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MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: ترجمه و تعریب دشوار

.  َعیِّن الَخطأ فی الَترجمۀ: 1

 الُغصون النضرة نََمت من َحبٍَّۀ : شاخه هاي تروتازه از یک دانه رشد کردند.

 اِّن األنُعم المنهمرة التی نراها من اهللا تعالی : همانا نعمت هاي ریزان که آن ها را می بینیم، از خداوند واال مرتبه است.

 قول الأَْعَلُم نصف العلم : گفتن نمی دانم نیم دانش است.

 من ذا الذي یُْخِرُج من الشجرة الثمرة. : چه کسی از درخت میوه ها را خارج ساخته است؟

حیح:  َعیَّن الصَّ  . 2

ما ظلمهم اهللا و لِکن کانوا أنفسهم یَظْلمون:

خداوند به آنها ستم نمی کند اّما آنها به خودشان ستم می کنند. خداوند به آنها ستم نکرده اّما آنها به خودشان ستم می کردند.

خداوند به آنها ستم نکرده اّما آنها خودشان ستم کرده اند. خداوند به آنها ستم نکرده اّما آنها به خودشان ستم می کنند.

هر که دشمنی کاشت زیان درو کرد:  . 3

من َزَرَع العدوان َحَصَدت الخسارة.  من َزَرَع العداوة َحَصَد الخسارة.  اِْن َزرَعت العدوان َحَصَدت الخسران.  ما َزَرَع العدوان َحَصَد الخسران. 

:« .  عّین الّصحیح عن رقم « 4

  مئٌۀ و سبعٌۀ و ثالثون.    مئٌۀ و ثالثون و سبَعٌۀ.    مئٌۀ و سبعٌۀ و ثالث.    مئٌۀ و ستٌّۀ و ثالثون.  
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:« عیِّن الّصحیح عن رقم «  . 5

 ِمَأتَْیِن و سبعۀ و ستّین.   مأتَْیِن و سبعۀ و سبعین.  مأتْیِن و سبعین و سبعۀ.  مأتْین و سبعین و سبع. 
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.  َعیِّن الَخطأ فی الترجمۀ: 6

مک: این پدیده باران ماهی نامیده می شود.  هذه ظاهرة تَُسّمی َمَطُر السَّ

ثْت فی أمریکا الوسطی: پدیدة باران ماهی در آمریکاي مرکزي اتفاق افتاد.  ظاهرة مطر الّسمک َحدَّ

  ال  تَْیأسوا و إستغِفروا لذنوبهم: ناامید نشوید و براي گناهانشان طلب آمرزش کنید.

ف علی جارك و إبتسم له: همسایه ات را بشناس و به او لبخند بزن.   تََعرَّ

حیح فی الترجمۀ:  .  َعیَّن الصَّ 7

ب البیوت:   تَحَدُث أعاصیر شدیدة فی أمریکا الوسطی تُْسِقُط األشجار و تُخرِّ

طوفان هاي شدیدي در آمریکاي مرکزي رخ داد، به طوري که درختان افتادند و خانه ها ویران شد.

در آمریکاي میانی گرد باد شدیدي ایجاد می شود، به طوري که درختان می افتند و خانه ها خراب می شوند.

طوفان سهمگینی در آمریکاي مرکزي، هر سال اتفاق می افتد، به طوري که درختان سقوط می کنند و خانه ها ویران می شوند.

 گرد بادهاي شدیدي در آمریکاي مرکزي رخ می دهد، به طوري که درختان را می اندازد و خانه ها را ویران می کند.

حیح فی الترجمۀ:   .  َعیِّن الصَّ 8

«ما سعی می کنیم حوادثی که پیرامونمان رخ می دهد را بشناسیم»

 نُحاِول أن نعرف الحوادث التی تَْحُدُث َحْولنا.  نسعی معرفۀ الحوادث التی اَْحَدثَت فی َحْولنا. 

 نَجتهُد أن تُْعَرف الحوادث التی َحَدثَت جانِبنا.  حاَولنا معرفۀ الحادثۀ التی تُْحِدُث َحْولنا. 
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حیح فی الترجمۀ:   .   َعیَّن الصَّ 9

«به کسی که تالش می کند به پراکندن اختالف بین صفوف مسلمین توجه مکن:»

 ال  تَْهتَمَّ بَمن یُحاِوُل بَثَّ الِخالف بین صفوف المسلمین.  ال  تَْعتَمْد بالذي یَْسعی بإنتشار اإلختالف بین المسلمین. 

 ال   تَْنُظْر إلی من یَجتَِهُد نشر الخالف فی صفوف المسلمین.  ال  تَْعتَنی بمن حاَول فی بَثَّ الِخالف بَیَن ُکلِّ المسلمین. 

حیح فی التَّرجمۀ: .  َعیِِّن الصَّ 10

و اَْدِخْلنا فی َرْحمتِک و اَنْت أرَحم الّراحمین: و ما را در رحمت خویش وارد کردي و تو مهربان ترین مهربانان هستی.

أمَّن یُجیُب الُمضَطرَّ اِذا َدعاُه: یا کسی که درمانده هرگاه وي را فرا بخواند، برآورده کند.

و عباُد الّرحمن اِذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما: و بندگان خداي بخشاینده هرگاه نادانان را خطاب قرار دهند، سخن آرام گویند.

اَْحِسْن َکما أْحَسَن اهللا اِلیک: همان گونه که تو نیکی می کنی، خداوند به تو نیکی می کند.

حیحۀ لألفعال الّتالیۀ: .  َعّین الَترجمۀ الصَّ 11

ما لَِعَق: نمی لیسد کانوا ال یَسکنون: زندگی نمی کنند َسیُْصَلُح: تعمیر خواهد شد 2کانا یُْغَسالِن: می شستند  مرد

حیح:  .  َعّین الصَّ 12

ا فی ساحِۀ المدرسِۀ:»  الب نحُن نمارُس نشاطًا ُحر «بعد قلیل ِعندما تفرغ المدرسۀ ِمن الطُّ

بعد از اندك زمانی هنگامی که مدرسه از دانش آموزان خالی می شود ما فعالیت آزادي را در حیاط مدرسه شروع می کنیم.  

بعد از مّدت زمان کوتاهی هنگامی که مدرسه از دانش آموزان خالی می شود ما فعالیت آزادي را در حیاط مدرسه انجام می دهیم.  

هنگامی که مدرسه از دانش آموزان خالی شد، کمی بعد از آن ما فعالیت آزادي را در حیاط مدرسه تمرین کردیم.  

پس از مّدت کمی مدرسه از دانش آموزان خالی شد و ما تمرین فعالیت آزادي را در حیاط مدرسه انجام دادیم. 

ترجمۀ کدام عبارت درست است؟  . 13

َرر المنُتَشرة:  و با ستارگانی چون مروارید هاي پراکنده زینت داد.  جَرة ذاِت الُغصوِن النَِّضَرة:  به آن درخت با شاخه هاي تر و تازه نگاه می کنم. َو زانَُه بِأنُجم َکالدُّ  أنُْظْر لِتلَک الشَّ

 ذاَك ُهَو اهللاُّ الًَذي أَنُعُمُه ُمنَهِمرة:  آن همان خدایی است که نعمت هایش ریزان هستند.  قَوُل «ال أَعلُم» نِصُف الِْعلِم. : سخن «نمی دانم» بخشی از دانش است. 

.  أيُّ ترَجَمۀ َصحیَحٌۀ؟   14

مین فی قاَعِۀ الْمطار َقْبَل ساَعَتْیِن.» «شاَهْدنا َأَحَد الُموظَّ

کارمندي دو ساعت قبل در سالن فرودگاه مرا دید.  یکی از کارمندان ما را در سالن فرودگاه دو ساعت پیش دید. 

یکی از کارمندان سالن فرودگاه ساعتی پیش ما را دید.  یکی از کارمندان را دو ساعت پیش در سالن فرودگاه دیدیم. 

حیَحُۀ َحسب العبارة:  .  ما ِهَی الُْجمَلُۀ الصَّ 15

«ُورََّث جّدي نُقوداً کثیرًة ِألبْنائِِه الَْخمَسِۀ.»

 لَِجّدي َخْمَسُۀ أُوالٍد.  کاَن َجّدي َرُجًال فَقیراً.  ماَت َجّدي بََعَد انْتِهاِء نُقوِدِه.   َجّدي یَعیُش َمع َخْمَسٍۀ ِمْن أوالده. 

.  َأيُّ َجواٍب َصحیٌح؟ 16

 أَْربََعٌۀ و ِستَّون زائُِد اِثنان َو ثَالثون = تِْسَعٌۀ و ِستَّون  ثَمانوَن ناقُِص ثَالثََۀ َعَشَر = َسْبَعٌۀ و ِستَّون 

 َخْمَسٌۀ و ِعشروَن تَقسیٌم َعلی َخْمَسٍۀ = ِعشروَن  َسْبَعٌۀ فی َعْشَرٍة = َسْبَعَۀ َعَشَر 

فِّ التِّاسِع، ُعمُره .................. عامًا.» حیح لِْلَفراِغ؟ «اِبنی فی الصَّ .  ما ُهَو الصَّ 17

 أَْربَعه َعَشَر  الّرابع َعَشَر  أَربعوَن   أَْربََعۀ و ِعشروَن 

حیَحُۀ؟  .  ما هی التَّرَجَمُۀ الصَّ 18

اهَرُة النَّاس َسَنواٍت َطویَلًۀ َفما َوَجدوا لَها َجوابًا.  َحیََّرْت هِذِه الظِّ

این پدیده ها براي سال هاي زیادي موجب تعّجب مردم بود؛ ولی براي آن جوابی نیافتند.  این پدیده سال هاي طوالنی مردم را به تعّجب وا می دارد و براي آن جوابی نمی یابند.

این پدیده  سال هاي طوالنی مردم را حیران کرده است؛ پس براي آن جوابی نیافته اند. مردم از این پدیده سال هاي طوالنی متعّجب بودند  و نتوانستند جوابی براي آن بیابند. 
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حیَحُۀ؟  .  ما هی التَّرَجَمُۀ الصَّ 19

ٍف َعَلی اْألَسماِك الّتی تَتساَقُط َعَلی اْألَرِض. َأْرَسَل الُْعَلماُء َفریقًا لزیاَرِة الَمکاِن َو التَّعرُّ

دانشمندان گروهی را براي دیدن جا و آگاهی یافتن از ماهی هایی که بر زمین می افتادند، فرستادند. 

دانشمندان گروه را براي بازدید از جا و معرفی کردن ماهی هاي افتاده بر زمین، می فرستند.

دانشمندانی گروهی را براي دیدن جا و شناختن ماهی هایی که بر زمین افتاده  بود، فرستادند. 

دانشمندان گروهی را براي دیدن مکان و شناخت ماهی هایی که می افتادند، فرستادند. 

حیَحُۀ؟  .  ما هی التَّرَجَمُۀ الصَّ 20

، َفُانَْتِظروا ِإنی َمَعُکم ِمَن الُمنَتِظریَن. َفُقْل ِإنّما الَْغْیُب ِهللاِّ

پس بگویید که تنها خداوند غیب را می داند، پس شما منتظر باشید و من با شما در انتظار خواهم بود. 

بگو که خداوند داناي غیب است؛ پس شما منتظر ماندید و من با شما از منتظران هستم. 

پس بگو که داناي غیب خداست و بس، اینک شما منتظر باشید، من هم با شما از منتظران هستم. 

بگو تنها خدا غیب را می داند؛ پس منتظر ماندند و من با شما منتظران هستم. 

حیحَۀ: .  َعیِِّن التَّرَجمَۀ الصَّ 21

َق. به این عکس ها نگاه کن تا باور کنی. َوِر َحتّی تَُصدِّ  اُنُْظْر إلَی تِْلَک الصُّ

َمِک» َسنَویًا فی ُجمهوریَِّۀ الُْهندوراس. باران ماهی سال هاست در جمهوري هندوراس رخ می دهد.  یَْحُدُث «َمَطُر السَّ

ٍة. گردباد ها ماهی ها را به شّدت به سوي آسمان می کشد. ماِء بُِقوَّ  یَْسَحُب اِإلْعصاُر اْألَْسماَك إلَی السَّ

َُّکم َمْسؤولوَن َحتّی َعِن الْبِقاِع َو الْبَهائِِم. قطعًا شما حتی مسؤول زمین ها و چارپایان هستید.  إِن

.  تَرَجَمُۀ َأيِّ ِعباَرٍة َصحیَحٌۀ؟ 22

:  مرا شناساند.  الَحْظناه : آن را مالحظه کردیم.  َف َعَلیَّ  اُنُْظْر بِدقٍَّۀ:  با دقّت نگاه می کنم. اِْستَْغَفْرنا : ما را آمرزید.  تََعرَّ

حیِح لآلیِۀ الُْقرآنیِۀ: «َفاْذُکرونی َأْذُکْرکم َو اْشُکروا لی.» .  ما ُهَو الَْمفهوُم غیر الصَّ 23

َُّه فإنَّ اهللاَّ یَْذُکُره.  إِذا تَْذُکروننی فَأنا أَیضًا أَذُکُرُکم.   ال یَْذُکُر اهللاُ اِّال َمْن یَْذُکُرُه.  یَْذُکُر اهللاُ َجمیَع ِعباِدِه َحتِّی إذا ما َذَکُروه.  َمْن ذَکَر َرب

حیحۀ ِمن َحیث الَمعنی: .  َعیِّن العبارَة الصَّ 24

َفِر ِعندما نُسافُِر إلَی بِالٍد أُخري.   عاَدًة نُشاِهُد أفالمًا حقیقیًا فی السینما.  نَحتاُج إلی جواز السَّ

مِک شهریًا فی ُجمهوریًۀ الِهندوراس.   إنَّ المحیِط األِطلسی أکبَُر محیٍط فی العالم.  یَحُدُث َمَطُر السَّ

حیحَۀ:  .  َعیِِّن التَّرجَمَۀ الصَّ 25

«َعَلی ُکلِّ النِّاس َأْن یَتعایَشوا تَعایُشًا ِسلمیًا َمَع بَعِضهم َمَع اْحِتفاِظ ُکلٍّ ِمْنُهم بَِعقائِِده»

هر کدام از مردم باید با حفظ عقایدشان با یکدیگر هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشند. 

همۀ مردم باید با حفظ عقیدة خود بتوانند با یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. 

بر مردم واجب است که به عقاید هم احترام گذاشته و با مسالمت زندگی کنند. 

بر همۀ مردم الزم است که با حفظ عقاید خودشان با یکدیگر هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشند. 

حیَحۀ:   .  َعیِِّن التَّرجَمَۀ الصَّ 26

«. مَِّۀ اإلسالمیَِّۀ فی ُصَوٍر َکثیرةٍ ، ِمنها اجتماِع الُْمسلمیَن فی َمکاٍن واحٍد فی الَْحجِّ
«یََتجّلی إتُّحاد اْألُ

مسلمانان به شکل هاي مختلف همبستگی خود را به نمایش می گذارند، به خصوص در حّج. 

همبستگی اّمت اسالمی در شکل هاي بسیاري جلوه گر می شود، از آن جمله گردهمایی مسلمانان در جاي واحد در حّج.  

همبستگی مّلت هاي مسلمان به شکل هاي متفاوتی نمود پیدا می کند که حّج یکی از آن هاست.

اّمت اسالمی در همۀ زمینه ها همبستگی دارد، بخصوص در اجتماع مسلمانان در حّج. 
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حیَحۀ:  .  َعیِِّن التَّرجَمَۀ الصَّ 27

َأْصِدقائی یُحّبون َقراَءَة ذکریاتی الّتی أکُتُبها ُمنُذ َسَنواٍت.

دوستانم را که دوست دارند خاطراتم را بخوانند سال هاست می شناسم. دوستانم خواندن خاطراتم را که سال هاست می نویسم، دوست دارند. 

دوستانم خاطراتم را که از سال ها پیش نوشته بودم، خواندند.  دوستانم خواندن خاطرات من را که سال پیش نوشته ام، دوست دارند. 

.  َمفهوُم َأيِّ ِعباَرٍة َصحیحۀ؟ 28

 یَأُمُرنا القرآُن بِالَْوحَدِة : یَْأُمُرنا أَن نَکوَن َوحیدیَن.  إِنَّ أَْکَرَمُکم ِعنَد اهللاِ أَتقاُکم: الیَعلو أَحٌد ِعنَد اهللاِ اِّال بِتقواه. 

َّذیَن یَْدعوَن ِمْن دوِن اهللاِ : ال تَتَکلَّموا َمع اَألشخاِص الّذین ال یُؤمنوَن بِاهللاِ.   تختَِلُف الْبِالُد اإلسالمیۀ فی لُغاتها: لِجمیع البالِد اإلسالمیِّۀ لَُغٌۀ واِحَدٌة.  ال تَسبّوا ال

یَِّئُۀ ِعنَد اهللاِ.» .  ما ُهَو َأَقرُب َمفهوٍم إلَی الِْعباَرِة: «ال تَْسَتوي الَْحَسَنُۀ و السَّ 29

یِّئَۀ ِعنَِد اهللاِ.  یِّئَُۀ ال تَتساویاِن ِعنَد اهللاِ.  ال تَْختَِلُف الَْحَسنَُۀ َعِن السَّ یِّئاِت یَْستوي الَْحسناِت.  اَلَْحَسنَُۀ و السَّ یئات َکما یَْقبَُل الحسناِت.  بَغُض السَّ  إِنَّ اهللاَ یَْقبَُل السِّ

حیَحۀ: .  َعیِِّن التَّرجَمَۀ الصَّ 30

عوب الَکثیرة. کشور هاي اسالمی مجموعه اي از جوانان بزرگ هستند.   اَلْبالُد اإلسالمیَُّۀ َمجموَعٌۀ ِمَن الشِّ

 إنَّ القرآن یَأُمُر الُمسلمیَن أّال یَُسبّوا معبوداِت الُمشرکیَن. به درستی که قرآن مسلمانان را به دشنام دادن علیه خدایان مشرکان دستور می دهد.  

 یَتَجّلی إتِّحاُد اُألمَِّۀ اإلسالمیَِّۀ فی إجتماع الُمسلمیَن فی َمکاٍن واِحٍد. اتّحاد اّمت  اسالمی در اجتماع مسلمانان در یک جا متبلور می شود.  

ان الْعالم. مسلمانان در یک پنجم جهان سکنی گزیده اند.    اَلُْمسلموَن ُخمُس ُسکِّ

حیَحۀ: .  َعیِِّن التَّرجَمَۀ َغیَر الصَّ 31

یافُۀ ثَالثَُۀ اَیٍّام، فَما زاَد فَُهَو َصَدقٌَۀ. مهمانی سه  روز است، پس هر آنچه از آن زیادتر باشد، صدقه است.   اَلضَّ

رافَۀ التناُم فی الیَوِم الواِحد اِّال أقّل ِمْن ثَالثیَن دقیقٍۀ. قطعًا زرافه سی دقیقه در روز می خوابد.    إنَّ الزَّ

کتورة. سر درد داشت، پس نزد خانم دکتر رفت.   کاَن ِعنَدها ُصداٌع فََذَهبَُت ِعنَد الدَّ

خصیَِّۀ. مسواك، خمیردندان و حوله از وسایل بهداشتی شخصی هستند.  حیَّۀ الشَّ  فُرشاُة األسناِن و الَْمعجوُن َو الِمْنَشَفُۀ ِمَن اَألَدواِت الصِّ

«. حیح للِعباَرة: «یا َأیُّها النُّاس! إنَّ أباکم واِحٌد، ال َفْضَل لَِعربیِّ َعَلی َعَجمیِّ و ال َعَجمیَّ َعَلی َعربیٍّ .  َعیِّن المفهوم الصَّ 32

.  ال فَرَق بَیَن النِّاس فَکلُّهم ِعباُد اهللاِ.  بَعُض النِّاس أَفضُل ِمن بَِعٍض ِعنَد اهللا.  لِبَعِض النِّاس فَضٌل َعَلی اآلَخریَن.  عوب َجمیعها َعربیٌّ أو َعَجمیٌّ  اَلشُّ

حیحۀ: .  ما ِهَی التَّرَجَمۀ الصَّ 33

ُض هذا النَّْقَص بِتَحریِک َرْأِسها فی ُکلِّ ِجَهٍۀ : چشم هاي بعضی از حیوانات ثابت است، پس آنان با تکان دادن سر در همۀ جهات این کمبود را جبران می کنند.  ُعیوُن بَْعِض الَْحیَواناِت ثابِتٌَۀ، فَهَی تَُعوِّ

َر الُْغراُب بَقیََّۀ الَحیَواناِت فابتعدوا َعن ِمنَطَقِۀ الخطر : کبوتر بقیۀ حیوانات را برحذر داشت؛ پس از منطقۀ خطر دور شد.   َحذَّ

 الوقایُۀ َخْیٌر ِمَن الِْعالِج :پیشگیري از درمان بهتر است. 

َسِۀ فی َسَفِرنا اَألخیر": باالخره عکس هاي زیبایی از اماکن مقدسه در سفرمان گرفتیم.   اِلْتََقْطنا ُصَوراً َجمیلًۀ ِمَن الَْعتَباِت الُْمقدَّ

حیحِۀ. .  َعیِّن التَّرَجَمَۀ غیَر الصَّ 34

 أََحبُّ ِعباِد اهللا إلَی اهللاِ أَنَْفُعُهم لِِعباده، : بندگان خدایی که نسبت به بندگانش سودمندتر هستند را بیشتر دوست دارم. 

ََّک َمن تُْدِخِل النَّار فََقد أَْخَزْیتَُه، : پروردگارا، هر که را تو به آتش افکنی، او را خوار ساخته اي َّنا، إن  َرب

 ُحْسُن اَألَدِب یَْستُُر قُْبَح النََّسِب، : با ادب بودن بدي نسب را می پوشاند.

. : بزرگ ترین نادانی اغراق کردن در ستایش و نکوهش است.  مَّ
 أَْکبَُر الُْحمِق اْإلغراُق فی الَمدِح والذَّ
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حیحۀ:   .  َعیِّن الّترجمۀ الصَّ 35

م الَْبحِر ِإلَی نَهاٍر ُمضیٍء.» ُل َظالَّ َّذي یَنَبِعُث ِمَن اْألَسماِك الُمضیئۀ تَُحوِّ وء ال   «اَلضُّ

نوري که ماهی هاي نورانی منبعث می کنند، دریاي تاریک را به روشنایی روز تبدیل می کند.

نور است که از ماهی هاي نورانی منعکس می شود و تاریکی دریا را به روز روشن تبدیل می کند.

نوري که از ماهی هاي تابناك منعکس می شود، تاریکی دریا را به روز روشن مبدل می کند.

نور منعکس شده از ماهی ها، تارکی دریا را به روشنایی روز تبدیل می کند.

ا إّال ماشاَء اهللاُ.» حیح: «ال َأْمِلُک لَِنفسی نَفعًا َو ال َضر .  عیِّن الترجمۀ الصَّ 36

برایم نفع و ضرري نیست، مگر این که خدا آن را بخواهد.  مالک نفع یا ضرري نبودم، مگر آنچه خدا خواست. 

مالک نفع و ضرر خودم نیستم تا آنجا که خدا بخواهد.  خود را صاحب نفع یا ضرري نمی دانم، مگر آنچه خدا بخواهد. 

حیح:«لِْلَحیواناِت لَُغُۀ عامٌَّۀ تَسَتطیُع ِمْن ِخاللِها َأْن تََتفاُهْم َمَع بَْعِضها.» .  َعیِّن الصَّ 37

حیوانات زبانی مشترك دارند که می توانند با هم ارتباط برقرار کنند.  زبان عمومی حیوانات باعث می شود که آن ها بتوانند با هم به تفاهم برسند. 

حیوانات زبانی مشترك دارند که توسط آن می توانند همدیگر را بفهمند.  زبان مشترك حیوانات باعث می شود بتوانند از طریق آن همدیگر را بفهمند. 

حیحِۀ؟ .  ما ِهَی الترَجمۀ غیر الصَّ 38

 ما قََسَم اهللاُ لِْلِعباِد َشیئًا أَفَضَل ِمَن الَْعْقِل : خداوند چیزي را بهتر از عقل بین بندگان تقسیم نکرد. 

ُر الَْحیواناِت َحتّی تَْبتَِعَد َعِن الَْخطِر : زرافه صدایی دارد که حیوانات را بر حذر می دارد تا از خطر دور شوند.  رافَِۀ َصوٌت یَُحذِّ  لِلزَّ

 «أَتَأُمروَن النَّاس بِالبِرِّ َو تَنَسْوَن أنُْفَسکم؟»:  آیا مردم را به نیکی دستور می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟

اسانین قبَل اإلسالِم. : قطعًا او در یکی از کاخ هاي پادشاهان ساسانی پیش از اسالم است.  َُّه أََحُد قُصوِر الُْملوِك السَّ  إن

.  تَرَجَمُۀ َأيِّ عباَرٍة غیُر صحیحٍۀ؟ 39

 اَللُهمَّ اْجَعلنی شکوراً و اْجَعْلنی َصبوراً: خداوندا مرا شکرگزار و شکیبا قرار بده.  لُِکلِّ َذنٍب تَوبٌَۀ إِّال سوَء الُخُلِق: همۀ گناهان توبه دارند، جز بد اخالقی. 

