و )4(

نکات مهم:0 1100 گزینءه »3« 
 یا أیّها اّلذین آَمنوا: ای کسانی که ایمان آورده  اید  رد گزینءه )4(

 ال یَسَخر: نباید مسخره کند )امر غایب است و با »نباید« ترجمه می  شود!( 
 رد گزینءه )2(

 قوم من قومٍ: قومی، قوم دیگر را  رد گزینه های )2( و )4(

 َعَسی: شاید  رد گزینءه )1(
 َخیراً: بهتر  رد گزینءه )1( 

 منهم: از آن  ها  رد گزینءه )2(
نکات مهم:0 1101 گزینءه »3« 

 ال تجّسسوا: جاسوسی نکنید/ فعل نهی است، معنای »باید« ندارد!  رد 
گزینه های )1( و )2(

 یُسّبب: سبب می  شود )للغائب است.(  رد گزینءه )2(
 کبائر الّذنوب: گناهان بزرگ، گناهان کبیره )»بسیار« الزم نیست.(  

رد گزینءه )4(
 اّلتي: که )باید ترجمه شود!(  رد گزینءه )2( 

 لن یَغِفَر: نخواهد آمرزید  رد گزینءه )1(
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: أعلم الّناس: 0 1102 گزینءه »3« 

داناترین مردم؛ َمن: خبر است و جمله باید به   صورت مبتدا و خبر ترجمه 
شود؛ ترجمءه درست: »داناترین مردم کسی است که دانش مردم را به دانش 
: در این جا معنی »شّر« و »بدی« دارد؛  خویش بیفزاید.«/ گزینءه )2(: شرِّ
ترجمءه درست: »بگو به پروردگار سپیده  دم پناه می  برم از شّر آن چه آفریده 
است.«/ گزینءه )4(: َسکیَنَتُه: آرامش خود را ـ رسول: فرستاده/ ترجمءه 
درست: »پس خداوند، آرامش خود را بر فرستاده  اش و بر مؤمنان، نازل کرد!«

بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: شهوُة: فاعل 0 1103 گزینءه »3« 
است و َعقَل مفعول، بنابراین ترجمءه درست به این صورت است: »کسی که شهوتش 
بر عقلش غلبه کند، پس او از چارپایان بدتر است!«/ گزینءه )2(: أکبر الَعیب: 
»بزرگ  ترین عیب« ـ »هم« اضافه است.؛ ترجمءه درست: »بزرگ  ترین عیب 
این است که از آن چه همانندش در خودت هست، عیب  جویی نمایی!«/ 
گزینءه )4(: تّواب: بسیار توبه  پذیر )اسم مبالغه است.(؛ ترجمءه درست: »تقوای 

خدا پیشه کنید، زیرا خداوند بسیار توبه  پذیر و مهربان است!«
در این گزینه، ساَء فعل و ُخلُُق فاعل آن است، 0 1104 گزینءه »1« 

َب فعل متعدی و به  بنابراین »بداخالق« ترجمءه درستی نیست! در ضمن َعذَّ
معنی »عذاب می  دهد« است. 

ترجمءه درست: »هر کس اخالقش بد باشد، خودش را عذاب می  دهد.«
نکات مهم:0 1105 گزینءه »3« 

 قد نَعیب: گاهی عیب می  گیریم )فعل مضارع است و »قَد« قبل از آن 
»گاهی« ترجمه می  شود.(  رد سایر گزینه ها

 بما فینا مثلُهُ: از آن چه همانندش در خودمان هست  رد گزینءه )4(
 من شّر األعمال اّلتي: از بدترین کارهایی که )شّر در این جا اسم تفضیل 

است، »اّلتي« باید ترجمه شود.(  رد سایر گزینه  ها! 
نکات مهم:0 1106 گزینءه »1« 

 قد یَْجَعُل: گاهی قرار می  دهد )فعل مضارع است و »قَد« قبل از آن معنی 
»گاهی« می  دهد.(  رد سایر گزینه  ها 

 ُکّنا نکَرهُُه: آن را ناپسند می  شمردیم )کان + فعل مضارع = ماضی 
استمراری(  رد سایر گزینه  ها 

 در گزینءه )4(، تغییرات و جابه  جایی در اجزای جمله اتفاق افتاده و معنا عوض شده!
نکات مهم:0 1107 گزینءه »4« 

 من یَْنَهْض: هر کس برخیزد  رد گزینءه )3(
: تا حل کند )لـِ معنای »تا« می  دهد.(  رد سایر گزینه ها!  لَِیِحلَّ

 جیران: همسایگان )جمع جاّر است.(  رد گزینءه )2(
 یُعَتبَْر: به حساب می  آید، شمرده می  شود )فعل مجهول است.(  رد 

سایر گزینه  ها! 
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 مِن: از )باید ترجمه شود!(  رد گزینءه )1(
 خیر عباد اهلل: بهترین بندگان خدا  رد گزینءه )2(

نکات مهم:0 1108 گزینءه »1« 

َد: تأکید شده است )فعل ماضی که با حرف ضمه  دار شروع شده حتماً   قد أُکِّ
مجهول است، در ضمن نباید مضارع ترجمه شود!(  رد گزینه های )2( و )3(

ُن،  َن، یَُحسِّ َن: که نیکو گردانیم )صیغءه للمتکلم مع الغیر از حَسَّ  أن نَُحسِّ
تحسین است!(  رد گزینه های )2( و )4(

َن است!(  رد گزینه های )2( و )4(  ُخلَُقنا: اخالقمان را )مفعوِل نَُحسِّ
 یُؤثُِّر: اثر می  گذارد )باید به   صورت فعل مضارع ترجمه شود نه مبتدا و خبر!( 

 رد گزینءه )2(
 أکثر مّما نتصّور: بیشتر از چیزی که تصور می  کنیم رد سایر گزینه  ها! 
دقت کنید در گزینه  های )2( و )4( یک ضمیر »ش« اضافه آمده و در گزینءه )3( 

به صورت اسم ترجمه شده است.
نکات مهم:0 1109 گزینءه »2« 

 ال تَْسَخْر مِن: مسخره نکن )فعل نهی مخاطب است و معنی »نباید« ندارد.( 
 رد گزینءه )1( و در گزینءه )4( هم گفته »اقدام نکن« که معادلی در عبارت 

عربی ندارد!
 ُعیوِب شخٍص: عیب  های کسی رد گزینه های )1( و )3(

 أِلّن: زیرا، چون  که، چه ...  رد گزینه های )3( و )4( که ترجمه  اش نکرده  اند. 
 یَدوُر: می  چرخد  رد گزینءه )3(

هر: روزگار  رد گزینءه )3(  الدَّ
رد  است.(   )فعل مضارع  تو دچار می  شوی  تُصیب:  أنَت   

گزینه های )1( و )3(
 بَِنفِس العیوب اّلتي: به همان عیب  هایی که  رد سایر گزینه  ها! 

 ُکنَت تَسَخُر: مسخره می  کردی )کان + فعل مضارع = ماضی استمراری( 
 رد گزینه های )3( و )4(

نکات مهم:0 1110 گزینءه »1« 
 »جاسوسان« و »برای کشف اسرار« در همءه گزینه  ها یک جور و درست 

ترجمه شده  اند. 
 کشور ما: بالدنا )قبلش به »في« احتیاج نداریم!(  رد گزینه های )2( و )4(

 تالش خواهند کرد: سیحاول، سیحاولون  چون فعل مستقبل است، 
پس حتماً »َسـ« یا »َسوَف« می خواهد )رد گزینءه 4(؛ ضمناً اگر در ابتدای جمله 
بیاید مفرد و در میان جمله، باید به  صورت جمع باشد!  رد گزینءه )3(
 اجازه نمی    دهیم: ال نَسمُح )فعل مضارع منفی است.(  رد گزینءه )2(

نکات مهم:0 1111 گزینءه »4« 
 نصیحت می    کند: اگر مذکر باشد یَْنَصُح و اگر مؤنث باشد تَْنَصُح  رد 

گزینءه )2(  چون فعل ماضی است.
 معلم زبان عربی: معّلم الّلغة العربّیة )مذکر(/ معّلمة اللّغة العربّیة )مؤنث( 

 رد گزینه های )2( و )3(
 می    گوید: یقوُل/ تقوُل  رد گزینءه )2(

 کسانی که: اّلذین )مذکر(/ َمن. نکته، این جاست که با توجه به عبارت 
فارسی بعد از این کلمات هر فعلی که استفاده شود، باید جمع باشد. 

 رد گزینءه )1(
 در گزینءه )3( دلیلی برای حذف »ن« از آخر فعل  ها نداریم و غلط هستند. 
 در زندگی: في الحیاة  گزینءه )2( اشتباه ترجمه کرده، گزینءه )3( یک 

ضمیر »هم« اضافه آورده. 

نکات مهم:0 1112 گزینءه »2« 
عي. هیچ ضمیری الزم نیست بهش بچسبه!    تالش: المحاولة/ السَّ

رد گزینءه )3(
 کشف رازهای مردم: َکشف أسرار الّناس، دقت کنید که »َکْشف« و »أسرار« 
هر دو به اسم بعد از خود اضافه شده  اند، بنابراین نباید »ال« داشته باشند. 

 رد گزینه های )3( و )4(
 رسواکردن آن  ها: فضحهم، ضمیر »هم« باید بیاید رد گزینءه )1(

 اخالق زشت: موصوف و صفت است پس هر دو باید »ال« بگیرند ضمناً 
ضمیر هم نباید بگیرد  رد گزینه های )1( و )4(

خطاهای سایر گزینه  ها: گزینءه )2(: عیب 0 1113 گزینءه »1« 
عیوب )باید جمع بیاید!(/ گزینءه )3(: َعلیم أَعلَم )چون گفته، »آگاه  تر« 
نَت )دقت کنید که »نیکو  ُن حَسَّ یعنی اسم تفضیله!(/ گزینءه )4(: تَُحسِّ

گردانیدی« ماضیه، نه مضارع.(
در گزینءه )4( برای گفتن »چه بد است«، در عربی 0 1114 گزینءه »4« 

از »بِئَْس« استفاده می کنیم یعنی: بِئَس العمل، المّن بعد القیامِ بالحسنة! 
جمله  ای که در این گزینه نوشته شده به این معناست: »منت گذاشتن بعد از 

انجام کاری، از کارهای بد است!«
نکات مهم:0 1115 گزینءه »4« 

 بیشتر مردم: أکثر الّناس )باید از اسم تفضیل استفاده کنیم!(  رد 
گزینه های )1( و )3(

 حرف زدن: التکّلم، التحّدث  در گزینءه )2( فعل »إن نتکّلم« به صورت 
متکّلم مع الغیر آمده که غلط است.

