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خودپسندی : ُعْجب ارتباط : تَواُصل
یَتَواَصُل : مضارع / تَواَصَل : ماضی )(

( یَتَّقی : مضارع ) کردن پروا : إِتََّقی
کنید« پروا خدا از اللَه: ا»اتّقوا ُر<َّ = شاید : َعَسی

داد عذاب : َب عذَّ
مض یَُع( ْبذِّارع: َعذِّ امر: / ُب

( تَعذیب مصدر:

کرد کامل : Gَََّم
/ ُم یُتَمِّ : مجاَدلَةمضارع : مصدر / Gَِّْم امر:

کردن ریشخند : اِسِتهزاء
/ اِْستَْهزَأَ ماضی: یَْستَهْزِٔی( )مضارع:

شده چیره : َغلَبَت کرد ستیز کرد، گو و گفت جادََل:
جاِدْل امر: / یُجاِدُل مضارع:

ُمجاَدلَ ةمصدر:

َذنْب = گناه : إثم

گناه به شدن آلوده : فُسوق بخوان فرا : اُدُْع

کردن رسوا : فَْضح کرد حرام َحرََّم:
َح امر: / یَُحرُِّم مضارع: /رِّم(

تَح )ریممصدر:

کرداِغتاَب غیبت :
( یَْغتاُب : مضارع )

»: یَْغتَْب کندال غیبت دم»نباید سپیده : فَلَق

،نامیدن دادن نام : تَسِمیَة
( ی یَُسمَّ / َی َسمَّ )

/ ُن یََحسَّ : مضارع ) گردانید نیکو َن: َحسَّ
( تَحسین : مصدر / ْن َحسِّ : امر

( یَکوُن کاَن، ) باشند که : یَُکنَّ أْن
( یَکوُن کاَن، ) باشند که : یَکونوا أَْن

بشتاب : َحیَّ کرد هدیه : أَْهَدی
/ ُض یَُخفِّ : مضارع ) داد تخفیف َض: َخفَّ

( تَخفیض : مصدر / ْض َخفِّ امر:
یکدیگر : بَْعض ... بَْعض

است بد : ِبئَْس

داشت ناپسند : کَرِهَ
کَراَهة) : مصدر / اِکْرَْه : امر / یَْکرَُه : مضارع )

پنهان : ظاِهر≠َخفّی )تاَب: یَتوُب مضارع: ) کرد توبه
( نکرد توبه : یَتُْب لَْم )

هم : ارکزَمیل

( لُحوم جمع: ) گوشت : لَْحم ( یَسوءُ : مضارع ) شد بد : ساَء
کرد جاسوسی : َس تََجسَّ

یَتَ تََجسَّ(مضارع: امر: / ُس /ْسَجسَّ
س تََجسُّ )مصدر:

امر: / ُب یُلَقِّ مضارع: ) داد لقب َب: )لَقَّ ْب لَقِّ
کرد مسخره ِمْن: َسِخَر

( ُسْخریَّة مصدر: / یَْسَخرُ مضارع: )( َکبیرَة : مفرد ) بزرگ گناهان : َکبائِر

گرفت عیب لََمَز: کند« مسخره نباید یَْسَخْر: »ال مغازه َمتَْجر:

) مرده )َمیْت: َمْوتَی أَْموات، : َحّی≠جمع أَْسعار جمع: ) قیمت : )ِسْعر دادن تخفیف : تَْخفیض
ستد و داد در )(

شده هدایت : ُمهتَدی ( یَِضلُّ مضارع: ) شد گمراه : َضلَّ های لقب یکدیگر به : ِباأللْقاِب تَنابُز
دادن زشت

یَتَنابَُز مضارع: / تَنابََز : (ماضی
تَنابُز : )مصدر

نامیدن ، دادن نام : تَْسمیَة
/ ی َسمِّ : ماضی )( یُُسّمی مضارع:

کرد دار عیب کرد، جویی عیب : عاَب
( َعیْب مصدر / یَعیُب مضارع: )
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( َموازین : جمع ) ترازو : میزان کننده توبه بسیار ، پذیر بسیارتوبه : تَّواب جنس ، نوع : نَوعیِّة

کجاوهَمْحِمل : بنفش : بَنَْفَسجّی تر سنگین : أثَقْل

آشپزخانه : َمطْبَخ کارخانه : َمْصنَع انبار : َمْخزَن

ورزشگاه : َملَْعب رستوران : َمطَْعْم چا : خانهپَمطْبََعة

( مضارع رس بر ) شاید ، گاهی : قَد
باشد می گاهی : یکوُن قَد یَنَهی) : مضارع ) کرد نهی ، بازداشت : نََهی خانه : َمنْزِل

اإللتزام«للفراغ:الخطأعّین.١ الـمجتمع!عدم يف
أسباب ّ

أهم ِمن اإلجت5عية »بالـمسؤوليات
االِختالف١ التّواصل۲. قطع التّفرقة۳. التقّدم۴. .
الّصحیح»امید–پرچم-طال-یکم-دوشنبه«.٢ :عّین
االِثنان۱ االِثن�۲رَجاًء–َعلَْم-َذَهْب-الواحد-. الرجاء-َعلَِم-َذَهَب-الواحد-.
االِثنان۳ االِثن۴�َرَجاًء–َعلَِم-َذَهَب-األّول-. الرجاء–َعلَْم-َذَهْب-األّول-.
املناسبعّین.٣ IغKِاملعن ذات املفردات ترجمة :يف
لها١ هاُعيوٌن. چشمه / چشمها جّداً: کردألََّف.۲جميلة تألیف / کرد برقرار الفت قلوبنا: ب� الله
ُهَو۳ هذا هل دلیلدليلُكم. راهن�/ هذه۴؟: کاغذهااألوراُق. / ها برگ خرضاء: لونها

هي.٤ اإليضاحات:الخطأما حسب

ُمستمر١ّ بشكٍل َصديقِ� ب� العالقة ِم۲تَواُصل�. خاَف الله. عنه نهى ما ارتكاِب اتّقى � ن

معصيته۳ إىل الله طاعة عن الخروُج اآلخريَن۴الُفسوق�. إعجاَب يُثُ� الّذي اليشء الُعجب�.
اإليضاحات:الخطأعّین.٥ حسَب املفردات تعريف يف

كث�ة۱ مراّت الصّف يف الحضورِ عدمُ النّاس۲إغتاب!�. أماِم اآلخرين معایِب کشُف فَْضح!�.

فعل٣ ما عىل وندَم املعصية عن رَجَع تَ.۴تاَب!�. ال تُحُملَّهاسما النّفُس کَرِه!�تطيُع
املناسبعّین.٦ Iغ» َفIتكُب: العمل، بهذا يَقوُم من أن واعلَموا اآلخريَن، . َن ع اجَتنبوا الّناُس! أيّها كبIاًيا »إeاً
فَْضح.۴اغتياِب.۳تَسميَة.۲إستهزاء.١
الصحيح:.٧ هو .ما َميتا« أخيه لحَم يأكُل كأنّه ... الّذي و الّناس Kب الّتواصل قطع أسباب »من
الظّن.۳پرتکب–اإلستهزاء.۲يَغيُب–التجّسس.۱ يَغتاب–الغيبة.۴يَفَعل–سوء
الفارغة:.٨ األماكن لتكمیل الصحيح بعضا«میز بعضهم بها

ّاس
الن من كثIاً و البرش أبناء َKب »وسیلة

يَتََكلَّموَن–التَّواُصل-اللُُّغُة.۲يَتَعارَفوَن–للعالقات-اللّساُن.۱
ثوَن–االتّصال-اللّساُن.۳ يَعرفوَن–التّفاهم-اللَّغُة.۴يَتَحدَّ
املناسبمیز.٩ Iغ» لبائ: هذهقلُت املتجر: يف األلبسة ..ع أسعارها و..... موجود؟. عندكُم َهل منها،

ُ
أريد أنا ،..... ها
....

«
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ُمناسبََة-نوعيّات-قليلة-الّرساويُل.١ ُمناَسبَة-أشكال-غالية-الفسات�.۲أفضل-ـــَف–غ� أجمَل-ــــفَ–غ�
أرخص–لكن-ُمناسبة-أشكال-غالية-الَعباءات.۴أغىل–و-ُمناسبة-نوعيّات-رخيصة-املالبُس.٣
كاملًة:.١٠ الجملة تصبح حتى للفراغ الصحيح Kعن«ع نبتعد أن فعلينا

ّا،
ِمن أنشط هو من zزمال Kب يكون قد

س.۴جبالُع.۳الُفسوق.۲االستهزاء.١ التجسُّ
املعنی:.١١ يف الغريبة الكلمة Kع
التواصل.۴الفُسوق.٣اإلستغفار.۲الذنوب.١

١٢.: بخطٍّ اليها Iأش الّتي الكلمة عن الصحيح Kالّناس«ع أيُّها قوٍماليستهزُءيا من »قومٌ
نکنید.۱ گیرید.۲مسخره ¦ی Gسخر کند.۳به مسخره کند.۴نباید ¦ی مسخره

الرتتيب.١٣ عىل الّتالية اللغات معنى يف الصحيح Kيغتْب-اإلثم-الُعجب-بئس-الَتواُصل–الرساويل«ع »:ال
است-رسیدن-شلوار.١ پسندی-بد کند-گناه-خود ¦ی غیبت
بود-ارتباط-شلوارها.٢ کند–خطا-غرور-بد غیب نباید
است-رسیدن-شلوار.٣ نکند-خطا-غرور-بد غیبت
است-ارتباط-شلوارها.٤ کند–گناه-خودپسندی-بد غیبت نباید

التوالی.١٤ عىل اللغات معنى يف الصحيح Kمطاعم–ذو-حیَّ-أهدی-َضلَّ-َمتجر-ساَء«ع:«
شد.١ شد-مغازه-بد داد-گمراه رستورانها-صاحب-بشتاب-هدیه
شد.٢ کرد-شدخوار-پاساژ-بد کن-هدیه ها-دارایی-عجله غذاخوری
کرد.٣ شد-مغازه-بد داد-گمراه رستورانها-دارایی-بشتاب-هدیه
کرد.٤ شد-پاساژ-بد داد-خوار کن-هدیه ها-صاحب-عجله غذاخوری

املتضاّدتان:١٥ فیها جاءت قد الّتی العبارة عّین .

َعق١ َشهَوتُهُ َغلَبَت َمن .! البهائمِ ِمن َرشٌّ فَُهوَ األفاضل!٢لَُه هلک األَراذل َملََک إذا .

الحسن!٣ الُخلُِق من املیزان فی أثَقَل شیٌء لیس ِمثلُُه!٤. فیک ما تعیب أن العیب أکرب .

متضاّدتان:.١٦ کلمتان فیه جاءت ما عّین

النِّهایَة!١ فی ندامًة تَحُصد ً ّرشا تَزَرع إن .٢» أَعلَُم. ُهَو َربََّک إنَّ أحَسُن هی بالّتی جاِدلُهم »و

َخلََق«.٣ ما َرشِّ ِمن * الَفلَِق ِبرَبِّ أُعوذُ النّاَس٤»قُل یَنهی اللهُ اآلخریَن!. من خریّة السُّ عن

١٧» أعطیکُنَّکَ. ولِکّننی ........... َحَسَب عُر السِّ یَخَتلُِف ؟ الَفساتیِن هِذِه .. !»:م ...............

قیمَة١ نُقوَد٢التَّخفیف–األسعاِر–. ِسعَر٣التَّخفیِف–النّوعیّاِت–. قیمَة٤التَّخفیَض–النّوعیّات–. التَّخفیَض-األسعاِر–.
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�: از عبارتند ها رنگ ترین اسودمهم اخرض-( ) / سیاه ( ابیض-سوداء ) / سبز ( (-خرضاء / سفید ( بیضاء
ازرق-احمر ) / قرمز ( اصفر-حمراء ) / آبی ( زرد-زرقاء ( صفراء

�: از عبارتند ها عیب ترین اَبکممهم اَعمیبک5ء-( ) / الل اَخرس-) ) / کور ( (-عمیاء / گنگ ( خرساء
احمق-اعوج ) / کج ( اصّم-عوجاء ) / ابله ( احول-حمقاء ) / کر ( لوچ-ص5ّء ( حوالء
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وزن.1 بر تفضیل اسم )گاهی اَفَّل )و( اَفعی ). آید می
اََصّح : و–اََهّم–اَقّل–اََشّد–اَفَّل

ّ
اَغنیاََحب : و–اَتقی–اَخفی–اَفعی

قوی
اَ

تفضیل.2 اسم آن بیاید ( ِمن ) جرّ حرف تفضیل اسم از بعد گاه )هر تر ) تفضیلی صفت ردمعادل

. گردد می ترجمه َعلیٍّاَعلَُماَنَتمثال:فارسی هستیِمن علی از داناتر تو :

3.( باشد الیه مضاف دارای یعنی ) گردد واقع مضاف تفضیل اسم )اگر ترین ) عالی صفت ردمعادل
. گردد می ترجمه هستیفارسی آموز دانش برترین تو : التَّالمیِذ اَفَضُل اَنَت مثال:

٤) با دار الـ تفضیل اسم .ترین. است برترین او : االَفَضل ُهَو : شود می ترجمه (

٥.) وزن بر معموالً هستند ( اَفَعل ) وزن بر که تفضیلی های :اَفاِعلاسم شوند می بسته جمع (

 ?�$� : A�E	�#$F�$� / 
G���$��+$4-$� / #!H��$��+!I�-$�

( 
J�K	 ) + ,-$�����
$L8$� M 
 ?�$� :

( N�7	 ) ��,O-�����
L"8 M �
?O� :
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برتری� بر اَفاِعل وزن بر مکّرس جمع اگر مفردشالبته به باید پس ، نیست تفضیل اسم ، نکند داللت
( َمکان مفردش ) اَماِکن / ( انگشت : اَصَبع مفردش ) اَصاِبع : کنیم دقت

وزن٦ بر مؤنث تفضیل اسم .فُعلیات. شود می بسته فُضلیات�فُضلیجمع

وزن.7 بر که نوشتهاَفٰعیکل�تی کشیده صورت به کوتاه الف شوند متصل ضمیر یک به اگر ، هستند
) صورت به یعنی شود .اَفعامی کُم) + اَتقی : اَتقاکُم�مثال

8.) یکسان شکل به مونث و مذکر ، جمع ، مثنی ، مفرد برای باشد نکره تفضیل اسم به)اَفَعلاگر

. رود می :کار اَفضلُهَو���� انا / افضل نحُن / اَفضل ِبزیَنٍه / اَفضل هَی / اَفضل

وزن.9 از هم ها مؤنث میان مقایسه .اَفَعلبرای کنیم می فاِطَمةمثال:استفاده ِمن اَعلَُم َمریَُم

وزن ه5ن از غالباً ، بربیم کار به مونث اسم یک برای صفِت عنوان به را تفضیل اسم بخواهیم اگر علٰیُفالبته
:کمک گیریم الُحْسنی�می الکلمُة / الُعظْمی آلیة

10.: باشد جور چند تواند می أفعل وزن که کنید دقت

: ���	
 ( ��


������ ��	�
�� � ���( ����� ) 
����	 � ( ���� ) �����	 :  �!"# $%��"�	

: ����� ( �
� &� �� '�()	 *�� �& �اَفَعَل,�+$ �� -./� �012, 34�5 '�()	 *�� اُفِعُل,���6
� &� �� '�()	 *�� �& �اَفِعل	,� �� 7�8, $9:9 اَفَعُل,���6
�
8(� 34�5( مفعول + أفَعل ما )
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�: مثال

... الناُس 
Q:احَسَن	��B���
�)$� ��$�:+,-I�	�(

َ :الناَسحَسَنا ...)�Q
	��B�
�)$� ��$�:+,-I�	�–7( 
RR�	 
�0I S���-(

َ :َمنالناِسحَسُنا ...
R=���Q
	������)�) ...����#��45��+/��R?	(

َ 
�Q(:َالناسحِسنا	�B���)�!���:+,-
	�(

ُ 
�Q(:َالناسحِسُنا	

�

��B�	�#:�)O�!��O�:+,-T��4	#�BR	U��/(

ً علیّا اَحَسَن )ما 2V,� )L�8 : $���� �	 ) ... ��� ��7B�� )� :

11.:�� 
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التفضیل:.١٨ اسم کلّه ما عّین

أَصَغر١ / أَعلَی / أَقَّل / أَحَمر أَشَهر.٢. / أبَعد / أَراِذل / أَحَرض٣أَقَوی / َخیر / أَبیَض / أَسَود أَصبََح٤. / أَقَدم / أََضّل / أَکَ± .

التفضیل:.١٩ اسم کلّه ما عّین

أبیَض١ أتَقی٢أجوَد–أصَغر–. أرَحم٣أعلَم–أَحب–. أَشّد٤أعلَی–أزَرق–. أکَرب–أصَفر–.

التفضیل:.٢٠ اسم فیه ما عّین

ظالٌِم!١ َملٌِک یَحُکُمُهم ِعنَدما النّاِس ِمَن األفاِضُل َسیَهلَُک َغداً!٢. الّسابَِعِة الّساَعِة فی َسِة املَُقدَّ َمشهد إلی َستَنَدِفُع الزَّّواِر قاِفلَُة .

النّوِر٣ إلی نَنظُرُ لَّ� َشدیٍد. بَتََعٍب نَشُعُر !٤!األحَمِر َشکٍّ ِبال یَنَفُعُه فََحصاُدُه الَخیِر بُذورَ بََذرَ َمن .

املکان: اسم فیه لیس ما عّین .٢١

١» املَصیُر. ِبئَس و َجهنَُّم َمأواُهم »و

نَظیٍف!٢ َمطَعٍم فی الطَّعاِم ِألکِل ساَعًة تََوقَّفنا أصفهاَن نَحَو طَِریقنَا فی .

واحٍد!٣ نوعٍ ِمن َمِک السَّ مطر ظاِهرة فی األرِض َعلَی املُنتَِرشَِة األس�ِک َجمیَع أّن ُهَو األمرِ فی الَغریُب .

µا¦٤ َمسافََة أ¶َِّتنا ثاِمِن َمرقَُد یَبُعُد طهران!. َعن تَقریباً کیلومرتٍ ئِة

التفضیل: اسم فیه لیس ما عّین .٢٢

١» تَعلَموَن. ال ما أعلَُم عاِبٍد!٢»إنّی ألِف ِمن الّشیطاِن َعلَی أَشدُّ واِحٌد فَقیٌه .

ِعلِمِه!٣ إلی النّاِس ِعلَم َجَمَع َمن النّاِس أعلَُم البَهائِِم!٤. ِمَن َرشٌّ فَُهَو َعقلَُه َشهَوتُُه َغلَبَت َمن .

التفضیل: اسم لیس « خیر » عّین .٢٣

إل١َ أهَدی َمن إخوانُِکم َخیُر ُعیوبَُکم!. «٢یُکم لَُهم. َخیراً لَکاَن إلَیِهم تَخُرَج َحتّی َصَربوا أنَُّهم لَو »َو

٣» یَرَُه. ً َخیرا َذرٍَّة ِمثقاَل یَعَمل «٤»فََمن ُمؤمنیَن. کُنتُم لَُکم َخیرٌ الله »بَقّیُة

فیه.٢٤ ما التفضیل«عیّن أک§:»اسم

١» ُمحِسٌن. هو و للِه َوجَههُ أسلََم ن ِممَّ دیناً أحَسُن َمن أوَسطُها!٢ »وَ األُمورِ َخیَر فِإّن أع�لِنا فی ِباالِعتداِل أُِمروا .

الِعلِم!٣ ِبنَِرش اِهت�ماً ُهم أَشدُّ و َعِرصِه ُعل�ءِ أعظَِم ِمن کاَن إنّه َغَضباً!٤. أقَلُّهم و رَحَمةً أکَ±ُُهم القیاَمِة یَوم اللِه إلی الِعباِد أقرَُب .

التفضیل:الخطأعّین.٢٥ اسم استخدام فی

إیران!١ فی ٍ جبل أعلَی دماوند جبل تعلمون!٢. ال <ا أعلَم أنا قال: .

صدیقته٣ ِمن کربی فاطمة سنّاً!. ُخلُقاً!٤ا أحَسنهم إی�ناً النّاس أکَمل .

کلمة.٢٦ :»خیر«عّین التفضیل اسم

أصدقائک!١ من أک± خیُرَک األوقات!٢. کّل فی الخیر لکم أُریُد .
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أبی!٣ کالم فی خیراً إّال رأیُت ما .٤» الرّاحمین. أرحم هو و حافظاً خیرٌ الله »و

٢٧.: َکل5ِت َعن حیَح الصَّ ».ُحسنی–َخّالق–َمطاعم–ُمَحرَّم«عّین

الفاعل١ اسم املکان–. املبالغة–اسم التف–اسم املفعول٢ضیلاسم اسم الفاعل–. املفعول–اسم املبالغة–اسم اسم

املفعول٣ اسم املکان–. املبالغة–اسم التفضیل–اسم الفاعل٤اسم اسم املفعول–. التفضیل–اسم املکان–اسم اسم

ما.٢٨ الّتالیة:لیسعّین العبارة أموالَِک!«فی أک§َ لک أُرِسُل القاضی: عند املَحکََمة فی لی أموالی ُمَضیّع »:قاَل

للمزید١ الفاعل اسم املکان–. للمجرّد٢اسم الفاعل اسم التفضیل–. اسم

للمزید٣ املفعول اسم الفاعل–. التفضیل٤اسم اسم املکان–. اسم

التفضیل:الخطأعّین.٢٩ اسم عن

فاحَرتُِمها!١ منّی أکَربُ فاطمُة اآلخرین!٢. بیِت ِمن اِجَمُل الُفقراِء االطفاِل بَیُت .

أفَض٣ من الحسینّی السیّد مین!. املَُعلِّ معها!٤ل یوٍم کُلَّ ألعُب عمراً. منّی صغری أُختی .

عبارًة.٣٠ املکان:جاءماعیّن اسم فیها

ّرش!١ لُِکّل مفتاح الکذب الّرساویل!٢. أسعارَ أساَل و صدیقی َمتَجر ِألدُخل .

خوزستان!٣ فی املکتبة أکرب إلی َذَهَب السائُح بد٤. لِیَعَملُوا املَصانعِ إلی یَنَرصِفُوَن الُعّ�ل قٍّة!.

التفضیل.٣١ اسم خرباً:لیسعّین

القصص!١ أنَفُع منک سمعتُها الّتی القّصة هذه أخی!٢. یا تُساِعُدنی هل الجسم فی أقواهم أنت .

عمالً!٣ و إی�ناً خیرالنّاس املفروضة الحرب فی ُشَهداُؤنا أطَو٤. شارعٌ الّشارُع هذا الّشارع!. ذلک من ُل

ما.٣٢ التفضیل:لیسَعّین اسم فیه

١» الُعلیا. هی الله دا¶اً!٢»کلمة أحساناً بالوالدین أحِسن .

الطّیوِر!٣ سائرِ بیِن ِمن األصواِت خیرُ للبلبل األمور!٤. فی جاِهٌل ُهوَ َمن األصدقاء َرشُّ .

ما.٣٣ العبارة:لیسَعّین َوَصل«فی والدیملّا رأیُت بیتنا َمَمّر إلی یاَرِة!ِنُت السَّ تَصاُدِم عن »:محزونیِن

املفعول١ اسم / الفاعل اسم املثنّی٢. االسم / املکان اسم املبالغة٣. اسم / الفاعل اسم املکان٤. اسم / املفعول اسم .

التفضیل:.٣٤ اسم َعّین

جّداً!١ جمیٌل ِألنَُّه الرائَع الفلَم هذا أُِحبُّ ل٢َ. فَاغِفر آمنّا ربّنا الرّحیم!. التّواب أنَت إنََّک ارَحمنا و نا

معل٣ّ من أَجلَّ أَعلِمَت أَنفساً!. یُنِسُی و یَبنی «٤م الّرزق. من الطّیبّات و لعباده أَخرََج الّتی الله زینة َحرََّم َمن »قُل

:لیس»اآلخرین«عّین.٣٥ التفضیل اسم

١» اآلِخریَن. فی ِصدٍق لِساَن لی اجَعل اآلخرین!٢»و فی یُؤَثَّر أن یُمِکُن َجمیٌل أمرٌ التَّواَضُع .
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أیضاً!٣ الّصفاِت نَفس فینَا و اآلخریَن فی ما نَعیُب أحیاناً قَبیَحٌة٤. ُمحاَولٌة اآلخرین أموِر فی ُس التَّجسُّ أرسارِِهم!. لِکَشِف

الخطأ: عّین .٣٦

ِعباِدِه!١ علی تَّوٌب الله إّن است: پذیر توبه بسیار بندگانش به نسبت خداوند شک بی .

الرشُک!٢ ِمنها نوِب الذُّ کَبائِرُ تُغَفرُ ال شوند: ¦ی آمرزیده رشک، جمله از کبیره گناهان .

أتقاُهم!٣ ِعباِداللِه أَحبُّ هستند: باتقواترینشان خدا، بندگان ترین داشتنی دوست .

یِّئَِة!٤ السَّ األع�ل ِمن بأمٍر القیاِم بَعَد املَنُّ است: بد کاری، انجام از بعد گذاش¼ منّت .

