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ْرُس َالدَّ

اْلخاِمُس
ُة ُة َو ااِلْسمیَّ ﴿هذا َخلُق هللِا﴾ - َاْلُجمَلُة اْلِفعلیَّ

در زبان عربی دو نوع جمله داریم: »جملۀ فعلیه« و »جملۀ اسمیه« که هر کدام ریزه کاری های خاص خودشان را دارند. این درس پیش نیاز یادگیری خیلی از 
درس های دیگر است؛ پس خوب حواستان را جمع کنید. به هر حال موضوع این درسمان »انواع جمالت در زبان عربی« است.

در این درس می خواهیم:
2 تعریف و ساختار جملۀ فعلیه را یاد بگیریم. 1 با انواع جمالت در زبان عربی آشنا شویم. 
4 ریزه کاری های جملۀ فعلیه را بررسی کنیم. 3 با فاعل و مفعول آشنا شویم و اطالعاتمان را دربارۀ صفت و مضاف الیه کامل کنیم. 

6 با مبتدا و خبر )و البته انواع خبر( آشنا شویم. 5 تعریف و ساختار جملۀ اسمیه را یاد بگیریم. 
8 و یاد بگیریم جمالت را در عربی شمارش کنیم.  7 ریزه کاری های جملۀ اسمیه را بررسی کنیم. 

جملۀ فعلیه
به مثال های زیر دّقت کنید:

گردی ها در سالن امتحان حاضر شدند. حََضَر الزمالُء في صالة اإلمتحان: هم شا یُطالُع الطالُب دروَسه بدّقة: دانش آموز درس هایش را به دّقت مطالعه می کند. 
جمالت باال با فعل شروع شده اند. ما در زبان فارسی جمالت کمی داریم که با فعل آغاز شوند، اّما در عربی این گونه نیست. به هر حال، به این مدل جمالت در 

زبان عربی جملۀ فعلیه می گوییم.
تعریف: جملۀ فعلیه، جمله ای است که حتماً با فعل شروع می شود.

جملۀ فعلیه، به جز فعل یک رکن اصلی دیگر هم دارد که آن فاعل است. تعریف فاعل یادتان هست؟! اسمی که انجام فعل یا روی دادن حالت به آن نسبت داده می شود.
همۀ فعل ها، فاعل دارند1 بنابراین باید با فاعل بیشتر آشنا شویم.

 فاعل
با هم مثال ببینیم:

یَعتبُر العاقُل بتجارب ماضیه: عاقل از تجربه های گذشته اش عبرت می گیرد؛ همان طور که می بینید، انجام فعل »یَعتبُر« به »العاقُل« نسبت داده شده. می توانیم بپرسیم:
فاعل   فعل 

»چه کسی از تجربه های گذشته اش عبرت می گیرد؟!« که جواب »العاقل« است؛ پس »العاقل« همان فاعل ماست.
تَعیُش األسماُك في میاه األنهار و البحار: ماهی ها در آب های رودها و دریاها زندگی می کنند.

فاعل   فعل 

چه چیزهایی در آب های رودها و دریاها زندگی می کنند؟ ← »األسماك« که همان فاعل ماست.

1 حتماً یادتان هست که در درسنامۀ درس های »3« و »4« گفتیم که بیشتر با هم در مورد »الزم و متعدی« حرف می زنیم. الوعده وفا! فعل های الزم، فعل هایی اند 
که برای کامل شدن معنایشان، فقط و فقط فاعل می خواهند؛2 پس ساختار جملۀ فعلیۀ الزم بدین گونه است:

فعل + فاعل + ... )وابسته های معنایی(

1. البته به جز افعال مجهول و افعال ناقصه.
2. درحقیقت نیازی به مفعول به ندارند!

5
ُة ُة و االْسمیَّ ﴿هذا َخلُق هللِا﴾ - َاْلُجمَلُة اْلِفعلیَّ

اْلخاِمُس
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ُة ُة و االْسمیَّ ﴿هذا َخلُق هللِا﴾ - َاْلُجمَلُة اْلِفعلیَّ

اْلخاِمُس

نکتۀ مکّمل منظورمان از وابسته های معنایی مثالً صفت، جار و مجرور و ... است که به موقعش بررسی شان می کنیم. اینجا خواستیم بگوییم دو رکن اصلی 

جملۀ فعلیۀ الزم، فعل و فاعل اند.
2 از اینجا به بعد با هم قرار می گذاریم که طبق قواعد عربی، هر نقش فقط و فقط یک کلمه است؛ مثالً بالمناسبة اینجا ذکر می کنیم که:

فاعل فقط و فقط یک کلمه است؛ یعنی ممکن است صفت یا مضاف الیه بگیرد. قرارمان این است که طبق دستور زبان عربی، هر نقش فقط یک کلمه باشد:1
یَْدُرُس هؤالء التالمیذ في مدرسة صغیرة: این دانش آموزان در مدرسه ای کوچک درس می خوانند.

وابستۀ فاعل فاعل    فعل 

جَلََس أعضاُء األُسرة أمام التلفاز: اعضای خانواده مقابل تلویزیون نشستند.
مضاف الیه فاعل   

عصفْت ریاٌح شدیدٌة أمس: دیروز، بادهای شدیدی وزیدند.
صفت فاعل   

ـ ، اِن، وَن« در عبارت  ها خواهید دید:2 ـٌ ـُ 3 فاعل را غالباً با عالمت »ـ
جََمع الفاّلُح محصوَل المزرعة: کشاورز، محصول مزرعه را جمع کرد.

فاعل  

جََمع الفلّ احاَن محصوَل المزرعة: دو کشاورز، محصول مزرعه را جمع کردند.
فاعل  

جََمع الفاّلحوَن محصوَل المزرعة: کشاورزان، محصول مزرعه را جمع کردند.
فاعل  

گر فاعلش مثنّی یا جمع باشد، به شکل مفرد آفتابی  4 خوب به مثال های باال دّقت کنید؛ احتماالً از درس 1 یادتان مانده که فعل غایب ابتدای جمله حّتی ا
می شود؛ در مثال های »2« و »3« هرچند »الفاّلحاِن، الفاّلحوَن« مفرد نیستند، اّما چون داریم از فعل غایب در ابتدای جمله استفاده می کنیم، طبق دستور زبان 

عربی، فعل را به صورت مفرد می آوریم. واضح است که در این دو حالت، فعل ها به صورت جمع در فارسی ترجمه می شوند.

