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عّین األصحَّ و األدقَّ فی األجوبۀ للترجمۀ:   . 1
«زّود اهللا کال من مخلوقاته بخصائص ممتازة حّتی یستفید منها فی الحفاظ عن نفسه مقابل خشونۀ الحیاة!»

خدا هریک از مخلوقاتش را خصوصّیت ممتازي بخشیده تا با آن خود را در زندگی خشن و سخت حفاظت کند!

خدا همۀ مخلوقات را به خصایل برجسته اي مجّهز کرده تا آنها را در حفاظت از خود در برابر نامالیمات زندگی به کار گیرند!

خداوند به هر کدام از آفریده ها خصلت ممتازي داده تا بدان وسیله بتوانند از خود در مقابل خشونت زندگی محافظت نمایند!

خداوند هریک از آفریدگانش خصوصّیاتی برجسته تجهیز کرده تا از آنها در حفاظت از خویش در مقابل خشونت زندگی استفاده کند!

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمه او التعریب او المفهوم:  2
«من ُقتل مظلومًا، فقد جعلنا لِولّیه سلطانًا»

هر کس مظلومانه به قتل برسد، براي صاحب خون او قدرتی قرار می دهیم! چنانچه کسی را مظلومانه به کشتن دهند، اولیاي دم وي را سلطه می دهیم!

کسی که با ظلم کشته شود، ولّی دِم او را قدرتمند ساخته ایم!  آنکه قتل او مظلومانه باشد، صاحب خونش را سلطنت می بخشیم!

.  َعیِّن جواَب الّشرط مجهوًال: 3

َسیئۀ فال ُیْجَزي اِّال ِمْثُلها» َعِمَل َمْن َکُثَر کالُمه َکُثَر َخَطُؤُه.  «َمْن

ْرِس َجیدا َیْرُسْب فی اِالْمِتحاِن!  َمْن ال َیْسَتِمْع إلَی الدَّ ْنُفِسُکم ِمْن َخْیٍر َتِجدوُه ِعنَد اِهللا»  موا ِألَ  «َو ما ُتَقدِّ

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:  4
 «الحلم و الوقار نعمتان ُیزّین اهللا بهما من یشاء!» : حلم و وقار .................. 

دو نعمتی هستند که خداوند هر کس را بخواهد بدانها مزّین می کند! دو نعمتی هستند که هر کس بخواهد، خداوند او را بدانها می آراید!

همان نعمت هایی هستند که آن که مایل باشد، خداوند او را بدان زینت می بخشد! از نعمت هایی هستند که خداوند اگر بخواهد افراد بدان مزّین می شوند!

.  عّین األصحَّ واألدقَّ فی الجواب للترجمۀ:  5
إْن لم َیخضع المظلومون لُخَدع الظالمین سیغلبون علیهم عاجًال أم آجًال!

اگر مظلومان تسلیم نیرنگ هاي ظالمان نشوند، دیر یا زود بر آن ها غلبه خواهند کرد!

هرگاه ستمدیدگان اسیر خدعه هاي ظالمان نگردند، بسیار زود بر آن ها غالب خواهند شد!

ستمدیدگان اگر به خدعه هاي ستمکاران تسلیم نگردند، در آینده اي نزدیک بر آن ها غلبه خواهند یافت!

مظلومان چنانچه زیر بار نیرنگ و خدعه ي ستمکاران نروند، به همین زودي بر آن ها چیره خواهند شد!

.  َعیِّن ما فیه َأداُة الشرِط: 6

ماواِت و ما فی اَألرِض»  ما َقَسَم اُهللا لِْلِعباِد شیئًا َأْفَضَل ِمَن اْلَعْقِل!   «ُیَسبُِّح لَه ما فی السَّ

إذا خاَطَبُهُم اْلجاِهلوَن قالوا َسالمًا» ما نََجَح الّذي لم ینظر فی عواِقب اُألموِر!   «َو

.  َعیِّن ُأسلوَب الّشرط: 7

َمْن خاَف النُّاس ِمن لِسانِِه َفُهَو ِمْن أهِل النِّار!  َشرِّ ِعباِد اِهللا َمْن ُتْکَرُه ُمجالََسُتُه لُِفْحِشِه!  ِمْن ِإّن

یَّارَة فی ذلَک اْلَوْقِت؟  «ما ُیریُد اُهللا لَِیْجَعَل َعَلْیُکْم ِمْن َحَرج ...»  َمْن کاَن ِمنُکم َیُسوُق السَّ

.  َعیِّْن جملًۀ اسمیۀ فی جواِب الّشرط: 8

ُم!  س اْلُمَعلِّ الب ِعنَدما ُیَدرِّ َم َمَع غیِرِه ِمَن الطِّ َأْن ال َیَتَکلَّ ب فسوف َیَتَنبَُّه َزمیُلَک الُمشاِغُب!  الِّ  إْن َتْقَرْأ إنشاَءَك َأماَم الطُّ

َحْسُبُه» َفُهَو ْل َعَلی اِهللا َیَتَوکَّ َمْن  إْن َصَبْرَت، َحَصْلَت َعَلی النَّجاِح فی حیاِتَک!  «َو

.  َعیِّن العبارَة الّتی فیها َأداة شرطیۀ. 9

ْعماِل ال َعَلی اَألقواِل.  ُکّل ما َعرفُتُه َعنک کاَن حقیقًۀ.   إنَّ العاِقَل َمْن َیْعَتِمُد َعَلی اْألَ

وِء ُیمِکن َأن َیَقَع فیه.  ما َتْفَعلُه ِمْن َخْیٍر َتِجْدُه ِفی َحیاِتَک.  ِمَن السُّ َیْقَتِرُب َمْن

نمونه سوال عربى یازدهم درس دوم متوسط
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عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ.   . 10
عّین الخطا فی اسلوب الّشرط:

إن تأخذن من المکتبۀ کتبًا ُترِجْعَنها فی الوقت الُمحّدد!   إن تکن فی نفسِک ذّرة تکبراً تري الناَر!  

إن تحاولین فی تعّلم الّلغۀ العربیۀ ترین ثمرتها فی فهم القرآن!   إن تذهب إلی ذلک الحانوت تجد فیه أشیاء رخیصۀ کثیرة!  

