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در درس های گذشته با مفهوم فعل، انواِع آن و ترجمه هایشان آشنا شدیم و فهمیدیم که هر وقت در یک عبارت از فعل استفاده می کنیم، یعنی 
می خواهیم بگوییم که کاری انجام شده یا اتفاقی افتاده است.

»فاعل«  به آن  انجام دهنده ای است که  انجام داده اند؛ یعنی هر فعلی دارای  را  افرادی آن  یا  فرد  انجام شده، حتماً  واضح است که وقتی کاری 
می گوییم؛ پس:

فاِعل اسمی است که انجام فعل را به آن نسبت می دهیم یا به عبارت دیگر فاعل اسمی است که فعِل جمله به خاطر آن آمده است!
  »َرجََع َسّجاٌد إلی َمْنزِله َمْسروراً« )سجاد با خوشحالی به خانه اش بازگشت.(

 فعل »َرجََع« )بازگشت( را به چه کسی نسبت می دهیم؟ به »سّجاٌد«  پس »سّجاٌد« فاعل است!
 »َصباَح أحَِد األیّام طََرَق َرجٌل باَب بَیٍْت« )صبح یکی از روزها مردی دِر خانه ای را زد!(

 فعل »طََرَق« )زد( را به چه کسی نسبت می دهیم؟ به »َرُجٌل«  پس »َرجٌل« فاعل است!

 عّین عبارًة لَیَْس فیها فاعل:
راَسِة! 2( ساَعَدْت أمُّ إدیسوَن َولََدها في الدِّ ّیارتاِن أماَم باِب الَمْصَنِع!  1( تَصاَدَمْت السَّ
ماواِت َو األْرَض! 4( إنَّ اهللَ عالُِم َغیِْب السَّ 3( یَْجلُِب الّتاِجُر بَضائَِع جَدیدًة إلی ُدّکانِِه! 

 اگر بخواهیم جواب این سؤال را از راه ساده ای پیدا کنیم، باید بگوییم که چون در گزینءه )4( اصالً فعلی وجود ندارد، پس اصالً فاعلی 
هم ندارد. معنی جمله: »خداوند دانای نهاِن آسمان ها و زمین است!«

بررسی سایر گزینه ها: )1(: »دو ماشین در مقابل َدِر کارخانه با هم تصادف کردند.«  »تصادف کردن« را به »دو ماشین« نسبت داده ایم، پس 
ّیارتاِن« فاعل است!/ )2(: »مادر ادیسون فرزندش را در درس خواندن کمک کرد!«  »کمک کردن« را چه کسی انجام داده است؟   »السَّ
»اُّم« فاعل است!/ )3(: »تاجر کاالهای جدیدی را به مغازه اش می آورد!«  »آوردن« را چه کسی انجام داده است؟  »الّتاجر« فاعل است. 

 دقت کنید که فعل و فاعل از نظر جنس )مؤنث یا مذکر بودن( با هم مطابقت دارند، پس باید این نکته را در جمله ها رعایت کنیم.
  حاَوَل الثَّْعلَُب )روباه تالش کرد(  چون »الثَّْعلَب« مذکر است، فعِل »حاَوَل« هم مذکر آمده است! 
 حاَولَِت الَغزالَُة )آهو تالش کرد(  چون »الَغزالة« مؤنث است، فعِل »حاولَْت« هم مؤنث آمده است!

 اگر فاعِل جمله، مثنی یا جمع باشد، باز هم باید فعل را به صورت مفرد بیاوریم!
  اِجَْتَمَع الّتالمیُذ  با این که »الّتالمیذ« جمع است، ولی »اِجَْتَمَع« به صورت مفرد آمده است!

لمیذاُت  با این که »الّتلمیذات« جمع است، ولی »اِجَْتَمَعْت« به صورت مفرد )مؤنث( آمده است!  اِجَْتَمَعِت التِّ

حیحَة:  عّین العبارَة الصَّ
َع البََقرُة الثَّْعلََب َعلَی الُخروِج مَِن الُحْفَرِة! 2( َشجَّ ّیادوَن الُحْفَرَة في الغابِة!   1( َسَتُروا الصَّ

َستاِن في حَْفلِة َزواِج تِلْمیَذتِهما! 4( حََضَرِت الُمَدرِّ 3( بَْعَد الَمطَرِ اِْمَتَل البِئُر مَِن الماِء!  
َستاِن« فاعل و   گزینءه »4« صحیح است. معنی عبارت: »دو معلم در جشن ازدواج دانش آموِز خود حاضر شدند!« در این عبارت »الُمَدرِّ

َستاِن« مفرد مؤنث آمده است! »حََضَرت« هم به خاطر »الُمَدرِّ
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بررسی سایر گزینه ها: )1(: در این گزینه با این که »الَصّیادون« فاعل است ولی فعل را باید به صورت مفرد بیاوریم؛ یعنی: َسَتروا الَصّیادوَن  
ّیادوَن. معنی عبارت: »شکارچیان حفره را در جنگل پنهان کردند!«/ )2(: »البََقرُة« مؤنث است، پس فعل را هم باید مؤنث بیاوریم، چون  َسَتَر الصَّ
َعِت البََقرُة. معنی عبارت: »گاو، روباه را به خارج شدن از گودال تشویق کرد!«/ )3(: در این عبارت  َع البقرُة  َشجَّ »البقرة« فاعل است!: َشجَّ
»امتل« فعل و »البِئر« فاعل است، پس این دو باید از نظر جنس با هم مطابقت داشته باشند. طبق قواعِد درِس اول، »البِئر« مؤنث است، پس 

فعل هم باید مؤنث باشد: »اِْمَتلِت البِئُر«. معنی عبارت: »پس از باران، چاه از آب پر شد!«

ماثیل و ...« باید فعل را به صورت مفرد مؤنث بیاوریم.  برای »جمع های غیرانسان« مانند »الَحَیوانات، التَّ
ّیارات« جمع غیرانسان است، بنابراین فعل به صورت مفرد مؤنث آمده است!   تَصاَدَمِت الّسّیارات )ماشین ها به هم برخورد کردند!(  »السَّ

تَْنبَِعُث أضواٌء کثیرٌة مِن هُناك )پرتوهای زیادی از آن جا فرستاده می شود.(  »أضواء« )جمِع َضوء( جمع غیرعاقل است، بنابراین »تَْنبَِعُث« به صورت مفرد 
مؤنث آمده است!

 ممکن است که بین فعل و فاعل کمی فاصله بیفتد! پس در انتخاب فاعل عجله نکنید!
  طََرَق باَب بَیتنا في تِلَْك اللَّیْلَِة َرُجٌل فقیٌر! )َدِر خانۀ ما را در آن شب مرد فقیری کوبید!(

 در این جمله فاعِل فعِل »طََرَق«، »َرجٌَل« است که با فاصله آمده است! )چه کسی در را کوبید؟  مرد فقیری(
 فاعل فقط یک کلمه است، پس اگر با یک گروه اسمی سروکار داشتیم، باید اولین کلمءه آن گروه را فاعل بگیریم.

! )تعدادی از دانش آموزان مقابل َدِر کالس جمع شدند!( فِّ   اِجَْتَمَع َعَدٌد مَِن التَّالمیِذ أماَم باِب الصَّ
جواب »َعَدٌد من التَّالمیذ« )گروهی از دانش آموزان(  پس در واقع »َعَدٌد من التَّالمیذ«    سؤال می کنیم: »چه کسانی جمع شدند؟« 
فاعل است اما چون بیشتر از یک کلمه است، گروه اسمی به حساب می آید و باید اولین کلمءه این گروه را فاعل بگیریم. پس »عدٌد« فاعل است! 1 

 اِنَْقطََعْت أشجاٌر کثیرٌة في الحدیقة! )در باغ درخت های زیادی قطع شدند!(
جواب »أشجاٌر کثیرٌة« )درختان زیادی(! چون »اشجاٌر کثیرة« دو کلمه   برای پیدا کردن فاعل سؤال می کنیم: »چه چیزهایی قطع شدند؟« 

است، باید اولین کلمه را به عنوان فاعل انتخاب کنیم؛ یعنی فقط »أشجاٌر« فاعل است!
 هرگز قبل از فعل به دنبال فاعل نگردید، چون در عربی هیچ   وقت به کلماِت قبل از فعل، فاعل نمی گویند.

 در عبارِت »الّتلمیُذ َکَتَب َدْرَسُه راغباً« )دانش آموز درسش را با رغبت نوشت.( از نظر معنی، »الّتلمیذ« فاعِل این جمله است ولی چون قبل از 
فعل آمده، نمی توانیم از نظر قواعِد زباِن عربی آن را فاعل بگیریم.2

در مورد فاعل بهتر است نکته های زیر را هم بدانیم تا اطالعاتمان کامل تر شود!
گاهی وقت ها هیچ کدام از اسم هایی که در جمله هستند را نمی توانیم به عنوان فاعل انتخاب کنیم؛ مانند جملءه »التلمیُذ َکَتَب َدْرَسُه راغباً«. در 
این گونه جمالت بهتر است برای پیداکردن فاعل، سراغ خود فعل برویم. اگر آخر فعل شناسه ای وجود داشت، همان را به عنوان فاعل انتخاب 
می کنیم3 )این شناسه در واقع ضمیری است که جانشین فاعل است!( و اگر شناسه ای وجود نداشت، می گوییم فاعل »ُمْسَتَتر« یعنی »پنهان« شده است!
  در عبارت »الّتلمیُذ َکَتَب َدرَسُه راغباً« هیچ کدام از اسم ها را نمی توانیم فاعل بگیریم، پس سراغ خود فعِل »َکَتَب« می رویم. این فعل آخرش شناسه 

ندارد، پس در این جمله فاعل »مستتر« است!

 عّین الفاعل في عبارة »التَّالمیُذ کتبوا دروَسُهم في الَمْدَرَسِة!«:
4( هُم 3( ضمیر »واو«   2( دروس  1( الّتالمیذ 

 گزینءه »3« صحیح است. در این جمله »الّتالمیُذ« قبل از فعل آمده است، پس نمی توانیم آن را به عنوان فاعل انتخاب کنیم؛ بنابراین 
سراغ فعل می رویم و شناسءه آخرِ آن را به عنوان فاعل می گیریم  »و« فاعل است!

 فاعِل فعل های مخاطب و متکلم همیشه در خوِد فعل است )به صورِت ضمیر بارز یا مستتر(، پس هیچ  وقت برای جمله هایی که فعِل مخاطب 
یا متکلم دارند، بیرون از فعل، دنبال فاعل نگردید.

ندوق!« )پول هایت را در آن صندوق قرار بده!(   »اِجَْعْل نُقوَدك في ذلك الصُّ

1- احتماالً االن می پرسین که: »عدد که به تنهایی معنی فاعلی نمی ده؟!« باید دقت کنین که معنی به تنهایی نمی تونه جواِب سؤاالِت عربی رو بده و باید قواعد این زبان رو هم 
بلد باشیم که ان شاءاهلل در آینده این اتفاق میفته!

2- خب حتماً می پرسین پس فاعل این جمله کیه؟! ما هم جواب می دیم: براساس قواعد کتاب دهم الزم نیست فاعِل این جمله ها رو بلد باشیم ولی یه مقدار صبر کنین ما در 
آیندءه نزدیک جواب این سؤال رو هم می دیم!

3- این شناسه هایی که در آخر فعل می آیند، در فارسی هم وجود دارند: »رفتم، رفتی، رفتیم، رفتید، رفتند«؛ به این شناسه ها در عربی »ضمیر بارز« می گویند.
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 »اِجَْعْل« فعِل مخاطب است، پس باید فاعلش را در خود فعل جست و جو کنیم. آخر فعل شناسه ندارد، پس فاعل این فعل مستتر است!
 »ُأریُد تسلیَم اُموِر البالِد إلیك« )می خواهم امور کشور را به تو بسپارم!(

 »ُأریُد« )می خواهم( فعل متکلم است، پس فاعل هم در خوِد فعل است و چون آخرِ فعل شناسه ندارد، باید فاعل را مستتر بدانیم.
 عالمت »ْت« را که در صیغءه مفرد مؤنث غائب در فعل های ماضی دیده می شود، هیچ  وقت فاعل نگیرید!

 »فاطمُة اِْسَتلََمْت رسالًة من َزمیلتها.« )فاطمه نامه ای از هم کالسی اش دریافت کرد!(
 در این جمله چون »فاطمة« قبل از فعل آمده است، نمی توانیم آن را فاعل بگیریم، پس سراغ خود فعل می رویم. چون نمی توانیم »ْت« را 

فاعل بگیریم، می گوییم فاعل این فعل مستتر است!

 عیِّن الفاعَل ُمستتراً:
2( َعَجَزْت ُأْسَرُة إدیسون عن َدفِْع نََفقاِت دراَستِِه! َف َوحَْدُه!  1( بَْعُض األطفاِل یَتناَولوَن الَحلیَب الُمَجفَّ
نیا حََسَنًة و في اآلِخَرِة! 4( اُکُتْب لَنا في هذه الدُّ 3( ال تَْنظُروا إلی َکثَْرِة َصالتِِهم و َصْومِِهم! 

 بررسی گزینه ها: )1(: »بعُض األطفاِل« قبل از فعل آمده و نمی تواند فاعل باشد، پس ضمیر »و« را که آخرِ فعل آمده است، به عنوان فاعل می گیریم؛ 
بنابراین فاعل مستتر نیست! )معنی عبارت: برخی از کودکان، شیر خشک را به تنهایی می خورند!(/ )2(: در این عبارت فعِل »َعَجَزْت« )ناتوان شد( را به »اُْسَرة« 
نسبت می دهیم، پس »اُْسَرة« فاعل است. )معنی عبارت: خانوادۀ ادیسون از پرداخت هزینه های تحصیل او ناتوان شد!(/ )3(: »ال تَْنظُروا« فعل مخاطب است 
و فاعِل آن در خوِد فعل است. ضمیر »و« را که در آخر فعل آمده است، به عنوان فاعل می گیریم. )معنی عبارت: به زیاد بودِن نماز و روزه شان نگاه نکنید!(/ 
)4(: »اُْکُتْب« هم فعل امر مخاطب است و چون آخرش ضمیر ندارد، فاعلش مستتر است. )معنی عبارت: در این دنیا و در آخرت برای ما نیکی بنویس!(

 اگر آخر فعلی ضمیر وجود داشته باشد، همان حتماً فاعل است و نیازی نیست دنبال فاعل بگردیم! 

 عیِّن الفاعَل ضمیراً بارزاً:
َر طریَقَة تَْدریسه! 4( الُمَعلُّم َغیَّ 3( إنّي أعْرُِف کیَْف أدرُس!  سُة الّتلمیذَة المثالّیَة!  َعِت الُمَدرِّ 2( َشجَّ  َجرَة 1( ！ال تَقَْربا هِذِه الشَّ

 ضمیر بارز همان شناسءه زبان فارسی است، پس باید دنبال فعلی باشیم که آخرش شناسه دارد. »أعْرُِف« و »أْدُرُس« در گزینءه )3( و 
سُة ...« و به خاطر  َعْت الُمَدرِّ َر« در گزینءه )4( شناسه )ضمیر بارز( ندارند. گزینءه )2( هم اگر کمی دقت کنید، به این شکل بوده است: »َشجَّ »َغیَّ
وجود »ال«، »ْت« تبدیل به »ِت« شده است و ما هیچ گاه »ْت« را شناسءه فاعلی )ضمیر بارز( به حساب نمی آوریم. اما در گزینءه )1( در آخر فعِل 

»ال تَْقَربا« شناسءه »الف« آمده است که فاعل و ضمیر بارز است!