گر فعل پس از اسم بیاید )یعنی مثال ها را کمی تغییر بدهیم(، باید فعل و اسم را از نظر صیغه مطابقت بدهیم: نکتۀ مکّمل ا

تغییر الفاّلحون جمعوا ... َجَمَع الفاّلحون  تغییر الفاّلحان جمعا ...   َجَمَع الفاّلحان 
خبر )فعل( مبتدا  خبر )فعل(  مبتدا   

جلوتر خواهید دید که در این حالت، اسم های ابتدای جمله مبتدا محسوب می شوند و ضمیرهای »الف، و« فاعل اند.
5 باید اضافه کنیم که فعل و فاعل از نظر جنس با هم مطابقت دارند:

تحفظ المؤمنات حجابهّن. تَذهُب البنُت إلی السوق.  َسِمَع الصّیادوَن صوتاً مرعباً.  یَغفُر اهلُل ذنوب الناس. 
مؤّنث مؤّنث  مؤّنث  مؤّنث  مذّکر  مذّکر  مذّکر  مذّکر 

نکتۀ مکّمل کالً ما در عربی، جمع غیرانسان را در حکم مفرد مؤّنث حساب می کنیم؛ یعنی فعل، ضمیر، اسم اشاره و ... مربوط به آن را به صورت مفرد 

مؤّنث می آوریم:
تنتشر  األخبار في الصحف.  تنقطع    األشجار في الغابة. 

جمع غیرانسان مفرد مؤّنث  جمع غیرانسان   مفرد مؤّنث 

ّوار إلی کربالء المقّدسة في السنة الماضیة!« عیِّن المناسب لتکمیل الفراغ: 1- »............... الزُّ
2( یُسافِروَن 1( یُسافُِر  

4( سافََر 3( سافَروا  
2- عیِّن الفاعل موصوفاً:

2( حصل العب إیرانّي علی الجائزة الذهبّیة في المسابقة! 1( جاءت حافلة المدرسة فرکبتها التلمیذات سریعاً! 
4( أعطی المدیر مسئولّیة المکتبة إلی زمیلي! 3( ما قسم اهلل شیئاً أفضل من العقل بین عباده! 

1. هرچند از نظر معنا داستان فرق می کند که محل بحث کنکور نیست.
2. یعنی همان عالمت های رفع که در درس 6 بیشتر توضیحشان می دهیم.



مه
ـنا
ــــ
ــــ
ســ

در

عربی انسانی جامع

102

1- اول اینکه با توجه به »السنة الماضیة: سال گذشته« باید از فعل ماضی استفاده کنیم )رد گزینه های »1« و »2«(. دوم اینکه چون فعل غایب ابتدای 

جمله داریم و فاعلش هم به صورت یک اسم مستقل آمده، باید فعل را به صورت مفرد بیاوریم )رد گزینۀ »3«(.
« صفتش است. در گزینۀ »1«، »حافلة« فاعل »جاءْت« است که مضاف الیه )المدرسة( گرفته و »التلمیذات«  2- در گزینۀ »2«، »العٌب« فاعِل »حََصَل« و »إیرانيٌّ

فاعل »رکبْت« است. در گزینۀ »3«، »اهلل« فاعل است )این کلمه هیچ گاه موصوف و مضاف نمی شود(. در گزینۀ »4«، »المدیر« فاعِل »أعطی« است.
به هر حال گزینۀ »2« پاسخ تست است.

6 در جمله ای که فعل نباشد، فاعل هم نداریم: ثمرُة العلم إخالُص العمل: میوۀ دانش، خالص کردن عمل است.
فعلی نداریم که بخواهیم فاعل داشته باشیم. دّقت کنید که »است« از دِل جملۀ اسمیه بیرون آمده!

نکتۀ مکّمل افعال مجهول و نیز فعل های »کاَن، صاَر، أْصبََح، لَیَْس« هم فاعل نمی گیرند!

7 فاعل، همیشه و همیشه بعد از فعل سروکّله اش پیدا می شود؛ بنابراین قبل از فعل، اصالً دنبال فاعل نگردید:
الحارُس َسِهَر اللیل کّله. )جلوتر می بینید که فاعل »َسِهَر« ضمیر »هو« مستتر است.( َسِهَر الحارُس اللیل کّله: نگهبان، تمام شب را بیدار ماند. 

خبر )فعل( مبتدا  فاعل   فعل 

8 گاهی ممکن است بین فعل و فاعل فاصله بیفتد؛ بنابراین توصیه می کنیم که در پیدا کردن فاعل اصالً عجله نکنید:
نََجَح في مسابقة کرة القدم فریُق صّفنا: تیم کالس ما در مسابقۀ فوتبال برنده شد؛ »فریُق« فاعل »نََجَح« است که بینشان »في مسابقة کرة القدم« فاصله انداخته.

فاعل  فعل 

1- عیِّن عبارة یوَجد فیها فاعل:
2( تقّدم التالمیذ في العربّیة ملحوظ! 1( أدب المرء خیر من ذهبه!  
کبر! 4( یشتغل في المصنع أخي األ 3( کان الفرزدق محّباً ألهل البیت!  

2- عیِّن الخطأ )عن قواعد الفعل و الفاعل(:
2( اِمتل المالعب بالمتفّرجین قبل دقائق! 1( نحجِت الطالبات في امتحان اللغة اإلنجلیزیّة! 

4( شارك اآلباء في حفلة یوم المعّلم! 3( تنمو هذه الشجرات من حبوب صغیرة! 
3- عیِّن الصحیح في تعیین الفاعل:

2( تنبعث من هذه األسماك أضواء جمیلة! )هذه( 1( سار إلی بالد کبیرة صدیقي الحمیم! )صدیق( 
4( علَّمنا الدروس معّلم حاذق! )معّلم حاذق(  3( الولد یمشي بسرعة قلیلة في الرصیف! )الولد( 

1- بررسی گزینه ها: گزینۀ »1«: در این گزینه فعل نداریم که بخواهیم فاعل داشته باشیم. / گزینۀ »2«: »پیشرفت دانش آموزان در عربی، قابل مالحظه 

م« مصدر است نه فعل. این را معنای عبارت به ما می گوید. / گزینۀ »3«: »کاَن« داریم؛ پس قضیۀ فاعل منتفی است. / گزینۀ »4«: »یَشتغُل«  است«. »تقدُّ
فعل و »أخ« فاعلش است. )پاسخ: گزینۀ »4«(

2- در گزینۀ »2«، »المالعب« جمع غیرانسان است و فعلش باید به صورت مفرد مؤّنث بیاید ← اِمتلت المالعب. در گزینۀ »1« دّقت کنید که درحقیقت 

کن است )نجحْت( و چون به اسم »ال«دار رسیده، کسره گرفته تا راحت تر خوانده شود. حتماً می دانید که در گزینۀ »4«، »شارَك« چون به  آخر فعل سا
»اآلباء« نسبت داده شده، ابتدای جمله سروکّله اش به صورت مفرد پیدا شده. )پاسخ: گزینه »2«(

3- با هم گزینه ها را بررسی کنیم: گزینۀ »1«: »صدیق« فاعل »ساَر: به راه افتاد، حرکت کرد« است. بین فعل و فاعل فاصله افتاده. / گزینۀ »2«: »نورهای 

زیبایی از این ماهی ها فرستاده می شود«. »أضواء« فاعل »تنبعث« است نه »هذه«. / گزینۀ »3«: فاعل هرگز قبل از فعل نمی آید. / گزینۀ »4«: هر نقش، 
فقط یک کلمه: »معّلم« فاعل و »حاذق« صفتش است. بنابراین گزینۀ »1« پاسخ تستمان است.
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انواع فاعل
فاعل در عربی سه نوع است که کتاب درسی فقط یک نوع از آن را گفته. ما هر سه نوعش را برای شما توضیح می دهیم تا راحت تر و سریع تر به تست ها پاسخ بدهید:

1 اسم ظاهر: یعنی اسمی که به صورت مستقل پس از فعل می آید:
تَتفاهَُم الحیواناُت بلغة عاّمة. اِْشَتَری األُب حاسوباً لولده.  