!»:...األمِرِبدايَِةيفنَکرَُهُهکُّناَشیٍءيفَخIاًاللُهيَجَعُلَقد«.٣٧

دهد!میقرارخیریشمردیم،میناپسندراآنکار،آغازدرکهچیزیدرخداوندگاهی.١

!استدادهقرارخیریش�ریم،میناپسندکارابتدایدرراآنکهخیریدراللهشکبی.۲

!استدادهقرارخیری.بودیمشمردهناپسندراآنکارآغازدرکهچیزیدرخداوندشاید.۳ 

دهد!قرارخیریآندرخداوندشایدکهش�ریممیناپسندراچیزیکار،دایابتدر.٤

املجتمع«.٣٨ يف الّناس Kب التّواصل قطع مشكلة ِهي اإلنسان يواجهها الَّتي املشكالت أهّم »:ِمن
است!.١ مردم میان ارتباط عدم مشکل ه�ن شود می رو روبه آن با انسان که مشکالت ترین مهم از
است!.٢ جامعه مردم میان در احرتامی بی مشکل ه�ن شود می مواجه آن با جامعه در انسان که مشکل بزرگرتین
مردم .٣ بین ارتباط قطع مشکل شود می رو روبه آن با آدمی که مشکالت ترین مهم است!از جامعه
است!.٤ جامعه در مردم میان ارتباط قطع مشکل ه�ن شود می مواجه آن با آدمی که مشکالتی ترین مهم از

عمله«.٣٩ يف اآلخرين و ِمنّی ٌIخ هو من الـَمصنع رجال Kب يكون »:قد
است!.١ بهرت بقیه و من از کارش در که هست شخصی کارخانه مردان بین گاهی
کارگا.٢ مردان است!میان بهرت دیگران و من از کارش او که باشد کسی ه
است! .٣ بوده بهرت دیگران و من از کردن کار در که دارد وجود کسی کارخانه اهالی بین در
است! .٤ کرده کار بهرت دیگران و ما از او که است شخصی کارگاه کارگران بین در

أبداً.٤٠ األخرين يَلْمز وال بوعده يعمل هو من zأَصدقا »:أَحّب
کند!.١ ¦ی چوبی عیب دیگران از و کند می عمل اش وعده به که دارم دوست را کسی دوستانم بین از
گیرند!.٢ ¦ی عیب دیگران از هرگز و کرده عمل هایشان وعده به که هستند کسانی رفقایم ترین داشتنی دوست
دوس.٣ ترین کند!محبوب ¦ی جویی عیب دیگران از گاه هیچ و کند می عمل اش وعده به که است کسی تانم
دهند!.٤ ¦ی زشت های لقب دیگران به هرگز و کرده عمل حرفش به که دارم می دوست را کسی دوستانم میان از

نرتكبها«.٤١ ذنوٌب و قبيحٌة أع5ل الّناس، Kب الّتواصل قطع تُسّبب أسباب أهّم »:ِمن
شوند!از.١ می آنها مرتکب مردم که است گناهانی و زشت کارهای مردم، بین ارتباط قطع دالیل ترین مهم
شویم! .٢ می مرتکب که است ناپسندی و زشت امور شود، می مردم بین ارتباط قطع سبب که عواملی ترین مهم از یکی
شویم! .٣ می آن مرتکب که است گناهانی و زشت کارهای شود، می مردم بین ارتباط قطع سبب که عواملی ترین مهم از
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شویم!.٤ می آن مرتکب ما که است گناهانی و زشت کارهای مردم، میان رابطه قطع علت ترین مهم
إليه«.٤٢ أساَء َمن إىل أحَسَن من الّناِس أحسَن »:إّن

احسان.١ مردم به ام!اگر کرده نیکی کرده، بدی او به که آن به که هستم کسی چون کنم
است!.٢ کرده بدی او به که است کسی به نسبت آنها بهرتین مردم، نیکوترین شک، بی
ای!.٣ کرده خوبی کرده، بدی تو به که کسی حق در که هستی کسی چون کنی، نیکی مردم به اگر
که.٤ کسی به که است کسی مردم نیکوترین کنده�نا، نیکی است، کرده بدی او !به

:التفضيلاسمفيهلیسمامّيز.٤٣

!أستاذييافأک±أک±یوٍمبعدیوماًبكحبّاًقلبيیزداد.۲!کالماعليهمالخطيبألقٰیبعدماباللهإ¿اناالنّاسأک±.۱

!الربيّةخ�الناسجميععلیوعلینايخفٰیالخ�ُك.۴!التغي�يفيسعٰیالويوماهيساويمنالنّاسأشقی.۳

:الباقيعنمختلفاً"أک§"مّيز.٤٤

١.Ãشعرُتطويلفراقبعدرأیتهاملّا.٢أقرباءناأک±الجامعةمنتخرّجهحفلِةإلیفؤاٌدأخييدُعÄّکنتمّ�أک±أحبّهابأ

عنهااالستفادةيفأک±لحظاتهقدراإلنسانيعلمإن.٤ج�لهاالضيوفیُعجُبوج�الًأک±الزّّيهذايفالعروُستبدو.٣

:التفضيلاسمفيهمامّيز.٤٥

!مثلهمفالتکنأنفسهمإلییرجعالناسّرش.۲!حاٍلکّليفأنفعــهمواللهعبـادأحّب.۱

!بالدکميفالجائرحاکمهمعلیالناسأغلب.۴!الطريقهذامنأظلمحیاÅطولأتذکّرال.۳

:التفضيلاس5ءمنکلّهاالتياملجموعةمّيز.٤٦

اآلخر-األعايل-األراذل-األکابر.۲األماکن–األصاغر-األفاضل-األوائل.۱

األحمق-األحمر-األغاÄِ-األَولَٰی.۴األبقٰی–األجود-األک±-األساور.۳

٤٧.Kّالتفضيلإسمفيهليسماع:

ِفيفاألوَُّلالتلميُذهَوهذا.٢!قلٍقأيِّدوَناإلطِمئنانوالُهدوءهوالَحياةيفبهأهتَُّمَيشءألزم.١ !اآلنحتّىوظائَفهينسÃوالصَّ

٣.Èالطفلهذاأحبَّما.٤!األوالِدأوجهأخيوالكَب�ِأخيمنإيلَّأميلالحنوُنأÉَّلهتَحلوالوتَُرسُّهالالّتياأللعابالذ!

مّيز٤٨ :املکاناسمفيهما.

!هـوإّالیعلمـهاالواللِهعندالغيبَمـفاتِــح.۲!األخالِقَمکارِمإلGاِماألنبياَءبَـَعـَثاللَهإّن.۱

!النّاسلجميعِکثيـرةَمـنافَعالعمِلهذايفإّن.۴!عندياملقالةلکتابِةمـهّمـٌةَمـآِخـُذتُـوَجـُدال.۳
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شناسی زیست : اْألَحیاِء ِعلُْم دمفَلَق سپیده : قدر گران : أََجّل
( یَُفکِّرُ : مضارع ) اندیشید : فَکَّرَ گیری مچ : تََعنُّت

داشت ارتباط : اِرتَبََط
/ اِرْتَِبْط : امر / یَرْتَِبُط : مضارع )

( اِرْتِباط : مصدر
باطل از حق ی کننده جدا : فُرقان اِنْتَبََه = ( یَتَنَبَُّه : مضارع ) شد آگاه : تَنَبََّه

( یَکوُن کاَن، ) باش : کُْن َجْهل) : مصدر / یَْجَهُل : مضارع ) ندانست : َجِهَل

( یَقوُم ، قاَم ) برخیز : قُْم ساخت استوار : ثَبََّت
: امر / یُثَبُِّت : مضارع )( تَثبیت : مصدر / ثَبِّْت

خواند فرا گوش : اِْستََمَع
/ اِْستَِمْع : امر / یَْستَِمُع : مضارع )

اِْسِت�ع : فرستاد)مصدر پیش ، کرد تقدیم : َم قَدَّ

تُ پیشما از را چه هر : موا َقدِّ
بفرستید

قسمت درسی، زنگ ة: ِحصَّ کافی ، بس : َحْسب

) که بود نزدیک : )کاَد یَکادُ : مضارع برگرداندن روی : اِلِْتفات

اخاللگر و کننده شلوغ : ُمشاِغب ( یَْخَجُل : مضارع ) شد رشمنده : َخِجَل
برگرداند روی : اِلْتََفَت

( اِلْتَِفْت : امر / یَلْتَِفُت : مضارع مرده( : َمیّت کرد خطاب : خاطََب

کرد موافقت : وافََق
: مضارع )( یُواِفُق ( یَسبُِق : مضارع ) گرفت پیشی : َسبََق

گرد ، کرد همدلی ، نگاشت : أَلََّف
آورد

مصدر: / ألِّف امر: / یَُؤلُِّف (مضارع:
اگرچهَو)تألیف : إْن سیاهوَسبّ تخته : رَة

یَُوّيف : مضارع ) کرد کامل : )َوفَّی آرام سخن : َسالم پاداش : اَْألَْجر

بهَوفِِّه کامل را احرتامش : التَّبجیَل
بیاور جا

رفتار : ُسلوک فرمانده : أمیر

( یَْعيص : مضارع ) کرد رسپیچی : َعَصی ( یُنِْشُئ : مضارع ) ساخت : أنَْشأَ

، گفت سخن آهسته : َهَمَس
( یَْهِمُس : مضارع ) کرد پچ پچ

رسانْد زیان : َرضَّ
َرضّ : مصدر / یَُرضُّ : مضارع )(

َمرَّةً  = بار یک : تاَرًة

( یَْهرُُب : مضارع ) کرد فرار : َهرََب

کرد هدیه : أَْهَدٰی
( اِْهداء : مصدر / یُْهدی : مضارع )

کرد نشینی عقب : اِنَْسَحَب
: مصدر / اِنَْسِحْب : امر / یَنَْسِحُب : مضارع )

اِنِْسحاْب)
شد پایبند : اِلْتَزََم

: مضارع )/ اِلتَزِمْ : امر / یَلْتَزُِم
اِلِتزام) : مصدر

کوتاه : قصیر بشتاب : َحیَّ

کرد توکل : تَوَکََّل
/ تَوَکَّْل : امر / یَتَوَکَُّل : مضارع )

( تَوَکُّْل : مصدر

جست نزدیکی : تََقرََّب
( تََقرُّْب : مصدر / تََقرَّْب : امر / یَتََقرَُّب : مضارع )

: داشتبزرگتبجیل
:بَجَّ ماضیَل

( ل بَجِّ : امر / ُل تُبَجِّ : مضارع )
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املفردات:الخطأعیِّن.٤٩ فی

قَل١َّ / َذنب = إِثم تَنَبََّه٢َکُ±َ≠. / َهرََب = فَرَّ َعلَِم٣فَکََّر≠. / مرًّة = تاَرًة َهَمَس٤َجِهَل≠. / ُودّ = ُحّب َخ≠. َرصَ

ُهم«.٥٠ َّ ِألن الُقرآِن فی ُمختَلَِفٍة ِبأسالیَب الّناَس . َد ق اللَه بعٍض!إنَّ عن بعُضها »:یختلُف

نَبََّه١ خاطََب٢َحیاة–. ناَدی٣ثَقافَة–. قاَل٤ُسلوک–. ألوان–.

:الَخطاءعیِّن.١٥ الرتادف فی

اآلن١ َحتّی إصفهان إلی سافَرُت قَد األَسِف َمَع تارًَةَمرَّةً . اِنهَضقُم.٢: : أمیراً کُنَت إن و ِألبیَک َمکانَِک ِمن

لََقد٣ أطاَعَعَصی. : األَنبیاءِ أواِمَر النّاِس ِمن أُستاذی٤کَثیٌر لِزیارَةِ َذَهبُت قَد کُنُت تبجیالًاِحرتاماً. : لَهُ

أ«.٥٢ .... َد أسالیبهاق و َجَمِة ِبالرتَّ ... ها کُلّ ِهَی و کُُتٍب َعَرشَة ِمن أَکَ§َ الجاِمَعِة فی أساتَِذتِنا !»:َحُد

َم١ قَدَّ أنشأ٢َتَلتَزُِم–. کَتََب٣تَتََعلَُّق–. أَلَّف٤تَتَنَبَُّه–. تَرتَِبُط–.

وربَّك«.٣٥ ماعلّمالّذياألكرمإقرأ اإلنساَن علّم يعلمبالقلم، الصحيح:»¬ Kع
ترین.۲¦یداند–آموخت-گرامیرت.۱ ¦یدانست-فراگرفت-گرامی
داد-گرامیرت.٣ بود-آموزش ترین.۴ندانسته داد-گرامی ندانست–تعلیم

الصحيح:.٥٤ Kع
خفَت.١ تقوَلإن گوییقلَتإنوال ¦ی تخاُف: بگویی-که–ال
أوَمن.٢ سوًءا ثمَّيظلميَعَمل کسيستغفُرنفَسه هر رحي�ً: غفوراً الله يجِد کند-الله بخواهد-ظلم آمرزش
منما.٣ لكِوقايةتقّدم راالعالَج:يوفّر معالجه-پیشگیری-آنچه
يكوَناملعلّمكاد.٤ بودرسوالأن نزدیک باشد-: فرستاده–که

يشمُل«.٥٥ ذلکعلم نحو و التناسل و النمّو و كالتغذية النباتات، و والحيوانات اإلنسان يف يشاهد ما هو:»مجموع الجواُب ُ علم
التجربية.۴األحياء.۳الكيمياء.۲الفيزياء.۱ العلوم

التعریف:.٥٦ حسب املناسبة املفردة املدرسة.«عین يف خاّص لدرس اليوم يف للّدراسة معيِّنة »مدة
حّصة.۴صّحة.٣قّصة.۲حصد.۱

الفراغ:.٥٧ لتكمیل املناسب الفعل اقوالهم.«انتَخب بذکر حّقهم أن نَرُجو انفسنا؛ يف ٌIكب أثٌر

الُعظ5ء و العل5ء ِ

أقوال »وراء
سبقن.۴نوفِّی.٣نلتزم.۲نلتفت.۱
الّرتتیب:.٨٥ عىل بخّط إليه5 أرشت الّتي الكل5ت مضادّ ُم«عین زمالئی أحد وشاغباًكان الصّف يف بسلوكيَرضُّجّداً »ه.اآلخريَن
ينفع–الهادئ.۴ينتفع–الهادئ.٣يسلم–الهادی.۲یعصی–الهادی.۱
الفراغK:الخطأعّین.٩٥ حاجتهم.«.........لتكمیل عند اآلخرين

ذين
الّ هم »الناُس

ينرص–خُ�.۴ينتفع–أحَسن.۳ينَفُع–أكرُم.۲يساِعُد–أرشُف.١
خّط:الَخطأعیِّن.٦٠ تحته ما ترجمة فی

َمن١ کنیتُطالِع. مطالعه تَنَجح!: الکتاب بودکاد.٢هذا نزدیک رسوًال!: یکوَن أن املَُعلُِّم
الکیمیاء٣ ُمَعلِّم کان کردیَتَکَلَُّم. می صحبت الَعناِرص!: خواّص إِن٤َحوَل کنیاجالَسَت. همنشینی مثلَُه!: أصبَحَت لکاِذب
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( الزمالف فعل رشط اس5ی از پس رشطهرگاه جواب و رشط فعل و مبتدا نقش رشط اس5ی خود ، شود واقع

. باشد می آن خرب هم روی

( . روم می او با برود هرکس ) َمَعه اَذَهْب یَذَهْب َمن : مانند

( برب متعدی فعل اینصورت در باشد نشده ذکر آن مفعول که بیاید متعدی فعل یک رشط اس5ء از پس هرگاه

واقع رشط اسم .خود بود خواهد متعدی فعل برای مقّدم به مفعول ، رشط اسم آن حالتی چنین در و شود می

( . زنم می بزنی را هرکس ) : اَِرضبُْه تَرضْب َمن : مانند

نقش مورد در ،( است اشتغال باب ) بیاید ضمیر دارای متعدی فعل یک رشط اس5ء از پس هرگاه ( ج

: است جایز وجه دو ( َمن )

محالًیکی� ، بودن مبتدا بر بنا .اینکه باشد مرفوع

بودّن� به مفعوٌل بر بنا است جایز اینکه .دیگر شود منصوب

. کنم می اکرام ، کند اکرام زید که را هرکس : اُکرِمُه زیٌد یُکرِمُه َمن : مانند

5()
_0
�:,	 )� (`�*�a )–( �*
 ) / Q��Z 
�u l
* #��b6���:,	 )� (.��� Q��Z 
�u l
* }
� 
1�

. �:( �0� 
��L� �� +,- 
(�H �;/ �::B�	 �{
* �� )�0Z ��:,	 )� ��� ��� .7� Q��Z
�u �� �7F:	

االَفاِضل َهلََک ، االَراِذل َملَِک  اِذا
( رشط جواب َهلَک و رشط فعل َملَک )
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یَتَوَکَّْل اللِّهَمْن )َحسُبُهَوُهفََعلَی اسمیه جمله : حسُبُه ُهَو )

،اِ املُسلِمیَن یَُفرُّق کَالماً اََحٌد قاَل جاِهٌلاْعفَذا اَنُّه )لَموااْع(لَموا امر فعل :
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املَظلومیَن یَرَحِم اللهیَرَحْمَمن )ُه رشط جواب یَرَحْم )
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اللِه َعلَی یَتَوَّکْل یَعتَِمْدَمن َحسبُُهَعلَیِهَو فَُهَو

باشد می رشط جواب حسبُهُ فَهوَ بلکه نیست رشط جواب یعتَِمُد و بوده عطف حرف واو )(
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جاِهٌل اَنُّه فَاعلَموا ، املُسلِمیَن یَُفرُّق کَالماً اََحٌد قاَل اذا

( . باشد می رشط جواب فَاعلموا و باشد می وصفیه جمله بلکه نیست رشط جواب یَُفرُّق و بوده نکره کَالماً )
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الْ یَرَحِم اللهَمَمن یَرَحمُه ظلومیَن
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َحیٌّ اِْنالعالُِم دانَو : َمیّتاً .شمندکاَن باشد مرده اگرچه است زنده
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ماضی� نفی ایَکلَِمًةقُلُتماوساکتاًکُنُت:مای کلمه و بودم ساکت .نگفتم:

َومضارعنفیمای� خداإِالَّتَأْویلَُهیَْعلَُمما: جز کسی را آن تاویل : دانداللَُّه .¦ی

إفَعْلموصولمای� کهآنچه:!الخ�اِتِمَنتُِحبُّما: خیررا کارهای .از بده انجام داری دوست

طبیعتشطبیعتهاومازندرانأجملما:تعجبیهمای� و مازندران زیباست: .چه

.هرچه:!اللُهيَعلَمُهَخیٍرِمْنتَفَعلواما:رشطمای� داند می را آن خداوند دهید انجام خیر ( کار ) از را

ش�الكريم؟اسمكما:استفهاممای� اسم ؟چیست:

�����»!"�«: ��� �


::رشطیَمن� یَنَجح یَجتَِهد کسَمن .هر شود می موفق کند تالش

::موصولیَمن� َحیاتِِه فی یَنَجُح َمن رااُِحبُّ .کسی دارم دوست ، شود می موفق اش زندگی در که

؟:)پرسشی(استفهامیَمن� السیارةِ هذهِ مالُِک کسیَمن ؟چه است ماشین این صاحب

` �	 (h�� ��� + (!+3 + ` �	 (h�� ��� +40
 + ��
: 5�.�

: َصدیقی َرایَت حتّی الّصفَّ َدَخلُت اِن .ما E�� 
D �+	# E�" j-&  D
# �?�
 kK� �)
: علیه َسلّمُت حتّی االُستاَذ واَجهُت اِن .ما E �& E-	 #
 �) E�" #�) #D  �+	
 �) �?�
 kK� �)
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فاٍن َعلَیها َمن ُکّل / علیه سلّمت ، ابی رایُت ُکلّ�
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تَسلیُم هَو منکُم نطلُُب /ما َعلَینا لَناهم الله یُضاِعفه ، اموالِنا من االخرین نُعطی ما
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اللّفظ:»ما«أو»َمن«عیِّن.٦١ فی الفعل آخرِ عالمة تَُغیُِّر

١» لعٌب. و لهوٌ إّال الدنیا الحیاة هذه الخیر!٢»ما یَتَوقّع و ّ الرشَّ یفعل َمن النّاِس أجَهُل .

ظاهره!٣ الله أصلح باطنه أصلح من تَدُخل!٤. فال یُتَّهَم الّسوء مداخل یدخل من .

حیح.٦٢ الصَّ :عیِّن األهداف!«للفراغین إلی ...... الله علی
........................................... ن َ

»:م

یَتَوَک١َّ تَتَوَّکَّلُوا٢یَِصل–ل. تَوَکَّلنا٣تَِصلُوا–. تَوَکَّلَت٤َوَصلنا–. َوَصلَت–.

َنِة!«.٦٣ السِّ آِخر امتحاناِت فی قبل
ن ِ

م أک§ روسی الدُّ فی
إن

الَخطأ:عیِّن»

تَجتَهدی١ تَجتَِهداِن٢تَنَجحی–. تَجتَِهدَن٣تَنَجحاِن–. تَجتَِهدوا٤تَنَجحَن–. تَنَجحوا–.

٦٤......... دا±اً!« اآلَخروَن ُه ............ الحاالِت َجمیعِ فی للفراغین:»یَصُدق حیح الصَّ عیِّن

َمن١ َمن٢یَحَرتِم–. ما٣یَحَرتِموا–. ما٤یَحَرتِم–. مونیَحَرتِ–.

:الخطأعّین.٦٥
تردید.١ بی را کارش نتیجه کند، کمک جهان مظلومان به کس هر شّک: دون عمله نتيجة يُشاِهد ،Ãالعا َمظلومي يُساِعد َمن

کند! می مشاهده
پروردگارت .٢ نعمت از شوی، عاجز مردم به کردن کمک از چنانچه ک: ربّ نعمة مِن ُحرمت النّاَس ُمساعدة عن َعجزَت إن

! مانی می محروم
کند! .٣ می یاری را او خدا کند، تالش مسل�نان کردن یاری در که کسی هر الله: يُنَْرصْهُ املسلم�َ نِرص يف يُحاِوْل من
الصَّ.٤ من تَتَحّميل مشاهدهما را آن نتیجه کنی، تحمل خدا راه در سختیها از آنچه هر نتیجتها: تشاهدی الله سبيل يف عوبات

کنی! می
:الخطأعّین.٦٦

شوند!.١ بیدار <یرند، هرگاه خوابند، در مردم انتبَهوا: ماتوا فإذا نياٌم النّاس
شد! .٢ خواهیم آموخته دانش ما همه بعد سال دو بخواهد، خدا اگر َسنَت�: بعد كلّنا نتخرّج فسوف اللُه شاء إن
است! .٣ کرده شکر خودش برای پس کرد، شکر کس هر و لنفسه: يشكر فإّ¦ا من و
است!.٤ نادان او پس هستم، دانا من بگوید کس هر جاهٌل: فهو Ãعا أنا قال من

اآلخرة«.٦٧ عا¬ يف به تُجزوا Iبالخ تَعَملوا »:ما
بینید!.١ می جزا آخرت جهان در میدانید خیر از آنچه هر
شود!.٢ می داده ش� به جزایش آخرت Ãعا در میدهید، انجام خوب کار از را آنچه هر
میشوید؟ .٣ داده پاداش آن خاطر به آخرت Ãعا در کنید، عمل خوبی به را آنچه
خوبی.٤ از چه شوید!هر می داده پاداش آن با آخرت جهان در دهید، انجام

الصحيح:.٦٨ Kع
بود!.١ مرده اگرچه است، زنده Ãعا که بدان َميِّتاً: كاَن إن و حیُّ َÃالعا أّن اِعلَم
کند! .٢ کم را گف¼ سخن شود، کامل عقل اگر الَكالُم: نََقَص العقُل تَمَّ إذا
اگ .٣ النّجاِح: عىل حصلَت صربَت یابی!إن می دست موفقیت به باشی، صبور ر
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میشود!.٤ کم خطاهایش کند، اندیشه زدن حرف از پیش که کسی هر خطاياه: قَلَّ الكالم قبل فّكر َمن
الـُمشاغُب«.٦٩ زَميلَُک يََتَنبَُّه َفسوَف الطّالب أمام اِنشاءََک تَقَرأ »:إن

پس.١ بخوانی، را انشایت دانشجویان مقابل در که صورتی کنی!در می آگاه را اخاللگرت دوست
یافت! .٢ درخواهد است کننده شلوغ که ات شاگردی هم پس بخوانی، را انشایت آموزان دانش جلوی اگر
گشت! .٣ خواهد آگاه تو کننده شلوغ کالسی هم بخوانی، آموزان دانش روی روبه را خود انشای چنانچه،
هم.٤ پس کنی، قرائت را انشایت دانشجویان مقابل رسانی!اگر می آگاهی به را آشوبگرت کالسی

الرشط.٧٠ جواب فعالً:ليسعین
اآلخرة!.۱ يف تحصد نيا، الدّ يف تزرع عظيٌم!.۲ما أجرٌ فله القرآن آيات يسمع من
الكالم!ا.٣ نقص العقل ّ تم الله!.۴ذا فيشاهده خ� من تعملوا ما

٧١.Kبعده»َمْن«ع املايض الفعل :مضارعاًيُرتجم
الفقراء!.١ و املسکین ساعد من حلقة يف الله!.۲شاهدت ينرصه الـُمسلم� نرصة يف إجتَهَد َمن
الحسنة!.٣ األع�ل إىل دعاک الّذي كان دخول.۴ من قبل اللّوح عىل الدقيقة العبارة هذه كتب !داألستامن

