










106 سهد رفتد لّوا سرد

نون وقایه و حروف جردرس هفتم

در این درس با تشخیص و کاربرد نون وقایه و حروف جر و معانی مهم آن ها آشنا خواهیم شد.

به مثال های زیر توجه بفرمایید تا با نون وقایه و معنی آن آشنا شوید.

َعَرَف�ن�ي  شناخت مرا	 
فعل

نون وقایه

ضمیر متصل »ي«
َیحَفُظ�ن�ي  حفظ می کند مرا	 

ضمیر متصل »ي«فعل

نون وقایه

ّبف یصلا فعل نما واشد و وین فعل ب ضمیّ »ي« فاصله  1 ــخیص نون بقایه: همان طور که در مثال های باال دیده می ش�ود، به »نون«ی که از ح تش
بیندازد، نون بقایه1 گفته می شود. یعنی: 

فّموع:  فعل + ن� + ي  مانند: َعَرَفني: شناخت مرا

موقعیت نون بقایه: دقت کنید که نون وقایه مخصوص فعل و برخی حروف می باشد و هرگز با )اسم( ها نمی آید، یعنی:  2

دقت کنید که نون وقایه فقط با ضمیر »ي« می آید، بنابراین ضمایر دیگر مانند »�ه، هما، َك، کم و…«، اگر به فعل متصل شوند، به هیچ وجه با نون وقایه 
نمی آیند. به مثال های زیر توجه کنید: 

ُقَك	  ُق + َك  ُیَصدِّ َحَفَظ + ُکم  َحَفَظُکم	 ُیَصدِّ

ّی« و یا »یز من - وه  3 تّجمه ب نقش ضمیّ )ي( وعد یز نون بقایه: ضمیر )ي( بعد از نون وقایه چون از نظر نقش رمیشه »مفعوع وه« است، به صورت »م
من« ترجمه می شود. به مثال های زیر توجه بفرمایید: 

ُیساِعُدني  به من کمک می کند	 َیْسأُلني  از من می پرسد 	 ُیکِرُمني  مرا گرامی می دارد	 

ن یلصحیح: َلیِّ
1(  ُیوِصِلني صدیقي بالسّیارة إلی المنزل بسرعة: دوستم را با ماشین به سرعت به منزل می رسانم!

2(  ُیساِعدني أخي الصغیر في بعِض األعمال الصعبة: به برادر کوچک خود در بعضی از کارهای سخت کمک می کنم!
3(  ُتعّلمني زمیلتي أسلوب حّل هذِه المسائل الصعبة بسهولٍة: همکالسیم روش حل این مسائل سخت را به آسانی به من یاد می دهد!

ل فیها: این پدیدۀ طبیعت مرا بسیار شگفت زده می کند و دربارۀ آن ها فکر می کردم! تأمَّ
َ
4(  ُتحّیرني هذه الظاِهرة الطبیعّیة کثیرًا و أ

ّی آموزش می دهد( یا )وه من آموزش می دهد( معنی می ش�ود. )ُاس�لوب(  م + نون وقایه + ضمیر مفعولی )ي([ به صورت )م مني ]ُتعلِّ در گزینۀ )3( فعل ُتعلر
نیز به معنی )راه و روش( می باشد و به شکل درست معنی شده است اما در بقیۀ گزینه ها:

در گزینه های )1( و )2( فعل های )ُیوصلني( و )ُیساعدني( به شکل نادرست معنی شده اند، زیرا این فعل ها با نون بقایه آمده اند و باید در ترجمۀ آن ها )مرا( 
ل( مضارع  یا )از من( بیاید. / گزینۀ )4( نیز به خاطر اینکه )الطبیعّیة( را به جای )طبیعی( به صورت )طبیعت( معنی کرده نادرس�ت اس�ت در ضمن )أتأمَّ

است نه ماضی استمراری و باید به صورت )فکر می کنم یا تأمل می کنم( ترجمه می شد.

ّیی یطالع: »وقایه« یعنی »حفاظت« و به این دلیل به این نون، نون وقایه گفته می شود که هنگام متصل شدن )ي( به فعل، مانع تغییر حرکت حرف آخر فعل می شود و از حرکت  1- فقط و
آخر فعل حفاظت می کند. 

درس هفتم عربی دهم

الف( نون وقایه
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بیژگا رای فعلا که وا نون بقایه آمده 4
حتمًا »متعّدی« است. 

»ي« بعد از نون، حتمًا »مفعول به« است.

ز ضمیّ )ي( مفعواًل وه: َمیِّ
علني الحقیقَة و ال تخافي ِمن الّظاِلمین.

َ
2( یا زمیلتي أ حسن اهلل إلیِك.  

َ
حسني إلی الّناِس کما أ

َ
1( أ

هتدي إلی الحقیقِة. 
َ
4( یا أخي ِانصحني ِلکي أ ختي ال تحَزني إنَّ اهلَل َمَعنا.   

ُ
3( یا أ

حس�َن - 
َ
ضمی�ر )ي( فق�ط هنگامی مفعول اس�ت که بعد از )نون وقایه( آمده باش�د. در گزینه ه�ای )1(، )2( و )3( نون وقایه نداریم و نون آخر فعل های )أ

ُیحِس�ن / أعلن - ُیعلن )اعالم می کند( / حزن - َیْحَزُن )غم و غصه می خورد(( جزء حروف اصلی خود فعل می باش�ند؛ بنابراین )ي( بعد از آن ها فاعل اس�ت 
نه مفعول به.

یادتان باش�د از آنجایی که ضمیر )ي( بعد از )نون وقایه( از نظر نقش همیش�ه مفعول به می باش�د، فقط فعل هایی می توانند با نون وقایه بیایند که 
متعدی )نیاز به مفعول به دارند( باشند بنابراین فعل هایی مانند ))َذَهَب: رفت(، )َیجلُس: می نشیند( و …( نمی توانند با نون وقایه بیایند.

ز یلخطأ )من حیث یستعماع »نون یلوقایة«(: َمیر
4( أوصَلني َصدیقي! 3( َوَقَفني زمیلي!  2( َساَفَرني الُمعّلم!  1( َجَلَسني الطالب! 

بَصل )= هساند( متعدی است و نیاز به مفعول به دارد و فعل های گزینه های )1(، )2( و )3( یعنی )َجَلَس، ساَفَر و َوَقَف( نیاز به مفعول به ندارند 
َ
فقط فعل أ

و نباید با )نون وقایه( می آمدند.

لَلن، ُیحِزن )غمگین  5
َ
َن )نیکو گردانید، اصالح کرد(، أ حَسَن )خوبی کرد(، َحسَّ

َ
تشخیص )نون حّف یصلا( یز )نون بقایه(: مواظب فعل هایی مانند )أ

َن )مشخص کرد(، َسکن - َیسُکن و…( که نون جزء حروف  َن )آشکار کرد(، َشَحَن )شارژ کرد(، َظنَّ )گمان برد(، َلیَّ مَکَن )امکان دارد(، َویَّ
َ
می سازد(، آمَن، أ

اصلی آن ها است، باشید و اگر قرار باشد که نون وقایه بگیرند، غیر نون آخر آن ها نون دیگری خواهند داشت. مثال: 
ُیحِزنني )ُیحِزُن + نون وقایه + ي(  مرا غمگین می کند … 	 

هنر - 99 ن ما فیه »نون یلوقایة«:  لیر
2( بعُض الّطیور َتبني بیوَتها فوَق األشجار المرتفعة! 1( َیجب علیِك أن ُتحسني لمن لم تکن له قدرة! 

ّن الّنجاَح نتیجُة أعمالِك فحاِولي!
َ
4( یا ُاختي! إن ُتؤمني بأ ؤوف دائمًا  إلی تعّلم العلوِم الّنافعة!  مي الرَّ 3( ُیرشدني معلِّ

در گزینۀ )3( نون وقایه داریم: )ُیرِش�د + نون + ي(. اما در بقیۀ گزینه ها، فعل های )ُتحس�ني، َتبني و ُتْؤمني( نون وقایه ندارند و نون به کار رفته در آن ها 
جزء حروف اصلی خود فعل می باشد.

یک روش س�اده و مطمئن را برای تش�خیص اینکه فعل مورد نظر )نون وقایه( دارد یا )نون( به کار رفته در آن جزء حروف اصلی اس�ت به ش�ما 
یاد می دهم: اگر »ني« آخر فعل را حذف کنیم و فعل مورد نظر بدون معنی باش�د و کامل نباش�د، نتیجه می گیریم فعل مورد نظر نون وقایه ندارد )مانند 

فعل های به کار رفته در گزینه های )1(، )2( و )4( تست باال(.

به کلمات )في )در(، إَلا )به، به س�وی، تا(، ِمن )از(، َلَلا )بر، روِی(، وـ )به وس�یلۀ، در( و …( که معادل حروف اضافه در فارس�ی می باش�ند، حروف َجر گفته  1
می شود. به اولین کلمۀ بعد از حروف جر، مجرور به حرف جر گفته می شود و حرف جر همیشه با اسم یا ضمیر بعد از خود ترکیبی به نام )جار و مجرور( می سازد.

ذهبُت  م�ن    الق��ری��ة      إل�ی    الم�دین�ة.	 

)جار و مجرور( هم در جملۀ اسمیه به کار می رود و هم در جملۀ فعلیه. اما اگر در جملۀ اسمیه به کار برود، گاهی خبر است. 2
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ّبه( چه زمانا نقش خبّ جمله هی ییفا ما کند ب وه لباهت ساسه تّ خبّ یز نوع »شبه جمله« ما سازس؟ 3 )جاه ب مج
دقت کنید، جار و مجرور برحسب اینکه وسط جمله آمده باشد یا اول جمله، از نظر )خبر( واقع شدن متفاوت است. 

یلف( یگّ بسط جمله یعنا وعد یز مبتدی ویاید: فقط هنگامی خبر است که انواع دیگر خبر در جمله نیامده باشند. به مثال های زیر توجه کنید:

لمیذ  في الم�درس�ِة   َم�وج�وٌد.	 التلمیُذ في المدرسِة.	  التِّ
خبر- مفرد فقط جار و مجرور است 

و خبر به شمار نمی رود.

ّبهی یبع جمله واشد: )به شرطی که مستقیمًا بعد از آن فعل نیاید(، اصواًل خبر است، از نوع شبه جمله که به صورت مقّدم آمده است. ب( یگّ جاه ب مج
به مثال ها توجه کنید:

في الم��درس��ِة    معّلٌم …	 
صد در صد خبر مقّدم

از نوع )شبه جمله(
مبتدای مؤّخر

اسم
ب�ات��اِت    ف�وائ�ُد …	  ِلل�نَّ

صد در صد خبر مقّدم
از نوع )شبه جمله(

مبتدای مؤّخر

اسم
دقت کنید که در این حالت یعنی هنگامی که 
خبر قبل از مبت�دا می آید، مبتدای ما معمواًل 

نکره است و »ال�« ندارد.

یف        َی�حُص�ُد	  في المس��اِء     َرَج�َع	 في الصَّ

)جار و مجرور( اگر بعد از مبتدا بیاید، فقط هنگامی خبر است که انواع دیگر خبر در آن جمله نیامده باشند، اما اگر اول جمله بیاید، اصواًل خبر 
)مقّدم( است، البته به شرطی که مستقیمًا بعد از آن فعل نیامده باشد.

مًا: ز یلخبّ لیس ُمقدر میر
َحر!  2( َلها ُمناجاٌة في وقت السَّ ٌخ ُیِحبُّ المطالعة!  

َ
1( لي أ

4( َعَلی الّشجرِة ُعصفوٌر صغیٌر! ُجوُم الّسماَء!   3( في الّلیل ُتضيُء النُّ

در گزینۀ )3( چون بعد از )في الّلیل(، فعل )ُتضيُء( آمده است، کل عبارت، »فعلیه« تلّقی می شود. بنابراین خبر مقّدم و مبتدای مؤّخر نخواهیم داشت. اما 
در بقیۀ گزینه ها خبر از نوع »شبه جمله« و اسم مرفوع بعد از جار و مجرور، »مبتدای مؤّخر« می باشد. 

ّبف جّ ب معنا رّ کدیم: اغلب حروف جر برحس�ب جمله ای ک�ه در آن به کار رفته اند، چندین معنی دارند. به مهم ترین معانی هر  4 ــن ح مهد تّی
کدام از حروف جر توجه بفرمایید:

 ِمن: یز 1
ِمن المکتبِة: از کتابخانه	 
)… َحّتٰی ُتنِفقوا ِمّما ُتِحّبوَن( )»ِمّما: ِمن + مای موصول«: از آنچه(: تا انفاق کنید از آنچه که دوست دارید.	 

»ِمن« همیش�ه حرف جر و به معنی )از( اس�ت و نباید آن را با »َمن« که اس�م به شمار می رود و برحسب مورد به معنی )کسی که، چه کسی و هر 
کس( می باشد، اشتباه گرفت.

 في: سه 2
َیلعُب في الّساحِة: در حیاط یا میدان بازی می کند.	 
فیِه خیٌر َکثیٌر: در آن خیر فراوانی است.	 

إَلا: وه، وه سوی، تا 3
باح إَلی الَمساء: … از صبح تا عصر	  … ِمن الصَّ
ماِء: به آسمان نگاه کن.	  ُانُظر إَلی السَّ

َلَلا: وّ، هبِی، وه زیاِن 4
الکتاُب َعَلی الِمنضدِة: کتاب روی میز است.	 
الُم علیه …: سالم بر او … 	  السَّ
هُر َیوماِن: َیوٌم َلك و َیوٌم َعَلی�ك1: روزگار دو روز است: روزی به سوِد تو و روزی به زیاِن تو است.	  الدَّ

1- یعنی روزگار به یک حالت باقی نمی ماند و چرخان و غیرثابت است.

خبر )شبه جمله(

فعل فقط جار و مجرور است
 و خبر مقّدم نمی باشد.

فعل فقط جار و مجرور است
 و خبر مقّدم نمی باشد.
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حرف جر )َعَلی( اگر یبع کالم قرار بگیرد، یغلب1 از معنای جار و مجروری خارج می شود و به صورت فعل )بر تو واجب است، پایبند باشید و …( معنی می شود. 

به مثال ها توجه کنید:
خالِق …: به صفات برتر اخالقی پایبند باشید … 	 

َ
َعلیُکم بمکاِرِم األ

َعلیِه أْن یقوَل الحقَّ …: بر او واجب است که حق را بگوید … 	 
َعَلی الّناِس ِحجُّ البیِت …: بر مردم واجب است زیارت کنند خانۀ خدا را )به حج بروند( … 	 
وـ : وه بسیلۀ، وا، سه 5
ُم ِباقتدار: با اقتدار صحبت می کند.	  َیتکلَّ
ُیعاِلُجُه باألدویة2: به وسیلۀ )با( داروها او را معالجه و درمان می کند.	 

حرف جر »ب�« گاهی از معنی یصلا خوس یعنا )وا، وه بسیله( خارج می شود و به صورت )در( معنی می شود. )این حالت معمواًل هنگامی به وجود 
می آید که حرف )ب�( با محل و منطقه به کار برود( مانند:

َنَصَرکم اهلُل ِب�َبدر: خداوند شما را سه )جنگ( بدر یاری کرد 	 
بنابراین اگر چهار گزینه به ما بدهند و بپرس�ند حرف جر )باء = ب�( در کدام گزینه معنی اصلی خود را نمی دهد باید دنبال گزینه ای بگردیم که حرف جر 

)باء( در آن به صورت )با( یا )به  وسیله( ترجمه نمی شود. 

ز حّف یلجّ یلـ )واء( مختلفًا: )من حیث یلمعنا(  َمیِّ
2( ُتغَسل المالبس بالماء و الصابون! 1( ُوِلَد هذا الصحابّي بمّکة المکّرمة!  

4( َعاَلَج الطبیُب المریَض باألعشاب الطبّیة! 3( َبَنٰی الُمهندسون ذلك السّد بالحدید و الفلّزات …! 

حرف جر  )ب�( در گزینۀ )1( به معنی )در( می باشد، در حالی که در بقیۀ گزینه ها معنی )با( یا )به  وسیله( می دهد.

همان طور که در درس دوم عربی دهم همین کتاب توضیح داده شد، حرف جر »ب�« اگر بعد از فعل بیاید اغلب معنی آن فعل را دگرگون می کند و آن فعل 
همراه با )… را( ترجمه می گردد. به مثال های زیر توجه کنید:

جاء )آمد( …  جاء بالکتاب )کتاب را آورد(	 

ّیی، یز آِن )ماِع(، سیشتن، وه 6 لـ : و
ِل�کلِّ َداٍء دواٌء: هر درد و بیماری دوایی دارد.	 
ُقلُت ِل�َصدیقي: به دوستم گفتم.	 
َهذا البیُت َل�نا: این خانه از آِن ماست.	 
(: به دانشگاه نرفتم، برای اینکه مریض بودم. )الجامعة: دانشگاه(	  نَّ

َ
ّني ُکنُت َمریضًا )ِل� + أ

َ
ما ذهبُت إلی الجامعة ل�أ

 یاسآبهی مهد: »ِل�« اگر همراه با اس�م اول عبارت بیاید، حرف جری اس�ت که ملکیة )= مالکیت( را می رس�اند و به معنی )از آن …( یا )دارم، داری،  دارند 
و …( می باشد؛ مانند: َلکم کتاٌب …: کتابی دارید …

ك )= الم یلملکیة(: ز الم یلَتملُّ َمیِّ
2( الیوَم َسوف أذهُب ِلُمشاهَدة ُمباراة کرِة الَقدِم! 1( َنجتهُد کثیرًا ِلَننَجَح في دروِسنا و أعمالنا! 