« یا »ان« )برای مثنی ها( یا »ون« )برای جمع مذکر سالم( دیده می شود! ـٌ « یا »ـ ـُ قاعده: اسم هایی که فاعل می شوند، معموالً آخرشان یکی از عالمت های »ـ
! )سال تحصیلی شروع شد!(  جاء رجٌل إلی الَمْکَتبَِة! )مردی به کتابخانه آمد!(   اِبَْتَدأ العاُم الّدراسيُّ

فاعل فاعل	

ّیارتاِن! )دو ماشین با هم تصادف کردند!(  َدَخَل الطّالبوَن الجامَِعَة! )دانشجویان وارد دانشگاه شدند!(  تَصاَدَمِت السَّ
فاعل فاعل	

تعریف جملءه فعلیه: هر جا که در جمله یک فعل آمده باشد، یک جملءه فعلیه شروع می شود.
   یَْرفَُع اهلل َدَرجَة الُمحسنیَن. )خداوند مرتبۀ نیکوکاران را باال می برد.(

جملءه	فعلیه

  ِعْنَد ُدُخول الُمَعلِّمِ  قاَم التَّالمیُذ. )هنگام واردشدن معلم، دانش آموزان برخاستند!(
جملءه	فعلیه

 کَْم ُجملًة فعلّیًة جاَءت في عبارِة »الَّذي یَعَْمُل و یَْدُرس یَعِْرُف قیمَة الَوقِْت!«؟
4( أربَع 3( ثالث  2( اِثنتان  1( واحدة 

 برای شمردن تعداد جمالت فعلیه باید تعداد فعل های موجود در جمله را بشماریم که عبارت اند از: »یَْعَمُل، یَْدُرُس و یَْعرُِف«، پس گزینءه »3« 
جواب است. معنی عبارت: »کسی که کار می کند و درس می خواند، ارزش وقت را می داند!«

 با فعل هایی مانند »کاَن )بود(، لَیَْس )نیست(، صاَر )شد( و أْصبََح )شد(« جملءه فعلیه تشکیل نمی شود. علت این موضوع را سال های بعد یاد می گیرید!

به جمله های زیر دقت کنید:
 في هذه اللَّحْظَِة شاهَْدُت )در این لحظه دیدم.(  أنَْزَل اهللُ َعلَی الکافریَن )خداوند بر کافران نازل کرد!(
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وقتی این جمالت را می خوانید یا می شنوید، حتماً می پرسید:
 چه کسی را دیدی؟!    چه چیزی را نازل کرد؟!

یعنی این جمالت هنوز ناقص اند و برای کامل شدن نیاز به کلمه های دیگری دارند؛ مثالً:
 في هذه اللَّحْظَِة شاهَْدُت ُمَعلِّماً  در این لحظه معلمی را دیدم!  أنَْزَل اهللُ َعلَی الکافریَن العذاَب  خداوند بر کافران عذاب را نازل کرد!

به اسم هایی مانند »ُمعّلماً« و »العذاَب« در عربی مفعوٌل به گفته می شود.1
حاال یک بار دیگر مشخصات مفعوٌل به را با هم مرور کنیم:

 در جمالتی به کار می رود که با وجوِد »فعل + فاعل«، هنوز معنی جمله کامل نیست!
 معموالً در جواِب »چه کسی را؟« یا »چه چیزی را؟« می آید!

 عّین المفعوٌل به في العبارات:
2( أکَلْنا في الَمطَْعِم طعاماً لذیذاً! 1( یَْضِرُب اهللُ األمثالَ للنّاس!  

 برای شناخِت مفعول، ابتدا باید جمله را معنی کنیم:
 خداوند مثال ها را برای مردم می زند!   در رستوران غذای خوشمزه ای را خوردیم!

بعد سؤال می کنیم: »خداوند چه چیزی را می زند؟!« و »چه چیزی را خوردیم؟!« و کلمه ای که در جواب این سؤاالت می آید، همان مفعول است.
جواب مثال ها را  »األمثاَل« مفعول است! خداوند چه چیز را می زند؟ 

جواب غذا را  »طعاماً« مفعول است! چه چیزی را خوردیم؟ 

 عّین عبارًة ما جاء فیها المفعول به:
4( یا شباُب، اِسَمعوا کالمي! ِة!  3( یا َصدیقي، ال تَْصَعد مِْن هذه الِقمَّ 2( یا طالِبُة، اِلْبَسي لِباساً ُمناِسباً!  َستِها هدیًّة!  1( جَلَبَْت سارُة لُمَدرِّ
 برای پیداکردن مفعول باید ابتدا هر جمله را معنی کنیم و سپس با سؤال »چه چیزی را« یا »چه کسی را« مفعول را شناسایی کنیم!

جواب هدیه ای  »هَدیًّة« مفعول است. سؤال چه چیزی را آورد؟  بررسی گزینه ها: )1(: ساره برای معلم خود هدیه ای آورد. 
جواب لباس مناسبی را  »لباساً« مفعول است. سؤال چه چیزی را بپوش؟  )2(: ای دانش آموز، لباس مناسبی بپوش. 

سؤال چه چیزی را باال نرو؟!  سؤال بی معنی است  اصالً مفعول نداریم. )3(: ای دوسِت من! از این قله باال نرو. 
جواب سخن من را  »کالم« مفعول است! سؤال چه چیزی را؟  )4(: ای جوانان، سخن من را بشنوید. 

 بعضی از جمالت نیازی به مفعول ندارند؛ مانند جمله ای که در گزینءه )3( آمده است. در این گونه جمله ها سؤاِل »چه چیزی را؟!« یا »چه کسی 
را؟!« جواب مناسبی ندارد.

 مفعول هم اغلب 2 وقت ها یک کلمه است، برای همین در گزینءه )2( به جای »طعاماً لذیذاً«، فقط »طعاماً« را به عنوان مفعول انتخاب کردیم و 
در گزینءه )4( به جای »کالمي« )کالم + ي( فقط »کالم« را انتخاب کردیم!

نیازی به  مفعول اند و حتی  نا« به یک فعل بچسبند، حتماً  ، ي،  ، َك، ُکما، ُکم، ِك، ُکما، ُکنَّ »ه، هُما، هُم، ها، هُما، هُنَّ  هر وقت ضمیرهای 
ترجمه کردن نیست!

  یُشاِهُدوَن + َك  یُشاِهُدونََك )تو را می بینند!(  َسِمْعُت + ها  َسِمْعُتها )آن را شنیدم!(
مفعول مفعول	

 در مورد ضمیر »نا« خیلی دقت کنید، چون ضمیرِ »نا« اگر در صیغءه متکلم مع الغیِر ماضی بیاید، شناسءه فعل و فاعل است و اگر همراه 
هر فعل دیگری بیاید، مفعول است.

  اِقَْتَربْنا من قاَعِة الَحْفلَِة! )به سالن جشن نزدیک شدیم!(
 »اِقَْتَربْنا« فعِل ماضِی صیغءه متکلم مع الغیر است، پس »نا« شناسءه فعل بوده و فاعل به حساب می آید.

 یُساِعُدنا الوالُد ِعْنَد المشاکِِل! )پدر هنگام مشکالت، ما را کمک می کند!(
 »یُساِعُد« فعل مضارع است، پس حتماً ضمیر »نا« که به آن اضافه شده است، مفعول است!

1- مفعول غالباً در زبان فارسی با حرف »را« می آید! 
2- وقتی می گوییم اغلب، یعنی گاهی اوقات بیشتر از یک کلمه است که فعالً دربارءه آن حرفی نمی زنیم!
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 عّین ضمیر »نا« مفعوالً:
راسّیِة! نِة الدِّ 2( تَعاَرفْنا في بِدایِة السَّ 1( اِعَْتَصْمنا بَِحبِْل اهلل ِجَمیعاً!  

4( صداقَُتنا تَُسبُِّب أن یَْعَتِمَد الّناُس علینا! عاِب وحیدین!   3( ال تَتُْرُکونا ِعْنَد الصِّ
  ضمیر »نا« وقتی مفعول است که با فعلی غیر از ماضِی صیغءه متکلم مع الغیر آمده باشد. در گزینءه )4( »صداقة« اسم و »َعلَی« حرف اند، 
پس ضمیر »نا« که به آن ها متصل شده است، نمی تواند مفعول باشد. در گزینه های )1( و )2( »اِعَْتَصْمنا« )چنگ زدیم( و »تَعاَرفْنا« )آشنا شدیم( 
فعل های ماضِی صیغءه متکلم مع الغیر هستند، پس »نا« فاعل است نه مفعول! اما در گزینءه )3( »ال تترُکوا« )ترک نکنید( فعل نهی است، پس 

ضمیر »نا« که به آن متصل شده، مفعول است. )ال تَتُْرکونا: ما را ترک نکنید!(

 اسمی که در عربی مفعول است، گاهی هنگام ترجمه به جای حرف »را« با حرف های اضافه ماننِد »از، به، با و ...« ترجمه می شود )یعنی به شکل 
متمم ترجمه می شود(.

عفاَء: به ضعیفان رحم کنید.  »الُضعفاء« با حرِف »به« ترجمه شده است )ولی این حرف »به« در جملءه عربی دیده نمی شود(،    اِْرحَُموا الضُّ
یعنی »الُضعفاء« مفعول است.

 المؤمُن یُواِجُه الّناَس بُِخلٍْق حََسٍن: مؤمن با مردم با خلقی نیکو روبه رو می شود.  »الّناس« در ترجمه با حرف »با« آمده است )ولی این حرف 
در جملءه عربی وجود ندارد(، نتیجه می گیریم »الّناس« مفعول است!

ِـ  ، إلی و ...« به کار می روند، هیچ گاه مفعول نگیرید.  اسم هایی را که همراه حروفی مانند »عن، مِن، َعلَی، ب
  حََصلُْت َعلی جائزٍة في الُمسابََقِة. )در مسابقه جایزه ای را به دست آوردم!(

 از نظر معنی »جائزة« مفعول به نظر می رسد، اما چون در عبارت عربی با حرف »َعلَی« آمده است، نباید آن را مفعول بگیریم.
 ضمیر »ي« )من( وقتی مفعول به حساب می آید که با حرف »ن« به فعل وصل شده باشد!

  شاهََدني )من را دید(  شاهََد + ن + ي  ضمیر »ي« مفعول است!
 ال تَظْلْمني )به من ظلم نکن(  ال تَظْلْم + ن + ي  »ي« مفعول است!

 عّین ضمیر »الیاء« مفعوالً:
4( أَخَذ الوالُد بَِیدي و َذهَبْنا نَحَْو البَیِت! 3( َصَدَمتْني َسّیارٌة و ُجرحُت بِشّدٍة!  2( یا ِطْفلَُة، اِنْزِلي مَِن الحافِلَِة!  1( إّني َدَعْوُت قومي لیالً و نَهاراً! 

 اوالً ضمیر »الیاء« همان ضمیر »ي« است، باید دنبال گزینه ای باشیم که »ي« در آن مفعول است، پس گزینه ای جواب است که ضمیر 
»ي« با »ن« به فعل متصل شده باشد؛ بنابراین گزینءه )3( جواب است. چون »َصَدَمتْني« از »َصَدَمْت + ن + ي« تشکیل شده است: »یک ماشین 

به من برخورد کرد و به شدت زخمی شدم«.
« که حرف است، چسبیده؛ پس مفعول نیست!/ »قومي«  ضمیر »ي« به اسم  بررسی سایر گزینه ها: )1(: »إّني«  ضمیر »ي« به »إنَّ
چسبیده، پس مضاف الیه است نه مفعول!/ )2(: »اِنْزِلي«  ضمیر »ي« همراه فعل آمده، ولی حرف »ن« نیامده، پس باز هم »ي« مفعول نیست 
بلکه شناسءه فعل بوده و فاعل از نوِع ضمیر بارز است!/ )4(: »بَِیَدي«  باز هم ضمیر »ي« با اسم همراه شده، بنابراین مضاف الیه است نه مفعول!

، یِْن یا یََن« را در آخرش دارد! البته نباید هر کلمه ای که آخرش یکی از این عالمت ها را  ـً ، ـ ـَ  مفعول در عربی معموالً یکی از عالمت های »ـ
داشته باشد، مفعول بدانیم.

 به فعل هایی که به مفعول احتیاج ندارند، فعِل الزم و به فعل هایی که با مفعول کامل می شوند، فعِل متعدی گفته می شود!
 در مورد فعل های ثالثی مزید خوب است بدانید که:

مانند »اِنْبََعَث، اِنَْکَسَر، تَعاَرَف، تَواَضَع و ...«  فعل های باب »اِنْفعال« و »تَفاُعل« مفعول نمی گیرند! 
َل و ...« َق، أْکَرَم، نَزَّ مانند »أثْبََت، َصدَّ  فعل های باب »إفعال« و »تفعیل« غالباً مفعول می گیرند! 

به جمالت زیر توجه کنید:
ماواِت َو األرِض! )خداوند نور آسمان ها و زمین است!(         طَلَُب الِعلْمِ فَریضٌة َعلی ُکلِّ ُمْسلِمٍ! )طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است!(  اهللُ نوُر السَّ

در جملءه )1( خبری را دربارءه »اهللُ« داده ایم )این که »نور آسمان ها و زمین است!«( و در جملءه دوم دربارءه »طَلَُب العلمِ« خبری را به اطالع بقیه رسانده ایم 
)این که »واجب است!«(.

به این نوع جمله ها که دربارءه اسمی که در ابتدای جمله آمده است، خبری می دهیم، جملءه اسمیه می گوییم.
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در جملءه اسمیه دو رکن مهم وجود دارد:
 ُمبَْتدا1: همان اسمی است که می خواهیم خبری را درباره اش بدهیم که بیشتر مواقع اول جمله می آید.2

 خبر3: بخش دوم جمله است که خبری را دربارءه »مبتدا« بیان می کند.
طَلَُب الِعلْمِ فَریضٌة علی ُکلِّ ُمْسلمٍ.5 ماواِت َو األرِض.4   اهللُ  نوُر السَّ

مبتدا																						خبر مبتدا				خبر	

 مبتدا فقط یک کلمه است؛ یعنی اگر اسمی که اول جمله آمده، مضاف الیه، صفت یا هر وابستءه دیگری داشت، نباید آن ها را هم مبتدا بگیریم.
  الّتلمیُذ الّناِجُح َمحْبوٌب. )دانش آموز موفق، دوست داشتنی است!(

																										مبتدا											صفت												خبر
 می خواهیم دربارءه »دانش آموِز موفق« خبری بدهیم، پس از نظر معنی »الّتلمیُذ الناِجُح« مبتدا است ولی از نظر قواعدی فقط »التلمیذ« را 

مبتدا می گیریم و »الّناجح« را صفت به حساب می آوریم!
 َوجُْه  المؤمِن ُمبَْتِسٌم. )چهرۀ مؤمن، خندان است!(

																						مبتدا							مضاف	الیه							خبر
 می خواهیم دربارءه »چهرءه مؤمن« خبری بدهیم. هنگام تعیین مبتدا فقط »َوجه« را مبتدا می گیریم و »المؤمن« مضاف الیه است!