ُجَل ِمَن الَْغْرِق: تصمیم گرفتم مرد را از غرق شدن، نجات دهم.  تَعالی نَقَرْأ َصفَحتَْیِن ِمْن هِذِه الَْجریدِة: بیا دو صفحه از این روزنامه را بخوانیم.   َعَزْمُت أَْن أُنِقَذ الرَّ

.  ما ُهَو َأْقَرُب َمفهوم لِآلیَِۀ الُْقرآنیَّۀ «َویَقوُل الْکاِفُر یا لَْیَتنی ُکْنُت تُرابًا»؟ 40

َّه إرتََکَب َخطأ ولِکْن ال یَْنَدُم َعلی ذلَک.   اَلْکافُِر یَنَدُم َعَلی َعَمِلِه.  الکافُِر یَْعِرُف أَن

 اَلْکافُِر یؤِمُن بِما یَْفَعُلُه.  اَلْکافُِر یَْحِسُب نَْفَسُه أَْفَضَل النِّاس. 

.  «َکَتَب َحمیٌد ِرسالًۀ لَِصدیقه.» إنَْتِخب الجملَۀ التی ِفعلها َمجهوٌل. 41

 ُکتِبَْت ِرسالٌَۀ لَِصدیِق َحمیٍد.   َکتََب ِرسالًۀ لِصدیقه.   َکتبَْت َحمیٌد رسالٌَۀ لَِصدیقه.   ُکتَِب ِرسالٌَۀ لِصدیق حمید.  

.  َأيُّ تَرَجَمٍۀ غیُر َصحیَحٍۀ؟ 42

 أََمَرُهم ذوالَْقرنَْیِن بَِأن یَأتوا بالَحدید و النُّحاس.  ذوالقرنین به آنان دستور داد که آهن و مس بیاورند. 

 کانوا فی َعذاٍب شدیٍد ِمْن قبیَلتَْیِن َوحشیَّتَیِن. دو قبیلۀ وحشی در عذاب شدیدي بودند. 

 إنَّ ِرجاَل هاتین الَْقبیَلتَْیِن ُمفِسدوَن یَهُجموَن َعَلینا. قطعًا مردان این دو قبیله فاسدند و به ما حمله می کنند.

 َو ال تَْلِمزوا أَنفَسُکم َو ال تنابَزوا باأللقاِب. و از خودتان عیب نگیرید و به همدیگر لقب هاي زشت ندهید.

حیَحَۀ: .  اِنَْتِخِب التَّرَجَمَۀ الصَّ 43

ِة آیاٍت فی القرآن اسم ذوالقرنین در تعدادي آیات قرآنی ذکر شده است.    ُذِکَر اْسُم ذي الَْقرنَْیِن بِِعدَّ

 فَخاَطبَُه اهللاُ فی َشأنِهم َو َخیََّرُه فی ُمحاَربَِۀ الُْمشرکیَن. پس خداوند آنان را مخاطب قرار داده و در جنگ با مشرکان صاحب اختیار قرار داد. 

 یُْعَرُف الُْمجرموَن بسیماُهم. مجرمان با چهره هایشان معرفی می شوند.

 َرجاًء أَْعِطنی الَْهدایا الّتی جاَء أَصدقائی بها. لطفًا هدایایی که دوستانم دادند را بیاور. 
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عربی، زبان قرآن 3

الَح َعلی ما َفَعَله.» .  «تََخلََّص الَْقوُم ِمَن الَقبیَلَتْیِن َفَشکروا الَْمِلَک الصِّ 44

قوم از دو قبیله رهایی یافتند؛ پس از پادشاه نیکوکار براي آنچه انجام داده بود، تشکر کردند.  دو قبیله از قوم رهایی یافتند پس از پادشاه نیکوکار به خاطر کارش تشکر کردند. 

قوم از دو قبیله رهایی یافتند و از پادشاه نیکوکارشان به خاطر آن تشکر کردند.  قوم رهایی یافت از دو قبیله و پادشاه نیکوکار به خاطر آن کار از آنان تشکر کرد. 

.  َعیِّن الَخَطَأ فی التَّرَجَمۀ: 45

ین.  بگو که من خود مأمورم که تنها خدا را پرستش کنم و دین را براي او خالص گردانم.  قُْل إِنّی أُِمْرُت أَْعبَُد اهللاَ ُمخِلصًا لَُه الدَّ

ِت اْألوضاُع بین الْبِالِد الُْمختَِلَفۀ. اوضاع بین کشورهاي مختلف به استقرار رسید.   اِْستََقرَّ

َس َو ال نَْغتَْب أََحداً. از تو می خواهیم که تجّسس نکنی و غیبت دیگران را نکنی.   نَرجو ِمنَک أَن ال تَُجسِّ

 ما ِهَی ساَعُۀ دواِمَک؟ ساعت کاري ات چند است؟ 

حیح فی الَترُجمِۀ:  .  َعیِّن الصَّ 46

ْیوِر نُْحَن فی الُْوَکناِت. َو إن َشَکْوُت إلَی الطَّ

و اگر به پرندگان شکایت برم، در النه ها شیون کنند.  قطعًا به پرندگان شکایت بردم، پس در النه ها شیون کردند. 

اگرچه به پرندگان شکایت بردم؛ ولی آن ها در النه ها شیون کردند.  به پرندگان در النه ها شکایت کردم و آن ها شیون کردند. 

.  َعیِّن اَلَْخطأ فی التَّرجمۀ: 47

فِر.    َسیِّد الَقوم خادمهم فی السُّ

سرور قوم خدمتگذار آنان در سفر است. 

 ال استَطیُع أن أُشَحُن َرصیَد َجوالّی.  

نمی توانم تلفن همراهم را شارژ کنم. 

حِن.   ُل لََک بِطاقََۀ الشَّ  ساِمْحنی یا َصدیقی، َسُأبَدِّ

دوست عزیزم مرا بخش، کارت شارژ را برایت عوض می کنم.

 َو الذیُن إذا أَصابَُهُم الْبَغُی ُهم یَْنتَِصروَن.  

و آنان که هرگاه به ایشان ستم شود، یاري می جویند.

حیَحَۀ: .  عیِّن الْعبارة الصَّ 48

وار عبارة َعن زینٍۀ فی ُعنَق الَمرأَِة.  نَعیُش نباناٌت کثیرُة فی الفلواِت.  َفِر.  اَلسُّ  َدنَا و اَْقتََرَب َکِلمتان ُمتراِدفتاِن.  اَلَطیُّار ُهَو َمن یُرِشُد اَلنّاس فی السَّ

یۀ.» َأيُّ َمفهوم أقرُب إلَی هذه العبارِة؟  َو هَی عباَرةٌ َعن َأبیاٍت َممزوَجٍۀ بِالعربیۀ و الفارسِّ
َ
عراِء اإلیرانیَّن ُمَلمٌّعاَت َجمیَلٌۀ .  «لِبَعِض الشُّ 49

نَۀ ِمَن األبیاِت الََعَربیۀ فََقط.  عاُت متَکوِّ ٌع واحٌد َعَلی األقّل.  اَلُمَلمَّ عراِء اإلیراینینَّ لَُهم ُمَلمَّ لشَّ  ُکالُّ

عراِء اإلیرانییَن.  عاِت ِعْنَد الْقلیل ِمَن الشُّ عاِت.  نَِجُد الُمَلمَّ  ْأنَشَد بَْعُض الشعُّراِء الَعَرب مایُسّمی بِالُمَلمِّ

عریِّۀ: .  َعیِّن الَخطأ فی تَرَجمِۀ العباراِت الشِّ 50

ب َحلَّت بِه النَّداَمۀ - هرکس آزموده  اي را بیازماید، پشیمان می شود. َب الُمَجرَّ  َمن َجرَّ

 َحتّی یَذوَق ِمْنُه َکأسًا َمَن الَکراَمۀ.  - تا جامی از بزرگواري از آن چشیده شود. 

ُر َعیشی َو أنَت حاِمُل َشهٍد.  - چه بسیار زندگی ام را تلخ می کنی  در حالی که حامل عسل هستی.   فََکْم تُمرِّ

یِر نُْحَن فِی الُوکناِت.  - و اگر به پرندگان شکایت برم، در النه ها شیون کنند.   َو إن َشکَوُت إلَی الطَّ

.  ما ِهَی الکلمۀ المناسبۀ لِتکمیل الِعبارِة: «إنَّ الُخبَز .................. ِمَن الَْعجیِن.» 51

َمسموٌع َمصنوٌع ُمستَْخرٌج صانٌِع

 َعیِِّن اْألََصحَّ َو اَألَدقَّ فی الَْجواِب لِلتَّرَجَمِۀ ِمْن أو إلَی الَْعربّیۀ:  

.  «َو لََقْد َأْرَسْلنا نوحًا إلَی َقوِمِه َفَلِبَث فیِهم َألَْف َسَنٍۀ إّال خمسیَن عامًا.» 52

نوح را به سوي قومش فرستادیم؛ پس در میان آنان هزار و پنجاه سال را گذراند.

نوح را با قومش فرستادیم؛ پس در میان ایشان هزار سال پنجاه سال کم زندگی کرد.

ما نوح را براي قومش با رسالت فرستادیم تا هزار سال پنجاه سال کم در میان آنان درنگ کند.

و همانا نوح را به سوي قومش فرستادیم و او هزار سال پنجاه سال کم میان قوم درنگ کرد.
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عربی، زبان قرآن 1

.  ما ُهَو الخطأ: 53

ٍة.  چیزي ناگهان با قدرت مرا به باال برد.    َرفََعنی َشیٌء بََغتََۀ إلَی األعلی بُِقوَّ

 لِکنّی َرأَْیُت ُدلفینًا کبیراً یَْقِفُز قُربی فی الْماِء بَِفَرٍح.   ولی دلفین بزرگی را در آب دیدم که کنارم می پرد، پس خوشحال شدم.

 ُهَو الّذي َخَلَق لُکم ما فی األرض جمیعًا. او کسی است که همه آنچه روي زمین است را براي شما خلق کرده  است.

 َسنَُصلُِّح کلَّ َشیٍء بُِسرَعۀ، علی َعینی.  همه چیز را سریعًا تعمیر خواهیم کرد، چشم.  

عوِب الَْکثیَرِة تَْخَتِلُف ِفی لُغاتِها َو َألْوانِها.» نٌَۀ ِمَن الشُّ مَِّۀ اْإلْسالِمیَِّۀ ِفی ُصَوٍر َکثیَرٍة َو ِهَی ُمتَکوِّ
.  «یََتَجّلی اتِّحاُد اْألُ 54

اتحاد امت اسالمی در شکل هاي مختلف جلوه گر می شود و آن از مّلت هاي زیادي تشکیل  شده  است که در زبانشان و رنگ هایشان متفاوتند.

متحد  شدن امت هاي اسالمی در حالت هاي مختلف جلوه گر می شود و آن ها از مردمان زیادي تشکیل  شده اند که زبانشان و رنگ هایشان باهم فرق دارند.

اتحاد امت اسالمی در حالت هاي مختلف جلوه گر می شود و ملت هاي بسیاري از زبان ها و رنگ هاي مختلف تشکیل شده اند.

اتحاد امت اسالمی در شکل هاي مختلف جلوه گر شده است و امت اسالمی از ملت هاي بسیاري با زبان ها و رنگ هاي مختلف تشکیل شده  است.

 . 55

ا لَها./ دلفین ها کوسه را دشمنی براي خود به حساب می آورند. الفیُن َسَمَک الِْقرِش َعدو  تَْحسُب الدَّ

 َعلی ُکلِّ النِّاس أَن یَتعایَشوا َمَع بَْعِضهم تَعایُشًا ِسْلمیا./ همۀ مردم باید با دیگران همزیستی کنند.

 َربِّ إنّی أعوُذبَِک أَن أْسَألََک ما لَْیَس لی بِِه ِعلٌم./ پروردگارا،ما به تو پناه می بریم که چیزي را که نمی دانیم از تو تقاضا کنیم. 

َرِة لِلنِّْفط و أَنَْجِحها فی َمدِّ خطوِط اْألَنابیب./   ایران بزرگ ترین کشور صادرکنندة نفت و موفّق ترین آن ها در کشیدن خط لولۀ نفت است.  َوِل الُْمَصدِّ  إیران ِمْن أَکبَِر الدُّ

 . 56

 ما أَکبََر هذا الْبَیَت الّذي تَسکنوَن فیه. / خانه اي که در آن زندگی می کنید خیلی بزرگ است. 

یوَف بُِکلِّ إکراٍم./ پدربزرگم مهمانان زیادي دارد که با احترام از آنان استقبال می کند.   لِی َجدٌّ ِمضیاٌف یَْستَْقبُِل الضُّ

 ما کاَن الطالُب یَْعِرُف َکْیَف یَْجَمُع الَْعَددْیِن َخْمَسًۀ و عشرین َو ِمئَتَْیِن./ دانش آموز نمی داند چطور دو عدد پانزده و دویست را جمع کند. 

َدقَُۀ فِی الِْقلَِّۀ ِمْن َعالماِت الُْمؤِمِن./ پرهیزگاري در خلوت و صدقه   دادن در حالِت کم   داشتن، از عالمت هاي مؤمن است.   اَلَْوَرُع فِی الَْخْلَوِة َو الصَّ

«شاعر بزرگ در دمشق به دنیا آمد و در همانجا از دنیا رفت.»  . 57

 الشاِعُر الکبیر ُولد فی دمشق و قد یَموُت فی نفس المکان.   ُولَِد الشاِعُر الکبیُر فی دمشق و قد ماَت فی نفِس المکاِن. 

َّذي ولد فی دمشق مات فی نفس المکاِن.   اعُر الکبیُر ال  ُولَِد شاِعٌر کبیٌر فی دمشق و ماَت فی نفس المکان.   الشِّ

«دانشمندان علم تغذیه عقیده دارند که استفادة بیش از حد از روغن باعث بیماري هاي قلبی می شود.»  . 58

یت أکثر ِمَن الالزم تسبُِّب اَألمراَض القلبیۀ.   ُعلماُء التغذیۀ یَعتقدون بأنَّ االستفادة من الّزیت یؤدي إلَی األمراِض القلبیۀ.    یَعتقُد علماُء التغذیِۀ بأنَّ االستفادة ِمَن الزَّ

 اِعتََقد علماُء التَّغذیِۀ بَِأنَّ اإلستفادة الزائِدة من الّزیت تُؤّدي إلَی األمراِض القلبیۀ.   ُعلماُء التغذیۀ یعتقدون بَِأنَّ الزیادة فی استعمال الزیت قد تُؤدي إلی اْألَمراِض القلبیۀ.  

.  کان قد بلغ ذوالقرنین مشرق األرض و مغربها، و عدل بین الناس، حّتی کان یحتسب ملک من الملوك العادلین: 59

ذوالقرنین به شرق زمین و غرب آن رسید و میان مردم عدالت برقرار کرد تا جایی که یکی از پادشاهان عادل شمرده می شد.

ذوالقرنین به شرق زمین و غرب آن رسیده بود و میان مردم عادالنه حکم کرد تا جایی که او را یکی از پادشاهان عادل بر می شمردند.

ذوالقرنین به شرق و غرب زمین رسیده بود، میان مردم عدالت برقرار کرد تا آنجا که حاکمی از حاکمان عادل شمرده شد. 

ذوالقرنین به شرق و غرب زمین رسیده بود و میان مردم عدالت برقرار کرد تا جایی که یکی از پادشاهان عادل شمرده می شد.
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عربی، زبان قرآن 3

عربی، زبان قرآن 2

عیِّن الخطأ:  . 60

 هل تعلم أَنَّک تستطیع أن تَصنع العطِر من النّفط:  آیا می  دانی که تو می توانی از نفت عطر بسازي! 

ن یَبقی ذکَرهم:  دوست دارم که خدا مرا از کسانی قرار دهد که یادشان باقی می ماند!  أُِحّب أن یَجعلنی اهللاُ ممَّ

 للمؤمن کالٌم لیٌِّن یَجذب به قلوَب النّاس:  مؤمن سخنی نرم دارد که به وسیلۀ آن قلب هاي مردم را جذب می کند!

 الّلهم؛ أعِطنا ما تحُب و اجعله فی سبیل َکسب ِرضاك:  خدایا؛ به ما آنچه را دوست داري عطا کن و آن را در راهی قرار بده که راضی هستی! 

.  عّین القراءة الصحیحۀ فی العبارات التالیۀ: 61

َُّه علی نجاِحِه    َوَصَل إلی قوٍم یسکنون قرَب الجبِل    َخَلَق اإلنساُن ضعیفًا فی هذه الحیاًة    قل إنی أََمرُت أن أَعبَد اهللاُ مخلصًا له الّدین   ُشِکَر ذوالقرنین رب

عیِّن الخطأ فی الّترجمۀ:  . 62

نََمت الشجرة ذات األغصان النضرة ِمن حبّۀ:  درخت داراي شاخه هاي ترو تازه از دانه اي رشد کرد! 

نَشکر اهللا علی نَِعمه الکثیرة: خداوند را به خاطر نعمت بسیارش شکر می گوییم!

کان المعّلم یطلب من تالمیذه ترجمۀ هذه النّصوص: معلم از دانش آموزانش ترجمۀ این متون را می خواست!

کیف یتشکلُّ الغیوم الّتی تَُعّد منشأ المطر و الثّلج: چگونه ابرهایی که منشأ باران و برف به شمار می آیند، تشکیل می گردند!

.  عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ :  63

 «من عرف الدنیا معرفًۀ حقیقیۀ، ال تخدع قلبه ظواهرها الخّالبۀ!»:

آنکه حقیقت دنیا را شناخته باشد، ظاهر فریبندة آن، فریبش نمی دهد! اگر کسی واقعًا دنیا را بشناسد، ظاهر دلربایش او را فریب نمی دهد!

هر کس که دنیا را به طور واقعی بشناسد، ظواهر دلرباي آن قلبش را نمی فریبد! آن کسی که دنیا را عمیقًا شناخت، به ظواهر خوش آن، دل خوش نمی کند!

.  عّین الخطأ: من تعّرف علی حقیقۀ الحیاة ال یضّیع عمره فی الکسالۀ و الخمول! 64

هر که حقیقت زندگی خود را بشناسد، عمر را در کسالت و تنبلی و سستی ویران نخواهد کرد!

هر کس با حقیقت زندگی آشنا باشد، عمر خویش را در تنبلی و سستی ضایع نمی کند!

هر آنکه واقعیّت زندگی را بداند، عمر خود را در کسل بودن و سستی تباه نمی کند!

هر کس حقیقت حیات را بشناسد، عمرش را در کسالت و سستی تباه نمی کند!

.  عّین الخطأ: 65

یَجب علی المرأة المسلمۀ منع اآلخرین من التکاسل!: زن مسلمان باید دیگران را از تنبلی منع کند!

لم یُشاَهد فی الحرب أشجع من جیوش اإلسالم: در جنگ شجاع تر از سپاهیان اسالم دیده نشده است.

أنت تَصل إلی أهدافک إن کنت دؤوبّا فی أعمالک!: تو به هدفت خواهی رسید، اگر در کار خویش با پشتکار می بودي!

هبط اإلنسان علی سطح القمر و اکتشف بأنّه کوکب هامد: انسان بر سطح ماه فرود آمد و کشف کرد که آن، ستارة خاموش و سردي است.

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب لِلّتعریب :  66

 «مسلمانان در جستجوي علوم، به دورترین نقطۀ کرة زمین سفر می کردند!» :

 کان المسلمون یرحلون إلی أقصی األرض باحثین عن العلوم! کانوا المسلمین یرحلون إلی أقصی األرض یبحثون عن العلوم!

 المسلمون کان یسافرون إلی أقصی کرة األرض و هم یبحثون عن العلم! إّن المسلمین کانوا یسافرون إلی أبعد نقاط األرض و هم باحثین عن العلوم!

عّین األصّح و األدّق فی الجواب لِلّتعریب :   . 67

 «کودکان در فلسطین از هر طرف بر غاصبان سنگ پرتاب می کنند!» :

الحجارة تَُصَب من األطفال علی األعداء فی فلسطین من کّل جهۀ! یَرمی األطفاُل الفلسطینیّین الحجر من کّل أطراف علی الغاصبین!

األوالد فی أرض فلسطین یصّب األحجار من کل جانب علی الغاصبین! إّن األطفال فی فلسطین یرمون الحجر علی الغاصبین من کّل صوب!
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.  عیَّن األصّح و األدّق للترجمۀ:   68

انسان با استفاده از سنن و قوانین غیرقابل تغییر در جهان به هدف خود خواهد رسید. 

سوف یصل اإلنسان إلی هدفه باستفادته من السنۀ و القوانین دون تغییر. باالنتفاع من السنن و القوانین الّتی التتغیر یصل اإلنسان إلی أهدافه.

اإلنسان یتمتع بالسنن و القوانین التی ال تتغیّر و سوف یصل إلی الغایۀ فی الدنیا. سیصل االنسان إلی غایته باالستفادة من السنن و القوانین التی ال تتغیّر فی العالم.

کّل نفس بما کسبت رهینۀ. عّین األقرب إلی مفهوم اآلیۀ:  . 69

جمال النفس فی اکتساب الثّواب و ما یُسأل عنه!  أیّتها النفس ! ال نجاة إّال بما کسبت من الثّواب فإنّه خیر زاد! 

عمل اإلنسان رفیقه فاختر له ما یُحسنه!  َمن عمل صالحًا فلنفسه و من أساء فعلیها!  

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب لِلّتعریب:  70

 «در گذشته ادباي ما افتخار می کردند که از زبان قرآن براي نوشتن آثار خود استفاده می کنند!»

 فی القدیم اُدباؤنا کان یفتخرون بأنّهم من الّلغۀ القرآنیۀ یستفیدون لکتابۀ آثارهم!  کان اُدباؤنا فی الماضی یفتخرون بأنّهم یستفیدون من لغۀ القرآن لکتابۀ آثارهم! 

 أدیباتنا کانت یفتخرن باالستفادة من الّلغۀ القرآن لکتابۀ آثارهّن فی الماضی!  أهل أدبنا کان یفتخر بأنّهم سیستفیدون من لغۀ قرآن لکتابۀ آثارهم فی القدیم! 

عّین الصحیح:  . 71

ال تتکاسل، فإّن النّجاح ال یُناسب الکسل!: تنبلی مکن که موفقیت با تنبلی تناسب ندارد!

ال تتکاسل الممّرضه الحاذقه عن أعمالها!: اي پرستار ماهر، در انجام کارهایت تنبلی مکن!

شاهد الّطالب درجاتهم فی الصّف فائزین!:   نمرة دانش آموزان کالس را نگاه کن که چگونه موفق هستند!

صاِدق الّذي یُشفق علیک و أنت فی غفلۀ!: آنکه دلسوز تو است، با تو دوستی کرد در حالی که غافل بودي!

.  عّین الخطأ: 72

 الوالدان یخفق قلبهما لحّب أوالدهما دائما!:   والدین قلبشان همواره به عشق فرزندانشان می تپد!

 رأیت إقبال أوالدنا علی التلفزیون قد ازداد!:  توجه فرزندانمان را به تلویزیون می بینیم که زیاد می شود!

 إّن أحّب األعمال عند اهللا أدومها و إن قلت!:  محبوب ترین اعمال نزد خداوند بادوام ترین آن هاست، اگرچه اندك باشد!

 علی  اإلنسان أن یتحّرر من کل عبودیّه إال عبودیّۀ اهللا تعالی!:  بر انسان است که از هر عبودیّتی جز عبودیّت خداوند تعالی آزاد شود!

.  «مفتاح الهدوء هو ان نعلم أنّه ال اثر لرأي اآلخرین فی حیاتنا!»: 73

کلید آرامش یعنی بدانیم براي رأي دیگران در زندگی ما اثري وجود ندارد! کلید آرام بودن این است که نظر دیگران در زندگی ما هیچ تأثیري ندارد!    

کلید آرام بودن آن است که می دانیم براي رأي دیگران در زندگی ما اثري وجود ندارد! کلید آرامش آن است که بدانیم نظر دیگران هیچ تأثیري در زندگی ما ندارد!

«إذا أساء إلیَک أحٌد مقابل مروءتک إلیه، فال تخیر الّناس بما فعل بک حّتی ال تزول المروءة فی الّدنیا!»:  . 74

هنگامی که کسی در مقابل جوانمردي ات به او، به تو بدي کرد، مردم را از آن چه با تو کرده باخبر مکن تا جوانمردي در دنیا از بین نرود!

آن گاه که کسی در برابر جوانمردي تو بدي کرد، به مردم دربارة آن چه با تو کرده است، چیزي مگو تا جوانمردي در دنیا باقی بماند!

چنانچه بدي کردن شخصی به تو در برابر مرّوت تو بود، آن را براي مردم دیگر بازگو مکن، تا جوانمردي در دنیا باقی بماند!

اگر شخصی مقابل مرّوت تو، بدخواه تو بود، آنچه را با تو کرده به دیگر مردم بازگو مکن، تا جوانمردي در دنیا از بین نرود!

.  عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ:   75

  «اِلزَم التفّکر و التعّلم فُهما أمران قد شّجع اإلسالم المسلمین بهما منذ ظهوره!»:

همراه تفّکر و آموختن باش، زیرا این امور از ابتداي ظهور اسالم مورد تأکید بوده و مسلمانان به آن تشویق شده اند!