 در جمع: في الجماعة )ِعنَد یعنی »نزِد«( رد سایر گزینه ها
 ناپسند می  شمارند: یَکرهون رد گزینه های )2( و )3(

س«: 0 1116 کلمات مهم: »أقدم«: قدیمی ترین ـ »ُأسِّ گزینءه »3« 
تأسیس شد )فعل مجهول(ـ  »قد ُکتب«: نوشته شده بود )اوالً مجهول است 
و دوماً چون دو فعل ماضی پشت هم آمده اند، دومی به صورت ماضی بعید 

ترجمه می شود(.ـ  »أفضل من«: بهتر از
بررسی خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: فرمان ... داد )»ُأّسس« فعل 
مجهول است و »أمر« نیز در این جا اسم است نه فعل(/ گزینءه )2(: 
قدیمی )»أقدم« اسم تفضیل است.( ـ بهترین )»أفضل« با حرف »من« 
آمده، پس معنای »بهتر« می دهد نه »بهترین«(/ گزینءه )4(: بهترین 

)مانند گزینءه 2(
کلمات مهم: »تنصحنا«: ما را نصیحت می کند ـ 0 1117 گزینءه »3« 

»تلقیب«: لقب دادنـ  »یکرهونها«: آن ها را ناپسند می دارند.
بررسی خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: از سورءه )حرف »في« دقیق 
ترجمه نشده است.( ـ دعوت می کند )ترجمءه صحیحی برای »تنصح« 
نیست(. ـ آنان )»الّناس« یعنی »مردم«(/ گزینءه )2(: از خود دور کنیم 
)ترجمءه درستی برای »تَرك« نیست(.ـ  مردم )»اآلَخرین« یعنی »دیگران«(ـ  بدی 
)اضافی است(.ـ  آنان )مانند گزینءه 1(/ گزینءه )4(: بازمی دارد )اوالً »تنصح« 
یعنی »نصیحت می کند«، ثانیاً »ترك« ترجمه نشده است.(ـ  از مردم )مانند 

گزینءه 2(ـ  آنان )مانند گزینه های قبل(
کلمات مهم: »ال تَعیبوا«: عیب جویی نکنید ـ 0 1118 گزینءه »3« 

»إحَدی«: یکی ازـ  »تَنصحنا«: ما را نصیحت می کند.
بررسی خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: آیءه اول )»إحدی آیات« یعنی 
»یکی از«(/ گزینءه )2(: آشکار نکنید )ترجمءه درستی برای »ال تعیبوا« 
نیست(.ـ  عیب های ... )»ال تعیبوا« فعل است نه اسم.(/ گزینءه )4(: عیب های ... 

آشکار نکنید )مانند گزینءه 2(ـ  یک آیه )مانند گزینءه 1(
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کلمات مهم: »ال یعتمد«: اعتماد نمی کنند )در 0 1119 گزینءه »4« 
این جا به صورت جمع ترجمه می شود(. ـ »یستهزئ«: مسخره می کند ـ 

»ال یّتقي«: پروا نمی کند.
بررسی خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: نباید ... )»ال یعتمُد« فعل نهی 
نیست.( ـ باید ... بترسند )»ال یّتقي« اوالً مفرد است و ثانیاً »باید« اضافی 
است، چون »ال یّتقي« فعل نفی است.(/ گزینءه )2(: کسی که ... )جای 
»مردم« و »کسی که« عوض شده است  مردم به کسی که ...(/ گزینءه )3(: 
نباید ... )مانند گزینءه 1( ـ دیگران او را ... )جای کلمات عوض شده است 
 او دیگران را ...(ـ  مسخره می کنند ... پروا ندارند )فعل ها باید به صورت 

مفرد ترجمه شود، چون به »اّلذي« برمی گردد.(
کلمات مهم: »َمتَْجر«: مغازهـ  »زمیلي«: همکارمـ  0 1120 گزینءه »2« 

»اشتریُت«: خریدم ـ »سرواالً«: شلواری ـ »التخفیض«: تخفیف ـ »سعر«: 
قیمتـ  »تسعین ألف«: نود هزار

بررسی خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: هفتاد هزار )»تسعین« یعنی 
»نود«(/ گزینءه )3(: پیراهنی )»سرواالً« یعنی »شلواری«( ـ هشتاد )مانند 

گزینءه 1(/ گزینءه )4(: تولید )»تخفیض« یعنی »تخفیف«(
»أهّم« اسم تفضیل است و چون به »أسباب« اضافه 0 1121 گزینءه »4« 

شده باید به صورت صفت عالی ترجمه شود.  »من أهّم أسباب ...«: از 
مهم ترین دالیل ...

کلمات مهم: »قد تَنابََز«: نسبت داده اند )قد + 0 1122 گزینءه »1« 
ماضی  ماضی نقلی(ـ  »أسماء قبیحة«: نام های زشتیـ  »قد یستهزؤوَن«: 
گاهی مسخره می کنند )»قد« وقتی با مضارع بیاید معنای »گاهی« می دهد.(ـ  

»فسوق«: آلوده شدن به گناه
خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )2(: گاهی )»قد« به همراه ماضی آمده، پس 
معنای »گاهی« نمی دهد.(ـ  می دهند )»تَنابََز« ماضی است نه مضارع.(ـ  به 
وسیلءه )حرف »بِـ« چون با فعل »یستهزئ« آمده ترجمه نمی شود.  »بهم« 
آنان را(ـ  از )اضافی است(ـ  گناهان )»ُفسوق« در این جا مصدر است  
آلوده شدن به گناه(/ گزینءه )3(: با استفاده از )مانند گزینءه 2(ـ  به تمسخر 
می پردازند )اوالً »قد« ترجمه نشده است. ثانیاً ترجمءه درستی برای »یستهزؤون« 
نیست.(/ گزینءه )4(: شاید )مانند گزینءه 2(ـ  نسبت بدهند )مانند گزینءه 2(
 فعل »اِْسَتْهَزَء« معموالً با حرف »بِـ« به کار می رود که این حرف 
در ترجمه آورده نمی شود و کلمه ای که به حرف »بِـ« می چسبد به صورت 

مفعول ترجمه می شود.
کلمات مهم: »یَنظر«: نگاه کند ـ »یَغفل«: غافل 0 1123 گزینءه »1« 

شودـ  »تَظهر«: آشکار می شود.
بررسی خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )2(: تمام )اضافی است(. ـ عیب ها 
)»اآلخرین« ترجمه نشده است.(ـ  اشتباه )»أخطاء« جمع است.(/ گزینءه )3(: 
عیب )»عیوب« جمع است.(ـ  نگریست )»ینظر« فعل مضارع است.(ـ  غافل شد 
)»یغفل« مضارع است.(ـ  آشکار گردید )»تظهر« هم مضارع است.(/ گزینءه )4(: 

خواهد شد )در جمله نشانءه مستقبل وجود ندارد.(
کلمات مهم: »أشجع من«: شجاع تر ازـ  »الّشباب 0 1124 گزینءه »4« 

المجتهدین«: جوانان تالشگر ـ »یَقفون«: می ایستند ـ »أعظم مشاکل«: 
بزرگ ترین مشکالت

بررسی خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: شجاع ترین )»أشجع« با »مِن« 
آمده، پس ترجمءه »شجاع تر از« صحیح است.( ـ جوانان )»هؤالِء« ترجمه 
نشده است.(/ گزینءه )2(: ایستادگی کرده اند )»یقفون« فعل مضارع است.(/ 
گزینءه )3(: شجاعتی )»أشجع« بر وزن »أفَْعل« اسم تفضیل است.(ـ  بیشتر از 
شجاعِت ... )چنین ساختاری در عبارت عربی نیامده است(.ـ  جوانان )مانند 

گزینءه 1(ـ  بزرگ )»أعظم« اسم تفضیل است.(

سوا«: جاسوسی نکنید ـ 0 1125 کلمات مهم: »ال تجسَّ گزینءه »3« 
»یُسّبب«: باعث می شودـ  »فَضح«: رسواییـ  »کبائر الّذنوب«: گناهان بزرگـ  

»لن یغفر«: نخواهد آمرزید )لَْن + مضارع  مستقبل منفی(
بررسی خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: دخالت نکنید )ترجمءه دقیقی برای 
سوا« نیست(. ـ نمی بخشاید )»لن یغفر« مستقبل منفی است.(/  »ال تجسَّ
گزینءه )2(: نباید .... )ترجمءه فعل نهی مخاطب »نباید« نمی خواهد.(ـ  دلیل ... 
ـ و )»اّلتي« در این جا یعنی »که«(ـ   می شوید )»یسّبب« فعل غایب است نه مخاطب.( 
ـ هم  ـ بسیار )اضافی است(.  هم )اضافی است(./ گزینءه )4(: این کار )اضافی است(. 

ـ شما را )ضمیر »ها« در »لن یغفرها« مربوط به »الّذنوب« است.( )مانند گزینءه 2( 
کلمات مهم: »أحّب الّناس« محبوب ترین مردمـ  0 1126 گزینءه »2« 

»إمام عادل«: پیشوایی عادلـ  »أشبه«: شبیه تر
بررسی خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: ساختار جمله کامالً تغییر کرده 
است./ گزینءه )3(: فرد )ترجمءه فارسی برای »الّناس« نیست.( ـ انسان ها 
)ترجمءه مناسبی برای »الّناس« نیست.(ـ  مثل ... )»أشبه« اسم تفضیل است.(/ 
گزینءه )4(: برای خداوند )»إلی اهلل« یعنی »نزد خداوند«( ـ آن ها )»الّناس« 
ترجمه نشده است.(ـ  حاکمان )ضمیر »هم« در »أمرائهم« ترجمه نشده است.(

در گزینءه )2( لّلِه ترجمه نشده و در ضمن هیچ 0 1127 گزینءه »2« 
کلمه  ای که معادل »چون« باشد در عبارت عربی نیست. ترجمءه درست این 
عبارت این چنین است: »ما برای خداوند نماز می  خوانیم در حالی که از او 

یاری الهی را خواستاریم!«
نکات مهم:0 1128 گزینءه »1« 

 أساءك: به تو بدی کرد  رد گزینه های )3( و )4(
 مروءتك إلیه: جوانمردی ات به او، مرّوتت به او  رد سایر گزینه  ها! 