 هر اسمی می تواند مبتدا باشد؛ یعنی ضمیر، اسم اشاره و ... هم می توانند مبتدا باشند.
  أنَْت   أخي! )تو برادرم هستی!(   هذه شجرٌة باِسَقٌة! )این، یک درخِت بلند است!(

صفت خبر	 مبتدا	 مبتدا										خبر	

، اِن )در مثنی ها(، وَن )در جمع مذکر(« را در آخرش دارد! ـٌ ، ـ ـُ  مبتدا هم ماننِد فاعل معموالً یکی از نشانه های »ـ

یکی از مهم ترین مشکالت دانش آموزان، پیداکردِن خبر است، مخصوصاً در جمالتی که کمی طوالنی می شوند! برای انتخاب درست خبر باید بدانید که:
 فهمیدِن معنی جمله خیلی مهم است!

 تنها با معنی جمله نمی شود همءه جمالت را درست بررسی کرد، بلکه باید قواعد زباِن عربی را هم در نظر بگیریم!
 برای پیداکردن خبر، بعد از ترجمءه جمله، سؤال می کنیم: »چه خبری رو می خواسته دربارءه مبتدا بده؟!« جواب این سؤال می تواند خبر را بهتر 

مشخص کند، چون خبر مهم ترین قسمِت جمله است!
 عّین الَخَبر في عبارِة »اهللُ َعلٰی کُلِّ َشيٍء َقدیٌر«:

 ابتدا جمله را ترجمه می کنیم: »خداوند بر هر چیزی تواناست!« بعد سؤال می کنیم: »دربارءه خداوند چه خبری داده است؟!« جواب: این که 
خداوند، »تواناست«، پس »قَدیٌر« خبر است!

 خبر گاهی با خودش »صفت، مضاف الیه و ...« دارد که نباید آن را جزء خبر به حساب بیاوریم.
  الِعلُْم َکْنٌز َعظیٌم! )دانش، گنج بزرگی است!(

																							مبتدا					خبر						صفت

 دربارءه »علم« می خواهیم خبر بدهیم که »گنج بزرگی« است ولی در قواعد »َکْنٌز« را به تنهایی خبر می گیریم و »عظیٌم« صفت آن است!
 ِذْکُر      اهلِل       نوُر   الُقلوِب! )یاد خداوند روشنی دل هاست!(

																							مبتدا									مضاف	الیه										خبر						مضاف	الیه
  دربارءه چه چیزی حرف می زنیم؟ ذکُر اهلل  پس »ذکر« مبتدا و »اهلل« مضاف الیه است!
 دربارءه »یاد خدا« چه خبری می دهیم؟ نور دل هاست.  »نور« خبر و »القلوب« مضاف الیه است.

حیح في تعیین الخبر:  عّین الصَّ
خبر »ِحْفُظ« 2( أحَبُّ األَعماِل إلَی اهلِل ِحْفُظ اللِّساِن  خبر »للّناس«  1( أفَْضُل الّناِس أنَْفُعُهم لِلّناس 

خبر »اآلِخَرة« نیا َمْزَرَعُة اآلِخَرِة  4( الدُّ خبر »الَکْهَرباء«  ّیارِة  3( البَطّاریُّة َمْخَزُن الَکْهَرباِء في السَّ

2- گاهی وقت ها مبتدا جایش در جمله تغییر می کند که فعالً کاری به آن حالت نداریم!1- »مبتدا« تقریباً همان »نهاد« در زبان فارسی است! 
3- »خبر« تقریباً همان »گزاره« در زبان فارسی است!

4 و 5- حتماً می پرسین که چرا فقط »نور« رو خبر گرفتیم و بقیه اش را نه؟! یا این که چرا فقط »طَلَب« رو مبتدا گرفتیم، بقیه اش چی می شه پس؟! عجله نکنین در ادامه علت 
این کار معلوم می شه!
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 بررسی گزینه ها: )1(: معنی جمله: »برترین مردم سودمندتریِن آن ها برای مردم است!« برای تشخیص خبر سؤال می پرسیم: »چه کسی 
جواب »أنَْفُعُهم« )سودمندترین آن ها!(  »أنَْفُع« خبر است نه »للّناس«!/ )2(: معنی جمله: »محبوب ترین کارها  برتریِن مردم است؟« 
جواب »حفظ اللِّسان« )مراقبت از زبان!(  »حفُظ« خبر و  سؤال »محبوب ترین کارها چیست؟«  نزد خداوند، مراقبت از زبان است!« 
جواب »َمْخَزُن الَکْهَرباِء«  سؤال »باتری چیست؟«  »اللِّساِن« مضاف الیه است!/ )3(: معنی جمله: »باتری، مخزن برق در ماشین است!« 
سؤال »دنیا چیست؟«  )مخزن برق است!(  »َمخَزن«  خبر و »الَکْهَرباِء« مضاف الیه است!/ )4(: معنی جمله: »دنیا، مزرعءه آخرت است!« 

جواب »َمْزَرعُة اآلِخَرة« )مزرعۀ آخرت است!(  »َمْزرَعُة« خبر و »اآلخرة« مضاف الیه است!

 گاهی میان مبتدا و خبر فاصله می افتد. در این موارد باید در انتخاب خبر دقت کنیم!
ُئ األعْصاِب!« ومِ ُمَهدِّ  »اللَّوُن البََنْفَسجيُّ لُِغْرفَِة النَّ

جواب  سؤال »دربارءه رنگ بنفش چه خبری داده شده است؟«   معنی جمله: »رنگ بنفش برای اتاق خواب آرام بخش اعصاب است!« 
ُئ األعصاب. وَم ُمهدِّ ئ« خبر است: اللَّوُن البََنْفَسجيُّ لُِغْرفَِة النَّ ُئ األعصاِب« )آرامش دهندۀ اعصاب است.(  »ُمَهدِّ »ُمَهدِّ
مبتدا												صفت																																									خبر							مضاف	الیه 	

 اگر بعد از اسم اشاره )هذا، هذه، ذلك و ...( یک اسم بدون »ال« بیاید، حتماً آن اسم خبر است و نیازی به ترجمه نیست.
 »هذا ُشْرطيٌّ یَْشَتِغُل في إدارة الُمرور!« )این یک پلیس است که در ادارۀ راهنمایی و رانندگی کار می کند.(

مبتدا							خبر	

«، »ال« ندارد و بعد از اسم اشاره آمده است، پس حتماً خبر است!  »ُشرطيٌّ
 خوب است بدانید که خبر فقط به شکل اسم نمی آید، بلکه گاهی در قالب های زیر هم دیده می شود:

 حرف + اسم
ِة! )مؤمن نیکوکار در بهشت است!( ظافَُة مَِن اإلیماِن! )پاکیزگی نشانۀ ایمان است!(  المؤمُن الُمحِْسُن في الَجنَّ   النِّ

مبتدا														صفت															خبر مبتدا																	خبر	 	
 فعل

ّواُر اإلیرانّیوَن َرکِبُوا حافِلََة الُفْنُدِق! )زائران ایرانی، سواِر اتوبوس هتل شدند!(   الزُّ
مبتدا													صفت											خبر							مفعول			مضاف	الیه

 الّتّجاُر في بَْعِض الباِلد ال یَْکسبوَن ِرْزقاً حاَلالً! )در برخی کشورها تاجرها روزی حاللی به دست نمی آورند!(
مبتدا																																																							خبر

 دقت کنید که هر فعلی را خبر نگیرید؛ یعنی فعل، وقتی خبر است که اگر آن را حذف کنیم، بقیءه جمله ناقص شده و معنی کاملی نداشته باشد.
 الُحّجاُج بِحاجٍة إلی َدلیٍل یُرِشُدهم! )حاجی ها به یک راهنما نیاز دارند که راهنمایی شان کند!(

																					مبتدا												خبر
 در این عبارت اگر »یُرشدهم« را حذف کنیم، باز هم جمله کامل است )حاجی ها به یک راهنما نیاز دارند.(، پس »یُرشدهم« خبر نیست!

 فعل هایی که بعد از کلماتی مانند »الَّذي، الَّذیَن، اّلتي« یا »َمْن« )کسی که( می آیند را هرگز خبر نگیرید!
 جمالتی که »مبتدا + خبر« دارند، یک جملءه اسمیه  هستند.

 جمله ها را می توانیم به دو حالت فعلیه )جمله ای که با فعل شروع شده است!( و اسمیه )جمله ای که دارای مبتدا و خبر است!( تقسیم بندی کنیم.
 در زبان عربی هر اسمی دارای یک نقش در جمله است. تا االن با نقش هایی مانند »فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضاف الیه و صفت« آشنا شده ایم. 

دقت کنید معمول اً هر نقش را فقط به یک کلمه نسبت می دهیم!
 وقتی نقش کلمات را در جمله پیدا می کنیم، یعنی داریم جمله را »ترکیب می کنیم«. در زبان عربی »نقش« را با کلمءه »اِعراب« بیان می کنیم؛ پس 

وقتی می گویند: »عّین إعراَب األسماِء ...« یعنی »نقش اسم ها را معین کن!« )البته کتاب درسی، لفظ »الَمَحّل اإلعرابّي« را به کار برده است!(

حرف »أْن« در عربی کاربرد زیادی دارد. معنی خوِد این حرف »که« است. وقتی این حرف همراه یک فعل مضارع به کار برود، آن فعل به صورت 
مضارع التزامی ترجمه می شود؛ پس:

ترجمه مضارع التزامی1. أن + مضارع 

1- مضارع التزامی، مضارعی است که در آن به جای »می « از حرف »ب « استفاده می شود؛ مانند: »بروم، درس بخوانم، تالش بکنم و ...«.
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  قََصَد التَّالمیُذ أن یَْرِجُعوا إلی بُُیوتهم  دانش آموزان قصد داشتند به خانه های خود برگردند!

 طَلَبُْت مِْن والدتي أن تَْکُتَب ِذْکَریاتها  از مادرم خواستم که خاطرات خود را بنویسد!

ِابَْتَعَد: دور شد )اِبَتَعَد، یَبَْتِعُد(
ِاتّجاه: سمت، جهت

أحَْسنَْت: آفرین
أداَر: چرخاند، اداره کرد )أداَر، یُدیُر(

أذناب: دم ها )مفرد: »َذنَب«(
أعشاب: علف ها، گیاهان )مفرد: »ُعشب«(

ِالَْتأَم: بهبود یافت
ِالْتقاط ُصَور: عکس گرفتن

ألوان: رنگ ها )مفرد: »لَْون«(
إنارة: روشن کردن

أنَْشَد: سرود
بارك اهلل فیك: آفرین بر تو

بَّرّي: صحرایی، بیابانی، خشکی، زمینی
بَّط: مرغابی، اردک

بَکْتیریا: باکتری
بُومة: جغد

تَأثََّر: تحت تأثیر قرار گرفت )تَأثََّر، یََتأثَُّر(
تَحَْتوی: دربردارد

ُك( ك، یََتَحرَّ ك: حرکت کرد )تََحرَّ تََحرَّ
ُل( َل، یَُحَوّ ُل: تغییر می دهد )حَوَّ تَُحَوّ

ُجرح: زخم
ُر( َر، یَُحذَّ َر: هشدار داد )حَذَّ َحذَّ

ِحْرباء: آفتاب پرست
ُك( ك، یَُحَرّ ك: حرکت داد )حَرَّ َحرَّ

خزانة: انبار

ِخالل: میان
) ، یَُدلُّ : راهنمایی کرد )َدلَّ َدلَّ

َذّم: نکوهش
زیْت: روغن )جمع: »ُزیوت«(

سائل: مایع
سیروا: حرکت کنید )ساَر، یَسیُر(

َضّر: زیان
َضوء: نور )جمع: أضواء(
ِطّبّیة: دارویی، پزشکی

ظاَلم: تاریکی
ُض( َض، یَُعَوّ َض: جبران کرد )َعوَّ َعوَّ

ِمئات: صدها )مفرد: »مئة«(
ُمضیئة: روشن

ُمطَهِّر: پاک کننده
نَة: رنگی ُملَوَّ

وقایة: مراقبت، پیشگیری
یَحَْتوي: دربرمی گیرد )اِحَْتَوی، یَحَْتوي(
یَْسَتطیُع: می تواند )اِْستطاَع، یَْسَتطیُع(

یَْسَتعیُن: کمک می گیرد )اِْستعاَن، یَسَتعیُن(
یَستفیُد: استفاده می کند )اِستفاَد، یَْسَتفیُد(

یُْسر: آسانی
یُْفِرُز: ترشح می کند )أفَْرَز، یُْفرُِز(

یَلَْعُق: می لیسد
یَْمِلك: دارد، مالک است

یَنَْبِعُث: فرستاده می شود )اِنْبََعَث، یَْنبَِعُث(

ُعشب = نَبات )گیاه(
إنارة = إضاءة )روشن کردن(

بَّر = َصحراء )بیابان(
ك = ساَر )حرکت کرد( تََحرَّ

ِخالل = بَیَْن )میان(
َدلَّ = أْرَشَد )راهنمایی کرد(

َضوء = نور )روشنی(

ُمضیئة = ُمنیرة )روشن(
یَحَْتوي علی = یَْشمُل )دربرمی گیرد(

یَْسَتطیُع = یَقِْدُر )می تواند(
َر )عوض کرد( َل = َغیَّ َحوَّ
َجدَّ = َسَعٰی )تالش کرد(
َسکینة = ُهُدوء )آرامش(

بارك اهللُ فیَك = أحَْسنَْت )آفرین(

ِابَْتَعَد )دور شد( ≠ ِاقَْتَرَب )نزدیک شد(
َف )ایستاد( َك )حرکت کرد( ≠ تََوقَّ تََحرَّ

ِالَْتأَم )بهبود یافت( ≠ ُجِرَح )زخمی شد(
َدلَّ )راهنمایی کرد( ≠ أَضلَّ )گمراه کرد(

ظاَلم )تاریکی( ≠ ضیاء )روشنایی(
سائل )مایع( ≠ جامد )جامد(

َعداَوة )دشمنی( ≠ َصداَقة )دوستی(
ُمضیئ )روشن( ≠ ُمظِْلم )تاریک(

مَْدح )ستایش کردن( ≠ َذّم )بدگویی کردن(
َذنْب )گناه( ≠ طاَعة )بندگی(

ُحْسن )خوبی( ≠ ُقبْح )زشتی(
األبرار )نیکان( ≠ األشرار )بَدان(
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حیح للَفراغ:5 554 ُر األشیاَء!« عّین الصَّ »إنَّ الماء ............... یُطَهِّ
4( َمصیٌر 3( ِوقایَةٌ  2( سائٌل  1( َزیْتٌ 