َم ِعْلمًا، َفَلُه َأْجُر َمْن َعِمَل بِِه ال َیْنُقُص ِمن َأجِر الْعاِمِل.» َمّیز جواَب الّشرط: .  «َمْن َعلَّ 11

َم َعلَّ َعِمَل  ال َیْنُقص  بِِه  َعِمَل َأْجُر لَُه

ماِهَی الترجمۀ الّدقیقۀ «إْن َصَبْرَت، َحَصْلَت َعلی النَّجاِح فی حیاِتَک»  . 12

در زندگی خود موفق می شوي زمانی که موفقیت بدست آوري.  اگر در زندگی تالش کرده باشی موفقّیت به دست می آوري.

اگر صبر کنی، در زندگی ات موفقیت بدست می آوري. در زندگی صبر کن تا موفقیت را بدست آوري. 

ِن العبارِة الّتی معنی المضارع: .  َعیِّ 13

ِه التَّْبجیًال!  ِم َوفِّ َصَبْرَت، َحَصَلْت َعَلی النَّجاِح فی حیاِتَک!  ُقْم لِْلُمَعلِّ ِإْن

تًا!  َم ِعْلِم اَألحیاِء َتَعنُّ الُب َیْسَأُل ُمَعلِّ ِس الکیمیاء!  کاَن الطِّ ب َیْسَتِمعوَن إلَی َکالِم ُمَدرِّ الُّ  کاَن الطُّ

ِن الفعل الماضی جوابًا لِلّشرط: .  َعیِّ 14

َم ِعْلَمًا، َفَلُه َأجُر َمْن َعِمَل بِه!  ما ُتْنِفقوا ِمْن َخیٍر َفِإنَّ اهللا بِِه علیٌم» َمْن َعلَّ  «َو

نَُّه َضیََّع َأوقاَتُه!  َر َقْبَل الکالِم، َقلَّ َخَطُؤُه!  ما نََجَح التُّلمیذ فی اإلمتحاِن ِألَ َفکَّ َمْن

.  َعیِّن ما ال َیشَتِمُل َعَلی َأدواِت الّشرط: 15

نَُّه َضیََّع َأوقاَتُه!  ْنُفِسُکم»!  ما نََجَح فی اِالمتحاِن ِألَ  «َو ما  ُتْنِفقوا ِمن خیٍر فِإنَّ اَهللا بِِه َعلیٌم»!  َو إذا خاَطَبُهُم اْلجاِهلوَن قالوا َسالمًا!  «ِإْن َأْحَسْنُتم َأْحَسْنُتم ِألَ

 إقرأ النّص التالی بدّقۀ ثم أجب عن األسئلۀ بما یناسب النّص:  
فی الحیاة أحوال ال تخضع إلرادة اإلنسان، فهی بعض األحیان ُحلوة (فیها َحالوة) حسنۀ و أحیانًا مّرة مکروهۀ! فالمصاعب محّک لإلنسان، إذا استطاع المرء أن یصمد أمامها
یقدر علی تحکیم إرادته علی األّیام، فإنَّ مع العسر ُیسرًا! و لیحذر المرء أن یستسلم و یطمئّن بها؛ ففی ذلک هالکه! و خیر الّناس من عمل فی یوم نعیمه ما یساعده علی العیش

فی یوم بؤسه، ألّن الدهر یومان یوم لک و یوم علیک!

.  أفضل الناس من ..................  16

 تغّلب علی المصیبۀ  ال یخضع سریعًا إلرادة الناس!  یصمد أمام الصعوبات!  ال یري أوضاع العالَم ثابتًۀ فیتأّمل! 

 اقرأ النّص التالی بدّقۀ ثم أجب عن األسئلۀ بما یناسب الّنص: 
مع کّل شروق الّشمس نسمع و نري أنباء االکتشافات و جهود اُالمم نحو حیاة أفضل و مستقبل أسعد! و لکن فی تاریخ الشعوب أمثلۀ خالف ذلک تتحّدث عن ُامم استسلمت
للّراحۀ فأصبحت لقمۀ سهلۀ فی فم األقویاء المتسّلطین! نحن إذا تکاسلنا و اشتغلنا بالّلذائذ و الّراحۀ نتأّخر عن قافلۀ التقّدم. تقدیس العمل و تشجیع الّناس إلی القیام باألعمال

المفیدة عمل ثقافّی تربوّي بحاجۀ إلی تعلیم الّناس من زمن الطفولۀ!

.   «الثقافۀ بحاجۀ إلی  .................. و ..................» عّین المناسب للفراغین: 17

ترك الّلذات/ األوهام الّتربیۀ/ الّتعلیم العّزة/ الکرامۀ الجّد/ االجتهاد

.  یصبح بعض اُالمم المتکاسلۀ لقمۀ سهلۀ لألقویاء ألنّهم ..................  18

اّتخذوا ثقافۀ غیر ثقافۀ األقویاء و ترکوا االکتشافات!  لم یلتفتوا بالّلذات و اهتّموا بتقدیس اآلمال!

دوا (العادة) علی الصبر و الجهاد و المثابرة و ترك الّلذات! لم یتعوَّ أهملوا و تکاسلوا فی حیاتهم و لم یسمعوا کالم األقویاء!

.  عّین الصحیح: 19

سّن الّشباب أفضل وقت لتعّلم اْلمسائل الثقافّیۀ!  ثقافۀ اُالمم مرآة ُتري الحسنات أو السّیئات!

جمیع اُالمم بطلوع الّشمس یتقّدمون فی المجاالت العلمّیۀ! تقدیس العمل بغّض النظر عن حسنه أو سوئه مفید!

.  علی حسب النّص: ..................  20

قافلۀ الحضارة تسرع و لیست هناك اُّمۀ تتأّخر عنها!  الخمول و الّضجر من أسباب فناء الحضارات!

الویل لمن ال یختار الّراحۀ و ال یستسلم، بل یحاول و یجاهد! المتسّلطون راغبون فی اُمم تقّدس العمل و تحترم العامل!
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.  َأِي عبارة ال ُتوَجد فیها أداة الّشرط؟ 21

 َمن ابتسم ِفی بِداَیۀ الّنهار َضِحک فی نهایته.   َمن نادانی ِعندما کنُت أصّلی.  