تفّکر و تعلیم بر تو واجب است، چه این دو امر همان است که اسالم از ابتداي ظهور به مسلمانان تأکید کرده است!

بر تفّکر و آموزش متعّهد باش، زیرا آن ها اموري هستند که اسالم از ابتداي ظهورش مسلمین را بدان ها تشویق کرده است!

پاي  بند تفّکر و یادگیري باش، چه آن ها دو امري هستند که اسالم از ابتداي ظهورش مسلمانان را بدان ها تشویق کرده است!

  العالقۀ بین اإلیرانّیین و العرب تعود إلی أقدم العصور. فوجود المفردات الفارسّیۀ فی أشعار شعراء العرب قبل اإلسالم أفضل حّجۀ إلثبات هذا األمر. أحد أسباب استحکام هذه
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العالقۀ هو موضوع ترجمۀ اآلثار إلی هاتین الّلغتین! إضافۀ إلی ذلک کان اإلیرانّیون من ُرّواد (ج رائد) تلک الّنهضۀ العلمیۀ الّتی نُفخت فی أرکان المجتمع اإلسالمی. فُهم قد َسعوا

أن یوّسعوها، و فی هذا المجال اعتنوا بلغۀ هذه الّنهضۀ أکثر من أصحابها! 

و لم یشعر اإلیرانیون بالغرابۀ حین رأوا أنّها هی اللغۀ العربّیۀ، بل َأنِسوا بها و حاولوا أن یدّونوها و ینّظموها، فالّفوا تألیفات متنّوعۀ کثیرة لفهمها و تبیینها و استخراج ظرائفها!

.   .................. اإلیرانّیون  .................. الّلغۀ العربّیۀ؛ ألنّهم أحسوا أنّها .................. !. عّین المناسب للفراغات : 76

إرتفع / أرکان / لغتهم األصیلۀ شعر / غرابۀ / لغۀ الدین ألّف / کتب / لغۀ العلم رفع / شأن / منهم

.  عّین الصحیح: 77

 العرب لم یشعروا بالغرابۀ حین رأوا لغۀ تلک النّهضۀ العلمیّۀ!  إنّما ظهرت العالقۀ بین اإلیرانیّین و العرب بعد أن ظهر اإلسالم! 

 التّرجمۀ تسبّب اِستحکام اإلستفادة من مفردات الّلغۀ العربیّۀ فی الفارسیّۀ!  جهود اإلیرانیّین لتدوین الکتب حول الّلغۀ العربیّۀ أکثر من العرب أنفسهم! 

َعیِِّن الَخَطأ فی ترجمِۀ العبارة الّتالیۀ:  . 78

عیف أَقبح الظلم، و هذا العمل مذموٌم! ظلم بر ضعیف، زشت ترین ظلم است و این کار ناپسند است! الّظلم علی الضَّ

و إّن عبادتهم عبادة اَألحرار، و هی أَْفَضل العبادات! و عبادت آن ها، مثل آزادگانست که عبادت برتر شناخته می شود!

ُر ساَعٍۀ َخْیٌر ِمْن ِعباَدِة َسْبعیَن َسنًَۀ! ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است! تَفکُّ

َشرُّ النِّاس َمْن ال یَْعتَِقُد اَألمانََۀ و ال یَْجتَنُِب الْخیانََۀ! بدترین مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوري نکند!

َعیِّن الَخَطَأ فی ترجمِۀ العبارة التالیۀ:  . 79

أَفضل الناس أکثرهم عقًال!: برترین مردم، عاقل ترین آن ها هستند!

أَحسن عبادتک عنداهللا أَْخفاها!: بهترین عبادت ها نزد خداوند آن است که پوشیده تر باشد!

أَختار اهللا لرسالته أَصدق الّرجال لسانًا!: خداوند براي رسالتش راستگوترین مردان را انتخاب کرد!

رجات أَذکاهم!: بلندمرتبه ترین بندگان در رتبه ها و درجات با ذکاوت ترین آن ها هستند! أَکثر العباد ارتفاعًا فی الدِّ

َعیِِّن اَألصحَّ فی ترجمۀ العبارة التالیۀ: «َأنَْصُح النِّاس لَِنْفِسِه َأطوعهم لربّه»  . 80

خیرخواه مردم کسی است که نسبت به پروردگارش مطیع ترین است.  پندآموزترین مردم، خود کسی است که نسبت به پروردگارش مطیع تر باشد. 

خیرخواه ترین مردم کسی است که نسبت به پروردگارش مطیع باشد.  خیرخواه ترین مردم براي خود مطیع ترین آن ها به پروردگار خویش است. 

.  َعیِِّن العبارة الّتی ال یُْوَجُد  فیها معاِدٌل للمضارع اإللتزامی فی الفارسّیۀ: 81

 یُْعِجبُنی عیٌد یَْفَرُح فیِه الُفَقراُء!   أُفَتُِّش َعْن ُمْعَجٍم یُساِعُدنی فی فَْهِم النُّصوِص! 

 «فَاْصبِروا َحتّی یَْحُکَم اهللاُّ بَْینَنا ...»  «ال تَْحَزْن إنَّ اهللاُّ َمَعنا!»  

» تختلف من حیث المفهوم: ـِ .  َعّین حرف «ل 82

 ِألجتنب جلیَس الّسوء فی کل األیّام.  أنَّ األعداء هجموا علی أراضینا، فلنُقاتلهم.  هذا الدرس صعٌب، لیساعدك صدیقک.  ِألنجح فی اِالمتحان، حاولُت کثیراً. 

.  عّین التَّرجمۀ الیوَجد فیها خطأ: 83

 ذلک َمتَجُر َزمیلی، له َسراویُل أفَضُل . آن مغازه همکارم است، او شلوارهاي خوبی دارد!

 کان ولدي یُریُد أرخَص من هذا القمیص الّرجالّی . فرزندم ارزان تر از این پیراهن مردانه می خواهد!

نتُها . تو باید اخالق عجیبت را نیکو کنی همانطور که من آن را نیکو کردم! َن أخالقَک العجیبَۀ َکما َحسَّ  علیک أن تَُحسِّ

 جاَء َزمیلی الصادُق بُِعیوبی حتّی یُهدیَها لی . هم شاگردي صادقم آمد تا عیبهاي مرا به من هدیه کند!
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.  عیِِّن الخطأ فی التَّرجمۀ: 84

 أَنَْفُعُهم لِِعباِدِه: محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند، سودمندترین آن ها براي بندگانش است.
ِّ
 إلَی اهللا

ِّ
 أََحبُّ ِعباِد اهللا

موا ِألَنُفِسُکم ِمْن َخْیٍر تَِجدوُه ِعنَد اهللاِ: هر چه از نیکی براي خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خداوند می یابید. َو ما تَُقدِّ

 اَلتََّعنُُّت َطرُح ُسؤاٍل َصعٍب بَِهَدِف إیجاِد َمَشقٍَّۀ لِْلَمسؤوِل: مچ گیري طرح یک سؤال مشکل با هدف به سختی انداختن  مورد سؤال است.

: از جاي خود براي پدرت و معّلمت بلند شو، اگرچه فرمانده باشی. 
ً َک َو إْن ُکْنَت أَمیرا مِّ

 قُم َعْن َمْجِلِسَک ِألَبیَک و ُمَعلِّ

حیَح فی التَّرجمۀ : .  عیِِّن الصَّ 85

 «أَکبَُر الَْعیِب أَْن تَعیَب ما فیَک ِمْثُلُه» . بزرگتر از عیب آن چیزي است که آنچه را که همانند آن درون توست عیب بدانی.

 َو الْغیبََۀ، َو هَی ِمن أََهمِّ أَسباِب قَطِع التَّواُصِل بَیَن النِّاس : غیبت از مهم ترین دالیل قطع دوستی میان مردم است.

ِۀ الثِّالثَِۀ کاَن یَتََکلَُّم َمَع َزمیٍل ِمْثِلِه َو یَضَحُک : در زنگ سّوم با یک همکالسی حرف می زد و می خندید.  َو فِی الِْحصَّ

م : آیا شریف تر یا بزرگوارتر از معلم شناخته اي؟
 أَ َعِلْمَت أَشَرَف أَْو أَجلَّ ِمَن الُمَعلِّ

حیَح فی التَّرجمۀ: عیِِّن الصَّ  . 86

«أَکبَُر الَْعیِب أَْن تَعیَب ما فیَک ِمْثُلُه». بزرگتر از عیب آن چیزي است که آنچه را که همانند آن درون توست عیب بدانی.  

َوالْغیبَۀ، َوِهَی ِمْن أََهمِّ أَسباِب قَطِع التَّواُصِل بَیَن النِّاس. غیبت از مهم ترین دالیل قطع دوستی میان مردم است.

ِۀ الثِّالثَِۀ کاَن یَتََکلَُّم َمَع َزمیٍل ِمْثِلِه َو یَضَحُک؛ در زنگ سّوم با یک همکالسی حرف می زد و می خندید. َوفِی الِْحصَّ

م: آیا شریف تر یا بزرگوار تر از معلم شناخته اي؟  
أَ َعِلْمَت أَشَرَف أَْو أَجلَّ ِمَن الُمَعلِّ

.  َعین الَصحیح: 87

 إنَما َمن لَم یلد و لم یولد، هو اهللا:  کسی که نزاده و زاده نشده، فقط اهللا است!

 جاَءت اُالمُّ بالحبوب لفراخها الَصغیرة:  مادر با دانه ها نزد جوجه هاي کوچک آمد!

 یُنفقون ِمن أحسن ما یُحبّون أکثر من قبل : با کمال میل از نیکو ترین چیزي که دوست می دارند؛ انفاق می کنند!

 عند ما یُلقی الخطیُب محاضرًة یُنصت الحضارُّ له : وقتی سخنران سخنرانی می کرد، حاضران با سکوت به او گوش می کردند!

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ  88

«لّما رأي الطبیُب أنّی مصاب بالّزکام الشدید و أیضًا عندي ُحّمی شدیدة، کتب لی وصفۀ تحتوي علی مقدار من الشراب و حبوب مسّکنۀ!»:

وقتی پزشک مرا دید که به زکام و تب شدید گرفتار شده ام، نسخه اي را که برایم نوشت محتوي مقداري شربت و قرص هاي مسّکن بود! 

پزشک وقتی دید من دچار زکام شدید هستم و نیز تب شدیدي دارم، نسخه اي برایم نوشت که محتوي مقداري شربت و قرص هایی مسّکن بود! 

طبیب چون دید مبتلی به سرماخوردگی سخت و تب شدید هستم، برایم نسخه اي نوشت که در آن شربتی بود و تعدادي قرص مسّکن! 

چون طبیب دچار  شدن مرا به سرماخوردگی شدید و نیز تب باال دید، نسخه را برایم نوشت که آن شامِل مقداري از شربت بود و قرص هایی مسّکن! 

«اگر از واقعیت بگریزي در زندگیت با مشکالت و سختی هاي بسیاري روبه رو می شوي.»  . 89

 إن تهُرُب من الواقع تُواِجه مشاکل و صعوبات کثیرة فی الحیاة.   إذا َهَربَت من الواقع واجهَت المشاکل و الصعوبات الکثیرة فی الحیاة.  

 إن َهَربَت من الواقع واجهَت مشاکل و صعوبات کثیرة فی حیاتک.   إن تَهُرب من الوقایع تُواِجه فی حیاتک المشاکل و الصعوبات الکثیرة.  

عّین الصحیح فی الترجمۀ إلی العربیۀ «هرکس به سخن حق گوش دهد، قطعًا با عدالت سخن می گوید»  . 90

 إنَّ الذي یَسمُع کالم الحق یتکّلم بالعدالۀ   من یَستمُع إلی قول الحق استماعًا یتکّلم بالعدالۀ  

َث بالعدالۀ تحدیثًا    من تسِمَع إلی قول الحق تکلَّم بالعدالۀ تکلیمًا   َمن اِستََمع إلی کالم الحق َحدَّ
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.  عّین الَصحیح: 91

 التفکُر ساعتین خیٌر من العبادة ساعاٍت:  مّدت دو ساعت فکر کردن بهتر از ساعاتی از عبادت است! 

 الُعقالء ال یقفون ما لیس لهم به علٌم : انسان هاي عاقل بر چیزي که به آن علمی ندارند، توقّف نمی کنند!

 إّن النَّفس المطمئنّۀ ال تأخذ اطمئنانها إّال من ربّها:  نفس مطمئنّه آرامش از هیچ کس جز از خدا نمی گیرد!

 بعد أن فّکر لحظاٍت َوَجَد المأمن الّذي کان قد لَجأ إلیه قبل هذا:  بعد از اینکه لحظاتی فکر کرد، محل امنی را که قبل از این به آن پناه برده بود، یافت! 

.  عّین الخطأ: 92

 عندما نعرف کیف فشلنا نفهم کیف سننجح : هر زمان بدانیم چگونه شکست خوردیم، می فهمیم چگونه موفق خواهیم شد! 

 ال شّک انّک ال تخسر إّال إذا امتنعَت عن المحاولۀ : شّکی نیست که تو فقط زمانی که از تالش خودداري کنی، زیان می بینی! 

 إّن النجاح ال یحتاج إلی اإلقدام فقط، بل إلی الجسارة أیضًا : پیروز شدن فقط به قدم ها احتیاج ندارد، بلکه به جسارت نیز نیازمند است! 

 من یکذب، ال یَجد َدلیًال ُمقنعًا إلثبات قوله أبداً : کسی که دروغ می گوید، هرگز براي ثابت کردن گفتۀ خود دلیلی قانع کننده نمی یابد!

عیِّن األنسب للجواب عن الترجمۀ أو المفهوم ِمن أو إلی العربیۀ:   . 93

دَق فی قلب إنساِن!»: «الجمال هو أن تزرع وردة فی بستان، ولکّن األجمل منه هو أن تغرس الُحبَّ و الصِّ

زیبا آن است که گلی در بوستان کاشته شود، ولی زیباتر از آن کاشتن عشق و راستی در قلب انسان است! 

زیبایی همان است که گلی را در یک بوستان بکاري، ولیکن زیباتر، کاشت محبّت و صفا در دل انسان است! 

زیبا آن است که به کاشت گلی در بوستان بپردازي، ولی زیباتر از آن اینکه دوستی و راستی را در دل یک انسان بکاري! 

زیبایی آن است که گلی را در بوستانی بکاري، ولیکن زیباتر از آن این است که محبّت و صداقت را در قلب انسانی بکاري! 

ر من یزرع العدواة من أنّه لن یحصد إّال الخسارة، فلَینتبه!»: .  «یُحذَّ 94

به کسی که دشمنی می کارد هشدار داده می شود به اینکه او فقط خسارت درو خواهد کرد، پس باید آگاه باشد! 

به کسی که دشمنی را می کارد هشدار می دهیم، به اینکه فقط خسارت درو خواهد کرد، پس باید او را آگاه کرد! 

به آنکه دشمنی را بکارد بیم داده می شود که درو نخواهد کرد جز زیان را، پس باید او را آگاه کرد! 

آنکه دشمنی بکارد بیمناك می شود که درو نمی کند مگر زیان را، پس باید متنبّه باشد! 

حیَح: َعیِّن الصَّ  . 95

ًة طویلًۀ فِی الِْهند.  َسْت ُمدَّ رق، لِذلک َدرَّ  کانَْت تُِحبُّ الَْعیَش فِی الشِّ

زندگی در شرق را دوست داشت، بنابراین مدتی طوالنی در هند درس خواند. 

کاَن ُعمُرها َخْمَسَۀ َعَشَر عامًا حیَن بََدأَت بِدراَسِۀ اللَُّغِۀ الَْعربیَِّۀ. 

پانزده ساله بود، هنگامی که شروع به مطالعۀ زبان عربی کرد. 

فَإْن َهَربَْت ِمَن الواقِِع فَسوَف تُواِجُه ُصعوباٍت کثیَرٍة.  

پس چون از حقیقت فرار کردي، با سختی هاي بسیاري مواجه شده اي.

ِهَی أَوَصت أَْن یُْکتََب هذا الحدیُث َعلی قبرها. 

او سفارش کرد که این حدیث را روي قبرش بنویسند. 

حیح؟   ما ُهَو الّتعریب الصَّ  . 96

«استاد پذیرفت که شش دانشجو امتحان را به تأخیر بیندازند و هفتۀ آینده امتحان بدهند.»

َل ِستٌَّۀ ِمَن الّطّالب االمتحاَن َو یَْمتَحنوا األسبوَع القادَم.   قَبَِل اْألُستاُذ أَن یَُؤجِّ هِر القاِدم.   ب االمتحاَن و یَمتِحنوا فِی الشَّ َل ِستُۀ طالٍّ اَألستاُذ قبَل أَن الیُؤجِّ

ل ِستَُّۀ طالٍب االمتحاَن َو یَْمتَِحنوا فِی األسبوِع القادِم.   قَبَِل اْألُستاُذ لن یُؤجَّ َل تِْسَعُۀ طّالب االمتحان لِیَمتَحنوا فِی األسبوِع القادِم.   قبَل األستاُذ أَن یَُؤجِّ

حیح: َعیِّن المفهوَم الصَّ  . 97

دُق ال یفیُدنا الِکذْب.   ادُق بِصدقه ما ال یَْبُلُغُه الکذُب بِاحتیاله. / ِعندما ال یُفیُدنا الصِّ یَْبُلُغ الصِّ

بُب الَموَت.   اَلنَّوم أَخو الموِت. / النّوم الکثیُر یُسِّ

أََمرنی َربّی بُِمداراِة النِّاس کما أََمرنی بَِأداِء الَفرائض. / ُمداراُة للنِّاس ِعنَد اهللاِ تُعاِدُل أَداء الَْفرائِض.  

ِث النَّاس بُِکلِّ ما َسِمْعَت بِه / التّکلُّم َمَع النِّاس یَکِشُف األسرار.   ال تَُُحدِّ
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عربی، زبان قرآن 3

حیح َحول مفهوم اآلیۀ؟ «َو َعسی َأن تُحّبوا َشیئًا َو ُهَو َشرٌّ لَُکم.» ما ُهَو الصَّ  . 98

یُء الّذي تَْنتَِظُر نَفعًا ِمنُه.   قَْد یَُضرَّ الشَّ اگرچه خیر است در آن نَهان ولیکن نباشید آگاه از آن. 

لَْن تنالوا البِرَّ َحتّی تنفقوا ِمّما تُحبَّون.   هر چه پیش آید، خوش آید. 

عّین الفعل الماضی مضارعًا فی المعنی:  . 99

ما تَعّلم اإلنسان فی صغر نفعه فی الکبر!   إن تجتهد فی أعمالک تنجح فی الحیاة!   اعتمد علی نفسک حتّی التخاف من شیء!   ما نََجح الّذي لم ینظر فی عواقب األمور!  

عّین الصحیح فی ضبط حرکات الحروف!  . 100

ُس و ُهَو محاِولٌۀ قبیحٌۀ لِکْشِف أسراِرالنّاس لَِفِضحِهم!   التََّجسُّ َعَلینا أن نَْبتََعَد َعِن الُعجب و أن النَذُکر عیوَب اآلَخریَن!  

قَد یَکوُن بَین النِّاس َمن َهَو أحِسُن ِمنّا!   ریَن ُسورَة الُحُجراِت بِسورِة األخالِق!   َسّمی بَعُض الُمفسِّ

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمه او التعریب او المفهوم:   101

 «وقتی از پزشک پرسیدم: وضع این بیمار را چگونه می بینی؟ جواب داد: او را در شرف شفا یافتن می بینم!»

 عندما سألت الّطبیب: کیف تري حالۀ هذا المریض؟ أجاب: أراه علی وشک الّشفاء!  

 حین کنت سألت طبیبًا: کیف تنظر إلی وضع المریض؟ أجاب: ال أراه إّال فی حالۀ شفاء!  

  لّما کنَت سألَت من الطبیب: کیف رأیت أوضاع هذا المریض؟ قال فی الجواب: رأیتُه فی حال شفاء!  

 حینما سألت من طبیب: کیف کنت تنظر إلی حال المریض؟ قال الجواب: ال أراه إّال علی وشک الّشفاء!  

.  عّین األصّح و األدّق فی األجوبه للترجمه أو التعریب أو المفهوم:   102

عّین الصحیح: «مشکل کسانی که فکر بسته دارند این است که دهانشان پیوسته باز است!»

 مشکلۀ من لهم فکٌر ُمغلق أّن فمهم مفتوح دائمًا!  مشکل الذین فکرهم یغلق أّن لهم لسانًا دائمًا ینطق! 

 إنَّ المشکل لدن الذین فکر هم مغلقه أّن لسانهم یتکلم دائمًا!  إّن مشکله الذین فمهم مفتوح دائمًا هو أنه لیس لهم فکر مفتوح! 

عیِّن الخطأ:  . 103

و ال تحزن بمصیبۀ قد وصلت إلیک: و بر مصیبتی که به تو رسیده است، محزون مشو.

فأنت ال تعلم ماذا قد أخذ اهللا منه: زیرا تو نمی دانی که خداوند چه چیزي را از او گرفته است.

ال تحسد أحداً علی نعمۀ أعطاه اهللا: بر کسی به خاطر نعمتی که خداوند به او داده، حسادت نورز.

 فأنت ال تعلم ماذا سیعطیک اهللا بدلها!: چه، تو نمی دانی پروردگارت چه چیزي را قرار است به تو بدهد!

حیَح فی تَرَجَمِۀ الِعبارات: .  َعیِّن الصَّ 104

 َو أِعنّی فی دروسی و أَداِء الواجباِت: در درس هایم و انجام تکالیفم مرا یاري دادي. 

ِر:  هیچ فقري بدتر از نادانی و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست. 
 ال فَقَر أَشدُّ ِمَن الَجهِل و ال ِعبادَة ِمثُل التَّفکُّ

َّما الَفْخُر لِعقٍل ثابٍت و حیاٍء و َعفاٍف و أَدب:  افتخار تنها به خردي استوار است که در آن حیا و پاکدامنی و ادب باشد.   إِن

 إِنَّ ابراهیَم حاَوَل أْن یُنِقَذ قَوَمِه من ِعباَدة اَألصناِم: قطعًا ابراهیم سعی می کند که قومش را از عبادت بت ها بازدارد. 

.  َعیِّن الَخَطَأ ِفی التَّرَجَمِۀ: 105

 قاَل: أعَلُم أَنَّ اهللاَ علی ُکلِّ شیٍء قدیٌر.  گفت: می دانم که خداوند بر هر چیزي تواناست. 

عبَۀ.  کاش مشکالت مردم و شرایط سختشان را درك کنید.   لَیَتُکم تُدرکوَن َمشاِکَل النّاس و ظروفهم الصَّ

 َکَأنّکم َشباٌب فِی بدایَِۀ الِعشرینات.  همان طور که شما جوانانی در آغاز بیست  سالگی هستید. 

 لَعلَّ اآلخریَن یَحتَرمونََک َکما أَنَت تَحتَرُمُهم.  امید است دیگران به تو احترام بگذارند؛ همان طور که تو به آنان احترام می گذاري.
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.  َعیِِّن الخطَأ فِی التَّرَجَمِۀ: 106

 إِنَّ اهللا لم یَتُرِك النَّاس َعَلی هِذِه الحالَِۀ.  بی گمان خداوند مردم را در این حالت رها نکرد. 

َّتی قََضیناها َمعًا.  که به یاد آوریم آن روزهاي زیبا را که در کنار هم بودیم.   فَْلنَذُکر تلَک األیَّام الَجمیلۀ ال

ریَق لَنا.  راهنماي سفر با ما آمد تا راه را براي ما مشخص کند.  َفِر َمَعنا لِیُبَیَِّن الطَّ  جاَء َدلیُل السَّ

 لَْم یَُکن لَُهم َعَمٌل خاٌص فَتَرکوا الَمدرَسَۀ.  کار خاصی نداشتند؛ پس مدرسه را ترك کردند. 

حیحۀ: .  َعیِّن التَّرَجَمۀ الصَّ 107

 اِزداَدت هِذه الُخرافاُت فِی أَدیاِن النِّاس َعَلی َمرِّ الُعصور.  این خرافه گویی در دین هاي مردمی روز به روز بیشتر شده است. 

ُق کالمی و تْعَمُل به.  اي کاش راست بگویی و به آن عمل کنی.   لَیتََک تُصدِّ

 قَد ُعِرفَت إیراُن بِحضاَرتها و َمعالمها التَّأریخیِّۀ.  ایران با تمّدنش و آثار تاریخی اش شناخته شده است. 

ِة الثّانیَِّۀ.  چه بسا امتحان براي بار دیگر به تأخیر بیفتد.  ُل للَمرَّ  لََعلَّ االمتحاَن یَتََأجَّ

.  َعیِّن اَألقرَب فی الَمفهوم: 108

 ال فَقَر َکالَجهِل و ال میراَث َکاَألَدِب. 

إِنَّ الَجهَل مرٌض واَألخالَق الَحَسنََۀ َکنٌز

.
ٌ
 یَقوُل الکافُِر یا لَیتَنی ُکنُت تُرابًا

لَْن یَْهُلَک امرؤ َعرَف قَدَر نَْفِسه

 ال ِعلَم لَنا اِّال ما َعلَّمتَنا. 

إِذا اَنَفقنا الِعلَم یَزداُد.