حیح للَفراغ:5 555 َّیران!« عّین الصَّ »............... طائٌر لَُه َجناحاِن ولکْن ال یَقِدُر َعلَی الط
4( الحماَمُة 3( الُغرابُ  2( البَطُّ  1( البومُ 

حیح:5 556 »هذه الغابُة َجمیلٌة جّداً و إنّي اُِحبُّ ............... ُصَوٍر من هذه الَمنْظَرِة الّرائعِة!« عّین الصَّ
4( اِّتجاَه 3( ُصدورَ  2( إناَرةَ  1( اِلْتِقاطَ 

»بَعُْض األْسماك لَها بَکتیریا ............... ِمنْها َضوٌء!« عّین الفعَل الُمناسَب:5 557
4( یَْنبَِعُث 3( یُْنِشدُ  2( یَْسَتفیدُ  1( یُْفرِزُ 

ِة عدٌد ِمَن التَّالمیِذ ............... أشعاراً َجمیلًة!« عّین الفعَل المناسَب للَفراغ:5 558 راسیَّ نِة الدِّ »في ِاحِْتفاِل نِهایِة السَّ
4( طَرُقوا 3( أنَْشُدوا  ُضوا  2( َعوَّ 1( اِنْبََعثُوا 

حیَح للَفراغ:5 559 »إنَّ الِقطَّ لَُه لِساٌن ............... بِه ُجرَحُه َحتَّی یَلَْتئَِم!« عّین الصَّ
4( یَلَْعُق 3( یَُدلُّ  2( یَسیرُ  1( یُْفرِزُ 

»َرَقَدْت اُمِّي َسبَْعَة أیّامٍ في الُمستشفٰی فـ............... ُجْرُحها!« عّین الکلمَة الُمناِسبة للَفراغ:5 560
4( اِلَْتَأَم 3( اِْسَتطاعَ  2( أنَْشدَ  َض  1( َعوَّ

حیَح للَفراغ:5 561 یتوِن ............... یَْسَتفیُد ِمنُْه األطّباُء لِعالِج بَعِْض األمراِض!« عّین الصَّ »لِلزَّ
4( ِحواٌر 3( َذنَبٌ  2( ِخزانةٌ  1( َزیْتٌ 

أيُّ َحَیواٍن یَقِْدُر أن یَْدُخَل في الماِء؟5 562
4( الَحماَمة 3( البَطّ  2( الِقطّ  1( الِحْرباء 

حیح للَفراغ:5 563 »یَُقوُل الُحکَماُء إنَّ ............... َخیٌر ِمَن الِعالِج!« عّین الصَّ
نَة 4( الُحبوَب الُمَسکِّ عویَض  3( التَّ 2( الَوْصَفةَ  1( الوِقایةَ 

عّین الَخطَأ:5 564
2( أحَُد قُصورِ الُملوك الّساسانّیین قَبَْل اإلسالمِ  طاق کِسَری 1( حَیَواٌن یُدیُر عَیَْنیْهُ في اِتّجاهاٍت ُمْختَلفٍة دوَن تَحریِك رأِسِه  البومُ 

هاِب إلَی َمکاٍن  سّیارُة األُجَرِة 4( بَعُض الّناِس یَستَفیدوَن مِنها ِعنَْد الذَّ ّواحُ  3( الَّذیَن یُسافِروَن إلی مناطَق ُمختلفٍة لُِیشاِهدوا َمناظَرها  السُّ
حیح:5 565 »لَِبعِْض الَحَیواناِت ............... تَُحّرکُه غالباً لِطَْرِد الَحَشراِت!« عّین الصَّ

4( ِذئٌب 3( َذنَبٌ  2( َذنْبٌ  1( َعلَمٌ 
ریفِة:5 566 حیَح لَِتکْمیِل اآلیَِة الشَّ ！ُقْل ............... في األرِض فانْظُروا کیَف بََدأ الَخلَْق عیِّن الصَّ

روا 4( طَهِّ 3( اِْکَتِسبُوا  2( سیروا  1( تَأثَّروا 
عّین جواباً کُلُّ کلماتِِه َجمُع التَّکسیر:5 567

َّالم ُّیور، الظ 4( الَجواسیس، الط 3( األْصحاب، األْذناب، األعْشاب  مالء  َور، الزُّ 2( الَجلیس، الصُّ َرر  1( الثُّلُوج، الحیوانات، الدُّ
عّین جواباً فیه کَِلمٌة ال تُناِسُب الکلماِت االُخرٰی:5 568

مس، اإلنارة 4( األْضواء، الشَّ هر، األْسماك  3( الماء، النَّ م، البَْکتیریا  2( الُجْرح، الدَّ ّیارة  1( الَعَربَة، الحافِلَة، السَّ
عّین الَخطَأ عن الُمضاّد لِلْکلمة الَّتي تَحَتها َخطٌّ:5 569

ُر الغراُب الَحَیواناِت حّتی تَبَْتِعَد َعِن الَخطَرِ  تَْقَترَِب 2( یَُحذِّ 1( أکثُر مناطق األرض لیست مناطق بَّریّة  بَحْریّة 
4( أْکثَُر األطفاِل یَخاُفوَن الظَّالم  الّضیاء ُك َعیُْن البُوَمِة  ال تَسیرُ  3( ال تََتَحرَّ

حیحة للفراغ:5 570 مُس إلی مََحلِّ ُغروبِها نستفیُد ِمَن الَمصابیِح لِـ ............... الَبیِْت!« عّین الکلمة الصَّ »ِعنَْدما تَِصُل الشَّ
4( تَْعویِض 3( إناَرةِ  2( اِنتباهِ  1( اِّتجاهِ 

عّین الَخطَأ عن ُمرادف الکلمات:5 571

2( ال تَقِدُر بَْعُض الطُّیورِ علٰی الطَّیَراِن  ال تََستطیُع 1( قَْد َدلَّْت بَعُض الحیواناِت اإلنساَن عَلٰی الَخواّص الطِّبّیِة لِْلعْشاِب  أْرَشَدتْ 
4( یَْجَتنُِب المؤمُن َعْن أيِّ إساءٍة  إکراٍه ماُء تُْمِطُر  َغیَْمةٌ  ماء فَبََدأِت السَّ 3( ظََهَرْت َسحابٌَة سوداُء في السَّ
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عّین ُجملًة فیها کلمٌة ال تُناِسُب الُجملَة َحسَب المعنی:5 572
2( تُماِرُس طالباُت الجامَِعِة نَشاطاً ُحّراً! 1( هذِه البَْکتیریا تُصیُب اإلنساَن بَِمرٍض َصْعٍب! 

4( البَطُّ مَِن الطُُّیوِر المائّیة! 3( اِلَْتَقَط صدیقي ُصورًة جَمیلًة فَاعَْتَذَر! 
وِء تَْجِلُب َغَضَب اهلل!« عّین الَمْصدَر المناِسَب للفراغ:5 573 »............... َجلیِس السُّ

4( تَْفرِقَُة 3( اِجْتِنابُ  2( اِلْتِئامُ  1( ُمجالََسةُ 
عّین الّصحیح عن ترجمة الکلمتیِن: »هَْل یُمکُن لِلَْبَشر أن یَستعیَن بالَبکْتیریا الُمضیئَِة لـإنارِة الُمُدِن؟«5 574

4( کمک بگیرد ـ روشن کردن 3( کمک بگیرد ـ پاک کردن  2( استفاده کند ـ پاک کردن  1( استفاده کند ـ روشن کردن 
حیح عن ترجمة الکلمتیِن: »بعُض الَحَیوانات تَعلُم کیَف تَستعمُل الُعشَب المناسَب للِوقایَِة من األمراِض الُمختلفة!«5 575 عّین الصَّ

4( دارو ـ پیشگیری 3( گیاه ـ درمان  2( دارو ـ درمان  1( گیاه ـ پیشگیری 
عّین الَخطَأ عن ترجمة الکلمة الّتي تحتها خّط:5 576

نا َمع  األبرار نیکان 2( تََوفَّ 1( َرّب إّني أعوُذ بِك من ظُلماِت الَجهل  پناه می برم 
4( و ال تُْخزِنا یَوَم القیامِة  ما را رسوا نکن 3( َربَّنا و آتِنا ما َوَعْدتَنا علی ُرُسلِك  یارانت 

حیح َعن ترجمة الکلماِت: »َربَّنا إنّك مَن تُْدِخِل النّاَر َفَقد أْخَزیَْتُه و ما للظّالمیَن من أنصاٍر!«5 577 عّین الصَّ
2( چه کسی ـ خوار کرده ای ـ یاران 1( چه کسی ـ عذاب کرده ای ـ نجات دهندگان 

4( کسی که ـ عذاب کرده ای ـ دوستان 3( کسی که ـ خوار کرده ای ـ یاران  
عّین عبارًة ما جاء فیها ِاسمان متضاّدان:5 578

َدم علی الکالمِ! کوِت خیٌر مَِن النَّ َدُم علٰی السُّ 2( النَّ 1( أکبُر الُحْمِق اإلغراُق في الَمْدِح و الَذّم! 
4( أحَبُّ عباِد اهلِل إلَی اهلِل أنَْفُعُهم لعباِدِه! 3( عداوُة العاقِِل خیٌر مِن َصداقِة الجاهِل! 

عّین الّصحیح عن الّترجمة أو الّتعریب للعبارات:
！ُقْل سیروا في األرِض َفانْظُروا کَیَْف بََدأ الَخلَْق: بگو ...............5 579

2( در زمین سیر کنید و ببینید که چگونه آفرینش را آغاز کرده است! 1( در زمین سیر کنند و ببینند که چگونه آفرینش را شروع کرده است! 
4( در زمین سیر کنید و ببینید که چرا آفرینش را شروع می کند! 3( در جهان سیر کنید و ببینید که چگونه آفرینش را آغاز می کند! 

َدَة األلوان!«:5 580 »ِعنَْدما کان الغّواصوَن یَْذهَُبوَن إلی أعماق الُمحیط یُشاِهدوَن فیه الَمصابیَح الُمَتَعدِّ
1( وقتی غواصی به اعماق دریا می رفت، در آن چراغ های رنگارنگ را می دید!

2( زمانی که غواص ها به اعماق اقیانوس ها می روند، چراغ های رنگارنگ را در آن می بینند!
3( وقتی غواص ها به اعماق اقیانوس می رفتند، در آن چراغ های رنگارنگ می دیدند!

4( زمانی که غواص ها به اعماق دریاها رفته بودند، چراغ های رنگارنگ را در آن دیده بودند! 
ُل ظُُلماِت الَبحِْر إلی نهاٍر ُمضيٍء!«: برخی ماهی ها ...............5 581 نًَة تَُحوِّ »بعُض األسماك تَبْعُث أضواًء ُملَوَّ

1( نور رنگی می فرستند که تاریکی دریا را به روز روشنی تبدیل می کند!
2( نورهای رنگارنگی می فرستند که تاریکی های دریا به روشنی روز تبدیل می شود!
3( نورهای رنگی را می فرستند که تاریکی های دریا را به روز روشنی تبدیل می کند!

4( نورهای رنگارنگی می فرستند که دریای تاریک به روز روشن تبدیل می شود!
582 5:»! »ُأِحبُّ ِالْتقاطَ ُصوٍر من هذه األسماك الّتي تَعیُش في الُمحیِط األطلسيِّ

1( دوست داشتم از این ماهی هایی که در اقیانوس اطلس زندگی می کردند، عکس بگیرم!
2( دوست دارم از ماهی هایی که در اقیانوس اطلس زندگی کرده اند، عکس بگیرم!

3( می خواهم از این ماهی که در اقیانوس اطلس زندگی می کند، عکس بگیرم!
4( دوست دارم از این ماهی ها که در اقیانوس اطلس زندگی می کنند، عکس بگیرم!

»ُهناك في الَبحِْر أسماٌك لها بَکتیریا ُمضیئٌة!«:5 583
2( در دریا ماهی هایی وجود دارند که باکتری نورانی دارند! 1( آن جا در دریا ماهی ها باکتری نورانی دارند! 

4( در بعضی از دریاها ماهی ها باکتری نورانی دارند! 3( آن جا در دروِن دریا ماهی ها باکتری های نورانی دارند! 
»لَیَْت الَبَشَر یَسَتفیُد من الُمعِْجزاِت الطبیعّیة الّتي َخلََق اهلل لَُه!«:5 584

1( ای کاش بشر از معجزه های طبیعی ای که خداوند برای او آفریده است، استفاده کند!
2( کاش انسان ها از معجزه های طبیعت که خداوند برای آن ها می آفریند، استفاده کند!

3( ای کاش بشر از معجزءه طبیعت که خداوند برای او آفریده است، استفاده می کرد!
4( کاش بشر از معجزه های طبیعی ای که خداوند برای او آفریده است، استفاده می کرد!
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»هَْل یُمکُن لَنا أن نَْسَتعیَن بهذه المصابیح إلنارة ُغْرَفِتنا؟!«:5 585
1( آیا برای ما ممکن است که از این چراغ ها برای روشن کردِن اتاق استفاده کنیم؟!

2( آیا برای ما امکان دارد که از این چراغ ها برای روشن کردِن اتاقمان کمک بگیریم؟!
3( چه طور امکان دارد که از این چراغ برای روشن کردِن اتاق هایمان کمک بگیریم؟!

4( آیا می توانیم از این چراغ ها برای روشن ساختِن اتاق خود استفاده کنیم؟!
»قد َدلَّْت الَحَیواناُت االنساَن َعلَی الَخواصِّ الطِّبّیِة لَِبعِْض النَّباتات!«:5 586

2( حیوانات برخی از خواص دارویی گیاهان را به انسان معرفی کرده اند! 1( حیوانات انسان را به برخی از خواص پزشکی گیاهان راهنمایی می کنند! 
4( حیوانات انسان را به خواص درمانی برخی از گیاهان راهنمایی کرده اند! 3( حیوانات گاهی انسان را به خاصیت دارویی گیاهان راهنمایی کرده اند! 

َة مَّراٍت حّتی یَلَْتئَِم!«:5 587 »ِعنْدما یُصیُب الِقطُّ بُِجْرٍح، یَلَْعُقُه بِلسانِِه ِعدَّ
1( وقتی گربه زخمی می شود، با زبانش آن را چندین مرتبه می لیسد تا درمان شود!

2( هنگامی که یک گربه زخمی شود، آن را با زبان بسیار می لیسد تا آن را مداوا کند!
3( وقتی گربه زخمی می شود، آن را با زبانش چندین مرتبه لیس می زند تا آن را مداوا کند!

4( گربه ها وقتی زخمی شوند، آن زخم را با زبان بارها لیس می زنند تا بهبود یابد!
»لَِبعِْض الَحَیواناِت َغرائُز تَعْلَُم بِها کَیَْف تَْسَتعِْمُل األْعشاَب الطِّّبّیَة!«: برخی جانوران ...............5 588

1( به کمک غریزه های خود می دانند که از گیاهان دارویی چگونه استفاده کنند!
2( غریزه هایی دارند که با آن ها می دانند که گیاهان دارویی را چگونه استفاده کنند!