 ال تخبر: باخبر مکن  رد سایر گزینه  ها! 
 ما فعل بك: آن چه با تو کرده است  رد گزینءه )3(

 حتی ال تزول: تا از بین نرود  رد گزینه های )2( و )3(
کلمات مهم:0 1129 گزینءه »1« 

 عباد: بندگان )ِعباد جمع َعبد است نه جمع »عابد: عبادت کنندگان«!( 
 رد گزینه های )2( و )3(

 اّلذیَن: کسانی که  رد گزینه های )2( و )4(
 األرض: زمین )نه کرءه زمین!(  رد گزینه های )3( و )4(

 هَوناً: به آرامی، آرام رد گزینه های )2( و )4(
کلمات مهم:0 1130 گزینءه »1« 

 الغد الُمضيء: »فردای روشنی بخش« )معرفه است و نباید نکره ترجمه 
شود، در ضمن موصوف و صفت است و نباید به   صورت یک جملءه مجزا 

ترجمه شود.(  رد سایر گزینه  ها! 
 یعرف: می  شناسد، بشناسد  رد گزینءه )2(

 ینتفع به: از آن سود ببرد  رد سایر گزینه  ها! 
 الیوم: امروز )نه امروزش!(  رد گزینءه )3(

 بأحسن وجه: به بهترین وجه، به بهترین صورت  رد گزینه های )2( و )3(
 در ضمن گزینءه )4( کاّلً اسلوب جمله را به هم ریخته و غلط است!

کلمات مهم:0 1131 گزینءه »2« 
 أعرِض: روی برگردان رد گزینه های )3( و )4(

 هوی: هوی، خواهش )مفرد است.(  رد گزینه های )1( و )3(
 نفس: نفس، خود )نفسانی ترجمءه دقیقی نیست.(  رد گزینه های 

)3( و )4(
 حتی ال یَصل: تا نرسد )متعدی نیست!(  رد گزینه های )1( و )4(

 ضرره: ضررش، زیاِن آن )مفرد است.(  رد گزینه های )1( و )4(
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در این گزینه رأیُت و اِزداَد هر دو ماضی هستند 0 1132 گزینءه »2« 
و به اشتباه مضارع ترجمه شده  اند. ترجمءه درست عبارت: »توجه )اشتیاق( 

فرزندانمان را به تلویزیون دیدم که زیاد شده است!«
نکات مهم:0 1133 گزینءه »3« 

 األفضُل للطّالب: بهتر است برای دانش  آموز )األفضل اسم تفضیل است، 
در ضمن به وجود حرف »لـِ« قبل از الطّالب توجه کنید!(  رد سایر 

گزینه ها! 
 أن ینتخب: که انتخاب کند  رد گزینءه )2(

 بدّقة: با دقت! )»دقیق« و »دقیقاً« نداریم!(  رد گزینه های )2( و )4(
 حّتی ال یندم: تا پشیمان نشود  رد سایر گزینه  ها! 
 في المستقبل: در آینده  رد گزینه های )1( و )4(

کلمات مهم:0 1134 گزینءه »1« 
 قد تعّلمت: یاد گرفته  ام )که ماضی و للمتکلم وحده است.(  رد سایر 

گزینه  ها! 
 أن ال أعجل: که عجله نکنم  رد سایر گزینه  ها!

 معاتبة: سرزنش کردن  رد گزینه های )2( و )3(
 أحد: کسی، شخصی  رد سایر گزینه ها!

 بذنب ارتکبه: به خاطر گناهی که مرتکب شده  رد سایر گزینه  ها! 
 أراد: بخواهد  رد گزینءه )4(

 أن یغفر ذنبه: گناهش را بیامرزد، از گناه او درگذرد  رد سایر گزینه ها
نکات مهم:0 1135 گزینءه »4« 

 زیِّنوا: بیارایید )متعدی است.(  رد سایر گزینه  ها! 
 ما یلیق آلخرتکم: آن چه شایستءه آخرتتان است رد گزینه  های )2( 

و )3(! 
 من الّدنیا: از دنیا، از خود دنیا )چون قبلش هم به الّدنیا اشاره کرده، 

می  توانیم از ضمیر »خود« استفاده کنیم.(  رد گزینءه )1(
 مادامت الفرصة باقیة لکم: تا فرصت برایتان باقی است رد سایر 

گزینه  ها! 
نکات مهم:0 1136 گزینءه »2« 

 شعرت: احساس کردم  رد گزینه های )1( و )3(
 یُقهقه: قهقهه می  زند )مضارع است.(  رد سایر گزینه  ها! 

 یسخر مّني: مرا مسخره می  کند )این هم مضارع است.(  رد گزینه  های 
)1( و )3(

 عند عصیان ربّي: هنگام نافرمانی از پروردگارم  رد گزینءه  )1(! 
نکات مهم:0 1137 گزینءه »3« 

 یَجب أن ننظر: باید بنگریم!  رد گزینءه )1( )به دلیل اضافی بودن 
»فقط«( و گزینءه )2(

 حّتی نغفل تا غافل شویم رد گزینه های )1( و )2(
 من ینظر: کسی که بنگرد، کسی که نگاه کند رد گزینه های )1( و )4(

 یَْنَس: فراموش می  کند )فعل مضارع است!(  رد سایر گزینه  ها! 
 در ضمن سایر گزینه  ها غلط  های واضح دیگری نیز دارند. 

بعد از اسم اشاره، اگر اسم ال داری بیاید، باید 0 1138 گزینءه »3« 
اسم اشاره را مفرد ترجمه کنیم، یعنی ترجمءه درست این عبارت، این جوری 

است: »مردم گناه می  کنند و عدءه کمی از این گناهکاران توبه می  کنند!«
کلمات مهم:0 1139 گزینءه »4« 

 أفضل: برترین، بهترین رد گزینءه )2(
 من: کسی است که )»آن است« غلطه!(  رد گزینه های )1( و )3(

 یبدأ بـ: بپردازد بـ ...، شروع کند به ...  رد گزینه های )1( و )3(

 تأدیب نفسه: ادب کردن خودش رد گزینءه )1(
 قبل تأدیب غیره: قبل از تأدیب دیگری رد سایر گزینه  ها! 

خطاهای سایر گزینه  ها:0 1140 گزینءه »1« 
گزینءه )2(: ضمیر »ـه« در مقاُمه و ماُله ترجمه نشده ـ فعل  های جمله، 
مضارع هستند و به غلط ماضی ترجمه شده  اند؛ ترجمءه درست: »و در این 

دنیا مقامش او را سرگرم نمی  کند و مالش او را مغرور نمی  کند.«
گزینءه )3(: یعظّم: مضارع است نه ماضی! َعظَّم: مجهول نیست! و اهلل فاعلشه! 
ترجمءه درست: »و خدا را بزرگ می  دارد، همان طور که خدا او را بزرگ 

داشته است!«
گزینءه )4(: ماَت: فعل است نه اسم! انیسه: یعنی مونس او!؛ ترجمءه درست: »و 

این گونه هنگامی که بمیرد، رسول خدا ⑦ مونس او می باشد.« 
کلمات مهم:0 1141 گزینءه »1« 

 ال تحزنوا: غم مخورید، غمگین مباشید )معنی »هرگز« یا »هیچ  گاه« در  آن 
نیست!(  رد گزینه های )3( و )4(

 أعلی درجة: برترین مرتبه، باالترین مرتبه )درجة مفرد است.(  رد 
گزینه های )2( و )3( 

 إن: اگر رد گزینءه )4(، در ضمن در گزینءه )4( »تا زمانی که« اضافه است!
أکبر )بزرگ  تر، بزرگ  ترین( اسم تفضیل است و 0 1142 گزینءه »3« 

شاهدُت یعنی »دیده  ام« نه »شناخته  ام«!
ترجمءه درست عبارت، چنین است:

»این دو شهر، بزرگ  ترین شهرهایی هستند که آن  ها را دیده  ام!«
نکات مهم:0 1143 گزینءه »1« 

 بزرگ ترین شاعران: أکبر شعراء، أعظم شعراء )ترکیب باید اسم تفضیل + 
اسم جمع باشد.(  رد گزینه های )2( و )3(

 بود: کاَن  رد سایر گزینه  ها! 
 شعر می  گفت: فعل ماضی استمراریه! که در عربی از کان + فعل مضارع 
ساخته می شه. پس می شه کاَن یُنِشُد، که یک کاَن در اّول جمله داریم، 

بنابراین همون کافیه  رد گزینه  های )2( و )4(! 
بررسی سایر گزینه ها:0 1144 گزینءه »4« 

گزینءه )1(: نعم: یعنی »خوب است« نه »بهترین«!
ترجمءه درست: »قدرت خوبی است غرور در برابر ستمگران!«

گزینءه )2(: بِئَس: بد است، اآلَخرین: دیگران. 
ترجمءه درست: »خصلت بدی است که از دیگران درنمی  گذری!«

گزینءه )3(: حیاتي: زندگی منـ  الکوکب: ستاره 
ترجمءه درست: »ستارءه خوبی است، ستارءه سعادت من در آسمان زندگی  ام!«

کلمات مهم:0 1145 گزینءه »4« 
 معّلمهم: معلمشان، معلم خود )معلم مفرد است.(  رد گزینه های 

)2( و )3(
 أن ینصحهم: که آن  ها را نصیحت کند )فعل و مفعولش هستند.(  

رد سایر گزینه  ها! 
 کلمات قّیمة )نکره است.(: کلماتی ارزشمند  رد گزینه  های )1( و )2(!

 تفیدهم: که برای آن  ها مفید باشد )یک جملءه کامل است.(  رد سایر 
گزینه  ها! 

نکات مهم:0 1146 گزینءه »4« 
 بیشتر حیوانات: أکثر الحیوانات )»کثیر من« یعنی »بسیاری از«( رد 

گزینه های )2( و )3(
َفت )فعل ماضی است!(  رد سایر گزینه  ها!   سازگار کرده  اند: قد َکیَّ
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 با محیطی که: مع البیئة اّلتي )في درست نیست!(  رد گزینه های )1( و )2(
 در آن به سر می  برند: تعیش فیها )باید ضمیر »آن« ترجمه شود، در ضمن 

فعل مضارع است.(  رد سایر گزینه  ها!
نکات مهم:0 1147 گزینءه »3« 

 دوره کردن: مراجعة  رد گزینه های )1( و )4(
 آسان  ترین راه: أسهل طریق  رد گزینه های )2( و )4(

 یادگیری: تعّلم )تَْعلیم یعنی یاد دادن!(  رد گزینه های )1( و )4(
 در ضمن در گزینءه )2( إّنما اضافه است!