 لَِم تقولوَن ما ال تَفَعلوَن: 

َمن یَتََأمَّل قَبَل الَکالِم یَسَلم ِمن الَخَطأ.

.  ما ُهَو المقصود ِمَن العبارة:  109

َّذیَن یَدعوَن ِمن دوِن اهللاِ َفَیُسّبوا اهللاَ...»    «ال تَُسّبوا ال

 َسبُّ الُکفِّار َعَمٌل واِجٌب َعَلی الُمؤمنیَن.   َمن یَُسبُّ اهللاَ فَُهَو ِمَن الُکفِّار.  

 إِذا نَُسبُّ الُکفَّار فَُهم یَفَعلوَن نَفَس الَعَمِل َمَع اهللاِ.   َمن ال یَُسبُّ الُکفَّار فَُهَو ِمنهم.  

.  ما ُهَو المقصود ِمَن الَبیت الّشعري:   110

رف»      «اَلِعلُم یَرَفُع بَیتًا ال ِعماَد لَه    و الَجهُل یَهِدم بَیَت الِعّز و الشَّ

َغِر َکالنَّقش فِی الَحَجر.   الِعلُم یَزید َعدَد أَصِدقائِنا و الَجهُل یقلُِّل منهم.    الِعلُم فی الصِّ

نا ُهَو الَجهل.   ُم النُّاس من لَُه علٌم کثیٌر و یرفَعونه.   ما یُفیُدنا فِی الَحیاِة هَو العلم و ما یَُضرُّ  یَُکرِّ

.  َعیِّن الَخطأ ِفی المفهوم:   111

ثوَن َعنُه، جاِهلیَن بَِأنَّ َعَمَلُهم َغیُر محبوٍب.» َّهم یَتهاَمسوَن فیما بَیَنهم لَِکی ال یَعِرَف اآلَخروَن ما یََتَحدَّ   «ِإن

 بَعُض النِّاس لَُهم عاَدٌة کریَهٌۀ و ِهَی التُّهامُس.   َمن یَتجاَهل اآلخرین یَتهاَمس َمَع غیره.  

َّه ال یُرید أَن یَعِرَف أحٌد ما یقولُُه.   اَلتَّهاُمُس فِی مکاٍن فیه اآلخروَن یَُدلُّ َعلی إِسائِۀ اَألدِب.    َمن یَتهاَمس فََلُه الَحقُّ فی ذلَک ِألَن

.  َعیِِّن اَألقَرَب لِمفهوم العباراِت: 112

 َمن َطَمَع بِالکثیر لم یَحُصل علی الَقلیل. اإلنساُن حریٌص علی ما ُمنَِع.  

 حاَوَل والُِد صدیقی أَن یُنِقَذه ِمَن الَخَطأ الّذي َوقََع فیه ولکِن دوَن َجدوي. والُِد صدیقی ما کان ناِجحًا فی انقاِذ ابنه ِمَن الَخطأ.   

ُس َمنََع التَّالمیَذ من استهزاِء اآلخریَن فَنََجح فی ذلِک. تَالمیُذه لَم یَتوقّفوا َعن اإلستهزاِء.    الُمَدرِّ

ضا.  رَّ و َعَدم الرِّ ها: آآللهۀ کانوا یَجِلبوَن لِلنِّاس الشَّ  کاَن الَهَدُف ِمن تقدیِم الَقرابین لِآللَِهِۀ َکسَب ِرضاها و تََجنَُّب َشرِّ

.  َعیِِّن الَجواَب َغیَر المناسِب لتکمیل الِفراَغیِن.   113

الم و لِکنَّ .................. یعیُش فی الُحزِن.   «ِإنَّ .................. یعیُش فی السَّ

  
ِّ
َء الَحظ قیَّ   اَلحسوَد - الّصادق   الَمحظوَظ - َسیِّ عیَد - الشَّ  العاقَِل - الجاِهَل   السَّ
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حیَح لتکمیل العبارة:   .  َعیِّن الصَّ 114

فُل .................. بَِسبِب اَألصواِت .................. الّتی َسِمَعها.»   «إسَتیَقَظ الطِّ

یَّئۀ    فَِرحًا - الُمخیفِۀ   خائِفًا - الُمخیفِۀ  خائَِفًۀ - الَجمیلِۀ   مسروراً - السَّ

حیُح َعن الترجمۀ:   .  ما ُهَو الصَّ 115

َسَۀ و یشتاُق إلیها.»   «ُکلُّ ُمسِلٍم حیَن یَري هذا الَمشهد، یََتَذکَُّر اَألماِکن الُمقدَّ

همۀ مسلمانان وقتی این صحنه را می بینند، یاد اماکن مقدس می افتند و دلشان تنگ می شود.

هر مسلمانی زمانی که صحنه را می بیند، به یاد اماکن مقدس می افتد و دلتنگ می شود.

هر مسلمانی این صحنه را که می بیند به یاد اماکن مقدس، دلش براي این صحنه تنگ می شود.

هر مسلمانی هنگامی که این صحنه را می بیند، اماکن مقدس را به یاد می آورد و دلتنگ آن ها می شود.

حیحۀ: .  َعیِّن التَّرَجَمَۀ الصَّ 116

َجرِة فِی هذا الَجوِّ الماِطر.  گنجشکان روي شاخۀ درختان در این هواي بارانی نیستند.   ال ُعصفوَر َعَلی أَغصاِن الشَّ

 لَیت أََحَدُکَم َذَهَب لُِمشاَهَدِة الَمسِرحیَِّۀ.  اي کاش یکی از شما براي دیدن تئاتر برود. 

ِرکِۀ و لِکنَّنی َرفَضُت ذلَِک.  مدیر از من مشارکت در پروژه هاي شرکت را خواست؛ ولی من آن را رد کردم.   َطَلَب الُمدیُر ِمنّی الُمشارَکَۀ فِی َمشاریِِع الشَّ

َّذین یَتَکلَّموَن َوراَء النِّاس و ال یَخافوَن اهللاَ.  مثل آنانی نباشید که پشت سر مردم حرف می زنند و از خدا نمی ترسند.  ال تَکونَنَّ َکاولئَِک ال

حیحَۀ: .  َعیِّن التَّرَجَمَۀ الصَّ 117

 لَم نَْستَِطع ُصعوَد الجبََل المرتفع فََرَجعنا ِمن نفس الّطریق الذي ِجئنا منه.  از کوه بلند نمی توانیم باال برویم پس از همان راهی که آمدیم، برگشتیم. 

ة فی العام الماضی؟  آیا اعمال حج را فقط یک بار سال گذشته بجا آوردي؟  ِل َمرٍّ یَت فَریَضَۀ الَحجِّ ِألَوَّ  َهْل أَدَّ

خوِل.  طرفداران فوتبال پس از آنکه بلیط هاي ورودي را خریدند، وارد ورزشگاه شدند.   َدَخَل ُهواة ُکرِة القدم الَملَعَب بَعَدما اشتروا بطاقاِت الدُّ

 بَعُض األسماِك تُحافُِظ َعلی ِصغاِرها َعن طریق بلعها قَبَل الَخطر و اِخراجها بعد زواله.  ماهی ها با بلعیدن بچه هایشان قبل از خطر و بیرون آوردنشان بعد از بر طرف شدن خطر، به رشد آن ها کمک می 

کنند.

حیحۀ: .  َعّین التَّرَجَمَۀ الصَّ 118

راسۀ فی االبتدائیه؟  خاطراتت از روزهاي درس خواندن در ابتدایی چیست؟   ما ِهَی ذکریاتُِک َعن أَیِّام الدِّ

 ُکلُّ نَفٍس ذائَقُۀ الموِت.  هرکسی مرگ را می چشد.

ُۀ ِمن أَعَلی قَِمم إیران، َصعدناها ُمنتِصرین.  آن قله بلندترین قلۀ ایران است، پیروزمندانه باال رفتیم.   تِلَک الِقمَّ

َمَکُۀ الکبیرُة قَد أََکَلت فریستها و ِهَی َحیٌَّۀ.  ماهی بزرگ، شکارش را در حالی که زنده بود، خورد.   کانَِت السَّ

.  ما ُهَو الَخطَأ فی ترجمۀ العبارات؟ 119

ة شهوٍر َعدیَدٍة.  دلم براي دیدنت تنگ شد پس از آنکه ما را به مدت چندین ماه ترك کردي.   اِْشتَقُت لِرؤیتَِک بََعَدما تَرکتَنا لُِمدَّ

الُب بِجولٍَۀ ِعلمیٍَّۀ فِی االنترنت باِحثًا َعن َمعلوماٍت حول دراسته الجامعیّۀ. دانشجو در اینترنت جستجوگرانه دربارة اطالعاتی پیرامون تحصیل دانشگاهی اش به گردش علمی پرداخت.
ِّ
 قاَم الط

کاَة و هم راِکعوَن. سرپرست و ولی شما، فقط خداوند و پیامبرش و کسانی هستند که ایمان آوردند، آنان که نماز را برپا می دارند و الة و یؤتون الزَّ ِّذین آَمنوا الّذین یُقیموَن الصَّ َّما َولیَُّکم اهللاُ و رسولُُه، و ال  إِن

در حالیکه در رکوع هستند زکات می دهند.

یّارات لَِکی یَُصلَِّح َسیّارتی فََأنا بِحاَجٍۀ لَها.  با تعمیرکار ماشین تماس بگیر که ماشینم را تعمیر کند چرا که من به تعمیرکار نیاز دارم.   اِتَِّصل بُِمصلِّح للسَّ
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حیَح فی الّترجمۀ: .  َعیِّن الصَّ 120

واف َحول الَکعبَِۀ: بعد از طواف دور کعبه به سعی بین صفا و مروه خواهیم پرداخت.  
ِّ
 قُْمنا بالّسعی بَیَن الّصفا و الَمرؤِة بَعَد الط

راعیَِِّۀ: در هر مزرعه اي براي انجام کارهاي کشاورزي نیاز به وجود یک تراکتور هست.  ارٍة فی ُکلِّ َمزرَعٍۀ للقیام بِاَألعماِل الزِّ  هناك الحاجۀ لِوجود َجرَّ

صاَص ِمَن البُنِدقیِّۀ لیصیَد أَسداً: شکارچی به سمت شیر تیر را رها کرد.  یُّاد الرَّ  أَطَلَق الصَّ

َلٌۀ فََعَلینا تَصلیحها: ماشینمان از کار افتاد پس باید آن را تعمیر کرد.   إِنَّ َسیَّارتَنا َمَعطَّ

حیح فی تَعریب العبارة:  .  َعیِّن الصَّ 121

«پزشک، مادرم را به خاطر بیماري قند از خوردن مواد قندي منع کرده است.»

کِر.   ریّه بسبب ابتالءها بَمرِض السُّ بیُب الموادَّ الُسکَّ ر   قَد َمنََع الطَّ
کِّ کریِّۀ بِسبِب َمرِض السُّ بیب أُّمی َعِن تناول الموادِّ السُّ  قَد َمنََع الطُّ

ر. کِّ ِر.    یَمنَع الطبیُب والدتی ِمن تناول الموادِّ الُسّکریّۀ بسبب مرِض السُّ
کَّ ّکریه النّها ُمصابه بَِمرِض السُّ  «قد ُمنِعت أُمی َعن أکِل المواد السُّ

حیح: .  َعیِِّن التَّعریَب الصَّ 122

کاش مادرم مرا از بیرون رفتن منع نکند:  یا لَیَت أُّمی ما َمنََعتنی ِمن الُخروج ِمَن البیت.  

مدیر جدید، پروندة ما را نخواهد داد:  ال یُعطي المدیُر الجدید َمَلفَّنا.  

پدرم از بچه ها خواست روي دیوار ننویسند:  َطَلَب والدي ِمَن األطفال أال یکتبون َعَلی الِجداِر.  

چرا تکالیفت را نمی نویسی که شب با خانواده ات به جشن تولّد بروي؟:  لَِم ال تَکتُُب واجباتَِک لَِکی تَذَهَب إلَی َحفَلِۀ المیالد فی اللیل َمَع أسرتَک؟  

.  َعیِّن الَخطأ فی التعریب. 123

َُّه فی جمیع الحاالت.   مؤمن خدایش را در همۀ حالت ها به یاد می آورد.  إِنَّ المؤِمَن یَذُکُر رب

نوات.   شاید دوستانم مرا پس از سال ها به یاد آورند.  لیت أصدقائی یُذکروننی بَعَد کلِّ هِذِه السِّ

یاَضِۀ إلی الّصفِّ ُمبتَِسمًا.   معلم ورزش لبخندزنان وارد کالس شد.  َدَخل مدرُس الرِّ

ائرَة.  
ِّ
ریَن و لم یَرکبوا الط مسافران دیر به فرودگاه رسیدند و سوار هواپیما نشدند.  َوَصَل الُمسافرون إلَی الَمطار ُمتأخِّ

.  «َرَجَع َأخی إلَی الَبیِت باکیًا بسبب .................. و .................. الّذي حدَث لَِه فی الَمدرَسِۀ.»   124

  َعیِّن الّصحیح لتکمیل العباَرِة.

ح، الحادث   النَّجاح، النِّزاع   األلِم و الُجرح    الَفرحۀ و السرور   الخبر الُمفرَّ

.  ما ُهَو اَألقَرُب لِلمفهوم؟   125

ة.» َمِۀ أکثر ِمن مرٍّ ۀ الُمکرَّ   «أشتاُق إلَی الَحجِّ َمَع أنّنی ساَفرُت إلَی َمکَّ

ٍة.   لم أُسافر إلَی الحجِّ َحتّی اآلن فأشتاق إلیه.   ل َمرَّ نَۀ ِألَوِّ  إِنّنی سُأسافُِر إلَی الحجِّ هِذه السَّ

  . فر إلَی الحجِّ مۀ.   یُعِجبُنی السَّ ُب زیارة الکعبۀ المکرَّ  ُکلُّ َمن لَم یُسافِر إلَی الَحجِّ یُحِّ

.  ما ُهو الَمفهوم الّذي تَفَهمه ِمَن الِعباَرِة:   126

رنا ُصعوَد الّقمۀ، آملین َأن ال یحُدَث شیٌء. یاضۀ بَِأنَّ الَجّو َسیٌِّئ و لکّننا َقرَّ مۀ الرِّ رتنا منظُّ   «َحذَّ

یاضۀ تَخَطُأ فی أخبارها َعِن الجّو و نحِن ال نهتَّم بها.   مُۀ الرِّ یاضۀ.   دائمًا ُمنَظَّ مۀ الرِّ
ِّ
َم الجباِل َحتّی إذا کاَن الجّو غیر ُمناِسب َحَسَب أخباِر منظ  عادًة نَصَعُد قِمَّ

مَۀ الّریاضۀ و دائمًا نتابُع أخباَرها.   روف البیئیه غیرالَمناِسبَۀ ِألَنّنا ال نَهتَمُّ بِسالَمتِنا.   ال یُمِکِن أَن نخالَف ُمنَظَّ
ِّ
 بَعَض اْألَحیاِن نَصَعُد الجبَل فی الظ

حیحۀ:   .  ما ِهَی التَّرجَمۀ الصَّ 127

  «إنّنی واثٌِق بَِأّن ما یُقال َعن ظروِفَک القاسیِۀ ال یَعِکُس ُکلَّ الحقائق َحوَل حیاتَِک.»

من مطمئنم که آنچه از شرایط سختت می گویی، همۀ حقیقتی که در مورد زندگی ات وجود دارد را منعکس نمی کند.

مطمئنم آنچه از شرایط سخت گفته می شود همۀ حقایق را در مورد زندگی منعکس نمی کند.

من مطمئن شدم که آنچه در مورد شرایط سختت گفته شده است همۀ حقیقت را در مورد زندگی ات منعکس نمی کند.

من مطمئنم که آنچه از شرایط سختت گفته می شود همۀ حقایق را از زندگی تو منعکس نمی کند.
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حیح فی التَّرجمۀ: .  َعین الصَّ 128

 االنساُن العاقُِل یَستطیُع أَن یجَد غذاًء فِکریًا فی ُکلِّ موضوٍع. انسان عاقل می تواند براي همۀ موضوعات غذاي معنوي بیابد. 

 التّحدید فی اْختیاِر الُکتِب کالتّحدید فِی اْختیاِر الّطعام. حد و حدود گذاشتن در انتخاب کتاب ها مانند حد و حدود مشخص کردن در انتخاب غذاست. 

 ُربَّ کتاٍب یَجتَِهُد القارُئ فی قراءتِِه، ثُمَّ ال یَْخُرُج ِمنُه بفائَِدٍة. چه بسا کتاب هایی که خواننده آن ها را می خواند و سپس بدون استفاده اي از آن بیرون می آید.

 ال نُشاِهُد فی حیاة العّقاد اِّال النّشاط َعلی َرغم ظروفِه القاسیۀ. در زندگی عقاد با وجود شرایط پیچیده اش جز فعالیت و نشاط نمی بینم.

.  ما ُهَو الخطأ فی التَّرجمۀ؟ 129

 ال یُمکن أَن تَبُلَغ تَجربَُۀ الفرِد الواحد أکثََر ِمْن َعشراِت الّسنین. امکان ندارد که تجربۀ یک شخص به بیش از ده ها سال برسد. 

َّه یَتََِّسُع به. هر ظرفی با آنچه در آن گذاشته می شود گنجایشش کم می شود جز ظرف دانش که بی گمان گنجایش بیشتري پیدا می کند.  ُکلُّ وعاٍء یَضیُق بِما ُجِعَل فیه اِّال وعاًء الِْعلم، فَإن

 تقذُف الِفراُخ نفَسها واِحداً واِحداً ِمْن َجبٍَل یَرتَِفُع اْرتفاُعُه أکثََر ِمن ألِف ِمْتٍر. جوجه ها خودشان را یکی یکی از کوهی با ارتفاع هزار متر به پایین می انداختند.

نوب اّال الشرَك بِاهللاِ. خداوند جز شرك به خداوند، گناهان را می آمرزد.  یَْغِفُر اهللاُ الذَّ

حیحۀ: .  َعیِّن الترَجمۀ الصَّ 130

َُّه إِذا َکثَُر َغال. همه چیز ارزان است اگر زیاد باشد جز ادب که گران است اگر زیاد باشد.   ُکلُّ َشیٍء یَرُخُص إذا َکثَُر اِّال األدَب فِإن

 ِمَن اْألَفضِل قراءُة ُکتٍُب لها تأثیٌر عمیٌق علینا فتلک هی الکتب التی تستحُق القراَءَة. خوب است که کتاب هایی خوانده شود که تأثیر عمیقی بر ما دارد، آنها همان کتاب هایی هستند که ارزش خواندن را

دارند. 

 ُکلُّ کاتٍِب قد َوَصَف نابلیون بِأوصاٍف ال تُشبُِه أَوصاَف الُکتِّاب اآلَخریَن. هر نویسنده  اي ناپلئون را با ویژگی هایی وصف کرده است که شبیه به توصیف هاي نویسندگان دیگر نیست. 

 ُکلُّ شیٍء هالٌِک إِّال َوجَهُه. همه چیز حتی وجه خداوند از بین می رود.

حیَح فی التَّرجمۀ: .  َعّین الصَّ 131

 کان العقُّاد ال یَري الَْجماَل إّال الّحریَّۀ. عقاد زیبایی را جزئی از آزادي می دید.

 الّطیور تبنی ُعّشها فی مکاٍن بعیٍد عن الحیواناِت المفترسِۀ.  پرندگان النه شان را در جایی دور از حیوانات درنده می ساختند.

 أَحیانًا نري مشاهَد ُمرعبًۀ فی حیاتنا فهی أَصبَحت قسمًا ِمَن الحقائق القاسیۀ. همیشه صحنه هاي ترسناکی در زندگی مان می بینم، این صحنه ها جزئی از حقیقت هاي دلخراش شده است. 

 أَضاف العقُّاد أَکثََر ِمْن ِمئَِۀ ِکتاٍب إلَی المکتبه العربیه فی المجاالت المختلفه. عقاد بیش از صد کتاب در زمینه هاي مختلف به کتابخانۀ عربی افزود. 

.  َعیِّن الصحیَح فی ترَجمۀ العباراِت: 132

 َما اْعتَمد العقُّاد إّال علی نَفسه َألّن أُسرتَه ما اِستطاعوا أَن یرسلوه إلَی القاهرة لتکمیل دراسته. عقاد تنها برخودش اعتماد کرد چون براي ادامه تحصیلش با خانواده اش به قاهره فرستاده شد. 

مته. شایسته است که نام هاي افرادي که در تألیف این کتاب مشارکت داشته اند در مقدمۀ آن ذکر شود.  َّذین شارکوا فی تألیف هذا الکتاب فی مقدِّ  ِمَن الجدیر ذکُر أسماِء األشخاص ال

 شرُب ثالثَِۀ أکواٍب ِمَن الحلیب یُْغنینا عن الکالسیوم الذي نَحتاُجُه فی الجسم. نوشیدن یک سوم فنجان شیر ما را از کلسیم مورد نیاز بدنمان بی نیاز می کند.

 جاَء أَصدقائی ُکلُّهم إلَی َحفَلۀ عید میالدي اِّال واحداً ِمنُهم. دوستان به جز یکی از آنها به جشن تولد می آیند.

حیح: .  عّین التَّعریب الصَّ 133

دیق الجاهل.   دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.  الَعدّو العاقل أَفَضل من الصَّ

دیشب هیچ درسی نخواندم جز درس عربی.  لیلۀ أمس ما قرأُت الّدروس اِّال العربیۀ.  

من باید امسال قبول شوم، هیچ گریزي از آن نیست.  َعلیَّ أَن أَنْجح ُکّل سنٍۀ ال َمفرَّ ِمنه.  

دانش شکار است و نوشتن بند، پس دانش را با نوشتن به بند در آورید.  اَلِْعلُم صیٌد و الکتابَُۀ قیٌد فقیّدوا الِعْلَم بِالکتابَِۀ.  
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حیح؟ .  ما ُهَو التعریب َغیر الصَّ 134

کتاب ها غذاي فکر هستند و هر فکري غذایی دارد.  إِّن الُکتَب طعاُم الِفکر و لُِکلِّ فِکٍر َطعاٌم.  

دوست دارم نظرات نویسندگان زیادي را بخوانم.  أِحبُّ أَن أقرأَ آراَء کثیرًة للُکتّاب.  

داشتم کتاب فیزیک را ورق می زدم که پدرم وارد اتاق شد.   ُکنُت أتصفَّح کتَب الفیزیاء و والدتی َدخل الُْغرفَِۀ.  

را و شاِعراً ِمصریًا.   عقاد روزنامه نگار، ادیب، متفکر و شاعر مصري بود.  کاَن الَعقُّاد َصحیفًا و أَدیبًا و مفک

حیح لِلعبارة:   .  ما ُهَو المفهوم الصَّ 135

عام، کالُهما ال یَکوُن اِّال لِطفٍل أو مریٍض.»   «إنَّ الَتحدیَد فی اختیاِر الُکُتب کالتِّحدید فی اْختیاِر الطِّ

 َعَلینا أَن نُحّدد ما نریُد أن نََقرأَه ِمَن الُکتُِب.   ال یجوز قراءُة الکتب لِألطفال أو الَْمرضی.  

 ال یَجُب تحدیُد الُکتُِب الّتی نُریُد أَن نَقَرأَها.   التَّحدید فی اْختیار الُکتُب و الّطعام ال یجوز لألطفال و الَمرضی.  

حیحَۀ:  .  َعّین الترجمۀ الصَّ 136

  «تَستطیُع َأن تَفَهَم ما تَْقَرَأه إذا کاَن لَک ِفکٌر قادٌر َعلی فهِم الموضوعات.»

می توان هرچه را که خواند فهمید اگر که فکري قادر بر فهم موضوعات داشت.  می توانی هرچه را می خوانی بفهمی زیرا که فکري قادر بر فهم موضوعات داري. 

آنچه را می خوانی باید بفهمی اگر که فکري قادر بر فهم موضوعات داري.  می توانی بفهمی آنچه را که می خوانی اگر که فکري قادر بر فهم موضوعات داشته باشی. 

.  ما ُهَو المفهوُم اَألقرب لِلعبارة: «َفُربَّ ِکتاٍب یَْجَتِهُد القارُي فی قراَءتِِه ثُمَّ ال یَْخُرُج ِمْنُه بِفائَِدٍة.» 137

 لَیَست لِبَعِض الُکتُب أَيُّ فائِدٍة للقاري.   جمیُع الُکتُِب مفیَدٌة لِْإلنسان.  

 ال فائِدَة للکتاب اِّال إذا اجتََهد القارُئ فی قراءته.   بَعُض الُکتُب تفید القارَئ َحتّی إذا ال یَجتَِهُد القارُئ فی فَهم عباراتِها.  