ضُع فیها أشیاء ثمینة!
َ
4( ِلي حقیبة أ 3( اهلُل ُیعِطي الِحکَمَة ِلَمن َیشاء!  

گزینۀ )4(. »لـ« با اسم یا ضمیر اگر سه یبع جمله ویاید، اصواًل معنی )دارم، دارد و …( یعنی »مالکیت« را می رساند و »ل�« در گزینۀ )4( چنین است.
1- دقت کنید این مورد به صورت قاعده و قانون نیس�ت، بلکه همان طور که در خود نکته اش�اره ش�ده اس�ت، برحسب جمله و مفهوم آن می توان چنین معنی را برداشت کرد. یعنی )َعلی + 

ضمیر یا اسم( را به صورت فعل معنی کرد. در مثال های زیر حرف )َعَلی( با اینکه اول جمله آمده است، به صورت )بر، روی( معنی شده است. به مثال های زیر توجه کنید:
الُم: سالم بر شما	 َعَلی المنضدة کتاٌب: کتابی روی میز است.	  َعَلیُکُم السَّ

2- )أدویة( در عربی جمع )َدواء( و به معنی »داروها« می باشد. )َادویه( در فارسی به معنی چاشنی غذا و آنچه برای طعم دادن یا تند کردن غذا به آن افزوده می شود، است.

تست

پاسخ

یـادآوری

تست

پاسخ
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در درس های بعد، یعنی در درس 6 از کتاب عربی یازدهم با انواع )ِل�( بیشتر آشنا خواهیم شد، دقت کنید که )ل�( فقط موقعی حرف جّر است که 
با اسم1 یا ضمیر متصل بیاید. اما اگر با فعل مضارع بیاید، حرف جر نخواهد بود، بلکه حرف ناصبه یا حرف جازمه است و به معنی )تا( یا )باید( می باشد.

)ِل�( حرف جر اگر با ضمیر متصل بیاید، اغلب به جای کسرۀ اول، فتحه خواهد گرفت.2

�ُه	 
َ
�َك	 لِـ + �ُه  ل

َ
ِل� + َك  ل

 َلن: یز، سهواهۀ 5
ئاِت: خداوند از بدی ها درمی گذرد و آن ها را می بخشد. 	  یِّ اهلُل َیعفو َعِن السَّ
َسألُت َعِن الموضوِع: دربارۀ موضوع سؤال کردم. 	 
 کَـ : ماننِد، رمچون 6

جوِم: علماء ماننِد ستارگان هستند.	  الُعَلماُء َکالنُّ
َوجُهُه َکالَقَمِر: صورِت او ماننِد ماه است. 	 

 )َك( حرف جر است، ولی از نظر معنایی حرف تشبیه )= بیان مشابهت( به شمار می رود.

)َک( اول اس�م همیش�ه حرف جر و به معنی )مانند، همچون( اس�ت، اما اگر به انتهای اس�م یا حرف متصل ش�ود یعنی به صورت »َك« یا » ِك« 
بیاید، ضمیر خواهد بود، نه حرف جر؛ مانند:

ِمن�َك: از تو	 /کتابَك: کتاِب تو	 /ک�ا  لُمعّلِم … )مانند معلم …(	 

ٰا: تا 7 حتر
حرف )حّتی( انواع گوناگونی دارد، اگر با اس�م بیاید، می تواند حرف جر باش�د، اما اگر با فعل مضارع بیاید، حرف ناصبه اس�ت. )َحّتی( اگر حرف جر باشد، 

معنی )تا( می دهد. 
ی الُغروِب: تا غروب درس خواندم. 	  َدَرْسُت َحتَّ

 بیب َقَسد 8
)واو( اول جمله معمواًل واو قسم به شمار می رود و جزء حروف جر می باشد، مانند: َو العصِر إنَّ اإلنساَن … )به عصر و زمانه قسم …( 

برخی از فعل ها با حرف جر مخصوص به خود به کار می روند. باید توجه داش�ت هنگام ترجمۀ چنین فعل هایی نیازی به ترجمۀ خود حرف جر نمی باش�د. 
مهم ترین این فعل ها عبارت اند از:

َحسَّ ِب� : احساس کردَشَعَر ِب� : احساس کرد
َ
قام ِب� : به جای آورد، انجام دادأ

َش َعن: جستجو کردَبَحَث َعن: جستجو کرد َرِغَب في )دوست داشت( ≠ َرِغَب َعن )بدش آمد، رویگردان شد(َفتَّ

باید توجه داش�ت که حروف جر غیر از معانی که در این درس برای آن ها گفته ش�ده، ممکن اس�ت معانی دیگری هم داش�ته باش�ند )که از ش�ما خواس�ته 
نمی ش�ود(. در ضمن حروف جر به این ده مورد محدود نمی ش�وند، اما مؤلفین محترم کتاب های درس�ی برای مراعات حال ما و شما به این چند مورد اکتفا 

کرده اند. 
ّر سه ویت زیّ آمده یند: ّبف ج ّیی وهتّ وه خاطّ سپّسن، تمام ح و

َخ�ال ُم�ْذ  ُمْن�ُذ  و  بیب  و  الم  و  کاف  و  ت�اء  و  ــاء  ــاو إَل ــا،  َحتر ــا،  َلَل ــن،  َل ــي،  ف َع�دا،  ــن،  ِم َحاش�ا،   ، ُربَّ

نون وقایه و حروف جر

نون وقایه بین فعل و ضمیر )ي( قرار می گیرد: َعَرَف�ن�ي 1

حس�ني و …( نون وقایه ندارند زیرا نون جزء حروف اصلی این فعل هاس�ت؛ بنابراین )ي( به کار رفته در این قبیل  2
َ
علني، أ

َ
فعل هایی مانند )الَتحزني، أ

فعل ها، فاعل است نه مفعول به.

1- یاسآبهی: مصدرها مانند »تعلیم، ِاکِتشاف، ِامِتحان، ُمعاَلَجة، ُحضور، ِکتابة، ُخروج و …« اسم به شمار می روند. بنابراین اگر )ِل�( اول آن ها بیاید، این )ِل�( حرف جر خواهد بود.
2- یستثناء: اما اگر با ضمیر »ي« بیاید، همان کسره یعنی )�ِـ�( خواهد بود:ل� + ي  ِل�ي )برای من(

مجرور به حرف جر ضمیرضمیرحرف جر

واو قسم = حرف جر

ضمیر ي
نون وقایه

فعل
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هر فعلی که دارای نون وقایه باشد 3
»ي« بعد از نون وقایه = مفعول به 1
خود فعل »متعدی« است 2
در ترجمۀ آن از )مرا، از من، به من( استفاده می کنیم 3

مهم ترین حروف جر عبارتند از: )في، إَلی، ِمن، ب� ، َعَلی، ِل� ، …( 4
ّبه گفته می شود. 5 به اولین کلمه بعد از حروف جر، مجرور به حرف جر و به )حرف جر + اولین کلمه بعد از آن( روی هم رفته، جاه ب مج
به معنی ویژه برخی از حروف جر توجه خاص داشته باشید: 6

 قاَم ب� : انجام داد، به جای آورد.	 
 ُوِلَد بالُکَویت: … در کویت	 
 علیکم باالجتهاد: بر شما است )= شما باید( …	 

م( از نوع شبه جمله باشد. 7 )جار و مجرور( اول عبارت می تواند خبر )خبّ مقدر

ّر ُمناسب: الیة وحّف ج ْکِمْل یلعباهیِت یلتر
َ
أ

سرة فِلمًا رائعًا ……… الّدالفین.  )ِمْن، في، َعن، َک�  (
ُ
1( ُیشاِهُد أعضاء األ

)ب� ، ِل�  ، ِمن، إلی( صوات ُمعّینة. 
َ
م ……… ِاستخدام أ ن تتکلَّ

َ
الفیُن َتستطیُع أ 2( الدَّ

)في، ِمن، َک�  ، ِل�  ( 3( العاِلُم بال َعمٍل ……… الّشَجر ِبال َثمٍر. 
)في، إَلی، ِل�  ، َعَلی( 4(  َقرأِت هذا الموضوع ……… َموسوعة ِعلِمّیة. 
)ِمن، إَلی، َعن، َک�  ( وَصَله ……… الّشاطئ. 

َ
نقَذ إنسانًا ِمن الَغَرِق و أ

َ
5( هو أ

)َعَلی، ِمن، في، ب�  ( یاُم َکما ُکِتَب ……… اّلذیَن ِمن قبلُکم(  6( )ُکِتب علیکم الصِّ
)ِل�  ، َعن، في، َک�  (  ْعنا َفریَقنا الفائَز ……… الَملعِب.  7( شجَّ
)إَلی، في، ِب�  ، َعن( 8( َهل ساَفرَت ِمن قبل ……… شیراز؟ 
)ِب�  ، ِل�  ، َعن، ِمن( عشاَب الّطّبّیَة. 

َ
9( َبعُض الَحَیواناِت َتعِرُف ……… غریزتها األ

)ِب�  ، إَلی، في، ِمن( 10( َکَتْبُت ِرسالًة ……… َصدیقي.  

ّیغات یلتالیة )613 - 621(:   ّیِغ أب یلف َما ُرو یلُمناِسب ِللف
ًا في ……… ب ………«- 613 ي یلَجیُش َسبهًی ُمهمر »ُیؤسر

4( ااِلستالِم - االستقباِل 3( الَبرِّ - الِجباِل  2( الَجاِمعِة - الُحدودِ  ْلِم  1( الَحرِب - السِّ
ًّی ِمن یلُعلوِم!«- 614 ٌّ َیْجَمُع َکثی »……… ُمعجٌد َکبی

4( الِخزانة 3( الَجاِمَعة  2( الِبطاقة  1( الَموسوعة 
سیاِن!«- 615 ُّ یلنِّ َك کثی نر

َ
ِق َتقویة ………، أِل ُّ ّیءِة کتاٍب َحوع ُط نصُحَك وق

َ
»أ

ِة 4( الَحادَّ 3( الّذاِکَرِة   2( الَعینیِن  1( الَعَضالِت 
616 -»! دِّ ِس ب یلشَّ َنفُّ »……… ُلضٌو ِللتَّ

4( الَفُم نُف 
َ
3( األ ئةُ  2( الرِّ درُ  1( الصَّ

اِنیِة ……… ال َیْعمُل!«- 617 بلٰا ……… َمکسوٌه ب في یلُغّفِة یلثر
ُ
»في یلُغَّفِة یأل

یاَنُة ُف - الصِّ 4( الُمَکیِّ ُف  3( َسریٌر - الُمکیِّ 2( ِمصباٌح - َشرَشٌف  1( َشرَشٌف - ِمصباٌح 

29 

درس هفتم: نون وقایه و حروف جر
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الِم!«- 618 ُق کلر مکاٍن في یلظَّ َّ یل َیغ واِء في یللر َّ اُه یلَکه »لنَدما ……… تیر
4( ُینِفُق ِصُل  3( َیتَّ 2( َیْنَسِحُب  1( َینَقِطُع 

»کاَن کلُّ طالٍب َیلعُب ……… ومهاهٍة!«- 619
4( َتّیاَرُه 3( واجَبهُ  2( دوَرهُ  1( َوقَتُه  

تي ……… ِصغاَهرا!«- 620 بوَنِة یلر لفیُن ِمن یلحیویناِت یللَّ »یلدُّ
4( َتْقفُز 3( ُتؤدي  2( ُترِضُع  1( َتْفوُق 

ِّ یلَساِئِق!«- 621 ِّطيُّ ……… ِلَتحذی »یلشُّ
4( َیفوُق 3( َیْسحُب  2( َیْصِفرُ  1( ُیَغّني 

ّجمُة یلصحیحُة ِلما َتحَتُه خطر )622 ب 623(:   ما ري یلتر

َمکِة!«- 622 مکِة ِضْعَفي تلَك یلسَّ »بزُن َرذِه یلسَّ
4( چندین برابر 3( دو برابر  2( یک چهارم  1( نصف 

دیُق!«:- 623 ني یلصَّ َّ »… ِیْخَتَب
4( … مورد آزمایش قرار می گیرم. 3( … می آزمایم او را  2( … مرا آزمود  1( … آزمودم او را 

ّیغ:- 624 ز یلجویب یلغیّ یلمناسب ِللف َمیِّ
نوف

ُ
2( ِللدالفیُن ……… َحاّدة: أ ساور 

َ
ختي خمسة ……… ِمن فّضٍة: أ

ُ
1( َتمتلك أ

4( الخّفاش طائر ِمن ……… : اللبونات خرٰی: ُینِقذ 
ُ
3( رأَیُت ِسنجابًا ……… ِمن شجرة ِالی أ

ز یلخطأ )َحَسب یلتوضیحات(:- 625 َمیر
1( وسیلة ِللسفِر َعْبَر الجّو: الطائرة  

2( وسیلة تحمل المسافرین من مکان إلی آخر عن طریق الَبّر: الَحاِفلة
ف  3( جهاٌز یقوم بتلطیف درجة الحرارة: الُمکیِّ

حاس 4( ِمن الفلّزات الغالیة ِجّدًا ذات الّلون األصفر: النُّ
اه«:- 626 ذي ال ُتناِسبه کلمة »َتیر ز یلجویب یلر َمیِّ

1( َعصفْت ریاٌح شدیدة و َحَدث ……… في ماِء المحیط!
نقذه!

َ
عماق بشّدٍة لکنَّ صدیقي أ

َ
2( َسَحَب ……… الماِء َرجاًل إَلی األ

3( کیَف تطاِلع دروسك عندما َینقطع ……… الکهرباء!
م باستخدام ……… ُمعّینة. ن َتتکلَّ

َ
نَّ بعَض الحیوانات تستطیع أ

َ
4( َقرأُت في َموسوعة أ

ّیغ:- 627 ز یلفعل یلغیّ یلمناسب ِللف َمیِّ
2( ……… عمُر أخي خمسَة عشر عامًا: َیبلُغ ي  1( هذا الالعب ……… دوَره بمهارة باِلَغٍة: ُیؤدِّ

ن ……… باستخدام أصوات ُمعّینة: تقفز
َ
4( إّن الدالفین َتستطیع أ س رسالة من المدیر: ِاسَتلَم  3( ……… الُمدرِّ

ٌة:- 628 ْز ما لیس فیه کلماٌت متضاسر َمیِّ
1( َفَوجَد قومًا ِمنهم صالحون و ِمنهم فاِسدون َفِاْبَتِعْد ِمن الفاسدیَن.
2( َعَلی اإلنساِن أْن َیشَکر الخالَق العظیَم َعَلی ِنَعِمِه في الَبرِّ و الَبحِر.

الفیُن ما تحت الماء ِمن عجائَب و أسرار و ُتساِعُد اإلنساَن َعَلی ِاکتشاف األسماِك. 3( َتکِشُف الدَّ
عَلی و َینزل ِلصید األسماك إلی األْسَفِل.

َ
4( َیْقِفُز الفي َبعِض األحیاِن إَلی األ

یت:- 629 ّیسفات أب یلمتضاسر حیح في یلمت ز یلصر َمیِّ
2( ِکبار = أکثر / َدَفَع ≠ َبَعَث 1( َبغتًة = َفجأًة / أقلَّ ≠ أکثر  

رسَل / شاِطئ ≠ ساحل
َ
4( َبَعَث = أ رسَل / َظالم ≠ َضوء  

َ
3( ِاستلَم = أ

630 -: ِّ کسی ز یلخطأ في جمِع یلتر َمیِّ
مالك

َ
4( َمِلك: أ 3( َعجیب: َعجاِئب  2( َصغیر: ِصغار  نوف 

ُ
نف: أ

َ
1( أ

631 -: ِّ ذي کلر کلماِتِه َتدعر َلَلا َجمِع یلتکسی ز یلجویَب یلر َمیِّ
ساور

َ
2( ِبحار - أسماء - ِعباد - أ 1( ُذنوب - ُسُقوط - ُطیور - َفطور  

4( ِکبار - ِصغار - َسحاب - ِحرباء 3( أحادیث - ِرجال - َطعام - فریق  
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ن یالصحر ب یألسقر في یلجویب ِللتّجمة ِمن یب یلا یلعّویة )632 - 658(:   َلیر
دیِق!«:- 632 ْفنا َلَلا رذی یلصَّ ِّّ »َل

2( آشنا کن ما را با این دوست. 1( آشنا شدیم با این دوست.  
4( بشناسیم این دوست را. 3( این دوست را شناختیم.  