ترجمه و مفهوم عبارت: »خداوندا، همان طور که 0 1148 گزینءه »4« 
آفرینش مرا نیکو گردانیدی، اخالقم را نیز نیکو نما!«

این عبارت در واقع به صورت زیبا و سیرت زیبا در کنار هم اشاره دارد که 
فقط با گزینءه )4( هم معنا نیست که می  گوید: هرچه از یار رسد نیکوست 

حتی اگر دشنام باشد!
ترجمءه گزینءه )4(: »چه بسا سکوتی که از سخن 0 1149 گزینءه »4« 

رساتر است!« معنی  اش واضحه! شعر روبه  روش هم می گه: مثل صدف باید سکوت 
کنی و در مواقع لزوم حرف بزنی، اونم حرف  هایی ارزشمند مثل مروارید! 

بررسی سایر گزینه  ها: گزینءه )1(: »بهترین برادرانتان کسی است که عیب  هایتان 
را به شما هدیه کند« یعنی باید عیب  های همدیگه رو دوستانه و مانند هدیه به 
همدیگه بگیم، اما شعر فارسی می گه اّول خودت و عیب  های خودت رو ببین، 
بعد به عیب  های بقیه بپرداز!/ گزینءه )2(: »بدترین مردم، ]انساِن[ دورو است!« 
شعر فارسی اما می گه نیت و باطن آدم  ها باید شریف و سالم باشه و نمی شه از 
روی ظاهر یا لباس، آدم  ها رو قضاوت کرد!/ گزینءه )3(: »آلوده شدن به گناه 
بعد از ایمان، بد اسمی است!« شعر فارسی اما می گه اگر گناهکار باشی ولی 
در دلت از خدا بترسی بهتره تا عبادت و پارسایی  ات رو به رخ دیگران بکشی!

ترجمه و مفهوم گزینءه )4(: »داناترین مردم کسی 0 1150 گزینءه »4« 
است که علم مردم را به علم خود بیفزاید«: »دعوت به آموزش مردم با 
آن چه می آموزیم« عبارت دربارءه اینه که از علم دیگران هم استفاده کنیم و 

خودمون را داناتر و آگاه  تر کنیم، نه این که به دیگران آموزش بدیم! 
بررسی سایر گزینه  ها: گزینءه )1(: »بندگان خداوند رحمان کسانی هستند 
که بر روی زمین با فروتنی راه می  روند«: دوری از خودپسندی./ گزینءه )2(: 
»و با آنان با روشی که بهتر است استدالل کن«: موعظه و گفت  وگو با دیگران 
با کالمی نیکو!/ گزینءه )3(: »کسی که اخالقش بد باشد خودش را عذاب 

می  دهد«: دعوت به اخالق نیکو
ترجمءه عبارت: »خودپسندی صفت نکوهش شده ای 0 1151 گزینءه »2« 

است؛ پس از آن دوری کنید!« مفهوم عبارت واضحه!
معنای گزینه  ها: گزینءه )1(: انسان  های بزرگ خودبین نیستند، و خداشناسی 
را نمی  توانی در انسان  های خودپسند پیدا کنی!/ گزینءه )2(: کسی که افراط 
و تفریط دارد به نتیجه نمی  رسد؛ اما کسی که با آرامی و پیوسته حرکت کند، 
موفق می  شود./ گزینءه )3(: خداوند تو را از خاک آفریده؛ پس مانند خاک 
فروتن باش!/ گزینءه )4(: انسان فروتن انتخاب  های هوشمندانه  ای می  کند و 

هر چه پربارتر باشد تواضعش بیشتر است!
ترجمه و مفهوم عبارت: »بزرگ  ترین عیب آن 0 1152 گزینءه »1« 

است که آن چه در خودت مثل آن هست را عیب  جویی کنی!« که با گزینءه )1( 
هم مفهوم است که می  گوید: »چرا مرا نصیحت می  کنی، اّول باید خودت را 

یک نصیحت درست و حسابی بکنی!«
معنی و مفهوم سایر گزینه  ها: گزینءه )2(: اگر آینه )منظور دیگران است( 
عیب تو را با صداقت و درستی بیان کرد، به جای این که آینه را بشکنی و 
ناراحت شوی، خودت را اصالح کن!/ گزینءه )3(: با انسان  های بد رفت وآمد 

نکن که درمانده می  شوی، چون نفس انسان اثرپذیر است!/ گزینءه )4(: بیا 
تا از همدیگر عیب  پوشی کنیم و آبروی یکدیگر را نبریم و غیبت نکنیم!

گوشت 0 1153 که  دارد  دوست  شما  از  کسی  »آیا  گزینءه »2« 
برادرش را که مرده است، بخورد؟ پس از آن بدتان می  آید!« این آیه، ما را از 

»غیبت کردن« منع می  کند.
ترجمه: »دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.« 0 1154 گزینءه »2« 

این عبارت با گزینءه )2( هم مفهوم است که می  گوید: »اگر انسان دانا و خردمند به 
تو زهر داد بخور و به او اعتماد کن، اما اگر نادان به تو شیرینی داد، قبول نکن!«

 معنای سایر گزینه  ها بسیار واضح است و با عبارت موردنظر فاصلءه زیادی دارند. 
به ترجمءه گزینه  ها دّقت کنید!0 1155 گزینءه »3« 

 )گزینءه )1(: این پیراهن  ها چند تومان هستند؟ هفتاد و پنج هزار )تومان
 .گزینءه )2(: مبلغ چقدر شد؟ دویست و سی هزار شد

  .گزینءه )3(: آیا از این ارزان  تر هم داری؟ بله سفید و سیاه داریم
گزینءه )4(: آیا شلواری بزرگ تر از این می  خواهی؟ بله بزرگ تر از این می  خواهم.

در این گزینه آمده است: »قیمت نقره از قیمت 0 1156 گزینءه »4« 
طال ارزان تر است.« که براساس واقعیت کامالً صحیح است.

ترجمءه سایر گزینه ها: گزینءه )1(: انسان دورو نزد همکاران محبوب است. 
)کامالً برعکس!(/ گزینءه )2(: داور در مسابقءه فوتبال هر گلی را می پذیرد. 
)غلط است، چون گل هایی که خطا باشند، مردود می شوند.(/ گزینءه )3(: 

قیمت لباس ها براساس جنس تفاوت ندارد. )کامالً برعکس!(
در این گزینه آمده است: »این پندی سودمند 0 1157 گزینءه »1« 

است: کتاب، بدهمنشینی است.« که براساس واقعیت کامالً برعکس است.
ترجمءه سایر گزینه ها: گزینءه )2(: پیامبران فرستاده شدند برای کم کردن 
عیب های انسان./ گزینءه )3(: خداوند کسب حرام را حرام کرده است./ 

گزینءه )4(: سورءه بقره بزرگ ترین سوره در قرآن است.
میانه ترین 0 1158 کارها،  »بهترین  عبارت:  ترجمءه  گزینءه »3« 

آن هاست.« این عبارت به »میانه روی و اعتدال« دعوت می کند. این مفهوم 
در گزینءه )3( دیده می شود.

ترجمءه گزینه های عربی: گزینءه )1(: برترین ویژگی، مراقبت از زبان است./ 
گزینءه )2(: بهتریِن یاران کسی است که تو را به نیکی راهنمایی کند.

در این گزینه، دو عبارتی که در مقابل هم آمده اند 0 1159 گزینءه »1« 
به هم مربوط هستند: »این شلوارها چند تومان است؟«  »شلوارهای 

زنانه 95 هزار تومان است.
ترجمءه سایر گزینه ها: گزینءه )2(: شلوارهایی بهتر از این ها می خواهم.  
این قیمت ها گران است./ گزینءه )3(: قیمت این پیراهن مردانه چند است؟ 
 سفید و سیاه و آبی./ گزینءه )4(: مبلغ چه قدر شد؟  بعد از 

تخفیف به من بده.
در این گزینه، أَقَْوی )قوی تر، قوی ترین(، أَراِذل 0 1160 گزینءه »2« 

جمع أَرَذل )پَست تر، پَست ترین(، أَبَْعد )دورتر، دورترین( و أَشَهر )مشهورتر، 
مشهورترین( همگی اسم تفضیل هستند.

بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: أَحَْمر )قرمز( از رنگ هاست و اسم تفضیل نیست. 
أَقَّل )کم تر(، أعلی )باالتر، باالترین( و أَْصَغر )کوچک تر، کوچک ترین( اسم های 
تفضیل هستند./ گزینءه )3(: أَسَود )سیاه(، أَبَیض )سفید( و أَْخَضر )سبز( از 
رنگ ها هستند و اسم تفضیل نیستند. َخیر اگر به معنی بهتر یا بهترین باشد، اسم 
تفضیل است./ گزینءه )4(: أَکثَر )بیشتر، بیشترین(، أََضّل )گمراه تر، گمراه ترین( 
و أَقَْدم )جلوتر، جلوترین( اسم تفضیل هستند؛ اّما أَْصبََح )شد( فعل است.