فاعل )اسم ظاهر( فعل  فاعل )اسم ظاهر(  فعل   

2 ضمیر بارز: یعنی همان ضمایر و شناسه هایی که فعل ها را همراهی می کنند:
أنِت َغَرْسِت غرساً في هذا األُسبوع. الُمزارعون یستخدمون السیاج حول َمزارعهم. 

فعل و فاعلش ضمیر بارز »ِت« فعل و فاعلش ضمیر بارز »و«  مبتدا   

3 ضمیر مستتر: مستتر یعنی پنهان. وقتی فاعلمان نه اسم ظاهر باشد و نه ضمیر بارز، دست به دامن ضمیر مستتر می شویم؛ یعنی ضمیری که درون فعل 
پنهان شده است:

اِقَْرأْ هذه المقالة المفیدة رجاًء. نَبَْدُأ بالکالم بعد التفّکر عنه.  
فعل و فاعلش ضمیر مستتر »أنَت« فعل و فاعلش ضمیر مستتر »نَحُن« 

1- عیِّن الفاعل لیس اسماً ظاهراً:
کرُه مجالسة هذا الرجل لفحشه! 2( أ ض العاقل نفسه للتُّهم!   1( ال یُعرِّ
4( یلتزم هؤالء الطاّلب بآداب الصّف! 3( تجتنب المسلمة عن الغیبة في حیاتها! 

2- عیِّن الخطأ في تعیین الفاعل:
2( حاوِلي للوصول إلی المکانة العالیة في العلم! )ضمیر بارز »ي«( 1( أخرجُت األفکار السلبّیة من ذهني! )ضمیر بارز »ُت«( 

4( حافظ أنشَد ملّمعات في ذروة الجمال! )حافظ( 3( یَقترُب الحیوان المفترس من صیده! )الحیوان( 

ْکَرُه: ناپسند می شمارم« فعل مضارع از صیغۀ متکّلم وحده و فاعلش ضمیر مستتر »أنا« است. در سایر گزینه ها به ترتیب »العاقل، المسلمة، هؤالء«  1- »أ

فاعل از نوع اسم ظاهرند. )پاسخ: گزینۀ »2«(
2- قبالً گفتیم که فاعل هرگز قبل از فعل نمی آید. فاعل فعِل »أنَْشَد« ضمیر مستتر »هو« است. )پاسخ: گزینۀ »4«(

 مفعول یا مفعول به
دربارۀ فعل الزم حرف زدیم: فعلی که برای کامل شدن معنایش فاعل می خواهد و بس:

قد تَزیّنت السماُء بنجوم کثیرة: آسمان با ستاره هایی فراوان زینت داده شده است.
فاعل فعل الزم   

اّما همۀ فعل ها که این طور نیستند: یَقرأ الطالُب ... : دانش آموز می خوانَد ... .
فاعل فعل   

اآلن معنای جمله کامل نشده و ناقص مانده. »یَقرُأ« برای کامل شدن معنایش عالوه بر فاعل، یک کلمۀ دیگر هم می خواهد. می توانیم سؤال کنیم: »دانش آموز چه 
چیزی را می خواند؟!« و مثالً پاسخ بدهیم: »مجّله را«؛ یَقرُأ الطالُب المجّلَة: دانش آموز مجّله را می خواند.

مفعول فاعل  فعل متعدی   

تعریف: به فعل هایی مثل »یَقرُأ« که برای کامل شدن معنایشان، عالوه بر فاعل به مفعول هم نیاز دارند، افعال متعدی می گوییم.
تعریف: مفعول )یا مفعول به( کلمه ای است که کار روی آن انجام می شود. )در مثال باال، »المجّلة« مفعول است؛ عمل خواندن توسط دانش آموز روی آن انجام شده.(

یُشاهُد    الناُس غیمًة في السماء: مردم در آسمان، ابری را مشاهده می کنند.
مفعول فاعل  فعل متعدی 

تعّلْمنا   دروساً من مدرسة الحیاة: از مدرسۀ زندگی، درس هایی را آموختیم.
مفعول فاعل   

فعل متعدی
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فعل + فاعل )+ وابسته های معنایی( 1 الگوی جملۀ فعلیۀ الزم: 

فعل + فاعل + مفعول )+ وابســته های معنایی( 2 الگوی جملۀ فعلیۀ متعدی: 

ـ ، یِْن، یَن«1 خواهید دید: ـً ـ ـَ 1 مفعول را غالباً در عبارت ها با نشانه های »ـ
اُنُْصروا      اللّ هَ بأعمالکم: خداوند را با کارهایتان یاری کنید.

مفعول فعل و فاعل 

 شاهدُت  امرأتیِْن في المسجد: دو زن را در مسجد دیدم.
مفعول فعل و فاعل 

ناَدی الدلیُل المسافریَن في قاعة المطار: راهنما، مسافران را در سالن فرودگاه صدا زد.
مفعول فاعل   فعل 

2 مفعول هم - مانند فاعل - می تواند صفت یا مضاف الیه بگیرد:
اِشتریُت   بیتاً  کبیراً في هذه السنة: امسال خانۀ بزرگی را خریدم. جََمَع الفاّلُح محصوَل المزرعِة: کشاورز، محصول مزرعه را جمع کرد. 

صفت مفعول  فعل و فاعل  مضاف الیه  مفعول  فاعل   فعل 

3 فعل های »کاَن، صاَر، أْصبََح، لَیَْس« عالوه بر اینکه فاعل نمی گیرند، پذیرای مفعول هم نیستند:
لَیَْس الکسالُن ناجحاً في ُأموره: تنبل در کارهایش موفق نیست؛ در این جمله، خبری از فاعل و مفعول نیست.

4 در فارسی نشانۀ مفعول، »را« است؛ درحقیقت ما عادت داریم که مفعول را با »را« ببینیم و پیدا کنیم، اّما در عربی فعل هایی متعدی داریم که مفعولشان در 
ترجمه، به صورت متمم ظاهر می شود. از هر دو مورد مثال ببینیم:

ال یَترُك الصدیُق الوفيُّ اإلنساَن في المشکالت: دوست وفادار انسان را در مشکالت رها نمی کند.
مفعول صفت  فاعل  فعل   

ناَل  أخي هدفَه بالسعي: برادرم با تالش به هدفش رسید.
مفعول فاعل  فعل 

ث      الناَس علی قدر عقولهم: با مردم به اندازۀ خردهایشان سخن بگو. حدِّ
مفعول فعل و فاعل 

: 1- عیِّن ما لیس فیه فعل متعدٍّ
2( حمل المسلمون رایة العلم طوال التاریخ! 1( یلعق القّط جروحه اللتئامها!  
4( تتساقط أوراق األشجار في فصل الخریف! 3( الناس یحترمون من له أدب!  