ٍة!«:- 633 لَلا وقور
َ
»َهَفَعني َشي ٌء َوْغَتًة إلا یأل

2( ناگهان چیزی مرا با قدرت به سمت باال برد. 1( ناگهان چیز قدرتمندی مرا باال کشید. 
4( یک مرتبه چیزی را با قدرت به سمت باال بردم. 3( ناگهان کشیده شدم به وسیله چیزی با قدرت به سمت باال. 

هیسِة أیضًا!«:- 634 یُت َیدُهسَن في َمکتبِة یلَمْدَهسِة َفَعَليَّ ِوالدِّ »کانْت َزمیالتي یلُمجدر
1( هم شاگردی های کوشا در مکتب مدرسه می آموختند پس من هم آموختم.

2( هم شاگردی های کوشایم در کتابخانه مدرسه درس می خواندند پس من نیز باید درس بخوانم.
3( هم کالسی های کوشای من در کتابخانه مدرسه درسی می خوانند پس من نیز همچنین درس می خوانم.

4( هم شاگردی هایم کوشا بودند و در کتابخانه مدرسه آموزش می دادند پس بر من واجب است که آموزش ببینم همچنین.
یِء!«:- 635 وي صباَح رذی یلَیوِم إَلا یلَمطاه اِلستقباِع ُضیوِفِه یألِلزر

َ
»َوَعَثني أ

1( امروز صبح پدرم برای استقبال از مهمانان عزیزش به فرودگاه شهر رفت.
2( امروز صبح پدرم مرا برای استقبال از مهمانان عزیزش به فرودگاه فرستاد.
3( صبح این روز فرستاده شد پدر برای استقبال از مهمانان گرامی به فرودگاه.

4( صبح آن روز پدر فرستاد مرا به فرودگاه برای پذیرایی از مهمانان گرامی.
ویِب!«:- 636 ّیِق یلصر َّ َصدیقي ِلمسالدیِتِه یلکثیّة لي ب إهشاسي إلا یلطر »َلزمُت أن أشُک

1( تصمیم گرفتم از دوستم به خاطر کمک های فراوانش به من و راهنمایی من به راه درست، تشکر کنم.
2( تشکر می کنم از دوستم که کمک زیادی به من کرد و مرا به راه مستقیم هدایت کرد.

3( باید تشکر کنم از دوست به خاطر کمک های زیادش و راهنمایی او به راه درست.
4( تصمیم گرفتم از دوستی که کمک زیادی به من کرده بود و مرا به راه درست هدایت می کند، تشکر کنم.

ي فقلت لها: أنا ال أستحقر مثل رذی یلتبجیل!«: - 637 متني ُیمر ّر ًّی في أسیء بیجباتي، لذلك ک »حابلت کثی
1( در ادای وظیفه های خود تالش می نمودم و به خاطر همین مادرم مرا گرامی داشت بدین خاطر به او گفتم: من مستحّق این همه توّجه نیستم! 

2( تالش زیادی کردم وظایفم را انجام دهم لذا مادرم مرا گرامی داشت و من به او می گفتم: من مستحّق این همه بزرگداشت نیستم! 
3( در انجام وظایف خود بسیار تالش کردم، بدین خاطر مادرم مرا تکریم کرد پس من به او گفتم: من مستحّق این چنین تجلیلی نیستم! 

4( سعی بسیاری نمودم تا ادای وظیفه کنم لذا مادرم از من تجلیل کرد و من به او گفتم: من سزاوار مثل این گونه توّجه نیستم! 
بهبورا سنین لدیدة!«: - 638

ُ
ّْت نهضة أ خَّ

َ
»للمسلمین فضٌل لظیٌد للا یلحضاهة یلحدیثة ب لواَل ُرد َلَتأ

1( مسلمانان سهم بزرگی در تمدن جدید دارند و اگر آن ها نبودند نهضت اروپا سال های فراوانی عقب می افتاد. 
2( در تمدن جدید فضل و سهم فراوانی از آن مسلمانان است و بدون آن فضل، نهضت اروپا برای سال های زیادی رشد نمی کرد. 

3( بدون شک مسلمانان سهم فراوانی در فرهنگ مدرن داشتند و بدون آن ها نهضت اروپا سال های زیادی دوام نمی یافت. 
4( مسلمانان سهم بزرگی در تمدن جدید دارند و بدون آن ها نهضت اروپا برای سال های فراوان در عقب ماندگی بود. 

ذي ُیتعبها رو یلجهل، فاقبلوی للا یلِحَکد لّفع تعبها!«: - 639 »إنر یلقلوب تتعب کاألودین،ب یلر
1( قلب ها مثل بدن هستند، از جهالت خسته می شوند، پس برای رفع خستگی آن ها به حکمت ها روی بیاورید! 

2( بدن ها را قلب ها خسته می کنند، و عّلت آن جهل است، پس سخنان حکیمانه را بپذیرید تا از خستگی بدر آیند! 
3( بدن ها مثل قلب ها خسته می شوند، و جهل است که آن ها را خسته می کند، سخنان حکمت آمیز را قبول کنید تا از خستگی بدر آیند! 

4( قلب ها مثل بدن ها خسته می شوند، و آن چه آن ها را خسته می کند جهل است، پس برای برطرف کردن خستگی آن ها به حکمت ها روی بیاورید! 
»کان یزسیس قلقي کلر یوم لندما تمضي یألیرام ب أنا ما کنت ألمل لماًل مفیدًی!«: - 640

1( هر روز که می گذشت اضطراب من بیشتر می شد، چون من کار مفیدی انجام نداده بودم! 
2( وقتی روزها می گذشت در حالی که هیچ کار مفیدی انجام نمی دادم اضطرابم هر روز بیشتر می شد! 

3( هر روز نگرانیم افزایش می یافت، در حالی که هیچ کار مفیدی انجام نداده بودم و روزها گذشته بود! 
4( هنگامی که روز ها می گذشت، هر روز به نگرانی هایم افزوده می شد در حالی که کاری مفید انجام نمی دادم! 
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ة!«: - 641 امًا لدیدًة في یلمکتبات یلعامر ّبهُة إلا أن أوحَث لن کتاٍب، أیر »ألجأتني یلضر
1( ضرورت جستجو دربارۀ کتابی بارها مرا به گشت زدن در کتابخانه های عمومی وادار کرده است. 

2( یک کتاب ضروری، روزهای زیادی مرا به جستجوی کتابخانه های عمومی مجبور کرد. 
3( ضرورت جستجو دربارۀ کتابی روزهای زیادی مرا به رفتن به کتابخانه های عمومی وادار کرد. 

4( ضرورت مرا مجبور کرد که روزهای زیادی دنبال کتابی در کتابخانه های عمومی بگردم. 
ّجمة:- 642 حیح في یلتر ز یلصر َمیِّ

2( َذَهبُت إلی إصفهان بالحافلة: با خوشحالی به اصفهان رفتم. 1( ِمن ُهنا إلی ُهناَك: از اینجا و آنجا. 
ٍة َقصیرٍة جّدًا: دنبال داستان بسیار کوتاهی می گردم. بحُث ِعن ِقصَّ

َ
4( أ 3( َشاَهدُت ِفْلمًا رائعًا: فیلم ترسناکی را دیدم. 

ّجمة:- 643 ّیَغ َحَسب یلتر  یلف
ْ
ِیمأل

تش یست!« ِتِه: وّتّی سینشمند وّ غیّ خوس مانند وّتّی پیامبّ وّ ُیمر مَّ
ُ
ِبير َلَلا أ ِه ……… َفضِل یلنَّ ِّ »َفضُل یلعاِلِد ……… غی

4( َعَلی - ک� 3( ب� - مثل  2( َعَلی - َمع  1( إَلی - ب� 
ّیی صید - 644 »َیْقفُز یلدلفیُن في َوعض یألحیان ……… یألْللا ب ینزع ……… صید یألسماك إلا یألسفل: سلفین گارا وه سمت واال ما َپّس ب و

مارا وه پایین ما هبس!«
4( ِل� - إَلی 3( ب� - َله  2( إلی - ِل�  1( َعَلی - حّتی 

ّجمِة:- 645 ز یلَخطأ في یلتَّ َمیِّ
1( َهو َیْلعُب َدوَرُه ِبمهارٍة باِلغٍة: او نقشش را با مهارت فراوانی بازی می کند.

2( ِلکلِّ َمدرسٍة ُمختبٌر إاّل َمدرسَتنا: هر مدرسه آزمایشگاهی دارد به جز مدرسه ما.
بدًا: هم کالسی من بسیار باهوش است و هرگز تنبلی نمی کند.

َ
3( َزمیلي َذکيٌّ َجّدًا و ال َیَتکاَسل أ

ُر اإلنساَن: ُمتحیر می شود انسان از شگفتی های زیاد دریا. 4( َعجائُب الَبحِر َکثیرٌة و ُتحیِّ
ّجمة:- 646 ز یلخطأ في یلتر َمیِّ

ْمَتني: نفع و سود من در چیزی است که به من آموختی. ْنِفْعني ِبما َعلَّ
َ
1( أ

2( )َلکم دینکم و لي دین(: دین شما از آن خودتان و دین من از آِن خودم.
3( )… حّتی ُتنفقوا مّما تحّبون(: … تا انفاق کنید از آنچه که دوست می دارید.

ْمني ما َیْنَفُعني: بیاموز به من آنچه که سود برساند به من. 4( َعلِّ
ّجمِة:- 647 ز یلخطأ في یلتر َمیِّ

2( َعلیُکم بمکارم األخالِق: به صفات برتر اخالقی پایبند باشید. 1( َعلیَك ِبِذْکِر اهلِل: بر تو است که خدا را یاد کنی. 
: بر ما واجب است که حق را بگوییم. 4( َعلینا أْن َنقوَل الحقَّ 3( َلکم دیُنکم: بر شما است که به دینتان پایبند باشید. 

ن یلخطأ:- 648 َلیِّ
عَلی بقّوٍة: ناگهان چیزی با قدرت مرا به سمت باال برد!

َ
1(  َرفَعني َشيٌء َبغتة إلی األ

بي إلی الَمطار اِلستقبال ُضیوفِه: پدرم مرا برای استقبال از مهمانانش به فرودگاه فرستاد!
َ
2(  َبعَثني أ

3(  َنَصَحْتني ُاّمي بأسلوب جمیل و َقبلُت کالمها: مادرم به شیوۀ زیبایی مرا نصیحت کرد و سخن او را پذیرفتم!
4(  َعّلمني أخي درسًا من کتاب الکیمیاء: درسی را از کتاب شیمی به برادرم یاد دادم!

ن یلخطأ:- 649 َلیِّ
1(  به مادر بسیار احترام بگذار تا خشنودی خدا را به دست بیاوری!: ِاحترمي أّمك کثیرًا ِلتنالي رضا اهلل!

2(  معلمم به من پیشنهاد کرد که به دوستم در فهمیدن زبان عربی کمك کنم!: ِاقترح َعلّي ُمعلمي أن ُاساِعد صدیقي في َفْهم اللغه العربّیة!
بدًا ألّنه َیخاُف ِمن الُظلمة!

َ
خي الصغیُر في الغرفة الُمظِلمة أ

َ
3(  برادر خردسالم هرگز در اتاق تاریک نمی خوابد زیرا از تاریکی می ترسد!: ال یناُم أ

4(  ما به علت زیادی تکالیف درسی مان نمی توانیم به مهمانی برویم!: نحن لم نقدر علی أن نذهب إلی ضیافٍة بسبب الواجبات المدرسّیة!
انسانی خارج - 91- 650 ّة ألنره قد ینتخبها ونفسه!«:   »للا یلبخیل أن ال یشتکي حیاته یلمحقر

1( کسی که بخیل است زندگی محّقر را خود پذیرفته، پس نباید از آن شکایتی کند! 
2( بر بخیل واجب است که زندگی فقیرانه ای که خود انتخاب کرده بپذیرد، و شکایتی نکند! 

3( انسان بخیل الزم نیست که از زندگیش که محّقر است شکایت کند، زیرا انتخاب خود اوست! 
4( انسان بخیل نباید از زندگی حقیرانۀ خود شکایت کند، زیرا خود آن را انتخاب کرده است! 
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زبان - 92- 651 اد!«:  ّر رذی یلعمل یلحسن لند یلنر ا یستم ي لنا خدمة حتر »للینا أن نحتّم کلر من یؤسر
1( باید همۀ خدمتگزاران که خدمتی انجام می دهند مورد احترام ما واقع شوند تا بین مردم این اعمال خوب رایج شود!

2( بر ماست که هر کس را که برای ما خدمتی انجام می دهد احترام کنیم تا این عمل نیک نزد مردم استمرار یابد!
3( احترام گذاشتن به هر کسی که خدمتی را به ما ارائه می دهد واجب است تا این عمل نیک نزد مردم ادامه یابد!

4( همۀ کسانی را که برای ما خدمتی انجام می دهند، باید احترام بگذاریم تا نیک ترین عمل نزد مردم رایج شود!
زبان - 98 - 652 »وزهگان ویان کّسه یند که وه کاه وّسن لقل سه یموه یز نشانه رای خّسمندی یست!«: 

ل! 1(  إّن العظماء بّینوا أّن استعمال العقل في األمور من عالمات التعقُّ
2(  إّن کبارنا من العلماء شرحوا لنا أّن التمّتع بالعقل من آثار التدّبر لنا !

3(  بّین العلماء أّن االستعمال من قّوة العقل في األمور من میزات التأّمل!
4(  العظماء تبّین أّن االستفادة من الفکر في األعمال عالمة من عالمات التفّکر!

تجربی - 90- 653 ین ب ال یختلفون فیه!«:  ذین ال ُیعاهضون یلدر ّآن، فهد یلر ك وأرل یلق »یجب أن نتمسر
1( تمّسك ما باید به اهل قرآنی باشد که دین با آن ها معارضه نمی کند و بر سر آن اختالف ندارد!

2( مستمسک ما باید یاوران قرآن باشند، همان ها که با دین مخالفتی نمی کنند و در آن اختالفی ندارند!
3( بر ماست که به اهل قرآن تمّسک بجوییم، چه آن ها هستند که نه با دین مخالفت می کنند و نه در آن اختالف پیدا می کنند!

4( ما باید به افراد شایسته در قرآن متوّسل شویم که نه دین را برای نمایش عرضه می کنند و نه اختالفی را در آن مطرح می کنند!
انسانی - 1400- 654 مة، ب أهشدتني إلا سبیل یلخیّ!«:  م لي صدیقي ردیرة في یلحکمة ب یلمولظة کانت قیر »َقدر

1( هدیه ای را که دوستم از حکمت و موعظه ای ارزشمند به من داد مرا به راه خیر هدایت می نماید!
2( دوستم به من حکمت و موعظه ای هدیه داد که ارزشمند است، و مرا به خوب ترین راه هدایت می کند!
3( هدیه ای که دوستم از حکمت و پند به من داد ارزشمند بود، و مرا به سمت بهترین راه ها هدایت کرد!

4( دوستم هدیه ای در زمینۀ حکمت و پند به من تقدیم کرد که ارزشمند بود، و مرا به سوی راه خیر هدایت نمود!
هنر - 89- 655 »وّ ماست که سینشمندین هی وه لنوین مشعل ردییت ینتخاب کنید تا ما هی وه هیه حق هیرنمایا کنند!«: 

1( یجب علینا أن ننتخب علماء نا سراج الهدی إلرشادنا إلی سبیل الحّق!
2( علینا أن نّتخذ العلماء کمشعل الهدایة حّتی یرشدونا إلی طریق الحّق!

3( الواجب علینا اختیار علماء کمصباح للهدی لیدّلنا إلی الصراط الحقیقة!
4( یلزم علینا لکي نّتخذ فضالءنا مشعاًل للهدایة حّتی یهدوننا طرق الحقیقة!

»وّ ماست که ودینید تباسع کلمات وین زوان را سه جهان یمّی طبیعا یست!«:  انسانی خارج )اختصاصی( - 98- 656
! 2(  علینا أن نفهم أّن مبادلة الکلمات في لغات العالم أمر طبیعيٌّ 1(  یجب أن نعلم أّن مبادلة الکلمات أمر طبیعّي بین لغات العالم! 

! 4(  علینا أن نعلم أّن تبادل المفردات بین الّلغات في العالم أمر طبیعيٌّ 3(  یجب أن نفهم أّن تبدیل المفردات بین الّلغات أمر عادّي في العالم! 
جاح«: ما واید یز - 657 ا یلنر بی للا سلوکهد حتر ّر عووات ب َنهضوی وعد یلسقوط ب یستم »للینا أن َنستفیَد من َتجاهب یلَناجحین وأنهد کیف بیجهوی یلصر

هنر - 99 تجاهب ینسان رای موفق ……… 
1( بهره ببریم به اینکه چطور با مشکالت روبه رو شدند و بعد از افتادن برخاستند تا به راه خودشان تا موّفقّیت ادامه بدهند!