ما.٧٢ Kالّرشط:ليسع أدوات من فيه
كث�ة!.۱ شدائد و عجائب يشاهد ظ�ء العُ حياة إىل ينظر من
األخالق!.٢ مكارم کسب سبيل يف االجتهاد هو منكم نُريده ما
۳.! غداً سعيكم نتيجة تجدوا اليوم له تحاولوا ما
املستقبل!.۴ يف الواقعية إىل تتبّدل الذهنيّة، الخياالت من نتصّور ما

تَختلُف.٧٣ عبارة أّي األخرى؟»ما«يف العبارات عن
۱.! عليمٌ تعملوَن <ا ِّÄإ صالحاً، واليَم�!.۲اِعَملوا اليَساِر إىل نَظََر ما و فجأًة الّشارعَ فَعربَ
قاَل!أ.۳ َمن إىل تَنظُر وال قال ما إىل يَقولون!.۴نظر ما عىل الكريم أخي يا اصِرب و
رشطّية:ليَس»َمْن«عّین.٧٤

نَجا!.١ ركبَها َمْن نوح؛ کسفينة بیتی أهل مثُل
العامل!.٢ أجر من ينُقُص ال به َعِمل من أُجر فلَهُ عل�ً، علَّم َمْن
يُفّكر.٣ ساÃَمْن الحقيقة يف هو الكالم، الخطايا!قبل عن
مّدٍة!.٤ بَعد أهداِفه إىل َوَصل قد اللّيايل يسهَر َمْن

الرشطّية:»ما«عین.٧٥
إعتربتُْم.١ كث�ة!ما فوائد حصلتُم القدماء حياة تاريخ من
املكتبة! .٢ من أخذنا الّتي الكتب µن لدفع عندنا كان ما
النادرة!.٣ العجائب هي البحريّة املوجودات الخلق يف يُعجبك ما
العافية!.٤ و العقل ِمن أفضل شیئاً العباد الله قََسم ما

ِبلساٍن«.٧٦ إِال الُقرآَن اللُه أنَزَل ِمنهما َ تَیَرسَّ ما َفاقَرؤوا ُمبیٍن نوع»عربیٍّ عن حیح الصَّ الّرتتیب:»ما«عیِّن علی العبارة فی

رشطیّة١ نافیة٢موصولیّة–. نافیة٣استفهامیّة–. رشطیّة٤موصولیّة–. استفهامیّة–.
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نوع.٧٧ بيان يف الصحيح Kما«ع:«

االمتحان!.١ يف تنجحوا Ã لهذا اليوم بواجبكم عملتم رشطية�ما

قيَِّمة!.٢ تجارب جمع من إّال حلوها و الحياة مرّ تذّوق استفهام�ما

املظلوم!.٣ <ساعدة فعلیکم الظلم من تشاهدوا رشطية�ما

حياتک!.٤ يف µرته تنظر الخ� أع�ل من تفعلی نافية�ما
بعدها»من«عین.٧٨ تكون أن :فعلKيجب

والحّق!.١ بالعدل الناس ب� حكم و املدينة هذه قايض كان من هو
نرشه!.٢ بسبب كث�اً به نفسه اِنتفع األخرين علمه أعطى من
املهلكة!.٣ من نفسه یُنجي أن يستطيع ال من عىل تعتمْدن ال
شيئاً!.٤ أكتب أن استطعت ف� قلم عندي كان ما

الباقی:يختلف»َمن«عین.٧٩ عن
غداً!.١ عمله من نادماً یکن حیاته يف الحّق غ� يتّبع بالشّک!.۲من يَنجح الّدهر صعوبات أمام َصرب من
اليوم!.٣ الناس أمام بواجباته عمل يهلک!.۴من لهدايته مشعالً العظ�ء حياة يجعل Ã من
٨٠.Kرشطية:»ما«ع تكون أن ُ·كن

الّصباح!.١ َمصابيح هو النور إىل الظّل�ت من Ãالعا يُخرج ما
السيّدات!.٢ أيّتها لكّن، الناس يذكره الله سبيل يف خ� من تفعلن ما
األُمور!.٣ عواقب يف يَنْظر Ã الذي نَجح ما
اك.٤ عىل الحنون!یا املعلم يُريده ما إىل تصل حتى تکالیف تُب

األفعال:.٨١ يف املنفی) Iغ) املثبت Kع
غیرک!.۱ إىل وجهي نصبُت قليالً!.۲ما Äتَنتَظر أن قدرَت أما
غفراننا!.۳ هو منك نطلب ما ، ربِّ غاِر!.۴یا الصِّ األبناء عىل يَرصخن ال االُّمهاُت

٨٢.Kجازمة:»ما«ع
املشكلة!.۱ كّل يف يساعدنا هو منك نريد قلمه!.۲ما يسطره حوله الكاتب يفكّر ما
۳.! باكراً املدينة إىل القطار وصل الخ�!.۴ما يف العظمة بل العظمة يف الخ� ما
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( ُمباَریات : جمع ) مسابقه : ُمباراة تا : یَغرَِس بکاردَحتَّی آورم می یاد به : أَتََذکَّرُ
Gاشاچی : ُمتََفرِّج ( یَْخنُُق : مضارع ) کرد خفه : َخنََق ترین حالل ، تر حالل : أََحّل

محصوالت : َمحاصیل کننده خفه : خانِق برافر : سوخ¼اِشِتعال ، شدن وخته
( یَْشتَِعُل ، اِْشتََعَل دروازه( : َمرَمی درخشان : ُدّرّي

آرام اقیانوس : الْهادئُ اَلُْمحیُط ( یَُسبُِّب : مضارع ) شد سبب : َسبََّب أَفَضَل ، أَحَسَن = ترین خوب ، خوب : أطْیَب
فَّالحُم ، زاِرع = کشاورز : زاِرع قیامت : اَلّساعة ( ُغْصن : مفرد ) ها شاخه : ُغصون ، أَْغصان

چراغدان : ِمشکاة خواهد ثبت : ُل کردَسیَُسجِّ ( یَلْتَفُّ ، اِلْتَفَّ ) پیچیدن درهم : اِلِْتفاف
سال کهن : ر ُمَعمَّ پرچین : سیاج شد پر که : یَمتَلَِئ أَْن

کننده آلوده : ُملَوِّث کرد نافرمانی : َعَصی ( بَْذر : مفرد ) ها دانه : بُذور
ها ویژگی : ُمواَصفات نهال : َغرْس کردن نفوذ ، آفساید : تََسلُّل
نیست ... هیچ : ِمْن ما گاز : غاز شد برابر : تعادََل

( یَنْبُُت : مضارع ) رویید : نَبََت هردو : کِال ( ُجذوع : جمع ) تنه : ِجذع
کنیم می توصیف : نَِصُف شکافندهفالِ : ق ( َجزیرَة مفرد: ) ها جزیره : ُجُزر

هسته : نََوی مانند و بلوط ، گردو ی دانه : آنَجْوزَة

گل : َهَدف بکارد باید : لِتَغرِس که جایی ، که طوری : َحیُْث
درخشان : الّدرّی چراغدان : املِشکاة فوتبال : الَْقَدم کُرَُة

خوشم ، آورد شگفت در مرا : یُْعِجبْني
آید می

( یُْعِجُب ، أَْعَجَب )

داشت گرامی : اَکْرََم
اَکْرِْم : امر / یُْکرُِم : مضارع ): مصدر /

( إکْرام

داور : َحَکم

بان دروازه : الَْمرَمی حارُِس

( سائِح : مفرد ) گردشگران : ُسیّاح ( µََر : مفرد ) ها میوه : أµار میوه مغز : لُّب

ورزشگاهَم ، بازی زمین : لَْعب
( َمالِعب : جمع )

( خرما ) نهال : فَسیلَة
( فَسائِل : جمع )

جهانیقاِ¶ُة میراث لیست : الْعالَمیِّ اِث الرتُّ

سازمان : ُمنَظََّمة
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الّصحیح:.٨٣ و«عّین العا¬ يف األخرى األشجار عن تختلُف الّشجرة الربازيلتَنُبُتهذه »يف
آید.۱ می وجود شود.۲به می میشود.۳بزرگ روید.۴دیده می
الصحيح:.٨٤ Kاألشجار«ع من كثIاً الغابةالـُمعّمرةنرى هذه »يف
سال.۳رسسبز.۲آباد.۱ پرمیوه.۴کهن
الصحيح:.٨٥ Kالغازاُت«ع ثُةهذه مديَنِتناالـُملوِّ جنب التي الـَمصانِعِ »من
شده.۱ کننده.۲نشت رنگارنگ.۴آلوده.٣آلوده
الصحيح:.٨٦ Kالّركاب«ع منهااشتعاِلمنخاف نزلوا و الطّائرة يف »النّار
کردن.۱ ور شدن.۲شعله رسایت.۴گرف¼.۳برافروخته
الصحيح:.٨٧ Kإىل«ع َجِنّياًِجْذعِشاهد رُطَباً َعلَْیِک تُساِقْط »:الّنْخلَِة
شاخه.۴تنه.۳ساقه.۲ریشه.۱
الصحيح:.٨٨ Kالج5لالسّياج«ع و األمن من مزيداً یمنُحنا الحدائق حول نراه »:الذي
نرده.۴سنگها.۳دیوار.۲پرچین.۱

٨٩.: متضاّدتان کلمتان فیها تُوَجد الَّتی العبارة عیِّن

البالد!١ کُّل من سیّاحاً تجذب و مرص بالد فی الثالثة األهرام تََقُع األیّام!٢. بعض العاّمة بالحافلة مدرستهم إلی یذهبون الطّّالب .

ِمن٣ یأکل بهیمٌة!. أو إنساٌن أو طیرٌ الّشجرة «٤أµار املیِّت. من الحّی یُخرُِج النََّوی و الَحّب فالُِق اللهَ »إنَّ

املالخطأعیِّن.٩٠ أو املرتادف تضاّد:فی

الّشجرة١ هذه رائحة )کریهة. قبیحة = کریهة ) ُکویا٢! السِّ شجرُة أطَولأطَول. ) !Ãالعا )≠أشجار أقَرص

)تَعال.٣ اِذَهب = تَعال ) ! املَلَعب إلَی کورش٤نَذَهب قرب یجذبیَِجِذُب. ) ! )≠سیّاحاً یَدفَُع

إلیها:الخطأعیِّن.٩١ املشار الکل5ت متضاد فی

العام١ فی )القادم. املستقبل الجوزة!( تلَک غازات٢تنمو أّی خروج اِشتعالها یَُسبُِّب ال )ُملَوِّثة. ُمطَهِّرة ) !

)یَمتَلُِئ.٣ یَفُرُغ ) ! املُتََفرِّجیَن من وَحرََّم.٤امللعب الغیبة لنا )اللُه اََحّل ) الظَّّن! سوء

٩٢.... »! األَقلِّ علی َسنٍَة ِمئَة الُعمرِ ِمن َفَتبلُُغ الَربازیِل فی األشجاُر
ِ

للفراغین:».هِذه الّصحیح عّین

تَنبُُت١ َرُة–. تَخنُُق٢املَُعمَّ رَُة–. تَنمو٣املَُعمَّ ثَُة–. تَغرُِس٤املُلَوِّ ثَُة–. املُلَوِّ

التوضیحات:الخطأعیِّن.٩٣ حسب

یاِضیَِّة!١ الرِّ املُباراةِ لُِمشاَهَدةِ املَالِعِب إِلی یَذَهُب الَّذی ُهوَ املُتََفرُِّج .

یَج٢ الَّذی الَوحیُد خُص الشَّ ُهوَ املَرَمی حارُِس الَقَدِم!. کُرَةِ فی الیَدیِن اسِتخداُم لَها وز

املُسابََقِة!٣ ساَحِة فی الخاصَّ َدورَُهم یَلَعبُوا أن الّالعبیَن فَیأُمُر الَفریِق ُمَربّی ُهَو الَحَکُم .

أحیاناً!٤ الَهَدِف قَبول َعَدم یَُسبُِّب الَقدِم کُرَةِ ریاَضِة فی األخطاءِ ِمَن نَوٌع التَّسلُُّل .
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های)١ مریماسم : ( لفظی معنوی حقیقی ) مونث ...-حمزة-فاطمه-َعلَم و زهراء

:ملََعاسمهاي)٢ Èعر ...–ابراهیم–بهزاد–انوشیروانغ� و یوسف

شهر٣ اسامی و) ایرانها : قبائل و ...–اصفهان–مّکة–کشورها و قریش

سل�ن٤ : باشد داشته زائد ( ان ) که صفتهایی و َعلَم اسم ...-سلی�ن-) و عطشان
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الخالِِق!«.٩٤ ُقدَرةَ تُثِبُت َغریَبًة أشیاَء األشجارِ عالَِم فی نُشاِهُد »:َقد

را١ خالق�ن قدرت که ام دیده را شگفت چیزهایی درختانی دنیا در ¦اید!. می اثبات

کند!٢ می اثبات را آفریننده قدرت که بینیم می عجیبی چیزهای درختان دنیای در گاهی .

است!٣ خالق قدرت بیانگر که بینیم می درختان دنیای در را عجیبی چیزهای .

کند!٤ اثبات برای�ن را خالق قدرت که ببینیم شگفتی چیزهای درختان دنیای در بسا چه .

٩٥.»! الَجوِّ تََنظُِّف َعلَی یُساِعَد َحتّی کَثیرًة أغراساً یَغرَِس أَن یُحبُّ کاَن َمدیَنِتنا فی َرُجالً »:أتَذکَُّر

کند!١ کمک هوا شدن پاکیزه به تا بکارد را بسیاری های نهال داشت دوست که آورم می یاد به شهرمان در را مردی .

به٢ کمک برای داشت دوست که را مردی آن آورم!. می خاطر به بکارد، نهال بسیاری شهرمان، در هوا شدن پاکیزه

¦اید!٣ کمک هوا کردن پاکیزه به تا بکارد زیادی های نهال دارد دوست که شناسم می شهرمان در را مردی .

کم٤ شهرمان هوای شدن پاکیزه به بسیار، های نهال کاش¼ با تا داشت دوست که آورم می خاطر به را مردی کند!. ک

حیح:.٩٦ الصَّ عیِّن

کنند!١ می کمک همه به نیکوکار مردان این : الَجمیَع یُساِعدوَن صالِحوَن رِجال هؤالءِ .

دیدم!٢ کوه آن باالی را او که هنگامی کردم تعجب بسیار : َجبٍَل فَوَق شاَهدتُُه ِعنَدما َکثیراً بُت تََعجَّ .

م٣ أقَدُر أحداً تَعرُِف َهل شناسی؟. می کار در او از تواناتر را کسی آیا : الَعَمٍل؟ فی نه

خواند!٤ می آواز زیبا صدای با ، هست درخت باالی که ای پرنده آیا : جمیٍل ِبَصوٍت یُغنّی َجرَةِ الشَّ َعلَی طَیٌر هناک .

حیح:.٩٧ الصَّ عیِّن

الزِّراعُة:١ ُهوَ ِبِه النّاُس یَقوُم َعَمٍل أطیَُب است!. کشاورزی پردازند، می آن به مردم که خوبی کارهای از

رساند!٢ می زیبا، استان به را تو راه دو هر َجمیلٍَة: ُمحافَظٍَة إِلی یُوِصالتَِک الطَّریَقیِن کِال .

بود!٣ جالب رساند، µر به مهاجم که گلی رائِعاً: کاَن املُهاِجُم لَها َسجَّ الَّذی الَهَدُف .

شود!٤ می برگزار جاری ماه در مهم، مسابقه این الجاری: هرِ الشَّ فی تَنَعِقُد ُمباراةٍ أَهمُّ هذا .

حیح:.٩٨ الصَّ عیِّن

است!١ کرده رشد استوایی جزایر در نان درخت االستوائیّة: الجزر فی تنمو الُخبزِ شجرُة .

دهد!٢ می فراری را حیوانات که دارد ناپسندی بوی نفت درخت الَحیَواناُت: منها تَهرُُب کریهٌة رائحٌة النِّفِط لِشجرةِ .

رسد!٣ می سال هزار به بلوط درخت عمر َسنٍة: ألَفی البلّوط شجرُة العمر من تَبلُُغ .

سکو٤ درخت الّسکویا: شجرُة Ãالعا أشجارِ أطول ِمن است!. جهان درختان بلندترین از یا

:الخطأعیِّن.٩٩
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است!١ نوشته معلمم را کتاب این خواندم؛ زیبایی کتاب ُمَعلِّمی: الکتاَب َکتََب قد جمیًال؛ کتاباً قََرأُت .

بردیم!٢ می سود کالس در آن از که است گنجی کتاب این : فِّ الصَّ فی ِبه یُنتََفُع کنزٌ الکتاب هذا .

فهمم!٣ می را زرین تاریخی کنم، مطالعه را کتاب این اگر ذهبیّاً: تاریخاً فهمُت الکتاب هذا طالَعُت إن .

گرفتم!٤ یاد را دشمنان دادن شکست رازهای تاریخ از و األعداِء: إفشاِل أرسارَ التاریخ من تََعلَّمُت و .

:الخطأعیِّن.١٠٠

رسد!١ می سال هزار دو به گاهی کهنسال درختان عمر : سنٍة ألفی رِة املُعمَّ األَشجارِ عمرُ یَبلُغ قَد .

خورن٢ می را نان درخت میوه مغز آرام، اقیانوس های جزیره در مردم الُخبِز: َشَجرةِ لُّب الهادئ املُحیط ُجُزرِ فی النّاُس یَأکُُل د!.

الَع٣ یَنَفُعَک رساند!. می سود تو به نادان دوست یک از بیشرت دانا، دشمن یک الجاِهل: دیق الصَّ ِمن أکَ±َ العاِقُل ُدوُّ

آورند!٤ می دست به را روزی ترین حالل ، کشاورزان الرِّزِق: أَحلِّ َعلَی یَحُصلوَن املُزارعیَن إنَّ .

حیح:.١٠١ الصَّ عیِّن

اینان١ أقویاء: طّالٌب هؤالِء هستند!. توانایی آموزان است!٢دانش فایده بی تالش این فائدة: بال جهٌد هذا .

هستند!٣ توانا آموزانی دانش اینان أقویاء: الطّّالب هؤالء است!٤. فایده بی تالشی این : فائدة بال الجهد هذا .

دوست«.١٠٢ به را آن و خریدم ای کهنه دادم!دستبند »:م

صدیقی!١ أعطَیتُُه و العتیَق وارَ السِّ اِشرتیُت صدیقتی!٢. أعطَیتُه و عتیقاً ِسواراً اِشرتیُت .

صدیقی!٣ أعطَیتُه عتیقاً ِسواراً ِبعُت أُعطیه٤. و العتیَق وارَ السِّ أشرتی صدیقتی!. ا

کند!«.١٠٣ می ثابت درستکار بندگان برای را خداوند قدرت طبیعت های »:پدیده

الصالحیَن!١ للعباد اللِه قدرَة أَثبَتَت الطّبیعة ظواهر اللِه!٢. قدرَة الّصالحیَن للعباد الطّبیعیّة الظّواهر تُثِبُت .

لع٣ الطّبیعِة ظواهرُ یُثِبُت اللِه!. قدرَة صالحین اللِه!٤باد قدرَة الصالحیَن للعباد تُثبُِت الطّبیعِة ظَواهرُ .

دادیم!«.١٠٤ یاد را آن فرزندا½ان به و آموختیم ادب مادرمان و پدر »:از

١! أوالَدنا َعلَّمناه و والدینا من األدَب تََعلَّمنا أبنائَنا!٢. تََعلَّمناه و والدینا من األدَب َعلَّمنا .

أوالَدنا!٣ َعلََّمناه و نا أُمِّ و أبینا من األدَب تََعلََّمنا األوالَد!٤. نَُعلُِّم و األُمّ و األب من األدَب نَتََعلَُّم .

برا«.١٠٥ پرچین از کشاورزان کنند!این می استفاده حیوانات خطر از محصوالتشان داری نگه »:ی

الَحیَواناِت!١ َخطَر ِمن املَحاصیِل لِِحفِظ الّسیاَج یَستَخِدموَن و ُمزارِعوَن هؤالِء .

الَحیَواناِت!٢ َخطَر ِمن َمحاصیلَُهم یَحَفظوا َحتّی سیاجٍ ِمن الحوَن الفَّ هؤالءِ یَستَخِدمُ .

املُزاِر٣ هؤالءِ الَحیَواناِت!. َخطَرِ ِمن َمحاصیلِِهم لِِحفِظ یاَج السِّ یَستَخِدمون عوَن

الَحیَواناِت!٤ َخطَرِ ِمن املَحاصیِل لِِحفِظ سیاجاً یَستَخِدموَن ُمزارعوَن هؤالِء .
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الَّتی.١٠٦ العبارة جاءعیِّن نکرة:ما اسم فیها

١» فرعوُن. فَعصی رسوالً فرعوَن إِلی ؟٢»أَرَسلنا رأیَک هو ما أقوی؟ الفریقیِن أیُّ .

النّهائّی!٣ إِلی َذَهبا ما و الیوم تَعاَدال الفریقان هدف!٤. بال ثانیة مرّة تَعادَال لقد .

عب.١٠٧ أیِّ نکرتان:فی اس5ن ارة

الّدروس!١ فی ساَعَدتُهنَّ من علی الطّالباُت َسلََّمت .

الَکّف!٢ فی الّسخاء من خیٌر الوجِه فی البشاشُة .

النّاس!٣ عن بعیداً یعیش أن یستطیع فال اجت�عّی موجود اإلنساُن .

ُدروسه�!٤ فی للنّجاح تُحاوالِن مجّدتان زمیلتان لی .

ما.١٠٨ النکرة:لیسعیِّن فیه

الَجنَِّة!١ أهِل َشباِب َسیّدا ( (ع الُحسیُن و الَحَسُن املُسابَقاِت!٢. فی َذهبیَّة جائِزة األَوَُّل الفائِزُ یَأُخُذ .

ا٣ِ َعلی تُساِعُدُه ُغَدد الِقّط لِساِن فی ُجرِجِه!. أن.٤لتِئاِم فََعلَیَّ َصعب امتحان کَثیرًَة!ِعندی ساعاٍت أدرَُس

املضاف.١٠٩ معرفة:لیسعیِّن

١» العالَمیَن. رَبِّ ِمن رَسوٌل یَرَُه٢»إنّی َخیراً َذرَّة ِمثقاَل یَعَمل فََمن .«

الجامعة!٣ هذه فی الُفروَع لَنا َح َرشَ املَدرََسِة ُمشاِورُ نَهاراً!٤. و لَیالً لَهُ تَُسبُِّح کُلُّها اللِه َمخلوقاُت .

مرتفعین!«.١١٠ جبلین بین مضیق قرب یسکنون قوم إِلی وصل حتّی جیوشه من الحاکم العبارة؟».سار فی جاءت نکرة کم

ثالث١ أربع٢. خمس٣. سّت٤. .

عبارة.١١١ فی للّنکرتیِن اإلعرابّی املحّل عن حیح الصَّ کالم«عیِّن رُّب الّسالح، من أقوی الکالم قدرة األوقات بعض »سام!کالحفی
الّرتتیب: علی

إلیه١ مضاف إلیه–. الجر٢ّمضاف بحرف مجرور خرب، خرب٣. مقّدم–. إلیه٤خرب مضاف الجّر–. بحرف مجرور

ما.١١٢ العلم:لیسعیِّن اسم فیه

حراء!١ الصَّ فی جنّة کرمان قرب شاهزاده حدیقة القدیمة!٢. اآلثار أََحُد مازندران محافظة فی کُردکُال معبد .

جذعها!٣ علی أµَارها تنمو و برازیلیّة شجرة هذه هدف!٤. بال ثانیة مرّة تعادال لقد الّسعادة و الّصداقة فریقا .