2- »ال تَرجُع ُأختي من سفرها قبل بدایة السنة الجدیدة!« عیِّن ما لیس في العبارة:
4( مضاف إلیه 3( صفة  2( مفعول  1( فاعل 

1- بررسی گزینه ها: گزینۀ »1«: گربه زخم هایش را برای بهبود یافتنشان لیس می زند. )»ُجروح« مفعول است.( / گزینۀ »2«: مسلمانان در طول تاریخ پرچم 

دانش را حمل کرده اند. )»رایة« مفعول است.( / گزینۀ »3«: مردم احترام می گذارند به کسی که ادب دارد. )»َمْن« مفعول است.( / گزینۀ »4«: در فصل پاییز 
برگ های درختان می افتند. )»تَتساقَُط« فعل الزم است و مفعول نمی گیرد.(؛ پس گزینۀ »4« پاسخ تستمان است.

2- »ُأخت« فاعل »ال تَرِجُع: بازنمی گردد« است. این فعل، الزم است و مفعول نمی گیرد. ضمناً »ي، ها، بدایة، السنة« مضاف الیه و »الجدیدة« صفت است. 

)پاسخ: گزینۀ »2«(

1. همان نشانه های نصب!
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تَحَْتوي: در بردارد )اِحَْتَوی، یَحَْتوي(اِبَْتَعَد: دور شد )اِبَْتَعَد، یَبَْتِعُد( »حّتی تَبَْتِعَد: تا دور شود«

ُك(ِاتّجاه: جهت، سمت، سو كَ، یََتَحرَّ َك: حرکت کرد، تکان خورد )تََحرَّ تََحرَّ

تَنُْشُر: پخش می کند )نََشَر، یَْنُشُر(أداَر: چرخانْد، اداره کرد )أداَر، یُدیُر( »أْن تُدیَر: که بچرخانَد«

ُجْرح: زخمأن تََری: که ببیند

ُك(أنَْشَد: سرود )أنَْشَد، یُْنِشُد( َك، یَُحرِّ َك: حرکت داد، تکان داد )حَرَّ َحرَّ

ُحْمق: حماقت، نادانی ِاْسَتفاَد: استفاده کرد، بهره برد )اِْسَتفاَد، یَْسَتفیُد( »أن یَْسَتفیَد: که بهره ببرد«

ُل(إضافًة إلی: افزون بر َل، یَُحوِّ َل: تبدیل کرد )حَوَّ َحوَّ

ِحْرباء: آفتاب پرستأعشاب طّبّیة: گیاهان دارویی

(أفَْرَز: ترّشح کرد )أفَْرَز، یُْفرُِز( ، یَُدلُّ : راهنمایی کرد )َدلَّ َدلَّ

َك: بی آنکه حرکت دهد«ِالَْتأََم: بهبود یافت )اِلَْتَأَم، یَلَْتئُِم( »حّتی یَلَْتئَِم: تا بهبود یابد« دوَن أْن: بی آنکه »دون أْن تَُحرِّ

َذّم: نکوهشِالِتقاط ُصَوٍر: عکس گرفتن

َذنَب: ُدمإناَرة: نورانی کردن

َزیْت: روغنبارك اهلل فیك: آفرین بر تو

ساَر: حرکت کرد، به راه افتاد )ساَر، یَسیُر(بِّر: نیکی

سائِل: مایعبَّرّي: خشکی، زمینی

َضوء: نوربَّط، بَطَّة: اردک

کتری ظاَلم: تاریکیبکتیریا: با

ُض(بوم، بومَة: جغد َض، یَُعوِّ َض: جبران کرد )َعوَّ َعوَّ

ِقّط: گربه تَأَثََّر: تحت تأثیر قرار گرفت )تََأثََّر، یََتَأثَُّر( 

نََدم: پشیمانی َقیْد: بند 

ِوقایَة: پیشگیریلَِعَق: لیسید )لَِعَق، یَلَْعُق( 

یَْسَتطیُع: می تواند )اِْسَتطاَع، یَْسَتطیُع( ُمضيء: نورانی 

ک کننده  یَستعیُن بِـ : از ... یاری می جوید )اِْسَتعان ← یَْسَتعیُن( ُمطَهِّر: پا

یَنَبِعُث: فرستاده می شود )اِنْبََعَث، یَْنبَِعُث( مَلََك: مالک شد، داشت، فرمانروایی کرد )َملََك، یَْملُِك( 

اِبَْتَعَد: دور شد  اِقَْتَرَب: نزدیک شد
إناَرة  إضاَءة: نورانی کردن

یَحَْتوي  یَْشَتِمُل: دربردارد، شامل می شود
َل: تبدیل کرد َل  بَدَّ حَوَّ

َضوء  نور: نور
ضوء: نور  ظاَلم: تاریکی

َذّم: نکوهش  َمدح: ستایش
ُمضيء: نورانی  ُمظلِم: تاریک

ث: آلوده کننده ک کننده  ُملَوِّ ر: پا ُمطَهِّ
یَْسَتطیُع  یَْقِدُر: می تواند

إحسان: نیکی کردن  إساءة: بدی کردن
َمْملوء: پُر  فارغ: خالی

اِْسَتْعَمَل  اِْسَتْخَدَم: به کار گرفت
َدلَّ  أْرَشَد: راهنمایی کرد
ِسلْم: صلح  حَْرب: جنگ 

أغلََق: بست  فََتَح: باز کرد، گشود
نُفایَة  زبالَة: زباله
َغیْم  َسحاب: ابر

ُحْجَرة  ُغْرفَة: اتاق
قََذَف  َرَمی: پرتاب کرد

فَرِح: خوشحال، شادمان  حزین: ناراحت، غمگین
مِن فضلك  رجاً: لطفاً، خواهشاً

سائِل: مایع  جامِد: جامد
جاِهز  حاِضر: حاضر، آماده

نَْفع: سود  ضّر: زیان
َر: به یاد آورد نَِسَي: فراموش کرد  تََذکَّ

یُْسر: آسانی  ُعْسر: سختی
حُسن: خوبی، نیکی  ُقبْح: زشتی
عداوة: دشمنی  صداقة: دوستی
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َمصابیح: جمع مِصباح: چراغ
أضواء: جمع َضوء: نور
ة: غده ُغَدد: جمع ُغدَّ

أعشاب: جمع ُعشب: گیاه 
ُصَور: جمع صورة: عکس
ُمُدن: جمع مدیَنة: شهر

طُیور: جمع طائر: پرنده
أْذناب: جمع َذنَب: ُدم

1- الغّواصون الّذین ذهبوا إلی أعماق المحیط لیالً: غّواصانی که شب به 
اعماق اقیانوس رفتند.

 گفتیم که موصوالت را بعد از اسم های »ال«دار به صورت »که« ترجمه می کنیم.

نة الّتي ینبعُث ضوؤها من األسماك الُمضیئة:  2- شاهَدوا مئات المصابیح الُملوَّ
صدها چراغ رنگی را دیدند که نورشان از ماهی های نورانی فرستاده می شود.