در این گزینه أَتَْقی )باتقواتر، باتقواترین(، أَحَّب 0 1161 گزینءه »2« 
)محبوب تر، محبوب ترین( و أعْلَم )داناتر(، داناترین همگی اسم تفضیل هستند.
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بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: أبَْیض )سیاه( از رنگ هاست و اسم تفضیل 
نیست. أْصَغر )کوچک تر، کوچک ترین( و أجَْود )بخشنده تر، بخشنده ترین( 
اسم های تفضیل هستند./ گزینءه )3(: أْرحَم )مهربان تر، مهربان ترین( 
از  أْزَرق )آبی(  أْغلَی )گران تر،  گران ترین( اسم های تفضیل هستند.  و 
رنگ هاست و اسم تفضیل نیست./ گزینءه )4(: أَشّد )شدیدتر، شدیدترین( 
و أْکبَر )بزرگ تر، بزرگ ترین( اسم های تفضیل هستند، اما أًْصَفر )زرد( از 

رنگ هاست و اسم تفضیل نیست.
األَفَْضل 0 1162 مکّسر  األفاِضُل جمع  این گزینه،  در  گزینءه »1« 

)برتر( و اسم تفضیل است.
ّوار جمع مکّسر الّزائر )اسم فاعل( ـ  بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )2(: الزُّ
َمشَهد )اسم مکان(/ گزینءه )3(: األحَْمر )قرمز( از رنگ هاست./ گزینءه )4(: 
الَخیْر در این جا به معنی »نیکی« است و اسم تفضیل نیست. در ضمن گفتیم 

هر جا که کلمءه َخیر با »ال« بیاید، قطعاً اسم تفضیل نیست.
در گزینءه )3( هیچ اسمی بر وزن َمفَعل، َمفِعل و 0 1163 گزینءه »3« 

َمْفَعلَة وجود ندارد.
در سایر گزینه ها اسم های مکان عبارت اند از: گزینءه )1(: َمأوا )َمأْوی( 

)پناهگاه(/ گزینءه )2(: َمطَْعم )رستوران(/ گزینءه )4(: َمرقَد )حرم(
در گزینءه )1( أعْلَُم )می دانم( فعل است، نه اسم 0 1164 گزینءه »1« 

تفضیل. )من آن چه را نمی دانید، می دانم(
در سایر گزینه ها اسم تفضیل ها عبارت اند از:

گزینءه )2(: أََشدُّ )شدیدتر(/ گزینءه )3(: أعلَُم )عالم ترین(/ گزینءه )4(: َشرٌّ )بدتر(
»خیر« وقتی معنای »بهتر، بهترین« بدهد اسم 0 1165 گزینءه »3« 

تفضیل است. معنی گزینه: »پس هر کس ذره ای نیکی کند، آن را می بیند.« 
در این گزینه َخیْر به معنی نیکی است و اسم تفضیل نیست.

ترجمءه سایر گزینه ها: گزینءه )1(: بهترین برادرانتان کسی است که عیب هایتان 
را به شما هدیه دهد./ گزینءه )2(: و اگر آن ها صبر می کردند تا به سوی آنان 
خارج شوی قطعاً برایشان بهتر بود./ گزینءه )4(: بازماندءه خدا )سرمایه و 

سود حاللی که خدا باقی  نهد(، برایتان بهتر است، اگر مؤمن باشید.
ترجمءه گزینه: »این دانش آموز )دختر( از نظر 0 1166 گزینءه »2«  

عقلی از همکالسی هایش در کالس بزرگ تر است.« گفتیم که اگر اسم 
تفضیل برای مقایسه استفاده شود بر وزن أفعل و اگر به عنوان صفت استفاده 
شود، بسته به مذّکر یا مؤنث بودن موصوف، بر وزن ُفعلَی یا أَفَعل می آید. پس 

در این گزینه به جای ُکبَری باید از أَکبَر استفاده شود.
در سایر گزینه ها اسم تفضیل به درستی به کار رفته است: گزینءه )1(: أطوُل 
)طوالنی ترین(/ گزینءه )3(: أرَخُص )ارزان تر(/ گزینءه )4(: الُکبَْری )بزرگ تر(

در این گزینه أهَْدی )هدیه کند( فعل است و 0 1167 گزینءه »3« 
اسم تفضیل نیست. ترجمءه عبارت: »بهترین برادرانتان کسی است که 

عیب هایتان را به شما هدیه کند!«
در سایر گزینه ها کلمات به درستی معرفی شده اند: گزینءه )1(: َشرُّ )بدترین(: 
اسم تفضیل/ گزینءه )2(: َمقبرِة )آرامگاه(: اسم مکان/ گزینءه )4(: الَمحِمُل 

)کجاوه(: اسم مکان
ُم 0 1168 در این گزینه أَحَرَّ )گرم ترین( برای فعل ُأقَدِّ گزینءه »4« 

به  این جشن، گرم ترین تبریکات را  ترجمءه گزینه: »در  مفعول است. 
مهمانانمان تقدیم می کنم!«

نقش اسم تفضیل در سایر گزینه ها: گزینءه )1(: أقَّل )کم ترین(: خبر برای 
مبتدا )القیاُم(/ گزینءه )2(: أثَْقل )سنگین ترین(: مبتدا )خبرش: الُخلُُق(/ 

گزینءه )3(: أفَْضَل )بهتر(: صفت برای شیئاً

ترجمءه گزینه: »دشمنی عاقل از دوستی جاهل 0 1169 گزینءه »3« 
بهتر است«. َخیٌْر در این گزینه خبر است برای مبتدا )َعداوُة(.

بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: َمْعلوم )مشخص(: اسم مفعول و صفت 
برای رزٌق/ گزینءه )2(: أوسِط )میانه(: اسم تفضیل و مجرور به حرف بـِ/

گزینءه )4(: مکارم )مکارم( جمع مکسر َمْکُرَمة )بر وزن َمفُعلَة است و اسم 
َم مکان نیست.( مفعول برای فعل ُأتَمِّ

ترجمءه گزینه: »بهترین فرزندان کسی است که به 0 1170 گزینءه »2« 
والدین خود احترام بگذارد.« در این گزینه، أَحَسن اسم تفضیل است.

در سایر گزینه ها أحسن فعل است:
گزینءه )1(: کسی که کارش را درست انجام دهد در پایان شاد می شود./ گزینءه 
)3(: نیکی کن، همان گونه که پروردگارت به تو نیکی کرد./ گزینءه )4(: 

جوان نیکی کرد به کسی که به او بدی کرده بود.
اآلَخر 0 1171 و  است  فاعل  اسم  پایان(  )آخر،  اآلِخر  گزینءه »1« 

)دیگر( اسم تفضیل. در گزینءه )1( اآلخرین به معنی آیندگان است و اسم 
تفضیل نیست: »و برای من در آیندگان یاد نیکو قرار بده.« 

ترجمءه سایر گزینه ها: گزینءه )2(: تواضع امر زیبایی  است که ممکن است در 
دیگران اثر بگذارد./ گزینءه )3(: گاهی از آن چه در دیگران است عیب جویی 
می کنیم و خود آن صفات در ما نیز هستند./ گزینءه )4(: جاسوسی در 

کارهای دیگران تالش زشتی برای کشف اسرار آنان است.
ترجمءه گزینه: »چه بسا از آن ها بهتر باشند.«0 1172 گزینءه »2« 

در این گزینه خیر اسم تفضیل است، چون به معنای بهتر است.
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: هیچ خیری در سخنی نیست، مگر همراه 
عمل./ گزینءه )3(: پس شاید از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیر بسیاری 
قرار دهد./ گزینءه )4(: کالم خیری که فایده برساند بهتر از کتابی است که 

هیچ فایده ای ندارد.
ترجمءه گزینه: »نزدیک ترین بندگان به خداوند 0 1173 گزینءه »4« 

در روز قیامت، بیشترین آن ها از نظر رحمت و کم ترین آن ها از نظر خشم 
است.« در این گزینه سه اسم تفضیل وجود دارد.

در سایر گزینه ها اسم تفضیل ها به شرح زیرند: گزینءه )1(: أحَسُن )بهتر(  
أْسلََم در این جا فعل است. )تسلیم کرد(/ گزینءه )2(: َخیَْر )بهترین(ـ  أَوَسُط 

)میانه ترین(/ گزینءه )3(: أعْظَمِ )بزرگ ترین(ـ  أََشدُّ )شدیدترین(
ترجمءه گزینه: »ممکن نیست که نعمت های خداوند 0 1174 گزینءه »2« 

« فعل مجهول است و »أنُْعُم« نایب فاعل آن است. بر ما شمرده  شوند.« »تَُعدَّ
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: أحَْسُن )نیکوتر(: مبتدای مؤخر و في 
النساِء: خبر مقّدم از نوع جار و مجرور/ گزینءه )3(: أعَجُز )عاجزترین(: مبتدا 

و َمن: خبر/ گزینءه )4(: األمانََة )امانت(: مفعولٌ به برای فعل ال یَعَتِقُد
ترجمءه گزینه: »بیشتر ورزشگاه های پیشرفته 0 1175 گزینءه »1« 

مجهز به چراغ هایی شبانه هستند.« در این گزینه أکثر )بیشتر( اسم تفضیل 
و الَمالِعب جمع مکسر َملَْعب )ورزشگاه( اسم مکان می باشد.

بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )2(: َمصانِع جمع مکسر َمْصَنع )کارگاه( اسم 
مکان است و اسم تفضیل ندارد./ گزینءه )3(: أحَقُّ )سزاوارتر( اسم تفضیل 
است و اسم مکان ندارد./ گزینءه )4(: در این گزینه، اسم مکان وجود ندارد، 

ولی اسم تفضیل وجود دارد. )أَعْلَی(
در این گزینه آَخُر )دیگر( اسم تفضیل است و 0 1176 گزینءه »4« 

صفت برای َسبٌَب )َسبٌَب آَخُر: دلیلی دیگر(.
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: َخیُْر )بهترین(: خبر برای أنَْت/ گزینءه )2(: 
َخیٌْر )بهتر(: خبر برای لَیْلَُة الَقْدرِ/ گزینءه )3(: َشرٌّ )بدتر(: خبر برای هَُو )در فَْهَو(

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



380

ترجمءه گزینه: »فاطمه از نظر سن از دوستش 0 1177 گزینءه »3« 
بزرگ تر است.« با توجه به این که اسم تفضیل برای مقایسه )در جنس مؤنث( 
به کار رفته است، باید از وزن أَفَعل یعنی کلمءه أَکبَر استفاده می شد. فقط 
زمانی از اسم تفضیل بر وزن ُفْعلَی برای مؤنث استفاده می کنیم که، صفت باشد.

نگه دارنده 0 1178 بهترین  ترجمءه گزینه: »و خداوند  گزینءه »4« 
است و او مهربان ترین مهربانان است.« در این گزینه خیٌر اسم تفضیل است. 

در سایر گزینه ها، خیر به معنای »خیر و خوبی« به کار رفته  است:
گزینءه )1(: خوبِی تو از دوستانت بیشتر است!/ گزینءه )2(: برایتان در همءه 

اوقات خیر می خواهم!/ گزینءه )3(: در سخن پدرم غیر از خوبی ندیدم!
ل و اسم مفعول 0 1179 م )حرام شده( بر وزن ُمَفعَّ ُمَحرَّ گزینءه »3« 

است. َمطاِعم )رستوران ها( جمع مکّسر َمطَعم و اسم مکان است.
َخاّلق )بسیار خلق کننده( اسم مبالغه و بر وزن فَّعال است و ُحسَنی )نیکوتر( 

اسم تفضیل مؤنث و بر وزن ُفعلَی است؛ بنابراین گزینءه )3( صحیح است.
ترجمءه گزینه: »به خدا پناه می برم از شّر کسی 0 1180 گزینءه »3« 

که مرا به گناهان دعوت می کند.«
در این گزینه، شّر به معنای »شّر و بدی« است و اسم تفضیل نیست.