٣
٨

����� ���	 �
��� 
���

: چهارم درس
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می معرض در : گذاردیَُعرُِّض
مصدر / َعرِّْض : امر / َعرََّض : (ماضی

( تَعریض :

پنجم یک : ُخْمس ( یَْدعو ، َدعا ) بخوان فرا : اُدْعُ

کن رها : دَْع
: امر / یََدعُ : مضارع / َودََع : ماضی )

( دَْع

ترین گرامی ، تر گرامی : أکْرََم

اجبار : إکراه

شود ¦ی سیر : تَْشبَُع ال : هذاذا = این یکسان : ویَِة ِبالسَّ

شود ¦ی برده باال : تُرفَُع ال لغزنده جای : زَلَل ( بَراِمج : جمع ) برنامه : بَرناَمج
نگو سخن : ْث تَُحدِّ ال
( ُث یَُحدِّ ، َث َحدَّ ) استوار و درست : َسدید نکنند دخالت که : َل یَتََدخَّ ال أْن

( ُل یَتََدخَّ ، َل تََدخَّ )
( یَْقفو ، قَفا ) نکن پیروی : تَْقُف ال :طوبَی حاِللِ به خوشا

کند قانِع تا : یُقِنَع لَِکي
( یُْقِنُع ، أَقْنََع ) و گفتار : زشتفُْحش کردار

نرمی : ُخشونَة≠لیْن نرم : َخِشن≠لَیِّن

خفّي = پنهان : َمخبوء کمی : َکْ±َة≠ِقلَّة ها تهمت : )تَُهم تُهَمة : مفرد )

کننده ریشخند : ُمستَهزئ تَکَلََّم ، َث َحدَّ = گفت سخن : کَلََّم
: مصدر / کَلِّْم : امر / یُکَلُِّم : (مضارع

( تَکلیم

کرد فروتنی : َخَشَع
یَْخَشُع : ُخشوعمضارع : مصدر / اِْخَشْع امر: تلخ/ : ُمرّ

میِکشد : یَُجرُّ پایان : )نََفَد یَنَْفُد : مضارع ) پذیرفت ( ُخطَباء : جمع ) سخßان : َخطیب

کرد پیروی : قَفا
: اِقِْف : امر / یَْقفو : مضارع )

( کن پیروی

داد عادت : َعوَّدَ
/ َعوِّدْ : امر / ُد یَُعوِّ : مضارع )

( تَْعوید : مصدر

پیوست بدان و رسید چیز آن به : یءَ الشَّ اَْدَرَک
مضارع إْدراک( : مصدر / یُْدرُِک :(

کمی : ِقلَّة شمشیر : ُحسام ( دَعْ : امر / یََدعُ : مضارع ) کرد رها : َودََع

برابری : ُمساواة رود می راه : یَْمشی
( َمشٰی : ماضی ) کننده ستایش : ماِدح
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منك«.١١٣ َلأريُد تََتَدخَّ ال اآلخريَنأْن شؤوِن الصحيح:عK»يف
نشو.١ شوی.۲داخل ¦ی کنی.٣وارد ¦ی نکنی.۴دخالت دخالت

أحٍد«.١١٤ عن أبَحُث األشياءيُساِعُد¿إّ¿ هذه حمل الصحيح:»يف Kع
کرد.١ می کمک من کند.۲به کمک من رسانم.٣به یاری او به آید.۴من می کمکم به

املزرعه«.١١٥ يف فالحًة بنفسهاَجَمعتشاَهدُت الـمحاصيِل الّصحیح:عّین»جميَع
بود.١ کرده بود.۲جمع شده کند.٣جمع جمع کرد.۴که می جمع

املسائلاُدُعوه«.١١٦ بعض حول معه أتكلّم حتّى املناسب:عّی»إىلَّ ن
کنید.١ دعا را کنم.٢او می دعا را بخوانید.٣او فرا را کردند.۴او دعا را او

خرباً«.١١٧ إليه اوِصُل املناسب:»کثیراًیُحزِنهكيَف Kع
کند.١ ناراحت را شود.٢او می غمگین شود.٣او غمگین کند.٤تا می ناراحت را او که

لّيناً«.١١٨ و جميالً کالماً بينهم في5 الّناُس بینهم.هذاویُكلِّم ..ُ یزید الكالم من هی»:الّنوع الفراغ أكمل الحاسمة
املفردة ة.٢القناعة.١ الحلوة.٤املوّدة.٣القلّ

وإنساٍن«...١١٩ للفقراء ماله من قدراً عندهیُنفُق ºا يقنُع و للحساِب الفراغ:»يعمُل لتكمیل املناسب Kع
ع.٢دُعاُ.١ لـ.٣اِستَمِ أتقی.٤طوبی

ي«...١٢٠ أّال فيجب کالِمه، ..ُ الّصالح إّالاإلنساُن لّیناًقوَل و جميالً الّصحیح:»کالماً عّین
ـــب-یَتَعارَف.٤ِمن-یُعرَُف.٣َعلَی–يَتَعرَُّف.٢عيل–يَُعرُِّف.١

أن«.١٢١ دون موضوعٍ
......................... َ

الـمـُعلّم ...... الطّّالِب بعُض مفيدة.كاَن نتيجة إىل هو»یصلوا الفراغ
لتکمیل املناسب الفعل فی-جاِدلوَن.ی٤ُفی-یَتَدّخلوَن.٣لــ-َعرِّضوَنیُ.٢َعن–يبَحثوَن.١

الو«.١٢٢ هذا الحّق.ليُعِجبني عن الّدفاع و الّصدق قول يف والَده فهو كثIاً
د،

:الخطأعّین»
یُعوِّد.٤فوایَق.٣یُقلُّد.٢یَشِبه.١

التضاّد:الخطأعیِّن.١٢٣ عن

لِسانََک١ َعوِّد ُخشونَةلیَن. بَکَالٍم٢الَکالِم: النّاِس ُعیوَب تَذکُروا ال َمخبوءَخفیٍّ. :

إِلی٣ تَنظُروا ال قِلَّةَک±َِة. : الَحدیِث ِصدِق إِلی انظُروا بل فی٤َصالتِِهم الِعلُم الِکَربَغرالصِّ. الَحَجِر: فی کَالنَّقِش

للفراغ:الخطأعیِّن.١٢٤

١ِ الزَّلَل :.. ن ِ م یَسلَم الَکالِم قَبَل ل یَتَأَمَّ َمن تُدرک٢. ال ِبَک: تَرتَِبُط ال الَّتی النّاِس أُمورِ فی .....

یَجتَِنُب٣ الَّذی ُهوَ العاِقُل َم. التّه : .......َ تَقُف٤مواِضع ال اللِه: َمعصیِة إِلی یَُجرَُّک َدلیالً ...........

لِـ.١٢٥ مرتادف فیها جاء عبارة »:َخفّی«عیِّن

الظّاِهِر!١ زینَِة ِمن َخیٌر الباِطِن زینُة أحیاناً!.٢. الکَالِم فی الُخشونَِة ِمن تأثیراً أکَ±ُ اللَّیُِّن الَکالمُ

َسدیداً!٣ قَولُُکم یَکوَن أن أنُفَسُکم َعوِّدوا الحالی!٤. القرن فی اََحٍد َعلَی َمخبوءاً لَیَس اِإلنسان َعلَی األلواِن تَأثیُر .
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اَب ِمْن باٌب الَجهادَ ِةواِباِنَّ لِخاصَّ َفَتَحُه :الَجنَِّة موصوفاولیائِِه و نکره باٌب فعلیّه–( جمله صورت به وصفیه جمله )فَتََح

. است کرده باز خاصش دوستان برای را آن خداوند که است بهشت درهای از دری جهاد ه�نا

ِکتاباً موصوف: َکثیرٌةَصَفحاتُُهاِشَرتَیُت و نکره کتاباً کثیرة«-( اسمیه»صفحاته جمله صورت به وصفیه )جمله

خریدم. بود، زیاد صفحاتش که را کتابی

فیـِه َه تََفقُّ ال دیٍن فی َخیَر موصوفال و نکره دیٍن ) فیِه«-: اسمیه»التفّقَه جمله صورت به وصفیه )جمله

نیست. خیری هیچ نباشد آن در تفکّری هیچ که دینی در

قلبیَقَرأ فی اَثَرَْت آیًَة موصوفُت و نکره آیة ) فعلیه–: جمله نوع از وصفیه جمله )اَثَرَت

گذاشت اثر قلبم در که را ای ،آیه ( بود گذاشته .خواندم(

�+?�. ��� ( )�58/ )�0Z ) +,- +B* )� �	/ )� �� �58 / U
B� #�� x� �(�1 :

: ُجُرٍزمثال فی تَنمو استوائیٌّة َشَجرٌَة الُخبِز مفرد(:َشَجرُة صفت شجرة–استوائیّة برای وصفیه جمله )تنمو

هایی� جزیره در که است درختی نان .درخت کند می رشد
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اگرهشـــدار֠ بنابراین . دارد تنوین اسم که بدهد تشخیص باید داوطلب و نگذارند را نکره اسم تنوین ، تست در است ممکن :

. است نکره یعنی ؛ بگیرد تنوین باید حت5ً نباشد هم مضاف و باشد نداشته الـ اسمی

مانند:نکته ربط حروف از یکی با که ای ...«جمله و اَّن ، اِّن ، اَْن ، َحتّی ، حیُث ، حین� ، لِکن ، بَْل ، ثُمَّ ، َو ، »فـَ

باشد شده وصفّیهرشوع جمله تواند :¦ی مثال . َفاعَمْلباشد َعلِمَت وصفیهاِذا جمله بنابراین ، اعَمل + فَـ ) :

( کن عمل پس گرفتی یاد که زمانی ) ( نیست

جنکته هر کنید دقت :، بیاید نکره اسم یک از بعد که ای نیستمله وصفیه جمله ببیلزوماً حت�ً باید بلکه نید،

: خیر یا دارد معنایی ارتباط نکره اسم آن با که

َحّبًة:١مثال یَحَمُل َشَجرِة َعلی الطائَر .َراَیُت کرد می حمل ای دانه حالیکه در دیدم درختی روی بر را ای پرنده :

جمل معرفهیحمُل اسم با بلکه ندارد ربطی شجرة به زیرا نیست وصفیه می»الطائر«ه توضیح آنرا و دارد ارتباط

. باشد می ( حالّیه جمله ) بنابراین دهد

الله:٢مثال یَرَحْمُه مظلوماً یَرَحم .َمْن کند می رحم او به خداوند ، کند رحم مظلومی به :هرکس

نیست وصفیه جمله براییَرَحمُه رشط جواب .»َمن«بلکه باشد می

֠: .نتیجه �	4 	� ���# �����7 &5! �� �! �	��
 89��+ : ���	
 $� 6�'� "#� : ;�� <��1 =� ��9 ���



٤
٢

����� ���	 �
��� 
���

منه!«.١٢٦ یَخاُفوَن ال هم و الّناس سلوَک یَُغیُِّر کالماً لسانی »:َعوَّدت

رفتار١ که دادم عادت سخنی به را زبانم ترسیدند!. ¦ی آن از ها آن و داد می تغییر را مردم

ترسند!٢ ¦ی آن از ها آن و دهد می تغییر را مردم رفتار که است کرده عادت سخنی به من زبان .

ترسند!٣ ¦ی آن از ها آن و شود می داده تغییر مردم رفتار آن با که دادم عادت سخنی به را زبانم .

سخنی٤ به را خود زبان ترسند!. ¦ی آن از ها آن و دهد می تغییر را مردم رفتار که ام داده عادت

:الَخطأعیِّن.١٢٧

بودم!١ شده متولد آن در که کردم سفر روستایی به فیها: ُولِدُت قریٍة إِلی سافرُت .

أ٢ را. گف¼ سخن آداب که گردم می ای مقاله دنبال الکالِم: آداَب تُبَیُِّن مقالة عن کند!فَتُِّش آشکار

خوانند!٣ می آواز پرندگانش که نشستم درختی زیر در طیورُها: تَُغرِّدُ َشَجرةٍ تحَت َجلَسُت .

شود!٤ ¦ی Gام که است گنجی قناعت : یَنَفُد ال کنزٌ القناعُة .

:الَخطأعیِّن.١٢٨

را١ ماشینی خیابان در برسعٍة: تَتََحرَُّک سیّارًة الّشاِرع فی شاَهدُت کرد!. می حرکت رسعت با که دیدم

شود!٢ پر عدالت از آن در زمین که آید می جهانیان برای روزی بالعدل: فیه األرُض Gَتَلُِئ لِلعالَمیَن یومٌ یجیءُ .

را٣ آن تاکنون هایم کالسی هم که داد یاد را درسی ما به معلم اآلَن: حتّی زَُمالئی َسِمَعه ما درساً املعلُّم َعلَّمنا بودند!. نشنیده

اند!٤ کاشته گذشته های سال در که دارند وجود ما مدرسه در درختانی املاضیة: نوات السَّ فی ُغرَست أَشجارٌ مدرستنا فی ُهناَک .

تَُه!«.١٢٩ َمَودَّ یَکِسَب و یُقِنَعه لکی املخاطِب عقِل قدِر َعلی لَیِّناً کالُمُه یکوَن أَن املَُتکَلِِّم »:َعلَی

بر١ شود!. کسب اش دوستی و ¦اید قانع را او تا باشد نرم خود مخاطب عقل اندازه به سخنش که است گوینده

آورد!٢ دست به را او دوستی و کند قانع را او تا باشد، مخاطب عقل اندازه به سخنش که باید گوینده .

ق٣ او تا دهد قرار نرمی با مخاطب عقل اندازه به را خود سخن باید گوینده بیاورد!. دست به را او دوستی و شود انع

شود!٤ حاصل اش دوستی و شود قانع او تا باشد نرم مخاطب عقل براساس سخنش گوینده باید .

حیح:.١٣٠ الصَّ عیِّن

است!١ آتش اهل از او باشند، ترسیده زبانش از مردم هرکه النّاِر: أهِل ِمن فَُهَو لسانِِه ِمن النّاُس خاَف َمن .

نشود!.٢ سیر که نفسم از خداوند به برم می پناه تَشبَُع: ال نفٍس ِمن ِباللِه أَُعوذُ

شنود!٣ ¦ی که دعایی از برم می پناه خود پروردگار به یُسَمُع: ال دعاءٍ من ِبَربّی أَُعوذُ .

حق٤ که است کسی مردم پرهیزکارترین علیه: و لَُه ما فی الَحقَّ قاَل َمن النّاِس أتََقی است!. او زیان یا سود به که چه آن در بگوید

له!«.١٣١ فائدة ال کتاب من أفضل تفید، خیر »:کلمة
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نرساند!١ کسی به ای فایده که است کتابی آن از بهرت پرفایده، خوب کلمه .

نرساند!٢ ای فایده هیچ که کتابی از است برتر بربی، بهره آن از تو که نیکی سخن .

که٣ خوب کلمه یک باشد!. نداشته ای فایده هیچ که است کتابی از بهرت باشد، مفید

نباشد!٤ آن در ای فایده که است کتابی آن از بهرت برساند، ای فایده که نیک سخن یک .

املف«.١٣٢ آالم تُسکّن عوامل عن کُتبت قد الَّتی الطبّیة املجّالت مقاالت فی عالجی طریق در..»:اصل!وجدت را درمانم راه

کند!١ می کم را مفصل دردهای که عواملی به راجع است شده نوشته ها مجله در که کردم پیدا پزشکی های مقاله .

است!٢ شده نوشته کند، می آرام را مفاصل دردهای که عواملی درباره که کردم پیدا پزشکی مجالت مقاالت .

م٣ در مفاصل، دردهای دهنده کاهش عوامل درباره که هایی مقاله کردم!. پیدا شود، می نوشته پزشکی جالت

بود!٤ شده نوشته مفاصل دردهای کننده آرام عوامل درباره که جا آن کردم پیدا ها مجله پزشکی مقاالت .

مدینتنا!«.١٣٣ صحف فی مقاالته أک§ کتب قد کتاباً أعرف »:کنت

م١ شهر روزنامه در او های مقاله اک± که شناختم را ای نویسنده من بود!. رسیده چاپ به ا

بود!٢ نوشته شهرمان های روزنامه در را خود مقاالت بیشرت که شناختم می را ای نویسنده .

است!٣ رسیده چاپ به شهرمان روزنامه در هایش مقاله اک± که شدم معرفی ای نویسنده به .

شهرمان٤ های رئزنامه در را خویش مقاالت بیشرت که شدم آشنا ای نویسنده با نوشت!.

بود!«.١٣٤ آورده دست به را اسکار جایزه پیش سال دو که دیدم می را فیلمی »:دیروز

َسنَتیِن!١ قَبَل أوسکار جائزة علی َحَصَل الَّذی الِفلم ذلَِک شاَهدُت أمِس .

َسنٍَة!٢ قَبَل أُوسکارَ جائزة علی َحَصَل الِفلَم أمِس شاَهدُت قَد کُنُت .

ُکنُت٣ أمِس َسنَتیِن!. قَبَل أوسکارَ جائزة علی یَحُصُل الِفلَم أُشاِهُد

َسنَتیِن!٤ قَبَل أوسکار جائطِة علی َحَصَل ِفل�ً أمِس أُشاِهُد کُنُت .

:الخطأعیِّن.١٣٥

کَالِمِه!١ ِبأُسلوِب نَفَسهُ اإلنساَن یَُعرُِّف شود: می شناخته گفتنش سخن شیوه با انسان .

استوا٢ و درست سخن النّاِس!. قُلوِب فی دیُد السَّ الَقوُل یَُوثِّرُ گذارد: می اثر مردم های دل در ر

التَُّهِم!٣ َمواِضَع یَجتَِنُب َمن العاِقُل کند: می دوری ها تهمت های جایگاه از که است کسی عاقل .

َعلَیَک٤ کاَن إن و الَحقَّ تَقوَل أن یَِجُب باشد: رضرت به هرچند بگویی را حق باید .!

الوصفّیة:.١٣٦ الجملة عیِّن

نَِة!١ السَّ طوَل أµاراً تُعطی أنَّها جرةِ الشَّ هِذه ُمواَصفاِت أهمِّ من اللِه!٢. قُدرُة هی و واحدًة حقیقًة تُثبُِت الطبیعِة ظواهرُ .
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لرستان!٣ و إیالم محافظِة فی البَلّوِط أشجارِ من جمیلٌة غاباٌت تُوَجُد بیعِ!٤. الرَّ فصل فی تَُجوُل حراء الصَّ فی أَفراساً رأیُت .

وصفّیٌة:.١٣٧ جملٌة فیه جاَءت ما عیِّن

تَشبَُع!١ ال نفٍس من ِبَک أعوُذ إِنّی اللُّهمَّ خطأ!٢. فی بََقُع یَعلَُم ال ما فی یَتَکَلَُّم الَّذی .

األشجاِر!٣ ِزراعِة أهمیِّة حوَل نَصٍّ َعن أَبَحُث العالَِم!٤. ُدَوِل من ُسیّاحاً یَجِذُب کورُش قُرب .

الوصفّیة:.١٣٨ الجملة عیِّن

بهیمٌة!١ أو إنساٌن أو طیرٌ ِمنه یَأُکل غرساً تَغرِس إن الّسعاَدِة!٢. فریِق َمرمی حارُِس جّداً یُعِجبُنی .

٣» مصباٌح. فیها کمشکاٍة نُورِِه َمثَُل األرِض و �واِت السَّ نورُ «٤»اللُه فَ. رسوالً فرعون إلی الرسوَلأَرَسلنا فرعوُن »عصی

الَّتی.١٣٩ العبارة وصفّیٌة:لیستعیِّن جملٌة فیها

االستوائیِّة!١ الغاباِت بعِض فی تَنُمو شجرٌة الخانقُة َجرُة الشَّ إنشائَِک!٢. کتاِبة َعلی یُساِعدَک مفیداً کتاباً تُطالِع إن .

تَکَلََّم٣ الثّالثِة ِة الِحصَّ فی َجنبَُه!. یَجلُِس زمیٍل قلبی!٤مع فی أثَّرَت الکریم القرآن من آیات تَلوُت .

ُوِصَفت:.١٤٠ نکرةً عیِّن

أهداِفِه!١ إلی یَِصل کثیراً یُحاِول َمن .٢» اللِه. عنَد تَِجُدوهُ خیرٍ ِمن ِألَنُفِسُکم ُموا تَُقدِّ »ما

٣! میتاً کاَن إن و حیٌّ ُÃالعا یُسا٤. برنامجاً شاهدُت عبَِة!. الصَّ الّدروِس فی ِعُدنی

الوصفّیة:.١٤١ الجملة إلیجاد املناسبة بالکلمة الفراغ العربّیِة!«أکِمل اللَُّغِة َفرع فی طهران جامعِة فی یَدرسوَن »هؤالء.............

الطُّّالُب١ طُّالٌب٢. الطالباُت٣. طالباٌت٤. .

نکرًة:َو»َجلََس«عیِّن.١٤٢ َصَف

الُکرسّی!١ َعلَی َجلََس و املدرسِة إِلی َوَصَل لحظًة!٢. فََجلََس ً شدیدا َحزَِن الخرب هذا َسِمَع عندما .

أَن٣ یَطلُب َمن أع�له!. فی للتََّفکُّرِ َجلََس َخطأ کُلِّ عن املسجِد!٤یَبتَِعَد َمکتَبَِة ِفی الیوم ذلَِک َجلََس طالباً املدرسِة هذه فی رأیُت .

جملة:.١٤٣ الوصف عیِّن

املُختَلَِفِة!١ املَجاالِت فی موا تََقدَّ قَد املُجتَِهدوَن ُعلَ�ُءنا امل٢َ. هذه فی أُمورِِهم!. فی النّاُس یُشاِورُهُ َحکیٌم َشیٌخ دینَِة

االقِتصاد!٣ َعِن قَیَّمٌة َمقاالٌت املَجلَِّة ِهذهِ فی طُِبَعت قَد إدیسوَن!٤. اخرتاعاِت ِمن واِحَدٌة املُتََحرََّکَة الّصَور إنَّ .

الوصف.١٤٤ جملة:لیسعیِّن

أَثب١َ الحدیثَُة االکتشافاُت َعلَینا!. تَأثیراٍت املُختَلَِفةِ لِأللواِن أّن دا¶اً!٢تَت ِبها (ص) النّبیُّ یَهتَمُّ کاَن أموٍر ِمن غاِر الصِّ اِحرتاُم .

املَشاکِِل!٣ فی یُساِعُدنی َصدیٍق إِلی ِبحاَجٍة أنا األیّاِم هِذهِ فی زُمال٤. أَحُد اِقَرتََحهُ ِفل�ً أُشاِهَد أن أُریُد ئی!.

جملة:.١٤٥ الوصف عیِّن

نجا!١ الحّق سبیل فی الطیّیة أمواله من أنفق و آمن من الربوتین!٢. من کثیرة مقادیر فیه تُکنَز مفید غذاء اللّحم إنَّ .
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یُهّمک!٣ و ینفعک عّ� فتغفل مهّمة غیر بأمور نفسک تُشغل ال و٤. علّمه ملن یتواضع أن املرء علی منه!. أفضل یصبح أن یحاول

الوصفّیة:.١٤٦ الجملة عیِّن

؛١ لی µنُه یناسب کتاب عن أبحث کنت علیه،٢. حصلت ما لکن عدیدة مکتبات فی عنه فتّشت .

البیت،٣ فی یدّی بین کانت الَّتی الکتب فراجعت رأ٤. و به!. یُعمل و یُقرأ الَّذی هو الکتب أµن أّن یت

ما.١٤٧ صفة:لیستعین فیه

املاضی!١ فی النساء دراسة کیفیّة عن سمعناها، ما حکایة جّدتی لنا حکت .

یدرسوا!٢ حتّی إلیه یحتاجون ما الّصغار ألوالدها األرسة وفّرت .

األصدقاء!٣ بین شائعاً عمالً باألیدی املصافحة أصبحت .

یوم!٤ کلَّ مبّکرین مدارسهم إلی یصلون التالمیذ .
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: پنجم درس

☯��� ����������

مراج : کردراَجَع عه
یُراِجُع : راِجْعمضارع : امر /

ُمراَجَعة : مصدر

تَکلََّم = گفت سخن : َث َحدَّ
/ ُث یَُحدِّ : ثمضارع َحدِّ : امر

تَْحدیث : مصدر

َل َرأجَّ أَخَّ = انداخت تاخیر به :
تَأجیل : مصدر / ْل أجِّ : امر / ُل یُؤَجِّ : مضارع

( َمقاِعد : جمع ) صندلی : َمْقَعد

چند : ة ِعدَّ یَْخَجُل : مضارع ) شد رشمنده : )َخِجَل دارو : هاأدویة
( یَُقرِّرُ : مضارع ) گذاشت قرار : قَرََّر ) برنامه ، نقشه : ُخطَطُخطِّة : )جمع کرد مشورت : اِْستَشاَر

( اِسِتشارَة : مصدر / یَستَشیُر : مضارع گربه( : قِطَّة ، ِقط َصداقَة = دوستی : ُخلَّة
پنبه : قُطْن خورد شکست = فَِشَل

( فََشل : مصدر / یَفَشُل : مضارع )
( یَْغَرتُّ : مضارع ) خورد فریب : اِْغَرتَّ

باش : کُن ) کرد ناگزیر : )اِْضطَرَّ یَْضطَرُّ : مضارع
منفی آینده نشانه حرف : لَْن داد روزی : َرزََق شوی می ناگزیر : تُْضطَرُّ

شده مشخص : د ُمَحدَّ ( َزوایا جمع ) گوشه : زاویة فریبکاری : اِحتیال
قَْول = گفتار : کالم–َمقال کرد رانندگی : ساَق

/ یَسوُق : مضارع )( َسْوق : مصدر
چارچوب ، تایر : إطار

آنچه : ما + ِمْن : ِمّ� یدکی چرخ : اْحتیاطّي إطارُ

یافت دست ، آورد دست به : ناَل
نَیْل( : مصدر / یَناُل : )مضارع

( یَصومُ : مضارع ) گرفت روزه : صاَم ساخت دور : َد بَعَّ
: مصدر / ْد یَعِّ : امر / ُد یُبَعِّ : )(مضارع سختیتَبعید : ُسهولَة≠ُصعوبَة

( یَنُدُب : مضارع ) فراخواند : نََدَب ( یَُصّيل : مضارع ) خواند ¦از : َصلَّی احسان = نیکی : ِبرّ

شد آشکار : تَبَیََّن
امر: / یَتَبَیَُّن : تَبَیَّْنمضارع
تَبَیَّن : مصدر

داروخانه : َصیَدلیَّة شد رو به رو : واَجَه
واِجْهمض : امر / یُواِجُه : ارع

مواَجَهة : روزهمصدر : صیام

بحرانی حالت : َحَرج ) کرد ض�نت : یَْضَمُنَضِمَن : )مضارع پیوست : ِجلْد

کرد پخش : َوزََّع
/ یَُوزِّعُ : َوزِّْعُمضارع : امر

تَوزیع : مصدر

بست پی�ن : عاَهَد
عاِهْدم : امر / یُعاِهُد : ضارع

ُمعاَهَدة : مصدر

دار داروخانه جناب : یَديلُّ الصَّ َحْرضَُة

معنای به مضارع فعل رس بر : لـِ
( که این تا )

ساخت نزدیک : قَرََّب
یَُقرُِّب : مضارع

تَْقریب : مصدر / قَرِّْب : امر

رفت دست از : فاَت
( فَْوت : مصدر / یَفوُت : مضارع )

دماسنج : ِمْحرار

مخالفت : ُمعارََضة



٤
٧

����� ���	 �
��� 
���

١٤٨.»Kّالسيّارةتب قيادة عند نام قد كان بسّيارة تصادم الّذي الّرجل الصحيح:»أّن Kع
فهمیدی١ شد۲. مشخص شد۳. دیده کرد۴. بیان .