به روزی  را  تاریکی دریا  و   :  ... 3- و تُحوِّل ظالم البحر إلی نهار ُمضيٍء 
روشن تبدیل می کنند که ...

غّواصان  األسماك:  هذه  أضواء  في  التقاط صور  الغّواصون  یَستطیُع   -4
می توانند در نورهای این ماهی ها عکاسی کنند.

 گاهی می توانیم مصدر را به صورت فعل ترجمه کنیم.

5- هل یُمکن أن یَستفیَد البشر یوماً من تلك المعجزة البحریّة؟: آیا 
ممکن است که انسان روزی از آن معجزۀ دریایی استفاده کند؟

کتری نورانی برای  6- و یَستعیَن بالبکتیریا الُمضیئة إلنارة المدن؟!: و از با
روشن کردن شهرها یاری بجوید؟!

 حرف »أْن« به واسطۀ »و« روی »یَستعیَن« تأثیر معنایی و ظاهری گذاشته است.

7- إّن لسان الِقّط سالح طّبّي دائم: زبان گربه سالح پزشکی همیشگی است.
کید ندارد.  »إّن« در جمالت معاصر و جدید نیازی به تأ

که  از غده هایی است  پر  زیرا آن  ُمطهِّراً:  تُفرُز سائالً  بُِغَدٍد  8- ألنّه مملوء 
ک کننده ترشح می کند. مایعی پا

9- َفَیلعُق الِقّط ُجرحه عّدة مّرات حّتی یَلتئَم: و گربه زخمش را چندین بار 
لیس می زند تا بهبود یابد.

 فعل مضارع بعد از »حّتی« به صورت التزامی ترجمه می شود.

10- إّن بعض الطّیور و الحیوانات تَعرُف بغریزتها األعشاب الطّبّیة: برخی 
پرندگان و حیوانات با غریزه شان گیاهان پزشکی را می شناسند.

11- و تَعلُم کیَف تَستعمُل الُعشب المناسب لِلوقایة من األمراض المختلفة: و 
می دانند چطور گیاه مناسب را برای پیشگیری از بیماری های مختلف به کار گیرند.

12- و قد َدلّت هذه الحیوانات اإلنسان علی الخواّص الطّبّیة لکثیر من 
النباتات البّریّة و غیرها: و این حیوانات انسان را به خواص پزشکی بسیاری 

از گیاهان خشکی و ... راهنمایی کرده اند.
 »قد + ماضی: ماضی نقلی«

زبانی  بعضها:  تتفاهم مع  لغة عاّمة تستطیع من خاللها أن  تَملُك   -13
همگانی دارند که از طریق آن می توانند یکدیگر را بفهمند )و ارتباط برقرار کنند(.

عن  سریعاً  تبتعَد  حّتی  الحیوانات  بقّیة  به  ر  یُحذِّ صوت  للُغراب   -14
منطقة الخطر: کالغ صدایی دارد که با آن به بقیۀ حیوانات هشدار می دهند 

تا به سرعت از منطقۀ خطر دور شوند.
 گاهی »لـِ + اسم« مفهوم »داشتن« را می رساند.

: اردک نزدیک   ... 15- للبطّة ُغّدة بالُقرب من َذنبها تحتوي زیتاً خاّصاً 
ُدمش غّده ای دارد که حاوی روغنی خاص )ویژه( است که ...

16- تَنُشرُه علی جسمها فال یتأثّر بالماء: آن را روی بدنش پخش می کند؛ 
پس تحت تأثیر آب قرار نمی گیرد.

17- تَستطیُع الِحرباء أن تُدیَر عینیها في اتّجاهات مختلفة: آفتاب پرست 
می تواند دو چشمش را در جهت های مختلفی بچرخاند.

 »ن« مثّنی و جمع مذّکر در حالت اضافه حذف می شود: َعیَنیِن + ها: َعیَنیها
 ترجمۀ »َعیَنیها« به »چشمانش« هم اشکالی ندارد.

18- دون أن تُحّرَك رأَسها: بدون اینکه سرش را تکان دهد.

19- ال تَتحّرُك عین البومة: چشم جغد تکان نمی خورد.

20- ولکنّها تُعّوُض هذا النقص بتحریك رأسها في کّل جهة: ولی او، این 
نقص را با تکان دادن سرش در هر جهتی جبران می کند.

21- معلوماتُك کثیرة: اطالعاتت زیاد است.

22- ﴿و ضرب لنا مثالً و نسي َخلقه﴾: برای ما مثلی زد و آفرینش خود 
را فراموش کرد.

23- ﴿یُرید اهلل بکم الُیسر﴾: خداوند برای شما راحتی )آسانی( می خواهد.

کبر الُحمق اإلغراق في المدح و الّذّم: بزرگ ترین نادانی، زیاده روی  24- أ
در ستایش و نکوهش است.

نیکی  به  را  مردم  آیا  أنفسکُم﴾:  بالبّر و تَنسون  الناس  تأمرون  ﴿أ   -25
دستور می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟!

26- ﴿ال یُکّلف اهلل نفساً إاّل وسعها﴾: خداوند به کسی تکلیف نمی دهد، 
مگر به  اندازۀ توانش.
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1- من طلب شیئاً و جّد وجد.
ترجمه: هرکس چیزی را بخواهد و برای آن تالش کند، آن را می یابد.

مفهوم: برای رسیدن به خواسته ها و هدف هایمان باید تالش کنیم و اینکه هیچ تالشی بی نتیجه نخواهد بود.

2- الوقایة خیر من العالج.
ترجمه: پیشگیری بهتر از درمان است.

مفهوم: قبل از وقوع یک مشکل باید به فکر راه حلش بود.

3- ثمرة العلم إخالص العمل.
ترجمه: ثمره و نتیجۀ دانش، خالص کردن عمل است.

مفهوم: علم بی عمل فایده ای ندارد.

4- الندم علی السکوت خیر من الندم علی الکالم.
ترجمه: پشیمانی بابت سکوت از پشیمانی بابت سخن، بهتر است.

مفهوم: سفارش به خاموشی، سنجیده سخن گفتن.

5- العلم صید و الکتابة قید.
ترجمه: دانش، شکار و نگارش بند است.

مفهوم: دانشتان را مکتوب کنید.

6- ﴿أ تأمرون الناس بالبّر و تنسون أنفسکم﴾
ترجمه: آیا مردم را به نیکی دستور می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟

مفهوم: ابتدا خودمان به حرف هایمان عمل کنیم، بعد دیگران را به آن دعوت کنیم.

7- ﴿ال یکّلف اهلل نفساً إاّل وسعها﴾
ترجمه: خداوند به هیچ کس جز به اندازۀ توانش تکلیف نمی دهد.

مفهوم: چیزی که از یک نفر می خواهیم، باید به اندازۀ توانش باشد.

8- َعداوة العاقل خیر من صداقة الجاهل. 
ترجمه: دشمنی دانا، بهتر از دوستی نادان است.