 َمن َیرحم النَّاس فاهللا َیرَحمه.   َمن جالَس الُعظماَء فی حیاته َأنجز ما لم ینِجزه اآلَخروَن.  

.  عیِّن عبارة لیست فیها اداة شرط: 22

َم اّهللا العباد شیئًا أفضَل ِمْن العقل.   َو ما ُتْنِفقوا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ اَهللا بِِه َعلیٌم.    ما َقسَّ

 و إذا خاطَبُهم الجاهلوَن قالوا سالمًا.   ما َفَعْلَت ِمن الخیرات وجَدتها ذخیرة ِآلخرتک.  

.  َعیِّن «َمْن» شرطیۀ: 23

 َمْن َسَأَل فی ِصَغِره، َأجاَب فی ِکَبِرِه!  َمْن َیْعَلُم ِسرَّ الّسموات و اَألرِض اِّال اُهللا!  َمْن إله غیُر اِهللا َیْأتیُکم بِضیاء!  َمْن َدنا بالبیِت َقْبَل الّضیف! 

رط: ِن ِفعَل اَألمِر فی جواِب الشَّ .  َعیِّ 24

 «ُقْلْ إْن ُتْخفوا ما فی ُصدوِرکم َأو ُتْبدوُه َیْعَلْمُه اُهللا»  «و إذا ُقِرَئ القرآُن فاْسَتِمعوا لَه» 

نیا، َتْحُصْد فی اآلِخَرِة!  ما َمَضی فی َقْلِبک َجَري علی لِسانِک!   ما َتْزَرْع فی الدُّ

.  «من َیتوّقف فی الماضی یمکن أن یفقد مستقبله الّذي یستطیع أن یکون أساس حیاته!»: 25

آن کس که در گذشته بماند، امکان دارد آینده اي را که احتمال دارد پایۀ زندگی او باشد، از دست بدهد!

هرکس در گذشته متوقف شود، ممکن است آینده اش را که می تواند اساس زندگیش باشد، از دست بدهد! 

کسی که در گذشته توقف کند، احتمال دارد آینده اش را از دست بدهد، درحالی که آن ممکن است اساس زندگی او باشد! 

هرکس در گذشته باقی بماند شاید آیندة خود را از دست بدهد، حال آنکه آن آینده قادر است پایۀ زندگیش باشد! 

.  عّین جواب الّشرط مختلفا عن الباقی: 26

َو َمن َیتََّوکَّل َعلی اَِهللا َفُهو َحسُبَه   َمن جاء بِالَحَسَنۀ َفَلُه َعشُر َأمثالِها   من عّلم علما فله أجر من عمل به  ُقل إن ُکنُتم ُتِحبُّوَن اهللا َفاتَِّبُعونِی  

«هرکس در نیکی کردن به دیگران بخل بورزد و آن را بر خود حرام کند، او محروم حقیقی است!» عّین الصحیح:  . 27

ا!   من بخل فی االحسان إلی اآلخرین و حّرمه علی نفسه، فهو المحروم الحقیقّی!    إّن الّذي یبخل أن ُیحسن إلی اآلخرین و یحّرم علی نفسه، فهو المحروم حقَّ

ًا!    إّن المحروم الحقیقّی من بخل و حّرم علی نفسه اإلحسان إلی اآلخرین!   الّذي یبخل اإلحسان إلی اآلخرین و یحّرم ذلک علیه، فهو المحروم حقَّ

ِن الِْعباَرَة الَّتی لَها َمعَنی الَْمضاِرِع: َعیِّ  . 28

َر َقبَل اْلَکالِم َقلَّ َخَطُؤُه. ِم.  َمْن َفکَّ ب َیْسَتِمعوَن إلَی َکالِم الُمَعلِّ الُّ ِۀ األولَی کاَن الطُّ  ِفی اْلِحصَّ

عاَدِة َتعاَدال َقبَل ُأسبوَعیِن.  داَقِۀ، َوالسَّ  َألََّف َعَدٌد ِمَن اْلُعَلماِء ُکُتبًا فی َمجاالِت التَّربَیِۀ، َوالتَّعلیِم.  َفریُق الصَّ

 اقرأ الّنّص التالی و أجب عن األسئلۀ:  
م بَِغیِر صوٍت. و إذاما سمع ِمن أستاذِه َمسَألًۀ َأو ٌم، َتَبسَّ الب فی محَضر األستاِذ أخالٌق و آداٌب: ال ُیکِثُر َکالَمه فی غیِر حاجٍۀ و الَینطُق َکالمًا فیِه إساءٌة لِألدب. َفإن َغَلَبُه َتبسُّ للطِّ

ِحکاَیًۀ َیعِرُفها أصغی إلیه َکأنَُّه لَم َیسَمع بِها من َقبُل و ُیصِغی إلیه بِِإقباٍل و الَیلَتِفُت إلی الَیمیِن و الَیساِر إّال لَِضرورٍة.

.  ما هو معنی الجملۀ: ((ُیصِغی إلَیِه بِإقباٍل))؟ 29

با او خوش برخورد است. با توجه با او حرف می زند. با عالقه به او گوش می دهد. با دقت به او نگاه می کند.

ِم أّال َیلَتِفَت إلَی الَیمیِن َو الَیساِر؟ .  لَِم َیِجُب َعَلی الُمَتَعلَّ 30

اِحِترامًا احِتیاجًا إساَئًۀ َتعلُّمًا

ُم إذا َسِمَع َحدیثًا َیعِرُفُه؟ َیِجُب أن ُیصِغی إلَیِه... .  ماذا َیِجب أن َیعَمَل الُمَتَعلِّ 31

 َکَأنَُّه لَم َیسَمع بِهِ    إّال لِلَضروِرِة ال َیلَتِفُت إلی الَیمیِن بِسوِء اَألَدِب

.  عّین «من» یختلف عن البقیۀ: 32

 من اجتهد فی الّدراسۀ نجح فی اإلمتحان   من تذّوق مّر الحیاة تذّوق حلَوها   َمن حفر حفرة هناك التی وقع فیها الطفل   من یفعل الخیر یَر نتیجۀ عمله  

اّي عبارة یجوز فیها الترجمۀ بصورة (الماضی) أو (المضارع):  . 33

إن تعلَّمت الدرس بدّقۀ نحجَت فی االمتحان.   تکلَّم المعلم مع الناس علی قدر عقولهم.  