عليه5عاَهد«.١٤٩ يكذبوا ال أن والديهم املناسب:»األوالدُ عین
دادند۱ قول گرفتند۲. عهده به کردند۳. درخواست کردند۴. عمل .

والدي«.١٥٠ بالسيّارة، تصادمنا قد كّنا املناسب:»يسوقهاحين5 عین
کند۱ می رانندگی میراند۲. کرد۳. هدایت بود۴. کرده رانندگی .

إطارإطاراتإحدى«.١٥١ عندنا كان ما و أمس انفجرت الصحيح:»احتیاطٌیسّيارتنا Kع
چوب۱ چهار موتور۲ذخیره–. تایرها۳ذخیره–. تایرها۴یدکی–. محتاط–.

:الخطأعّین.١٥٢
مضی١ رفتهفاَت.ما دست از فیها: أنت الّتي الّساعة لک و لكم۲است، الدين يف الله جعل ما و حرٍج. بحرانیمن حالت ،

دار٣ داروخانه الّصیدلیّة: من األدوية اشرتیُت حساسيّة۴. عندي پوستیجلدیّة. الطّبيب: حرضة یا
املرادفات: الخطأعّین.١٥٣ يف

أفضل)االمام(عنَدبَه.١ أع�له:إىل بحسن أن۲دعااألع�ل قرَّرنا نَغتاُبنغيَب. االمتحان عن
صدق٣ إلی دعاک من إخوانک ا٤ القول:املقاِل.خیرُ الوقت يف االمتحان يف :املعّ�ملحّدد.حرضنا

املضادات:.١٥٤ فی الّصحیح عّین
االمتحان:يؤّخر.١ لنا یؤجّل أن األستاذُ اجتمعناوزّعنا.۲وافَق األوراق: الطّالب عىل
لن٣ درسا الوالد من ا٤ابداً:نستذکرننساه.تعلّمنا الوقت فی االمتحان فی :املعیّنملحّدد.حرضنا

الّتضاّد:الخطأعّین.١٥٥ فی

الجاِهِل١ أخالِق ِمن املوافََقةاملُعارََضُة. : یَفَهَم أن آَخَر٢قَبَل عالَ�ً َوَجدوا َو الَجبََل الَجمیُع َصِعَد َحزِنوافَرِحوا. َکثیراً:

َوقِت٣ فی هولَِة!الَحرَِج. السُّ األوفیاُء: األصِدقاءُ ما٤ یُعرَُف علی تَحزَنوا ال و ِباملاضی اِعتَِربوا فََقَدفاتَُک. م:

الّشیطاُن«.١٥٦ ..... أنل5َّ .....
ِ

الله باب املستقیمِمن الّرصاط عن البرش أبناء َجمیع وعّین...!».ِبـ. األدّقاألصّح
للفراغات:

َخرََج١ َب–َعزََم–. طُرِد٢الَوسَوَسِة–یَُعذِّ َد–عاَهَد–. االحتیاِل–یُبَعِّ

أُخرَِج٣ تََرَک٤الَوسَوَسِة–یَنَهی–َضِمَن–. االحتیاِل–یَُوسِوَس–قََصَد–.

مکّة!«.١٥٧ یَرتَُک َحّتی (ص) ُمحّمداً أن ِبها
ُ

نَسَتطیع .. لی رشکین: املُ أَحُد »:قاَل

قاِ¶ٌَة١ قاِ¶ٌَة٢نُخرَِج–. ُخطٌَّة٣نَنُدَب–. ُخطٌَّة٤نَضطَرَّ–. نَُقرَِّر–.

الّتضاد:الخطأعّین.١٥٨ فی

َعلَیِه١ تَحُصُل َشیءٌ النَّجاَح أّن تَحَسب ال ُصعوبَةِبُسهولٍَة. تُوَجُد٢: ال یَوٍم فی ُوّدُخلٌَّة. : بَیٌع ال و َشفاَعٌة ال و

رَب٣ِّ ل. لَعجِّ أجِّ َعدًال: األرُض Gَتألَ َحتّی العالَِم: ُمنِقِذ إذا٤ظُهوَر نََجحَتفَِشلَت. أُخَری: َمرًَّة البدایِة ِمن ابداً و تَیأَس فال طریِقک فی
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حذف- آخر از نونها
تغییر١٢و٦صیغه- بدون

یَْذَهُب + یَْذَهَباَْن اَْن :
نَُسبُِّح + نَُسبَِّحکَْی کَْی :

: یَْذَهبوَن + لِیَْذَهبُوالـِ
یَْخرُْجَن + لِیَْخرُْجَن لـِ :

اَْن:�.�5 لَُغَةاُِحبُّ .القرآِنأَتََعلََّم Q
��� �� �� .9
_ .��� )� Q�� ��/ :

اَذَهَب�.�5: )لَْن Q/� �0� �1
( ) �� ( �-� #(�7q� )
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التالیةتست) العبارة تُنفی )کَیَف القاِدم االسبوعِ فی مدینَتی اِلی اُساِفُر ) ؟

1"6
$-�� �	 (2
!-��O� n#$; (3
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:5�.�( نفی ) ال + َاَّال�اَْن الیَذَهَب�ّالیَْذَهَبا اَْن
( نفی ) ال + یعلَم�لَِکی لَِکیال الیعلََم�لَِکیال لَِکی

5()� ��:� �_»(!+3«}
� 6�7�:�� � )� ��� �=��� M ����� #( �I�	 +,- �� / #�� �� ���7� �	
. ���� )?8��

. ماندیم مشهد شهر در خرداد ماه پایان تا : ُخرداد شهر نهایَِة َحتّی َمشهد َمدینِة فی بَقینا

. رسید روستایی به تا کرد حرکت مرد : قَریٍَة اِلَی َوَصَل َحتّی الرُّجُل سارَ

مانند)٦ هایی فعل باشید ...«مواظب و یَسَتعیُن ، تَضَمُن ، که»یَکوُن هنگام»ن«، است شان اصلی حرف جزو
حذف را ن اشتباهی به و نیندازد اشتباه به را ش� ، کردن .منصوب نکنید

َ یَستَعین اَن / لِیکوَن / تَتَبَیَّن َحتّی

مانند٧ حروفی با مضارع فعل چند یا دو اگر (»... ، فَـ ، را»َو آنها همه ناصبه حرف یک ، شوند وابسته هم به
. دهد می تغییر زمان هم

اَن َواَخُرَجاُریُد البَیِت ِالَشَرتِاَذَهَبِمَن السوِق ثَوباًاِلی َی

ساختار٨ دارای که را فعلی ، جمله رشایط بنابر مضارع«) + و»اَن مصدر صورت به توانیم می ، باشد می
: کنیم ترجمه التزامی صورت به توانیم می را عربی مصدرهای

اُداِفَعاُِحّب اُِحّباَن = ُهِویّتی ُهِویّتیالّدفاَعَعن َعن
دارم دوست را هویّتم از کردن دفاع = کنم دفاع هویّتم از که دارم دوست
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الطُّالَبلِـُیْک :رُِموا

:َدُیشاِهلَِذَهَب الصحراء )َج�َل )?8�� Q< ) . �:�?� �� �
c8 ���?�� �� �-�

�)� ���	� ( )'�0( )� ) t�?;�uS��.7s0( ���( +,- �� �,� �� )�0Z A/� �اَجاَب( و ،J)قاَل ( . ) دو/نقطه
( : ) >Qنقطه �����y��� ��
. ���
) یا لِیَذَهبوااَجاَب : ( غایبقاَل امر الم )(

�
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.رسالّدفیفوَزیَیتَّح حاوْلیُلِ شود موفق درس در تا کند تالش باید :

�::� Q�
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ثُّمَو،فَـ(� ،+ 
(Q<Q��Z =مضارع+لْـ)	�(���.

االِنساَن .فَلْیَنظُِر بنگرد غذایش به باید انسان پس : طَعاِمِه اِلی

��+ Sمصدریا)استفهامواشارهوموصولوضمیریامعرب(اسم�=Q<
Z�*�?�	/�:,	»��
�«�(��	
/#��.9 �� �,��/
V	)�}
�
Z�*�?�	.

میباشد(رفتمخیابانبهفقیرانبهکمکبرای:عاِرالّشلَیاِ بُتَهَذِءالفقراساعدِةملِ مصدر جاره-ُمساعدة )الم

کنید تالش بسیار باید ، درس یادگرف¼ برای : کثیراً تَجتَِهدوا اَن َعلَیُکم الّدرِس باشد(لِتََعلُِّم می مصدر جاره–تََعلُّم )الم

. خوریم می قرمز های گلبول تشکیل برای را انار ما : الَحمراء الُکریاِت لِتَکویِن الرّّمان نَتَناَوُل نَحُن
میباشد( مصدر جاره-تکوین )الم

+جملهاولمضارع+ِلـ� ضمیراسم+لیَع( + ��: ��/��)B	8�����/�:,?(>Q=یَِجبفعلیا)یا
(��	. �

ماکثیراًحاوَلنُناَ لیناَع الحیاِةفیننجَحلِ ناصبه(شویمموفقزندگیدرتاکنیمتالشبسیارباید: )الم

++مضارع+لـِ � غالباً)سادهمضارعگاهییا(امریاماضیفعل.. =)?8�� Q<. است

.کثیراًوالُحاَوباراِةاملُ فییفوزوالِ کردند تالش بسیار بشوند موفق مسابقات در اینکه برای :

که֠ جمالتی ناصبهدر معموالًالم ، داریم جمله دو و شود جاییمی به جا جاقابلیت را جمله توان می و هست
: نوشت توان می باال جمله در مثال کرد جا به

.باراِةاملُ فییفوزوالِ کثیراًوالُحاَو بشوند موفق مسابقات در اینکه برای کردند تالش بسیار :
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؟ناصبًة"الالم"ع�ِّ:�تست

الجدیدةثیابنالبسنا<درستنااملنعقدةاملراسیميفلنشارك.۱

حت�ًاملنشودةأهدافكإلیتصلحتّیحیاتكيفلتحاول.۲

کثیرةفألحاولاملحاولةإلییحتاجسعیدةحیاةإلیالوصول.۳

املوجودةالفرصتضیعأنقبلفوراًالدروسمطالعةلنبدأ.۴

.باشدمی۱یگزینهپاسخ�

.لنشارك...لبسنا"جابجاییقابلیتبااستفعلیدوعبارتیک⇦۱گزینه✔ ...

......يفللمشارکة:داردرامجروروجاربهتبدیلقابلیتالمبامنصوبمضارعفعلاینکهو

=مضارع+حتی+مضارع+لـ⇦۲یگزینهدر
........

.است)امر(جازمعباراتیچنیندرلـ

+َو(فَـ⇦۳یگزینهدر .است)امر(جازمالماین=مضارع+لْـ)

.است)امر(جازمعباراتی،چنیندرالم=منصوبمضارع...+مضارع+لـ⇦۴یگزینهدر
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َم«.١٥٩ یَتعاَملوَن ألنَّهم الکَثیرَةِ ِبَصالتِهم تَغَرتّوا الّناِسال ِبُوعوِدِهم!ِباالِع یَعملوَن ال و »:حتیاِل

کنند!١ ¦ی عمل هاشان وعده به و کنند می رفتار فریبکاری با مردم با ها آن که ندهد فریبتان بسیارشان ¦از .

کنند!٢ ¦ی عمل هایشان وعده به و کنند می رفتار مردم با فریبکاری با ها آن زیرا نخورید؛ را ایشان بسیار ¦از فریب .

بخورید؛٣ را ¦ازهایشان فریب نباید نیستند!. پایبند هایشان وعده به و کنند می رفتار مردم با بسیار فریبکاری با ها آن چه،

نکردند!٤ عمل خود های وعده به و کردند رفتار مردم با فریبکاری با ها آن زیرا ندهد؛ فریبتان ها آن بسیار ¦از هرگز .

ُص«.١٦٠ أیّام فی لَنتََعلَّمُت ُدروساً الّدهِر ِمن بالّتأکید!اَعوبتی حیاتی مواَصلَة فی أیضاً ِمنها َفأستفیُد أبداً »:نساها

زندگی١ ادامه در ها آن از یقیناً پس کرد، نخواهم فراموش را ها آن هرگز که آموختم را هایی درس روزگار از ام، سختی روزهای در .
کنم! می استفاده هم ام

ف٢ که داد من به هایی درس سختی ایام در روزگار خواهم. استفاده هم زندگی ادامه در ها آن از شک بی پس کنم، ¦ی راموششان
کرد!

هم٣ زندگی ادامه در ها آن از شک بی پس کنم، فراموششان نباید گاه هیچ که ام آموخته هایی درس روزگار از ام، سختی ایام در .
برد! خواهم بهره

هیچ٤ که آموختم هایی درس روزگار از سخت، روزهای در ادامه. در ها آن از یقیناً پس نیستم؛ کردنشان فراموش به قادر گاه
کنم! می استفاده هم ام زندگی

لَِحلِّها!«.١٦١ مناسبًة طُرُقاً یَِجَد حتّی بالتَّفاؤل یُواِجُهها بل الّدهر ُصعوبات من العاقل یَهرُب »:لَن

آن١ با بلکه کند، ¦ی فرار زندگی های سختی از عاقل انسان ها. آن حل برای مناسبی های راه تا شود می رو روبه بینی خوش با ها
بیاید!

ها٢ آن حل برای مناسب هایی راه تا شود می رو روبه ها آن با بینی خوش با بلکه کرد، نخواهد فرار روزگار های سختی از عاقل .
کند! پیدا

آ٣ با بینی خوش با بلکه نکرد، فرار روزگار های سختی از عاقل آن. حل برای مناسب هایی راه توانست که این تا شد رو روبه ها ن
بیابد! ها

آن٤ حل برای و شود می رو روبه ها آن با بینی خوش با بلکه کند، ¦ی فرار زندگی های سختی با رویارویی از هرگز عاقل انسان .
کند! می پیدا را مناسبی های راه ها

علی«.١٦٢ الّشابُّ الکثیرَِة!َعزََم ُذنوِبِه ِمن لیَیتََخلََّص َصالتِِه بَعَد »:االسِتغفاِر

یابد!١ رهایی بسیار گناهان از تا کند استغفار ¦از از بعد که است این جوان تصمیم .

کند!٢ بخشش طلب ¦از؛ از بعد بسیارش گناهان از رهایی برای باید جوان .

یابد!٣ رهایی بسیارش گناهان از که این برای کند، بخشش طلب ¦ازش از بعد گرفت تصمیم جوان .

¦اید!٤ استغفار ¦از از بعد تا دارد تصمیم کند، رها را بسیارش گناهان که این برای جوان .

الخطأ:عّین.١٦٣
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که١ این از قبل که کسی جاهل: یَسَمَع أن قبل یجیب الّذی است!. نادان دهد می پاسخ بشنود

کند!٢ می مخالفت بفهمد که این از قبل نادان گاهی یَفَهَم: أن قبل الجاِهُل یُعارُِض قد .

ایم!٣ ندانسته که چه آن به کنیم حکم که نباید ما نَعلَُم: ال <ا نَحُکَم ال أن علینا .

بسی٤ با نباید تو الکّذاَب: تستشیرَ ال أن علیک کنی!. مشورت دروغگو ار

مشکلَتهم!للسائق«.١٦٤ یَِحلُّوا حتّی یَسَتفیُدونَه سیّارتِِهم من إطاٌر اِنفَجَر إذا سّیارتهم، فی احتیاطیٌّ إطاٌر »:یَن

ح١ را خود مشکل تا کنند می استفاده آن از شود منفجر ها آن ماشین از الستیکی هرگاه دارند، زاپاس خود ماشین در رانندگان ل.
کنند!

کنند!٢ حل را خود مشکل تا کرده استفاده آن از ترکید ماشین از چرخی که هنگامی است، یدکی الستیک ماشین در رانندگان برای .

حل٣ ها آن مشکل تا کنند می استفاده آن از شود منفجر ماشینشان از الستیکی اگر دارند، زاپاس چرخ خود خودروی در رانندگان .
شود!

زاپاس٤ یک کنند!. حل را مشکل تا کنند استفاده آن از شد منفجر ها آن ماشین از الستیکی هرگاه که است رانندگان ماشین در

تَنَسوها!«.١٦٥ لَن أنتُم و الِکذِب نتیجَة القصیرة القّصة هذه فی لکم َسنَُبیُِّن »:نحن

کرد!١ نخواهید فراموش را آن ش� و کرد خواهیم بیان را دروغ نتیجه کوتاه، قصه این در ش� برای ما .

کنید!٢ ¦ی فراموش را آن ش� و کنیم می بیان برایتان کوتاه قصه این در را دروغ نتیجه ما .

فرا٣ را آن ش� و شده بیان دروغ نتیجه کوتاه، قصه این در ش� برای نکنید!. موش

کنید!٤ ¦ی فراموش را آن ش� و کرد خواهیم آشکار ش� برای را دروغ نتیجه ، کوتاه قصه این در .

أ«.١٦٦ حیاتک!إِن فی فتَفَشل ِکذبَُک یَتَبَیَّن لآلخریَن الواقَع »:بَیِّن

ات١ زندگی در و شده آشکار تو دروغ شود، آشکار واقعیت دیگران برای چه چنان خوری!. می شکست

خورد!٢ خواهی شکست زندگی در و شود می آشکار تو دروغ شود، بیان دیگران برای واقعیت اگر .

خوری!٣ می شکست خود زندگی در و شود می آشکار تو دروغ بدانند، را واقعیت دیگران اگر .

زندگ٤ در و شود می آشکار تو دروغ کنم، بیان دیگران برای را واقعیت اگر خوری!. می شکست ات ی

حیاتنا!«.١٦٧ فی کثیرةً صعوباٍت و مشاکّل نُواِجَه ال حّتی أبداً الواقعِ من نَهرََب ال أن »:علینا

نشود!١ مواجه ما با زندگی بسیار های سختی و مشکالت تا نکنیم فرار اصال واقعیت از که برماست .

نشویم!٢ دچار زندگی در زیاد های سختی و مشکالت به تا کنیم فرار ابد تا نباید واقعیت از .

نشویم!٣ مواجه مان زندگی در بسیاری های سختی و مشکالت با تا کنیم فرار وقت هیچ واقعیت از نباید ما .

نکنیم!٤ برخورد مان زندگی در بسیاری های سختی و مشکالت با تا کنیم ¦ی فرار واقعیت از گاه هیچ ما .

کنند!«.١٦٨ دخالت ما کارهای در که داد نخواهیم اجازه دشمنان »:به
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أُمورِنا!١ فی لوا یَتََدخَّ َحتّی لِألعداء نَسَمُح ال نَحُن أ٢. یَِجُب أُمورِنا!. فی لوا یَتََدخَّ أن ِألعدائنا نَسَمَح ّال

أُمورنا!٣ فی یَتََدّخلوا أن لِألعداءِ نَسَمَح لَن أُمورِنا!٤. فی یَتََدّخلو َحتّی ِألعدائنا َسِمحنا ما .

نشو!«.١٦٩ ناامید هرگز خوردی، شکست هم بار ده حتّی کارهایت در »:اگر

أبداً!١ تَیأَس فال مرّات عرش َحتّی أُمورِک فی تَفَشل إن أبداً!٢. تیأسی أّال فَیَِجُب العاِرشَة املرّة فی أمورک فی فَِشلِت إذا .

أبداً!٣ یَئسَت ما ، مرّات َعرش حتّی أُمورک فی فَِشلَت ِعنَدما املرَِّة٤. فی َحتّی أمورِک فی الَفشَل واَجهَت إن أبداً!. تَیأس فَال العاِرشَة،

بخوانند!«.١٧٠ فرا حق راه به خوبشان اع5ل با را تو که کن انتخاب ات زندگی در را »:دوستانی

الَحَسنِة!١ باألع�ل الحّق طریق إلی یَنُدبنَِک صدیقاٍت حیاتِک فی تَختاری أن َعلَیِک .

٢! الحقِّ طَریق إلی أع�لِِهم ِبَخیرِ تَدعوک َحتّی أصدقاء الحیاة فی اِخَرت .

الَحّق!٣ طریق إلی الَحَسنَِة بأع�لهم یَنُدبونک حیاتِک فی أصدقاء اِنتَخب .

الَحَسنِة!٤ بأع�لهّن الَحقِّ طریق إلی یَنُدبنَک َحتّی الّصدیقات حیاتک فی اِنتَخبی .

چ«.١٧١ آن بدهد!بر ش5 به را آن از بهرت خداوند تا نشوید ناراحت است رفته دستتان از »:ه

ِمنُه!١ َخیراً یُعطیکم اللهَ فإّن فََقدGُوه ما علی تَحزَنوا ال ِمنُه!٢. َخیراً الله یعطیکم َحتّی فاتَُکم ما علی تَحزَنوا أّال َعلَیُکم .

لِک٣ فاتَک� ما علی تَحزَنا ال ِمنُه!. أفَضَل اللهُ یُعطیک� ِمنُه!٤ی أفَضَل یُعطیک� الله ألّن َعلَیه تَحزَنا فَال شیءٌ فاتَک� إن .

کرد!«.١٧٢ می تضمین برایشان را آخرت و دنیا سعادت که داد می یاد را چیزهایی یارانش به خدا »:پیامرب

أشیاَء١ أصحابَهُ یَُعلَِّم الله رسوُل کان اآلِخرَة!. و نیا الدُّ َسعادََة لَُهم تَضَمُن

لَهُم!٢ اآلِخرَة و نیا الدُّ سعادََة َضِمَن أشیاَء أصحابَه َعلََّم اللِه رسوَل إّن .

اآلِخرَِة!٣ و الدنیا سعادََة لَُهم تَضِمَن َحتّی أشیاءَ األصحاَب یَُعلُِّم کان اللِه رَسوُل .

الل٤ رَسوُل یَُعلُّم لَُهم!. اآلِخرَة و نیا الدُّ سعاَدة تَضَمُن أشیاَء أصحابَهُ ِه

خواهم!«.١٧٣ می را ورقه این روی شده نوشته داروی »:این

الورقِة!١ هذه علی املکتوبة األدویة هذه أطلُُب الورقِة!٢. هذهِ علی املکتوبة الدواءَ هذه أریُد .

الدوا٣ هذا أطلُُب الورقِة!. هذا علی املکتوب الورقِة!٤ءَ هذهِ علی املَکتوَب الدواءَ هذا أریُد .

برگردم!«.١٧٤ و بخرم رسدرد برای مسکن های قرص و دماسنج تا روم می داروخانه »:به

أَرِجَع!١ و داع للصُّ التّسکین حبوب و املحرارَ ِألشَرتَی یدلیِّ الصَّ إلی أذَهُب .

أَرِجَع!٢ و داعِ لِلصُّ املَُسکِّنََة الحبوَب و املحرارَ أشَرتی حتی دلیَّةِ الصَّ إلی أذَهُب .

ئََة٣ املَُهدِّ الحبوَب و املحرارَ أشَرتَی حتّی یدلیَِّة الصَّ إلی َذَهبُت رََجعُت!. و داع للصُّ

أَرِجَع!٤ و داع للصُّ املسکِّنَة الحبوَب و املحرارَ تَشَرتَی حتّی الّصیدلیَِّة إلی َسأذَهُب .
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:الخطأعّین.١٧٥

کند،١ استفاده تکامل راه در ها نعمت از باید انسان الک�ل،: طریق فی النعم من یستفید أن اإلنسان علی .

نکند،٢ فراموش خالقش مقابل در را خویش مسئولیت تا الخالق،: أمام مسؤولیته ینسی ال و .

نشود،٣ من بهره حق راه در ها نعمت از هرکس زیرا الحّق،: سبیل فی بالنّعم ینتفع Ã من ألّن .

را٤ ها آن و کرده ناسپاسی ها آن به نسبت حّجة،: دون من ضیّعها و بها کفر فقد است!. کرده تباه دلیل بی

الباقی:یختلف»الّالم«عّین.١٧٦ عن

کثیراً!١ اِجتََهدُت التَّکاُسِل عن تلمیذاتی ألُبِعَد الّسوِق!٢. فی لِلبَیع األشجارِ µِارَ املُزارُِعوَن یَقِطُف الخریِف فصِل فی .

٣! ٍ أشُهر ثالثُة فصٍل لِکُلِّ لَک!٤. خیرٌ فهو َّ الرشَّ اِجتنب .