گر دانا دشمنمان و نادان دوستمان باشد. مفهوم: برتری دانا نسبت به نادان، حّتی ا

9- صدور األحرار قبور األسرار.
ترجمه: سینه  های آزادگان، گورهای رازهاست.

مفهوم: افراد آزاده رازدارند و راز خویش و دیگران را برمال نمی کنند.

کل الحسنات. 10- الحسد یأ
ترجمه: حسادت، نیکی ها را می خوَرد.

مفهوم: نکوهش حسادت.

11- ما قسم اهلل للعباد شیئاً أفضل من العقل.
ترجمه: خداوند چیزی بهتر از عقل را میان بندگان تقسیم نکرده است.

مفهوم: اهمیت واالی عقل و خرد.

پرسش های چهارگزینه ای درس 5

واژگان
دة:. 485 عیِّن الّصحیح عن الکلمات الُمحدَّ

»چشم جغد حرکت نمی کند زیرا ثابت است ولی او این نقص را با حرکت دادن سرش در هر جهتی جبران می کند!«:
ُض ك، تَُعوِّ ك، تحرُّ 4 ال تُحرِّ لُ  ك، تحریك، تُبدِّ 3 ال تُحرِّ ُض  ُك، تَحریك، تَُعوِّ 2 ال تََتحرَّ لُ  ك، تُبدِّ ُك، تَحرُّ 1 ال تََتحرَّ

عیِّن العبارة الَّتي لیس فیها المتضاّد:. 486
2 ﴿َسیجعل اهلل بعد عسرٍ یُسراً﴾ 1 عدٌو عاقٌل خیٌر من صدیٍق جاهٍل!  

ْث بالهدوء وقفُت بجانبك! 4 تحدَّ 3 یشتمل الماء علی ثالث  حاالت: جامد و سائل و غاز! 

»هذا الجرح عمیق فـ............... بسهولة و بسرعة!« عّین المناسب لتکمیل الفراغ:. 487
4 ال یُحّذُر 3 ال یَطردُ  2 ال یَلعُق  1 ال یَلتئمُ 

في أّي عبارة ما جاء الترادف أو التَّضاّد؟. 488
2 توجَد األعشاب الکثیرة في هذه المزرعة ولکن في تلك المزرعة ال توجَد النباتات! 1 إّنه ینام في الّساعة الّتاسعة لیالً و یستیقظ في الّساعة الّسابعة صباحاً! 

4 کانوا یبتعدون عن المستوصف و یقتربون من المستشفی! 3 وقف أمام الفندق المرتفع و نظر إلی تلك البئر القدیمة الجمیلة! 
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عّین ما فیه من الکلمات الُمترادفة:. 489
2 الُقرآن نور یُضيء قلوب المؤمنین و یُسبّب ابتعاَد الّناس مِن ظاَلم الجهل! 1 َوجَد َصدیقي حَقیبًة غالیًة فَقَدها في الَمکتبة قبَل أُسبوٍع! 

4 عندما شاهَد زمیلي فقیراً حَزیناً یحتاج إلی الُمساعدة َشعَر بالُغّصة َکثیراً! 3 ُجنودنا یَسَتطیعون الّدفاع عن الَوطن و یَقدرون علی أن یَغلبوا علی األعداء! 

عّین ما جاء فیه التضاّد:. 490
2 علیَك بالّسکوت أمام الُجّهال فَإّن الّسکوت َذهٌب و الکالَم فّضة! 1 الُمؤمن یَبتعُد َعن الَمعاصي و هُو یُقّرُب نَفسهُ إلی اهلل بِخدمِة الّناس! 

4 اِعلم أّن استعماَل هذه الّنباتاِت البّریِّة ُمفیٌد للوِقایِة مِن َمرِض کورونا! 3 َضّل الّشاّب الغافُل َعن َسبیل ربّه فََدّلهُ العالِم علَی الطّریق الحّق! 

عّین الخطأ عن الکلمات المعّینة:. 491
2 شاِهدوا صورًة مِن ظاهرٍة َعجیبٍة حَّیرْت أکثَر ُمواِطنینا. )جمع( ← ُصَور 1 َشرح لَنا أخي الطّبیُب َخواصَّ ذلك الُعشُب الطّبّي. )مفرد( ← خاّصة 

4 َذهَب الغّواُص الماِهُر إلی أعماق الُمحیط األطلسّي لَیالً. )ُمفرد( ← ُعمق 3 یا أوالُد انتِفعوا بِضوِء الُقرآن و استِفدوا مِن تَعالیِمه الَقّیمة. )جمع( ← ضیاء 

عّین الخطأ في تَعریِف الکَلمات:. 492
ّم: َمالمة الّشخص اّلذي نَنکر أعمالَه! 2 الذَّ 1 الِحرباء: الَحیوان اّلذي یَستطیُع تَغییَر لَونِه! 

4 الّذنَب: َمعصیة یُبِعد ارتکابُه المؤمَن عن اهلِل! 3 االستعانة: طلُب المساعدة و النصر من شخص! 

عّین الخطأ َحسب الَحقیَقة و الواِقع:. 493
2 الَقید َمن یُدیُر البالَد باالستعانَة بِالکِبار و األفاضل و الُعلماء! 1 الّزیُت سائل نَستفیُد مِنهُ لِطَبخ الَغذاء أو في الّسّیارة! 

4 البَکتیریا من کائنات حَّیة تُوجُد في الماِء و الّتراب و الَجّو، بَعُضها ُمفیدة! 3 األعشاُب نَباتاٌت لها ساقاٌت َخضراء تَنمو مِن األرض! 

ران:. 494 عیِّن ما یُوَجد فیه جمعان ُمکسَّ
راً! 2 إنَّ لِسان الِقّط ِسالح ِطّبّي دائم أل نَّه مملوء بغدد تُفرُِز سائالً ُمطِهّ 1 شاهدوا مئات المصابیح الُملّونة الَّتي یَنبِعُث ضوؤها من األسماك الُمضیئة! 

هار و یَخُرج في اللیل! 4 ذلك طائر یسکن في األماکن المتروکة یَنام في النَّ ك رأسها!  3 تستطیع الحرباء أن تدیر َعیَنیها في اِّتجاهاٍت مختلفة دون أن تُحرِّ

عیِّن ما فیه جمع تکسیر و جمع سالم معاً:. 495
ة! 2 إنَّ بعض الطُّیور تعرف بغریزتها األعشاب الطّبیَّ 1 اِکَتَشَف الُعلماء أنَّ هذه األضواء تَنبَِعُث من نوٍع من البکتیریا! 

4 الَغّواصون الَّذیَن َذهَبوا إلی أعماق المحیط لیالً! ر به بقیة الَحَیوانات حّتی تبتِعد من الخطر!  3 للُغراب صوت یُحذِّ

عّین الّصحیح للفراغات: »الُعلماء یقوم بِـ............... الُمجَتمع و ُهم ............... النّاَس علی َسبیل الّرّب و ............... ـهم ِمن ظُلماِت الجهالة«. 496
4 إناَرِة، یَدّلوَن، یُخرِجوَن دونَ  3 اِستِعانِة، یَدعوَن، یُبَعِّ 2 إداَرِة، یَهدوَن، یَخُرجونَ  1 إراَدِة، یُرِشدوَن، یَبَتعدونَ 

عّین ما فیه جمع مکّسر أکثر:. 497
2 صدور األحرار قبور األسرار! 1 الغراب من الطیور و هو من جواسیس الغابة! 