3( غریزه هایی دارند که به وسیلءه آن  یاد می گیرند که چه زمانی گیاهان دارویی را به کار ببرند!
4( غریزه هایشان به آن ها یاد می دهد که چگونه گیاهان دارویی را به کار ببرند!

»في ِجْسِم اإلنسان ُغدٌد تُْفِرُز ماّدة »أدرینالین« الَّتي تَزیُد نشاَط أجْساِمنا!«:5 589
1( در جسم انسان غده ای وجود دارد که مادءه آدرنالین را ترشح می کند و باعث افزایش فعالیت جسم ما می شود!
2( در بدن انسان ها غده هایی هست که از آن ها مادءه آدرنالین ترشح می شود که باعث افزایش نشاط ما می شود!
3( در جسم انسان غده هایی هست که مادءه آدرنالین ترشح می کنند که فعالیت بدن های ما را افزایش می دهد!

4( در جسم انسان غده ای هست که مادءه آدرنالین را ترشح می کند تا نشاط ما را افزایش دهد!
ك َرأَسك!«:5 590 »هَْل تَستطیُع أن تُدیر َعیْنَیَْك في ِاتّجاهاٍت ُمْخَتلفٍة دوَن أن تَُحرِّ

1( آیا چشم های تو می توانند در جهت های مختلف بچرخند بدون این که سرت حرکت کند؟!
2( آیا می توانی چشمت را به شکل های مختلف بگردانی بدون این که سرت را حرکت بدهی؟!
3( آیا می توانی چشم هایت را در جهت های مختلف بگردانی بدون این که سرت حرکت کند؟!

4( آیا می توانی چشم هایت را در جهت های مختلف بگردانی بدون این که سرت را حرکت بدهی؟!
»الِحْرباُء تَستطیُع أن تَرٰی في ِاتّجاهَیِْن في وقٍت واحٍد!«:5 591

2( مارمولک قادر است در یک زمان در چند جهت نگاه کند! 1( آفتاب پرست می تواند در یک زمان در دو جهت نگاه کند! 
4( مارمولک می تواند در یک لحظه دو جهت را ببیند! 3( آفتاب پرست قادر است که در یک لحظه چند جهت را ببیند! 

»في هذه الخزاناِت َزیٌْت یَْسَتْخدِمُه األطّباُء في معالََجِة األمراِض«:5 592
1( در این انبار مایعی هست که پزشک ها آن را برای درمان بیماران به کار می برند!
2( در انبارها روغنی هست که پزشک ها آن را برای درمان بیماری ها به کار برده اند!

3( در این انبارها روغنی هست که پزشکان آن را در درمان بیماری ها به کار می برند!
4( در این انبار روغنی هست که پزشکان آن را برای درمان بیماران به کار می بردند!

»علیك تَعویُض هذِه الخطایا الکبیرة بالقیاِم بأعماِل الَخیْر!«:5 593
2( تو این خطاهای بزرگت را با انجام کارهای خیر جبران کرده ای! 1( تو باید این خطاهای بزرگ را با پرداختن به کارهای نیک جبران کنی! 
4( بر تو الزم است که این خطای بزرگ را با کار خیر جبران کنی! 3( تو باید خطاهای بزرگت را با انجام کار خیر جبران می کردی! 

ُم بِها مََع ِمثِْلِه!«:5 594 »کُلُّ َحَیواٍن یَْمَتِلك لُغًة خاّصًة یََتکَلَّ
2( همءه حیوانات زبان خاصی دارند که با آن با هم نوعان خود صحبت می کنند! 1( هر حیوان زبان خاصی دارد که با آن صحبت می کند! 
4( هر حیوانی زبان مخصوصی دارد که با آن با هم نوع خود صحبت می کند! 3( هر کدام از حیوانات زبان خاصی دارند که با آن با دیگران صحبت می کنند! 
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»ال تَأثَّروا بکالِم هذا الّرجِل أِلنَُّه َعمیُل األعداِء!«:5 595
2( تحت تأثیر کالم این مرد قرار نگیرید؛ زیرا او مزدور دشمنان است! 1( تحت تأثیر کالم این مرد قرار نگرفتند؛ زیرا او مزدور دشمن است! 

4( کالم این مرد تأثیری نمی گذارد؛ زیرا او مزدور دشمن است! 3( سخن این مرد تأثیری نگذاشت؛ زیرا او مزدور دشمنان است! 
یِّئات حّتی یَغِْفَر اهلل ُلَُهم!«:5 596 روا إخوانَکُم أن یَبَْتِعدوا عن السَّ »َحذِّ

1( به برادرانتان هشدار بدهید که از زشتی ها دوری کنند تا خداوند آنان را بیامرزد!
2( به دوستان هشدار بدهید که از گناه دور شوند تا مورد آمرزش خداوند قرار بگیرند!

3( به برادر خود باید هشدار بدهید که از گناه کردن دوری کند؛ زیرا خداوند او را می آمرزد!
4( به برادران خود هشدار بدهید که باید از زشتی ها دوری کنند تا مورد آمرزش خداوند قرار بگیرند!

»هذه الِبئر تَحَْتوي َعلی سائٍل ال یُْمِکُن لإِلنساِن أن یَْشربَُه!«:5 597
2( این چاه مایعی دارد که برای انسان امکان ندارد آن را بنوشد! 1( این چاه آبی دارد که انسان نمی تواند آن را بنوشد! 

4( این چاه آبی دارد که انسان نباید آن را بنوشد! 3( این چاه مایعی داشت که برای انسان ها ممکن نیست آن را بنوشند! 
حیح:5 598 عّین الصَّ

ُق العاقُِل قَوَل الَّذي یَْکِذُب کثیراً: عاقل وعدءه کسی را که زیاد دروغ گفته است، باور نمی کند! 1( ال یَُصدِّ
ّواح: فقط تعداد کمی از گردشگران به »مدائن« می روند! 2( ال یَْذهَُب إلی الَمدائِن إاّل قلیٌل من السُّ

3( کاَن طاُّلُب الجامَِعة یُساِعدوَن بَْعُضهم بَْعضاً: دانشجویان دانشگاه یکدیگر را کمک می کنند!
4( أْسَتعیُن الُعقالَء في َمشاکِِل الحیاة: عاقل در مشکالت زندگی مشورت می گیرد!

»تَُصیِّر َحرارُة الَجوِّ ثُلوَج الجباِل ماًء!«:5 599
2( برف ها در کوه ها به دلیل گرمای هوا آب می شوند! 1( گرمای هوا برف ها را در کوه آب می کند! 
4( با گرم شدن هوا برف های کوه ها آب خواهند شد! 3( گرمای هوا برف های کوه ها را آب می کند! 

حیح:5 600 عّین الصَّ
1( َعلَیُْکم ُمماَرَسُة الّریاَضِة ُکلَّ َصباٍح: باید هر صبح، ورزش صبحگاهی کنید!

2( اِلْتئاُم ُجرِحك یَحتاُج اِلی َزَمٍن طویٍل: بهبود یافتن زخم تو به زمان زیادی احتیاج دارد!
ُة تُْفرُِز سّماً یُهلك اإلنساَن: این مار، سمی ترشح می کند که انسان را خواهد کشت! 3( هذه الَحیَّ

َة الماِء اِجتناباً عن اإلسراِف: شیر آب را برای پرهیز از اسراف بست. 4( أْغلِق حََنفیَّ
ُعني َعلَی ِالِْتقاِط ُصَوٍر من هذه الظّواهر الَعجیبة!«:5 601 »کاَن َصدیقي یَُشجِّ

2( دوستم مرا به عکس گرفتن از این پدیده های عجیب تشویق می کرد! 1( دوستم را به عکس انداختن از این منظره های شگفت انگیز تشویق کردم! 
4( دوستم مرا به عکس انداختن از این صحنه های عجیب تشویق کرد! 3( دوستم را به عکس گرفتن از پدیده های شگفت انگیز تشویق می کردم! 

»ُربَّما یَْسَتطیُع اإلنساُن الِوقایََة ِمْن کُلِّ األمْراِض في الُقروِن اآلتیة!«:5 602
2( کاش انسان بتواند از هر بیماری در قرن آینده پیشگیری کند! 1( چه بسا انسان بتواند در قرن های آینده از همءه بیماری ها پیشگیری کند! 

4( چه بسا انسان در قرن آینده هر بیماری را بتواند معالجه کند! 3( شاید انسان بتواند همءه بیماری ها را در قرن های آینده مداوا کند! 
حیح:5 603 عّین الصَّ

1( هذه القصیدُة تَحتوي علی أْربََعٍة و ثالثین بیتاً: این سروده چهل و سه بیت دارد!
ئ اآلالم: آبلیمو مانند قرص هایی است که دردها را آرام می کنند! 2( َعصیُر اللَّیموِن بَمنَزلِة ُحبوٍب تَُهدِّ

3( َمن طَلََب شیئاً و جَدَّ َوجََد: هر کس برای طلِب چیزی تالش کند، آن را می یابد!
4( قالوا هذا ما َوَعَدنا اهلل: گفتند این چیزی است که به خداوند وعده دادیم!

»للقّط سالح طّبّي دائم مملوء بالغدد و هو لسانه الصغیر الّذي یُفرز سائالً مطّهراً!«:5 604
1( سالح پزشکی همیشگی گربه که پر از غّده هاست زبان کوچکش است که مایع پاکی را ترّشح می کند!

2( گربه ها سالح طّبی دائمی دارند که از غّده ها لبریز است و آن زبان کوچکی است که از آن، مایع پاک کننده ای ترشح می شود!
3( گربه یک سالح پزشکی دائمی پر از غده دارد و آن زبان کوچکش است که مایع پاک کننده ای را ترشح می کند!

4( گربه دارای سالحی طّبی و دائمی است که پر از غّده است و آن زبان کوچکی است که مایع پاکی از آن ترشح می شود!
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»عزمُت التقاط الّصور من أسماك تَعیش تحت عیونهم البکتیریا الّتي تُنیر ظاَلم البحر!«:5 605
1( تصمیم داشتم از ماهی ای عکس بگیرم که زیر چشم های آن، باکتری ای زندگی می کند که باعث روشن شدن تاریکی دریا می شود!

2( تصمیم من این بود که از ماهی هایی که زیر چشمشان باکتری هایی وجود دارد که تاریکی دریا را روشن می کند، عکس بگیرم!
3( تصمیم داشتم از ماهی هایی تصویربرداری کنم که زیر چشم های آن ها باکتری ای زندگی می کند که تاریکی دریا را روشن می سازد!

4( تصمیم دارم که عکس بگیرم از ماهی هایی که زیر چشم هایشان باکتری ای در حال زندگی است که تاریکی های دریا را روشن می کند!
»ربَّنا إنَّك من تُدِخل النّاَر فقد أخَزیَتُه و ما للظّالمین من أنصار!«: پروردگارا ..............5 606

1( هر کس را که وارد جهّنم شود، حقیقتاً خوارش کرده ای و یقیناً ستمکاران یاوری ندارند!
2( کسی را که وارد دوزخ شود خوار می کنی و ستمکاران هیچ یاوری ندارند!

3( هر کس را که وارد آتش )جهّنم( کنی، خوارش ساخته ای و ستمکاران هیچ یاریگری ندارند!
4( هر که را در آتش )دوزخ( وارد کرده ای، خوارش ساخته ای و یقیناً ستمگران یاوری نخواهند داشت!

»ال تتحّرك عین البومة و لکنّها تستطیع أن تُدیر رأسها دائرة کاملة!«:5 607
1( چشم های جغد حرکت نمی کند، اما او توانسته است که سرش را به صورت دایرءه کامل بچرخاند!

2( جغد چشمش را حرکت نمی دهد، برای همین می تواند سر خود را به صورت دایرءه کاملی حرکت بدهد!
3( چشم جغد حرکت نمی کند، اما او می تواند که سرش را به صورت دایرءه کاملی بچرخاند!

4( چشم جغد بی حرکت است، ولی او قادر است که سرش را به شکل دایره ای کامل بچرخاند!
ر به بقّیة الحیوانات حّتی تبتعَد سریعاً َعن منطقة الخطر!«:5 608 »للغراب صوٌت یُحذِّ

1( کالغ ها صدایی دارند که با آن به سایر حیوانات هشدار می دهند تا از محل خطر، آن ها را دور کنند!
2( کالغ با صدای خود به بقیءه حیوانات هشدار می دهد تا به سرعت از جاهای خطرناک دور شوند!

3( کالغ صدایی دارد که با آن به بقیءه حیوانات هشدار می دهد تا از منطقءه خطر به سرعت دور شوند!
4( کالغ دارای صدایی است که با آن حیوانات را می ترساند و آن ها به سرعت از محل خطر دور می شوند!

حیح:5 609 عیِّن الصَّ
1( هل تصّدق أّن الحرباء تُحّرك عینیها،: آیا راست می گویی که آفتاب پرست چشم هایش را حرکت می دهد،

2( دون أن یتحرك رأسها،: بدون این که سرش را تکان بدهد،
3( و هي تستطیع أن تری في اّتجاهین في وقت واحد،: و او می تواند که به صورت ناگهانی در دو جهت نگاه کند،

4( هذه کّلها تُذّکر لنا أّن للعالم خالقاً حکیماً یدبّر األمور!: این ها همگی به ما یادآوری می کند که جهان آفریدگار حکیمی دارد که کارها را سامان می دهد!
عیِّن الخطأ:5 610

1( قد دّلتنا هذه الحیوانات علی الخواص الطّبّیة لکثیر من األعشاب!: این حیوانات ما را به بسیاری از خاصیت های درمانی گیاهان راهنمایی کرده اند!
2( علیك أن تستخدم لغة عاّمة یفهمها أکثر الّناس!: تو باید زبانی عمومی را به کار ببری که بیشتر مردم آن را بفهمند!

3( هناك في لسان القّط غدد تفرز سائالً یسّبب التئام جرحه!: در زبان گربه غده هایی وجود دارد که مایعی را ترشح می کند که باعث بهبود زخمش می شود!
4( کیف ال تتأثرین من ظاهرات طبیعّیة توجد في العالم؟: چه طور از پدیده هایی طبیعی که در جهان وجود دارد تأثیر نمی گیری؟

»میوه برای سالمتی بدن ها مفید است!«:5 611
ِة البََدن! 4( الثّمراُت مفیٌد لِصحَّ ِة األبدان!  3( الثَّمرُة مفیدٌة لِصحَّ 2( الفاکهُة مفیٌد لَِسالمِة األجْسامِ!  1( الَفواکُِه ُمفیدٌة لِسالمِة الِجسم! 

»پزشکان، گیاهان دارویی را در درمان بیماری من به کار بردند!«:5 612
2( األطّباُء اِْسَتْخَدموا األعْشاَب الطّّبّیة في ُمعالََجِة مرضي! 1( اِْسَتْخدُموا األطّباُء األعشاَب الطّّبّیَة في عالِج أمراضي! 