املضارعة:الخطأعّین.١٧٧ األفعال فی

الزِّراعیِّة!١ املَحاصیِل َجمعِ فی تُساِعُدونَنی أَن علیکم لته٢. کثیراً حاولُت لآلخریَن!. أُسوة ألَکوَن نفسی ذیِب

الّشتاِء!٣ فی µرتهُ تَِجد یِف الصَّ فی النّملُة تَجَمعِ ما .٤» تُِحبّوَن. ِمّ� تُنِفُقوا حتّی الِربَّ تَنالوا »لَن

الّتی.١٧٨ العبارة املضارع:یتغّیرعّین زمان فیها

فی١ موا تَتََقدَّ أَن حاِولُوا أُرستی!٢دروسکم!. َمَع الفطوَر آکَُل حتّی اِصِرب .

الطّعام!٣ لِیَتَناَولُوا املائدة علی َجلَسوا الظّاملیَن!٤. ظُلِم أمامَ یَستَسلُِموا لن املسلمون .

األفع.١٧٩ نوع عن حیح الصَّ الّرتتیب:عّین علی البرشیّ«ال املجتمعاُت َفَشجَّأراَدِت الک5ل إلی تَِصَل أَن یُحاُة حّتی شبابَها فیُعوا ِولُوا
املجاالِت! »:جمیع

مرفوع١ مضارع فعل منصوب–. مضارع ماٍض–فعل مرفوع–فعل مضارع فعل

ماٍض٢ فعل منصوب–. مضارع أمر–فعل منصوب–فعل مضارع فعل

أمر٣ فعل مرفوع–. مضارع مرفوع–فعل مضارع منصوب–فعل مضارع فعل

ماٍض٤ فعل مرفوع–. مضارع أمر–فعل مرفوع–فعل مضارع فعل

املضارع:.١٨٠ الفعل قبل تُستخدم الّتی الحروف عّین

أن١ حتّی٢لَن–َعن-لِـ–حتّی–. إِن٣لِـ–فی-لَم–کَی–. لِـ٤لِکَی–لَن–حتّی–أَن–. أَن-حتّی–ِمن–لَِکی-.

الّتی.١٨١ العبارة یُوَجُدعّین املعنی:ال فی املستقبل الفعل فیها

الله!١ لِیَهدیَنا القرآِن أیاِت نَتلُو َسوَف نَحُن للتِّجارَِة!٢. مختلفٍة بالٍد إلی سافَُروا التُّّجاُر .

حیاتهم!٣ فی الَحقِّ کالمَ یَفَهموا لن الُکّفارُ َفِر!٤. السَّ إلی أَذَهَب أَن أُّمی َسَرتَضی .

مضارعاً.١٨٢ فعالً تَُغیَُّرعّین الجازمة:ال أو الناصبة الحروف جاَءت إذا آخره عالمُة

الغرفة؟١ هواء لِیَتََغیَّر النّافذة تفتح أن یُمِکُن َهل .٢! کتابتهنَّ أسلوب اآلخریَن یَُعلِّمَن أن الکاتباُت َعزََمِت .
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االمور!٣ جمیعِ فی اللُه یَنُرصْکُُم تَصِربُوا إن املفیدة!٤. املقالة ِألَکتَب ُمَعلِّمی ساَعَدنی .

املضارع:الخطأعّین.١٨٣ الفعل عن

االمِتحاناِت!١ فی تَفَشلَن ال َحتّی َجیّداً اُدرُسَن تَناالِن٢. لَن تُِحبّاِن!. ِمّ� تُنِفقا َحتّی الِربَّ

بَعَدُه!٣ تَنَدمی لَِکیال ِبالَکالِم تَبَدئی أن قَبَل فَّکری الّدراسیَِّة!٤. املشاکِل َعِن َمَعهُ لیَتَکلَّ� املُدیرِ إلی الطّالباِن َذَهَب .

ما.١٨٤ الناصبة:لیسعّین الحروف من فیه

األعداُء١ املُسلمیَن!. ُصفوَف لِیَُفرِّقوا ً کَثیرا رسیعاً!٢یُحاِولوَن املِهرجان إلی تَِصَل َحتّی ِبالطّائِرَةِ تُساِفرُ إنّها .

أفَضَل!٣ الفارسیََّة نَفهَم لَِکی العربیَّةَ نَتََعلَُّم نَحُن ت٤. نیا الدُّ فی آمالَک تُقرصِّ إن تُریُدُه!. ما علی حصل

حرف.١٨٥ البقّیة:تختلف»الّالم«عّین عن

١! األَثَریَّةِ َمعالِمها علی لِلتََّعرُِّف مرص إلی نُساِفُر َسوَف راسَخٌة!٢. إرادٌَة ِعندنا تکوَن أن یَِجُب ِة املُِهمَّ باألُمورِ لِلقیاِم .

العالِِم!٣ فی العربیِّة اللَُّغِة أهّمیّةَ لِتَفَهَم الکتاب هذا اِقرأ یَعِقلوَن!٤. لِقوٍم آیات Ãالعا هذا فی إّن .

حرف.١٨٦ البقّیة:تختلف»الّالم«عّین عن

القبیِح!١ َعَملِه بسبب إلیه لِتَعتَذر األکرب األخ إلی األصَغُر األُخ َذَهَب املستقیم!.٢. الرصاط إلی النّاَس لِیَهدی ِبالبَیِّناِت (ص) النّبیَّ اللهُ أرَسَل

قبل!٣ ِمن أک± تُحاِولَن أن َعلَیُکّن املُضیِء املُستَقبَِل لِبناء .٤» البَیِت. أهَل الرِّجَس َعنُکمُ لِیُذِهب اللهُ یُریُد »إّ¦ا

ما.١٨٧ املنصوب:لیسعّین املضارع فیه

ِبها!١ نَتََزیََّن أن یَِجُب إنسانیٌّة ِصفٌة اإلیثار یَعلَُم!٢. ال ِ<ا الُحکُم الجاِهِل أخالِق ِمن .

٣» ظَلَموا. الّذیَن لِیُنِذر ً عربیّا لِساناً ٌق ُمَصدِّ کتاٌب هذا <٤»و اِقنَع النّاِس!. إلی یََدیَک Gَُدَّ لِکَیال ِعندَک ا

الناصبة:»حّتی«عّین.١٨٨ الحروف من

١» الَفجِر. َمطلَعِ َحتّی ِهَی املساء!٢»َسالمٌ َحتّی باحِ الصَّ ِمن املَزَرَعِة فی یَشتَِغالِن الَفّالحاِن هذاِن .

صد٣ انتخب املشاکِِل!. فی وحیداً تَبَقی ال َحتّی لِنفسک وفیّاً البَحِر!٤یقاً فی الحوَت حتّی شیءٍ کُلُّ یَلَعنُهُ الِعلِم کاتُِم .
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مجزوم مضارع : ششم درس
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اردو : Gدنأُرْدیَّة : همتاَحضارَة : کُْفو

کرد اشاره : أشاَر
: مضارع )( أشارَة : مصدر / یُشیرُ

دکرتا : مضارعُدکتوراه فعل رس بر : ال
( نباید ) معنای به افتخاری : فَْخریَّة

داد خوراک : أَطَْعَم
یَطِْعم : مضارع
إطْعام :  مصدر

داد تشکیل : َشکََّل
: امر / یَُشکُِّل : َشکِّْلمضارع
تشکیل : مصدر

نفی حرف : لَْم

سخßانیُمحاَرضَة :

انگلیسی : گشرتشإنِجلیزیَّة ، کشیدن : َمّد

انداخت : أَلَْقی
( إلقاء : مصدر یُلْقي/ : (مضارع

مدرک : خاورشناسُمَشهاَدة : ستَرشِق

نیاز بی : )َصَمد یُْعِجُب ، أْعَجَب ) شیفته : ِبــ ُمعَحبَة

تُلْ :کانَْت ُمحاَرضًَة قي
کرد می سخßانی

آورد،َعدَّ ش�ر به شُمرد:
)( یَُعدُّ : مصاحبهمضارع : ُمقابَلَة

فرانسوی : هنگامفَرَنسیَّة از : ُمنُْذ

آنکارا : شدأنَقرَة نزدیک : زاییدقارََب : َولَد

کرد سفارش : أَوَصی
( یويص : مضارع فرهنگ( : )یثقايفّ فرهنگ : ثَقافَة گرسنگی( : َجوع

َعلَی آوردَحَصَل دست به :
/ اُْحَصْل : امر / یَْحُصُل : (مضارع

( ُحصول : مصدر

)( مقاَربَة : مصدر / یُقارُِب : مضارع
( به نزدیک : یُقارُِب ما )

آورد اسالم : اَْسلََم
): مصدر / اَْسلِْم : امر / یُْسِلُم : مضارع

( اِسالم

( ِوالَدة : مصدر / یَلُِد : مضارع ا( : کردآَمَن ایمن ، آورد ی�ن
( یُؤِمُن : (مضارع

کوچ : دانشگاهرِْحلَة : همدلجاِمَعة : کردنیإیالف
، روانی نهایت در : طَالقٍَة ِبُکلِّ

شیوایی Gام با
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للِحوارَماأل«.١٨٩ مكاٌن هي املتَّحدة الصحيح:»الَحضاراتبKم Kع
سنتها.G۴دنها.۳فرهنگها.۲کشورها.۱
أجرى«.١٩٠ أن منّي تريُد لذلکُمقابلًةأ وقٌت عندی ما عفوا اآلن؟ الصحيح:»معِک Kع
مصاحبه.۴مواجهه.۳گفتگو.۲مذاکره.۱
ألَقأنا«.١٩١ جّدالَـم سيٌّئ العمَل هذا أّن أعرُف ألّ¿ جIانِنا زجاج إىل املناسب:» األحجاَر Kع
اندازم.۱ انداخت.۲¦ی انداختم.۴نینداختم.۳نخواهم ¦ی
البلدان«.١٩٢ جميع يف الجامعات من َفخريٍّة شهادةٍ أو درجٍة قبوُل املناسب:»يَجوزُ Kع
آمیز.۱ افتخاری.۴مفتخرانه.۳فخرفروش.۲افتخار
مركزاً«.١٩٣ جميُعثقافّياًأنشأنا و عاّمة مكتبة عىل منهايحتوي يستفيدون املناسب:»النّاس عین
هßی.٤فرهنگی.۳اجت�عی.۲علمی.۱
كثIةأشاَر«.١٩٤ مّرات املرأة و الّرجل Kب املساواة أهمّية إىل العا¬ُ املناسب:»هذا عین
کرد.۱ کرد.۲تأکید کرد.٣اشاره کرد.۴مشورت شور
تَكُن«.١٩٥ ¬ إذا معک الّتعاوُن ُ·كنني الصحيح:»بأع5لیُمعِجباًال Kع
کننده.۲دوستدار.۱ آور.٣تعجب شیفته.۴شگفت
جامعتنا«.١٩٦ أساتَِذِة ُمحارضةأحد الدويلألقي و الوطني الصعيدين عىل بالدنا جامعاِت بعض املناسب:»يف Kع
کرد.١ کرد.۲صحبت داد.۳سخßانی قرار شد.۴خطاب حارض

کلمة.١٩٧ فیها مجموعة تناسبعیّن األُخری:ال

الِقّط١ ئب–الِحرباء–البَّط–. األُسبوع٢الذِّ هر–. العام–الیوم–الشَّ

األُردیّة٣ ولة٤اإلنجلیزیّة–الفرنسیّة–الَفخریّة–. الدَّ الَقریة–املدینة–البَلَد–.

املتضاّدان:١٩٨ فیها جاء عبارةً عّین .

١» و. تُؤمنوا Ã أَسلَمناقُل قولوا النّاِس!٢»لکن من ج�عٍة بیَن مشرتکٌة ِقیٌَم الثقافُة .

بأداء٣ أَمرَنی َک� النّاِس <داراة ربّی أَمرَنی «٤الفرائِض!. لکم. رشٌّ ُهَو و شیئاً تُِحبُّوا أَن َعسی و لکم خیٌر هو و شیئاً تکرهوا أَن »َعسی

عّین١٩٩ للفراغ:الخطأ.

١( اُِحبُّ ) ق. الرشَّ فی الهیَش أنا
.

٢. شیمل کانت باللّغِة. محاِرضاٍت )الفارسیِّة!.... تُؤلُِّف )

٣....( تُشیُر ) اإلسالمیّة! األدعیّة إلی مقابالتها إحدی
فی شیمل ............................................................

٤( أَُشکِّل ) َمدرِستی! فی القدم کرة
فریق ـ............................

لِ .

٢٠٠.. العا¬.« يف انتشاراً األدياِن أك§ اإلسالُم يُحَسُب و العالـَِم سكّان أغلَب املناسب:»املسلموَن الفعل Kع
ُعدُّيَ.۴يَُشكَُّل.۳ يقارُب.۲یرتبُط.۱

٢٠١.. شهرًة« العاِ¬ اللّغاِت أك§ِ من االنجليزيّة املناسبعK»الّلغُة Iالفراغ:غ لتكمیل
تَُعلَُّم.۴تُعتََربُ.۳تَُعدُّ.٢تُحَسُب.۱
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حذفنونها- آخر از
تغییر١٢و٦صیغه- بدون

یَْنُرصْلَْم- لَْم :
یَْذَهبُوا- لَّ� : لَّ�
نهی- )الی شد بحث مقدمه در التَْذَهبوا( :
غایب- امر )الم شد بحث مقدمه در لِیَْذَهْب( :
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َمقاِمِهلَّ� َو لَِشأِنِه اِحِرتاماً َمجلِسی ِمن اَقوُم البَیَت اَبی *�.�	���B(:یَدُخُل )� Q�
R�� ��
� 7'�	 )��@ ��/ Q��\
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� #��Z �� M /� Q�`	 /
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☯: یادآوری
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صیغهـــْــ�ـــُـــ� )١٤و١،٤،١٣(
صیغهحذف�ن� )٢،٣،٥(
)٦صیغه� مونث جمع تغییر�( بدون



٦
٢

����� ���	 �
��� 
���

2( / ) �� �,� 
1� 
	� Q<-$�--. #�:� ���� �� .9 #���7� �	 
��� ��
_ ( �#Oi

:5�.�m�$-
OF: �( 
�:� ���� )-m; /( �:�7�� ���� ) �7;7` �-

3() )0�� �� 2��u 
	� )0Z
� ����): #�:� �	 U�5R�� (:5�.�n2 (K$:!;�#�/
� ����

4(�� 2��u 
	� +,- .
� �5:	 ��
�(,� ���: 
� #�(�7@ U�5R��

( /
� ���� ) n2 (K �!;�( /
� ���?� ) n2 (K �<

●(,� ���( �5:	 
	� ):
+,- 
� 
� �� ( �=� �< ) }
� M #������ ��� �� �� ���� .� Q�V�� #�(�7q� U�1
(.9 
@9 / U�/9 T��4	

: #���0� �	 Q/�V	 ��

ND��� ��� + ( (,� ) ~:
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های�ـــُـــ� صیغه ) )١٤و١،٤،٧،١٣ـــْــ
های�ن� صیغه ) )١١و٢،٣،٥،٨،٩،١٠حذف
)١٢و٦صیغه� مونث جمع تغییر�( بدون
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�: هشدار
. نیست شده ذکر الی انواع از هیچکدام جزو که باشید ( باش آگاه : اَال ) کلمه مواظب

الُقلوب تَطَمنئّ اللِه ِبِذکرِ اَال : مثال

-(�� ( ~ ):.�:� �0� �V�� .9 � �
��L� / 
�1 �	 ��
_ T��4	 +,- 
� 
�( N6��� ND��� ��� + ~ )

انتُم و یَعلُم اللُه و : .مثال دانید ¦ی ش� ولی داند می خدا و : التَعلَمون

-(,� ( ~ ):.�:� �	 Q/�V	 �� .9 / 
�1 �	 ��
_ T��4	 +,- 
� 
�( E#Y�� ND��� ��� + ~ )

. شوید وارد مختلف درهای از و نشوید وارد در یک از : متفرقٍة ابواٍب ِمن ادُخلوا و واحٍد باٍب ِمن التدُخلوا : مثال

-81 (�� ( ~ ):.
�1 �	 ��
_ )>�0�� )�0Z A/� � #�� 
� 
�( `�?� �	
 + ~ )( ">�=�� �� ?�� )

. نیست کالس در آموزی دانش هیچ : الّصّف فی التلمیَذ : مثال

-��m 2�3 ( ~ ):.
�1 �	 ��
_ �� A� #�� / �� / �� ��7:� #�� / ���( �	
 + ~ + �	
 )

: مجلهالاملجلَّةقرٵُتمثال : راالصحیفَة روزنامه نه خواندم را

-( �� ) (�� �) �
61 ~: ( أ ) و ( َهل ) سوال به پاسخ در :
تهران ِمن اَنا ، ال : تَربیز ِمن اَنَت َ ا : مثال
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الله!«.٢٠٢ رحمة ِمن تَقُنط َفال اآلخر الیوم و باللِه کفروا الّذیَن قوُل یَحزنَک »:ال

روز١ و خداوند به که آنانی سخنان نشو!. ناامید خدا رحمت از و نکند اندوهگین را تو اند، شده کافر واپسین

شوی!٢ ناامید خدا رحمت از و کند ناراحت را تو کافرشده، قیامت روز و الله به که کسی کالم نباید .

خد٣ رحمت از نباید و نن�ید ناراحت را تو شوند، می کافر قیامت روز و خدا به که کسانی گفتار شوی!. ناامید ا

نشو!٤ ناامید خداوند رحمت از و کند اندوهگین را تو نباید اند، شده کافر واپسین روز و خداوند به که کسانی سخن .

الّصحیح:٢٠٣ عّین .

شوند،١ می بیدار غفلت خواب از مسل�نان الغفلة،: نوم ِمن املُسلموَن لِیَنَهِض .

کنند،٢ پیرشفت مختلفی های زمینه در که املختلفة،: املَجاالِت فی یَتََقّدموا لِکی .

بربند،٣ باال دستانشان با را اسالم پرچم و بأیدیهم،: اإلسالم َعلَم یَرفَعوا و .

نشدند!٤ دنیا در دیدگان زیان از تا و الدنیا!: فی الخارسین من یکونوا ال و .

الص٢٠٤َّ عّین حیح:.

١» ُسکاَری. أنتُم و الَة الصَّ تَقَربوا بخوانند!»:ال ¦از هستند، مست که حالی در نباید

گذارد!٢ ¦ی منت بندگانش بر هرگز خداوند أبداً: ِعباِده علی اللُه یَُمّن Ã .

کنید٣ می انتخاب را راهی چرا الّضاللَِة: إلی یَُجرُّکم طَریقاً تَنتَخبون Ã بکشاند؟. گمراهی به را ش� که

بگیر!٤ یاد عربی قرآن، کامل فهمیدن برای Gاماً: القرآن لتفهم القرآن تَعلَِّم .

حیح:٢٠٥ الصَّ عّین .

نشو!١ خارج خانه از بپوشی مناسبی های لباس که این از قبل مناسبًة: مالبَس تَلبسی أن قبل البیت من تخرجین ال .

یابد!٢ دست فراوانی های تجربه به تا کند مسافرت باید انسان کثیرة: تجارب علی یحصل و اإلنسان لِیُسافر .

بیاورد!٣ را قرآن مانند که است نتوانسته کسی القرآِن: <ثل یأتی أن أحٌد یَقدر Ã .

دنبال٤ را هدفی نباید عاقل َوقتَُه: یَقتُل هدفاً العاقل یَعقُب ال بکشد!. را وقتش که کند

عّین٢٠٦ :الخطأ.

١» یَرَی. الله بأّن یَعلَم Ãَبیند؟»:ا می خداوند که داند ¦ی آیا

شود!٢ ستم تو به نداری دوست که طور ه�ن نکن ستم تُظلَم: أن تُحبُّ ال ک� تظلم ال .

ت٣ بر باید فقط انسان فقط: قدراتِِه علی اإلنساُن فَلیَعتمد کند!. تکیه هایش وانایی

شوند!٤ می زیاد دوستانش شود، شیرین زبانش هرکس إخوانُُه: َکُ±َ لِسانُُه َعُذَب َمن .

ا٢٠٧ عّین :لخطأ.
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رسانند.١ می رضر ها آن به که دهند انجام را کاری نباید زنان این : یَُرضُُّهنَّ ما یَفَعلَن ال نساءٌ هؤالءِ .

شود.٢ می داده افتخاری دکرتای هایش تالش پاس به استاد این به : لُِجهوِده تقدیراً الفخریّة الدکتوراه األُستاذُ هذا یُعطَی .

کرد!٣ نخواهم مشورت هرگز پندارد، می عاقل را خودش که کسی با : عاقالً نَفَسه یَحسُب من أستشیرَ لَن .

ا٤ تکریِم حفلة فی لِنُشارک کنیم!. رشکت معلّ�ن بزرگداشت جشن در باید : ملُعلّمیَن

٢٠٨» یذکُ. ¬ ِم5ّ تَأکُلوا علیهال اللِه اسُم »:ر

نخورید!١ است، نشده ذکر آن بر خداوند نام چه آن از شود!٢. ¦ی آورده آن بر خدا اسم که چیزی آن از خورید ¦ی .

ا٣ که بخورید چیزی از نباید نشود!. آورده آن بر خداوند نخورید!٤سم اند، نکرده ذکر آن بر را الله نام چه آن از .

٢٠٩» َنِة!. السَّ آخرِ امتحاناِت فی أَنَجح حتّی دروسی تََعلُِّم فی لِیُساِعُدونی أصدقائی َمَع »:ِألَتَکَلَّم

امتحان١ در تا کنند کمک من به ها درس یادگیری در دوستانم باید شوم!. قبول سال پایان ات

شوم!٢ موفق سال پایان امتحانات در تا کنند کمک هایم درس یادگیری در من به تا کنم صحبت خود دوستان با باید .

شوم!٣ موفق سال پایان امتحانات در تا کنند کمک هایم درس یادگرف¼ در من به تا کنم می صحبت دوستانم با .

دوستا٤ با که این برای شوند!. موفق سال انتهای های آزمون در تا کنم کمک ها درس یادگیری در ها آن به باید کنم صحبت نم

٢١٠» یَشاُءأَو. لَِمن زَق الرِّ یَبُسُط اللَه أَنَّ یَعلَُموا »:لَم

کند؟١ می فراوان خواهد، می که کسی برای را روزی خداوند که دانند ¦ی أیا .

ا٢ ندانسته آیا گسرتاند؟. می بخواهد، که هرکس برای را روزی خدا که ند

است؟٣ گسرتانیده خواست، که هرکسی به را روزی خداوند که ندانستند آیا .

بخواهد؟٤ که کسی برای گسرتاند می را روزی خداوند که اید ندانسته أیا .

٢١١» أسلَمنا. ُقولُوا ولکن تُؤمنوا ¬ ُقل آَمّنا األعراُب «قالَِت گفتند:...»: نشینان »بادیه

ایم!١ آورده اسالم بگویید: بلکه اید، نیاورده ای�ن بگو آوردیم ای�ن .

بیاورید!٢ اسالم بگویید: بلکه نیاورید، ای�ن بگو: آوردیم ای�ن .

آوریم!٣ می اسالم بگویید: بلکه آورید، ¦ی ای�ن بگو آوریم می ای�ن .

ای�٤ ایم!. آورده اسالم : گویید می االن ولی اید، نیاورده ای�ن ش� بگو: آوریم می ن

ال٢١٢ عّین :خطأ.

ام!١ نکرده مسافرت گذشته سال دو در من املاضیتیِن: الّسنتین فی أُساِفر Ã أنا .

گشت!٢ برخواهد ورزشگاه به فردا او َغداً: امللعب إلی یَرِجَع لَن هو .

ی٣َ من شود!. موفق اش زندگی در باید کند تالش هرکس أع�لِه: فی یَنَجح جتَِهد
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نشوی!٤ مأیوس ات زندگی در تا کن تالش حیاتَِک: فی تیأَس ال لکی حاِول .

ا٢١٣ عّین :لخطأ.

١» أََحٌد. ُکُفواً له یَُکن Ã و * یُولَد Ã و یَلِد Ã:«ه او برای کسی و است نشده زاده و است!نزاده نبوده متا

٢» املؤمنوَن. فَلیَتَوَکَِّل اللِه کنند!»:علی توکل خدا بر باید فقط مؤمنان پس

٣» البیت. هَذا رَبَّ کنید!»:فَلیَعبُدوا عبادت باید را خانه این پروردگار پس

٤» َخوٍف. ِمن آَمنَُهم و جوعٍ ِمن أَطَعَمُهم :الّذی بخشید!» ایمنی ترس از را ها آن و داد خوراک آنها به گرسنگی در که کسی

٢١٤Kع :التعريبيفأالخط.