حیَح: .  َعیِّن الَمفهوم الصَّ 138

ٌۀ. مصلحت توست زبان زیر کام / تیغ پسندیده بود در نیام  کوت َذَهٌب َو الکالُم فِضَّ  السُّ

 کاَن العقُّاد ال یَري الجماَل اِّال الحّریۀ، فال نشاِهُد فی حیاتِه إّال النَّشاَط علی رغم ظروفِه القاسیِۀ. کسی را که یزدان فزونی دهد / سخن دانی و رهنمونی دهد 

نیا إّال لَِعٌب و لَهٌو. در این ره چو برداشتم برگ و زاد / جسوري کنم تا برآید مراد   َو ما الحیاُة الدُّ

 کلُّ شیٍء یَرُخُص إذا َکثُر اِّال األدَب فإنّه إذا َکثُر َغال. عیب باشد، عیب خود بگذاشتن / پس نظر بر عیب هرکس داشتن 

حیَح فی ترَجمۀ «بَینما کان َأَحُد ِکبار الّشام یَتکلَُّم َمَع الّناس َحول مشاِکلهم، نُِصَب لَُه المنبُر َفَطلبوا ِمنُه الُجلوَس َعَلیه.» .  َعیِّن الصَّ 139

زمانی که یکی از اهالی شام با مردم در مورد مشکالتشان صحبت می کرد، منبر برایش برپا شد و از او خواسته شد روي آن بنشیند. 

در حالیکه یکی از بزرگان شام با مردم در مورد مشکالت صحبت می کرد، منبر را برایش برپا کردند و از او خواستند بر آن بنشیند. 

هنگامی که یکی از بزرگان شام با مردم در مورد مشکالتشان صحبت می کرد، براي او منبري نصب شد و از او خواستند بر آن بنشیند.

در حالی که یکی از بزرگان شام در حال صحبت با مردم در مورد مشکالتشان بود، منبر برایش برپا شد، سپس از او خواستند روي آن بنشیند.

حیحۀ. .  َعیِّن التَّرَجَمَۀ الصَّ 140

 خاَف هشام ِمْن أَن یَعرفه اهل الشاِم و یَْرَغبوا فیِه. هشام می ترسد که اهل شام او را بشناسند و به او عالقه مند شوند. 

اعَر بَِسبب أَشعاره الجمیلۀ َمدحًا کثیراً. شاعر به خاطر شعرهاي زیبا، بسیار فرمانروا را مدح و ستایش کرد.   َمَدح األمیُر الشِّ

َّه یَعرفنی منذ َسنَوات عدیدٍة. مرد در بازار مرا نشناخت با اینکه سال هاي زیادي مرا می شناخت. وق َمَع أَن ُجُل فی السِّ  أَنکَرنی الرَّ

ُّه کان یَْشُعُر بِألٍَم فی بَطنِه. پدر همراه با پسرش به بیمارستان آمدند زیرا او احساس دل درد داشت.   جاَء األُب بَِولَدِه إلَی المستشفی ِألَن
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.  َعیِِّن الخطأ فی الّترجمۀ. 141

 َمْن نََصَب نَفَسه لِلنّاس إمامًا فَلیبدأ بِتَعلیم نَْفِسه قَبَل تَعلیم َغیرِه: هرکس خود را براي مردم پیشوا قرار دهد، باید پیش از آموزش دیگري آموزش خودش را آغاز کند. 

 لَوال قَوانیُن الُمروِر لََحَدثَْت تَصادماٌت کثیرٌة فی الشوارِع: اگر قوانین راهنمایی و رانندگی نبود، قطعًا تصادف هاي زیادي در خیابان ها اتفاق می افتاد.

 اَلَْحیواناُت اللَّبونَُۀ تَِلُد أَطفالها: پستانداران بچه هایشان را به دنیا می آورند.

 آلَْفَرزدُق کاَن شاِعراً حاِذقًا یُنِشد أَشعاراً کثیرًة فَُهَو ِمْن شعراِء العصر األموي: فرزدق شاعري بود که ماهرانه شعر می سرود و از شعراي دورة اموي بود. 

حیَح فی ترجمۀ الِعباراِت. .  َعیِّن الصَّ 142

راسۀ. دانش آموز به موفقیت بزرگی دست یافت پس از آنکه معلم به درس خواندن او را تشویق کرد.  ُس َعَلی الدِّ ُعُه الُمدرِّ الُب نَجاحًا عظیمًا بَعَد أَن َشجَّ
ِّ
 ناَل الط

الحین. خدا را مانند درستکاران شکر گزاردم.   أَشُکُر اهللاَ شکَر الصَّ

 هذا الّذي تَْعِرف الْبَطحاُء َوْطَأتُُه َوالْبَیُت یَْعِرفُُه و الِحلُّ و الَْحَرُم. این که سرزمین مکه و قدمگاهش را می شناسد و خانۀ خدا و بیرون محدودة احرام را می شناسد.

 أَْکَرْمنا أَصدقائنا إِکرامًا صاِدقًا. دوستانمان ما را صادقانه بزرگ داشتند. 

حیحۀ َحَسب قواِعد الَمفعوِل الُمطلق؟ .  ما ِهَی التَّرجمَۀ الصَّ 143

مًا باِرزاً. علوم مختلف در مدت زمان اخیر پیشرفت کرد.  َمِت العلوُم الُمختلَفۀ فی الفترِةاألخیرة تَقدُّ  لََقد تَقدَّ

 َسیَهدي اهللاُ َمْن َطَلَب ذلَک ِهدایًۀ. بی گمان خداوند هرکه خواهان هدایت باشد را هدایت خواهد کرد. 

الحین. کودکانم را از کودکی براي درستکار شدن تربیت کردم.  َّْیُت أَطفالی ُمنُذ ِصغِرهم تربیَۀ الصَّ  َرب

بیُب َعّمی َعن تناوِل المواّد السکریِّۀ َمنعًا کامًال بسبب ارتفاع نسبۀ الّسکر فی َدِمِه. پزشک عمویم را از خوردن مواد قندي به خاطر باال بودن مقدار قند خونش، منع کرده است.   َمنََع الطَّ

حیح فی ترَجمِۀ الِعباراِت. .  َعیِّن الصَّ 144

دائِِد یُْعَرُف اإلخواُن. دوستانت را هنگام سختی ها بشناس.   ِعنَد الشَّ

 بَعُض المواِد الُمستَخَرَجۀ ِمْن جسِم الَحیواناِت تُْستَعمُل لَِصناَعِۀ مواد التَّجمیل. مواد به دست آمده از بدن حیوانات براي ساخت لوازم زیبایی استفاده می شود.

اعُر بَِمدِح الَخلیفِۀ أَماَم النّاس للِحصوِل َعلی جائَِزٍة منه. شاعر خلیفه را در برابر مردم براي به دست آوردن جایزه ستایش کرد.  بََدأَ الشِّ

نواِت الماضیۀ. استفاده از روغن هاي گیاهی در میان مردم در سال هاي گذشته، زیاد شده است.  یوت النّباتیّۀ بیَن الناِس فی السَّ  َکثَُر استعمال الزِّ

.  َعّین الَخطأ فی الّترجمۀ. 145

 َعَدُد الحشراِت أکثر ِمن َعدِد جمیع الَحیوانات َعلی الکرِة األرضیّۀ: تعداد حشرات از تعداد همۀ حیوانات روي کرة زمین بیشتر است. 

عراء أَن یَمدحوا باألمراء و الُخلفاِء: از عادت شاعران بود که فرمانروایان و خلفا را ستایش کنند.  کانَت ِمْن عاَدِة الشُّ

 ال َعَمَل أَفَضُل ِمن إِطاعۀ اهللاِ و الوالَِدْیِن: هیچ کاري برتر از اطاعت خداوند و اطاعت پدر و مادر نیست. 

ُجَل أم ال: هشام پرسید که آن مرد را می شناسد یا خیر؟   ُسئَِل هشاٌم إذا کان یَْعِرف ذلَِک الرَّ

ما ُهو المفهوُم األقرب لِلعبارة:   . 146

ب فی َدرِسِه و لِکنَّه َفِشَل فی ذلِک» «حاَول األستاذ کثیراً لَِیْرَغَب الّطالُّ

ب فی درس األستاِذ َو لَم یَحصل أيُّ واحٍد ِمنهم َعَلی النَّجاح.   فَِشَل الّطالُّ ب کانوا یُحبّون درَس األستاِذ.   َجمیُع الّطالِّ

ب یَرغبوَن فی درسه.   بِالرغم ِمن محاوالِت األستاد، لَم یکن الّطالُّ راسِۀ.    یالیَت االستاَذ کاَن یَهتَمُّ بِالّطّالب َو یُساِعُدهم َعَلی الدَّ

َعیِّن َأقرَب مفهوٍم للعباَرة: «الیُوِمُن َأَحُدکم َحتی یُِحبَّ ِألَخیِه ما یُِحبُّ لَِنفِسِه»  . 147

الَخیَر فی وّد امرٍي ُمتَلّون.   اَإلنسان الموِمُن الیُِحبُّ لِآلَخرین ما یحبّه لِنفسه و ِألهِله.  

یُعَرُف ایماُن المرِء ِعنَد االمتحان االلهی.   َمن یُِحبُّ لَِغیره ما یُِحبُّ لِنَفِسه فَُهو إنساٌن ُموِمٌن.  

حیحَۀ. َعیِّن الِعباَرَة غیر الصَّ  . 148

أعَظُم الِعباَدِة أجراً أخفاها / البِرُّ أَن تعمَل فی الّسرِّ َعَمَل الَعالنیِۀ.   َمن َسعی َرعی و َمن لَِزَم المناَم رأي األحالَم / َمن َجدَّ َوَجد.  

دائِِد یُعَرُف اإلخوان / اَلَمرُء َعلی دیِن خلیله َو قَرینه.   ِعنَد الشَّ َمن قََصَد الَخیَر َکَمن فََعَلُه / إنّما األعماُل بِالنّیات.  
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َعیَِّن المفهوَم الَصحیَح لِلعباَرة:   . 149

«اَلُعرُب تَعِرُف َمن أنَکرَت و الَعَجُم.»

العرب تَعرُف و غیرهم الیَعرفون.   َمن یَعِرُف الُعرب و العجم الینکُر شیئًا.  

َالتُنِکر شیئًا و أنَت التعِرُف الَقصَد ِمنه.   الُعرب و غیرالعرب یَعرفوَن َمن التَعِرفُه أنَت.   

.  َعیِّن الَخَطأ فی ترَجمۀ العباراِت. 150

 ال تَِهنوا َو ال تَْحَزنوا َو أَنتُم اَألعلوَن./ سست و غمگین نشوید درحالی که شما بر فراز هستید. 

 حینما أَري النَّاس یَْذَهبوَن إلَی الَْحّج تَُمرُّ أَمامی ِذکریاتی./ هنگامی که مردم را می بینم که به حج می روند خاطراتم جلوي چشمانم می گذرد. 

 َرأَْیُت ُدموَعها تَتَساقَُط ِمْن َعْینَْیها ِعندما َسِمَعت َخبََر وفاِة والِِدها./ اشک هایش را دیدم که از دو چشمش فرو می ریزد هنگامی که خبر فوت مادرش را شنید. 

لت سیارتنا َو أََخْذناها إلَی موقف تَصلیح الّسیّارات./ در راهمان به سوي شهرهاي شمالی بودیم، پس ماشینمان خراب شد و آن را به تعمیرگاه ماشین بردیم. مالیه فَتَعطَّ  ُکنّا فی طریِقنا إلَی الُْمُدِن الشُّ

حیَح ِفی تَرَجمۀ الْعباراِت. .  َعیِِّن الصَّ 151

َّتی تَعیُش تَحَت ُعیوِن اَألْسماِك: آن نور از نوعی باکتري نورانی منبعث می شود که زیر چشمان ماهی زندگی می کند.  تِْلَک اْألَضواُء تَْنبَعُث ِمْن نَوٍع ِمَن البکتیریا الُْمضیئِۀ ال

بیّۀ لِلنَّباتاِت الْبَریَِّۀ: این حیوانات دلیلی هستند براي خواص پزشکی گیاهان خشکی. 
ِّ
َّْت هِذِه الَْحیَواناِت اْإلنساَن َعَلی الَْخواصِّ الط  قَْد َدل

ٍۀ بِها: حیوانات می توانند توسط زبان خاصی همدیگر را بفهمند.   تَْستَطیع الَْحیَواناُت أَْن تَتفاهَم َمَع بَعِضها ِمْن ِخالل لَُغٍۀ خاصَّ

ات َحتی یَْلتَئُِم: گربه زخم هایش را چند  بار لیسید تا بهبود یافت.  ة َمرٍّ  یَْلَعُق الِْقطُّ ُجرَحُه ِعدَّ

حیحۀ. .  َعیِِّن التَّرَجَمَۀ َغیَر الصَّ 152

بوَن بِه فی َمسیرة بسبب ِعدالَتِِه: مردم به خاطر عدالتش در مسیرش به او خوش آمد می گفتند.  کاَن النُّاس یَُرحِّ

ین: بگو من دستور داده شدم که خدا را پرستش کنم درحالی که دینم را براي او خالص کرده باشم.   قُْل إِنّی أُِمْرُت أَن أَْعبَُد اهللا َمخِلصًا لَُه الدَّ

 کاَن یَْحُکُم ُذوالَْقرنَْیِن َمناِطَق واِسَعًۀ َو قَْد ُذِکَر اسُمُه فِی الُْقرآِن: ذوالقرنین بر منطقه هاي وسیعی حکمرانی می کرد و اسمش در قرآن ذکرشده است. 

 ُوِجَد قُْرَب هِذِه الُْمْستَْنقعاِت قوٌم ِمْنُهم فاِسدوَن َو ِمْنهم صالِحوَن: در کنار این مرداب ها قومی را یافت که برخی شان فاسد و برخی شان افراد درستکار بودند. 

پنج دانشجو وارد کالس شدند، درحالی که استاد درس چهارم را توضیح می داد.  . 153

ابع.  رَس الرِّ ّف و األستاُذ یَْشَرُح الدَّ ب فِی الصَّ فَّ و اُألستاُذ کاَن یَْشَرُح أربََعَۀ ُدروٍس.  َدَخلوا َخْمَسُۀ ُطالٍّ  َخْمَسُۀ ُطالٍب َدَخلوا الصَّ

ابَع.  رَس الرِّ فَّ و األستاذ یَْشَرُح الدَّ ب الصَّ فِّ بینما کان االستاُذ یَشَرُح الّدرس األربَع.  َدخل َخْمَسُۀ ُطالٍّ ب الَْخمَسۀ َدَخلوا إلی الصَّ  اَلّطالُّ

ام َو یَْرَغبوا فیه. فقال: ال أعرُفُه . هشام بن عبدالملک .................. .  خاَف ِهشاُم بِن عبدالَمِلُک ِمْن َأْن یَْعِرَفُه َأهَل الشِّ 154

ترسید از اینکه اهل شام او را بشناسند و به او عالقه مند شده باشند، بنابراین گفت: او را نشناختم. 

از این که اهالی شام او را بشناسند و مشتاق او شوند، ترسیده بود و گفته بود: او را نمی شناسم.

از این که اهالی شام او را می شناسند و به او راغب می شوند، می ترسید پس گفت: او را نمی شناسم.

ترسید که مردم شام او را بشناسند و به وي عالقمند شوند. پس گفت: او را نمی شناسم.

 َعیِِّن  اْألََصحَّ َو اَألَدقَّ فی الَْجواِب لِلتَّرَجَمِۀ ِمْن أو إلَی الَْعربّیۀ:

َنَم الَکبیَر» َر َجمیَع اْألَْصناِم ِفی الَْمْعَبِد اِّال الصَّ .  «َو لَْنْذُکْر إبراهیَم الخلیل (ع) الّذي َحَمَل َفْأسًا َو َکسَّ 155

که به یاد بیاوریم ابراهیم خلیل (ع) را که تبري برداشت و همۀ بت هاي معبد جز بتی بزرگ را شکست. 

و باید به یاد آوریم ابراهیم خلیل (ع) را که تبري برداشت و همۀ بت هاي در معبد جز بت بزرگ را شکست.

و باید ابراهیم خلیل (ع) را به یاد آورد که تبري برداشته  بود و همۀ بت هاي معبد جز بت بزرگ را شکسته بود.

و باید به یاد بیاوریم ابراهیم خلیل (ع) را که تبر برداشت و همۀ بت هاي معبد حتی بت بزرگ را شکست. 
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«صفحۀ سوم از کتابی که ده روز پیش خریده  بودم را خواندم.»  . 156

َّذي اشتَریتُه قَْبَل َعَشَرِة أَیٍّام.  َّذي ُکْنُت قَِد اْشتََریتُه قَْبَل أَیٍّام.  قَرْأُت ثَالَث َصَفحاٍت ِمَن الِْکتاِب ال ْفَحَۀ الثِّالثَۀ ِمَن الکتاِب ال  قََرْأُت الصَّ

ْفَحَۀ الثِّالثَۀ ِمَن الِْکتاِب الّذي قَد اْشتََریتُه قَْبَل َعَشَرِة أَیٍّام.  ْفَحَۀ الثالِثۀ ِمنهًا.  قََرْأُت الصَّ  قَد اشتریُت قَْبَل َعَشرَة أَیٍّام الکتاَب الّذي قََرْأُت الصَّ

«اعضاء خانواده ام فیلم زیبایی در مورد جنگل هاي استوایی تماشا می کردند.»  . 157

کاَن اَْعضاُء أُْسَرتی یُشاِهدوَن فِْلمًا َجمیًال َعْن غابٍَۀ استوائیٍَّۀ.  یُشاِهُد أَْعضاُء اْألُسَرِة فِْلما رائِعًا ِمَن الْغاباِت اِالستوائیّۀ. 

اَْعضاُء أُْسرتی کانوا قَْد شاَهدوا فِْلمًا رائِعًا َعِن الْغاباِت اِالستوائیّۀ  کاَن أَْعضاُء أُْسَرتی یُشاِهدوَن فِْلمًا رائِعًا َعِن الْغاباِت اِالْستوائیَِّۀ. 

.    عیَّن األصحُح و األدٌق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العریبۀ:   158

«هناك کلماَت تجري علی أقالم بعض الّشعراء ِألول مّرة تََدُل علی َمفاهیم جدیدٍة لَم یکن یَعرفها اآلخرون!»:

کلماتی وجود دارند که براي بار اّول بر قلم هاي بعضی از شاعران جاري می شوند؛ در حالی که بر مفهوم جدیدي که دیگران آنها را نمی شناسند، داللت دارد!

وجود دارد کلماتی که بعضی از شعرا براي اّولین مرتبه بر قلم هاي خود جاري می کنند که بر مفاهیمی جدید داللت می کند که آن را دیگران نمی شناختند!

آنجا، کلماتی است که بعضی شاعران اّولین مرتبه، بر قلم هایشان جاري می کنند و بر مفهوم جدید که دیگران آنها را نمی شناخته اند، داللت دارد!

کلماتی هستند که بر قلم هاي بعضی شعرا براي اولین بار جاري می شوند که بر مفاهیم جدیدي داللت می کنند که دیگران، آنها را نمی شناختند!

∙∙

.  َعّین الصَحیح: 159

 لیتنی رأیت جمیع الکتب : کاش همۀ کتاب ها را ببینم! لعَل الخیر قد نزل علینا : شاید خیر بر ما نازل شود!

 لیت االمتحان قد انتهی : کاش امتحان تمام شود! لعَل الّصبر یُنقذنا : شاید پایداري نجاتمان دهد!

.    عیَّن األصحُح و األدٌق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العریبۀ:   160

«خفاش تنها حیوان پستانداري است که قادر به پرواز می باشد!»:

 الخّفاش الّذي حیوان لبون وحید و هو قادر علی الّطیران!  الحیوان الوحید الّلبون ال یقدر علی الّطیران هو الخّفاش! 

 الخّفاش هو الحیوان الّلبون الوحید الّذي یَقدر علی الّطیران!  الحیوان الّلبون الوحید و هو قادر علی الّطیران لیس الخّفاش! 

∙∙

.  عَین مضارعًا لیس معادًال لاللتزامی الفارسی: 161

 اُمرنا بأن ال نغضب، ولکنّنا نغضب، و هذا األمر شائع بیننا!  لعّل اإلنسان یعرف الحضارات ِمن خالل الکتابات و التماثیل! 

 کأّن هذا الجبل أعلی من بقیۀ الجبال، لیتنی أصعد إلی رأسه!  لیتنا نقرأ آراء عّدة ُکتاب حول هذا الموضوع لنأخذ نتیجۀ صحیحۀ! 

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ:  162

ُر!»: «ال قّوة تَقدر أن تُنقَذنا من خرافاٍت نَعیش معها إّال التفکُّ

هیچ نیرویی که بتواند زندگی ما را از خرافه هایی که به آن زنده ایم، برهاند، جز اندیشه نیست!  جز تفّکر، قدرتی نیست که قادر باشد ما را نجات بدهد از اینکه با خرافات زندگی نماییم! 

نیرویی که می تواند ما را از خرافاتی که با آن زندگی می کنیم رها سازد، فقط تفّکر است!  فقط قدرت اندیشیدن است که می تواند ما را از خرافه هایی نجات دهد که با آن زنده ایم!

.  عّین الخطأ: 163

 ال یقدر المتکبُّر الجبّار أن یَزرع بذَر الحکمۀ فی قلبه،: یک خود بزرگ بین ستمگر نمی تواند بذر حکمتی در قلب بکارد، 

خور، ولکن هذا الحکمۀ: زیرا این قلب از صخره ها ساخته  شده، لیکن این حکمت،   ألَن هذا القلب یُبنَی من الصُّ

ة طویلۀ،: در قلب شخص فروتن می روید و در آن مّدتی طوالنی ماندگار می شود، تَنبت فی قلب المتواضع و تَعمر فیه مد 

 کأّن التَّواضع قَریُن العقل و التکبَّر دلیُل الجهل: گویی که تواضع همنشین عقل است و تکبّر نشانۀ جهل! 
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.  عّین الصحیح: 164

 إذا ال تکون مقتدراً فاآلخرون ال یسمعون کالَمک: هرگاه مقتدر نبودي، دیگران به سخن تو گوش نمی دهند!

 ال تُکرمّن اللئیَم ِألنّه یتمّرد تمّردا و أنت تیأس: هرگز انسان فرومایه را گرامی مدار، براي اینکه او قطعًا نافرمانی خواهد کرد، درحالی که تو مأیوس شده اي!

 السکوُت أجمل کالم قد یستطیع أن یُثیر الشخص أکثر من کّل شیٍء آخر: سکوت زیباترین سخنی است که گاهی می تواند شخص را بیش  از هر چیز دیگري برانگیزاند! 

 یُصاد الحوت لِیستفید الکیمیاویّون من زیت کبده فی صناعۀ مواّد التجمیل: نهنگ ها صید می شوند تا شیمی دانان از روغن کبد آن ها در ساختن مواد آرایشی استفاده کنند! 

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ  165

«علّی بمداراة الّناس کما یَجب علّی إقامُۀ الفرائض!»:

بر من است مدارا کردن با مردم، همان طور که انجام فرائض بر من واجب است!  باید که با مردم مدارا کرد، همان گونه که اداي فرائص بر من الزم است!  

مدارا  کردن با مردم بر من الزم است، همان طور که اداي فرائض بر من واجب بوده است!  پایبند مدارا با مردم هستم، همان گونه که انجام  دادن فرائض بر من الزم است! 

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ:  166

مس أقوي مصدٍر یَکفینا نوُرها و حرارتُها، دون أن تقُرَب إلینا أو تبتعد َعَنا!»: «وجدُت الشَّ

دیدم خورشید قوي ترین منبع است که نور و حرارتش، بدون اینکه به ما نزدیک و یا از ما دور شود، برایمان کافی است! 

خورشید را پر انرژي ترین منبع یافتم که نورش و حرارتش برایمان کافی است، بدون نزدیکی به ما و دوري از ما! 

خورشید را نیرومندترین منبعی یافتم که نور و حرارت آن، بی آنکه به ما نزدیک شود و یا از ما دور شود، براي ما کافی می باشد!

این خورشید قدرتمندترین منبعی است که نور و حرارتش براي همۀ ما کافی می باشد، بدون آنکه بتواند نزدیک به ما یا دور از ما شود!

.  عّین الَصحیح (بالنظر إلی تأکید الجملۀ): 167

 إّن الفخر لإلنسان الّذي له عقٌل ثابت: فخر براي انسانی است که بی گمان داراي عقلی ثابت است! 

 إّن وعاء العلم ال یضیق بکّل ما ُجعل فیه: به طور قطع ظرف علم با هر  آنچه در آن قرار داده شود، تنگ نمی شود!

 إّن النّاس یمّرون بجوار األشجار الّتی ینتفعون بها: مردم از کنار درختانی که از آنها سود می برند، قطعًا عبور می کنند!

 إّن غصون بعض األشجار تنکسر من ثقل وزن ثمارها: شاخه هاي برخی درختان از سنگینی وزن میوه هایش بدون شک شکسته می شود!

عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو التعریب أو المفهوم:   . 168

«ال تکونَنَّ ِمَمن یأمرون الناس إلی الخیر و هم غافلون عنه»:

از کسانی نباشید که مردم را به کار خیر دعوت می کنند و از خودشان غافل اند.

هرگز از کسانی نباشید که مردم را به کار نیک فرا می خوانند و خود از آن غافل اند.

هرگز از کسانی نباش که مردم را به کار خوب دستور می دهند، در حالی که خود از آن غافل اند.

از کسانی نباش که به مردم انجام کار خوب را دستور می دهند، در حالی که خودشان غافل هستند. 

«إذا نَعیب عمَل أحِد ثُّم نَفهم أنّنا ُکَنا مخطئین یَجب علینا أن نَعتذر منه ُمعترفین بذلک، و هذا دلیٌل علی شجاعتنا!»  . 169

آنگاه که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم، باید اعتراف کرده عذرخواهی کنیم، که این دلیل بر شجاعتمان است! 