َة في ُمعالَجِة األمراِض! 4( األطّباُء یَْسَتخدُموَن األعشاَب الطّّبیِّ 3( یَْسَتْخِدُم األطّباُء األعشاَب الطّّبّیة في ُمعالَجِة أمراضي! 
»ما در مقابل دشمنان متحدیم!«:5 613

4( نَحُن ُمتَّحدوَن أماَم األعداء! حٌد أماَم األعداِء!  3( نَحُن ُمتَّ  ! 2( نَحُن ُمّتحداٌت أماَم الَعُدوِّ  ! حٌد أماَم الُعدوِّ 1( نَحُن ُمتَّ
»زخم آن کارگر بعد از پنج روز خوب خواهد شد!«:5 614

2( ُجْرُح هذا العامِِل سوَف اِلَْتئََم بعد َخْمَسِة أیّامٍ! 1( سوَف یَلَْتئُم ُجرُح ذلك الَعمیِل بَْعَد یومٍ خامٍس! 
4( سوَف یَلَْتئُم ُجرُح ذلك العامِل بَْعَد َخمسِة أیّامٍ! 3( سوف تَلَْتئُِم ُجْرُح العامل بَْعَد یومِ الخمیِس! 

»این روغن ها روی بدن مرغابی پخش می شود و باعث می شود که از آب تأثیر نگیرد!«:5 615
2( هذه الّزیوت تنتشر علی جسم البّط فتسّبب أن ال یؤثّر الماء علیه! 1( هذه زیوت تنشر علی جسم البّط فتسّبب علی أن ال یتأثّر من الماء! 

4( هذه الّزیوت تنتشر علی بدن البّط فتسّبب أن ال یتأثّر من الماء! 3( هذا الّزیت ینشر علی بدن البّط و هذا سبب أّن جسمه ال یتأثّر من الماء! 
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»لکّل موجوٍد سالٌح یُدافع به عن نفسه غریزیّاً، و هذا الّسالح في اإِلنسان عقله!«:5 616
1( برای هر موجود یک سالح غریزی وجود دارد که از خویش دفاع می کند و انسان سالحش عقل است!

2( هر موجودی سالحی دارد که با آن به طور غریزی از خود دفاع می کند و این سالح در انسان، عقل اوست!
3( برای هر موجودی سالحی است غریزی که با آن خطر را از خود دفع می کند و در انسان این سالح عقل او است!
4( هر موجودی سالحی دارد که با آن از روی غریزه از خویش دفع خطر می کند، و این سالح در انسان عقل است!

وء َشیطاُن!«:5 617 حیح َعن مَفهوم عبارِة »َجلیُس السُّ عّین الصَّ
وء یَُسبُِّب الهالك! 4( جَلیُس السُّ وِء یُبِْعُدك عن اهلل!  3( جَلیُس السُّ 2( الشیطاُن أْسَوُء الَجلیس!  یطاِن!  1( اِحَْذر ُمجالََسَة الشَّ

عّین الَخطَأ َعن مفهوم العباراِت:5 618
َسِب: پسر نوح با بدان بنشست / خاندان نبّوتش گم شد! 1( ُحْسُن األدِب یَْسُتُر ُقبَْح النَّ

ٌة: گوهر وقت به خیرگی از دست مده. 2( إضاعُة الوقِت ُغصَّ
3( َعداوُة العاقِل خیٌر مِن َصداقِة الجاهِل: دشمن دانا که غم جان بَُود / بهتر از آن دوست که نادان بَُود

4( َمن طَلََب شیئاً َو جَدَّ َوجََد: عاقبت، جوینده، یابنده است!
عّین عبارًة تَْخَتِلُف في المفهوم:5 619

! 4( َخیُْر الکالمِ ما قَلَّ َو َدلَّ ْمُت زینُة العاقِِل!  3( الصُّ 2( ُربَّ ُسکوٍت أبْلَُغ مَِن الَکالمِ!  1( السکوُت َذهٌَب َو الکالُم فِّضٌة! 
عّین الّصحیح عن مفهوم عبارة »مَن طَلََب شیئاً و َجدَّ َوَجَد«:5 620

)1
)2
)3
)4

انجیر بــه  ـــروردی  پ کــه  مرغی  آن  بــر 
نمود؟ کوشش  چــه  ــدر  ان نومیدی  بــه 
ولیکن را  تو  شب  هر  جویم  عید  ماه  چون 
بود پوینده  کــه  آن   رسید  منزل  بــه 

اســت! گــــران  ــرا  ــح ص در  دانــــه  ـــالش  ت
سود؟! چه  کوشش  بخت،  شد  برگشته  چون 
سالی! به  جز  جوینده  نبیند،  چنان  ماهی 
ــود! ــه جــویــنــده ب ـــس ک رهــی یــافــت آن ک

عّین الّصحیح عن مفهوم العبارات:5 621
1( صدوُر األحراِر ُقبوُر األسراِر  چون تو را خازن اسرار نهانی کردند / ِسّر نگه  دار ِز اسرار نهان هیچ مگو!

2( الَحَسُد یأکُل االیماَن  از حسودانم ندارم هیچ  باک / ایزِد قادر هواداِر من است!
3( أ ال تُحّبوَن أن یغفر اهلل لَُکم  آمرزِش نقد است کسی را که در این جا / یاریست چو حوری و سرایی چو بهشتی!

4( ثَمرُة العلمِ إخالُص الَعَمل  گرچه ندارم َعَمل، هست امیدم به تو / یک نظرِ لطِف تو، به ز جهانی َعمل!
عّین الّصحیح عن مفهوم عبارة »ثمرُة العلِم إخالُص الَعَمل«:5 622

)1
)2
)3
)4

عمل مگر  ــم  ــدان ن علم  درخـــِت  ـــاِر  ب
آب نه  آیــد  دســت  به  ــان  ن نه  بی عملی 
عمل ســــزای  و  رنــــج  عــــوِض  در 
جانا ــارف  ــع م ـــوِی  گ ــری  ــب ب ــی  ــواه خ

بــی بـَـری! شــاِخ  نکنی،  عمل  ــر  اگ علم  بــا 
ــواب! خ و  خـــورد  فــزایــد  سستی  بی عمل 
ــت! ــزاس ــاس ــــه رعـــّیـــت شـــنـــود، ن آن چ
شــد! ــد  ــای ب ــدم  ــش  ق ــی پ عــمــل  گــــاِه  در 

عّین عبارًة تَختلُف في المفهوم:5 623
2( سخن گفتن ز مردم یادگار است / خموشی بی زبانان را به کار است! کوُت َذهٌَب و الَکالُم فِّضٌة!   1( السُّ

4( پشیمان ز گفتار دیدم بسی / پشیمان نگشت از خموشی کسی! َدمِ َعلَی الکالمِ!  کوِت خیٌر مَِن النَّ َدُم َعلَی السُّ 3( النَّ
عّین األقرب إلی مفهوم عبارِة »أحبُّ عباِد اهلل إلَی اهلل أنَْفُعهم لعباده!«:5 624

)1
)2
)3
)4

کنیم نــکــویــی  ـــردم  م ــچــاره  ــی ب ــه  ب
است ـــال  َوب کــردن  ـــدان  َ ب بــا  نکویی 
نشایَد ــس  ــاَک ن ــا  ب ــرچــه  گ نــکــویــی 
هرگز نمیرد  نــکــونــام  ــرد  م سعدیا 

کنیم چـــاره جـــویـــی  را  ــده  ــدی ــم ــت س
هوشمندان ــز  ج ســخــن  ایـــن  ــنــد  ــدان ن
ــد ــایَ ــب ـــاهـــی ب ــحــت گ ــصــل ـــــرای م ب
نبرند نکویی  به  نامش  که  است  آن  مرده 

625 5:عّین الّصحیح عن مفهوم عبارة ！أ تأمروَن النّاَس بِالِبّر و تَنَْسْوَن أنُْفَسکُم
2( فراموش نکردن خوبی های مردم 1( دعوِت مردم به کار خیر  

4( ایثار و فراموش کردن اشتباهات مردم 3( اصالِح خود قبل از نصیحت کردن دیگران 
عّین الجواَب الّصحیح: »لَِم تذهَُبوَن إلی المدائن؟«5 626

لُوا، أنا في خدمتکم! 2( نََعم، تََفضَّ 1( ال یَْذهَُب إلی المدائن إاّل قلیٌل من السائحین! 
4( لزیارِة مرقِد سلمان الفارسّي! 3( إّنه مِن أصحاِب النبّي و أصلُُه من إصفهان! 
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النّّص األوَّل:

»في یوٍم ِمن األیّاِم أراَد فرعون أن یَتَعلََّم الَهنَْدَسة ولکْن ما کان لَُه َصبُْر التَعَلُّم. فأمَر أن یَحِضَر أقلیدَسـ  کان أفضَل علماِء الَهندسِة في َعْصرهـ  في 
َب اُقلیدُس و قاَل: تعّلم الهندسة ال یُمکُن  َم الَهندسَة في ثالثِة أیّاٍم فعلیك بَتعلیمي! تَعجَّ َقصره. عنَدما جاَء اقلیدُس قاَل فرعوُن له: ُأریُد أن أتََعلَّ

بِر و الُمماَرَسِة في مّدٍة طویلٍة! َغِضَب فرعوُن و أمَرُه بِسجنه حتَّی تََتغیَّر نَظَْرتُه! إاّل بِالصَّ
بعَد أیّاٍم جاء الُحّراُس بِاقلیدَس و طََرَح الحاکُم طَلََبُه ثانیًة ولکْن ما َقبله العالُِم و قال: طریُق العلِم مَحفوٌف )= پوشیده ـ پر از( بِالَمصاِعِب و 
َر لوُن فرعوَن ِمن الَغضب َفأمَرُه بِسجنه مََدی حیاته )= تا پایان زندگی اش(. بَعَد وفاِة  طریُق الُملوك مَحفوٌف بِاألزهاِر. بعَد ِاستماِع هذا الکالِم تََغیَّ

اقلیدَس َفَتَح الحاِرُس باَب الّسجِن و َوجَد اقلیدَس مَیِّتاً في جانبه ورقٌة کُتبت َعلیها: »لَیَْس اُسلوٌب ملَکيٌّ لَِتعلیِم الَهنَْدسة!«

لماذا ما َقِبَل اقلیدُس طَلََب فرعوَن؟!5 627
ٍة قَصیرٍة و هذا أمٌر غیر ُممکٍن! 2( ألنَّ فرعوَن کان یُریُد أْن یََتَعلََّم الَهندسَة في ُمدَّ 1( ألنَّ فرعوَن کان حاکماً ظالماً و اقلیدَس ال یُِحبُّ أْن یَُعلِّمه َشیْئاً! 
برِ و الُمماَرسة! 4( ألنَّ تَعلیَم الَهندَسِة في ثالثِة أیّامٍ أمٌر یَحتاُج إلی الصَّ 3( ألنَّ اقلیدَس یَظُنُّ أنَّ الَهنَدسة علٌم ال یُدِرُکُه فرعوُن! 

ِة الثّانیِة؟5 628 ماذا َحکََم فرعوُن في المرَّ
4( أَمَر بِإْخراِجه مَِن الَقْصرِ! 3( أمََر بِسجِن اقلیدَس مَدی حَیاته!  ة أیّامٍ!  2( أَمَر بِسجِن العالِم لُمدَّ 1( أَمَر بَِقتِْل عالمِ الهندسِة! 

ما هو الَخطَأ َعن نَظْرِة اقلیدَس؟5 629
علُّمِ! علیمِ و التَّ 2( ال فرَق بیَن الملوِك و اآلَخریَن في التَّ 1( تَعلیُم الَهندسِة للُملوِك أمٌر َغیر ممکٍن! 

بر و الُمماَرَسِة! 4( تَعلُُّم العلومِ الُمختلفِة بحاجٍة إلَی الصَّ علُّم!  3( الملوُك ال یَْصبِروَن َعلَی َمرارِة التَّ

النّّص الثّاني:

ِة و النَّشاِط إلَی البدن. فالَحَیواناُت الّتي  »إنَّ جمیَع الَحَیواناِت تَحتاُج إلَی ِمقداٍر ِمَن النّوم و َقْد َجَعلَُه اهللُ راَحًة و َسکینًة لاِلستراحة و إرجاِع الُقوَّ
ُخوِر الَمرجانّیِة و النّباتاِت  ُك في هذه الحالَِة! بعُض األسماِك یَسَتِتُر خلَف الصُّ ُر أنّها ال تَناُم ـ کَاألسماِك ـ فهي تَسَتسِلُم للنَّوِم أیضاً و ال تََتحرَّ نََتصوَّ
)سراسری	زبان	84( المائّیِة و یَناُم نوماً عمیقاً و عیناُه في هذه الحالِة مَفتوحتاِن لَِتظُنَّ األسماُك االُْخَری أنُّه لیَس نائماً.«	

خور؟ ألنُّه ...............«5 630 مُك وراَء الصُّ »لماذا یَناُم السَّ
4( یَناُم علی الّنباتاِت هناك! ه!  3( ال یُریُد أن یُشاِهدُه َعدوُّ 2( یَسَتسلُم للّنومِ هناك!  1( ال یَِجُد مکاناً آخراً! 

عّین الّصحیح:5 631
2( الّنوم حاجة ضروریّة لإلنسان فقط! 1( ال یُمکُِن الّنوم بالعینیِن المفتوحتیِن! 

4( بعَد الّنومِ ترجُع إلَی البَدن القّوُة و الّنشاط! 3( جمیُع األسماِك یَناُم َخلَف الّصخوِر المرجانّیة! 
مَك نائٌم؟5 632 کیَف نَفهُم أّن السَّ

4( بِأّن عیَنُه غیُر مفتوحٍة! 3( بِأّنه یَسَتتُِر خلَف الّصخوِر!  2( بِأنَّ عینیه مفتوحتاِن!  ك!  1( بأّنُه ال یََتحرَّ

النّّص الثالث:
َفَیلَْعُق الِقطُّ  »َجَعل الخالُِق الحکیُم في کُلِّ َحَیواٍن ُقُدراٍت1 حّتی تُدیَم2 بِها حیاتَُه في الطَّبیعِة. مثالً لِساُن الِقطِّ مَملوٌء بُغَدٍد تُْفِرُز سائالً ُمطَهِّراً 
ٍة بِها، تَْمِلك لَُغًة عاّمًة تَْسَتطیُع ِمْن ِخاللِها أْن تََتفاهَُم مََع بَعِْضها،  َة مَّراٍت حّتی یَلَْتئَِم. أغلَُب الَحَیواناِت إضافًة إلی ِامِْتالکها لُِلَغٍة خاصَّ ُجْرَحُه ِعدَّ

لِلُغراِب َصوٌت یَُحّذُر بِه بَقّیَة الحیواناِت حّتی تَبَْتِعَد َسریعاً َعْن ِمنْطََقِة الَخطَِر.«

»وجوُد الُقُدراِت الُمْخَتِلفة في الحیواناِت یَُدلُّ َعلَی ............... الخالق!« عّین الّصحیح للفراغ:5 633
4( َوحْدانّیِة 3( َرحَْمةِ  2( ِحْکمةِ  1( َعدالةِ 

عّین الَخطَأ:5 634
2( الِقطُّ یَلَْعُق ُجْرحَُه حّتی یَلَْتئَِم! 1( ُغَدُد لِساِن الِقطِّ لها سائٌل یُعالُِج ُکلَّ أْمراِضِه! 