2( استفاده کنیم که چگونه با سختی ها روبه رو شده اند و بعد از سقوط برخاسته اند و روش خود را تا پیروزی، ادامه داده اند!
3( بهره مند شویم بدین گونه که با دشواری ها چگونه مواجه می شوند و بعد از سقوط کردن برمی خیزند و بر رفتارشان تا پیروزی باقی مانده اند!

4( استفاده نماییم که آن ها با مشکالت چطور برخورد کرده اند و بعد از افتادن چگونه بلند شده اند و چگونه بر سلوک خود تا پیروز شدن باقی می مانند!
انسانی - 99- 658 تي َنحتاج إلیها!«:  ا ال ُنویجه َقطَعها في یألیرام یلر ة یلکهّواء حتر »یجب للینا أن َنقتصد في یستهالك قور

1( ما باید در مصرف نیروی برق صرفه جویی کنیم تا در روزهایی که به آن نیاز داریم با قطع آن مواجه نشویم!
2( صرفه جویی در مصرف انرژی برق واجب است تا با قطع شدنش در روزهایی که به آن نیاز داریم روبه رو نشویم!

3( الزم است در مصرف انرژی برق صرفه جویی کنیم زیرا در روزهایی که با قطعی آن مواجه می شویم به آن نیاز داریم!
4( بر ما الزم است که در مصرف نیروی برق صرفه جویی کنیم زیرا در روزهایی که با قطع شدنش روبه رو می شویم به آن احتیاج داریم!

ُّ یومان: یوٌم لك ب یوٌم للیك!«:- 659 ر ن یلجویب یلغیّ یلمناِسِب لمفهوم رذه یلعباهة: »یلدَّ َلیِّ
2( چنین است رسم سرای درشت / گهی پشت به زین و گهی زین به پشت 1( دائمًا یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. 

4( الَفَرح َیهزُم الُحزن دائمًا. رور ال َیدوماِن إلی األبد.  3( الّدهُر غیر ثابت و الُحزُن و السُّ
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اُد َلَلا ِسیِن ُملوِکهد!«، یلمفهوم یألقّب لهذه یلعباهة رو:- 660 »یلنر
2( مردم، از دین حاکمان و پادشاهان خود تبعیت می کنند. 1( مردم، دین پادشاهان را قبول ندارند. 

4( پادشاهان، با دین و مذهب مردم کاری ندارند. 3( پادشاهان، دین مردم خود را مراعات می کنند. 
َسِب!«، ما رو یلمفهوم یألقّب ِلهذه یلعباهة:- 661 »َشّف یلَمِّء والعلد ب یألسب ال واألْصِل ب یلنَّ

همّیًة ِمن الِعلم و األدب.
َ
سُب أکثُر أ صُل و النَّ

َ
2( األ دُب أفضُل ِمن الِعلِم.  

َ
1( األ

4( َنستطیُع أْن نکتسَب ِاحتراَم الّناِس ِبالِعلِم و األخالِق الَحسنِة. سِب ِبال أصٍل.  3( الِعلُم ِبال أدٍب َکالنَّ
ة ……… - 662 یر ِحِد!« ُیشیّ رذی یلحدیِث إلا أرمر َّّ َة قاِطُع یل »ال َیدخُل یلَجنر

2( زیارِة القبوِر و ِذکِر الَموتٰی. واُصِل معهم.   1( زیارِة األقارب و التَّ
َدَقِة الجاریِة. 4( الصَّ َفَقِة ِللّناس.   حمِة و الشَّ 3( الرَّ

ًّی«؟- 663 اد کبی ًّی ب في أْلُیِن یلنر ما رو یلمفهوم یألقّب ِلما تحَته خطر في »یللُهدَّ ِیْجَعْلني في َلیني صغی
2( دوری از ریا و تظاهر. 1( دوری از تکبر و خودبزرگ بینی.  

4( اجتناب از ِانزوا و دوری از مردم. 3( کوچک و حقیر بودن.  

ز ما لیس فیه »نون یلوقایة«:- 664 َمیِّ
َمرني بمداراِة الّناِس.

َ
2( إنَّ اهلل أ 1( َربِّ ِاْجَعْلني ُمقیمًا ِللّصالِة.  

ْلِحْقني بالَصاِلحیَن(
َ
4( )َربِّ َهْب لَي ُحکمًا و أ 3( یا ُبَنيَّ ِاْصِبْر َعَلی ما أصابَك.  

ز یلصحیَح في إضافة یلضمیّ:- 665 َمیِّ
َرْتني َرْت + ي: َحذَّ 4( َحذَّ 3( َصدیُق + ي: صدیقني   قوَني  قوَن + ي: ُیصدِّ 2( ُیصدِّ قي   ُق + ي: ُیصدِّ 1( ُیصدِّ

ز یلخطأ )في نون یلوقایة(:- 666 َمیِّ
َمْتني الحیاُة. 4( َعلَّ َمَرني ِبالَمعروِف. 

َ
3( ُهو أ 2( ُهم َنَصحوي کثیرًا.  1( َلْیَتني کنُت فائزًا. 

ٍّّ ب نون یلوقایة معًا:- 667 تي جاء فیها حّف َج ز یلعباهة یلر َمیِّ
قوَل الحقَّ دائمًا.

َ
ْن أ

َ
ِمرُت أ

ُ
2( ِإّني أ مِس.  

َ
خَذ ِمّني کتابًا أ

َ
1( َصدیقي أ

صدقاُء َیْحَتِرُموَنني کثیرًا.
َ
4( هُؤالِء األ نا َیْعَلُم َما في ُقلوِب الّناِس.   3( ربَّ

668 -: ّر ز ما لیَس فیه حّف ج َمیِّ
2( ِلکلِّ َذْنٍب َتوبٌة إاّل ُسوء الُخُلق. 1( )… َحّتٰی ُتنِفقوا ِمّما ُتحّبون(  

وفوا ِبالعهِد ِإنَّ العهَد کاَن َمسؤواًل(
ُ
4( )أ َك أنَت القدیُر.  3( َربِّ ِاغفْر ذنوَبنا و ِارحْمنا ِانَّ

ة أکثّ:- 669 ّبف جاهر ز ما جاء فیه ح َمیِّ
ّبّیة. ت اإلنساَن َعَلی الخواّص الطِّ مراض و قد دلَّ

َ
1( َبعُض الحیوانات َتعرُف العشَب المناسَب ِللوقایِة ِمن األ

ر بِه َبقّیة الحیوانات َحّتی َتْبَتِعَد َسریعًا َعن ِمْنَطقة الخطر. 2( ِللُغراُب صوٌت ُیحذِّ
رًا. 3( ِإنَّ ِلسان القّط سالٌح ِطّبيٌّ دائٌم أِلّنه مملوٌء بُغدٍد َتفرز سائاًل ُمطهِّ

ِمریکا الُوْسطٰی.
َ
ِف َعَلی هذِه الّظاهرة اّلتي َتحدث في أ عرُّ رسَل العلماُء َفریقًا ِلزیارة المکاِن المفروش باألسماك و التَّ

َ
4( أ

لفیُن إنسانًا ……… یلغِّق ب أبَصَلُه ……… یلشاِطٸ«:- 670 الیة »أنقَذ یلدر ّیغاِت یلتر حیَح ِللَف ز یلصر َمیِّ
4( َعن - ِب� 3( إَلی - ِمن  2( َمن - ِل�  1( ِمن - إَلی  

میّ:- 671 ز یلصحیح في إضافة یلضر َمیِّ
4( یعرفون + کم: یعرفونکم 3( َیَحَفُظ + َك: َیحفُظنك  2( أْعَطٰی + ي: أعطاي  1( غرفة + ي: غرفتني 

مًا«:- 672 ُّ ُمقدر تي جاَء فیها »یلخب ز یلعباهَة یلر َمیِّ
2( الّناُس َعَلی دیِن ُملوِکهم. 1( )کلُّ َنفٍس َذائقُة الموت(  

4( ُصدوُر األحراِر ُقُبوُر األسراِر. 3( ِلکلِّ َذنٍب َتوبٌة إاّل ُسوء الُخُلِق.  
ًّی:- 673 ّبه« خب ز »یلجاهر ب یلمج َمیِّ

2( َسالمُة العیِش في المداراِة. 1( العلُم َخیٌر ِمن الماِل.  
4( اهلُل قادٌر َعَلی کّل شيٍء. 3( َنعمُل في المزرعِة ِمن الّصباِح إلی المساِء. 
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ة:- 674 ز یلجملة یالسِمیر َمیِّ
2( في الّظالِم ال َنرٰی األشیاَء. 1( في البدایة َتشّرْفنا بزیارِة العتباِت. 
4( في الغرفِة َنواِقُص َعدیدٌة. 3( في اإلنترنِت َقَرأُت هذا الخبَر.  

مًا:- 675 ز یلخبّ لیس ُمقدر َمیِّ
4( َلُه َذاکرٌة قوّیٌة. نوٌف حاّدٌة. 

ُ
الفین أ 3( ِللدَّ 2( في َمْکَتَبِتنا َموسوعاٌت ِعلمّیٌة.  1( ُبَحْیرة َزریبار في مدینِة َمریوان. 

ة:- 676 ز یلجملة یالسمیر َمیِّ
2( َتعاَشروا کاإلخوان و تعاملوا کاألجانب. نزْلناه و ِبالحقِّ نزل(  

َ
1( )ِبالحقِّ أ

حَسَن اهلُل إلیك.
َ
ْحِسْن کما أ

َ
4( أ ُجِل عالمُة أَدِبِه.   3( َتواُضُع الرَّ

َة:- 677 ز یلُجملَة یلِفعلیر َمیِّ
2( ِاضاَعُة الُفرصِة ُغّصٌة. 1( َلدینا َزمیٌل َذکّي ِجّدًا.  

4( َنْشُر الِعلِم َفضیلٌة. 3( َتْجَمُع الَموسوعُة کثیرًا ِمن الَمعلوماِت. 
َّ لیس مفّسًی:- 678 ز یلخب َمیِّ

دُب الَمرِء خیٌر ِمن َذَهبِه،
َ
2( أ 1( َثمرُة الِعلِم ِإخالُص الَعمِل،  

4( في الَبحِر َعجائُب َکثیرٌة. 3( الشاِطئ ِمْنَطَقٌة َبّرّیٌة ِبجواِر الِبحاِر و الُمحیطاِت، 
679 -: ٌّ ز ما لیس فیِه خب َمیِّ

2( َقلُب الَجاهِل َکبیٍت َخِرٍب. 1( َحقیبُة َصدیقي َمفتوحٌة.  
4( َتّیاُر الماِء َقويٌّ في ِتلَك الِمنطقِة. نِة.  مالُء َمع َبعٍض في ِبداَیِة السَّ 3( َتعاَرَف الزُّ

َجَع ِوسّلٍة ِلَیأُخَذُه!«- 680 َّ جُل ِمفتاَحه في یلمنزع َف َّّ ّتیب: »َنِسَي یل الیِة ِوالتر ّیويِّ ِلما َتحَته َخطر في یلِعباهة یلتر ز یلصحیَح في یلمحلِّ یإِلل َمیِّ
2( مفعول به، صفة، فاعل 1( مفعول به، مجرور بحرف الجر، مفعول به 

4( مضاف إلیه، جار و مجرور، مفعول به 3( فاعل، مضاف إلیه، مضاف إلیه  
الیِة:- 681 ّیوير ِلما َتحَته خطر في یلعباهیِت یلتر حیَح في یلَمحلِّ یإِلل ز یلصر َمیِّ

2( )َلکم دینکم و لَي دیِن(: مجرور بحرف جر 1( )َنصَرُکم اهلُل ببدٍر(: مضاف إلیه  
رسْلنا ُموسٰی بآیاتنا(: مفعول به

َ
4( )َلقد أ 3( علیکم بمکارِم األخالق: صفة  

682 -: ّیوير ِلَما تحَته خطٌّ حیح في تعیین یلمحلِّ یإلل ز یلصر َمیِّ
2( أنَت خیُر الّراحمیَن: خبر و هو مضاف 1( )ربِّ إّني ظلمُت نفسي فاْغِفْر ِلي(: مفعول به 

َفر: فاعل ُد الَقوِم َخادُمهم في السَّ 4( َسیِّ 3( َعداوُة العاِقِل َخیٌر ِمن صداقِة الَجاهِل: صفة 
683 -»! ٍّ جّ َوال ثم الیة: »یلعاِلُد وال َلَمٍل َکالشَّ َّ في یلعباهة یلتر ز یلخب َمیِّ

4( بال َثَمٍر َجرِ  3( کالشَّ 2( ِبال َعَمٍل  1( ِبال 
اریة:- 684 ز »ال« یلنر َمیِّ

ْق کلَّ ما َتْسَمُع. ها العاقُل! ال ُتَصدِّ 2( أیُّ   . 1( الُعقالُء ال َیقتِربوَن ِمَن الّشرِّ
ِحِم. 4( ال َیْدخُل الجّنَة َقاِطُع الرَّ 3( )َیوَم ال َینفُع َماٌل و ال َبنون(  

غیّة أساِبَه ……… َذَرٍب!«- 685 وي ……… أختي یلصر
َ
ّیغاِت یلَتالیِة: »ِیْشَتّٰی أ َما ُرو یلُمناِسب ِللف

4( َمع - في 3( إلی - ِل�  2( ِمن - ِمن  1( ِل� - ِمن 
ًّی:- 686 ّبه لیسا خب ز یلجاهر ب یلمج َمیِّ

بوناِت. 2( الخّفاُش طائٌر ِمن اللَّ 1( الَعجلُة ِمن الّشیطان.  
4( َسالمُة الَعیِش في المداراِة. 3( في الّتأخیِر آفاٌت.  

تي ما جاء فیها یلفالل ب یلمفعوع  وه معًا:- 687 ز یلعباهة یلر َمیِّ
ِد. ْنطیِف في الَوقِت الُمحدَّ 2( َسَیأتي ُعّماُل التَّ ْحدثْت الّریاُح الّشدیدُة َتّیارًا في میاِه الُمحیِط. 

َ
1( أ

4( أْکَرَمني الُمعّلُم اِلجتهادي و ُمساَعَدتي ِلُزَمالئي. ّفاح.  شجاَر التُّ
َ
3( َیْزَرُع الَفاّلُح الُمجدُّ أ

688 -: ّیوير ِلما تحَتُه خطٌّ  في َتعییِن یلمحلِّ یإلل
َ
ز یلخطأ َمیِّ

2( ِاْجَعْلني ِمن عباِدَك الفائزیَن: صفة سیاُن: فاعل   1( آفُة الِعلِم النِّ
سراِر: مضاف إلیه

َ
حرار ُقبوُر األ

َ
4( ُصدوُر األ 3( ِذْکُر اهلِل ِشفاُء الُقلوِب: خبر  

درس هفتم عربی دهم
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َز ضمیّ یلـ »ي« فالاًل:- 689 َمیِّ
ْعِلني الحقیقَة ألّنها ُمفیدٌة دائمًا ِللجمیع.

َ
2( أّیُتها الّصدیقة أ 1( أْدخْلني ِبرحمِتَك في ِعباِدَك الّصاِلحیَن. 

ْوَصَلني إلٰی َمْدرَستي ِبسّیارِتِه.
َ
4( أخي الکبیُر أ ْمِس. 

َ
بي ِلمشاهدِة ُمباراِة ُکرِة الَقدِم أ

َ
3( أَخَذني أ

ز »یلکاف« لیست حّفًا:- 690 َمیِّ
جِر بال ثمٍر. 2( العاِلُم َبال عمٍل کالشَّ جوِم في السماِء.  1( العَلماُء في األرِض َکالنُّ

ها العاقُل ِاسمْع کالَم َمن ُیرِشدَك إلی الخیِر. 4( أیُّ قِش َعَلی الَحجر.  َغر َکالنَّ 3( الِعلُم في الصِّ
ًا!«- 691 َد َمَعه َراِتفیر ِف ب تکلَّ ِّ الیِة: »َمسؤبُع یلفندق ِیتَّصَل ……… یلُمش ِّّ یلُمناِسِب ِللعباهِة یلتر ْز حَّف یلج َمیِّ

4( ِمن 3( َعَلی  2( ِب�  1( في 
شبیه: - 692 ز ما جاَء فیه حّف ِلبیان یلتر َمیِّ

ماء و هم ُمحتِرموَن. جوم في السَّ 2( العلماُء في األرض کالنُّ 1( إنَّ اهلل ُیحبُّ الصابریَن و اّلذین ال َیغضبوَن َغضَب الجاهلیَن. 
4( قد یکوُن الّسکوُت ِمن َذَهٍب و الکالم ِمن ِفّضٍة. 3( وجُه هذا الّطفِل الّصغیِر مثل القمِر الجمیِل.  