وقتی از کار فردي عیب می گیریم، سپس می فهمیم که خطا کرده بودیم، باید ضمن اعتراف به آن، از او معذرت خواهی کنیم، و این دلیلی بر شجاعت ماست! 

اگر عمل کسی را عیب بدانیم، آنگاه بفهمیم که خطا کرده ایم، بر ما واجب است معذرت خواهی کرده اعتراف کنیم، که این دلیلی بر شجاعت ما می باشد.

هر گاه از عمل کسی عیب جویی کنیم، آنگاه بفهمیم که ما خطاکاریم، حتمًا باید بخاطر آن عذرخواهی کنیم. در حالی که به آن اعتراف کننده ایم، و این دلیلی بر شجاعتمان خواهد بود!

.  عّین الخطأ: 170

 تجري میاه الّشالل من األعلی إلی األسفل ُمتتالیًۀ:  آب هاي آبشار از باال به پایین پشت سر هم جاري می شوند!

ك:  بوي آب مرداب ها ناخوشایند است، زیرا حرکت نمی کند!  رائحُۀ ماء المستقعات کریهٌۀ ألنّه ال یتحرَّ

ل أعمالَنا الحسنۀ:  هیچ تعّجبی نیست که در کارهاي خوبمان عجله کنیم!  ال َعجَب فی أن نُؤجِّ

 ال یُغِرق فی المدح و الّذم إّال األحمُق:  فقط احمق در ستودن و مذّمت کردن اغراق می کند!
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.  عّین غیر المناسب للمفهوم: «إذا کان الصبر ُمّرا فعاقبُته حلوةٌ!»: 171

 اندکی صبر،  سحر نزدیک است!  نیست رنگی که بگوید با من 

 سوختم یک عمر و صبر آموختم!  ساختم با آنکه عمري سوختم  

 همه دانند که در صحبت گل خاري هست!  صبر بر جور رقیب، چه کنم گر نکنم 

 به امید آن که روزي به کف اوفتد وصالی!  چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن 

عیِّن األنسب للجواب عن الترجمۀ أو المفهوم ِمن أو إلی العربیۀ:   . 172

«هناك مئاُت الطیور تبنی أعشاَشها علی جبال ارتفاُعها أکثر من ألفی متر و تَقذف أفراخها منها لتتعلَّم الطیران!»:

صدها پرنده النه هاي خود را بر بلنداي بیش از دو  هزار متر، روي کوه  ها می سازند تا جوجه ها را از آنجا پرتاب کنند تا پرواز کردن بیاموزند! 

آنجا صدها پرنده است که آشیانه ها را بر کوه هایی به بلنداي بیشتر از دو  هزار متر بنا کرده، جوجه هایشان را از آنجا می پرانند، براي اینکه پرواز کردن بیاموزند! 

آنجا صدها پرنده النه هایشان را بر کوه هایی که ارتفاعشان از دو هزار متر بیشتر است بنا می کنند و جوجه هاي خود را از آن می اندازند تا پرواز کردن را به آن ها یاد بدهند! 

صدها پرنده وجود دارند که آشیانه هاي خود را بر کوه هایی که ارتفاع آن ها بیش از دو هزار متر است می سازند و جوجه هایشان را از آنجا پرتاب می کنند تا پرواز را یاد بگیرند! 

.  عّین الّصحیح: 173

 فْلنعتمد علی العقالء حتّی نَنتفَع بعلمهم: ما باید فقط بر عاقالن اعتماد کنیم تا از علم آنان سود برده باشیم!

 لی زمیٌل مشتاق کثیًرا لزیارة الحرمین الّشریفین: دوست من سخت مشتاق زیارت حرمین شریفین می باشد.

ر قبل أن یتکلَّم ابتعد عن الخطأ: کسی که قبل از اینکه سخن بگوید، فکر کرده باشد از خطا دور شده است!   من فَکَّ

 علی الوالدین أن ال یُحمِّال أوالَدهما ما لیس لهم طاقٌۀ به : والدین باید بر فرزندانشان چیزي را که طاقتش را ندارند تحمیل نکنند! 

.  عّین الّصحیح: 174

 إنّی قد قبلُت مسؤولیَۀ إطفاء مکیِّف الهواء بَعد أن تَفرَغ المکتبُۀ من الّطّالب: من مسؤولیت خاموش کردن کولر را بعد از آنکه کتابخانه را از دانش آموزان خالى کنى؛ پذیرفته ام.

الب القرآَن کلَّ یوم فی االصطفاف الّصباحّی: این دانش آموزي است که هر روز در صف صبحگاهی قرآن می خواند!  یتلو هذا الطُّ

 إن نَصْل إلی النّجاح فی بدایۀ األمر فال معنی للّسعی: اگر در ابتداي کار موفق می شدیم. تالش مفهومی نداشت! 

 : وقتی مادرم همراه با غذا بیاید، از او بسیار تشکر می کنم!
ً  لّما جاءتنی اُّمی بالّطعام شکرتُها کثیرا

َسَألَین إبنی مّنی«هل یمکن السفر إلی المدینۀ المنورة عبر البحار؟» کأنُّه ال یعرف المدینۀ ابداً!  . 175

پسرم از من پرسید«آیا امکان دارد از وسط دریا به مدینه منوره سفر کنیم؟» گویی اصال مدینه را نمی شناسد!  

پسري از من پرسید«آیا می شود از راه دریا به مدینه منوره سفر کرد؟» انگار او اصال مدینه را نمی شناسد!

پسرم از من پرسید«آیا سفر کردن از طریق دریاها به مدینه منوره ممکن است؟» گویی او اصال مدینه را نمی شناسد!

پسرم از من پرسید«آیا ممکن بود از طریق دریاها به مدینه منوره سفر کنیم؟» انگار او اصال مدینه را نمی شناسد!

عّین الّصحیح:  . 176

ین أوُل دولٍۀ فی العالم إستخدمت نقوداً ورقیًۀ!: چین اولین حکومت در جهان است که از پول هاي کاغذي استفاده می کرد! الصُّ

جون من المدرسۀ بعد سنتین!: اگر خدا بخواهد بعد از دو سال از مدرسه فارغ التحصیل خواهید شد! إن شاء اهللاُ سوف تتَخرَّ

تبع الحیوان الُمفتَِرس هذه الفریسۀ و ُهَو یَبتَِعُد عن الُعّش کثیرا!: حیوان شکارچی این شکار را دنبال کرد در حالی که خیلی از النه دور می شود!

الکأُس زجاجٌۀ یُشَرب منها الماء أو الشاي أو القهوة!: فنجان شیشه اي است که آب یا چاي یا قهوه از آن می نوشند!
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حیح ِفی الّترجمۀ:    َعیِّن الصَّ  . 177

«خاَف ِهشاٌم ِمْن َأن یَْعِرَفُه َأْهُل الّشام َو یَْرغبوا فیه. َفقاَل: ال َأعِرُفُه.»

هشام از اینکه اهل شام او را شناخته بودند و مشتاق او شده بودند، ترسیده بود. پس گفت: او را نمی شناسم.

هشام از اینکه اهل شام او را بشناسند و به او عالقه مند شوند، می ترسید. پس گفت: او را نمی شناختم.

هشام ترسید از اینکه اهل شام او را بشناسند و به او عالقه مند شوند و گفت: «او را نمی شناسم.»

هشام ترسید که اهل شام او را شناخته باشند و به او عالقه مند شده باشند؛ پس گفت: او را می شناسم.

عّین الّصحیح:  . 178

ال إنسان یشعر بالحزن فی بدایۀ فصل الّربیع: انسان در ابتداي فصل بهار، احساس غم نمی کند.

کأّن أخی مترّدد فی اختیار هدیۀ لمن یحبّه: گویی برادرم در انتخاب هدیه اي براي کسی که دوستش دارد، دو دل است. 

لعّل االنسان یستطیع أن یصل إلی فهم ُکنه بعض الظواهر: اي کاش انسان بتواند به فهم ذات برخی پدیده ها برسد. 

«فهذا یوم البعث ولکنّکم کنتم التعلمون»: این روز رستاخیز است ولی شما نمی دانید.

عّین األصح و األدق فی الجواب للترجمۀ:    . 179

(بعض الناس یَزعمون أنّهم قاموا بواجباتهم أمام أوالدهم ولکّن غایتهم لم تََتحقَّْق فی التربیۀ)

برخی مردم با اینکه هدفشان را در تربیت محقق نکرده اند، اما می پندارند که به واجباتشان در مقابل فرزندانشان اقدام نموده اند.

برخی مردم فکر می کنند که هدفشان در امر تربیت به وقوع نپیوسته است و تکالیف خود را در برابر پسرانشان انجام نداده اند.

بعضی از مردم گمان می کنند که به تکالیف خویش در برابر فرزندانشان عمل کرده اند، ولی هدفشان در تربیت محقق نشده است. 

عده اي از مردم گمان می کنند که به تکلیف خویش در برابر اوالدشان عمل کرده اند، ولی اهدافشان در تربیت انجام نشده است. 

ال یأس لَِمن یَتکّلم عن آماله و یجتهد فی حیاته للحصول علیها ِألّن اآلمال التَُحقَّق باألقوال!  . 180

هر کس از آرزوهایش حرف می زند و براي رسیدن به آنها در زندگی تالش می کند نا امید نمی شود، زیرا حرف ها آرزوها را محقق نمی کنند!

آرزوها با گفتارها محقق نمی گردند، زیرا کسی که از آرزوهایش صحبت می کند و براي رسیدن به آنها تالش می کند، به هیچ عنوان نا امید نمی شود!

هیچ نا امیدي نیست براي کسی که از آرزوهایش حرف می زند و براي رسیدن به آنها در زندگی اش تالش می کند، زیرا آرزوها با حرف ها محقق نمی شوند!

هیچ نا امیدي براي کسی که از آرزوها حرف می زند و براي رسیدن به آن زحمت می کشد وجود ندارد، زیرا امید و آرزوها حرف ها را محقق نمی کند!

کأّن طّالبنا الُمجدینَّ یبصرون مظاهر قدرة ربّهم فی العالم و یدرکون أسرار کّل ما فیه!  . 181

اي کاش دانش آموزان کوشاي ما نشانه هاي توانایی خداوندشان را در جهان می دیدند و تمامی رازهاي آنچه در آن است را می فهمیدند.

جلوه هاي قدرت پروردگار در عالم به گونه اي است که گویا دانش آموزان تالش گر ما آنها را می بینند و رازهاي درون آن را درك می کنند.

گویا دانش آموزان تالشگر ما مظاهر تونایی پروردگارشان را در جهان می بینند و رازهاي تمامی آنچه را که در آن است می فهمند.

قطعًا دانش آموختگان پرتالش ما باید توانایی دیدن مظاهر قدرت پروردگارشان را در عالم داشته باشند و تمامی رازهاي آنچه در آن است را بفهمند. 

عیِّن عبارة جاء فیها «الّتشبیه»:  . 182

کأّن قلوب کّل الکافرین قطع ِمَن الحدید!   لیتک قوّي لتساعد المحرومین فی َحیاتک!  

اِّن الّلیل اِن کان قصیراً الیسمع اإلنسان أن یُطالع کثیراً!   حیاة العلماء کان مصباح هدایۀ مسلمین!  

«قال الّدلیل: کأّن هذه العظام تتعّلق بالحیوانات الّتی کانت تعیش جماعّیۀ و هجمت بالحیوانات األخري فی الغابۀ»! راهنما گفت ...  . 183

بدون شک این استخوان ها به جانورانی تعلق دارد که با هم زندگی می کنند و حیوانات دیگر جنگل را مورد هجوم قرار داده اند.

شاید این استخوان ها به حیواناتی تعّلق داشته باشد که درنده هستند و به شکل گروهی زندگی و به حیوانات دیگر حمله می کردند.

گویا این استخوان ها به حیواناتی تعلق دارد که به شکل گروهی زندگی می کردند و به حیوانات دیگر در جنگل حمله کرده بودند. 

ظاهراً این استخوان ها به حیوانهاي وحشی تعلق داشته است که بصورت گروهی به حیوانات دیگر در جنگل حمله می کردند.
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نادانی زمیلی رؤوفًا: ال یحزنک اإلمتحان ألنّک قد َجهْدَت و َسَتنجح غداً:  . 184

همکالسی مهربانم مرا صدا زد: به خاطر امتحان غمگین نباش، قطعًا تو زحمت زیادي کشیده اي و فردا در امتحان موفق می شوي!

همکالسی ام با مهربانی صدایم زد: نباید امتحان تو را اندوهگین کند، زیرا تو تالش کرده اي و فردا موفق خواهی شد! 

همکالسی مهربانم را صدا زدم: ناراحت نشو زیرا تالش کرده اي و فردا در امتحان پیروز خواهی شد! 

با مهربانی همکالسی ام را صدا زدم: اندوهگین مباش چرا که تالش زیادي کرده اي و بی شک در امتحاِن فردا موفق می شوي!

«جّدتی التحمْل هذه األخشاب ثقیلۀ ألّن رجلها تؤلمها»:  . 185

مادربزرگم این چوب هاي سنگین را حمل نکن، زیرا پایت درد می کند.

مادربزرگم نباید این چوب ها را حمل کند، در حالی که سنگین است؛ زیرا پایش درد می کند.

مادربزرگم این چوب ها را که سنگین هستند حمل نمی کند، زیرا پاهایش درد می کند.

نباید مادربزرگ این چوب ها را در حالی که سنگین است جابه جا کند، زیرا احساس درد در پایش دارد. 

«تُمَنُح جائزة نوبل فی کّل سنۀ إلی المنتخِبین فی مجاالت مختلفۀ مثل الکیمیاء علم األحیاء»:  . 186

جایزة نوبل را هر ساله به انتخاب شدگان در زمینه هاي مختلفی مثل شیمی و زیست شناسی می دهند.

همه ساله جایزة نوبل به برگزیدگان در زمینه هایی متنوع مثل شیمی و علوم انسانی داده می شود.

جایزة نوبل را در زمینه هاي مختلف هر سال به انتخاب شدگان رشته هایی مانند شیمی و علوم انسانی اهدا می  کنند.

جایزة نوبل در هر سال در زمینه هایی مختلف مانند شیمی و زیست شناسی به برگزیدگان داده می شود.

حیحۀ: َعیِّن الّترجمۀ الصَّ  . 187

اکریَن أَن نَرضی بما ُهَو موجود. اي کاش از شکرگزاران یاد می گرفتیم که به آنچه هست راضی باشیم.  لَْیتَنا نَتَعلَّم ِمَن الشِّ

أَیُّها الفاِخُر َجهًال بِالنَّسِب إِنّما النُّاس ِألُم َو ِألب. اي نادان، به دودمانت افتخار نکن مردم تنها از یک پدر و مادرند. 

ب َکثیراً ولکن لم یَُکِن اُألْستاُذ راضیًا َعْنهم، َکأنَّ إرضاَءه أَْمٌر ُمستحیٌل. دانشجویان تالش بسیاري کردند ولی استاد راضی نمی شد، براي اینکه راضی کردنش امر غیرممکنی است.  الُّ  اِْجتََهد الطُّ

َفِر. شاید دوستانمان ما را در سفر همراهی کنند.  لََعلَّ أَصدقاَءنا یُرافِقونَنا فِی السَّ

َعّین الخطأ ِفی الترجمۀ:  . 188

فَْلیَعلم َمْن یَفتَِخر بِنفسه و یتکبَّر َعلی النِّاس یَفقد َصداقتهم. پس کسی که به خودش افتخار می کند و بر مردم کبر می ورزد، می  داند که دوستی شان را از دست می دهد.

َة ِهللاِ جمیعًا. گفتارشان تو را اندوهگین نکند، زیرا ارجمندي، همه براي خداست.  َو الیَحُزنَْک قَولُهم إنَّ الِعزَّ

َسنَُفهُِّم األعداَء بِأنّنا لَْن نَتَناَزل َعْن أَْرِضننا َو َوطنِنا. به دشمنان خواهیم فهماند که ما از سرزمینمان و وطنمان دست برنمی داریم.

ال فائَِدَة فِی قِراَءٍة لَْیَس فیها التعّقل و التدبّر. هیچ فایده اي در خواندنی که در آن اندیشیدن و تعّقل نیست، وجود ندارد. 

َعّین األصح و األدّق ِفی الترجمۀ:    . 189

«لَْیَت األوالَد یَْعِرفوَن قیَمَۀ الوالَِدیِْن و الیَْرَفعوَن َأْصواتِهم َأماَمُهما.»

امید است که فرزندان ارزش پدر و مادر را دانسته و صدایشان را در برابرشان باال نبرده باشند.  شاید فرزندان ارزش پدران را بدانند و صدایشان را هنگام صحبت باال نبرند. 

اي کاش فرزندان ارزش پدر و مادر را می دانستند و صدایشان را در مقابل آنها باال نمی بردند.  کاش فرزندان ارزش پدر و مادر را بدانند و صدایشان را در برابر آنها باال نبرند. 

حیحۀ.   َعّین الترجمۀ الصَّ  . 190

َبَعۀ بِما تَْحَت أفالِکها َعلی َأن َأْعصَی اهللاَ ِفی نَمَلٍۀ أْسُلُبها ُجْلَب َشعیرٍة، ما َفَعْلُت.» «َواهللاِ لَو اُْعطیُت األقالیَم السَّ

به خدا قسم، اگر هفت سرزمین و آنچه زیر آسمان هایش وجود دارد مال من می شد تا نافرمانی خدا را بکنم و پوست گندمی را از مورچه اي به زور بگیرم،انجام نمی دادم.

به خداوند قسم، اگر سرزمین هاي هفتگانه با هر چه زیر آسمان هایشان هست به من داده می شد تا از خدا نافرمانی کنم و پوست جویی را از مورچه اي به زور بگیرم، این کار را نمی کردم.

قسم به خداوند که اگر سرزمین هاي هفتگانه و هر آنچه زیر آسمان هایش وجود دارد به من بدهند تا فرمان خدا را اطاعت نکنم و پوست جویی را از مورچه به زور بگیرم، انجام نمی  دادم.

به خداوند قسم، اگر سرزمین هاي هفتگانه با هر چه زیر آسمان هایش هست به من داده می شد که نافرمانی خدا را کنم و پوست گندمی را از مورچه اي بگیرم، این کار را نخواهم کرد. 
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َعیِِّن الَْخَطَأ ِفی التَّرَجَمِۀ.  . 191

 هِذه الْحاِدثَُۀ لَْم تُْضِعْف َعزَمُه. این حادثه اراده اش را تضعیف نکرد. 

بَْعَد أَِن اْختََرَع نوبل الدینامیَت، اِزدادِت الحروُب َو إْن کاَن َغَرضُه ُمساَعَدِة اإلنساِن. پس از آنکه نوبل دینامیت را اختراع می کند، جنگ ها افزایش پیدا کرد چرا که هدفش کمک به مردم بود. 

الحاِت إنّا النُضیُع أْجَر َمْن أْحَسَن َعَمًال.» بی شک کسانی که ایمان آوردند و به نیکی ها عمل کردند، قطعًا ما پاداش کسی که کاري را به درستی انجام داد، تباه نمی کنیم. «إِنَّ الّذین آَمنوا و َعِملوا الصِّ

َهْل تُعطی الَْجوائُِز الْیَوَم لَِمْن ُهَو أَْهٌل لِذلَِک؟ آیا امروزه جوایز به کسی که شایستۀ آن است، داده می شود؟

حیحۀ. َعیِّن التَّرَجَمَۀ الصَّ  . 192

َواْجَعِل التوفیَق َحّظی َو نصیبی فِی الَحیاِة. و قرار می دهی توفیق را شانس و نصیب من در زندگی

َِّک الَْکریم. اي انسان چه چیزي تو را درباره پروردگار بزرگوارت فریب داد؟  َك بَِرب یا أَیُّها اإلنساُن ما َغرَّ

إنَّ الَْفْخَر لُِعقوٍل ثابِتَۀ ال لِْلُجهالِء و الْغافلیَن. بی شک که افتخار براي عقل هاي ثابت است نه براي نادانان و غرض ورزان.

فََأْحبِْب لِغْیرَك ما تُِحبُّ لِنَْفِسَک. آنچه را براي دیگري دوست داري براي خودت دوست بدار. 

.  عّین الصحیح فی المقصوِد َعِن العبارة:  193

 «قال رجٌل شیٌخ لالعبی کرة الَقَدم: یا لَْیَتنی کنُت شابا فَألعُب ِمثَلکم فی میادین بالدي!»

الرجُل الشیُخ یَْرُجو أن یلعَب یومًا مع الالعبیَن.   عبین فی الَمیداِن.   الرجُل الشیُخ کاَن ِمن الالَّ

یَتَمنَّی الرجُل الشیخ أْن یکوَن ِمن الالعبیَن.   ا.   َّه کاَن شاب لَْم یَْستَِطْع الرجُل الشیُخ اللَِّعَب ألن
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میوه ها  میوه                                               خارج ساخته  خارج می سازد گزینه 4 1←←

نادرستی گزینه ها:  گزینه 1

) ستم نمی کند        ستم نکرده                                   ستم می کنند      ستم می کردند 

) ستم می کنند            ستم می کردند (کاَن + مضارع= ماضی استمراري) 

) خودشان        به خودشان                                           ستم کرده اند          ستم می کردند 

2

2←←

3←

4←←

بررسی نادرستی گزینه ها:     گزینه 3

: ما       من   

: اِْن       من   

: َحَصَدت    َحَصَد   

3

1←

2←

4←

زیرا در اعداد سه رقمی؛ ابتدا صدگان، سپس یکان و پس از آن دهگان می آید. گزینه 1 4

زیرا در اعداد سه رقمی، ابتدا صدگان، سپس یکان و بعد از آن دهگان می آید. گزینه 2 5

ترجمۀ صحیح: این پدیده اي است که باران ماهی نامیده می شود.  گزینه 1

زیرا «هذه» مبتدا است و اسم بدون «اَْل» بعد از آن خبر است. 

6

تَْحُدُث: اتفاق می افتد، رخ می دهد/ أعاصیر شدیدة: گرد بادهاي شدید/ تُْسِقُط: می اندازد، ساقط می کند/ تَُخرُِّب: تخریب می سازد، خراب می کند.  گزینه 4 7

رخ می دهد = مضارع است، بنابراین «اَْحَدثَْت» در گزینۀ  و «َحَدثْت» در گزینۀ  که ماضی اند نادرست می باشند، «سعی می کنیم» مضارع است که به  غلط،  در گزینۀ  «حاَولْنا» گزینه 1

به صورت ماضی، تعریب شده است. 

8«2»«3»«4»

توجه مکن:  ال تَْهَتمَّ               تالش می کند: یُحاِوُل، یَْجَتِهُد، یَْسعی               بَّث:  پراکندن               الِخالف:  اختالف  گزینه 1 9

َأمَّن  (اَْم + َمْن) یا کسی که / یُجیُب: برآورده می کند / الُمْضَطرَّ: درمانده / إذا: هرگاه / َدعا: فرا بخواند / ُه: او را  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

: و ما را در رحمت خود وارد کن و تو مهربان ترین مهربانان هستی.  گزینۀ 

: و بندگان خداي بخشاینده هرگاه نادانان آن ها را خطاب کنند سخن آرام گویند (در سؤال الجاهلون به صورت مفعول معنی شده است، در صورتی که «الجاهلون» فاعل است.)  گزینۀ 

: نیکی کن همان گونه که خداوند به تو نیکی کرده است. گزینۀ 

10←

1

3

4

نادرستی گزینه ها:  گزینه 2

گزینه ي   فعل ماضی استمراري (مجهول) است، یعنی شسته می شدند. 

گزینه ي   فعل ماضی استمراري (معلوم) است، یعنی زندگی نمی کردند. 

گزینه ي   فعل ماضی منفی است، یعنی نلیسید.