شاهدُت فی الصف َمن الیکتُب واجباته.   لم یقَدر الناس أن یعرفوا قدر نعم اهللا.  
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.   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:  34
«إنّما یعیش فی راحۀ من یترك حرص الّدنیا!»:

فقط کسی که حرص دنیا را رها کند، در آسودگی به سر برده است!  فقط کسی که حرص دنیا را ترك کند، در راحتی زندگی می کند!

تنها کسی که حرص دنیا را رها کرده است، هم او در راحتی به سر می برد! کسی که حرص دنیا را ترك کند، فقط در آسایش زندگی کرده است! 

■■

«إّن اهللا ال ُیغیِّر ما بقوم حّتی ُیغیِّروا بأنفسهم»:  . 35

همانا اهللا چیزي را که در دل قوم وجود دارد دگرگون نمی کند، مگر وقتی که درون خویش را دگرگون کنند! 

قطعًا اهللا در آنچه در اقوام وجود دارد تغییر ایجاد نمی کند، مگر زمانی که آنچه در دل هایشان هست تغییر کند! 

همانا خداوند آنچه را در قومی هست تغییر نمی دهد، تا اینکه آنچه را در دل هاي خود دارند تغییر دهند! 

قطعًا خداوند چیزي را که در دل اقوام هست دگرگون نمی سازد، مگر اینکه ابتدا دل هاي خود را دگرگون نمایند! 

عّین ما لیس فیه ُاسلوب الشرط:  . 36

الّناس ینام فإذا ماتوا اِنتبهوا!   من یفعل الّشر و یتوقع الخیر أجهل الناس!  

إن شاءاهللا فسوف نتّخرج کّلنا من المدرسۀ بعد سنتین!   من أهدي إلی إخوانه عیوبهم فهو خیرهم!  

عّین (ما) النافیۀ:  . 37

الغیبۀ أن تذکر أخاك و أختک بما یکرهاِن.   اکبر العیب أْن تعیَب ما فیک مثله.  

الناس اعداء ما جهلوا.   انتظرُت وصول السیارة و ما وصل فی الوقت.  

.   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:   38
 «من  شاور العقالَء فی أمٍر قبل أن یعزم، فقد انتفع!»:

کسی که پیش از عزم به کاري با دانایانی مشورت کرد پس او سود خواهد برد!  هرکس براي انجام دادن کاري با عقال مشورت کرد، پس سود برده است! 

هرکس در امري با عاقالن مشورت کند قبل از این که تصمیم بگیرد، سود برده است!  کسی که با دانایان دربارة هر امري پیش از تصمیم گرفتن مشورت کرد سود می برد!

■■

.  عّین «ما» شرطیَّۀ (فی المعنی): 39

 ما َتنتخب من هذه الکتب فهی ُمفیدٌة لک!  ما أرضی اآلباَء و األمّهات إّال سعادة أوالدهم! 

 ما ِمن عالم یعمل بعلمه إّال و هو َیري الخیر فی نتیجۀ عمله!  ما هو عمُل الّتلمیذ الّذي ال َیدرس بعد إعالن نتائج االمتحانات! 

عّین ما لیَس فیه اسم المبالغۀ:  . 40

اّن اهللا ُیحّب التّوابین و ُیحّب المتطهّرین   ارا.   استغفروا ربّکم انّه کان َغف ازداد ُطّالب صّفنا عدداً و إزدحَم مدرستنا.   َهْب لنا من لَُدنَک رحمًۀ انّک انَت الّوهاب.  

عّین ما لیس فیه ُاسلوب الّشرط:  . 41

من کان اُسوٌة مناسبۀ لکم فی الحیاة!  من َعلَّم إنسانًا أنقذه من ظلمۀ الجهل! 

من عمل البّر و اإلحسان وجد نتیجۀ ذلک حّقا!  من یجالس العقالء یکتسب فضائل کثیرة! 

عّین (ما) الشرطّیۀ:  . 42

َم، شیًئا غیَر توفیقهم.   ما َطَلَبْت ُأمٌّ َأَحبَّْت ِألوالدها التقدُّ ا.   ما َیْکُتب علی الّلوح طالٌِب ُیطالِع دروَسه ُمجد

ما َیْعَبُد هؤالِء الکافروَن فی بالدهم الّتی تکوُن کبیرًة هذِه اَألیَّام.     . ما َفَعْلَن ِمن الخیرات َوَجْدنَها أخیرًة آلخرتهنَّ

عّین ُاسلوب الّشرط:  . 43

إذا قدرت علی عدّوك فاجعل العفو شکراً للقدرة علیه!   إّن توّکل علی اهللا یزیل الشر من الحیاة!  

ما تحّب أن تدرس هذه األّیام مع صدیق یتکاسل!    یعتمد علی نفسه من یجیب أن نتعّلم منه سلوکه!  

عّین عبارة ماجاءت فیها الجملۀ الشرطیۀ:  . 44

ما قّسم اهللا للعباد شیئًا أفضل ِمن العقل!   من غلبت شهوته عقله فهو شّر من البهائم!   من سأل فی صغره أجاب فی کبره!   ما تکتبوا فی رساالتکم نقرأه بّدقۀ!  

عّین «ًما» لیس من أدوات الشرط:  . 45

ما فعلت من الّسیئات رأیَت نتیجتها!   ما تعمل حین یسّلم الّناس علیک!   ما تفعلوا من خیر یعلمه اهللا!   ما تعمل الیوم تحصده غداً حتمًا!  
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عّین (ما) الشرطیۀ:  . 46

ما عّلمْتنی معّلمتی حیَن ذهبَت الیها!   ما االیمان إّال ألهل التقوي ألنّهم علی هدایۀ اهللا!  