ّبُف یلجّ:- 693 ن ما لیس فیه ح َلیِّ
2( أّیها العاقل ِاسمع کالم من ُیرشدك و َینصحك حّتی َتتقّدم. 1( أکَرمني المعّلُم اِلجتهادي و ُمساَعدتي الکبیرة.  

علني الحقیقة دائمًا أِلّنها مفیدة ِللجمیع.
َ
4( أّیتها الّصدیقة أ َمُه هاتفّیًا.   3( ِاّتصل مسؤول الفندق بالُمشِرف و کلَّ

ّبه( ومعنا فعل:- 694 ن )یلجاه ب یلمج َلیِّ
2( العاِلُم بال عمٍل کالّشجِر ِبال ثمٍر. 1( الّناُس َعلی دیِن ُملوکهم.   

هُر یوماِن: َیوٌم لك و یوم علیك.  4( الدَّ 3( َعلینا أن نبتعد عن الُعجب.   
ة(:- 695 ة ب یلفعلیر ن جملة یختلف نولها لن یلباقي )من حیث یالسمیر َلیِّ

ٌز. 2( في هذه المدرسة ُمختبٌر ُمجهَّ 1( لکّل َذْنب َتوبٌة إاّل سوء الُخُلق.  
ر به بقّیة الحیوانات. 4( ِللُغراب َصوٌت ُیحذِّ ُف علی الحقیقِة متأّخرًا.   3( في بعِض األحیاِن َنتعرَّ

ز یلـ »ي« لیس مفعواًل وه: - 696 َمیِّ
َرْتني ِمن عاقبة تلك األعمال کثیرًا. ّمي َحذَّ

ُ
2( أ 1( رجاًء، ال تشحني بّطارّیة جّوالِك في هذا المکان.  

4( الّلُهمَّ ُانُصْرني و اجعْلني من الفائزین. وصَلني سائٌق ماهٌر إلی الَمطار بسرعٍة.  
َ
3( أ

ّبف جّ أکثّ:- 697 تي جاءت فیها ح ن یلعباهة یلر َلیِّ
2( َبعَثني أبي هذا الّصباَح إَلی المطاِر اِلستقبال ُضیوِفِه األعّزاِء. عبَد اهلل ُمخلصًا َلُه الّدین(  

َ
1( )ُقْل إّني ُاِمرُت أن أ

4( قلٌب لیس فیه شيٌء من الحکمِة کبیٍت َخِرٍب.  3( ال ینتفع أحٌد من العدوان، و العقالء یتعایشون بسالٍم.  
ز یلجملة یالسمیة: - 698 َمیِّ

2( قد َدّلْت بعض الحیواناِت اإلنساَن َعَلی بعض الخواّص الّطّبّیة. 1( في بعِض األوقات نتعُب ِمن کثرة األعمال.  
4( )أال ُتحّبون أن یغفَر اهلُل َلکم(  3( ِلّله الحمُد َعَلی ِنعِمِه الکثیرة.   

ز حّف جّ یلـ )واء( ُمختلفًا: )ِمن حیث یلمعنا(- 699 َمیِّ
2( َساَفرنا مع زمالئنا ِالی مدینة اصفهان بالحافلة! 1( ُوِلَد الَفرزدق بالکویت في عام 23 بعد الهجرة! 

َم ِبالَقَلم( ذي َعلَّ کَرم الَّ
َ
َك األ 4( )ِاقَرأ َو َربُّ 3( َیبحث هؤالء الصّیادون عن السمك بالطرق الحدیثة! 

ة:- 700 ُن یلملکیر تي ُتبیِّ م( یلر ز )یلالر َمیِّ
2( ُقلُت ِلصدیقي: إنَّ  ِلکّل َذْنٍب َتوبة ِااّل سوَء الُخُلق. بحاثي. 

َ
عتمد علیها في أ

َ
1( لي َموسوعة علمّیة أ

خرٰی ألّني َنسیُت َمفاتیحي.
ُ
4( َرجعُت إلی المنزِل َمّرة أ 3( ُقلُت َله کالمًا ِلهدایتِه إلی طریق الصواب. 

701 -: ن حّف جّ یلـ )واء( ما جاء ومعناه یألصلير َلیِّ
1( َینقُص کّل شيٍء باإلنفاق إاّل العلَم. 

2( ُتوَجد هذه الحیوانات في منطقٍة بالصحراِء الغربّیة.
ب َعلی المصاعِب.  3(  ِاستعینوا ِبالصبر و الَتقوٰی ِللتغلُّ

م في جمیع الَمجاالت. ب َعَلی الَجهل و الظالم و َنَتَقدَّ 4( بالعلم و المعرفة َنَتغلَّ
هنر - 98- 702 ن ما لیس فیه نون یلوقایة:  لیر

2( إلهي؛ ُاحّبك ألّنك تجعلني في أعین الّناس کبیرًا! 1( أحِسني إلی المساکین دائمًا یا أختي العزیزة! 
4( ِانتخبتني هذه ااُلسرُة لمساعدة أوالدها في فهم الدروس! 3( قد أعطاني والداي ما أحتاج إلیه في طول األّیام! 
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خارج از کشور - 98- 703 ن ما لیس فیه نون یلوقایة:  لیر
2( أِعّني یا زمیلي الحنون في حّل هذه المسألة! 1( ِاحمني و ولدي الّصغیر یا أخي الکبیر! 

4( أغنی من القناعة ال َیِجد الّناُس کنزًا في حیاتهم! 3( َلیتني کنُت معك في هذه الحادثة حّتی ُاساعدك! 
انسانی خارج )اختصاصی( - 98- 704 م:  ن یلخبّ یلمقدر لیر

2( في بعض األوقات نجاُحك في خسرانك! 1( في العفو َشيٌء ال َتجده في االنتقام! 
4( في رأي العقالء اإلجابة قبل أن تسمع من أخالق الُجّهال! 3( في ِقَیمنا الدینیة الرزُق الکثیر في اإلنفاق ال في البخل! 

انسانی - 99- 705 ن ما لیس فیه »نون« للوقایة:  لیر
2( َمنعني التزامي بالّصدق من ارتکاب المعاصي! مي في الحیاة!  1( إن لم ُتؤمني بقّوة نفسك فلن تتقدَّ

4( في الّلعب أعطاني صدیقي الکرَة و رمیُتها إلی الهدف! ص من شّر الفئران!  3( أعانتني بومات مزرعتي ألتخلَّ
تجربی - 99- 706 ن ما فیه »نون یلوقایة«:  لیر

2( ال َتحزني یا صدیقتي العزیزة علی هذه المشکلة! 1( أتمّنی أن أصعَد إلی ذلك الجبل المرتفع! 
4( کان صدیقي في البحر، فنادی: إن لم ُتعینونني أغرق! ني برنامجك في ااُلسبوع!  3( ُاختي! یجب علیِك أن ُتعیِّ

زبان - 99- 707 ن ما فیه »نون یلوقایة!«:  لیر
2( هل تعرُف أّن الّنملة َتبني َبیّتها تحت األرض و له نوافذ! ني لزمیالتك ُاسلوب قراءة الدروس!  1( أّیتها التلمیذة المجتهدة! بیِّ

4( أنَقذني أحُد أصدقائي قبل أن أغرق في الّشدائد! ٰی أن َنصل إلی أهدافنا دون تعب؛ و هذا محال!  3( َنَتمنَّ
انسانی - 1400- 708 ن ما لیس فیه »نون یلوقایة«:  لیر

2( أعجبني الرّساُم الماهر اّلذي لم تُکن له یدان! 1( أرسَلتني ُاّمي لشراء شریحة لجّوالها! 
تني عن الخطرات الموجودة!  4( الّتحذیرات الکثیرة في الطریق بعدَّ ني لنا تأثیر المحّبة في تربیة األطفال!  3( یا ُاختي العزیزة، بیِّ

انسانی - 1400- 709 ن »یلیاء« ُتستخدم خطأ:  لیر
4( أخبرني 3( أجلسني  2( أفلحني  1( أکرمني 

تحلیل صرفی و ضبط الحرکات
ّفير لما تحته خطر لألسئلة )710 - 719(:   حلیل یلصر ّیب ب یلتر حیح في یإلل میز یلصر

ٌة وها: - 710 ِللحیوینات لغٌة خاصر
1( اسم، جمع مؤّنث سالم، معرفة / )ِللحیوانات( جار و مجرور و هما خبر مقّدم

2( اسم، جمع تکسیر )مفرده مذّکر(، نکرة / مبتدأ مؤّخر 
3( اسم، جمع مؤّنث سالم، نکرة / مبتدأ و خبره »لغٌة« 
4( اسم، جمع مؤّنث، معرفة / موصوف و صفته »لغٌة« 

لُج َلَلا قّیتنا ِوکثٍّة:- 711 تاء َتساَقط یلثر رذی یلشِّ
1( فعل ماٍض، للغائب، مزید ثالثي من باب )تفاعل( / فاعله )الثلج( 

2( فعل مضارع، للغائبة، مزید ثالثي )مصدره ُمساقطة( / فعل و فاعله ضمیر مستتر
3( فعل ماٍض، مفرد مؤّنث غائب، ِمن باب )تفاُعل(، )حروفه األصلّیة: س ق ط( / فاعله )الثلج( 

4( فعل مضارع، للمخاطب، مزید ثالثي، معلوم / الفعل مع فاعله جملة فعلیة
ّبحها وطٍّق ُمشاِوهٍة ِلطّق یإلنساِن:- 712 یلحیوینات َتعّف کیف ُتعاِلج ج

1( اسم، مفرد مذّکر، نکرة / مفعول به و هو موصوف و صفته )ُمشابهة( 
2( اسم، جمع تکسیر، نکرة / مجرور بحرف الجر و هو موصوف و صفته )مشابهٍة( 

3( اسم، جمع تکسیر / مجرور بحرف الجر و هو مضاف
4( اسم، جمع مکّسر، نکرة / جار و مجرور و هما خبر ُمقّدم 

انسانی - 98- 713 تاء ِلَتکون في جمالة.   ع في فصِل یلشر ئاب َتَتجمَّ یلذِّ
1( للغائبة - مزید ثالثي )من باب تفعیل( - معلوم / فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیة

2( فعل مضارع - مزید ثالثي )من باب تفّعل( - الزم / فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیة
ع( / فعٌل و الجملة فعلیة 3( مضارع - للمخاطب - مزید ثالثي )ماضیه: جمَّ

4( مزید ثالثي )من باب تفّعل، و حروفه األصلیة: ج م ع( - متعدٍّ / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة
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یسَتقبَلني َصدیقي ِوحفابٍة:- 714
1( فعل ُمستقبل - مزید ثالثي من باب استفعال - متعدٍّ / فعل و فاعله ضمیر »ي«

2( فعل ماض - للغائب - ثالثي مزید »حروفه األصلیة: ق ب ل« / فعل و فاعله )صدیق(
3( فعل مضارع - للُمتکّلم وحده - ثالثي مزید / فعل و مفعوله ضمیر »ي« بعد نون الوقایة

4( مضارع - للغائب - ثالثي مزید ِمن باب استفعال / فعل و فاعل و مفعول به
715 -: وًا ُیطالعوَن سهبسهد ِوجدٍّ ا َسخلُت یلمکتبَة َشاَردُت ُطالر َلمر

1( فعل مضارع، لِلغائبیَن، مزید ثالثي ِمن باب »ُمفاعلة«، معلوم / فعل و فاعله ضمیر »واو« البارز
2( فعل مضارع، جمع مذّکر، مزید ثالثي )مصدره: ُمطالَعة(، مجهول / فعل و نائب فاعله ضمیر »واو« البارز

3( فعل مضارع، مجرد ثالثي )حروفه األصلیة: ط ل ع(، مجهول / فاعله محذوف
4( فعل مضارع، من باب »تفاُعل«، معلوم / فعل و فاعل، و مفعوله »هم«

وي ِمن ُصعوس یلجبل وسهولة:- 716
َ
ن أ َتمکَّ

1( فعل مضارع، للغائبة، مزید ثالثي )مصدره: تمکین( / فعل و فاعله )أب(
ل« / فعل و مفعوله )صعود( 2( فعل ماٍض، للغائب، مزید ثالثي من باب »تفعُّ

3( فعل مضارع، للمخاطب، مجرد ثالثي، معلوم / فعل و فاعل )أب(
ن(، معلوم / فعل و فاعله )أب( 4( فعل ماٍض، للغائب، مزید ثالثي )مصدره: تمکُّ

ة لاِلیة:- 717 ُصُعوس یلجباِع َیحتاج إلا رمر
1( اسم، جمع تکسیر )مفرده: َصِعَد(، نکرة/ مبتدأ، و خبره جملة فعلیة )َیحتاج …(

2( فعل ماٍض، للغائب، مجرد ثالثي، مجهول / فاعله محذوف
3( اسم، مفرد مذّکر، مصدر ِمن فعل )َصِعَد(/ مبتدأ و هو مضاف و مضاف إلیه )الجبال(

4( اسم، مفرد مؤّنث، معرفة / مبتدأ و موصوف و خبره جملة فعلیة )یحتاج …(
انسانی - 99- 718 ّ إلا حدر کبیّ َللا تقویة یلجسد ب یلفکّ!«: 

ر
»یلّیاضة وشکٍل منتظد ُتؤث

1( فعل مضارع- للغائبة- مزید ثالثي بحرف واحد )من باب تفّعل(/ مع فاعله جملٌة فعلیة
2( مضارع- للمؤّنث الغائب- مزید ثالثي )من باب تفعیل(/ فعل مرفوع و مع فاعله جملٌة فعلیة

3( للمفرد المؤّنث الغائب )= الغائبة(- مزید ثالثي- الزم- مجهول/ فعل مرفوع، و الجملة فعلیٌة
4( فعل مضارع- للمفرد المذّکر المخاطب- مزید ثالثي بحرف واحد، مصدره: تأثیر/ مع فاعله جملٌة فعلیة

انسانی - 99- 719 »یلدماغ )= مغز( َیسَتهلك 20% من یلمویس یلدیخلة یلا یلجسد!«: 
1( مضارع- للمفرد المذکر الغائب )= الغائب(- الزم- معلوم/ فعل و مع مفعوله جملٌة فعلیة

2( للمفرد الغائب- له ثالثة حروف زائدة )= مزید ثالثي(- مجهول/ فعل و مع نائب فاعله جملٌة فعلیة
3( مزید ثالثي )مصدره: استهالك، علی وزن استفعال(/ فعل مرفوع و مع فاعله جملٌة فعلیة

4( فعل مضارع- للغائب- مزید ثالثي )حروفه األصلیة »س ل ك«(/ الجملُة فعلیة
ّبف ِلالسئلة یلتالیة )720 ب 721(:   ّکات یلح ز یلخطأ في ضبط ح َمیِّ

720 -
نٍة. َم ِباستخدِام أصواٍت ُمعیَّ الفیُن َتسَتطیُع أْن َتَتکلَّ 2( الدَّ الفیِن.   سَرِة ِفلمًا راِئعًا َحوَل الدَّ

ُ
1( ُیشاِهُد أعضاُء األ

َنِة. َمالُء َمَع َبعِضهم في ِبدایِة السَّ 4( َیَتعاَرُف الزُّ ر.  َفکَّ 3( العاَلُم َمملوٌء ِبَعجاِئب و َغراِئب َتحتاُج إلی التَّ
721 -

باحَة بعَد ُمحاَوالٍت کثیرٍة. َم أخي السِّ 2( َتعلَّ ظافِة.  1( ِمن واِجباتنا الُمحاَفظُة َعَلی النَّ
عماِل.

َ
ْفِس ِمن أفضِل األ 4( ُمحاَسبُة النَّ 3( ُمحاِربُة الُمشرِکیَن و الَفاِسدیَن ال َتنتِهي.  
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2( َتفرُغ
فاعل آن: َبّطارّیة

مفعول به آن: ندارد1

3( استخدمْت
فاعل آن: ضمیر مستتر »هي«

مفعول به آن: ضمیر متصل »ها«

)4
َخاَطب2 

فاعل آن: الجاهلون
مفعول به آن: ضمیر متصل »هم«

قالوا 
فاعل: ضمیر بارز )واو(

مفعول به: سالمًا

5( ُیذِهبَن3
فاعل آن: ضمیر بارز »نون«4

ئات یِّ مفعول به: السَّ

6( ال َیجوز
فاعل آن: اسم ظاهر )اإلصرار(

مفعول به: ندارد
1234

27 

مثاَل ِللّناِس 
َ
1( جملۀ  فعلیه: َیْضرُب اهلُل األ

ئاِت.  یِّ 2( جملۀ اسمیه: الَحسناُت ُیذِهبَن السَّ

3( جملۀ اسمیه: الُغراُب َیعیُش ثالثیَن سنًة )ُغراب: کالغ(

رسْلنا نوحًا … 
َ
4( جملۀ فعلیه: َلقد أ

5( جملۀ فعلیه: ِاْبَحْث في اإِلنترنت … )این جمله »مفعول به« ندارد.(

6( جملۀ  اسمیه: رسالُة اإلسالِم قائمٌة … 

2( مجه�ول: ن�ازل می ش�ود. 28  1( معل�وم: محافظ�ت می کن�د. 
3( مجهول: خلق شدید. 4( معلوم: داد، بخشید. 5( معلوم: نهی می کنند. 
6( معلوم: می جنگند. 7( مجهول: ش�ناخته ش�د. 8( مجهول: به کار گرفته 
می شود، استخدام می شود. 9( معلوم: کمک می کنیم. 10( مجهول: روشن 

شد، شعله ور گردید.