،أبدأالِربَّناَلنَنلَ:یافتنخواهیمدستخوبیبههرگز.١

،بُّنُِحّ�ِم نفَقنُیتَّح:کنیم،انفاقداریم،دوستچهآنازتا.۲ 

 نكر،املُ عنالناه�نِم نكوَنو،:باشیمبدیازبازدارندگانازو.٣

جاهٍل!ٍقشِفُمةقَصاَدُم بلنَجتَنَو:¦اییم!دوریناداندلسوزبادوستیازو.٤

:»برسداپایانبهشکلبهرتینبهتاکنیمتوکلخداوندبهبایدکارهادر«.٢١٥

!حسنأ بشكٍلغايتهاإىلتصلىحتّأع�لنايفاللهعىللوكَّتَنَلِ.١

شكٍل!أحسِنبِ  نهايتهاإىلَلِصتَىحتّاألع�ليفاللِهعىللكََّوتَنَلِ.۲

شكٍل!بأحسنآخرهإىلَلَصَوىحتّاألع�ليفاللهعىلَلكََّوتَنَ أنعلينا.۳

األشكال!بأفضلنهايتهإىليصَللéاألع�ليفاللِهعىلَلكََّوتَنَ أنعلينايجب.۴

٢١٦» دهیم!. قرار توجه مورد را بزرگ دانشمندان تالش باید خود اهداف به رسیدن برای ا»ما :لخطأعّین

الکبار!١ العل�ء بجهد نهتّم أن علینا أهدافنا علی للحصول .

أهدافنا!٢ إلی للوصول أعیننا نصب الکبار العل�ء جهد لنجعل .

العظام!٣ العل�ء اجتهاد إلی للوصول بأهدافنا باالهت�م علینا یلزم .

أعیننا!٤ نصب العظام العل�ء اجتهاد نجعل أن علینا یجب أهدافنا إلی للتوّصل .

٢١٧» در. نکنند، تالش اگر دخرتان یافت!این نخواهند دست موفقیت به خود وظایف انجام

واجباتهّن!١ أداء فی ینجحن لن البنات، هؤالء تجتهد Ã إن .

بالواجبات!٢ القیام فی یَُفزَن Ã البنات، هؤالء یجتهدون Ã إن .

بالواجبات!٣ األداء فی النّجاح علی تحصل Ã البنت تلک تجتهد ال إذا .

إذا٤ بواجباتهّن!. القیام فی التّوفیق إلی تصلن Ã، البنات هذه تجتهدی Ã
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التالیة:٢١٨ األفعال عن األمر فی الّصحیح عّین »:تَرجعیَن–یَرِجعَن–تَرِجعَن«.

لَِرتِجعَن١ اِرِجع٢اِرِجعی–اِرِجعَن–. اِرِجعَن٣اِرِجعی–لِیَرِجع–. اِرِجعَن٤لَِرتِجعی–اِرِجعَن–. اِرِجعی–لِیَرِجعَن–.

التالیة:٢١٩ األفعال عن الّنهی فی حیح الصَّ عّین ثَنا–َغِضبِت–َغَسلُت«. »:َحدَّ

أغِسل١ ال تَغَضبی–. ثنا–ال یَُحدِّ َغَسلُت٢ال ما َغِضبِت–. ثَنا–ما َحدَّ ما

أغِسل٣ ال تَغِضبیَن–. ثُنا–ال تَُحدِّ أغِسُل٤ال ال تَغَضب–. ث–ال نَُحدِّ ال

خّط:٢٢٠ تحتها الّتی الکل5ت عن حیح الصَّ عّین اآلخرة!«. و الّدنیا فی یفوز َحّتی بعبادته یُرشک ال و لَُه الُکُفوَ خالقاً اإلنساُن :»لیعبد

لِیَعبُُد١ یُرشُِک–. یَفوَز–ال لِیَعبُِد٢َحتّی یُرشِک–. یفوزَ–ال َحتّی

لِیَعبُد٣ یُرشُِک–. یَفوُز–ال لِیَعبَُد٤َحتّی یُرشَِک–. یَفوَز–ال َحتّی

ما٢٢١ عّین املجزوم:لیس. املضارع فیه

أک±!١ زمن إلی یَحتاجون الّدرس هذا الطُّّالب لیفهَم االعتباِر!٢. ِبنَظَرِ کُلِّه Ãالعا إلی املُؤمنون لِیَنظُر .

أمس!٣ ُدرراً البحر من الغّواصون یَستَخرج Ã ا٤. تُحّدِث ال ِبِه!. سمعت ما بکُّل لناس

عّین٢٢٢ جازمة:»لِـ«. تکون أن یمکن ال

صابراٍت!١ الّدهر ُصعوباِت النّساءُ لِتُواجه فَلنَغتَنمها!٢. السحاب َمرّ Gَُرُّ الفرص إّن .

القادمة!٣ للجلسة أشعار ثالثة التالمیذ لیحفظ الکتاب!٤. علی تقبل أن علیک مخلصاً صدیقاً لِتجد .

ا٢٢٣ عّین نوعلخطأ. »:الّالم«عن

الجارّة١ کاملظلّة: خاّص ِغشاءٌ لَهُ الطائرُ السنجاُب الجازمة٢. تحبّوَن: ِمّ� تنفقوا أن علیکم الربَّ لِتنالوا .

الناصبة٣ األخالِق: مکارم ألGُّم بُِعثت إّ¦ا الجازمة٤. جمیعاً: أعیننا نصب النّملة جهد لنجعل .

٢٢٤» الرذائل!. عن لتبتعد دا±اً حیاتک فی لَِتصدق عاٍل: بصوت لَها الثالث:».ُقلُت الکل5ت نوع فی حیح الصَّ عّین

ناصبة١ جّر٢زمةجا–ناصبة–. حرف جازمة٣ناصبة–جازمة–. أمر–جازمة–. جارّة٤الم ناصبة–جارّة–.

عّین٢٢٥ الناهیة:»ال«.

تُرَحموا!١ حتّی فارحموا الله یَرحمه ال الناس یَرحم ال الّذی املجاالت٢. فی التقّدم عن Gنعنا ال اإلسالمیّة القوانین االجت�عیّة!.

یقوله!٣ أن یُریُد فی� یتأّمل أن قبل اإلنسان یتکلِّم ال شهر!٤. قبل انعقدت الّتی صدیقی زواج حفلة ذکریاِت أنَسی ال .

٢٢٦» شخٍص!. أّی یُصادقوا أن یَسَمحا فال الخیر إّال ألوالده5 الوالِداِن یَطلُب نوع»ال الفعل»ال«عّین ین:فی

النافیة١ الناهیة٢الجازمة–. النافیة٣الناهیة–. الجازمة٤النافیة–. النافیة–.

٢٢٧» الکافرون. القوم إّال الله روح من ییأس ال إنّه الله روح من تیأسوا ال حیح:»و الصَّ عّین

البارز١ الواو ضمیر فاعله و فعل / ثالثی مزید ، الزم ، للمخاطبین نهی، فعل تَیأسوا: ال .
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مجزوم٢ مضارع : یَیأُس ال فعلیّة–للغائب–. جملة ، فاعله مع و فعل / الزم

الجاللة٣ اسم :( الثانی ) الله إلیه–مذکر–مفرد–. مضاف / نکرة

جمع٤ الکاِفروَن: للمذکر. Ãفاعل–سا صفة–اسم / معرفة

مضارعاً:٢٢٨ یُرتجم ال مضارعاً عّین .

املوِت!١ ذائقُة نفس کُلَّ أنَّ اإلنساُن لِیَعلَِم االمتحان!٢. فی أَنَجَح أَن ِألستَطیَع کثیراً حاولت .

٣» أَسلَ. قُولُوا ولکن تُومنوا Ã املشاکل!٤»مناقُل یواجهوا أَن لِیَستَطیُعوا املسلمون .

املعنی:٢٢٩ فی ماضیاً الفعل عین .

فیها!١ َوقََع ِألخیه برئاً َحَفرَ َمن بسب٢. فوِف الصُّ فی وا یَحُرضُ Ã الطُّالُب .! الجوِّ برودة ب

ربِّهم!٣ بعبادة أحداً یُرشِکُوا ال املُؤِمنوَن أحوالُِکم!٤. جمیع فی اللِه علی اِعتَمدوا .

مجزوماً:٢٣٠ أَو مرفوعاً مضارعاً تکون أَن یمکن الَّتی العبارة عیّن .

تَن١ األرِض سطح إلی النّملُة تَخرُجِ ما .! مِس الشَّ َضوء تَحَت !٢ُرشها وظائفهنَّ أداء فی یُهِملَن ال املَُمرِّضات .

املناطق!٣ هذه إلی سافَرُت بالدی، فی املحرومیَن ِألُساعَد البیِت!٤. أع�ل فی یُساِعداها أَن ولدیها من األُمّ هذه طَلَبَت .

علی٢٣١ تقدر کلّها حروفاً عیّن الّنون:. حذف

لِـ١ حتّی٢ِمن–إن–ال-. َعن٣لِـ–لَم–ما–. لِـ٤ال–أن–لَم–. إذا–کی–َمن-.

٢٣٢» جّیداً!. األُستاذة کالم لنسمع األمام فی لنجلس لصدیقتی قلت الصّف دخلنا نوع».ملّا فی الّصحیح الثالعّین ث:الّالمات

ناصبة١ / جازمة / جارّة الجر٢ّ. حرف / جازمة / ناصبة األمر٣. الم / ناصبة / جارّة جازمة٤. / األمر الم / الجرّ حرف .

کلّها:٢٣٣ مجزومة األفعال عیّن .

اآلن!١ حتّی <ثله یأتی أن علی أحد یقدر Ã القرآن أُنزل عندما .

غداً!٢ أهدافه إلی یصل الیوم واجباته أداء فی یُقّرص Ã من .

الظاملین!٣ من حّقهم یأخذوا حتّی الغفلة نوم من املسلمین کّل لیستیقظ .

النداء!٤ هذا من قصده ماکان أفهم Ã ولکنّنی أُشاهده أن صدیقی ینادینی .

املنصوب:٢٣٤ املضارع عیّن .

أخوک!١ لِیساعدک صعب، الدرس هذا .٢! أع�لهنَّ فی یکسلن ال أن بناتها األُمّ أمرت .

اإلنسان!٣ لِتَنَبُِّه کثیرة عجائب األرض و الّس�وات فی مرارته!٤. علی تصربوا الحّق عاقبة حالوة تَعرفوا إن .



٦
٩

����� ���	 �
��� 
���

: هفتم ���☯درس ����������

سبز رس : َمْخَرضّ ( یُبَیُِّن : مضارع ) کرد آشکار : بَیَِّن کرد نوآوری : أَبَْدَع

( ابْداع : مصدر / أَبَْدْع : امر / یُبِْدعُ : اندیشیدَعَقَل:(مضارع
( یَْعِقُل/مصدر:َعْقل : (مضارع

شد دگرگون : تََغیَّرَ

: امر / یَتََغیَّرُ : مضارع تََغیُّر)( مصدر: / تََغیَّرْ یافت افزایش : اِزْدادَ

( ازدیاد : مصدر / یَزدادُ : مضارع شده( دچار : ُمصاب شده وارد : َدخیل

شده عربی : ُمَعرَّب ابریشم : دیباج ( آالم : جمع ) درد : أَلَم

واژگان : ُمفرَدات کرد رشکت : شارََك

: امر / یُشارُِك : :(مضارع مصدر / شارِْك
( ُمشارَِکة

) گرفت شّدت : یَاِْشتَدَّ : )تَدُّْشمضارع

ُمشک : ِمسك : برگرفتاِْشتَقَّ
/مصدر:ا یَْشتَقُّ : )ِ(مضارع شدیدْشِتقاق خوردگی رسما : ُزکام

از : هنگاِمُمنُْذ ( یَُضمُّ : مضارع ) گرفت بر در : َضمَّ ) شد نامدار : )اِْشتََهَر یَْشتَِهُر : مضارع

آورد زبان بر : نَطََق

)/ اِنِطُق : امر / یَنِْطُق مضارع:
: )طْقنُمصدر

شد خوب : َن تََحسَّ

/(مضارع: ْن تََحسَّ امر: / ُن یَتََحسَّ
: )مصدر ن تََحسُّ

خواست : اِْشتَهَي

( اِْشِتهاء : مصدر / یَْشتَهي : مضارع )

کرد منتقل : نََقَل

/(مضارع اُنُْقْل : امر / یَنُْقُل :
( نَْقل : مصدر

جناب : َحْرضَة ( یَنَْضمُّ ، اِنَضمَّ ) پیوس¼ : اِنِْض�م

تب : ی ُحمَّ درمانگاه : ُمْستَوَصْف

( َضمَّ : ماضی ) گیرد می بر در : یَُضمُّ اساس بر : لِــ َوفْقاً کنید وفا : اَوفوا

: مفرد ) ها دهان : )أفْواه فَْم ( یَْستَْوِدعُ : مضارع ) سپرد : اِْستَْودََع بر افزون : إلَی ِباْإلضافَِة

کرد دیدار : اِلْتََقتی

( اِلْتِقاء : مصدر / یَلْتَقی : مضارع )

کرد Gیز : نَظََّف

( نَظِّْف : امر / یُنَظَِّف : مضارع )

( یَتََمنّی : مضارع ) کرد آرزو : Gََنّی

( لسان : مفرد ) ها زبان : اَلِْسنَة

کرد معاینه : فََحَض
( یَْفَحُض : مضارع )

( َسفینة : مفرد ) ها کشتی : ُسُفن ( ِبضاَعة : مفرد ) کاالها : بَضائِع
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الصحيح:.٢٣٥ Kهذه«ع معنى أعرُف فضلکالـُمفردةال من املعجم يف معناها عن »ابَحث
فرد.۲مفرد.١ به واژه.۴جداجدا.۳منحرص

الصحيح:.٢٣٦ Kعندما«ع حدث ما تذكّرُت فقط املستشفينُقلُتأنا »إىل
داد.۱ کردم.۲انتقال شدم.۳منتقل داده کردم.۴انتقال نقل

الصحيح:.٢٣٧ Kلكّنها«ع فارسية أصلها الكلمة »ُمعرَّبهذه
شده.۱ پذیر.۲عربی اعراب.۳اعراب شده.۴دارای عرب

الصحيح:.٢٣٨ Kبل«ع أجوُع ال آكُل املائدةأشتَهيكل5ّ يف ما كّل آكَُل »أن
دارد.۱ دارم.۲اشتها دارم.۳شهامت مینوشم.۴میل

الصحيح:.٢٣٩ Kااملسُک«ع القديملّديباجو الزمن يف العرِب عند تكن ¬ التي البضائع من »كانا
ابریشم–مشک.۴پنبه–مشک.٣ابریشم–مشک.۲پنبه–مشک.۱

الصحيح:.٢٤٠ Kتريُد«ع ال أنَت َإذا ِّIتُغ الأن أنّه فاعرِف يشٍءتغIّينفسک »أّي
کند-دهیتغییر.١ ¦ی کنی.۲ تغییر کند-تغییر ¦ی دهی.۳ تغییر ¦یدهد-تغییر کنی.۴تغییر دهد-تغییر ¦ی تغییر

املناسب:.٢٤١ اِ«عین فقدضمَّنلـ5ّ إلينا، Ëاألع5لضّمأ يف معا للتعاّون نشيطاً و قويّا أشخاصاً »فريُقنا
بر.۱ پیوست-پیوست.۴دربرگرفت–دربرگرفت.۳دربرگرفت–پیوست.۲پیوست–گرفتدر

املناسب:.٢٤٢ Kكتبهّنزاَدتإذا«ع مطالعة من لالمتحانازداَدالطّالباُت »استعداُدهّن
کردند.۱ میشود-زیاد کنند.٢  زیاد شد-زیاد خواهد کنند.۳زیاد شود-زیاد می کردند.۴زیاد یابد-زیاد می افزایش

املناسب:.٢٤٣ Kمعنی«ع Kب الفرُق هو ما تعرُف أن»اشتّق«و»شّق«هل يجب نسيُت لكنّني و أعرُف كُنُت مرّةأراِجَع؟ دروس
»أخرى

کرد-شکافت.١ کنم-مشتق کنم-برگرفت-شکافت.۲مراجعه دوره
شد.۳ شد-شکافته کنم-مشتق شد.۴مراجعه کنم-برگرفت-شکافته دوره

املناسب:یع.٢٤٤ أصِبت«ن عنديبالّزكاِمأنا الّرشابُحّمىو هذها آكل إذا هل يتحّسنشديدة، »حالی؟سوف
شد-رسماخوردگی-گلودرد.۱ خواهد کرد-تب-رسماخوردگی.۲بهرت خواهد بهرت
شد-رسماخوردگی-گلودرد.۳ خواهد شد-تب-رسماخوردگی.۴خوب خواهد خوب

املتضاّد:الخطأعین.٢٤٥ و املرتادف فی

١» بسی�هم. املُجرُِموَن (یُعرَُف «( وجه = )٢سی� ظََهرَ = بَیََّن ) التأثیر. أبعاَد العل�ءُ بَیََّن قد .

ازداد٣ ) الفارسیّة. اللّغِة نفوذُ إزادادَ .≠( َعَصیتُم٤قَلَّ ) أمری. َعَصیتُم و Gری أََکلتُم .≠( أطَعتُم

الفراغ:.٢٤٦ فی الّصحیح مختلفة«عّین موضئعات فی تَنَعِقُد عظیمٌة حفلٌة و
ٍ

ُق5ش من ».قطعٌة

الس١ِّ البقاع٢العید–تار. الرسیر٣املستوصف–. الرششف٤الفردوس–. املهرجان–.

بَیَنه5«.٢٤٧ املفردات نَقُل
ُرس

الف و العرب بین الّتواصل . ما َ »:ِعند

اِشتَق١َّ اِنَضم٢َّنَطََق–. اِزداَد٣اِشتََهرَ–. َن٤اِشتَدَّ–. تََحسَّ شارک–.
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مشبّهة)6�2 )حروف اخواتها و اِنَّ ) )بالفعل دوازدهم اول درس )
3(( جنس نفی الی ) ( ناسخه ) )ال دوازدهم اول درس )
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الضیُف اسمحاِرضاًکاَن الضیف )–کاَن( کاَن خرب حارضاً

کاَنحاِرضیِنالضیفاِنکاَن اسم الضیفان )–( کاَن خرب حارضیِن

کاَنحارضیَنالضیوُفکاَن اسم الُضیوف )–( کاَن خرب حارضیَن

�:� �	 �`��g	 f:Z / ��,� 
F� �� .9 �� M����� #�� �� �,� )�_�� +,- 
1� �	�

«کاَنالَضیُف – مبتدا الضیف ) ً ً حارضا حارضا ُهَو«–خرب»کاَن مسترت کاَن»ضمیر کاَن–اسم خرب )حارضاً

کانا یفاِن الضیفانحاِرضیِنالضَّ حارضیِن«-مبتدا( کاَن»ا«ضمیر–خرب»کانا )حارضیِن–اسم کاَن خرب

یوُف یَنکانواالضُّ ِ» - مبتدا الضیوف ) حارضیَن  حارض کاَن»و«ضمیر–خرب»کانوا )–اسم کاَن خرب حارضیَن
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الَشَجرة فوَق الَعصاِفیرُ کانتکانَِت اسم الَعصافیر )–( کانَت خرب الشجرة فوَق
کانَْت الَشَجرِةالَعصاِفیُر مبتدافوَق العصافیر الشجرة«–( فوق کانت–خرب»کانت اسم ُهَو مسترت فوق–ضمیر

( کانت خرب  الشجرة
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0R�� �I�	 +,- �:,	 )�A�E	:کانوا / رفت می : یَذَهُب شنیدندکاَن می : یَسَمعوَن
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قویّ ذاکِرٌة لِلطّالِِب داشتکانَت قوی ای حافظه آموز دانش : .ٌة داشتم چوبی تختی : َخَشبیٌّ َرسیٌر عندی کاَن
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A�E	کاَن�. بود نشسته صندلی روی آموز دانش : الُکرِسّی َعلی جالِساً الطّالُِب
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کرد�تَکوین–یَُکّوُن–َکّوَن�تفعیلباب داد–خلق تشکیل

تفّعل َن�باب ُن–تََکوَّ شد�تََکوُّن–یَتََکوَّ تشکیل ، آمد وجود به
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تفعیل کرد�یَُصیِّرُ–َصیَّر�باب دگرگون
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یُرتَک«.٢٤٨ ال أن علی یُّرصون کباُرنا أحسن!کان بشکل برتبیتهم نهتّم و الصغار »:احرتام

کنیم!١ توّجه نیکوتری شکل به ها آن تربیت به و نشود ترک کوچکرتها به احرتام که ورزیدند می ارصار ما بزرگان .

ورزیم!٢ اهت�م نیکو شکل به تربیتشان به و نگردد رها کودکان احرتام که کردند می ارصار ما به همیشه بزرگان .

کنیم!٣ تربیت نیکو شکل به را ها آن و نشود رها کودکان به گذاش¼ احرتام که کنند می پافشاری بزرگا¦ان .

کوچک٤ احرتام که بود این بر ما بزرگان ارصار کنیم!. توجه نیکوتری شکل به تربیتشان به و شود حفظ ها تر

الّصحیح٢٤٩ عّین .:

١» للسائلین. آیاٌت إخوته و یوسف فی کاَن است!»:لََقد کنندگان پرسش برای هایی نشانه برادرانش و یوسف ( داستان ) در شک بی

٢» َمسؤوالً. کاَن الَعهَد إّن بالَعهِد أفوا وفا»:و پی�ن بود!به خواهد سؤال مورد پی�ن زیرا کردند،

٣» کاِة. الزَّ َو الةِ بالصَّ أهلَُه یأُمرُ کاَن دهد!»:و می دستور زکات و ¦از به را اش خانواده

٤» ُمخَرضًَّة. األرُض فَتُصِبُح ماًء �ِء السَّ ِمن شد!»:أَنزَل رسسبز زمین و فرستاد فرو را آبی آس�ن از

لَِج«.٢٥٠ موتِِه!کان بَعَد لَُه َورَّثَُه کان والَِده ألّن کثیراً یُحبّه َقی5ًّ خا«اً »:ّدی

است!١ گذاشته ارث به برایش را آن مرگش از بعد پدرش زیرا دارد؛ دوست بسیار را آن که دارد ارزشمند انگشرتی پدربزرگم .

د٢ دوست بسیار را آن و هست ارزشمندی انگشرت ، من پدربزرگ برای است!. برده ارث به پدرش، مرگ از بعد را آن چون ارد؛

بود!٣ گذاشته ارث به خود مرگ از بعد برایش را آن پدرش زیرا داشت؛ دوست بسیار را آن که داشت ارزشمندی انگشرت پدربزرگم .

به٤ مرگ از بعد پدرش از را آن زیرا داشت؛ دوست بسیار را آن و داشت ارزشمندی انگشرت من پدربزرگ بود!. برده ارث

»:الفائزيَن!منتُصِبحواواللهيرحمكمأنَفَعىستَالوتِهِعنَدبُخشوعٍالقرآنإىلاِسَتِمعوا«.٢٥١

شویازودهدقراررحمتموردراش�خدایتانکهشایدپسفرادهید،گوشآنبهخوانند،میفروتنیباراقرآنکهوقتی.١ د!رستگاران

ب٢ !گردیدرستگارانازوببخشایدراش�خداوندکهاستامیدپسفرادهید،گوشفروتنیباشدنشخواندههنگامقرانه.

باشید!رستگارانازوببخشایدراش�پروردگارتانتادهیدفراگوشآنبهتواضعباقرانتالوتهنگام.٣

ب٤ گردید!رستگاروکندرحمش�بهخداکهاستامیدزیرادهید؛گوشتواضعباکنند،میتالوتراآنکهزمانیقرانه.

٢٥٢» »:!نَناُمثُّمالقرآنمنآياٍتَعرشنَقرأأنتََعوَّدناكُنّا.

عادت۱ ده۲بخوانیم!خواب،ازقبلراقرآنآیاتازآیهدهکهایمکرده. خوابیم!راقرانازآیه. می سپس خوانیم، می عادGان طبق

بخوابیم!٣ سپس بخوانیم، را قرآن از آیه ده که بودیم کرده عادت بخوابیم!قرآنازآیهدهخواندنازبعدکهبوداینبرماعادت.۴.

»:الصعبة!اللَّحظاِتتلكيفَقلبيعىلأُنزلتاللِهمنسكينًةبأّنأشُعُرُکنت«.٢٥٣

!استشدهنازلدÃبرخداسویازآرامشیکهکردممیاحساسسخت،لحظاتآندر.١

شود!مینازلمندلبرخداوندازآرامشیدشوار،لحظاتایندرکنممیاحساس.۲

است!کردهنازلمندلبرراآرامششخداوندکهبوداینمناحساسدشوار،لحظاتآندر.٣
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!استبودهخداسویازکهکنممیاحساسشد،نازلمندلبرسختلحظاتآندرکهرارامشیآ .۴

»:!َ«اماًَفُینَسیِذکٌرلَُه يَبَقىلنالحّقسبيليفشخٌصاشتُشِهَدإذانَظُنُّكُنّا«.٢٥٤

شود!میفراموشکامالوماندنخواهدباقییادیاوازشود،شهیدحقراهدرکسیکهگاهآنکنیممیگ�ن.١

شد!نخواهدفراموشوماندمیباقیاویادبرسد،شهادتبهحقراهدرشخصیاگرکهکردیممیفکر.٢

گ٣ شود!میفراموشکاملطوربهوشدنخواهدیادیاوازشود،شهیدحقراهدرشخصیهرگاهکهبوداینبرما�ن.

گردد!میفراموشکامالوماندنخواهدیادیاوبرایشود،شهیدحقراهدرکسیاگرکردیممیگ�ن.۴

٢٥٥.Kالخطأع:

١» کرد!میامرزکاتو¦ازبهراخودخانواده:كاِةالّزوبالصالِةُههلَاَُرأُميَ كاَن.