ما قال اهللا فی المصحف الکریم قبلُت و آمنُت به!   ما نوع الکالم الذي ُقلَت فی الّصف!  

عّین العبارة التی لها معنی المستقبل:  . 47

َمن عرَف نفسه فقد عرَف ربَّه.   َتعاونوا علی البّر و التقوي.   لم یقل هذا الرجل طول حیاته اّال الحّق.   یتکلُّم المعلمون مع التالمیذ حول الدرس.  

عّین العبارة التی لها معنی المضارع:  . 48

لم ینجْح طالبًا لم یتوّکل علی اهللا.   َمن دعاك الی الحفلۀ و أعطی جائزة لک.   هو َمن کان والی هذا البلد.   ما مرَّ فی قلبک جري علی لسانک.  

اّي عبارة جاء فیها (اسم المبالغۀ و اسم التفضیل) معًا؟  . 49

أحبُّ عباداهللا الی اهللا انفعهم لعبادة.   سوءالظّن و هو اّتهام شخص آلَخر.   اب رحیم.   اتّقواهللا إّن اهللا توٌّ یا سّتار العیوب أنت خیرالراحمین.  

عّین (اسم المفعول) خبرًا:  . 50

کلُّ نفٍس ذائقُۀ الموِت.   سیُّد القوِم خاِدمهم فی السفر.  

هذه االرُض المفروشۀ باألسماء تبدو خیالیا.   البالد االسالمّیۀ ُمجتمَعۀ من الشعوب الکثیرة.  
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« زّود »: تجهیز کرده / « کال من »: هریک / «مخلوقاته» : آفریدگانش /« خصائص ممتازة »: خصوصیّاتی برجسته /« حتّی یستفید »: تا استفاده کند /  «منها» : از آن ها / « فی الحفاظ عن گزینه 4  . 1
نفسه »: در حفاظت از خویش. 

بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

»: «یستفید» ترجمه نشده است و «زندگی خشن» نادرست است.  گزینۀ «

»: «همۀ» نادرست است و «مخلوقات» بدون ضمیر آمده که صحیح نیست.  گزینۀ «

»: «آفریده ها» بدون ضمیر و «خصلت» به صورت مفرد آمده که نادرست است. گزینۀ «
بررسی موارد در سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 2

) َمن از ادات شرط است، پس نباید به صورت موصول «کسی که، کسی» ترجمه شود، عالوه بر این «ولّی» مفرد است و نباید به صورت جمع اولیاي ترجمه شود. 

) آنکه ترجمۀ درستی براي «َمن» شرطیه نیست، «ُقِتَل» فعل مجهول است، نباید به صورت مصدري «قتل او» ترجمه شود. به عالوه «َجَعلنا  ..................  سلطانًا» به غلط به صورت «سلطنت می بخشیم»
ترجمه شده است. 

) «کسی که» براي «َمن» شرطیه ترجمۀ درستی نیست و «قدرتمند ساخته ایم» ترجمۀ درستی براي «َجَعلنا  ..................  سلطانًا» نمی باشد. زیرا ترجمۀ جواب شرط باید به صورت مضارع اخباري باشد. 

: «ال یُْجَزي» جواب شرط است.  در گزینۀ  گزینه 2  . 3
ـ) می دهیم. سوم شخص مفرد «یُفَعل» است.  ـَ فعل مضارع مجهول حرف اّول یعنی حرف مضارع را ضّمه (ــُـ) می دهیم و عین الفعل - یعنی دومین حرف اصلی - را فتحه (ـ

 

) «همان... آن که مایل باشد» درست نیست. ) «خداوند اگر بخواهد افراد بدان مزیّن می شوند» اشتباه است.  ) «هرکس بخواهد» نادرست است.  خطاهاي مهم سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 4
إْن: اگر - لم َیْخَضْع : تسلیم نشدند (به خاطر فعل شرط مضارع معنی می شود.) - عاجًال ام آجًال: دیر یا زود گزینه 1  . 5

زیرا «إذا» جزء ادوات شرط است و «خاَطَب» فعل شرط و «قالوا» جواب شرط است. گزینه 3  . 6

» «َمْن» اسم شرط، «خاَف» فعل شرط، «ُهَو ِمْن أهِل النّاِر» جملۀ اسمیّه جواب شرط است. در گزینۀ « گزینه 2  . 7

: «هو َحْسُبُه» «ُهَو» مبتدا و «َحْسُب» خبر، و کل جمله (مبتدا و خبر) به عنوان جملۀ اسمیه جواب شرط می باشد.  در گزینۀ  گزینه 4  . 8
توجه: اگر جواب شرط جملۀ اسمیه  باشد، غالبًا حرف «فـ» بر سر آن ها می آید که بدان «فاء» جوابیّه و یا جزائیّه گویند.

ترجمه و بررسی گزینۀ درست:  گزینه 4  . 9
هرچه را از خیر و خوبی انجام دهی در زندگی ات می یابی. ما شرطیه است و بر سر دو فعل آمده است. 

در گزینه هاي دیگر (من، ما و من) اسم موصول هستند و معنی کسی که، آنچه می دهند.
«تُحاولین» فعل شرط است و «َتَریْن» جواب شرط است که باید در هر دو «ن» حذف شود.  گزینه 4  . 10

»: «َلُه َأْجُر ...» جواب شرط به صورت جملۀ اسمیه آمده است. در گزینۀ « گزینه 1  . 11
«إْن» حرف شرط است به معنی «اگر» بر سر جملۀ شرطیه غالبًا فعل شرط مضارع التزامی و جواب شرط مضارع اخباري می دهد فرقی ندارد فعل شرط ماضی یا مضارع باشد.  گزینه 4  . 12

گزینه ي  و حرف شرط «إْن» ترجمه نشد امّا گرینه ي «ا» ضمیر«ك» در «حیاتک» ترجمه نشد.
یعنی اگر ادوات شرط (ِاْن، َمْن، ما ...) بر سر جملۀ شرطیه بیایند، فعل شرط و یا جواب شرط فعل ماضی باشد معنی مضارع می دهد که فعل شرط غالبًا معنی مضارع التزامی و جواب گزینه 1  . 13

شرط معنی مضارع اخباري می دهد.