1- فعل های الزم نیازی به مفعول به ندارند، یعنی مفعول به نمی گیرند.
2- در این عبارت مفعول به قبل از فاعل آمده است.

3- »ُیذِهب« را با »َیذَهب« اشتباه نگیرید. »ُیذِهب« بر وزن »ُیفِعل« و ثالثی مزید از باب 
»إفعال« می باشد و به معنی: از بین می برد.

4- یادآوری: »نون« آخر فعل های مضارع مانند )یعرفون، یعرفان …( فقط در صیغه های 
جم�ع مؤنث ضمیر به ش�مار م�ی رود و نقش می پذیرد )فاعل … اس�ت( اما در بقیۀ 

صیغه ها مانند ]یعرفاِن، یعرفوِن …[ فاعل نمی باشد و فقط عالمت اعراب است.

فعل معلوم

فاعل

مفعول به

جار و مجرور

مبتدا

فعل و فاعل

مفعول به

خبر )از نوع جملۀ فعلیه(
مبتدا

فعل و فاعل
خبر )از نوع فعلیه(

فعل و فاعل

مفعول به

فعل و فاعل

مضاف الیه

خبر )مفرد(مبتدا

1( َعن: … فیلم زیبایی دربارۀ دلفین ها …  29
2( ب� : دلفین ها می توانند با به کار بردن اصوات )صداها( معّینی … 

3( َک� : عاِلم بی عمل مانند درخت بی َبر است.
4( في: این موضوع را در یک دانشنامۀ علمی خواندم.

5( إَلی: … رساند او را به ساحل … 
6( َعَلی: روزه بر شما مقّرر شده همان طور که بر کسانی که پیش از شما بودند … 

7( في: تیم پیروز خود را در استادیوم تشویق کردیم.
8( إَلی: آیا قباًل به شیراز سفر کرده ای؟

9( ِب�  : برخی حیوانات با غریزۀ خود می شناسند … 
10( إَلی: نامه ای به دوستم نوشتم.

30 
اسم مفعولاسم فاعلکلمه

َمحفوظحاِفظ1( َحِفَظ
َمنصورناِصر2( َنَصَر
َمجموعجاِمع3( َجَمَع
َمظلومظاِلم4( َظَلَم
َم م5( َقدَّ مُمَقدِّ ُمَقدَّ

ُمنَتَظرُمْنَتِظر6( ِانَتَظَر
ُمکَتَسبُمکَتِسب7( ِاکَتَسَب
ُمشاَهدُمشاِهد8( ُیشاِهُد

دقت کنید )4( فعل اول این تمرین چون به باب نرفته اند، بر وزن )فاعل( یا 
)مفعول( ساخته می شوند، اما )4( فعل آخر چون به باب های )تفعیل، افتعال 

و …( رفته اند، از فرمول )»ُم�« … فتحه یا کسره( استفاده می شود.

 ُمقَتِرح )پیشنهاددهنده( 31
اسم فاعل

1( مضارع آن: َیْقَتِرُح

ز )ُمَجّهزشده( اسم مفعول ُمَجهَّ ُز  2( مضارع آن: ُیَجهِّ

اسم فاعل راِکب 3( َرِکَب )مجرد( 

البته جمع »راکب« را می توان به صورت جمع مکسر آورد: ُرّکاب »مسافران«

اسم مفعول اسم َمحصول 4( حصل )مجرد(

اسم مبالغه َکّذاب )بر وزن َفّعال( 5( َکِذَب 
اسم فاعل ُمنصِرف 6( مضارع آن )از باب انفعال(: َیْنصِرف

اسم مفعول ُمشتَرک  7( مضارع آن: َیْشَتِرُك

ّماَرة )بر وزن َفّعاَلة(
َ
اسم مبالغه أ َمَر

َ
8( أ

مفرد طاِلب: اسم فاِعل 32 1( ُطاّلب 
مفرد معترض: اسم فاعل 2( ُمعتِرضین 
َس: اسم مفعول  مفرد ُمقدَّ سات  3( ُمقدَّ

4( ُعَقالء: مفرد آن = عاقل )بر وزن فاعل(  مشتق )اسم فاعل( 
ب: )ُم� …َـ (  مشتق و اسم مفعول )آزموده شده(  5( ُمجرَّ

6( َمسرورات: مفرد آن = َمسرور )بر وزن مفعول(  مشتق )اسم مفعول( 
مفرد َنّظارة )بر وزن »َفّعاَلة« / به معنی: عینک(: اسم مبالغه   7( َنّظارات 

8( َرّزاق  بر وزن َفّعال: اسم مبالغه
س  اسم مشتق )اسم فاعل( سیَن: مفرد آن = ُمدرِّ 9( ُمدرِّ

مفرد َعّطار )بر وزن َفّعال(: اسم مبالغه 10( َعّطارین 
11( واِلَدیِن: مفرد آن = واِلد )بر وزن فاعل(  مشتق )اسم فاعل(

ع: )ُم� …َـ (  مشتق )اسم مفعول( 12( ُمَلمَّ

جمع مذّکر سالم: راِکبون
جمع مؤّنث سالم: راِکبات
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در گزین�ۀ )2( برخ�اف گزینه های دیگر )فاع�ل( جمله در  610  2
جمله ذکر ش�ده و برای شنونده مش�خص و معلوم است، بنابراین فعل جمله 
نبای�د به ص�ورت مجهول بیاید، بلک�ه باید به صورت معلوم یعنی به ش�کل 
)ُیخاِطب( نوشته شود. دقت کنید که فعل گزینۀ )3( مجهول ماضی است و 

به صورت درست آمده است.
بای�د  611 و  اس�ت  نادرس�ت  »االمَتحان�ات«   )3( گزین�ۀ  در   3

»االمِتحان�ات« ب�ر وزن »افِتع�ال« باش�د و فعل )ُتس�اعد( نبای�د به صورت 
مجهول می آمد چون معنی جمله و همچنین )مفعول به( ذکر شده بعد از فعل 
یعن�ی )طاب( اقتضا دارن�د که فعل جمله به صورت معلوم یعنی به ش�کل 

)ُتساِعد( می آمد.
در گزینۀ )2( فعل )َیلتَفُت( مضارع باب ِافتعال اس�ت و یک  612  2

حرف ماقبل آخر آن باید کسره باشد نه فتحه یعنی باید به صورت »َیلتِفُت« 
می آمد. دقت کنید که فعل »ِاغتَنموا« در گزینۀ )4( ماضی باب افتعال است 

و به صورت درست آمده است.
ْلم: جنگ و صلح 613 الَحرب و السِّ  1
الَموسوعة: دایرة المعارف 614  1
تقویة الّذاکرة: تقویت حافظه 615  3
األنف: بینی »بینی عضوی اس�ت که با آن تنفس می کنیم و  616  3

بوها را حس می کنیم.«
»در اتاق اّول، تختی شکس�ته اس�ت و در اتاق دوم کولر1 کار  617  3

نمی کند.«
»هنگامی که در ش�ب، برق قطع می شود )برق می رود( همه  618  1

جا در تاریکی فرو می رود.«
»هر دانش آموزی نقشش را به خوبی ایفا می کرد.« 619  2
ُترِض�ع: ش�یر می دهد. »دلفین از پس�تاندارانی اس�ت که به  620  2

بچه هایش شیر می دهد.«
َیصِف�ُر: س�وت می زند. »پلیس برای هش�دار دادن به راننده  621  2

سوت می زند.«
ِضعفي: دو برابر، )ِضعَفیِن + تلك( ← ِضعَفي تلك … 622  3

معنی عبارت: )وزن این ماهی دو برابر آن ماهی است.(
»چندین برابر = عّدة أضعاف«

ضمیر )ي( متصل به فعل چون بعد از نون وقایه آمده است، به  623  2
صورت مفعولی )مرا( معنی می شود و این حالت فقط در گزینۀ )2( آمده است.

در گزینۀ )3( به جای ُینِقذ )= نجات می دهد( باید کلمۀ َیْقفز  624  3
)می پرد( می آمد. معنی بقیۀ گزینه  ها:

ساور: دستبندهایی )أساور ِمن فّضة: دستبندهایی از جنس نقره(
َ
گزینۀ )1(: أ

نوف حاّدة: بینی های تیز(
ُ
نوف: بینی ها )أ

ُ
گزینۀ )2(: أ

گزینۀ )4(: الَلبونات: پستانداران
َهب )= طا(  625 حاس )= مس( باید الذَّ در گزینۀ )4( به جای النُّ  4

می آمد. معنی گزینه ها:
گزینۀ )1(: وسیله ای برای سفر از طریق هوا )آسمان(: هواپیما / گزینۀ )2(: 
وس�یله ای اس�ت که مس�افرین را از طریق خش�کی )زمین( جابه جا می کند: 
اتوبوس / گزینۀ )3(: وسیله ای است که درجۀ دمای هوا را مناسب می سازد 
)و تنظیم می کند(: کولر / گزینۀ )4(: از فلزات بسیار گران بها که دارای رنگ 

زرد می باشد: طا )= َذَهب( 
ف: می تواند وسیلۀ گرمادهنده هم باشد و به عبارت ساده تر ُمکّیف معادل »اسپیلت«  1- ُمکیِّ
)= دستگاه تهویۀ مطبوع(  می باشد که در تابستان سرما و در زمستان گرما تولید می کند.

)َتّی�ار( به معن�ی )جریان( و برای گزینه ه�ای )1(، )2( و )3(  626  4
مناس�ب اس�ت، اما برای گزینۀ )4( نامناسب اس�ت و به جای آن باید کلمۀ 

صوات )= صداها( می آمد. 
َ
أ

معنی گزینه ها:
گزینۀ )1(: باد شدید وزید و )جریان(ی را در آب اقیانوس ایجاد کرد.

گزینۀ )2(: جریان آب مردی را به س�مت اعماق )آب( کش�ید اما دوستم او 
را نجات داد.

گزین�ۀ )3(: هنگام�ی که )جریان( برق قطع می ش�ود چگون�ه درس هایت را 
مطالعه می کنی؟

گزین�ۀ )4(: در دانش�نامه ای خواندم که برخی از حیوان�ات از طریق به کار 
بردن صداهای معینی می توانند، سخن بگویند.

م  627 در گزین�ۀ )4( ب�ه جای أن تقفز )= که بپرد( باید کلمۀ َتَتکلَّ  4
)= که سخن بگویند( استفاده می شد. معنی بقیۀ فعل ها:

گزین�ۀ )1(: ُیؤّدي: انجام می دهد / گزینۀ )2(: یبلغ2 ِمن العمر …: عمر او 
به … می رسد / گزینۀ )3(: استلم: دریافت کرد، تحویل گرفت.

کلمات متضاد سایر گزینه ها عبارت است از:  628  3
عَلی، 

َ
گزینۀ )1(: صالحون، فاسدون / گزینۀ )2(: الَبّر، الَبحر / گزینۀ )4(: األ

األسفل3
)بغت�ًة( و )فج�أًة( مترادف ان�د و ه�ر دو به معن�ی )ناگهان(  629  1

قّل« )کمتر( متضاد »أکثر« )بیشتر( است.
َ
می باشند و »أ

در گزین�ۀ )2( ِکبار )بزرگان( و أکثر )بیش�تر( مترادف نمی باش�ند. همچنین 
کلمات )َدَفَع( و )َبَعَث( متضاد نیستند.

رَسَل )فرستاد( نمی باشد.
َ
در گزینۀ )3( ِاسَتَلَم )تحویل گرفت( معادل و مترادف أ

در گزینۀ )4( کلمۀ )شاطئ( مترادف )ساحل( است نه متضاد آن.
َمِلك )پادشاه(  ُملوك/ ُملك )زمین و منزل(   630  4

أماك/ َمَلك )فرشته(  َماِئك یا ماِئَکة
مف�رد کلمات گزینۀ )2( به ترتیب )َبحر، اس�م، َعبد، ِس�وار  631  2

»دس�ت بند و دست آویز«( اس�ت. در گزینه های دیگر کلمات )ُسقوط، َفطور 
)صبحانه(، َطعام )غذا(، َفریق )گروه(، َسحاب )ابر( و ِحرباء )آفتاب پرست(( 

مفرد هستند، نه جمع.
ْف )فعل امر(: آشنا کن 632 َف: آشنا کرد - َعرِّ َعرَّ  2

ضمی�ر )نا( چون ب�ا فعل امر آمده، )مفعوٌل به( اس�ت و به معن�ی )ما را(. در 
نتیجه خواهیم داشت: آشنا کن ما را …

َرَفَع: باال برد/ ي )مفعوٌل به(: مرا … 633  2
)کانت … َیْدرس�ن( در فارس�ی به صورت ماضی استمراری  634  2

ترجمه می شود = درس می خواندند.
با توجه به )ي( متصل به )َبَعَثني( که به صورت )مرا( ترجمه  635  2

عّزاء( که همراه با ضمیر آمده است گزینۀ )2( 
َ
می شود و همچنین )ُضُیوفه األ

را انتخاب می کنیم.
با توجه به ضمیر به کار رفته در )َصدیقي( و )ُمساَعداِتِه( فقط  636  1

گزینۀ )1( درست است.
موارد نادرست در بقیۀ گزینه ها:  637  3

گزینۀ )1(: می نمودم )ماضی استمراری( - این همه … / گزینۀ )2(: تاش 
زیادی - این همه / گزینۀ )4(: ادای وظیفه - این گونه توجه 

2- یعنی برای بیان سن و سال از فعل )َبلَغ - َیبلغ( استفاده می شود.
سَفل )پایین(

َ
عَلی )باال( ≠ أ

َ
3- أ

جمع جمع

جمع
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الحضارة الحدیثة: تمدن جدید، َلوال ُهم: اگر نبودند. 638  1
توجه: )ِل�( در )للمسلمین( به معنی »دارند« معنی شده است. 

)القل�وب( و )األب�دان( ه�ر دو جمع هس�تند و )َک��( قبل از  639  4
)األبدان( حرف جر و به معنی »مانند« می باش�د. )اّلذي ُیتِعبها … = چیزی 

که یا آنچه که آن ها را خسته می کند.( 
)کان یزداد( و )کنت أعمل( معادل ماضی استمراری هستند  640  2

و )قل�ق( مفرد اس�ت و به ص�ورت »نگرانی« معنی می ش�ود و به همین دلیل 
گزینۀ )4( را حذف می کنیم. 

ب�ا توج�ه به ألجأتني )فع�ل ماضی + نون وقای�ه + ي( که به  641  4
صورت »مجبور کرد مرا« معنی می شود و فعل مضارع أن أبحث »که بگردم، 

که جستجو کنم«، فقط گزینۀ )4( می تواند درست باشد. 
درستی سایر گزینه ها: 642  4

 گزین�ۀ )1(: از اینج�ا ت�ا آنج�ا / گزینۀ )2(: ب�ا اتوبوس به اصفه�ان رفتم. / 
گزینۀ )3(: فیلم بی نظیر و زیبایی را دیدم.

)َک��( اگ�ر قبل از اس�م بیای�د، حرف جر اس�ت و ب�ه معنی  643  4
)مانند(. به مثال ها توجه کنید:

َک� المعّلم: مانند معّلم/ ک�صدیٍق: مانند دوستی
اما اگر به انتهای کلمه متصل شود ضمیر به شمار می رود.

مثال: َعَرَفَك َصدیُقَك: دوستت تو را شناخت.
عَلی / برای صید: ِلصید 644

َ
به سمت باال: إلی األ  2

»کثیرٌة« در گزینۀ )4( صفت نمی باشد، بلکه خبر است و باید  645  4
بعد از آن فعل )است( استفاده شود. بنابراین معنی درست آن برابر است با: 

)شگفتی های دریا زیاد است و انسان را متحیر و شگفت زده می سازد.(
درس�ت آن: »به من س�ود برسان به وس�یلۀ آنچه که به من  646  1

آموختی.«
)لک�م(، )داری�د( و حال�ت امری ن�دارد. اما )عل�ی + ضمیر  647  3

 متصل( حالت امری دارد و به صورت )بر من واجب است( یا )پایبند باش …( 
ترجمه می شود.