11

1←

3←

4←

بررسی لغات:  گزینه 2

ً : فعالیت آزاد / فی ساحۀ المدرسۀ: در حیاط مدرسه بعد قلیل: بعد از مدت کمی / ِعْنَدما تفرغ: هنگامی که خالی می شود / نَْحُن نمارس: ما تمرین می کنیم، انجام می دهیم / نشاطاً ُحّرا

12

ترجمۀ صحیح گزینه هاي دیگر: گزینه 3

: به آن درخت با شاخه هاي تر و تازه نگاه کن.  گزینۀ 

: و با ستارگانی چون مروارید هاي پراکنده آن را زینت داد.  گزینۀ 

: سخن «نمی دانم» نیمی از دانش است.  گزینۀ 

13

1

2

4

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3

) شاَهدنا به صورت شاَهَدنا (ما را دید) ترجمه شده است.  گزینۀ (

) شاَهْدنا (مرا دید: شاهدنی) ترجمه شده است.  گزینۀ (

) فی ترجمه نشده است و قبل ساَعَتیِن ساعتی پیش ترجمه شده است.  گزینۀ (

14

1

2

4

ترجمۀ عبارت: «پدربزرگم پول هاي زیادي را براي پنج پسرش به ارث گذاشت» گزینه 1 15

1
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): پدربزرگم پنج پسر دارد.  گزینۀ (

): پدربزرگم پس از تمام شدن پولش فوت کرد.                                   گزینۀ (

): پدربزرگم مردي فقیري بود.                            گزینۀ (

): پدربزرگم با پنج تا از فرزندانش زندگی می کند.  گزینۀ (

1

3

2

4

ترجمه عبارت: « هشتاد منهاي سیزده می شود شصت و هفت.»  گزینه 2

): شصت و چهار به اضافه سی و دو می شود نود و شش ( تِسعۀ و ستون : شصت و نه)  گزینۀ (

): بیست و پنج تقسیم بر پنج می شود پنج ( ِعشروَن : بیست)  گزینۀ (

): هفت ضربدر ده می شود هفتاد ( َسْبَعۀ عشر: هفده)  گزینۀ (

16

1

3

4

ترجمۀ جمله: «پسرم کالس نهم است، او چهارده سال دارد.  گزینه 1

): بیست و چهار  ): چهل     گزینۀ ( ): چهاردهم     گزینۀ ( ): چهارده     گزینۀ ( گزینۀ (

17

1234

)  «الّظاهره»  به صورت جمع ترجمه شده  است، فعل «َحّیرت» موجب تعجب بود، ترجمه شده است، ولی ) «َحّیرت و َوَجدوا»  به صورت مضارع ترجمه شده اند و در گزینۀ ( در گزینۀ ( گزینه 4

) فعل  «َحیّرت»  متعجب بودند، ترجمه شده است، فعل نتوانستند اضافی است و فعل  «ماَوجدوا»  به صورت مضارع التزامی ترجمه شده است.  در ترجمه اضافی است و در گزینۀ (

1812

3

ْرَسَل » به صورت مضارع ترجمه شده
َ
)، « فریقًا » گروه ترجمه شده   است و مصدر « التعرف » معرفی کردن معنی شده است، « تَتساقَُط » به شکل افتاده بر زمین ترجمه شده و « أ در گزینۀ ( گزینه 1

) « العلماء » دانشمندانی ترجمه شده و فعل «تتساقط»  که بعد از یک فعل ماضی آمده است و باید ماضی استمراري ترجمه شود، به صورت ماضی بعید ترجمه شده   است. در گزینۀ ( است. در گزینۀ (

) « َعلَی األَرض » ترجمه نشده است. 

یادمون باشه: فعل مضارعی که پس از فعل ماضی بیاید، به صورت ماضی استمراري و فعل ماضی اي که پس از یک فعل ماضی دیگر بیاید، به صورت ماضی بعید ترجمه می شود.

192

3

4

) « اِنتَِظروا » به صورت ) « اِنتِظروا » که فعل أمر است، به صورت ماضی (دّوم شخص جمع) ترجمه شده است. و در گزینۀ ( ) « قُْل » بگویید، ترجمه شده است. در گزینۀ ( در گزینۀ ( گزینه 3

فعل ماضی (سوم شخص جمع) ترجمه شده  است.

20124

) به آن  عکس ها نگاه کن تا باور کنی.  تصحیح ترجمه هاي دیگر: گزینۀ ( گزینه 4

):  «باران ماهی» هر سال در جمهوري هندوراس رخ می دهد.  گزینۀ (

):  گردباد، ماهی ها را به شّدت به سوي آسمان می کشد. گزینۀ (

211

2

3

):  ال َحظناه: آن را مالحظه کردیم.  گزینۀ ( گزینه 4

تصحیح گزینه هاي دیگر: 

):  با دّقت نگاه کن.  گزینۀ (

):  طلب آمرزش کردیم.  گزینۀ (

):  مرا شناخت.  گزینۀ (

224

1

2

3

ترجمه آیۀ قرآنی: «پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا سپاسگزار باشید.»  گزینه 2

): خداوند همۀ بندگانش را یاد می کند؛ حتی اگر او را به یاد نیاورند.  ترجمۀ عبارت گزینۀ (

): خداوند تنها کسی که او را به  یاد آورد، به  یاد می آورد.  ترجمۀ گزینه هاي دیگر: گزینۀ (

): هر کس پروردگارش را به یاد آورد، پس قطعاً خدا او را به یاد می آورد.  گزینۀ (

): اگر مرا به  یاد آورید، من هم شما را به یاد می آورم. گزینۀ (

23

2

1

3

4

»: «هنگامی که به کشور دیگري سفر می کنیم، به گذرنامه نیاز داریم.»  ترجمه  گزینۀ « گزینه 2

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: معموًال فیلم هاي واقعی در سینما می بینیم. (معموًال فیلم ها غیر واقعی هستند.)  گزینۀ «

»: بی شک اقیانوس اطلس بزرگ ترین اقیانوس در دنیاست. (اقیانوس آرام بزرگ ترین اقیانوس است)  گزینۀ «

»: باراِن ماهی، در جمهوري هندوراس پدید می آید. (هر سال در جمهوري هندوراس اتفاق می افتد) گزینۀ «

241

1

3

4

تصحیح ترجمۀ گزینه هاي دیگر:   گزینه 4

»: ُکّل الّناِس: همۀ مردم.  گزینۀ «

»: بتوانند در ترجمه اضافی است.  گزینۀ «

»:  بر همۀ مردم، با حفظ عقاید خودشان درست است و نه احترام به عقیدة یکدیگر.  گزینۀ «

25

1

2

3

تصحیح ترجمه هاي دیگر:   گزینه 2

»: اّمت اسالمی - به نمایش گذاشته می شود - گردهمایی مسلمانان در یک جا  گزینۀ «

»: اّمت مسلمان - که اجتماع مسلمانان در یک جا، در حج گزینۀ «

26
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»: در شکل هاي بسیاري - همبستگی جلوه گر می شود، از آن جمله - در یک جا 4گزینۀ «

گزینه 1  27

»: همانا گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست، ترجمۀ عبارت مفهومی: هیچ کس نزد خدا متعالی نمی شود، مگر با تقوایش.  گزینۀ « گزینه 2

ترجمه درست گزینه هاي دیگر:  

»: قرآن ما را به یکپارچگی دستور می دهد، ترجمۀ عبارت مفهومی: خداوند به ما دستور می دهد که تنها باشیم.  گزینۀ «

»: کشور هاي اسالمی در زبان هایشان اختالف دارند، ترجمۀ عبارت مفهومی: همه کشور هاي اسالمی یک زبان دارند.  گزینۀ «

»: کسانی را که غیر از خداي یکتا را می پرستند، دشنام ندهید، ترجمۀ عبارت مفهومی: با کسانی که به خدا ایمان ندارند، صحبت نکنید.  گزینۀ «

282

1

3

4

ترجمۀ عبارت: «نیکی و بدي نزد خداوند برابر نیستند.»  گزینه 3

»: نیکی و بدي نزد خداوند مساوي نیستند.  گزینۀ «

»: خداوند بدي ها را می پذیرد، همان طور که خوبی ها را می پذیرد.  گزینۀ «

»: برخی از بدي ها با خوبی ها برابري می کنند.  گزینۀ «

»: خوبی و بدي نزد خداوند تفاوتی ندارند.  گزینۀ «

29

3

1

2

4

پاسخ صحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 3

»: کشور هاي اسالمی مجموعه اي از ملّت هاي بزرگ هستند.  گزینۀ «

»: به درستی قرآن به مسلمانان دستور می دهد که خدایان مشرکان را دشنام ندهند.  گزینۀ «

»: مسلمانان یک پنجم ساکنین جهان هستند.  گزینۀ «

30

1

2

4

»: قطعاً زرافه در یک روز کمتر از سی دقیقه می خوابد. ترجمۀ درست  گزینۀ « گزینه 2 312

ترجمۀ جمله: «اي مردم! قطعاً پدرتان یکی است، هیچ عربی بر عجمی یا عجمی بر عربی برتري ندارد.»  گزینه 2

»: هیچ فرقی بین مردم نیست؛ پس همه آنان بندگان خدا هستند.  مفهوم  گزینۀ «

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:  

»: ملّت ها همه عرب یا عجم هستند.  گزینۀ «

»: برخی از مردم نزد خدا برترند.  گزینۀ «

»: بعضی از مردم بر دیگران برتري دارند.  گزینۀ «

32

2

1

3

4

تصحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 3

) سرشان / در هر جهتی  

) کالغ / دور شدند. 

) در سفر آخرمان 

33

1

2

4

تصحیح ترجمه: «محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند، سودمندترینشان براي بندگانش است.  گزینه 1

یادمون باشه: أَحبَّ: دوست داشت / فعل ماضی 

ُأِحبُّ: دوست دارم / فعل مضارع 

َأَحبُّ: محبوب تر / اسم تفضیل 

34

تصحیح نقاط اشتباه دیگر گزینه ها: گزینه 3

) از ماهی هاي نورانی منعکس می شود / تاریکی دریا را به روز روشن 

) نوري که 

) نوري که از ماهی هاي نورانی / روز روشن 

35

1

2

4

: «الأملُِک» درست ترجمه نشده است و همچنین (ما) به معنی آنچه به درستی ترجمه نشده است.  در گزینۀ  گزینه 3

: جمله به صورت ماضی ترجمه شده است.  در گزینۀ 

: (تا آنجا) ترجمه مناسبی براي (إلّا ما) نیست.  در گزینۀ 

361

2

4

نکاتی در مورد خطاي ترجمه در گزینه هاي دیگر:  گزینه 4

: کلماتی چون تستطیع من خاللها ترجمه نشده است و باعث می شود در جملۀ عربی وجود ندارد. 

: به وسیلۀ آن ترجمه نشده.

37

1

2

3
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3: للحیوانات لُغۀ ....  باید به صورت "حیوانات زبانی دارند... "ترجمه شود و فعلی به معنی باعث می شود در سوال وجود ندارد. 

: قطعاً آن یکی از کاخ هاي پادشاهان ساسانی پیش از اسالم است.   ترجمۀ جملۀ  گزینه 4 384

»: هر گناهی جز بد  اخالقی توبه دارد.  ترجمۀ درست  گزینۀ « گزینه 2

یادمون باشه: ُکّل قبل از اسم مفرد و نکره معنی (هر) و قبل از اسم جمع، معرفه معنی (همه) می دهد.

392

ترجمۀ آیۀ شریفه: «و کافر می گوید اي کاش خاك بودم.»  گزینه 1

ترجمۀ گزینۀ صحیح: کافر از کارش پشیمان می شود. 

ترجمۀ  گزینه هاي دیگر: 

»: کافر می داند که مرتکب اشتباه شده است؛ ولی از آن پشیمان نمی شود.  گزینۀ «

»: کافر به آنچه انجام می دهد، ایمان دارد.  گزینۀ «

»: کافر خودش را بهترین مردم به حساب می آورد.  گزینۀ «

40

2

3

4

» فعل الزم است و «رسالًۀ» مفعول آن است.  «َکَتب» در گزینۀ « گزینه 1

» فعل «ُکِتَب» مجهول؛ ولی از نظر جنس با نائب فاعل خود (رسالُۀ) تطابق ندارد.  » «َکَتَبْت» فعل معلوم و غیرمناسب براي فاعل «حمیٌد» آمده است، در گزینۀ « در گزینۀ «

یادمون باشه: نائب فاعل به سه صورت اسم ظاهر، ضمیر بارز و ضمیر مستتر می آید و همیشه از نظر جنس با فعل مجهول تطابق دارد. 

412

34

: از دست دو قبیلۀ وحشی در عذاب شدیدي بودند.  ترجمۀ درست گزینه  گزینه 2

) ذ والقرنین به آنان دستور داد که آهن و مس بیاورند. 

) دو قبیله وحشی در عذاب شدیدي بودند. 

) قطعاً مردان این دو قبیله فاسدند و به ما حمله می کنند. 

) و از خودتان عیب نگیرید و به همدیگر لقب هاي زشت ندهید.  

422

1

2

3

4

ترجمۀ درست گزینه هاي دیگر: گزینه 1

) پس خداوند در مورد آنان او را خطاب کرد و در جنگیدن با مشرکان به او اختیار داد. 

) مجرمان با چهره هایشان شناخته می شوند. 

) لطفاً هدایایی که دوستانم آوردند، بده. 

43

2

3

4

تصحیح ترجمه هاي دیگر:  گزینه 2

) قوم از دو قبیله رهایی یافتند. 

) آن ها از پادشاه نیکوکار به خاطر کارش تشکر کردند. 

) و از پادشاه نیکوکار به خاطر کارش تشکر کردند. 

44

1

 3

4

ترجمۀ گزینه هاي دیگر درست است.  گزینه 3

) از تو خواهش می کنم که تجّسس نکنی و غیبت کسی را نکنی.  تصحیح ترجمۀ گزینۀ 

45

3

ترجمۀ درست گزینه هاي دیگر:  گزینه 2

: «إْن» به معنی «اگر» است که «قطعاً» ترجمه شده است؛ دو فعل ماضی «َشَکْوُت» و «نُْحَن» نیز به صورت مضارع التزامی باید ترجمه شود.  گزینۀ

: ادات شرط «إْن» ترجمه نشده است و دو فعل به صورت ماضی ترجمه شده است.  گزینۀ 

: «إْن» اگرچه ترجمه شده است و دو فعل نیز به صورت ماضی ترجمه شده است. گزینۀ 

46

1

3

4

ترجمۀ درست گزینۀ نادرست:  گزینه 4

دوستم مرا ببخش، کارت شارژ را برایت عوض می کنم.

47

گزینۀ (الف) پاسخ درست است.  گزینه 1

: «َدنا» و «اقترب» (نزدیک شد) دو کلمۀ مترادف هستند.  ترجمۀ گزینۀ 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

) خلبان کسی است که مردم را در سفر راهنمایی می کند.  گزینۀ 

) دستبند زینتی براي گردن زن است.  گزینۀ 

) گیاهان زیادي در بیابان ها زندگی می کنند. گزینۀ 

48

1

2

3

4

ترجمۀ عبارت: گزینه 4 49

4
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«برخی از شعراي ایرانی ملّمعات زیبایی دارند و آن عبارت است از بیت هایی که مخلوط فارسی و عربی است.» 

ترجمۀ گزینۀ درست: ملّمعات را نزد تعداد کمی از شعراي ایرانی می یابیم. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

) همۀ شعراي ایرانی حداقل یک ملّمع دارند.  گزینۀ 

) ملّمعات تنها از ابیات عربی تشکیل شده اند.  گزینۀ 

) برخی شعراي عرب آنچه به ملّمعات شناخته شده است، سروده اند. گزینۀ 

1

2

3

ترجمۀ صحیح گزینۀ (2): تا جامی از بزرگواري را از آن بچشد.  گزینه 2 50

ترجمه عبارت: «قطعاً نان از خمیر ساخته شده است.»  گزینه 3

ترجمه گزینه هاي دیگر: 

الف) سازنده         ب) بیرون آورنده          د) شنیده شده 

51

 

) ( ِإلَی قومه) براي قومش و فعل (لَِبَث) به صورت مضارع ) (إلَی قومه) با قومش ترجمه شده است و در گزینۀ ( ) (اِلّا خمسین) اشتباه ترجمه شده است و در گزینۀ ( در گزینۀ ( گزینه 4

التزامی ترجمه شده است.

52123

»: ولی دلفین بزرگی را دیدم که در نزدیک من در آب با خوشحالی می پرید.  گزینۀ « گزینه 2

یادمون باشه: فعل مضارعی که پس از فعل ماضی به کار رفته باشد، به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود.

532

 ( یََتَجلّی: جلوه گر می شود (رد گزینۀ  گزینه 1

 ( اَلُْأّمۀ اإلسالمّیۀ: امت اسالمی (رد گزینۀ 

( َو ِهَی: آن (رد گزینۀ  و 

544

2

23

تصحیح ترجمه هاي دیگر:  گزینه 1

»: همۀ مردم باید با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند.  گزینۀ «

»: پروردگارا، به تو پناه می برم که دیگر چیزي که نمی دانم از تو تقاضا کنم.  گزینۀ «

»: ایران از بزرگ ترین کشورهاي صادرکنندة نفت و موفق ترین آن ها در کشیدن خط هاي لوله هاي نفت است. گزینۀ «

55

2

3

4

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4

»: چقدر این خانه که در آن سکونت دارید، بزرگ است.  گزینۀ «

»: پدر بزرگی مهمان دوست دارم که با همۀ احترام از مهمانان استقبال می کند.  گزینۀ «

»: دانش آموز نمی دانست چطور دو عدد بیست و پنج و دویست را جمع کند. گزینۀ «

56

1

2

3

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2

: فعل یموُت به صورت مضارع نوشته شده است در صورتی که در جمله به صورت ماضی است.  گزینۀ 

: شاعر بزرگ به صورت نکره ترجمه شده است در صورتی که معرفه است.  گزینۀ 

: اسم موصول الّذي در عبارت اضافی است و معنی جمله را تغییر داده است. گزینۀ 

57

1

3

4

بررسی ترجمه هاي دیگر:  گزینه 1

: استفادة بیش از حد ترجمه نشده است.  گزینۀ 

: فعل عقیده دارند به صورت ماضی ترجمه شده است.  گزینۀ 

: قد تؤدي: ممکن است بیانجامد.  گزینۀ 

آوردن قد بر سر فعل تؤدي، احتمال وقع بیماري هاي قلبی را کمرنگ می کند.

58

2

3

4

در گزینه  رسید نادرست است.  گزینه 4

در گزینۀ  برمی شمردند، معلوم است، در حالی که جمله مجهول است. 

در گزینۀ  شمرده شد ماضی ساده است، در حالی که باید ماضی استمراري ترجمه می شد.

591

2

3

گزینه 4 و اجعله فی سبیل کَسب ِرضاك:  و آن را در راه کسب رضایتت قرار بده.  60

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3

: َأَمرُت (امر کردم)  ُأِمرُت (امر شدم) ، اُهللا  اَهللا گزینه 

61

1←←
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: ُشِکَر (شکرگزاري شد)  َشَکَر (شکرگزاري کرد)  گزینه 

: َخلََق (خلق کرد)  ُخلَِق (خلق شد)  گزینه 

2←

4←

گزینه 2 نَِعمه الکثیره:  (نعمت هاي بسیارش) 

  (نِعمۀ: مفرد / اَنُْعم، نَِعم: جمع)  

62

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4

ظواهرها الَخلّابَۀ = اسم + ضمیر متصل + اسم ال دار + یک ترکیب اضافی و وصفی است از طرف دیگر ظواهر جمع مّکسر "ظاهر" است = رد گزینه هاي  و  که "ظاهر" ترجمه شده است. َقلَبُه =

ضمیر دارد. در گزینۀ  "دل" بدون ضمیر آمده که غلط است. 

63

12

3

هرکه حقیقت ... در این گزینه «زندگی خود» با ضمیر و «عمر» بدون ضمیر، از موارد نادرست است.  گزینه 1

توجه شود که سوال گزینه خطا را می خواهد.

64

ترجمۀ صحیح عبارتگزینه ي سوم : «... تو در کارهایت با پشتکار باشی، به هدف هایت می رسی». گزینه 3 65

: کانوا اول آمده است، باید به صورت مفرد می آمد (کاَن).  بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ  گزینه 1

: کاَن بعد از المسلمون آمده است پس باید مطابقت کند و به صورت کانوا بیاید و نیز "علم" مفرد آمده که غلط است.  گزینۀ 

: نقاط جمع است و باید به صورت مفرد می آمد و "باحثین" خبر است و باید "باحثون"  باشد.  گزینۀ 

662

3

4

یَْرُموَن: پرتاب می کنند /  الَحَجر: سنگ (را) /  ِمن کلِّ صوٍب: از هر جهت گزینه 4 67

(سیصل االنسان إلی ...): َسیِصُل =خواهد رسید /  إلی غایته = به هدف خود /   التی ال تتغّیر = که تغییر نمی کند، تغییر ناپذیر است / فی العالَم = در جهان گزینه 3 68

«هر انسانی در گروي آن است که به دست آورده است» با توجه به مفهوم این آیه گزینۀ  به آن نزدیک تر است «هر کس کار شایسته انجام دهد به نفعش است و هر کس بدي کند به گزینه 3

ضررش می باشد.»  

693

در گزینه  کان - «القرآنیۀ» ، در گزینه ي  کانَت - «اللغۀ» باید بدون ال بیاید چون مضاف است و باید جمع باشد.  گزینه 2

در گزینه  کاَن یَفَتِخُر از موارد نادرست است. 

7013

4

رد سایرگزینه ها: گزینه 1

) «التتکاَسل» فعل «غائبۀ» مفرد مونث غائب است و «لها» در «اعمالها» مؤید آن است و «الممرضۀ» فاعل اَن است. «پرستار ماهر در کارهایش تنبلی نمی کند.» 

) «شاَهَد» غائب است و ترجمۀ درست عبارت چنین است: «دانش آموزان پیروزمندانه نمراتشان را در کالس مشاهده کردند.» 

) «صاِدق» با توجه به کسرة عین الفعل «ِد» امر مخاطب است و ترجمۀ درست عبارت چنین است: «دوستی و همنشینی کن با کسی که دلسوزي می کند براي تو در حالی که تو در غفلت هستی.»

71

2

3

4

«رأیُت»: دیدم؛ اّوًال فعل ماضی است، ثانیاً متکلم وحده است.  گزینه 2

«قد ازداد» زیاد شده بود؛ چون قبل از آن فعل ماضی «رأیُت» آمده است به صورت ماضی بعید ترجمه می  شود. 

ماضی + ماضی = ماضی بعید 

«دیدم توجه فرزندانمان به تلویزیون زیاد شده بود!» 

72

َأّن+ نَعلََم  أن نَعلََم (أن + مضارع  که + مضارع التزامی)  گزینه 3

أن نَعلََم: که بدانیم. رّد گزینۀ  که «َأن نَعلََم: ترجمه نشده است و رد گزینۀ  زیرا «می دانیم» ترجمه شده است. 

) عالوه بر این کلمه «یعنی» در گزینۀ  به غلط در ترجمه وارد شده است.  در «ال َأثََر»، ال نفی جنس است؛ بنابراین در ترجمۀ آن باید از «هیچ استفاده شود (رّد گزینۀ 

73←←

14

22

«ُمروء تَِک إلیه: جوانمردي ات به او»  گزینه 1

در گزینۀ  «اِلَیِه» ترجمه نشده است. 

«أساَء إلیک» به تو بدي کرد در گزینۀ  «ك، به تو» ترجمه نشده است و «الیه» در گزینه هاي  و  نیز ترجمه نشده است. به عالوه در گزینۀ  «أساء إلیک» به غلط به صورت مصدر یعنی «بدي

کردن» ترجمه شده است. 

74

2

2343

رّد گزینه  هاي دیگر:  گزینه 4

«َأمراِن» مثّنی است. 

در گزینۀ  و  به صورت جمع (این امور- اموري) ترجمه شده که غلط می  باشد. 

 ( «اِلَزم» فعل امر مخاطب است و به معناي «ملزم باش - همراه باش» می  باشد. (نادرستی گزینۀ 

: بدون ضمیر ترجمه شده است)  «ظهوره» داراي ضمیر است (نادرستی گزینۀ 

75

13

2

2

ترجمه ي متن:
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رابطه بین ایرانیان و عرب به قدیمی  ترین عصرها برمی  گردد. وجود لغات فارسی در اشعار عرب قبل از اسالم، بهترین دلیل بر اثبات این امر است. یکی از دلیل هاي استحکام این رابطه موضوع

ترجمه ي آثار به این دو زبان است. عالوه بر آن ایرانیان از پیشاهنگان (راهنمایان) آن نهضت علمی هستند که در پایه  هاي جامعه ي اسالمی دمیده شد. پس آن ها سعی کرده اند که آن را توسعه

بدهند. و در این مجال به زبان این نهضت بیش از خودشان (خود اعراب) توجه کردند. 

و ایرانیان احساس غربت نکردند هنگامی که دیدند که آن، زبان عربی است، بلکه مأنوس شدند با آن و تالش کردند که آن را تدوین کنند و منظم کنند، پس تألیفات متنوع زیادي را براي فهم آن

و روشن کردن آن و استخراج ظرائف تألیف کردند. 

ایرانیان باال بردند ارزش و شأن زبان عربی را، براي این که احساس کردند که آن، از خودشان است. گزینه 1 76

ترجمه: تالش ایرانیان براي تدوین کتاب ها پیرامون زبان عربی بیش از خود اعراب است. گزینه 4 77

«أْفَضل» اسم تفضیل است و مضاف واقع شده معنی صفت عالی [=ترین] می دهد که به غلط تفضیلی[=تر] ترجمه شد.  گزینه 2 78

«عبادة» مفرد است که به غلط جمع ترجمه شده و ضمیر «ك» در عبادتک ترجمه نشده است.  گزینه 2 79

«َأنَْصح و َأْطَوع» اسم تفضیلی هستند و حالت مقایسه آمده و در جمله مضاف واقع شدند و معنی صفت [عالی = ترین] می دهند. گزینه 3 80

: «یُْعِجُبنی» فعل مضارع، جملۀ وصفّیه «یَْفَرُح» فعل مضارع، جملۀ وصفّیه معنی مضارع اِلتزامی می دهد.  گزینۀ  گزینه 4

: «اَُفتُِّش» فعل مضارع، جملۀ وصفّیه «یُساِعُدنی» فعل مضارع، جملۀ وصفّیه معنی مضارع اِلتزامی می دهد.  گزینۀ 

: حرف «حّتی» بر سر فعل مضارع «یَْحُکَم» بیاید معنی مضارع اِلتزامی می دهد.  گزینۀ 

: «التَْحَزْن» فعل نهی است.  گزینۀ 

811

2

3

4

) حرف «لـِ» به معنی «تا - تا اینکه است» ولی سایر گزینه ها به معنی «باید» است.  در گزینۀ ( گزینه 4 824

«علیک أن» می تواند به صورت (تو باید، برتو واجب است که، بر تو الزم است که...) ترجمه شود.  گزینه 3

در گزینه  أفضل اسم تفضیل است و باید در ترجمه آن از «تر و ترین» استفاده کرد. 