» َفکََّر فعل شرط و َقّل جواب شرط است.  در گزینۀ « گزینه 3  . 14

» «ما» حرف نفی است. » َلُه َأْجُر َمْن َعِمَل ِبِه! جواب شرط است. در گزینۀ « » إنَّ اَهللا ِبِه علیٌم جواب شرط است. در گزینۀ « در گزینۀ «
زیرا «ما» در «ما َنَجَح» حرف نفی است. گزینه 4  . 15

در زندگی شرایطی هست که تسلیم ارادة انسان نمی شود، پس زندگی گاهی شیرین و خوب است و گاهی تلخ و ناپسند است. سختی ها محک زندگی انسان هستند، زمانی که انسان بتواند در مقابل
سختی ها مقاومت کند، می تواند ارادة خود را در این روزها محکم کند. پس با هر سختی آسانی است! انسان باید حذر کند از اینکه تسلیم شود و متوقف شود. که در این کار هالکت است! بهترین

مردم کسی است که در روز نعمت اش کاري را انجام دهد که به زندگی اش در روز سختی کمک کند، چراکه دنیا دو روز است روزي با تو و روزي بر تو(مقابل تو)!

برترین مردم کسی است که ... با توجه به نتیجه گیري آخر متن «اوضاع جهان را ثابت نمی بیند، پس تأمّل می کند» صحیح است. گزینه 4  . 16

با هر طلوع خورشید(همه روزه) اخبار اکتشافات و تالش هاي گروه ها را در راستاي زندگی بهتر و آیندة سعادتمندتر می بینیم و می شنویم. اما در تاریخ امت ها، مثال هایی خالف آن را می بینیم که از
گروه هایی می گوید که تسلیم آسایش شده و لقمۀ آسانی در دهان سلطه گران قدرتمند شدند. ما زمانی که تنبلی کنیم و به لذت ها و آسایش مشغول شویم، از قافلۀ پیشرفت جا می مانیم. مقدس

شمردن کار و تشویق مردم به پرداختن به کارهاي مفید، کاري تربیتی-فرهنگی است که به آموزش مردم از زمان کودکی احتیاج دارد.

با توجه به درك  مطلب ثقافۀ (فرهنگ) به تربیت و تعلیم نیاز دارد.    گزینه 3  . 17

گزینه 4 برخی از ملت هاي تنبل، لقمه اي آسان براي نیرومندان می شوند، زیرا به صبر و جهاد و استقامت و ترك لذت ها عادت نکرده اند.    . 18

با توجه به متن، فرهنگ ملت ها آینه اي است که خوب ها و بدي ها را نشان می دهد.   گزینه 1  . 19

با توجه به متن سستی و تنبلی از علل نابودي تمدن ها است.  گزینه 1  . 20

ترجمۀ گزینۀ درست: چه کسی مرا صدا زد وقتی نماز می خواندم.  گزینه 2  . 21
من در این جمله پرسشی است. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

): هر کس در ابتداي روز لبخند بزند در پایان روز می خندد. گزینۀ (
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): هر کس به مردم رحم کند، پس خداوند به او رحم می کند.  گزینۀ (

): هر کس در زندگی اش با بزرگان همنشینی کند، آنچه را که دیگران آن را انجام نداده اند، انجام می دهد.  گزینۀ (
در سه گزینۀ اول و سوم و چهارم «َمن» اداة شرط است. 

زیرا «ما» شرط نیست.  گزینه 1  . 22

در گزینۀ  « َفِإنَّ اَهللا ِبِه َعلیٌم» و در گزینۀ  « قالوا» و در گزینۀ  « وجَدتها» جواب شرط هستند . 
ادوات شرط «إْن، َمْن، ما» بالفاصله بعد از آن فعل می آید و اگر فعل مضارع باشد، آخر فعل تغییر می کند. یعنی اگر ضّمه  (ــُـ) باشد به سکون (ــْـ) و اگر نون داشته باشد حذف می شود گزینه 1  . 23

» بعد از «َمْن» یک فعل (َدنا) آمده؛ در صورتی که جمله شرطیه باشد » بعد از «َمْن» اسم آمد و در گزینۀ « به جز ساختار «َیفَْعلَْن» و «َتفَْعلَْن». در گزینۀ  «َیْعَلُم» حرکت آخر تغییر نکرد. در گزینۀ «

» به فرض این که «َدنا» فعل شرط باشد جواب شرط ذکر نشده است. غالبًا دو فعل می آید که به فعل اّولی فعل شرط و به فعل دّومی، جواب یا جزاي شرط گویند. در گزینۀ «

»: «اْسَتِمُعوا» فعل امر، جواب شرط است.  در گزینۀ « گزینه 2  . 24
بررسی سایر موارد: 

: «َیْعَلْم» جواب شرط به صورت فعل مضارع  گزینۀ 

: «َتْحُصْد» جواب شرط به صورت فعل مضارع  گزینۀ 

: «َجَري» جواب شرط به صورت فعل ماضی است. گزینۀ 

 ( ) / الّذي یستطیع: که می تواند (رد گزینۀ  یتوقّف: توقف کند، متوقف شود (رد گزینۀ  و  گزینه 2  . 25

در تمام گزینه ها جواب شرط از نوع جمله اسمیه است اما در گزینه  جواب شرط جمله فعلیه می باشد. گزینه 4  . 26

جمله شرطی است زیرا فعل شرط آن به صورت التزامی آمده است، که فقط در گزینۀ  عبارت شرطی آمده است.  گزینه 2  . 27
زیرا فعل شرط و جواب شرط ماضی است و می تواند به صورت مضارع ترجمه شود.  گزینه 2  . 28

: کاَن ... َیْسَتِمعوَن: گوش می دادند، معادل ماضی استمراري    گزینۀ 

: َألََّف َعَدٌد ِمن ... : تالیف کردند ... ماضی    گزینۀ 

: َتعاَدال: مساوي کردند، ماضی  گزینۀ 
دانش آموز در محضر استاد اخالق و آدابی دارد: کالمش را به غیر ضرورت زیاد نکند و کالمی که در آن بی ادبی باشد، نگوید. 