در گزینۀ )4( )ي( در )َعّلمني( بعد از نون بقایه آمده است.  648  4
بنابراین باید به صورت )مرا(، )از من( یا )وه من( ترجمه شود. ترجمۀ درست 

گزینۀ )4(: برادرم درسی را از کتاب شیمی به من یاد داد.
توجه: در این سؤال معنی گزینۀ )1( را حتمًا به خاطر بسپارید زیرا ترجمۀ آن 

ّی واال ُوّس.( مهم است: )َهفعني … َوغتًة: … ناگهان م
در گزین�ۀ )4( ضمیر )مان( در )تکالیف درس�ی مان( ترجمه  649  4

نشده است. ضمنًا »زیادی« هم معادلی در عبارت عربی ندارد.
از روی فعل )قد انتخبها( که معادل ماضی نقلی در فارس�ی و  650  4

به صورت »انتخاب کرده است« معنی می شود، از بین گزینه های )2( و )4( 
یک�ی را انتخاب می کنیم ک�ه گزینۀ )2( به خاطر فع�ل )بپذیرد( که در متن 

عربی وجود ندارد، نمی تواند درست باشد. 
)علینا( اول جمله حالت امری به جمله می دهد:  651  2

علینا أْن َنحترم …: بر ماست که احترام کنیم… 
موارد نادرست در بقیۀ گزینه ها: 

گزین�ۀ )1(: هم�ه … مورد احترام ما واقع ش�وند، این اعم�ال / گزینۀ )3(: 
احترام گذاش�تن )به جای فعل به صورت مصدر آمده اس�ت.( / گزینۀ )4(: 

همه، نیک ترین عمل

ب�ا توجه ب�ه ترکیب اضاف�ی وه کاه وّسن لقل )= اس�تعمال  652  1
العقل( و نشانه های خردمندی )= عالمات التعّقل( به گزینۀ )1( می رسیم.

ب�ا توجه به )أهل القرآن( به کار رفته در س�ؤال مورد نظر، به  653  3
گزین�ۀ )3( می رس�یم. در ضمن )ال َیختلفوَن فیه( ب�ه معنی »در آن اختالف 

پیدا نمی کنند.« می باشد.
با توجه به کانت )بود( و سبیل الخیر )راه خیر( به گزینۀ )4(  654  4

می رسیم.
کلمۀ )دانشمندان( در متن سؤال مورد نظر بدون ضمیر آمده  655  2

اس�ت بنابرای�ن گزینه ه�ای )1( و )4( که به صورت )علماءن�ا( و )فضالءنا( 
آمده ان�د، نادرس�تند. گزینۀ )3( نیز ب�ه خاطر )اختیار( که ب�ه جای فعل به 
ص�ورت مصدر آم�ده و فعل )لیدّلنا( که با )علم�اء( از نظر تعداد ناهماهنگ 

است، نمی تواند درست باشد. 
با توجه ب�ه )وین زبان ها( که به صورت )وین الّلغات( ترجمه  656  4

می ش�ود از میان گزینه های )3( و )4( یکی را انتخاب می کنیم که گزینۀ )3( 
به خاطر )نفهم، تبدیل )= تغییر( و عادّي( نمی تواند درست باشد.

ب�ا توج�ه به فعل ه�ای )أْن َنس�تفیَد )که به ص�ورت مضارع  657  2
التزامی معنی می ش�ود(( و )َواَجهوا، َنهضوا و ِاس�َتمّروا( که ماضی هستند، به 

گزینۀ )2( می رسیم.
با توجه به )حّتی ال ُنواِجه: تا مواجه نش�ویم(، گزینه های )3(  658  1

و )4( حذف می شوند و در گزینۀ )2(، َنقَتصد )صرفه جویی کنیم( به صورت 
فعل ترجمه نشده است.

عبارت داده شده در س�ؤال یعنی )الدهر یومان …( به »پایدار  659  4
نبودن اوضاع زمانه و اینکه بعد از شادی ممکن است غم بیاید یا برعکس بعد 
از غم، ش�ادی خواهد آمد و حالت هیچ کدام دائمی و همیشگی نیست«، اشاره 
دارد. طبق این توضیح گزینۀ )4( نادرست است، زیرا شادی همیشگی نیست.

»مردم از دین پادشاهان خود پیروی می کنند.« 660  2
»ب�ا علم و ادب می ت�وان منزلت و احترام مردم را به دس�ت  661  4

آورد و علم و ادب از اصل و نسب بهتر و واالتر است.«
)ِصل�ه رحم: دی�دار با خویش�ان و فامیل( کلم�ۀ برعکس یا  662  1

متض�اد آن، )قاِطع الرحم: آنکه با خویش�ان و فامی�ل قطع رابطه می کند و از 
دیدار و گفت وگو با آن ها صرف نظر می کند.(

معنی عبارت: )وارد بهشت نمی شود آنکه از خویشان و فامیل خود می ُبَرد و 
با آن ها رفت و آمد نمی کند.( و این بیانگر اهمیت و جایگاه ِصله رحم یا همان 

دیدار و داشتن روابط با خویشان و فامیل است.
ِاْجَعْلني في َعیني صغیرًا: خودبزرگ بین و متکبر نباشم. 663  1
»ُبَن�ّي« )فرزند من( ن�ون وقایه ندارد، زیرا نون هرگز با اس�م  664  3

نمی آید.
ضمیر )ي( اگر به فعل متصل شود باید با نون وقایه بیاید )رد  665  4

گزینه های )1( و )2((. از طرفی، اسم هرگز نون وقایه نمی گیرد )رد گزینۀ )3((.
َنَصُح�وي ← َنَصُحوني )ه�رگاه ضمیر »ي« را به فعل متصل  666  2

می کنیم باید قبل از آن نون وقایه بیاوریم.(
در گزین�ۀ )1( حرف جر )من + نون وقایه + ي( آمده اس�ت  667  1

که به صورت )ِمّني( نوشته شده است.
( متصل  ــاسآبهی: هرگاه ضمیر )ي( به برخی از ح�روف مانند )ِمن، َعن، إنَّ ی
ش�ود ب�ا )نون وقایه( همراه می ش�ود. یعن�ی نون وقایه فق�ط مخصوص فعل 

نیست، بلکه برخی از حروف نیز نون وقایه می گیرند.
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حروف جر سایر گزینه ها: 668  3
گزینۀ )1(: ِمّما )ِمن + مای موصول(: از آنچه / گزینۀ )2(: ِلکّل )ِل� + کّل(: 

برای هر … / گزینۀ )4(: بالعهد )ب� + العهد(: به عهد و پیمان …
در گزین�ۀ )4( تع�داد ح�روف جر بیش�تر از س�ایر گزینه ها  669  4

می باش�د، زی�را در آن چهار حرف جر به کار رفته اس�ت. حروف جر گزینه ها 
عبارت اند از:

 گزین�ۀ )1(: )ِل��( در ِللوقای�ة - ِم�ن األم�راِض … - َعَل�ی الخ�واص … / 
گزین�ۀ )2(: )ِل��( در ِللغراب - )ب�( در به - ع�ن منطقة … . دقت کنید که 
در گزین�ۀ )2( »حّت�ی« حرف جر نمی باش�د زیرا بعد از آن فعل آمده اس�ت 
ن�ه ح�رف. / گزینۀ )3(: )ب�( در ِبُغَدٍد / گزین�ۀ )4(: )ِل�( در لزیارة - )ب�( در 

مریکا …
َ
باألسماك - َعَلی هذه … - في أ

وصل( با حرف جر )إلی( به کار می رود. معنی عبارت:  670
َ
فعل )أ  1

»دلفین انسانی را از غرق شدن نجات داد و او را به ساحل رساند.«
گزینه ه�ای )1( و )3( نباید با نون وقای�ه بیایند، زیرا )غرفة(  671  4

اسم است و ضمیر متصل )ك( هرگز با نون وقایه نمی آید.
ْعطاني(.

َ
گزینۀ )2( هم باید با نون وقایه می آمد یعنی به صورت )أ

اگر عبارتی با جار و مجرور ش�روع بش�ود و بعد از آن )جار و  672  3
مجرور( اسم مرفوعی بیاید، جار و مجروِر اّول جمله را »خبر مقّدم« به حساب 

می آوریم.
اگر بعد از مبتدا هیچ کدام از انواع خبر )مفرد، فعلیه، اسمیه(  673  2

نیایند، جار و مجروری را که بعد از مبتدا آمده، خبر به حس�اب می آوریم )از 
نوع شبه جمله( که گزینۀ )2( این حالت را دارد، اما در گزینه های )1( و )4( 
چ�ون بعد از مبتدا خبر مفرد )خیٌر( و )قادٌر( داریم، جار و مجرور آن ها را خبر 
به حساب نمی آوریم. گزینۀ )4( هم چون با فعل شروع شده است، »فعلیه« 

به شمار می رود و مبتدا و خبر ندارد.
ج�ار و مجروری ک�ه اّول جمله آمده اس�ت، هنگامی خبر به  674  4

ش�مار می رود که بعد از آن، اسم مرفوعی آمده باشد که در گزینۀ )4( چنین 
اس�ت و چون این گزینه )خبر( و )مبتدا( دارد، اسمیه به شمار می  رود. اما در 
گزینه ه�ای دیگر بعد از )جار و مجرور( فعل آمده و کل آن عبارت، فعلیه به 

شمار می رود و )خبر( و )مبتدا( ندارد.
به ج�ز گزین�ۀ )1( س�ایر گزینه ها ب�ا )جار و مجرور( ش�روع  675  1

شده اند و )خبر مقّدم( و )مبتدای مؤّخر( دارند.
)تواُض�ع( ب�ر وزن )تفاُع�ل( و مص�در اس�ت. همان طور که  676  3

می دانیم مصدرها نوعی اس�م اند. پس این گزینه با اس�م شروع شده است و 
اسمیه به شمار می رود. اما سایر گزینه ها:

گزینه های )2( و )4( با فعل شروع شده اند، در نتیجه »فعلیه« هستند.
در گزین�ۀ )1( چون بعد از ج�ار و مجرور یعنی )بالحّق( مس�تقیمًا فعل آمده 

است نه اسم، کل عبارت فعلیه به شمار می رود.
)َتْجَمع( در گزینۀ )3( فعل است. اما گزینه های )2( و )4( با  677  3

مصدر )که اس�م به حس�اب می آید( شروع شده اند و گزینۀ )1( با خبر مقّدم 
)جار و مجروری که اّول جمله آمده و بعد از آن اسم مرفوعی قراردارد( شروع 

شده است.
خب�ر گزینۀ )4( از نوع »ش�به جمله« اس�ت، ک�ه به صورت  678  4

)مق�ّدم( یعن�ی قبل از مبتدا آمده اس�ت، ام�ا در گزینه های دیگ�ر به ترتیب 
)إخالص، خیٌر و منطقٌة( »خبر« هستند و از نوع مفرد.

گزینۀ )3( با فعل ش�روع ش�ده اس�ت )َتعاَرَف: فعل ماضی  679  3
متعل�ق به باب تفاُعل اس�ت( بنابراین مبتدا و خبر نخواهد داش�ت. خبر در 
س�ایر  گزینه ها ب�ه ترتیب )مفتوحٌة )مف�رد( - َکبیٍت )جار و مج�رور( - َقِوّي 

)مفرد(( است.
معنی گزینۀ )4(: جریان آب در آن منطقه قوی است.

معن�ی عبارت: »مرد کلید خود را در منزل جا گذاش�ت پس  680  1
به سرعت بازگشت تا آن را بردارد.«

درستی سایر گزینه ها: 681  4
گزین�ۀ )1(: ِبَبدر )ب� + بدر(: جار و مجرور / گزینۀ )2(: … لي: خبر مقدم، 

دین: مبتدای مؤخر / گزینۀ )3(: … مکارم األخالِق: مضاف إلیه
)األخالق( نمی تواند برای )مکارم( صفت باش�د زیرا یکی )ال�  ( دارد و دیگری 
بدون )ال�  ( است. در حالی که موصوف و صفت هر دو باید )ال�  (دار یا هر دو 

بدون )ال�  ( باشند. )البته به شرطی که بین آن ها فاصله نیفتد.1(
درستی سایر گزینه ها: 682  2

گزینۀ )1(: لي: جار و مجرور / گزینۀ )3(: الجاهل: مضاف إلیه )به توضیح 
گزینۀ )3( تست قبلی توجه کنید.( / گزینۀ )4(: خادٌم: خبر )مفرد(

اگر بعد از مبتدا چندین جار و مجرور بیاید، همیش�ه آن جار  683  3
و مجروری که با حرف جر )َک�( آمده اس�ت خبر به ش�مار می رود، زیرا معنی 

جمله را کامل می کند. به یک نمونۀ دیگر توجه کنید:
العلماُء في األرض کالّنجوم في السماء.

خبر از نوع شبه جمله  مبتدا 

ْق( »باور نکن« و حالت نهی دارد. اما سایر گزینه ها نفی  684 )ال ُتَصدِّ  2
هستند نه نهی، زیرا آخر آن ها مجزوم نشده است و بر امر منفی داللت ندارند.

بررسی از نظر معنی: پدرم برای خواهر کوچکم دستبندهایی  685  1
از جنس طال خرید.

در گزین�ۀ )2( چ�ون بعد از مبت�دا، »خبر مفرد« آمده اس�ت  686  2
)طائٌر = خبر( جار و مجرور آن جمله را خبر به شمار نمی آوریم. )جار و مجرور 
بعد از مبتدا هنگامی خبر است که انواع دیگر خبر در آن جمله نیامده باشند.(

در گزینۀ )1(، )الریاح( فاعل و )َتّیارًا( مفعوٌل به، در گزینۀ )3( 687  2
)الفاّلُح( فاعل و )أش�جاَر( مفعوٌل به و در گزینۀ )4(، )المعّلم( فاعل و »ي در 

کَرَمني« مفعول به است.
َ
أ

)الّنس�یاُن( بعد از فعل نیامده است، بنابراین نمی تواند فاعل  688  1
باش�د، بلکه برای کلمۀ )آفُة( خبر اس�ت یا به عبارت س�اده تر، در گزینۀ )1( 

فعل نداریم، بنابراین )فاعل( نخواهیم داشت.
علن�ي2( بع�د از ن�ون وقایه نیامده اس�ت، زیرا )ن(  689

َ
)ي( در )أ  2

در )أعل�َن - ُیعِل�ُن( جزء حروف اصلی اس�ت بنابراین ضمیر متصل مرفوعی 
)= فاعل( می باش�د. اما در س�ایر گزینه ها )ي( بعد از نون وقایه آمده و حتمًا 

مفعوٌل به است.
)ك( در گزینۀ )4( در انتهای اسم آمده است و ضمیر به شمار  690  4

م�ی رود و نق�ش مضاف إلیه دارد. اما در س�ایر گزینه ها )کالنجوم، کالش�جر و 
کالنقش( به اّول اس�م متصل ش�ده است و حرف جر به شمار می رود و ترکیب 
)جار و مجرور( به وجود آورده است و )َک�( در این حالت معنی )مانند( می دهد.

1- مثال برای فاصله افتادن بین موصوف و صفت: کتابُه النظیُف … ← کتاب تمیز او … 

در این حالت موصوف بدون )ال�  (، اما صفت با )ال�  ( خواهد بود.
ِعلن�ي« ام�ر از فع�ل ُتعِلنی�ن )اع�الم می کنی( می باش�د و بر مف�رد مؤنث مخاطب 

َ
 2-  »أ

 داللت دارد. 

صفت
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فعل )اّتصل( به معنی )زنگ زد یا تلفن کرد( همیشه با حرف  691  2
جر )ب�( به کار می رود.

معنی عبارت: »مس�ئول هتل با مدیر داخل�ی )هتل( تماس گرفت و تلفنی با 
او صحبت کرد.«

حرف جر )َک�( به معنی »مانند« اس�ت و برای تش�بیه به کار  692  2
م�ی رود. البت�ه یادتان باش�د که حرف مش�بهٌة بالفعل کأنَّ »گوی�ی که« نیز 

می تواند برای تشبیه به کار برود. 
توجه: در عربی )ِمْثل = مانند( حرف نمی باش�د، بلکه اسم است برای همین 
گزینۀ )3( نمی تواند جواب مورد نظر باشد زیرا در سؤال حرف خواسته شده 

است نه اسم. 
دق�ت کنی�د که )من( ب�ه کار رفته در گزین�ۀ )2(، نمی تواند  693  2

حرف جر باش�د چون مس�تقیمًا بع�د از آن فعل آمده اس�ت، همچنین کلمۀ 
)حّت�ی( در ای�ن گزینه. )من( ب�ه کار رفته در گزین�ۀ )2(، )َمن( موصول و به 

معنی »کسی که« می باشد. حروف جر در بقیۀ گزینه ها: 
گزینۀ )1(: الجتهادي ))ل�( حرف جر + مصدر( / گزینۀ )3(: ِبالمش�رف )ب� 

+ المشرف( / گزینۀ )4(: ِللجمیع )ِل� + الجمیع( 
حرف )َعَلی + …(، اگر اول کالم قرار بگیرد، گاهی از معنای  694  3

 )جار و مجروری( خارج می شود و به صورت فعل معنی می شود که در گزینۀ )3( 
چنی�ن اس�ت. دق�ت کنید ای�ن نکته ب�ه صورت قان�ون و قاعدۀ همیش�گی 
نیس�ت، بلکه از مفهوم و اس�لوب جمله به این مسئله پی می بریم، همان طور 
 ک�ه در جمل�ۀ زیر معنی فعل نمی ده�د بلکه معنی »بر، روی« را می رس�اند: 

َعلی المنضدة کتاٌب  روی میز کتابی است.
به جز گزینۀ )3( که فعلیه می باش�د، بقیۀ گزینه ها )اس�میه(  695  3

هستند، زیرا بعد از جار و مجرور )اسم مرفوع( آمده است، یعنی غیر از گزینۀ 
)3( در بقیۀ گزینه ها )خبر مقّدم( و )مبتدای مؤّخر( داریم. 