4 القیام بالتقاط صور عن هذه الکالب ممنوع! 3 زرُت أحد قصور الملوك اإلیرانّیین في العطالت! 

عّین ما فیه کلمة غریبة حسب المعنی:. 498
2 من قام بإضاعة الفرصة فالندم یأتي إلیه! 1 لسان القط مملوء بغدد تلعق سائالً مطّهراً! 

4 هذه األضواء تنبعث من البکتیریا المضیئة! 3 الطالبة عاهدت أن تعّوض ضعفها في الدروس! 

عّین الصحیح )حسب الحقیقة و الواقع(:. 499
2 ال شّك أّن العالج خیر من الوقایة! 1 ال نَجد البّط إاّل و هو یعیش في الماء!  

4 القّط حیوان یقدر علی إدارة عینیه في اّتجاهات مختلفة دون تحریك رأسه! 3 نعرف البومة بنظرتها العجیبة، هي رمز للشوم في بعض الثقافات أیضاً! 

عّین الخطأ )عن المفردات الّتي تحتها خّط(:. 500
1 هل یمکن لنا أن نستفید من البکتیریا المضیئة إلضاءة الُمدن! )مرادفه: إنارة، مفرده: المدینة(

2 للبطّة غّدة قریبة من ذنَبها تحتوي زیتاً خاصاً! )جمعه: أذناب، مرادفه: تَشمل(

3 یُرسل الغراب صوتاً لبقّیة الحیوانات حّتی تبتعد عن الخطر! )مرادفه: یَنبعُث، مضاّده: تَقترب(

4 اهلل یُرید لعباده الُیسر و السکینة! )مضاّده: الصعوبة، مرادفه: الُهدوء(

عّین ما لیس فیه التضاّد:. 501
2 في ظالم الیأس شاهدت ضوءاً من الرجاء! 1 أکبر الحمق اإلغراق في المدح و الّذّم!  

4 إّنهم یأمرون الناس بالبِّر و ینسون أنفسهم! 3 وجدت کتابي اّلذي کنت قد فقدته قبل یوم! 

عّین الخطأ لتکمیل الفراغات:. 502
2 بعض الحیوانات ............... اإلنساَن علی الخواّص الطّبّیة للنباتات! )َدلَّت( 1 سعدّي الشیرازّي ............... أشعاراً جمیلة باللغة العربّیة! )قد أنشَد( 

4 إذا تأمرون الناس بـ............... فاعملوه أنفسکم في البدایة! )البِّر( 3 تستطیع الحرباء أن ............... عینیها في اّتجاهات مختلفة! )تُرید( 



        عربی انسانی جامع

494

 کلمۀ »تأثیر« بر وزن »تفعیل« و »إعتقاد« بر وزن »إفتعال« دو    479
مصدر مزید در این گزینه هستند. در گزینۀ  »2« »إنتخاب«، در گزینۀ »3« »إقتراح« و 

در گزینۀ »4« »إحتفال«، هر سه از باب »إفتعال« هستند.
 برریسسایرگزینهها: گزینۀ »2«: حروف زائدش »همزه ت« -    480

للغائبة - الزم / گزینۀ »3«: علی وزن اِفَْتَعَل - مجّرد ثالثی / گزینۀ »4«: الزم
ل / باب تفاُعل - الزم/    481  برریسسایرگزینهها: گزینۀ »1«: باب تفعُّ

ل / حرفیِن َل / گزینۀ »4«: باب تفعُّ گزینۀ »3«: حرفیِن - متعدٍّ / تََفعَّ
 »هم نشینی با این دوست تالشگر بیش از قبل به موفقیت در    482

کارهایمان نزدیکمان کرد«.
برریسسایرگزینهها: گزینۀ »1«: بی معنی / گزینۀ »2«: بی معنی / گزینۀ »4«: نزدیک 

کرد از ما
او    483 از  را  امانتش  و   ............ قاضی  به سوی  »مرد  ترجمۀعبارت:   

............ و به منزلش .............. .
ترجمۀگزینهها: گزینۀ »1«: روانه شد - پس گرفت - بازگشت / گزینۀ »2«: رفت - 

تحویل گرفت - پس گرفت / گزینۀ »3«: آوْرد - مراجعه کرد - بازگشت / گزینۀ »4«: 
آمد - تحویل گرفت - بازگردانْد

 ترجمۀعبارت: »بی گمان خداوند از آسمان آب پربرکتی را ............    484
و از میوه ها برای بندگانش رزقی را ............ .

ترجمۀگزینهها: گزینۀ »1«: نازل می کند - خارج می کند/ گزینۀ »2«: نازل می شود - 

 خارج می شود / گزینۀ »3«: نازل می کند - خارج می شود / گزینۀ »4«: نازل می شود - 
بیرون می آوَرد

 ترجمۀکلماتگزینهها: گزینۀ »1«: »ال تتحّركُ: حرکت نمی کند«،    485
ُل: تبدیل می کند« / گزینۀ »2«: »ال تََتحّركُ: حرکت نمی کند«،  ك: حرکت کردن«، »تُبَدِّ »تَحرُّ
ك: حرکت نمی دهد«،  ُض: جبران می کند« / گزینۀ »3«: »ال تَُحرِّ »تحریك: حرکت دادن«، »تَُعوِّ
ك: حرکت نمی دهد«،  ُل: تبدیل می کند« / گزینۀ »4«: »ال تُحرِّ »تحریك: حرکت دادن«، »تُبَدِّ

ُض: جبران می کند« »تحّرک: حرکت کردن«، »تَُعوِّ
صدیق:    486  ≠ دشمن  »عدّو:   :»1« گزینۀ  برریسسایرگزینهها:   

دوست«، »عاقل: دانا ≠ جاهل: نادان« / گزینۀ »2«: »ُعسر: سختی ≠ یُسر: آسانی« / 
گزینۀ »3«: »جامد ≠ سائل: مایع«

 ترجمۀعبارت: »این زخم عمیق است، پس به آسانی و به سرعت    487
.»................