و اگر خنده اش گرفت با صداي بلند نخندد و هرگاه مساله اي یا حکایتی از استاد شنید که آن را می دانست، به شکلی به استاد گوش کند که گویی قبًال آن را نشنیده است و با اشتیاق گوش کند. و در
غیرضرورت رویش را به چپ و راست برنگرداند.

گزینه 2   . 29

ترجمۀ پرسش: چرا بر دانش آموزان واجب است که به راست و چپ توجه نکنند؟  گزینه 4  . 30
ترجمۀ گزینه ها: 

- به خاطر بدي کردن  - به خاطر آموزش                      

- به خاطر احترام  - به خاطر نیاز                          

ترجمۀ پرسش: بر دانش آموز هنگامی  که سخنی  را می شنود که  آن را می داند، چه چیز واجب است؟ واجب است که به  آن گوش دهد...  گزینه 1  . 31
ترجمۀ گزینه ها: 

- مگر به ناچار  - انگار که  آن را نشنیده  است.        

- با بی تربیتی  - به سمت راست توجه نکند.        

در این گزینه من استفهامیه است: ترجمۀ گزینه: چه کسی آنجا چاله اي را حفر کرد که کودك در آن افتاد؟  گزینه 3  . 32
در گزینه هاي دیگر من شرطیه می باشد.

*یادآوري نکتۀ مهم: اگر جواب شرط به صورت ماضی باشد، عالوه بر این که می توانیم آن را (مضارع التزامی و گاهی آینده) ترجمه کنیم، می توانیم به همان صورت که هست یعنی گزینه 2  . 33
(ماضی) هم معنا کنیم!! 

این شرایط فقط در این گزینه وجود دارد! 

): (تکلََّم) فقط به صورت ماضی ترجمه می شود.  بررسی گزینۀ (

): (لم + مضارع: تقْدر) باید (ماضی منفی) ترجمه شود!  بررسی گزینۀ (

): (شاهدُت) نیز یک ماضی است...  بررسی گزینۀ (
رّد گزینه هاي دیگر:  گزینه 1  . 34

«یترُك» مضارع است که به غلط در گزینۀ  به صورت ماضی «رها کرده است» ترجمه شده است. 

«یعیُش» مضارع است که در گزینه هاي  «به سر برده است» و در گزینه  «زندگی کرده است» ترجمه شده که غلط است. 
گزینه 3 بررسی گزینه ها:   . 35

 (  ال یغّیر: تغییر نمی دهد (رد گزینۀ 

 (  بقوم (در قومی) (رد گزینۀ  و  و 

 (  حتی یغّیروا: تا تغییر دهند (رد گزینۀ  و 
در این گزینه (من) به معناي (کسی که) می باشد و جمله شرطی نیست.  گزینه 1  . 36

بررسی سایر گزینه ها: 

»: (ماتو: فعل شرط / ِانتبهوا: جواب شرط) گزینۀ «
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»: ( اُهدي: فعل شرط / فهو خیرهم: جواب شرط)  گزینۀ «

»: (شاء: فعل شرط / فسوف نتّخرج: جواب شرط)  گزینۀ «

( ما وصل: نرسید) فعل ماضی منفی است.  گزینه 3  . 37

): اسم و نقش مفعول به را دارد (آنچه را ...)  بررسی گزینۀ (

): (بما: جارومجرور) و اسم است. (به آنچه ...)  بررسی گزینۀ (

): (اعداء ما) مضاف + مضاف الیه و مجرور است. (دشمن آنچه ...)  بررسی گزینۀ (

) فعل شرط به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.  جمله شرطیه است، َمن: هرکه – شاَوَر: مشورت کند (رد گزینۀ  و  گزینه 4  . 38

) کلمۀ «هر» اضافی است.  فی َامٍْر: در امري (رد گزینۀ 
َقبَل أن َیْعِزَم: قبل از اینکه تصمیم بگیرد. (رد بقیه گزینه ها) 

َفَقد ِانَْتَفَع: سود برده است. ماضی نقلی است. 

ساختار شرط در گزینۀ  مشاهده می شود:  گزینه 1  . 39
ما (ادات شرط) / تنتخب (فعل شرط) / فهی مفیدة لک (جواب شرط به صورت جملۀ اسمیه)  

گزینۀ  و  (ما نفی) و گزینۀ  (ما استفهام یا پرسشی) است. 

(طّالب  مفرده: طالب، اسم فاعل است!)  گزینه 2  . 40

): (الوّهاب: بر وزن فّعال)  بررسی گزینۀ (

): (غّفار: بر وزن فّعال)  بررسی گزینۀ (

): (التّوابین: مفرده، التّواب بر وزن فّعال و مبالغه ...)  بررسی گزینۀ (

»، براي شرط نیامده است. زیرا بعد از آن، فعل شرط و جواب شرطی قابل تشخیص نیست. صورت سؤال گزینه اي را می خواهد که در آن اسلوب شرط نیامده باشد؛ «من» در گزینۀ « گزینه 2  . 41
«من» در این جا کلمۀ پرسشی و به معنی «چه کسی» است. (ترجمه: چه کسی براي شما در زندگی، الگویی مناسب است؟) 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: «من» ادات شرط، «علَّم» فعل شرط و «أنقذ» جواب شرط است.(هر کس انسانی را آموزش دهد از تاریکی نادانی او را نجات می دهد)  گزینۀ «

»: «من» ادات شرط، «یجالس» فعل شرط و «یکتسب» جواب شرط است. (هر کس با عاقالن هم نشینی کند فضایل بسیاري به دست می آورد.)  گزینۀ «

»: «من» ادات شرط، «عمل» فعل شرط و «وجد» جواب شرط است. (هر کس نیکی و احسان را انجام دهد حقیقتًا نتیجۀ آن را می یابد.) گزینۀ «

» ، َفَعلَْن: فعل شرط. َوَجْدَن: جواب شرط.  در این گزینه « گزینه 3  . 42
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (ما) اسم استفهام است.  در گزینۀ «

»: (ما) حرف نفی است.  در گزینۀ «

»: (ما) اسم استفهام است.  در گزینۀ «

در این جمله (ِاذا: هرگاه) ادات شرط و جمله شرطی می باشد. فعل شرط (قدرت) و جواب شرط (فاْجعل) است.  گزینه 2  . 43
بررسی سایر گزینه ها: 

 (ِاّن، من، أن، ما) ادات شرط محسوب نمی شوند و جملۀ شرطی نداریم. 