1  به جز گزینۀ )1( در بقیۀ گزینه ها نون وقایه داریم و همان طور  696
 ک�ه می دانی�م )ي( بع�د از نون وقایه حتم�ًا مفعول به اس�ت. در گزینۀ )1(، 
)ن( فعل )َشحن - َیشحن( به معنی »شارژ کرد« متعلق به حروف اصلی فعل 

است و )ي( بعد از آن ها فاعل است نه مفعول به.
در گزینۀ )4( س�ه حرف جر وجود دارد: )في )فیه(، ِمن، ک�  697  4

)کبیٍت(( اما در بقیۀ گزینه ها یک یا دو حرف جر وجود دارد: 
گزینۀ )1(: َل� در )َله( / گزینۀ )2(: إلی - )ِل� ( در )اِلس�تقبال( / گزینۀ )3(: 

ِمن - )ب�( در )بسالٍم( 
در گزین�ۀ )3(، )ِلّل�ه( جار و مجرور اس�ت و بعد از آن اس�م  698  3

مرف�وع یعن�ی )الحم�ُد( آمده بنابرای�ن حتمًا )خب�ر مقّدم( اس�ت و )الحمُد( 
مبتدای مؤّخر است و کل عبارت اسمیه به شمار می رود. در گزینۀ )1(، بعد 
از )ف�ي بع�ض األوقات( فعل آمده بنابراین نمی توانی�م )في بعض( را خبر در 
نظر بگیریم و در نتیجه کل عبارت فعلیه تلقی می شود نه اسمیه. گزینه های 

)2( و )4( با فعل شروع شده اند نه اسم بنابراین فعلیه هستند. 
 و …( اگر اول عبارتی بیایند، آن ها را در ذهن خود 

َ
توجه: )هل، َمَتی، َکیَف، أ

حذف ش�ده تلقی می کنیم س�پس نوع عبارت را از نظر فعلیه یا اسمیه بودن 
ال( را حذف می کنیم و چون 

َ
مورد بررسی قرار می دهیم یعنی در گزینۀ )4(، )أ

به فعل می رسیم، نتیجه می گیریم عبارت مورد نظر فعلیه است نه اسمیه. 
در گزین�ۀ )1( ح�رف ج�ر )ب��( به معن�ی )در( می باش�د در  699  1

حالی که در بقیۀ گزینه ها به صورت )به وسیله، با( معنی می شود.

ح�رف )ل�( اگر با )ضمیر متص�ل( و اول کالم بیاید اصواًل به  700  1
معنی )دارم، داری، دارند …( می باش�د و در این حالت حرف جری است که 
)ملکیة = مالکیت( را هم می رساند و این حالت در گزینۀ )1( آمده است. اما 
)ل��( در )ل�أّني، ِل�صدیقي، ل�کّل، َل�ه، ل�هدایته( به معنی )برای( می باش�د و 

ملکّیة )= مالکیت( را نمی رساند.
در گزین�ۀ )2( )ب�( در )بالصح�راء( به معنی في )= در( آمده  701  2

اس�ت اما در بقی�ۀ گزینه ها )ب�اإلنف�اق، ب�الصب�ر، ب�العلم( به معن�ی )با( یا 
)به وسیله( می باشد.

حسني( جزء حروف اصلی است و نون وقایه نمی باشد.  702
َ
»ن« در )أ  1

غَن�ی( بر وزن )أفعل( و ن�ون و )ی( به کار رفته در آن جزء  703
َ
)أ  4

حروف اصلی خود کلمه است. اما در بقیۀ گزینه ها کلمات )ِاحِمني )فعل امر از 
عان - ُیعین( + ن� + ي( 

َ
عّني )فعل امر از )أ

َ
)َحمی - َیْحمی( + نون وقایه + ي(، أ

 

و لیتني( دارای نون وقایه هستند. این تست سختی بود. 
در گزینۀ )1( )في الَعفو( خبر مقدم از نوع ش�به جمله اس�ت  704  1

و )ش�يٌء( مبتدای مؤخر می باش�د. دقت کنید که در گزینه های دیگر جار و 
مجرور اول عبارت )خبر مقّدم( نمی باشد زیرا معنی جمله را کامل نمی کند و 
از طرفی اگر دقت کنید در این گزینه ها یعنی گزینه های )2(، )3( و )4( بعد 
از جار و مجرور اس�م نکره نداریم، بلکه به ترتیب )نجاحَك1، الرزق، اإلجابة( 

معرفه هستند.
ــّ: در گزینه ه�ای )2(، )3( و )4( اگ�ر جار و مج�رور اول جمله را  هبش سیگ
ح�ذف کنی�م، بقیۀ عبارت معنی کاملی دارد و مفهوم و معنی عبارت به )جار 

و مجرور( اول )عبارت( وابسته نمی باشد.
فع�ل َل�م ُتؤمني )آمن - ُیؤِم�ن( نون وقایه ن�دارد و نون قبل  705  1

از )ي( ج�زء ح�روف اصل�ی خود فعل اس�ت. در بقی�ۀ گزینه ه�ا، فعل های 
عط�ان�ي( دارای نون وقایه هستند.

َ
)َمنع�ن�ي، أعانت�ن�ي و أ

در گزین�ۀ )4(، َلم ُتعینونني نون وقایه دارد: )َلم + ُتعینون +  706  4
ن�ون وقای�ه + ي( ام�ا در بقی�ۀ گزینه ها، )نون( ب�ه کار رفت�ه در فعل ها جزء 
تمّنٰی )م ن ي(، ال َتحزن�ي )ح ز ن(، ُتعّیني 

َ
ح�روف اصل�ی خود فعل اس�ت )أ

ن، ُیعّین، یعنی حروف اصلی آن = ع ی� ن((. )َعیَّ
نقذن��ي( نون وقایه اس�ت ام�ا در گزینه های دیگر،  707

َ
)ن( در )أ  4

ن�ون قبل از )ي( در فعل های )َبّیني، تبن�ي و َنَتمّنی( جزء حروف اصلی خود 
فعل هس�تند. به زبان س�اده تر اگر )ني( آخر آن ها را حذف کنیم بدون معنی 

خواهند بود.
ن( نون جزء حروف اصلی می باشد بنابراین در  708 ن - ُیبیِّ در )َبیَّ  3

ني« ما نون وقایه نداریم و )ي( بعد از نون فاعل است نه مفعول. فعل »بیِّ
فلح« با اینکه به باب إفعال رفته و به معنی )رس�تگار  709

َ
فع�ل »أ  2

ش�د( و الزم )نیاز به مفعول به ندارد( اس�ت بنابراین نون وقایه و )ي( بعد از 
آن را نمی پذیرد.

)الحیوان�ات( جمع مؤنث اس�ت و چ�ون )ال��  ( دارد، معرفه  710  1
است )ل� + الحیوانات  للحیوانات( و از نظر نقش: 

ِللحیوانات        لغٌة 

1- )نج�اح( معرفه اس�ت زیرا مض�اف إلیه آن یعنی ضمیر »ک« معرفه اس�ت. به چنین 
معرفه ای، معرفه به اضافه گفته می ش�ود و در درس س�وم عربی یازدهم با آن بیشتر 

آشنا می شویم.

مبتدای مؤّخر
خبر مقّدم

جار و مجرور
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)تس�اَقَط( ماضی مف�رد مذک�ر )= للغائب( از ب�اب )تفاُعل(  711  1
است )مصدر آن = َتساُقط( و فاعل آن )الّثلُج( است. 

)طرق( جمع مکسر کلمۀ )طریق( یا )طریقة( می باشد و چون  712  2
مس�تقیمًا بعد از حرف جر )ب� ( آمده، مجرور به حرف جر و بعد از آن صفت 

آمده است )مشابهٍة: صفت(.
�ل(   713 �ع( و ب�ر وزن )َیتفعَّ �ع ]مف�رد مذک�ر آن = )َیَتجمَّ َتَتجمَّ  2

ل( است نه تفعیل و چون بعد از آن )مفعول به( نیامده  می باشد[ از باب )تفعُّ
است، الزم به شمار می رود نه متعدی و این فعل در این عبارت بر غائب )= 
سوم شخص( داللت دارد نه مخاطب زیرا با ]منادا یا ضمایر مخاطب از قبیل 

)أنِت، ِك، …( نیامده است[
ِاس�تقبل )بر وزن اس�تفعَل( و فعل ماضی مفرد غائب )= سوم  714  2

شخص مفرد( از باب استفعال است. )ي( متصل به آن چون بعد از حرف نون 
وقایه آمده، مفعول به است و )صدیق( انجام دهندۀ کار و فاعل جمله است.

ُیطاِلعون )مفرد آن = ُیطاِلع( مضارع )جمع مذکر غائب( از باب  715  1
مفاَعلة می باش�د و فاعل آن ضمیر )واو( می باش�د و چون بعد از آن مفعول به 
یعنی کلمۀ »الدروس« آمده اس�ت نمی تواند مجهول باشد. دقت کنید ضمیر 

)هم( چون به اسم متصل شده است مضاف إلیه است نه مفعول به.
ل( اس�ت و کلمۀ  716 ل( و ماضی باب )تفعُّ �ن( ب�ر وزن )تفعَّ )تمکَّ  4

)ُصعود( چون مس�تقیمًا بعد از حرف جر ِمن آمده اس�ت مجرور به حرف جر 
است نه مفعول به.

)ُصُع�ود( به معنی )باال رفتن( اس�م و مفرد به ش�مار می رود  717  3
بنابراین گزینه های )1( و )2( را حذف می کنیم. گزینۀ )4( نیز به خاطر اینکه 
)صعود( را موصوف در نظر گرفته، نمی تواند درس�ت باشد. زیرا )صعود( در 
این عب�ارت )صفت( نگرفته و برای همین نمی توانی�م بگوییم موصوف واقع 

شده است. ضمنًا »ُصُعود« مذّکر است نه مؤّنث.
�ر( فع�ل مض�ارع مفرد مؤن�ث غائب، معل�وم و به باب  718 )ُتؤثِّ  2

تفعیل رفته است.
)َیْس�تهلك = مصرف می کند( متعدی و مفعول آن، عش�ریَن  719  3

می باشد. در ضمن حرکت حرف اول آن ضمه نمی باشد بنابراین به هیچ وجه 
مجهول نمی تواند باشد. )َیستهلك( بر وزن )َیستفعل( و حروف اصلی آن )ه� 

ل ك( می باشد نه )س ل ك(.
ل است و باید به  720 در گزینۀ )3( کلمۀ )التفکر( مصدر باب تفعُّ  3

ر( می آمد. صورت )الَتفکُّ
ة اس�ت و  721 َ

در گزین�ۀ )3( کلم�ۀ )ُمحاربة( مصدر باب مفاَلـل  3
باید با فتحه می آمد نه کسره یعنی به صورت:)ُمحاَهَوة(

)ُملّمع( به ش�عری گفته می ش�ود که برخی ابیات آن به زبان  722  2
عربی و برخی دیگر به زبان فارسی است.

)َهْج�ر( عبارت اس�ت از: دورِی دوس�ت از دوس�ت خود یا  723  1
همسر از همسر خویش.

)َعشّیة( یا )ِعشاء( به اّول شب و الَغداة )سپیده دم( به اّول یا  724  2
آغاز روز گفته می شود.

»می توان�ی تلف�ن همراه خ�ود را از طریق اینترنت ش�ارژ کنی  725  1
)شارژ بگیری( یعنی از طریق اینترنت بخری.«

الوکر = خانه و النۀ پرندگان. معنی بقیۀ گزینه ها: 726  2
گزین�ۀ )1(: الغی�م: ابر / گزین�ۀ )3(: الرکب: کاروان ی�ا قافله / گزینۀ )4(: 

الَینبوع: چشمه

صلَح: در گذرد )ببخشد( و اصالح کند. 727
َ
َعفا و أ  1

سیم کارت تلفن همراه = شریحه. معنی بقیۀ گزینه ها: 728  1
گزینۀ )2(: شارژ کردن / گزینۀ )3(: باتری / گزینۀ )4(: گفتگو، محاوره

1  )َنّظ�اره = عینک( معنی عبارت با گزینۀ )1(: نمی توانم این  729
کلمات را بدون عینک بخوانم. معنی بقیۀ گزینه ها:

گزینۀ  )2(: شارژ، اعتبار / گزینۀ )3(: کتابخانه / گزینۀ )4(: بلیط یا کارت
الفل�وات )= بیابان ها( و همان ط�ور که می دانیم مقدار باران و  730  4

تعداد گیاهان و درختان در بیابان خیلی زیاد نیست. معنی بقیۀ گزینه ها:
گزینۀ )1(: ُمش�اِهد: بیننده / گزینۀ )2(: س�امحُت: بخش�یدم و گذش�ت 
ف: کارمند )ُموّظف إدارة االّتصاالت: کارمند ادارۀ  ک�ردم / گزینۀ )3(: ُموظَّ

مخابرات(
ل( ← اسم فاعل )تکمیل کننده( نه  731 لة )مذکر آن = ُمکمِّ ُمکمِّ  4

)تکمیل شده( 
)ُمس�تخَرج( اس�م مفعول و به صورت درس�ت ترجمه شده  732  3

اس�ت ام�ا در بقیۀ گزینه ها اس�م فاعل به صورت اس�م مفع�ول یا بر عکس 
ترجمه شده است. بررسی گزینه ها:

گزینۀ )1(: ارسال شده / گزینۀ )2(: حمله کننده / گزینۀ )4(: دیده شده 
معنی گزینه ها و جواب مناسب برای هر کدام به ترتیب: 733  4

گزینۀ )1(: کسی که دیگران را مورد آزمایش و امتحان قرار می دهد )= اسم 
ب )=  ب )اسم مفعول = آزموده شده( باید ُمجرِّ فاعل(، بنابراین به جای ُمجرَّ

آزمایش کننده، ُممتِحن( بیاید.
گزینۀ )2(: بیتی از شعر که مصراع اول به یک زبان و مصراع دوم آن به زبان 

ع( می آمد. ع( باید )ُملمَّ دیگری است. بنابراین به جای )ُملمِّ
م  گزینۀ )3(: کس�ی که به دنبال علم و دانش اس�ت. بنابراین به جای ُمتعلَّ
م )= اسم فاعل، دانش آموز( می آمد. )= اسم مفعول، آموخته شده( باید ُمتعلِّ

گزینۀ )4(: کسی که نامه یا چیزی را می فرستد: ُمرِسل )فرستنده(.
)وکن�ة( ب�ه معن�ی النه و خان�ۀ  کبوت�ران و پرندگان اس�ت و  734  1

مترادف )ُعّش( می باشد. معنی درست بقیۀ  گزینه ها:
عداء )دشمنان( / گزینۀ )3(: رفات: استخوان های 

َ
گزینۀ )2(: ُعداة: مترادف أ

پوسیده / گزینۀ )4(: َملیح: با نمک و زیبا
)َغداة( به معنی آغاز روز و متضاد َعش�یة )آغاز شب( است و  735  4

به معنی )غذا( نمی باشد. معنی بقیۀ  گزینه ها:
گزینۀ )1(: الراسب )متضاد الناجح( و به معنی غیرموفق 

س�وار )= دس�تبند(: زینتی که در دس�تان مورد اس�تفاده قرار 
َ
گزین�ۀ )2(: أ

می گیرد و اغلب از طال و نقره ساخته می شود.
گزینۀ )3(: َعشّیة )= آغاز شب(

در گزینۀ )3( بین کلمات )المجاورة( و )البعیدة( تضاد وجود  736  3
دارد.

کلمات متضاد بقیۀ گزینه ها عبارت اند از:  737  2
 گزینۀ )1(: حّي ≠ َمیت / گزینۀ )3(: ِخالف )= ِاختالف( ≠ تواُفق / گزینۀ )4(: 

السکوت ≠ التکّلُم
در ای�ن گزینه کلمات متضاد یا مت�رادف نداریم، اما در بقیۀ  738  2

گزینه ها:
ة  ِحبَّ

َ
ّل / گزین�ۀ )3(: عذاب ≠ راحة / گزین�ۀ )4(: أ گزین�ۀ )1(: الِع�ّزة ≠ الذُّ

)جمع َحبیب( ≠ ُعداة )به معنی دشمنان و مفرد آن = عاِدي(
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