4( في لساِن الِقطِّ ُغَدٌد کثیرٌة تُْفرُِز سائالً طّبّیاً! 3( ال یَْقِدُر الِقطُّ َعلَی إدامِة حَیاتِِه َدون ُغَدٍد في لسانِِه! 
حیح:5 635 عّین الصَّ

2( ال تَْقِدُر الحیواناُت أن تَْفَهَم صوَت الُغراِب أبداً! 1( ِعْنَد الَخطَر تَُحّذُر الحیواناُت الُغراَب! 
4( القطُّ ال یَْقِدُر َعلَٰی اِلتئامِ ُجرحه دوَن ُمساَعَدٍة مِْن سائر الَحَیواناِت! ٌة ال تَْفَهُمها حََیواناٌت اُْخرٰی!  3( بَْعُض الَحَیواناِت لَها ُلَغٌة خاصَّ

2- أداَم )یُدیُم(: ادامه داد1- ُقدرات: توانایی ها
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النّّص الرّابع:
»إّن بعَض الحیواناِت تعیش بأکل النّباتات و لیَس هذا أمراً عجیباً. ولکنَّ الغریب أّن بعَض النباتات تأکُل الحیواناِت. هناك أکثر من 500 نوع من 
النباتات الّتي تأکل الحشرات. تلك النباتات تَنمو غالباً في األراضي غیِر الّزراعّیة. فتحتاُج إلی مقداٍر من النتروجین. و لقد هداها اهلل إلی َرفِع 
حاجتها بصیِد الحشراِت. لهذه النباتاِت أوراٌق علیها ماّدة لَزجة )چسبناک( و لها غالباً رائحٌة َعِطَرٌة. فحیَن تأتي الحشرُة تسقُط علی هذه الماّدة 
)سراسری	خارج	کشور	83( و ال تقدُر الخالص منها َفیصیُدها النّباُت!«	

لماذا ال تقدُر الحشرة الخالَص من بعِض النباتات؟5 636
2( إّن النباَت ینشُر رائحٌة َعِطرٌة! 1( أل ّنها تُریُد أن تأکَل النباَت!  

4( ألّن الحشرة ال تُحبُّ أن تطیر مّرًة ثانیًة! 3( بسبب وجود ماّدة لَزجٍة علی أوراقها! 
ما هو العجیب في الطّبیعة؟ هو أن نُشاهد ............... 5 637

باُت هو الصّیاُد و الحشرُة َصیدُه! 4( النَّ 3( الحیواُن یصید الّنبات و یأکله!  2( الحشرُة تأتي نحو النباِت!  1( الحشرُة تصیُد النباَت! 
عیِّن العبارَة الّتي فیها خبر عجیب:5 638

2( أَکلَت الحشرُة نباتاً جمیالً! 1( أَکَل الّنباُت حشرًة جمیلًة!  
4( لبَعِض النباتات رائحة عطرة تجذُب اإلنسان! ت حشرة جمیلة من ید صّیادها!  3( فَرَّ

639 5: عّین العنوان المناسب للنصِّ
باتات الَعِطرة 4( النَّ 3( صید الحشرات  2( النبات الصّیاد  1( هدایة اهلل!  

»یَنَْتِظُر ............... لَحْظََة ُرُجوِع الّریّاضّییَن الفائزین!«: عّین الخطأ للَفراِغ:5 640
4( الطاُّلب هات  3( األمَّ 2( الُمعّلمونَ  1( الّناس 

!«: عین الفعل الُمناِسب:5 641 »............... االُمَّهاُت أنُْفَسُهنَّ في تَربیِة أوالِدهنَّ
4( أتَْعَب 3( تُتِْعبُ  2( أتَْعبْنَ  1( یُتِْعبْنَ 

حیح:5 642 »............... هذه الَحْفلَُة لِتکریمِ الّتلمیذ المثالّي في االُْسُبوِع القاِدم!« عّین الجواب الصَّ
4( کانَْت تَْنَعِقُد 3( یَْنَعِقدُ  2( اِنَْعَقَدتْ  1( َسَتْنَعِقدُ 

حیحة:5 643 عّین العبارَة الصَّ
! هنَّ 2( اِجَْتَمَعْت الّتلمیذتاِن أماَم باِب َصفِّ  ! هنَّ 1( اِجَْتَمَع الّتلمیذاُت أماَم باِب َصفِّ

! هنَّ 4( الطّالباُت اِجَْتَمْعَن أمام باِب َصفِّ ِهم!   3( اِجَْتَمُعوا الّتالمیُذ أماَم باِب َصفِّ
عّین الفاِعل لیَس جمعاً سالماً:5 644

2( تَْمضي أوقات الحیاة و نَحُن غافلوَن! 1( اِنَْکَسَرْت ُزجاجات الِعطر بَسبَِب انْفجارٍ َشدیٍد! 
4( تَْرتَِفُع َدَرجات العباِد علٰی قَْدِر ُعُقولِِهم! 3( ال تَْنزُِل النعمات َعلَی أحٍَد من الّناِس جاِهزًة! 

عّین الَخطَأ:5 645
2( نََشَر اهلل َخزائَن ُعلُومِِه للعباِد! ّف!  1( الّتلمیَذتاِن ساَعَدتا زمیالتهما في الصَّ

ُجِل لُمساَعَدتِِه! 4( أْسَرُعوا الّناس نَحو الرَّ 3( هؤالء الطاُّلُب اِجَْتَهُدوا في طلب العلم! 
عّین کلمَة »ُمَعلِّم« فاِعالً:5 646

2( الُمَعلِّم أْکَمَل َکالَمُه بأبیاٍت جَمیلٍة! ُس في هذه الَمْدَرَسِة ُمَعّلم حاذق!  1( یَُدرِّ
4( اِعَْتَقد هذا الُمَعّلم أّن تالمیَذُه أفَْضُل التَّالمیذ! ِة!  3( تأثَّرنا مِن َکالمِ الُمَعلِّم حَْوَل الحدائق العامَّ

حیحة:5 647 عّین العبارة الصَّ
ُب العلُم و اإلیماُن االنسان إلی اهلِل! 2( یَُقرِّ باِن االنسان إلی اهلِل!  1( العلُم و اإلیماُن تَُقرِّ
ُب الِعلُْم و اإلیماُن االنساَن إلی اهلِل! 4( تَُقرِّ بان العلُم و اإلیماُن االنسان إلی اهلِل!  3( یَُقرِّ

عّین عبارًة فیها َخطَآِن ِاثناِن:5 648
ضات تَْعِطْفَن َعلَی الَمْرضٰی في هذه الَمْسَتْوَصِف! 2( الُمَمرِّ مِ في العالَمِ!  َقدُّ 1( اإلیرانّیون َرفََع أعالَم التَّ

َع الُمَعّلُم هذا الطاُّلَب َعلَی ُمواَصلَِة ِدراَستِهم! 4( َشجَّ 3( خیُر نَِعمِ اهلِل لإِلنساِن العقُل!  
عّین َجْمَع الّتکسیِر فاِعالً:5 649

2( تَحتوي َخزاناُت البَّط زیتاً خاّصاً! 1( تَْعرُِف الَحَیواناُت بَِغریزتها األعشاَب الطّبّیَة! 
راً! 4( تُفرُِز ُغدُد لسان القّط سائالً ُمطَهِّ 3( سوَف یَسَتفیُد البََشُر یَوماً مَِن الُمْعِجزات الطبیعّیة! 
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عّین عبارًة فاِعُلها ضمیٌر ُمسَتَتر:5 650
ك! 2( ُعیوُن البوَمِة ال تََتَحرَّ 1( المواِطُنوَن یُمارُسوَن الّریاضَة الّصباحّیَة! 

ماِء! غیرة إلَی السَّ 4( َسَحَب اإلعصار األشیاء الصَّ 3( یَُحّذُر الغراب بقّیة الَحَیواناِت!  
عّین فاعالً موصوفاً:5 651

2( اِلَْتَقَط صدیقي صورًة جَمیلًة مَِن الطَّبیعِة! 1( یُماِرُس طاُّلُب الجامعِة نشاطاً ُحّراً! 
4( تَبَْتِعُد حََیوانات الَمْزرعِة سریعاً مِن مِْنطقة الَخطَرِ! نٌة!  3( تَْنبِعُث من هذِه األسماك أضواٌء ُملَوَّ

عّین »نا« فاِعالً:5 652
2( لماذا ال یَُصّدُق الّناس کالَمنا؟ 1( ال نَْسُجُد إاّل هلِل الَّذي َخلََقنا!  

4( َربَّنا اکُتْب لَنا في هذه الّدنیا حََسنًة و في اآلخرة! لْنا علی اهلِل فَهو َخیُر الحافظیَن!  3( توکَّ
عّین الفاعل لَیَْس ضمیراً بارزاً:5 653

ُکُه الحیواُن لِطَْرِد الَحَشراِت! نَُب ُعْضٌو یَُحرِّ 2( الذَّ  ! ساُت یَْنَتِظرَن نَجاَح تلمیذاتِِهنَّ 1( الُمَدرِّ
یوف! 4( طَبَْخنا طعاَم العشاء قبل ُحضور الضُّ 3( ال تَْسَتخِدُموا اإلنترنَت إلضاَعِة أوقاتِکم! 

َعّین الَخطَأ في تَعییِن الفاِعل:5 654
2( تَعیُش في أعماِق الُمحیِط أحیاء مائّیة  »أحیاء« جاجات عند لَعِب األطفال  ضمیر بارز »ت«  1( اِنَکَسرِت الزُّ

4( یََتَحّرك رأُس البومِة في اِّتجاهاٍت ُمختلفٍة  »رأس« ُر الحیوانات عند الَخطَرِ  ضمیر مستتر  3( للُغراِب صوٌت یَُحذِّ
»یَْرَفُعنا األخالق و االیمان ِعنَْد اهلِل!« عّین الّصحیح عن الفاعل:5 655

4( ضمیر مستتر 3( األخالق  2( األخالق و االیمان  1( ضمیر »نا« 
کم فاعالً في عبارِة »الَّذي یَعَْمُل و یَْدُرُس یُْمِکُن لَُه النَّجاُح!«؟5 656

4( لَیس فیها فاعٌل 3( ثالثة  2( اثنان  1( واحد 
عّین عبارًة جاء فیها الفاِعُل و المفعوُل به معاً:5 657

2( تَْنبَِعُث هذه األضواُء من نوٍع مَِن البَکتیریا الُمضیئِة! 1( ال تََتَحّرك َعین البُومة فإنَّها ثابتٌة!  
4( َعلَینا أن ال نَتَأثَّر مِن َکالمِ الکاذبیَن بُِسرعٍة! 3( یَْرفَُع اهللُ اّلذین آمُنوا مِنُکم!  

عّین فاعالً لَیَْس اسماً ُمثَنّٰی:5 658
میلتاِن فِلْماً حَول الحوادِث التاریخّیِة! 2( تُشاِهُد الزَّ ثاِن َعن أخباِر الغابِة!  1( الُغراباِن یََتحدَّ

4( تَساوي الفریقاِن اإلیرانّیان في مسابََقِة کرة الَقَدمِ! 3( یََتعاَوُن الوالداِن في تَربیِة أوالِدهما! 
عّین عبارًة فاِعُلُه ضمیر »الواو«:5 659

2( الغّواصون شاهَُدوا المصابیَح الَکْهَربائّیَة في أعماِق الُمحیِط! 1( هؤالِء الّزمالُء َمشُغوُلوَن بُِمطالََعِة دروسهم قَبَل االْمتِحاِن! 
4( الُمْسَتِمُعوَن للقرآِن لَُهم ثواٌب مِن قَراَءتِه! 3( حََفَر الّصّیادوَن ُحفرًة عمیقًة في الغابِة! 

عّین عبارًة لیس فیها المفعوُل به:5 660
فرِة العلمّیِة! 2( اِلَْتَقطْنا ُصَوراً جمیلًة في السَّ 1( أْغلََق الُعّمال باب الَمْصَنع أمِس!  

4( فََحَص الطّبیُب الماِهُر المریَض! مَك!  ْرَت عن موضوع َمطَر السَّ 3( هَْل تَفکَّ
عّین عبارًة جاء فیها المفعوُل به:5 661

2( ُجْرُح ذلك الُجنديِّ ما کان یَلَْتئُم! 1( في کثیرٍ مَِن األوقاِت یََتأثُّر بَعُضنا بِبَْعٍض! 
4( یُعالُِج األطّباء بعض األمراض باألعشاب الطّبّیة! ٌة!   3( إضاعُة الُفرَصة ُغصَّ

عّین عبارًة لَیَس فیها المفعوُل به:5 662
ماء فَیأُخُذها الّناس لِطَبِْخها! 2( األسماُك تََتساقَُط مَِن السَّ َمك َسَنویّاً في ُجمهوریّة الُهندوراس!  1( یَحُْدُث َمطَر السَّ

4( کاَن إدیسوُن فقیراً فَطََرَدُه ُمدیر الَمْدَرسة منها! 3( یا أیّها الّناس، إّنا َخلَقناُکم مِن َذَکرٍ و اُنثٰی! 
مه!«: کْم مفعوالً جاء في هذه العبارة؟5 663 َعُه َعلَی االسِتفاَدة منها لُِتَسبَِّب تََقدُّ »أنَْزَل اهلل النَِّعم َعلَی اإلنسان و َشجَّ

4( أربَعة 3( ثاَلثَة  2( اثنان  1( واِحد 
عّین مفعوالً به لَیس ضمیراً:5 664

2( هَْل تَعرُِفوَن هؤالِء الُمجاهدین؟! 1( إّنا أنَْزلناُه في لَیلِة الَقْدِر!  
4( إنَّ الَّذي َخلََقك یَْرُزُقك! 3( اآلیاُت القرآنّیُة تُْخرُِجنا من الظُّلماِت! 
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عّین عبارًة جاء فیها المفعوُل قبَل الفاِعل:5 665
قود الَوَرقّیة أِلّول مّرٍة! 2( َدولَُة الصّین اِْسَتْخَدَمْت النُّ 1( ال تَعبُدوا مِْن دوِن اهلِل أحداً!  

4( شاهََدهُم األستاُذ في الَملَْعِب! 3( أْغلََق الّتالمیذ نَوافِذ ُحُجراتهم!  
عّین العدد لَیَس مفعوالً  به:5 666

2( یَلَْعُب في هذا الَملَْعب أحَد عشَر العباً! ة!  1( اِْشتریُت مِن الّسوق ثالثة أفالم ِعلمیَّ
! 4( اِْخَتَرَع إدیسوُن ألْف اِختراٍع ُمهمٍّ 3( اِْسَتلَْمُت من صدیقي َخمَس رساالٍت َعبَْر اإلنترنت! 

عّین ضمیَر »الیاء« مفعوالً:5 667
4( لماذا ال یَْسَمُع صوتي أحٌد؟! 3( یا َصدیقتي، ال تَیأسي، إنَّ اهلل مَعنا!  2( یا َربِّ ال تَْجَعلْني مََع القومِ الظّالمیَن!  1( یا َسیِّدتي، أنِت غَیَّْرِت حیاتي! 