در این گزینه (ما نفی) است و جمله شرطی نیست.  گزینه 4  . 44
ترجمه: خداوند چیزي را بهتر از عقل براي بندگان تقسیم نکرد.

بررسی سایر گزینه ها: 

»: (فعل شرط: تکتبوا / جواب شرط: نقرأ)  گزینۀ «

»: (فعل شرط: سأل / جواب شرط: أجاب)  گزینۀ «

»: (فعل شرط: غلبت / جواب شرط: فهو شر ِمن البهائم)  گزینۀ «

در این گزینه (ما) پرسشی (استفهام) است و نمی تواند شرط باشد.  گزینه 4  . 45
ترجمه: چه کار انجام می دهی هنگامی که مردم بر تو سالم می کنند؟

(قاَل: فعل شرط + قبلُت: جواب شرط)  گزینه 4  . 46

): (چون قبل از فعل دوم (ذهبُت)، قید زمان یعنی (حیَن) آمده نمی تواند جواب شرط باشد، پس جمله شرطی نیست!)  بررسی گزینۀ (
*یادآوري نکتۀ مهم: هرگز قبل از جواب شرط نباید موارد زیر بیاید: 

 - حروف ناصبه (البته: لن، اشکالی ندارد!) 

 - حروف عطف (و + ثَم + لکْن و ...)  

 - بیشتر قیدهاي زمان (حیَن - عندئٍد - حینئٍذ و ...)  

): این جمالت شرطی نیستند؛ چون باید بعد از ادوات شرط، بالفاصله فعل شرط بیاید!  بررسی گزینه هاي ( و 

) ماي (استفهام، پرسشی) است!  ) ماي (نفی) و در ( در گزینۀ (

*یادآوري مهم: وقتی جمله شرطی باشد، می توانیم جواب شرط را عالوه بر (مضارع اخباري)، به صورت (مستقبل = آینده) نیز ترجمه کنیم!  گزینه 4  . 47

) یک جملۀ شرطی است، با وجود این که جواب شرط به صورت ماضی آمده اما می توان آن را هم به صورت (مضارع اخباري) و هم به صورت (آینده) نیز ترجمه نمود!  پس چون گزینۀ (
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*یادآوري مهم: فعل در دو جا معناي مضارع دارد:  گزینه 1  . 48

) اگر مضارع باشد! به شرطی که بدون (کان) یا حروف (س، سوَف، لم، لن) آمده باشد چون این ها همگی زمان مضارع را عوض می کنند. 

) اگر فعل در جایگاه (فعل شرط) یا (جواب شرط) قرار بگیرد، حتّی اگر ماضی هم باشد، به صورت مضارع ترجمه می شود. 
مانند همین گزینه (آن چه که از قلبت بگذرد بر زبانت جاري می شود!) 

): (َمن) وسط جمله (موصول عام) است، به معناي کسی که، پس اصًال جملۀ شرطی نیست! و فعل به همان صورت که هست (ماضی = کان = بود) ترجمه می شود.  بررسی گزینۀ (

): این جمله شرطی نیست چون جواب شرط ندارد! و فعل به صورت ماضی ترجمه می شود.  بررسی گزینۀ (
*یادآوري مهم: جواب شرط نمی تواند به همراه حرف عطف (و - ُثمَّ - لکن ...) و یا حروف ناصبه (أن - حّتی - َکی و ...) بیاید (البته حرف (لن) اشکالی ندارد) این جمله استفهامی (پرسشی) است. 

مفهوم جمله: (چه کسی تو را صدا زد به مهمانی و به تو جایزه داد؟!) 

): (لم َیْنَجْح: موفق نشد، لم + مضارع = ترجمه به صورت ماضی نقلی منفی)  بررسی گزینۀ (

(سّتار: بر وزن فّعال، اسم مبالغه: بسیار پوشاننده) و (خیر: بهترین، اسم تفضیل) پس هم مبالغه و هم تفضیل دارد!  گزینه 1  . 49

): (تّواب: بسیار توبه پذیر): اسم مبالغه  بررسی گزینۀ (

): (آَخر = َاْاَخر، بر وزن َافَعل) و اسم تفضیل است!  بررسی گزینۀ (

): (أَحّب، بر وزن أَفّل) و (انفع، بر وزن افعل) اسم تفضیل هستند.  بررسی گزینۀ (

(البالُد: مبتدا + االسالمّیۀ: صفت + ُمجتمَعۀ: خبر و اسم مفعول ثالثی مزید از باب (افتعال: اجتهاد)   گزینه 3  . 50

): (سیُّد: مبتدا + القوٍم: مضاف الیه + خادُم: خبر مفرد)  بررسی گزینۀ (

: مبتدا + نفٍس: مضاف الیه + ذائقُۀ: خبر)  ): ( کلُّ بررسی گزینۀ (

): (هذه: مبتدا + األرُض: تابع اسم اشاره یا مشارالیه!) (المفروشۀ: صفت ... تبدو: خبر به صورت جملۀ فعلیه)  بررسی گزینۀ (
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1  . 4

2  . 2

3  . 2

4  . 2

5  . 1

6  . 3

7  . 2

8  . 4

9  . 4

10  . 4

11  . 1

12  . 4

13  . 1

14  . 3

15  . 4

16  . 4

17  . 3

18  . 4

19  . 1

20  . 1

21  . 2

22  . 1

23  . 1

24  . 2

25  . 2

26  . 4

27  . 2

28  . 2

29  . 2

30  . 4

31  . 1

32  . 3

33  . 2

34  . 1

35  . 3

36  . 1

37  . 3

38  . 4

39  . 1

40  . 2

41  . 2

42  . 3

43  . 2

44  . 4

45  . 4

46  . 4

47  . 4

48  . 1

49  . 1

50  . 3
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