در سایر گزینه ها کلمات زیر اسم تفضیل هستند: گزینءه )1(: األراذل جمع 
أرذل )پست تر(، األفاضل جمع األَفَضل )برتر(/ گزینءه )2(: شّر )بدترین(/ 

گزینءه )4(: أَغَنی )بی نیازترین(
در این عبارت، فعل ثالثی مجّرد نداریم! أَهَْدی از 0 1181 گزینءه »3« 

باب إفعال است.
در ضمن در این عبارت: إخوان جمع مکّسر أَخ )برادر( و عیوَب جمع مکّسر 
َعیْب )نقص( هستند. هم چنین َخیُر )بهترین( اسم تفضیل و إلَی در إلَیُکم 

)به شما( حرف جّر می باشد. 
ترجمءه عبارت: »بهترین برادران شما کسی  است که عیب های شما را به 

شما هدیه دهد.«
1182 0 »... ِ ـُ ...ـ  در این آیه هیچ اسمی که بر وزن فاِعل یا »م گزینءه »4« 

باشد نداریم؛ پس هیچ اسم فاعلی هم نداریم.
ترجمءه آیه: »با آن ها به روشی که بهتر است گفت وگو کن. همانا پروردگارت 

به کسی که از راهش گمراه شده است داناتر است.«
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: جاِدْل + هُْم: )با آن ها گفتگو کن( فعل 
متعّدی + مفعول/ گزینءه )2(: أحَْسُن )بهتر(: اسم تفضیل/ گزینءه )3(: 

َضلَّ )گمراه شد(: فعل ماضی
در گزینءه )4( تَّواب )بسیار توبه کننده( و اسم 0 1183 گزینءه »4« 

مبالغه است: »خداوند بسیار توبه کنندگان و پاک کنندگان را دوست می دارد.«
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: الظّواهر: جمع مکّسر الظّاهرة و اسم 
راسة )درس خواندن(:  فاعل/ گزینءه )2(: أیّام )روزها(: جمع مکسر یَْومـ  الدِّ
مصدر است و مشتق نیست!/ گزینءه )3(: الُکّفار )کافران( جمع مکّسر الکافِر 

)اسم فاعل(ـ  نائم )خوابیده( و اسم فاعل
در گزینءه )4( أَجَْمل با »مِن« آمده و به معنای 0 1184 گزینءه »4« 

»زیباتر« است: »روستا از شهر بسیار زیباتر است.« ولی در سایر گزینه ها اسم 
تفضیل را با پسوند »ترین« ترجمه می کنیم:

گزینءه )1(: درخت سکویا از بلندترین درختان جهان است.
گزینءه )2(: شما بهترین اّمتی هستید که برای مردم خارج شده اید.

گزینءه )3(: مفیدترین داروها را برای این بیماری شناختم.
در این عبارت، اسم مفعول مزید و فعل مجهول 0 1185 گزینءه »3« 

نداریم:
الَمحَْکَمة )دادگاه(: اسم مکان ُمَضیِّع )از بین برنده(: اسم فاعل مزید 

أکثَر )بیشتر(: اسم تفضیل القاضي )قاضی(: اسم فاعل مجّرد 

در گزینءه )4( از اسم تفضیِل مؤنث برای مقایسه 0 1186 گزینءه »4«  
استفاده شده که غلط است و باید به صورت »أصغر« آورده شود.
در سایر گزینه ها اسم تفضیل به شکل درست به کار رفته است.

در گزینءه )1( اسم مکان وجود ندارد. مِفتاح 0 1187 گزینءه »1« 
)کلید( اسم بر وزن مِفعال است و ربطی به وزن های اسم مکان ندارد.

در سایر گزینه ها، اسم های مکان به صورت زیرند:
گزینءه )2(: َمتَْجر )مغازه(/ گزینءه )3(: المکتبة )کتابخانه(/ گزینءه )4(: 

الَمصانِع جمع مکسر الَمصَنع )کارخانه(
در گزینءه )4( هذا مبتدا است و خبر آن شارٌع 0 1188 گزینءه »4« 

است؛ أطوُل نیز صفِت »شارٌع« است. به ترجمه دقت کنید: »این خیابان، 
خیابانی  بلندتر از آن خیابان است.«

نقش اسم تفضیل در سایر گزینه ها: گزینءه )1(: أنَْفُع )مفیدترین(: خبر 
برای هذه/ گزینءه )2(: أَقَوی )قوی ترین(: خبر برای أَنَت/ گزینءه )3(: خیر 

)بهترین(: خبر برای شهداُؤنا
در گزینءه )2( الفرَص مفعول برای فعل یَغَْتنم 0 1189 گزینءه »2« 

است: »انسان باید فرصت ها را در زندگی اش مغتنم بشمارد.«
در سایر گزینه ها نقش کلمات درست است.

در گزینءه )3( العالي )واال( اسم فاعل و أکثر 0 1190 گزینءه »3« 
)بیشتر( اسم تفضیل است.

بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: أکثر )بیشتر(: اسم تفضیل؛ اسم فاعل 
نداریم!/ گزینءه )2(: غافِل و المهّم: اسم فاعل و اسم تفضیل نداریم و أحِْسْن 
)نیکی کن( فعل امر است!/ گزینءه )4(: قاِطع )قطع کننده( اسم فاعل است و 

اسم تفضیل نداریم.
در گزینءه )4( اسم مفعول نداریم: مشاورة: مصدر، 0 1191 گزینءه »4« 

الُمشِفق: اسم فاعل و الجاِهل: اسم فاعل است.
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: أَّماَرة )بسیار امرکننده(: اسم مبالغه/ 
گزینءه )2(: الُوالة جمع والی )بر وزِن فاعي(: اسم فاعل/ گزینءه )3(: الَملَْعب 

)ورزشگاه(: اسم مکان
در گزینءه )2( َخیر به معنی »خیر و نیکی« است؛ 0 1192 گزینءه »2« 

پس اسم تفضیل نیست:
ترجمءه عبارت: »توّکل کردن ما به خداوند در همءه کارها برایمان خیر و 

سعادت را جلب می کند.« در سایر گزینه ها خیر اسم تفضیل است:
گزینءه )1(: »مؤمن قوی نزد خداوند از مؤمن ضعیف بهتر است.«

گزینءه )3(: »کسی که به ما درس می داد، ما را به بهترین راه راهنمایی کرد.«
گزینءه )4(: »شاید از چیزی بدتان بیاید، در حالی  که آن برای شما بهتر است.«

در این گزینه، أحِْسْن )نیکی کن( فعل امر است 0 1193 گزینءه »2« 
و اسم تفضیل نیست: »به والدین به طور همیشگی نیکی کن!«

اسم های تفضیل در سایر گزینه ها: گزینءه )1(: الُعلیا اسم تفضیل مؤنث است: 
»سخن خداست که برتر است!«/ گزینءه )3(: خیُر: »بلبل در بین سایر 
: »بدترین دوستان کسی  پرندگان، بهترین صداها را دارد.«/ گزینءه )4(: َشرُّ

است که در کارها نادان است.«
در این گزینه اسم مکان وجود ندارد. در ضمن 0 1194 گزینءه »4« 

الَمعاصي جمع الَمعصیة )مصدر( است و اسم مکان نیست.
اسم های مکان در سایر گزینه ها: گزینءه )1(: َمکان )مکان، جا(/ گزینءه )2(: 

َمْدَخل )ورودی(/ گزینءه )3(: َمطار )فرودگاه(
در این گزینه نقش کلمات در جمله، خواسته شده 0 1195 گزینءه »1« 

« اگرچه اسم تفضیل است، اما از نظر نقش خبر برای »أنا« است. است. »أحَقُّ
در سایر گزینه ها نقش کلمات به درستی آورده شده است.
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در این گزینه، أجَلَّ )گران قدرتر( اسم تفضیل است0 1196 گزینءه »3« 
 بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: ُأِحبُّ )دوست دارم(: فعل مضارع از باب 
إفعال/ گزینءه )2(: آمّنا )ایمان آوردیم(: فعل/ گزینءه )4(: أْخَرَج )خارج 

کرد(: فعل ماضی
خطاهای سایر گزینه ها:0 1197 گزینءه »1« 

گزینءه )2(: اسم فاعِل نََفَع: نافِع )بر وزن فاعل(  ثالثی مجرد است.
گزینءه )3(: اسم فاعل از باب تفعیل برای ِعلم: ُمَعلِّم )َعلََّم، یَُعلُِّم، تعلیم(

گزینءه )4(: اسم تفضیل برای صدق: أصَدق )بر وزن أفعل(
اسم های مشتق عبارت اند از: قاِدِر )اسم فاعل( ـ 0 1198 گزینءه »2« 

أَکثَر )اسم تفضیل( بنابراین دو اسم مشتق در آیه وجود دارد.
در گزینءه )2( اسم مشتق وجود ندارد.0 1199 گزینءه »2« 

اسم های مشتق در سایر گزینه ها: گزینءه )1(: األکرم )گرامی تر(: اسم 
تفضیل/ گزینءه )3(: ُمخلِصاً )ُمخلِص(: اسم فاعل/ گزینءه )4(: ذائقة 

)چشنده(: اسم فاعل
»المجّرب« در گزینءه )2( اسم مفعول و مشتق است 0 1200 گزینءه »2« 

َب« است: »کسی که آزموده را تجربه کند،  که در این عبارت مفعول فعل »جَرَّ
گرفتارِ پشیمانی می شود.« در سایر گزینه ها اسم های مشتق نقش فاعل دارند:

گزینءه )1(: المؤمنون )اسم فاعل(. فاعل فعل رأی
گزینءه )3(: الّشعرا جمع الّشاعر )اسم فاعل( فاعل فعل استفاَد

گزینءه )4(: الجاهلون )اسم فاعل( فاعل فعل خاطََب
ترجمءه عبارت: »درخت نفت درختی است که 0 1201 گزینءه »2« 