عّین فعالً ال یَقَْبُل المفعول به:5 668
4( اُکُتبوا 3( اِْسَتْخَدمَ  2( َعَرَف  1( اِنَْفَتحَ 

عیِّن جمَع تکسیٍر في محّل الفاعل:5 669
2( ！أال بذکر اهلل تطمئّن القلوب  ً1( ！إذا خاطَبهم الجاهلون قالوا سالما

4( تعرف بعض الطّیور األعشاب الطّبّیة بغریزتها! 3( یسحب األسماك إلی الّسماء إعصار شدید! 
مَنا علی عملنا القبیح.« 5 670 ل المدیر و نََصحنا و ندَّ حیح عن المحّل اإلعرابّي لضمیر »نا« في العبارة التالیة علی الّترتیب: »تَضاَربنا فتدخَّ عیِّن الصَّ

2( مفعول  به، مفعول  به، فاعل، مضاف  إلیه 1( فاعل، مفعول  به، فاعل، فاعل  
4( فاعل، فاعل، فاعل، مضاف إلیه 3( فاعل، مفعول  به، مفعول  به، مضاف  إلیه 

حیح عن المحّل اإلعرابّي للکلمات:5 671 عیِّن الصَّ
1( هل تعلم أّن البومة ال تتحّرك عینها؟  عین: مفعول  به

2( قد دّلت بعض الحیوانات اإِلنسان في بعض األمور!  الحیوانات: فاعل
3( ال یقبل الشعب اإلیرانّي الّضغط!  الّضغط: صفة

4( ربَّنا اّلذي أخرجنا من ظلمات الجهل!  نا: مفعول  به
حیح لتکمیل عبارة »یُشاورنا ............ عند القیام ببعض أمورهم!«:5 672 عیِّن الصَّ

4( المعّلمون 3( الوالدانِ  2( األّمهات  1( زمیالتنا 
کم فاعالً جاء في ！ربَّنا إنَّنا سمعنا منادیاً یُنادي لإلیمان أن آمَنُوا بربِّکم فآمنّا؟5 673

4( سّتة 3( خمسة  2( ثالثة  1( أربعة 
عیِّن فعالً مزیداً ثالثّیاً فاعله ظهر في العبارة:5 674

2( فمن رحمة اهلل الواسعة یَتراحَم الخلق! 1( الحسد یأُکُل الحسنات کما تأُکُل الّنار الحطب! 
4( تَحُدُث هذه الظاهرة مّرتین في سنة أحیاناً! 3( ربَّنا أفرِْغ علینا صبراً و ثَبِّْت أقدامنا! 

عیِّن عبارة لیس فیها مفعول  به:5 675
2( ！و اجَعْل لي لسان صدٍق في اآلِخرین 1( هل تستطیع أن تدیر رأسك دائرة کامالً؟ 

4( حسن األدب یستر قبح الّنسب! 3( نظُر الولد إلی والدیه حّباً لهما عبادة! 
عیِّن عبارة جاء المفعول مقّدماً علی الفاعل:5 676

ً2( ！و ال یَظلم ربُّك أحدا   1( ！إّنا خلقناکم من َذَکرٍ و ُأنثی
4( تشّرفنا بزیارة المدن المقّدسة األربعة الّسنة الماضیة! 3( هاتان قصیدتان أنشدهما شاعران کبیران! 

عّین الَخطَأ في تعیین الَخبر:5 677
4( العلُم َکْنز عظیم! 3( األنُْجُم ُدَرر ُمْنَتِشرة!  2( الَحلیب الطَّاَزج َمْملُوء بِالکالسیوم!  1( ُزَمالء هاشم أوالد أذکیاء! 

عّین الَخطَأ عن عبارة »َعداَوة العاِقل َخیر ِمن َصداَقِة الجاِهِل«:5 678
4( الجاهل  صفة 3( َخیر  خبر   2( العاقِل  مضاف الیه  1( عداوة  مبتدا 

عّین الّصحیح عن الخبر في عبارِة »نَظَر الَولَد إلی والَدیه ُحّباً لَُهما ِعباَدة!«:5 679
4( عبادة 3( لَُهما  2( ُحّباً  1( إلی والدیه 

عّین ُجملًة لَیَْس َخبُرها من نوع »اسم«:5 680
2( اَفَْضُل الّناس أنَْفُعُهم للّناس! َسب!   1( ُحْسن األَدب یَْسُتُر ُقبح النَّ

4( البَطّاریُّة َمخزن الَکْهَرباء في السّیارة! ٍئ للعصاب!  3( البََنفسجيُّ أفْضل لَْوٍن ُمهدِّ



98

عّین الّصحیح في تعیین الَخبر:5 681
2( جنوُدنا األقویاء جنوٌد مؤمنون  األقویاء 1( َمْسِجد اإلمام أثر قدیم في محافَظَة أصفهان!  قدیم 
راسّیة 4( هَُو یَعمُل بواجباتِِه الّدراسّیِة  الدِّ 3( َمْرقَُد العالم االیرانّي اِبِْن سینا في مدینة همدان  في مدینة 

أيُّ جواٍب صحیٌح َحْول الَمَحّل االعرابّي للکلمات:5 682
2( الِحْرباُء تَُحّرك عیونها: فاعل 1( عدُد اِختراعات هذا العالم سبعوَن: مضاف الیه 

4( یَُحّذُر الغراب بَقّیه الَحَیوانات: مفعوٌل به را: صفة  3( یُْفرُِز لِسان الِقّط سائال ُمطَهِّ
حیحَة:5 683 عّین العبارَة الصَّ

2( باُب ُحْجرتك ُمغْلََقٌة! 1( ُعیوُن االنسان ُمَتَحّرك!  
4( اِنَْکَسرت ُزجاُج النافذِة! 3( زمالئي یُماِرُسون الّریاضَة الّصباحّیة! 

عّین خبراً یَْخَتلُف نوعه:5 684
2( األعشاُب الطّّبّیُة نباتاٌت مفیدة لِعالج األمراض! 1( َخبَر نَجاح فریقنا أثاَر اِنتباه ُزمالئنا! 

4( الّدنیا مزرعة اآلخرة! 3( عداوة العاقل خیر من صداقة الجاهل! 
عّین الّصحیح للفراغ: »النّاُر ............... األجساَم الَخَشبّیَة!«5 685

4( تُحْرُِق 3( یُحْرُِق  2( تَحَْترُِق  1( یَحَْترُِق 
عّین عبارة فیها ُجملتاِن ِاثنتاِن:5 686

2( الّدرهم و الّدینار و الّریال و الّلیرُة أسماُء الّنقوِد! فرِ!  1( ُحّجاُج القافلِة بحاجٍة إلی َدلیل السَّ
ْعنا فریقنا الفائز في نهایِة المسابََقِة! 4( َشجَّ 3( الحیوانات تَبَْتِعُد َعن مِْنطقة الَخطر بِسرعٍة! 

راسّي الَجدید ِابَْتَدأ و َذهََب تالمیُذ الَقریة إلی الَمْدَرسِة!« عّین الَخطَأ:5 687 »العاُم الدِّ
4( القریة: مضاف الیه 3( الّتالمیذ: فاعل  2( الجدید: خبر  1( اِبْتََدأ: فعل و فاعله ضمیر مستتر 

عّین خبراً موصوفاً:5 688
2( التَّالمیُذ َمشُغولوَن بَِتهیئة َصحیفٍة جداریٍّة! موِع مَِن الُحْزِن!   1( البکاُء جََریاُن الدُّ

حیفة قوانین الُمرور! 4( َموضوُع الصَّ ٌز لَِفحِْص الَمرضٰی!  3( الُمْسَتشفٰی مکاٌن ُمَجهَّ
عّین الَخطَأ َعن عبارِة »کََتَب الّتالمیُذ صحیفة جداریّة و َرَسُموا فیها عالمات الُمرور و َشَرُحوا معانیها!«:5 689

2( »ِجداریّة« و »المرور«  المضاف الیه 1( »عالمات« و »َمعاني«  مفعول به 
4( الّتالمیذ  فاعل 3( »َرَسُموا« و »َشرُحوا«  فعل و فاعله ضمیر بارز 

عّین الّصحیَح ِمن العباراِت الّتالیة:5 690
2( هذه البِئر مملوٌء مَِن الماِء الباِرِد! جاِح!  1( الّنساُء المؤمناُت ثابتاٌت في طریِق النَّ

یِّئ! 4( صدیقتاَي اِعَْتَذَرْت مِْن َعَملِهما السَّ 3( اُختاي ناجحاٌت في االمتحان!  
عّین خبراً یَْخَتِلُف نَوُعُه:5 691

ْقِش في الَحَجرِ! َغر کالنَّ 2( الِعلُْم في الصِّ جرِة!  1( عصفوٌر في الیِد خیر من َعَشرٍة َعلَی الشَّ
4( أحَبُّ عباِد اهلل إلَی اهلِل اَنَْفُعُهم لِعباِده! َّعامِ لِِفراخه!  3( ذلك عصفور یُحاوُل لَِتْهیئِة الط

عیِّن الخطأ في تعیین الخبر في العبارات:5 692
2( ！کّل نفس ذائقة الموت 1( المهرجان احتفال عاّم ینعقد بمناسبة خاّصة! 

4( سّید القوم خادمهم في الّسفر!   3( ！کّل حزب بما لدیهم فرحون
حیح في تعیین الخبر:5 693 عیِّن الصَّ

2( أحّب عباد اهلل إلی اهلل أنفعهم لعباده! 1( الّصین أّول دولة استخدمت نقوداً ورقّیة في العالم! 
4( هذه حیوانات ال تعیش إاّل في الظّلمات! 3( ُخمس سّکان العالم من المسلمین! 

عیِّن الخطأ في تعیین الخبر:5 694
2( لسان القّط سالح طّبي دائم! 1( الّندُم علی الّسکوت خیر من الّندم علی الکالم! 

4( أکبر الُحمق اإلغراق في المدح و الّذّم! 3( قراءة أبیات سعدّي الجمیلة نافعة لنا! 
عیِّن الخطأ عن المحّل اإلعرابّي للکلمات:5 695

2( َذنب واحد کثیر و ألُْف طاعة قلیل: صفت 1( قالوا: هذا ما وَعَدنا اهلل: فاعل  
4( الّصالُة مفتاح کلِّ خیر: مضاف إلیه 3( ！أ تأمرون الّناس بالبّر و تنسون أنفسکم: مفعول  به 
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عیِّن الخبر یختلف نوعه مع البقّیة:5 696
2( الَّذي یَغتنُم الُفرص ناجح في النهایة! 1( قَْصد األمامِ بحرکته إصالح أّمة رسول اهلل! 
4( ُحْسن الخلق یجلب محّبة اآلخرین! 3( أصحاب النبّي فرحون عند استماع خبر االنتصار! 

)هنر	98(5 697 أکمل الفراغ بما یکون خبراً: »هذا ............. یغّرد فوق غصون األشجار!«:	
4( طیر 3( الطّیور  2( الطّیر  1( طیور 

)هنر	98	با	تغییر(5 698 عیِّن کلمة »ما« في محّل المبتدأ:	
2( وجدُت ما اُحّبه کثیراً في مصاحبتك! 1( ما أفلح من ظَلم الّناَس أبداً!  

4( أعرف صدیقي عند الّشدائد بما یُساعدني فیها! 3( ما في ید اهلل أوثق مّما في یدنا!  
)خارج	از	کشور	97	با	تغییر(5 699 عیِّن کلمة »مَن« لیست في محّل الفاعل:	

2( ال یخاف مِن الفشل من یعتمد علی نفسه دائماً! 1( بدأ الّدراسة من کان عمره أکثر من أربعین سنة! 
4( اُحّب من بین الموظّفین من یُحّب العمل و ال یطلب الّراحة! 3( ینجح مِن بینکم من یصدقون في أقوالهم و أعمالهم! 

700 5عیِّن الخطأ في نوعّیة الکلمات: ！ُقل سیروا في األرض فانظُروا کیف بَدأ الخلَق
1( ُقل: فعل أمر )مِن فعل »تَقوُل«( ـ مجّرد ثالثي/ فعل و مع فاعله جملة فعلّیة

2( سیروا: فعل ماٍض ـ حروفه األصلّیة: )س ي ر(/ فعل و فاعله ضمیر »الواو«
3( انظُروا: فعل أمر ـ مصدره: نظر/ فعل و فاعله ضمیر »و« البارز

4( بَدأ: فعل ماٍض ـ یقبل المفعول/ فعل و مفعوله »الخلق«
»للبطّة غّدة طبیعّیة بالقرب من ذنبها تَحتوي زیتاً خاّصاً تَنشره علی جسمها!«:5 701

1( تحتوي: فعل مضارع ـ »التاء« فیه زائد ـ »ال یقبل« مفعول/ فعل مع  فاعله جملة فعلّیة
2( غّدة: اسم ـ مفرد مؤّنث/ موصوف و مبتدأ »غّدة طبیعّیة«

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

»نظَرنا أبونا و قال لنا: القرآن یأمر المسلمین أن ال یسّبوا معبودات المشرکین و الکُّفار!«:5 702
1( نظَرنا: فعل ماٍض ـ حروفه أصلّیة کّلها )مجّرد ثالثي(/ فعل و فاعله ضمیر »نا« البارز
2( یأمر: فعل مضارع ـ حروفه األصلّیة: »أ م ر« ـ للغائب/ فعل و مع  فاعله جملة اسمّیة
3( ال یسّبوا: فعل مضارع للّنفي ـ مزید ثالثي من باب تفعیل/ فعل و فاعله ضمیر »و«

4( المشرکین: اسم ـ یدّل علی الجمع ـ »الیاء و النون« فیه زائدان/ مضاف إلیه لِـ »معبودات« و هو مفعول  به أو مفعول
حیح في ضبط حرکات الکلمات:5 703 عیِّن الصَّ

2( اِکَتِشَف الُعلماُء أنَّ هِذِه األضواء تَنبَِعُث مِن نَوٍع مَِن البَکتریا! 1( الّناُس یَشاِهدوَن في الهندوراِس ُسقوَط األسماِك مَِن الّسماِء! 
4( إنَّ أغلب الَحَیواناِت إضافة إلی اِمَتالِك لغٍة خاّصٍة، تَملُك ُلغًة عاّمًة! 3( ال یََتَأثَُّر ِجسُم البَطَِّة بِالماِء!  

حیح في ضبط حرکات الکلمات:5 704 عیِّن الصَّ
! 2( أکبُر الُحمِق اإلغراُق في المدِح و الّذمِّ ة َمّراٍت حّتی یَلَتئِم!  1( نَحُن نَظََرنا إلی القطِّ یَلَعُق ُجرحَُه ِعدَّ

4( ثمانوٌن ناقِص عشرة یُساوي َسبعیٍن! َمِك؟!  ُق أن تََری َمطََر السَّ 3( هل أنَت تََصدَّ
عیِّن الخطأ في قراءة الکلمات:5 705

ً2( ！و ال یَظلُِم َربَُّك أحدا 1( األعشاُب الطّّبّیُة نباتاٌت مفیَدٌة للُمعالََجِة نَسَتفیُد مِنها َکَدواٍء! 
4( ！ال یَُکلُِّف اهللَ نَفساً إاّل وسعها   3( ！یُریُد اهلل بُِکم الُیسَر
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