»3«: طرد  »2«: نمی لیسد/ گزینۀ  »1«: بهبود نمی یابد/ گزینۀ  ترجمۀگزینهها: گزینۀ 

نمی کند، دور نمی کند/ گزینۀ »4«: هشدار نمی دهد
 برریسگزینهها: گزینۀ »1«: »یَنام: می خوابد ≠ یستیقظ: بیدار    488

النباتات:   = گیاهان  »األعشاب:   :»2« گزینۀ   / ≠ صباحاً: صبح«  »لیالً: شب  می شود«، 
 گیاهان« / گزینۀ »3«: مترادف یا متضادی ندارد. / گزینۀ »4«: »یبتعدون: دور می شوند ≠ 

یقتربون: نزدیک می شوند«
 »»یَقدروَن = یستطیعون: می توانند«   489
 »السکوت ≠ الکالم«؛ صورت سؤال تضاد را می خواهد که تنها    490

نزدیک  ُب:  »یَُقرِّ و  می شود«  دور  »یبتعد:   ،»1« گزینۀ  در  دارد.  وجود   »2« گزینۀ  در 
در  می کند« متضاد نیستند. متضاد »یبتعد«، »یقترب: نزدیک می شود« است. ضمناً 

: راهنمایی کرد«. : گمراه شد، َدلَّ گزینۀ »3«؛ »َضلَّ
 جمع »ضوء: نور«، »أضواء« است. در سایر گزینه ها جمع و مفرد    491

کلمات صحیح است.
که    492 است  حیوانی  »آفتاب پرست:   :»1« گزینۀ  ترجمۀگزینهها:   

می تواند رنگش را تغییر دهد«. / گزینۀ »2«: »نکوهش: سرزنش کردن شخصی که 
کارهایش را ناپسند می دانیم «. / گزینۀ »3«: »طلب کمک کردن: درخواست کمک 
و یاری از شخصی «. / گزینۀ »4«: »ُدم: گناهی که ارتکابش، مؤمن را از خداوند دور 

می کند «. این تعریف مربوط به »َذنْب: گناه« است.

 ترجمۀگزینهها:  گزینۀ »1«: »روغن مایعی است که از آن برای    493
پختن غذا یا در ماشین استفاده می کنیم «. / گزینۀ »2«: »به بند آوردن کسی است 
که کشور را با استفاده از بزرگان و فاضالن و دانشمندان اداره می کند «. )واژۀ صحیح 
»القائد: رهبر« است.( / گزینۀ »3«: »األعشاب: گیاهانی که دارای ساقه های سبزرنگ 
هستند و در زمین رشد می کنند«. / گزینۀ »4«: »باکتری از موجودات زنده ای است 

.» که در آب و خاک و مواد یافت می شود، بعضی از آن ها مفید هستند
 »المصابیح« جمع مکسر »المصباح: چراغ« و »األسماك« جمع    494

مکسر »السمك: ماهی« است. در گزینۀ »2«، »ُغدد« جمع مکّسر »ُغّدة: غّده« است و در 
گزینۀ »4« »األماکن« جمع مکسر »المکان« است.

 »الغّواصون« جمع مذکر سالم و »أعماق« جمع مکسر است.   495
برریسسایرگزینهها: گزینۀ »1«: »العلماء« و »األضواء« جمع مکسر هستند. / گزینۀ »2«: 

»األعشاب« جمع مکسر است. / گزینۀ »3«: »الحیوانات« جمع مؤنث سالم است.
و    496 .................. جامعه  به  »دانشمندان می پردازند  ترجمۀعبارت:   

آنان .................. مردم را به راه پروردگار و .................. آن ها را از تاریکی های جهالت«.
ترجمۀگزینهها: گزینۀ »1«: اراده کردن - ارشاد می کنند - دور می شوند/ گزینۀ »2«: 

اداره کردن - هدایت می کنند - خارج می شوند / گزینۀ »3«: یاری جستن -  دعوت 
می کنند - دور می کنند/ گزینۀ »4«: نورانی کردن - راهنمایی می کنند -  خارج می کنند

»الطائر:    497 مکسر  جمع  »الطیور«   :»1« گزینۀ  برریسگزینهها:   
پرنده« و »جواسیس« جمع مکسر »جاسوس: جاسوس« / گزینۀ »2«: »األحرار« جمع 
مکسر »الُحّر: آزاده«، »األسرار« جمع مکسر »السّر: راز«، »صدور« جمع مکسر »صدر: 
 سینه« و »قبور« جمع مکسر »قبر: قبر« است. این گزینه بیشترین جمع مکسر را دارد. / 
 گزینۀ »3«: »قصور« جمع مکسر »قصر: قصر«، »الملوك« جمع مکسر »الَملِك: پادشاه« / 
گزینۀ »4«: »ُصَور« جمع مکسر »صورة: عکس« و »الکاِلب« جمع مکسر »الکلب: سگ« 

است.
را    498 پاک کننده ای  مایع  که  است  غده هایی  از  پر  گربه  »زبان   

ترشح  »تُفرُِز:  کلمۀ  باید  می لیسند«  »تَلعُق:  کلمۀ  به جای  گزینه  این  در  می لیسند«؛ 
می کنند« استفاده می شد.

ترجمۀسایرگزینهها: گزینۀ »2«: »هرکس اقدام به از دست دادن فرصت کند پشیمانی 

به سوی او می آید«. / گزینۀ »3«: »دانش آموز تعهد داد که ضعفش را در درس ها جبران 
کند«. / گزینۀ »4«: »این نورها از یک نوع باکتری نورانی فرستاده می شوند«.

 برریسگزینهها:  گزینۀ »1«: »اُردک را نمی یابیم به جز آنکه در    499
 / .» گزینۀ »2«: »شکی نیست که درمان بهتر از پیشگیری است / .» آب زندگی می کند 
گزینۀ »3«: »جغد را می شناسیم با نگاه عجیب آن، همچنین در بعضی از فرهنگ ها 
رمزی برای نحسی است «. / گزینۀ »4«: »گربه حیوانی است که می  تواند چشمانش 

.» را در جهت های مختلف بچرخاند بدون حرکت دادن سرش
می شود«    500 فرستاده  »یَنبعُث:  مترادف  می فرستد«،  »یُرسُل:   

نیست. مترادف »یُرسُل«، فعل »یَبعُث: می فرستد« است.
»المدن:  »إنارة«،  مترادف  کردن«  نورانی  »إضاءة:   :»1« گزینۀ  برریسسایرگزینهها: 

شهرها« مفردش »المدینة: شهر« / گزینۀ »2«: »َذنَب: ُدم« جمعش »أذناب«، »تحتوی: 
الصعوبة: سختی«،   ≠ »الیسر: آسانی   :»4« گزینۀ   / »تَشمل«  بر می گیرد« مترادف  در 

»السکینة: آرامش« مترادف »الَهدوء«
الذّم:    501  ≠ ستایش  »المدح:   :»1« گزینۀ  برریسسایرگزینهها:   

نکوهش« / گزینۀ »2«: »ظالم: تاریکی ≠ ضوء: روشنایی« / گزینۀ »3«: »وجدت: یافتم 
≠ فقدت: گم کردم«

 ترجمۀگزینهها: گزینۀ »1«: »سعدی شیرازی ................. شعرهای    502
زیبایی را به زبان عربی« )سروده است( . / گزینۀ »2«:  »بعضی حیوانات ................... 
 :»3« گزینۀ   /  . کرده  اند(  )راهنمایی  گیاهان«  دارویی  خاصیت های  به  را   انسان 
 . )آفتاب پرست می تواند که ................... چشمانش را در جهت های مختلف« )می خواهد« 
به جای فعل »تُریُد: می خواهد« باید »تُدیُر: بچرخاند« استفاده می شد. / گزینۀ »4«: 