از  محافظت  برای  مزرعه هایشان  دور  پرچین  مانند  را  آن  کشاورزان 
محصول هایشان در برابر حیوانات به کار می گیرند.«

الُمزارعوَن فاعل یَستخِدُمـ  َمزارع مضاٌف الیه و محاصیل نیز مضاٌف الیه است.
سه اسم مشتق در این عبارت وجود دارد:0 1202 گزینءه »2« 

1( مکتبة )اسم مکان(، 2( أکبر )اسم تفضیل(، 3( مکتبة )اسم مکان( 
در این گزینه »أعلی« همراه حرف »من« آمده، 0 1203 گزینءه »1« 

پس به صورت »بلندمرتبه تر« )صفت تفضیلی( ترجمه می شود و در سایر 
گزینه ها اسم تفضیل ها به شکل مضاف آمده اند، پس به صورت صفت 

عالی)ترین( ترجمه می شوند.
ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: کوه دماوند بلند تر از کوه دنا است./ گزینءه )2(: 
برتریِن مردم سودمندترین آنان برای مردم است./ گزینءه )3(: سورءه بقره بزرگ ترین 

سوره در قرآن است./ گزینءه )4(: آسیا بزرگ تریِن قاره های جهان است.
در این گزینه اسم تفضیل یا اسم مکان دیده 0 1204 گزینءه »3« 

نمی شود. دقت کنید که هر دو »أحسن« که در این آیه به کار رفته اند فعل 
هستند. »نیکی کن همان طور که خداوند به تو نیکی کرد.«

بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »َمالعب« جمع »ملعب« اسم مکان است. 
 »آفرین، مراقبت از این ورزشگاه ها بر هر هم وطنی واجب است.«/ گزینءه 
)2(: »أحسن« اسم تفضیل است.  »نیکی و بدی با هم یکسان نیستند، با 
روشی که نیکوتر است، پاسخ بده.«/ گزینءه )4(: »أحسن« اسم تفضیل است. 
 »پدران و مادران دوست دارند که فرزندان خود را در بهترین حال ببینند.«

»َمْشَهد« )بر وزن »َمْفَعل«(  اسم مکان/ 0 1205 گزینءه »4« 
»ُفضلٰی« )بر وزن »ُفعلٰی«(  اسم تفضیل/ »َمکتب« )بر وزن »َمْفَعل«( 

 اسم مکان
در سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »أعلٰی« )بر وزن »أفْعل«(  اسم تفضیل/ 
 »َمْسِجد« )بر وزن »َمْفِعل«(  اسم مکان/ »کّذاب« )بر وزن »فَّعال«(

  اسم مبالغه/ گزینءه )2(: »ُصغرٰی« )بر وزن »ُفعلٰی«(  اسم تفضیل/ 
 »مرزوق« )بر وزن »َمفعول«(  اسم مفعول/ »أکبر« )بر وزن »أفَْعل«(

  اسم تفضیل/ گزینءه )3(: آِخر )بر وزن »فاِعل«(  اسم فاعل/ »صادق« 
)بر وزن »فاِعل«(  اسم فاعل/ َمنزل )بر وزن »َمْفِعل«(  اسم مکان

در این گزینه »َمْجلِس« بر وزن »َمْفِعل« اسم 0 1206 گزینءه »4« 
مکان و »أحّق« بر وزن »أفَْعل« اسم تفضیل است. 

در سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »المکتبة« اسم مکان است، ولی اسم تفضیل 
ندارد.  »أذهب« فعل مضارع است./ گزینءه )2(: »أجَْمل« اسم تفضیل 
است، ولی اسم مکان دیده نمی شود./ گزینءه )3(: »الَمْصَنع« اسم مکان 

است، ولی اسم تفضیل ندارد.
اسم مکان  »َمْصَنع« بر وزن »َمْفَعل« به 0 1207 گزینءه »2« 

معنای »کارخانه«
اسم های تفضیل  »ُصغرٰی« بر وزن »ُفعلٰی«ـ  »أکبر« بر وزن »أفَعل«ـ  

»آَخر« بر وزن »أفَْعل«
پس مجموعاً »4«تا اسم مکان و تفضیل وجود دارد.

دقت کنید که »أبیض« به معنای »سفید« اسم تفضیل نیست.
در این گزینه کلمءه »خیر« معنای »بهترین« 0 1208 گزینءه »4« 

می دهد، پس اسم تفضیل است: »من گفتم: نماز در این لحظه ها بهترین 
کاری است که همگی انجام می دهیم.«

اما در سایر گزینه ها »خیر« معنای »بهتر« یا »بهترین« نمی دهد، پس اسم 
تفضیل نیست: گزینءه )1(: دانش آموزم با خوشحالی گفت: »من خوبم، از 
پروردگار جهانیان سپاس گزارم.«/ گزینءه )2(: به دوستانم گفتم: »خیر در 
چیزی است که رخ داده، ناامید نشوید و ناراحت نباشید.«/ گزینءه )3(: خداوند 
به بندگان خود گفت: ما در این قرآن برای شما خیر فراوانی را قرار دادیم.«

س« اسم 0 1209 در این گزینه »مکتبة« اسم مکان، »ُمدرِّ گزینءه »3« 
فاعل و »أکثر« اسم تفضیل است.

در سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »أهّم« اسم تفضیل بوده، ولی اسم مکان و اسم فاعل 
نیامده است. )دقت کنید که »َمکارِم« با این که بر وزن »َمفاِعل« است، ولی اسم 
مکان به حساب نمی آید چون معنای »مکان« نمی دهد.(/ گزینءه )2(: »ُمشتاق« 
و »الصالحة« اسم فاعل هستند، ولی اسم مکان و اسم تفضیل نداریم./ 
گزینءه )4(: »َمزارع« )جمع »مزرعة«( اسم مکان و »ُمفیدة« و »خواّص« )جمع 

»خاّصة«( هر دو اسم فاعل هستند، ولی اسم تفضیل وجود ندارد.
1210 0 » اگر به معنای این عبارت به خوبی دقت کنید »أحَبَّ گزینءه »2« 

یک فعل ماضی است: »برادرم در زمان کودکی اش، فوتبال را دوست داشت.«
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: بلندترین کوه در ایران، دماوند است. 
 »أعلی« اسم تفضیل است./ گزینءه )3(: کم ترین مردم از نظر رتبه 
در آخرت گناهکاران هستند.  »أقّل« اسم تفضیل است./ گزینءه )4(: 

»ُکبرٰی« بر وزن »ُفعلٰی« اسم تفضیل است.
در این گزینه کلمءه »أقدر« همراه »مِن« آمده و 0 1211 گزینءه »4« 

معنای »تواناتر« می دهد، پس اسم تفضیل است: »من از تو در ورزش تواناترم.« 
بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: من آن چه را که می خواهی می دانم.  
ترجمءه عبارت نشان می دهد که »أعْلَُم« فعل مضارع است./ گزینءه )2(: دانش آموز 
معلم ها را گرامی داشت.  »أکرم« فعل ماضی است. / گزینءه )3(: ارزش 
انسان به چیزی است که آن را درست انجام دهد.  »أحَْسَن« فعل است.

»الخیر« اوالً »ال« دارد و ثانیاً معنای »بهتر« یا 0 1212 گزینءه »3« 
»بهترین« نمی دهد، پس اسم تفضیل نیست: »خیر در آن چیزی است که 

برای ما رخ داده است.«
اما در گزینه های دیگر کلمءه »خیر« معنای »بهترین« می دهد و اسم تفضیل 
است: گزینءه )1(: بهترین شما از نظر عاقبت، نیکوتریِن شما در اخالق است./ 
گزینءه )2(: این برترین کارها از نظر پاداش نزد خداوند است./ گزینءه )4(: 

بهترین چیزی که پروردگارمان به ما بخشیده همان سالمتی است.
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وقتی بخواهیم دو نفر مؤّنث را با هم مقایسه 0 1213 گزینءه »3« 
کنیم باید از وزن »أفعل« استفاده کنیم نه »ُفعلٰی«، پس گزینءه )3( غلط 

است و باید به صورت »صدیقتي أصغر من أُختي سّناً« باشد.
 در گزینءه )4( »الُفضلٰی« اسم تفضیلی است که به عنوان صفت یک 

اسم مؤّنث به کار رفته برای همین بر وزن »ُفعلٰی« آمده است.
در این گزینه »خیر« معنای »خوبی« می دهد و 0 1214 گزینءه »4« 

اسم تفضیل نیست، ولی در گزینه های دیگر معنای »بهتر« یا »بهترین« 
می دهد و اسم تفضیل است.

ترجمءه گزینه ها: گزینءه )1(: شب قدر بهتر از هزار ماه است./ گزینءه )2(: 
پدربزرگ عزیزم من را به بهترین کارها که نماز است، سفارش کرد./ گزینءه )3(: 
پاک و منزهی تو ای پروردگارم، نام تو بهترین نام و یاد تو درمان است./ گزینءه )4(: 

هیچ خیری در خواندن قرآن نیست وقتی که اندیشیدن در آن نیست!
در این گزینه »َمجلس« اسم مکان است، ولی 0 1215 گزینءه »3« 

اسم مفعول در آن وجود ندارد. دقت کنید که »متعّلمون« به معنای 
»یادگیرندگان« اسم فاعل است نه مفعول.

بررسی سایر گزینه ها: گزینءه )1(: »َمزارع« جمع »مزرعة«: اسم مکان/ 
»محاصیل« جمع »محصول«: اسم مفعول/ گزینءه )2(: »َمطابِع« جمع 
»َمطْبََعة«: اسم مکانـ  »مضامین« جمع »مضمون«: اسم مفعول/ گزینءه )4(: 

م«: اسم مفعول/ »َمساِجد« جمع »َمسِجد«: اسم مکان »ُمحرَّ
در این گزینه دو اسم تفضیل وجود دارد: »أراِذِل« 0 1216 گزینءه »2« 

جمع »أَرَذل« و »أَفاِضل« جمع »أَفضل« که هر دو در نقش فاعل هستند: 
»هرگاه فرومایگان حاکم شوند، شایستگان هالک می شوند.«

در سایر گزینه ها اسم تفضیل ها در نقش خبر ظاهر شده اند: گزینءه )1(: با 
آنان با روشی که نیکوتر است گفت وگو کن.  »أحسن« خبر است./ 
گزینءه )3(: ساعتی اندیشیدن از عبادِت هفتاد سال برتر است.  »خیر« 
خبر است./ گزینءه )4(: هر کس که شهوتش بر عقل او پیروز شود، از 

چهارپایان بدتر است.  »شّر« خبر است.
»أعلم: می دانم« در این عبارت فعل مضارع است 0 1217 گزینءه »3« 

نه اسم تفضیل.
معنای عبارت: »می دانم که هر کس علم مردم را با علم خود گرد آورد، 

بسیار دانا است.«
در گزینه های دیگر به ترتیب »أتقی، أنجح و أحسن« اسم تفضیل هستند.