۲» :سئوالًَم كانالعهَدإنَّ هِدبالَعاوفواو. است!سؤالموردپی�نزیراکنیدوفاپی�نبه.»

٣» گویند!میخودهایزبانبانیستهایشانقلبدرکهچیزی:»مِهقلوبِ يفيَسلَ مامِهِتنَألِسبِ  وَنولُقُ يَ.

۴» بود!آمرزندهبسیاراوقطعاًخواستندآمرزشپروردگارتاناز:»اراًغفّ كانُهنَّإِمُكبََّر رواغِفتَاس.

حیح.٢٥٦ الصَّ :عّین

مصائب١ عند صابراً کُن !کنصربدنیاهایسختیهنگام: الدنيا.

صارَِت٢ الَربیع فصل فی شد!رسسبززمینبهار،فصلدر:ةً خَرضَُّم األرُض.

کَتََب٣ قد الطالُب کان !نوشتمیتختهبرراآیهاینآموزدانش:وِحاللّ عىلاآليَةهذه.

ک٤ واجباٌتا. تُکتَُب !نوشتمیخانهدربسیاریتکالیفمدرسه،ازبعد:املدرسِةبعَدالبيِتيفكث�ةٌ َن

ألیٍمیَکِنُزوَنالّذیَن«.٢٥٧ بعذاٍب هم َفَبرشِّ اللِه سبیل فی یُنِفُقونَها ال و ة الِفضَّ و َهَب »:الذَّ

بده!نقوطالکهراکسانی.١ بشارت دردناک عذابی ها آن به کنند ¦ی انفاق را آن خدا راه در و اندوزند می ره

شد!نقرهوطالکهکسانی.٢ داده بشارت دردناک عذابی ها آن به کردند، ¦ی انفاق خدا راه در و اندوختند می

گرفتارند!٣ دردناک عذاب در اند نکرده انفاق خدا راه در و اندوختند نقره و طال که کسانی .

بشاطالکهکسانیای.٤ ش� به دردناکی عذاب کنید، ¦ی انفاق خدا راه در و کنید می جمع نقره است!و شده داده رت

املختلفِة!الكل5ِتبَعُض«.٢٥٨ إیراَن ُمُدِن فی اسِتع5لِها ک§ة بسبب لِسانِنا فی تََغیََّرت قد »:الفارسّیِة

است!١ کرده تغییر مختلف صورت به ایران شهرهای در آن از استفاده ک±ت دلیل به فارسی کل�ت از بعضی ما زبان در گاهی .

است!٢ کرده تغییر ایران مختلف شهرهای در آن کاربرد زیادی خاطر به ما زبام در فارسی کل�ت از بعضی .

است!٣ کرده تغییر گوناگون ایرانی شهرهای در آن کاربرد بسیار خاطر به ، زبان در فارسی کل�ت از بعضی .

استفا٤ زیادی علت به فارسی کل�ت از بعضی ما، زبان در کند!. می تغییر گاهی ایران مختلف شهرهای در ده
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َنةيفألَّفُت«.٢٥٩ يُتهودراساتهميفالطّالبيُساِعُدكتاباًاملاضّيةالسَّ :»العلِم!کنَزسمَّ

ام!نامیدهعلمگنجراآنوکندمیکمکتحقیقاتشاندردانشجویانبهکهکردمتألیفگذشتهسالدرراکتابی.١

نامیدم!علمگنجراآنوکردمیکمکهایشانپژوهشدردانشجویانبهکهکردمتألیفکتابیگذشتهسالدر.٢

نامیدم!هاعلمگنجراآنوبودکردهکمکهایشاندرسدردانشجویانبهکهنگاشتمراکتابیگذشتهسالدر.٣

!شدنامگذاریعلومگنجینهآنوکردمیکمکخواندندرسدردانشجویانبهکهنوشتمقبلسالدرکتابی.٤

»:بودم؟ندادههشدارخطراتشدربارهتوبهبرویمنطقهاینبهکهاینازقبلآیا«.٢٦٠

إلیها؟١ تَذهب أن قبل املنطقة تلک أخطار عن أُُحّذُرَک أال أ٢. َخطَرها؟املنطقِةتلكإىلبيذَهتَ أنقبلرِكأحّذالکنت. َعن

رتَُح كنتأما.٣ أ٤ خطارها؟أ مناملنطقةهذهإىلذهَبتَ أنقبلَكذَّ رتُِکَح ما. إلیها؟تذهبیانبَلقَ قِةاملنطَهذهأخطارنَع ذَّ

»:بردند!میبهرهعربیواژگانازهایشانرسودهدرایرانیشاعرانآن«.٢٦١

أ١ أشعارهم!يفةالعربيّاملفرداتمنفيدونيستَوإيرانيوَنشعراٌءولئك.

م!ِهإنشاداتِيفةالعربيّاملفرداتمناستفادوااإليرانيونالشعراُءهؤالِءكان.۲ 

م!ِهشعاِرأيفةالعربيّاملفرداتمناستفادواقدكانوااإليرانيونالشعراءهؤالء.۳ 

أولئ٤ إنشاداتهم!يفةالعربيّاملفرداتمنيستفيدونكانواوَناإليرانيّالشعراءك.

»:بودم!دیدهدوستمدستدرراآنکهگرفتممدرسهکتابخانهازراکتابی«.٢٦٢

!صدیقیيِديفُهرايتُكتاباًاملدرسِةمكتبِةمنذُتأَخ.۲!املدرسِةمكتبةمنهذتُأَخ ذيالّ صديقييديفكتاباًأيُتَر قدنُتكُ.١

!صدیقیدیيفهُدأشاِهنُتكُاملدرسِةمكتبِةيفكتاباًذُتأَخ أنا.٤صديقي!يديفُهرأيتُقدكنُتاملدرسةمكتبةمنالكتابأخذُت.٣

»:!استتالشموفقیت،بهرسیدنراهکهکردندمیتأکیدهمیشهمامعل5ن«.٢٦٣

عي!هوجاحالنَّ عىلالحصولطريقأنَّ دا¶اًوَنُدؤكِّتُ وناُملَِّعُم كان.١ السَّ

 االجتهاُد!هوجاِحالنَّ إىلالوصوِلطريَقأنَّ دا¶اًَنؤکِّديُ نا�تُمعلّكانت.۲

!ةلَحاَواملَُوُه جاِحالنَّ إىلالوصولطريَقأنَّ دا¶اًَندُوؤكِّيُ كانوانانَوُملَِّعُم.٣

عي!هوجاحالنَّ إىلالوصولسبيلأنَّ دا¶اًَندُوکِّؤيُ وناُملَِّعُم کانوا.۴ السَّ

»:الظّاملK!سيطرةمننيأسفلنزهوقاًسیکونالباطلبأّننؤمنإن«.٢٦٤

!شدنخواهیمناامیدظاملانشدنمسلطازبود،خواهدرفتنیبینازباطلکهبیاوریمای�ناگر.١

شویم!¦یناامیدشوندمسلطظاملانکهاینازاست،نابودشدنیباطلکهبیاوریمای�نچهچنان.۲ 

شد!نخواهیمنومیدظاملانشدنمسلطازرفت،خواهدبینازباطلکهباشیمداشتهای�نچهچنان.۳ 

شویم!¦ینومیدشوندمسلطظاملانکهاینازباشیم،داشتهای�ناست،رفتنیبینازباطلکهاینبهاگر.۴ 
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الفضّيةأشعةكانت«.٢٦٥ :»الرّمل!تاللعىلبهدوء½شیكّناعندماقلوبنا،تخلبألوانسبعةمناملتكّونةالقمر

!رفتیممیراهشنازهاییتپهبرآرامکهزمانآنراماهایدلرنگ،هفتازشدهتشکیلرنگاینقرهماهاشعه.١

اشعه٢ هايباماهرنگاینقره. هااش،هفتگانهرنگ رفتیم!راهشنیهاییتپهبرآرامیبهماکهگاهآنکرد،میشیفتهرادل می

 ربود!میراماهایدلبود،شدهتشکیلرنگهفتازکهماهفامنقرهاینوررفتیم،میراهشنهایتپهبرآرامشباوقتی.٣

!ربودمیراهادلداشت،رنگهفتکهرنگاینقرهماهنورمیزدیم،قدمشنیهایتپهبرآرامکههنگامی.٤

:»مفيدأ!عمالًأعملكنتماأناواأليّام«يضعندمايومكّلقلقييزدادكان«.٢٦٦

!بودمندادهانجاممفیدیکارمنچونشد،میبیشرتمناضطرابگذشتمیکهروزهر.١

شد!میبیشرتروزهراضطرابمدادم،¦یانجاممفیدیکارهیچکهحالیدرگذشتمیروزهاوقتی.۲

بود!گذشتهروزهاوبودمندادهانجاممفیدکاریهیچکهحالیدریافت،میافزایشنگرانیمروزهر.٣

!دادم¦یانجاممفیدکاریکهحالیدرشدمیافزودههایمنگرانیبهروزهرگذشت،میروزهاکههنگامی.۴

:الخطأعّین.٢٦٧

عنَد.١ َذهبُت قد لی،کُنُت قال َفحصنی فل5ّ أمِس بودمالطّبیِب رفته پزشک نزد دیروز :، کرد می معاینه را من وقتی پس
، گفت من به

وصفًة.٢ لک أکتُب َشدیدة، حّمی عندک و بُزکام مصاٌب برایتأنَت داری، شدیدی تب و هستی رسماخوردگی به دچار تو :،
نویسم، می ای نسخه

ف.٣ فُخذ حالَُک َن یتحسَّ وقَعت،حتّی التی الّصیدلّیة من األدویة البدایة بگیری را داروها ابتدا در پس شود، خوب حالت تا :
است، شده واقع که هایی داروخانه از

استفادتها!.٤ طریق لک أَرشح حّتی اجلِبها و املستوصِف ممّر نهایة نزدمانفی را ها آن و درمانگاه، راهروی انتهای در :
استفاده شیوه تا دهم!بیاور رشح برایت را ها آن از

الّصحیح:.٢٦٨ عّین

املدرسة.١ َمطَعِم فی یعمل زمیلی أّن َعرفُت قد کنُت کند!ما می کار مدرسه غذاخوری در ام همکالسی که بودم ندانسته :
فتصاَدَم:.٢ الخطَر من یتخلَّصَّ أن إستطاعَ السائُق یکن کرد!¬ تصادف پس ، دهد نجات خطر از را خود توانست ¦ی راننده
املرتجمین.٣ مشاکل إلی أشاَر فیه و کتاباً ألَّفَّ قد صدیقی مرتج�نکان مشکالت به آن در که کرد تألیف کتابی دوستم :

بود! کرده اشاره
شیئاً.٤ منه أحد أکل َف5 الطَّعاَم َق تذوَّ الطّباُخ یکن رالَم غذا آشپز نخورد!: چیزی آن از کسی پس ، چشید ¦ی

:الخطأعّین.٢٦٩

العربّیة.١ إلی دخولها عند الفارسّیة األوزاِن و األصواِت من کثیٌر واردتََغّیَر زمان فارسی های وزن و صداها از بسیاری :
کردند! تغییر عربی به شدنش

و.٢ الفارسّیة األوزان بعَض نطقوا قد کانُوا ِألفقاألعراُب هایهملسنِتاً زبان اساس بر را فارسی های وزن از برخی ، اعراب :
بودند! آورد زبان بر خویش
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الّدینی.٣ العامل بسبب الفارسیّة فی املاضیة العصورِ فی تزدادُ العربیة املفرداِت بکانَت گذشته، زمان در عربی واؤگان ه:
شد! می زیاد فارسی در دینی ( اهرم ) علت سبب

اللغ.٤ تأثیُر کاَن بعدهاقد ّم5 أک§َ اإلسالم قبَل العربّیة علی الفارسیّة بیشة اسالم از پیش ، عربی بر فارسی زبان تأثیر از: رت
است! بوده آن از بعد

:الخطأعّین.٢٧٠

اإلیرانیّین.١ دخوِل و التّحارِة بسبب العربیّة إلی الفارسّیة من کثیرةٌ ألفاٌظ هانُِقلَت ایرانی ورود و تجارت سبب به اژگانو ،:
شد، منتقل عربی به فارسی از زیادی

العرب،:.٢ عند کانَت ما الّتی الَبضائعِ ِبَبعِض ترتبُط املفرداُت تلک کانَت و الیمِن و العراِق واژفی آن و ، یمن و عراق گاندر
نداشت، عرب که بود مرتبط کاالهایی از برخی با

إل.٣ الفارسّیة من الّنقُل اشتدَّ و الدیباج و العربّیةکاملسک عربی:بعدما،ی به فارسی از انتقال و ابریشم و مشک همچون
که، آن از پس گرفت شدت

فیها!.٤ فشیئاً شیئاً لُغِتها نفوذ زاَدت و اإلسالمیة الّدول إلی إیران زبانش:انضّمت نفوذ و پیوست اسالمی کشورهای به ایران
شد! زیاد ها آن در کم کم

ا«.٢٧١ العباسی العِرص العباسّیةفی الّدولة قیام فی شارُکوا الُفرَُس ألّن العربّیة فی الفارسّیة اللغة نفوذُ ع»:زدادَ عرص .در باسی

کردند!.١ رشکت عباسی حکومت برپایی در ها فارس که چون یافت، فزونی عربی در فارسی زبان نفوذ
عباسی.٢ دولت قیام در ها فارس زیرا کرد، رخنه عربی در فارسی داشتند!زبان رشکت
بودند!.٣ عباسی دولت قیام رشیک ، ها زبان فارس که ،زیرا کرد زیاد عربی در را نفوذش فارسی زبان
بودند!.٤ کرده رشکت ، عباسی دولت ایجاد در ایرانیان زیرا شد، زیاد عربی در فارسی زبان نفوذ

اللّغِة«.٢٧٢ تأثّر فی عظیٌم دوٌر عِ املَُقفَّ إلبِن َفُهالعربیِةکاَن الفارسّیة العربّیةمن إلی الفارسّیة الکتِب من عدداً نقَل :»و

عربی.١ زبان به را فارسی های کتاب از تعدادی او که زیرا بود، فارسی بر عربی زبان تأثیر در عظیم سهمی مقفع ابن برای
کرد! منتقل

ا.٢ تعدادی او پس داشت، فارسی از عربی زبان اثرپذیری در بزرگ نقشی مقفع، عربیابن به را فارسی های کتاب ز
برگرداند!

عربی.٣ زبان به را فارسی های کتاب از عدد چندین او که زیرا دارد، فارسی بر عربی زبان تأثیر در عظیم سهمی مقفع ابن
است! کرده ترجمه

ا.٤ ازبوظیفه را ها کتاب از تعدادی او که پس بود، بزرگ فارسی از عربی زبان اثرپذیری در مقفع، انتن عربی به قالفارسی
داد!

با«.٢٧٣ مشهوٌر ُمعَجٌم آبادی کثیرًةللفیروز مفرداٍت یضمُّ القاموِس کثیراًسم بها یُسَتفادُ و »:باللّغة

اسمهواژ.١ به مشهور آبادی فیروز بسیار»قاموس«نامه آن از و شود می شامل عربی زبان به را بسیاری واژگان و است
شود! می استفاده

نامفیر.٢ به دارد معروف لغتی فرهنگ زیاد»قاموس«وزآبادی آن از و گیرد برمی در عربی زبان به را بسیاری واژگان که
گردد! می استفاده
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فیروز.٣ اسمآبرای به معروفی املعارف دایرة گنجانده»قاموس«بادی خود در را ها کلمه از بسیاری عربی زبان به که است
استفاده خیلی آن از و کنند!است می

نام.٤ به فیروزآبادی معروف لغت شود!»قاموس«فرهنگ می آن از زیادی استفاده و دربردارد را بسیاری های کلمه

للفراغین:.٢٧٤ حیح الصَّ .......عّین شدیدٌة!« أمطاٌر الس5ء من
ن

أَ بَعَد مخرضّة »األرض

أصبََح١ أصبََحت٢أُنزَِل–. أصبََحت٣أنزَلَت–. أصبََح٤أُنزِلَت–. أنزََل–.

القواعد:.٢٧٥ حسب حیح الصَّ عّین

فَرِحَن!١ قَد کانَت أذَهُب!٢. ُکنّا تَعتقدوَن!٣. کُنتُم بَیَّنا!٤. قد کانَتا .

ما.٢٧٦ الناقصة:لیسعّین األفعال من فیه

١» غّفاراً!. کان إنّه ربّکم للمطالعة!٢»استغفروا مصباح بیته فی الفارابّی عند یکن Ã .

مسؤولو٣ إنّکم البهائم!ن. و البقاع عن املتواصلة!٤حتّی باملحاولة إّال حیاتَک فی ناجحاً تکون لن .

ما.٢٧٧ الناقصة:لیسعّین األفعال من فیه

العدل!١ إلقامة الغرب إلی جیوشه مع سار القرنین ذا إّن و٢. األخالق فی لزمالء أُسوة صار قد إنّه الدراسة!.

القضیّة!٣ هذه لحّل اآلن فکرة لدّی لیست دراساتهّن!٤. واصلت إن الفائزات ِمن َسیَِرصَن ُهّن .

االستمرارّی:.٢٧٨ املاضی الیجاد للفراغین حیح الصَّ األرض!«...عّین حول تَدوُر الّشمَس أّن القدیم فی
ّاس

»الن

ک١ کانوا٢یَعتَِقُد–اَن. کانوا٣یَعتَِقدوَن–. کان٤یَعتَِقُد–. یَعتَِقدوَن–.

فاعل:.٢٧٩ فیها عبارة عّین

الحساب!١ یوم فی بسی�هم املجرمون یُعرف املشرتکة!٢. أعداءهم أمام متّحدین املسلمون أصبح .

العربیّة!٣ اللّغة فی الفارسیة اللّغة نفوذ ازدادَ العباسی العِرص فی البهائم!٤. و البقاع عن حتّی مسؤولون أنتم .

الناقصة:.٢٨٠ األفعال من فیه ما عیّن

باألُمور!١ القیام فی دؤوبات إنُکّن یُنَفُد!٢. ال کنز ألنّها الحیاة فی القناعة علیکّن .

الغضب!٣ عند أنفسهن علی مسیطرات کُّن الصابرات مثله!٤. فیکن ما ìتع أن العیب أکرب .

العمل!«.٢٨١ فی مجّداٌت نساءٌ مع»ُهّن حیح الصَّ »:أصبح«عّین

الَعَمِل!١ فی مجّدات نساًء ُهنَّ أصبََح الَعَمِل!٢. فی مجّدات نساًء أصبحت .

الَعَمِل!٣ فی مجّدات نساًء أصبََحت ُهنَّ نساًء٤. أصبَحَن الَعَمِل!. فی

االعراالخطأعّین.٢٨٢ املحّل بّی:فی

اِستَلِم١ َمَمرِّاألدویة. فی الّتی الصیدلیِّة مفعولاملستوصِفمن ) الیه–. )مضاف

أَنَت٢ ُحّمیمصاب. عندک و کاِم خربشدیدة.بالزُّ )–( خرب
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٣Ãالعا فی اللّغات بین املفرداِت تبادُل خربطبیعّیأمر. ) .–( صفة

ا٤ إزداَدِت الملفردات. اللّغة فی فاعلفارسیّالعربیُّة ) )–ة. صفة

مضارٌع.٢٨٣ فعٌل فیها یوجد عبارةً املاضی.لیسعّین معنی فی

الجامعة١ امتحاناِت فی یُشارِکُوا Ã الّذیَن الطّّالب عالیًّة!. درجًة اکتسبوا ننجح!٢ما و دا¶اً البیت فی دروَسنا نُطالُِع کُنّا .

دا¶اً!٣ الشدائد فی یُساِعُدنی صدیٌق لی غاِر!٤. الصِّ احرتام علی ُعنی یَُشجِّ صدیقاً َوَجدُت .

االستمراری..٢٨٤ املاضی معنی فی ِفعالً عّین

١» للسائلیَن. آیاٌت إخوتِِه و یوسَف فی کان لی!٢»لقد الطعام أحَرضَِت قد األُمّ کانت .

املسابقاِت!٣ فی رفیعًة مکانًة أکتَِسُب کُنت الجبل!٤. من أصلَب ِألکوَن أُحاِوَل أن علّی .

أک§..٢٨٥ فیها الناقصة األفعال جاء الّتی العبارة عیّن

١» ما. الس�ِء من ُمخَرضًَّةأنزََل األرُض فَتُصِبُح «٢»ٌء یکتمون. <ا أعلَُم اللُه و قلوبهم فی لیس ما بأفواههم »یقولون

ُمتَوَک٣ّ کاَن من فَیُصبِ. َربِِّه علی حیاته!الً فی سعیداً الّشباُب٤ُح هذا تَجارب کانت عالیًة!. شهادًة یحِمُل ولکنّهُ قلیلًة

الّع.٢٨٦ العبارة الناقصةّین األفعال من فیها جاء تی

أصلها!١ طبق خیلََة الدَّ الکل�ِت یَنِطُقوَن ال الَعرَُب .٢» أحٌد. کفواً لَُه یکن Ã و * یُولَد Ã و یَلِد Ã«

أمری!٣ َعَصیتُم و Gَری أکَلتُم .٤! طبیعیٌّ أمٌر اللّغات بین املفردات تبادل أَنَّ نَعلََم أن َعلَینا .

األَف.٢٨٧ استخدام فی الّصحیح الّناقصة:ععّین ال

تغسله�١ أن فعلیک، نظیفتین کانت ما یداک طبیعیّا٢ً!. أمراً کاَن Ãالعا فی اللّغات بین املفردات تبادل .!

الله!٣ أمرها <ا عاملًة تکونی أن املسلمة علی تُرابا٤ً. یکوَن أن القیامة فی الکّفار یَتَمنّی .!

ا.٢٨٨ عبارةلخطأعّین !«لتکمیل َمن... یهدی ال الله ».إّن

کالمها!١ فی کاذبًة کانَت الیتامی!٢. أموال فیأکلون ظاملین یُصبحوَن .

الحّق!٣ طریق غیر إلی یدعون کانوا سیّئة!٤. بألقاب النّاس تتنابزون کنتم .

التالية:.٢٨٩ العبارات يف جاء الناقصة األفعال من فعالً جاeین«کم دارهم يف فأصبحوا الّرجفة علي«،»فأخذتهم ُحسباناًویرسل ها
َزلَقا صعيداً َفُتصبَح 5ء السَّ الندامة«،»من عاقبتک فتكون ِمهذاراً تكن »ال

خمسة.۴أربعة.۳ثالثة.۲إثنان.١
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1 4 40 4 79 3 118 3 157 3 196 2 235 4 274 3
2 2 41 3 80 2 119 3 158 2 197 3 236 3 275 3
3 2 42 4 81 3 120 3 159 2 198 4 237 1 276 3
4 4 43 4 82 2 121 4 160 1 199 2 238 3 277 1
5 2 44 4 83 4 122 4 161 2 200 3 239 2 278 4

6 2 45 3 84 3 123 2 162 3 201 4 240 2 279 3

7 4 46 2 85 2 124 2 163 3 202 4 241 2 280 3

8 2 47 4 86 2 125 4 164 1 203 3 242 3 281 4

9 3 48 3 87 3 126 1 165 1 204 3 243 2 282 2

10 3 49 2 88 1 127 3 166 4 205 3 244 4 283 3

11 4 50 2 89 4 128 4 167 3 206 1 245 2 284 3

12 3 51 1 90 3 129 2 168 3 207 1 246 4 285 3

13 4 52 4 91 1 130 4 169 1 208 1 247 4 286 2
14 1 53 4 92 1 131 3 170 3 209 2 248 1 287 2
15 2 54 2 93 3 132 2 171 3 210 2 249 1 288 4
16 1 55 3 94 2 133 2 172 1 211 1 250 3 289 3
17 3 56 4 95 1 134 4 173 4 212 3 251 2
18 2 57 3 96 3 135 1 174 2 213 3 252 3
19 2 58 4 97 3 136 4 175 2 214 4 253 1
20 1 59 3 98 4 137 1 176 1 215 2 254 4
21 3 60 1 99 2 138 3 177 1 216 3 255 4
22 1 61 4 100 3 139 2 178 4 217 1 256 2
23 3 62 1 101 1 140 4 179 2 218 4 257 1
24 4 63 2 102 2 141 2 180 3 219 2 258 2
25 3 64 1 103 4 142 4 181 2 220 2 259 2
26 4 65 2 104 1 143 2 182 2 221 1 260 3
27 2 66 3 105 3 144 1 183 2 222 4 261 4
28 3 67 4 106 3 145 2 184 4 223 2 262 2
29 4 68 4 107 4 146 1 185 3 224 2 263 2
30 1 69 3 108 1 147 4 186 3 225 3 264 1
31 4 70 3 109 2 148 1 187 2 226 1 265 3
32 2 71 2 110 4 149 1 188 3 227 4 266 2
33 3 72 2 111 2 150 2 189 3 228 3 267 1
34 3 73 2 112 3 151 3 190 4 229 2 268 1
35 1 74 3 113 4 152 3 191 3 230 2 269 3
36 4 75 1 114 2 153 2 192 4 231 2 270 2
37 1 76 3 115 1 154 1 193 3 232 1 271 1

38 3 77 3 116 3 155 4 194 2 233 2 272 2

39 3 78 2 117 4 156 2 195 4 234 2 273 2
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