»اُحّب« در این عبارت، فعل مضارع و به معنای 0 1218 گزینءه »2« 
»دوست دارم« است و نباید آن را اسم تفضیل بگیریم: »معلم هایی را دوست دارم 
که با کارهای خود به مردم سود می رسانند«. اسم های تفضیل موجود در بقیءه 
عبارات: گزینءه )1(: أفاضل )جمِع »أفضل«(/ گزینءه )3(: أثقل/ گزینءه )4(: أحّب

»الخیر« در این گزینه هم »ال« دارد و هم معنای 0 1219 گزینءه »1« 
تفضیلی ندارد، پس اسم تفضیل نیست: »خیر در چیزی است که اتفاق افتاده.«، 

اما در سایر گزینه ها »خیر« معنای »بهترین« دارد و اسم تفضیل است.
گزینءه )2(: بهترین مردم کسی است که خود را برای نیکی اجبار کند. )دقت 
کنید که در این عبارت دو کلمءه »خیر« دیده می شود که اولی اسم تفضیل 
بوده و دومی اسم تفضیل نیست، اما چون در گزینءه )1( اسم تفضیل »خیر« 

اصالً وجود ندارد، نمی توانیم این گزینه را پاسخ صحیح بدانیم.(
گزینءه )3(: بهترین کارها، میانه ترین آن ها است.

گزینءه )4(: دوست دارم که در زندگی به بهترین کارها اقدام کنم.
طبق قاعده، برای مقایسءه مؤّنث ها نیز از اسم های 0 1220 گزینءه »3« 

تفضیل بر وزن »أفَعل« استفاده می کنیم نه »ُفعلی«، پس در این عبارت به 
جای »فُضلی« باید از »أفَضل« استفاده شود. دّقت کنید که »األعمال« جمع 

غیرعاقل بوده و مفرد مؤّنث فرض می شود.

 اگر بخواهیم اسم تفضیل را به عنوان صفت برای یک اسم مؤّنث 
به کار ببریم، باید از وزن »فُعلی« استفاده کنیم؛ مانند »الحدیقة الّصغری« و 
»الحدیقة الکبری« در گزینءه )1(؛ اما در همین گزینه هم وقتی می خواهیم 
این دو کلمءه مؤّنث را با هم مقایسه کنیم، از »أحَسن« )بر وزن »أفعل«( 

استفاده می کنیم.
هرگاه بخواهیم دو چیز یا دو نفر را با هم مقایسه 0 1221 گزینءه »4« 

کنیم باید از اسم تفضیل بر وزن »أفعل« استفاده کنیم نه »ُفعلی«! )حّتی اگر 
طرفین مقایسه مؤّنث باشند(.

بنابراین در گزینءه )4(، »صغری من« نادرست است و باید به صورت »أصغر 
من« باشد!

کلمءه »مساکِن: خانه ها« جمع مکّسر »مسکن« و 0 1222 گزینءه »2« 
در نتیجه اسم مکان است.

 کلمه ای که بر وزن »َمفاِعل« است در صورتی اسم مکان محسوب 
می شود که اوالً مفردش بر وزن های اسم مکان باشد و ثانیاً در معنا بر 
مکان داللت کند. در گزینه های )3( و )4( این سؤال، »َمفاِخر« جمع مکّسر 
»َمفَخرة: مایءه افتخار« و »مصالح« جمع مکّسر »َمصلََحة: صالح« می باشند که 

هیچ کدام اسم مکان نیستند.
کلمءه »الحسنی: برتر« بر وزن ُفعلَی است و اسم 0 1223 گزینءه »4« 

تفضیل می باشد.
دقت کنید که در سایر گزینه ها »أعلَُم: می دانم« و »أَکَرَم: گرامی داشت« 

فعل هستند.
خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: مجرور بحرف 0 1224 گزینءه »4« 

الجّر )»بعد« جزء حروف جّر نیست، پس »اإلیمان« هم مجرور به حرف جّر 
نیست.(/ گزینءه )2(: للمخاطب )این فعل از صیغءه »للغائب )مفرد مذّکر 
غایب(« است. به خاطر داشته باشید که هر فعل مضارعی که با »یـ« شروع 
می شود حتماً غایب است نه مخاطب.(/ گزینءه )3(: مضاف إلیه )نقش این 

کلمه مفعول است.(
خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: من مصدر 0 1225 گزینءه »2« 

م« در صیغءه للغائب، بر وزن »یَُفّعُل« است، بنابراین از باب  »إتمام« )»اُتَمِّ
»تفعیل« است، در حالی که »إتمام« از باب »إفعال« است.(/ گزینءه )3(: 
« و از باب »إفعال« است، بنابراین  « بر وزن »یُفِعلُّ لیس له حرف زائد )»یُحبُّ
یک حرف زائد دارد.( ـ مفعوله »أحد« )»أحد« فاعل است نه مفعول! دقت 
کنید که عالوه بر ترجمه از حرکت گذاری »أحُد« می توانیم بفهمیم که این 
کلمه نمی تواند مفعول باشد، چرا که مفعول هیچ گاه مرفوع نیست و این 
یعنی آخرش ضّمه نمی گیرد.(/ گزینءه )4(: مصدر ثالثي مجرد )این کلمه 

مصدری بر وزن »تَفاُعل« است، بنابرین ثالثی مزید است.(
خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: فاعله »نا« 0 1226 گزینءه »2« 

)ضمیر »نا« فقط در صیغءه للمتکّلم مع الغیر ماضی نقش فاعل را دارد و در 
سایر فعل ها مفعول است. فاعل این فعل »اآلیة« می باشد.(/ گزینءه )3(: »ال« 
حرف لنفي المضارع )با توجه به معنای جمله و حذف شدن »ن« از آخر فعل، 
»ال« از نوع نهی است نه نفی.(ـ  مزید ثالثي بزیادة حرف »ت« )این فعل ثالثی 
مجّرد است، بنابراین حرف زائد ندارد.(/ گزینءه )4(: من مصدر »تأخیر« )به 
خاطر داشته باشید که اسم های تفضیلی که بر وزن های »أفعل« و »ُفعلی« 
هستند از فعل های ثالثی مجّرد ساخته شده اند، بنابراین نمی توانند از مصدر 

»تأخیر« که از باب »تفعیل« است، ساخته شده باشند.(
خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )2(: مفرده: کبیر 0 1227 گزینءه »1« 

 )مفرد آن »کبیرة« است. دقت کنید که جمع مکّسر »کبیر« کلمءه »کِبار« است.(/
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گزینءه )3(: مفرده: َذنَْب )»َذنْب: گناه« مفرد این کلمه است و جمع مکّسر 
»َذنَب: ُدم« کلمءه »أذناب« است.(/ گزینءه )4(: مفرد )این کلمه جمع مکّسر 

»ُخلْق« می باشد و مفرد نیست.(
خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: اسم مفعول 0 1228 گزینءه »3« 

)»ُمحاولة: تالش« مصدر باب مفاعلة است نه اسم مفعول.(/ گزینءه )2(: 
اسم التفضیل من مصدر »هدایة« و خبر )با توجه به ترجمءه عبارت »أهدی: 
هدیه کرد« فعل است نه اسم و چون بعد از موصوِل »َمن« آمده نمی تواند 
خبر باشد!(/ گزینءه )4(: اسم مکان )با این که »البیت« در معنا بر مکان 
داللت می کند، اما چون بر وزن های اسم مکان )َمفَعل ـ َمفِعل ـ َمفَعلة( 
نیست، اسم مکان به شمار نمی آید.( ـ مضاف الیه )هیچ  وقت بعد از اسم 

اشاره، مضاٌف الیه نمی آید.(
خطای این گزینه: اآلیتیَن )این اسم مثّنی است، 0 1229 گزینءه »3« 

پس باید حرف نون کسره داشته باشد: اآلیتیِن(ـ  اآلِخریَن )این کلمه در این 
عبارت به معنای »دیگران« بوده، پس »اآلَخریَن« صحیح است.(

خطای این گزینه: اجَتَنبوا )با توجه به معنای 0 1230 گزینءه »3« 
عبارت، این فعل باید امر و مخاطب باشد، بنابراین »اجَتنِبوا« صحیح است، 

چرا که امر باب »افتعال« بر وزن »اِفَتِعْل« می باشد.(
خطای این گزینه: ُمحاوِلٌَة )این کلمه مصدر باب 0 1231 گزینءه »2« 

»ُمفاَعلَة« است و باید به شکل »ُمحاَولٌَة« نوشته شود.(
خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: اآلِخریَن )با 0 1232 گزینءه »2« 

توجه به معنای عبارت، »اآلَخریَن: دیگران« صحیح است.(/ گزینءه )3(: 
األَولَی )این عدد مؤّنث »أّول« است و باید بر وزن »ُفعلی« باشد، بنابراین 
»االُولَی« صحیح است.(/ گزینءه )4(: تِسعیٍن )اعداد مضرب 10 )20 تا 90( 
مانند جمع های مذّکر سالم همواره به »َن« ختم می شوند و هیچ گاه تنوین 

نمی گیرند، بنابراین »تِسعیَن« صحیح است.(
خطاهای سایر گزینه ها: گزینءه )1(: مِن )با توجه 0 1233 گزینءه »4« 

به معنای جمله و هم چنین این که بعد از این کلمه فعل به کار رفته است 
نمی تواند حرف جّر »مِن: از« باشد بنابراین »َمن: کسی که« صحیح است.(/ 
گزینءه )2(: أخوان )این کلمه مثّنی بوده و معنای »دو برادر« می دهد در 
حالی که طبق مفهوم این عبارت، باید »إْخوان« که جمع مکّسر است، به 
کار برود.(/ گزینءه )3(: جاَدل )با توجه به معنای جمله و هم چنین عالمت 
سکون در انتهای فعل می فهمیم که این فعل امر است و باید به شکل 

»جاِدل« بر وزن »فاِعل« که از باب مفاعلة است، نوشته شود.(
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