در گزینه  قبل از فعِل یُریُد «کان» آمده است و باید معادل ماضی استمراري ترجمه شود. (می خواست) 

در گزینه  فعل جاء+حرف ِب آمده است و باید (آورد) ترجمه شود. (هم شاگردي صادقم عیب هایم را آورد تا آنها را به من هدیه کند.) 

83

?

?

?

اَلَْمسؤوِل : سؤال شونده گزینه 3 84

در گزینۀ  « َأکَبُر الَْعیِب: بزرگترین عیب» و در گزینۀ  « التَّواُصِل: ارتباط» نادرست ترجمه شدند و در گزینۀ  « ِمْثلِِه: مثل خودش» ترجمه نشده است. گزینه 4 85123

رّد سایر گزینه ها:  گزینه 4

: اسم تفضیل «أکبر» در گزینۀ  مضاف واقع شده است و باید صفت عالی (ترین) ترجمه شود.  گزینۀ 

: التَّواُصِل به معناي ارتباط است نه دوستی  گزینۀ 

: ِمْثلِِه: ترجمه نشده  گزینۀ 

86

11

2

3

انّما: فقط / لم یَلد (نزاده) و لم یولد (زاده نشده): معادل ماضی ساده یا نقلی فارسی ترجمه می شود، چون قبلشان «لم» آمده است.  گزینه 1

: جاء ب؛ آورد  گزینۀ 

: از نیکوترین آنچه دوست دارند (دوست می دارند) بیشتر از قبل، انفاق می کنند.  گزینۀ 

: یلقی الخطیُب محاضرًة: سخنرانی می کند. / ینصُت: گوش می دهند. هر دو فعل، مضارع می باشند که ماضی استمراري ترجمه شده اند. گزینۀ 

87

2

3

4

) / و أیضاً عندي ُحمَّی شدیدٌة: و نیز تب شدیدي ) / أنّی مصاٌب بالزُّکاِم الّشدید: من دچار زکام شدید هستم (نادرستی گزینۀ  لّما رأي الّطبیُب: پزشک وقتی دید (نادرستی گزینۀ  گزینه 2

) / علی مقداٍر من الشراب و ) / تَْحَتِوي (جمله وصفیه): که محتوي بود (نادرستی گزینۀ  دارم (نکره) (نادرستی سایر گزینه ها) / َکَتَب لی وصفًۀ: برایم نسخه اي نوشت (نادرستی گزینه هاي  و 

( ُحبوب ُمسکنِّۀ: مقداري شربت و قرص هایی مسّکن (نادرستی گزینۀ 

8811

143

3

 ( بگریزي: تهُرب / َهَربَت (رد گزینۀ  گزینه 3

 ( مشکالت و سختی هاي بسیاري: مشاکل و صعوبات کثیرة (رد گزینه هاي  و 

 ( زندگیت: حیاتک (رد گزینه هاي  و 

891

24

12

گوش دادن  استماع / شنیدن  سمع /  و   غلط (هرکس بشنود)  گزینه 4

قطعاً  جملۀ دوم را تأکید کرده است   غلط (جملۀ اول را تأکید کرده است). 

تذکر: 

در جملۀ شرطی می توان فعل ماضی را به صورت مضارع ترجمه کرد. 

90←  ←  13←  

←  ←  2
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رد سایر گزینه ها:  گزینه 4

»: «مدت» معادلی در جملۀ عربی ندارد.  گزینۀ «

»: توقف نمی کنند  دنباله روي نمی کنند  گزینۀ «

»: آرامش  آرامشش، خدا خدایش  گزینۀ «

91

1

2←

3←←

اإلقدام: اقدام کردن – األقدام: پاها گزینه 3 92

 ( ) /   أجمل منه:  زیباتر از آن (رد گزینۀ  أن تزرع:   که بکاري (رد گزینۀ  و  گزینه 4 93132

) / مستثنی منه نداریم پس اسلوب حصر وجود دارد و باید با استفاده از فقط ترجمه کنیم. در نتیجه در ترجمه دیگر مستقبل منفی نخواهد یُحذَُّر: هشدار داده می شود (رد گزینۀ  و  گزینه 1

 ( آمد. (رد گزینۀ 

9424

3

تصحیح گزینه هاي نادرست:  گزینه 1

َس: درس داد.  ُب: دوست می داشت / َدرُّ »: کانت تُحِّ گزینۀ «

ن یُْکتََب: نوشته شود. 
َ
»: أ گزینۀ «

»: إِْن َهَربَْت: اگر فرار کنی / َسوف تُواجه: روبرو خواهی شد.  گزینۀ «

95

2

3

4

تصحیح گزینه ها:  گزینه 2

 ( َل ِستَُّۀ ِمن الّطّالب (رد گزینۀ  و  ن یَُؤجِّ
َ
شش دانشجو به تأخیر بیندازند: أ

 ( هفتۀ آینده: األسبوع القادِم (رد گزینۀ 

 ( شش دانشجو: ِستّۀ طالٍب (رد گزینۀ  و 

96

14

1

34

ترجمۀ گزینۀ درست: پروردگارم مرا به مدارا کردن با مردم دستور داده است؛ همانطور که به انجام وظایف دینی، دستور داده است.  گزینه 3

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: انسان راستگو با راستگویی اش به آن چیزهایی می رسد که دروغگو با حیله گري اش نمی رسد.  گزینۀ «

»: خواب برادر مرگ است.  گزینۀ «

»: از هر آنچه شنیده اي، با مردم سخن مگو.  گزینۀ «

97

1

2

4

ترجمۀ عبارت سؤال: «و چه بسا چیزي را دوست دارید که آن برایتان شّر و بدي است.»  گزینه 2

ترجمۀ گزینۀ درست: گاهی چیزي که انتظار نفع و سود از آن دارید، به شما ضرر می رساند.

98

در این گزینه (تََعلّم) ماضی باب (تفّعل) است که چون فعل شرط شده است به صورت (مضارع التزامی) ترجمه می شود و همچنین (نفع) جواب شرط است و به صورت (مضارع اخباري) گزینه 4

ترجمه می شود. 

99

در سایر گزینه ها: به ترتیب (نَبتَِعَد، ُمحاَولَۀ، أحَسن) صحیح می باشد. گزینه 3 100

رد گزینه هاي دیگر:  گزینه 1

) "کنُت سألُت "ماضی بعید است.  "پرسیدم" ماضی ساده (ماضی مطلق) است (رد گزینه هاي  و 

) "رأیت" و "کنُت تنظُر" ماضی است.  می بینی = مضارع است "می بینم" مضارع است (رد گزینه هاي  و 

"پزشک" معرفه است = (رد گزینه هاي  و  ) "طبیباً-طبیب" نکره تعریب شده اند. 

101

23

34

24

رد گزینه هاي دیگر:  گزینه 1

دهانشان: َفُمُهم؛ بنابراین لساناً (زبانی) لِسانُُهم (زبانشان) در گزینه هاي  و  نادرست است. 

لَیَس لَُهم فکر مفتوح "نیست براي آن ها فکري باز" در گزینه  نادرست است.

102

23

4

زیرا «َسُیعطیَک»: َس + فعل مضارع  مستقبل (آینده) بنابراین ترجمۀ صحیح آن «به تو خواهد داد» می باشد نه «به تو بدهد». گزینه 4 103←

ترجمۀ صحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 2

: یاري ده.  گزینۀ 

: افتخار تنها به خردي استوار، شرم، پاکدامنی  ادب است.  گزینۀ 

: سعی کرد / نجات دهد.  گزینۀ 

104

1

3

4

تصحیح گزینۀ نادرست: گویی شما جوانانی در آغاز بیست سالگی هستید.  گزینه 3

«کَأنَّ» از حروف مشبهۀ بالفعل است که معنی گویی آن که می دهد.

105
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عبارت هاي دیگر درست ترجمه شده اند.

: «پس باید آن روزهاي زیبایی را که با هم گذراندیم، به یاد آوریم.»  ترجمۀ درست گزینۀ  گزینه 2

نکته: «الم» در ابتداي فعل نذُکر، «الم» أمر است که فعل را مجزوم کرده است و معنی باید به آن اضافه کرده است. 

1062

ترجمۀ درست گزینه هاي دیگر: گزینه 3

): این خرافات در دین هاي مردم در گذر زمان زیاد شده است.  گزینۀ (

):اي کاش حرفم را باور کنی و به آن عمل کنی.  گزینۀ (

):شاید امتحان براي بار دوم به تأخیر بیفتد.  گزینۀ (

107

1

2

4

ترجمۀ گزینۀ درست: هیچ فقري همچون نادانی و هیچ ارث و میراثی چون ادب نیست، قطعاً نادانی بیماري است و اخالق نیک گنج است.  گزینه 4

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: «چرا می گویید آنچه را عمل نمی کنید»: / هر کس قبل از صحبت کردن تأمل و فکر کند از خطا در امان است.  گزینۀ 

: «هیچ دانشی نداریم جز آنچه به ما آموختی»: / اگر علم و دانش را انفاق کنیم، زیاد می شود.  گزینۀ 

: «کافر می گوید اي کاش خاك بودم»: / انسانی که ارزش خویش را بداند نابود نمی شود. گزینۀ 

108

1

2

3

ترجمۀ عبارت: کسانی که غیر از خدا را می خوانند، دشنام ندهید، پس آنها به خداوند یکتا دشنام می دهند.  گزینه 3

ترجمۀ گزینۀ درست: اگر به کفار دشنام دهیم، آنها هم همین کار را با خدا می کنند. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: دشنام دادن به کافران عملی واجب بر عهدة مؤمنان است.  گزینۀ 

: هر کس به خدا دشنام دهد، پس او از کفار است.  گزینۀ 

: هر کس به کافران دشنام ندهد، پس از آنان است.  گزینۀ 

109

1

2

4

ترجمۀ عبارت: «علم خانه اي را باال می برد که هیچ ستونی ندارد / و نادانی خانۀ عزت و شرف را خراب می کند.»  گزینه 4

ترجمۀ گزینۀ درست: آنچه در زندگی به نفع ماست همان علم است و آنچه به ما ضرر می رساند، همان نادانی است. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: علم در کوچکی مانند نقش در سنگ است.  گزینۀ 

: علم به تعداد دوستانمان می افزاید و نادانی از تعداد آن ها می کاهد.  گزینۀ 

: مردم آن که را علم بسیار دارد بزرگ می دارند و او را باال می برند. گزینۀ 

110

1

2

3

ترجمۀ عبارت: «آنها خود پچ پچ می کنند تا دیگران نفهمند از چه حرف می زنند؛ در صورتی که نمی دانند این کارشان خوب نیست.»  گزینه 3

: هر کس پچ پچ کند حق دارد؛ زیرا نمی خواهد کسی بفهمد او چه می گوید.  گزینۀ 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: برخی از مردم عادت زشتی دارند و آن پچ پچ کردن است.  گزینۀ 

: هر کس دیگران را نادیده بگیرد با دیگري پچ پچ می کند.  گزینۀ 

: پچ پچ کردن در جایی که دیگران هستند؛ نشانۀ بی ادبی است.  گزینۀ 

111

3

1

2

4

ترجمۀ گزینۀ درست: پدر دوستم سعی کرد که او را از اشتباهی که مرتکبش شده است نجات دهد؛ ولی بدون فایده بود.  گزینه 2

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:  

: هر کس طمع به به دست آوردن زیاد داشته باشد، کم راه هم به دست نمی آورد. / انسان بر آنچه از او منع شده است، حریص است.  گزینۀ 

: معلّم دانش آموزان را از مسخره کردن دیگران منع کرد و در آن موّفق بود. / دانش آموزان از مسخره کردن باز نایستادند.  گزینۀ 

: هدف از تقدیم قربانی به خدایان به دست آوردن رضایت آنان و دور کردن شرشان بود / خدایان براي مردم شر و عدم رضایت می آوردند.  گزینۀ 

112

1

3

4

» معناي مناسبی ندارد.  جمله با کلمات گزینۀ « گزینه 3

ترجمۀ عبارات با: 

: قطعاً عاقل در صلح و صفا زندگی می کند، ولی نادان در غم زندگی می کند.  گزینۀ 

: قطعاً انسان خوشبخت در صلح زندگی می کند، ولی انسان بدبخت در غم و اندوه زندگی می کند.  گزینۀ 

: قطعاً انسان خوش شانس در صلح و انسان بدشانس در غم و اندوه زندگی می کند. گزینۀ 

1133

1

2

4

ترجمۀ عبارت: «کودك با ترس از خواب بیدار شد به خاطر صداهاي ترسناکی که شنیده بود.»  گزینه 2

:  ترسان - ترسناك  گزینۀ 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

114

2

9

ترجمه و تعریب دشوار - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



: شاد - ترسناك  گزینۀ 

: ترسان - زیبا  گزینۀ 

: خوشحال - بد  گزینۀ 

1

3

4

تصحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 4

: «ُکلُّ مسلم» در این ترجمه همۀ مسلمانان ترجمه شده است در صورتی که اگر بعد از «ُکّل» کلمۀ مفرد و نکره بیاید، هر ترجمه می شود.  گزینۀ 

: این صحنه  یَشتاُق الیها: دلتنگ آن می شود.  گزینۀ 

: دلش براي اماکن مقدس تنگ می شود.  گزینۀ 

115

1

2✓

3

تصحیح گزینه هاي نادرست:  گزینه 3

: هیچ گنجشکی در این هواي بارانی روي شاخه هاي درخت نیست.  گزینۀ 

: کاش یکی از شما براي دیدن تئاتر می رفت.  گزینۀ 

: مثل آنانی که پشت سر مردم حرف می زنند و از خدا نمی ترسند، نباش.  گزینۀ 

116

1

2

4

تصحیح ترجمه هاي نادرست:  گزینه 3

:  «لَم نَستَِطع»  به معناي نتوانستیم است. لم فعل مضارع را به ماضی منفی تبدیل می کند.  گزینۀ 

:  «ِألَّول َمّرة»  به معناي براي اولین بار است.  گزینۀ 

: کلمۀ «بعض» ترجمه نشده است و کلمۀ «تُحافظ» که به معنی محافظت می کند، می باشد، به رشد آن ها کمک می کند ترجمه شده است.  گزینۀ 

117

1

2

4

تصحیح ترجمه هاي دیگر:  گزینه 1

: هرکسی چشندة مرگ است.  گزینۀ 

: از بلندترین قله هاي ایران است، از آن باال رفتیم.  گزینۀ 

کلت  به معناي خورده بود می باشد. 
َ
:  کانَت قد أ گزینۀ 

نکته: کان + قد + فعل ماضی  ماضی بعید 

118

2

3

4

←

تصحیح عبارت اشتباه:  گزینه 4

با تعمیرکار ماشین تماس بگیر تا ماشینم را تعمیر کند، چرا که من به آن (ماشین) نیاز دارم. 

119

تصحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 2

: پرداختیم ترجمۀ صحیح «ُقمنا» می باشد.  گزینۀ 

: شکارچی تیر را از تفنگ رها کرد تا شیر را شکار کند.  گزینۀ 

: بی گمان ماشینمان از کار افتاده است، پس باید آن را تعمیر کنیم.  گزینۀ 

120

1

3

4

تصحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 1

: کلمۀ «مادرم» ترجمه نشده است.  گزینۀ 

: فعل به صورت «مجهول» ذکر شده است، «َقد ُمِنَعت»: منع شده است.  گزینۀ 

: «یَْمَنُع» مضارع بوده و به معناي منع می کند، می باشد. گزینۀ 

121

2

3

4

تصحیح تعریب هاي دیگر:  گزینه 4

ّمی ال تمنعنی ِمَن الُخروج ِمَن البیِت.  
ُ
: یا لیَت أ    گزینۀ 

: لَن یُعطی المدیُر الَجدیُد ملفَّنا. (لن + فعل مضارع معناي آیندة منفی می دهد.)    گزینۀ 

: َطلََب والِدي ِمَن األَطفاِل أّال یَکتُبوا َعلَی الِجداِر: أّال یَکتُبوا: که ننویسند   گزینۀ 

122

1

2

3

تصحیح گزینۀ خطا:  گزینه 2

صدقائی یَذکروننی بَعَد َسنواٍت.  
َ
َعسی أ

(لیت) به معناي کاش است و (ُکل هِذه الّسنوات) به معناي همۀ این سال هاست.

123

ترجمۀ عبارت: «برادرم گریان به خانه برگشت به دلیل درد و زخمی که در مدرسه برایش ایجاد شده بود.»  گزینه 4

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: موفقیت و دعوا  : خبر خوش و حادثه                گزینۀ  : شادي و سرور            گزینۀ  گزینۀ 

124

123

ترجمۀ عبارت: مشتاق سفر حج هستم، با اینکه من بیش از یک بار به مکۀ مکرمه رفته ام. گزینه 4

ترجمۀ گزینۀ درست: از سفر به حج خوشم می آید.

125
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ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: من امسال براي اولین بار به سفر حج خواهم رفت.  گزینۀ 

: تا االن به سفر حج نرفته ام، پس دلتنگش می شوم.  گزینۀ 

: هرکس به سفر حج نرفته است، دوست دارد کعبۀ مکرمه را ببیند.  گزینۀ 

1

2

3

ترجمۀ عبارت: سازمان ورزش در مورد آب و هواي بد به ما هشدار داد ولی ما تصمیم گرفتیم به باالي قله برویم با این امید که اتفاقی رخ نمی دهد.  گزینه 1

ترجمۀ گزینۀ درست: معموًال به قلۀ کوه ها صعود می کنیم حتی اگر براساس اخبار سازمان ورزش آب و هوا مناسب نباشد. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: همیشه سازمان ورزش در مورد اخبار آب و هوا اشتباه می کند و ما به آن توجهی نمی کنیم.  گزینۀ 

: گاهی در شرایط نامناسب جوي کوه نوردي می کنیم زیرا ما به سالمتی مان توجهی نمی کنیم.  گزینۀ 

: امکان ندارد با سازمان ورزش مخالفت کنیم و همیشه اخبار آن را پیگیري می کنیم. گزینۀ 

126

2

3

4

: ترجمۀ مناسبی براي عبارت است و بقیۀ ترجمه ها مطابقت کامل ندارند.  گزینۀ  گزینه 4 1274

بررسی گزینه هاي دیگر:  گزینه 2

: فی کُلِّ موضوع: براي هر موضوعی  گزینۀ 

: چه بسا کتابی که خواننده در خواندنش تالش می کند و سپس بدون فایده از آن بیرون می آید.  گزینۀ 

:  ظروفه القاسیه: شرایط سختش  گزینۀ 

128

1

3

4

تصحیح گزینۀ نادرست:  گزینه 3

: جوجه ها خودشان را یکی یکی از کوهی با ارتفاع بیش از هزار متر به پایین می اندازند. گزینۀ 

129

3

تصحیح گزینه هاي دیگر: گزینه 3

: هرچیزي هرگاه زیاد شود ارزان می شود جز ادب، چرا که هرگاه زیاد شود، گران می شود.  گزینۀ 

: بهتر است کتاب هایی خوانده شود که تأثیر عمیقی بر ما دارند پس آن ها کتاب هایی هستند که ارزش خواندن را دارند. (من األفضل: بهتر است)  گزینۀ 

: هرچیزي از بین رفتنی است جزء وجه خداوند. (ُکل شیء: هرچیزي)  گزینۀ 

130

1

2

4

تصحیح گزینه هاي دیگر: گزینه 4

: عقاد زیبایی را جز در آزادي نمی دید.  گزینۀ 

: پرندگان النه شان را در جایی دور از حیوانات درنده می سازند.  گزینۀ 

: گاهی صحنه هاي ترسناکی در زندگی مان می بینم، پس این صحنه ها جزئی از حقیقت هاي دلخراش شده است.  گزینۀ 

131

1

2

3

تصحیح سایر گزینه ها:  گزینه 2

: عقاد تنها بر خودش اعتماد کرد زیرا که خانواده اش نتوانستند او را براي کامل کردن تحصیالتش به قاهره بفرستند.  گزینۀ 

: نوشیدن سه لیوان شیر ما را از کلسیمی که در بدن به آن نیاز داریم، بی نیاز می کند.  گزینۀ 

: همۀ دوستانم به جشن تولدم آمدند جز یکی از آنان.  گزینۀ 

132

1

3

4

تصحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 4

: َعداَوُة العاقِِل خیٌر ِمْن َصداقَِۀ الجاهل.    گزینۀ 

رَس العربی.   : ما قََرأُت درسًا إّال الدَّ   گزینۀ 

نۀ، ال مفّر ِمنُه  نَجَح هِذه السَّ
َ
ن أ

َ
: َعلَیَّ أ   گزینۀ 

133

1

2

3

تصحیح ترجمۀ عبارت نادرست:  گزینه 3

  کنت أتََصفَُّح کتاَب الفیزیاِء أنَّ والدي َدَخَل إلَی الُغرفِۀ.   

134

ترجمۀ عبارت: «بی شک تعیین حد و حدود در انتخاب کتاب ها مانند تعیین حدود در انتخاب غذاست، و هر دو جز براي کودك و مریض نیست.» گزینه 3

ترجمۀ گزینۀ درست: نباید براي کتاب هایی که می خوانیم حد و حدودي بگذاریم. 

سایر گزینه ها: 

: باید براي آنچه از کتاب ها می خواهیم بخوانیم، حد و حدود بگذاریم.  گزینۀ 

: کتاب خواندن براي کودکان و یا بیماران مجاز نیست.  گزینۀ 

: تعیین حد و حدود براي انتخاب کتاب و غذا براي کودکان و بیماران جایز نیست.  گزینۀ 

135

1

2

4

ترجمه هاي دیگر مطابقت کامل با ترجمۀ صحیح ندارند.  گزینه 3 136
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ترجمۀ عبارت: پس چه بسا کتابی که خواننده براي خواندنش تالش می کند ولی  از آن فائده اي نمی برد.  گزینه 1

ترجمۀ گزینۀ درست: بعضی کتاب ها هیچ فایده اي براي خواننده ندارند. 

سایر گزینه ها: 

: همۀ کتاب ها براي انسان مفیدند.  گزینۀ 

: کتاب هیچ فایده اي ندارد مگر آنکه خواننده در خواندنش تالش کند.  گزینۀ 

: بعضی کتاب ها براي خواننده مفیدند حتی اگر خواننده براي فهمیدن عبارت هایش تالش نکند.  گزینۀ 

137

2

3

4

ترجمۀ گزینۀ درست: سکوت طال و سخن نقره است.  گزینه 1

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: عقاد زیبایی را جز در آزادي نمی دید و در زندگی اش با وجود شرایط سختش فقط فعالیت می بینیم.  گزینۀ 

: زندگی دنیوي چیزي جز بازي و سرگرمی نیست.   گزنۀ 

: هر چیزي ارزان می شود اگر زیاد شود مگر ادب که گران می شود اگر زیاد شود.  گزینۀ 

138

2

3

4

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4

: کلمۀ «کبار» ترجمه نشده است، «َطلَبوا» به صورت مجهول ترجمه شده است.  گزینۀ 

: فعل «نُِصَب» به صورت معلوم ترجمه شده است. ضمیر هم در مشاکلهم ترجمه نشده است.  گزینۀ 

: «بَیَنما» هنگامی که ترجمه شده است بهتر بود (در حالی که) ترجمه شود.    گزینۀ 

نکته: مصدر در زبان عربی هنگامی که بعد از یک فعل  قرار گیرد می تواند به صورت مصدري و یا به صورت مضارع التزامی ترجمه شود.  

شاید ترجمه به صورت مصدر در اولویت باشد ولی گاهی سبک و سیاق جمله ما را وادار به ترجمه به صورت مضارع التزامی می کند. 

139

1

2

3

بررسی و تصحیح ترجمۀ سایر گزینه ها:  گزینه 3

: هشام ترسید که اهل شام او را بشناسند و به او عالقه مند شوند. فعل «خاف» به صورت مضارع ترجمه شده است.  گزینۀ 

: فرمانروا شاعر را به خاطر شعرهاي زیبایش بسیار ستود.  گزینۀ 

: پدر پسرش را به بیمارستان آورد زیرا احساس دل درد داشت. جاَءب: آورد.  گزینۀ 

140

1

2

4

 : تصحیح ترجمۀ گزینۀ  گزینه 4

فرزدق شاعر ماهري بود که شعرهاي زیادي می سرود و او از شعراي دورة اموي بود. 

1414

بررسی و تصحیح سایر گزینه ها:  گزینه 1

: فعل اشکر به صورت ماضی ترجمه شده است. / شکر می گزارم.  گزینۀ 

: این کسی است که سرزمین مکه قدمگاهش را می شناسد و خانۀ خدا و بیرون و محدودة احرام، او را می شناسد.  گزینۀ 

: ما دوستانمان را صادقانه بزرگ داشتیم.  گزینۀ 

142

2

3

4

بررسی و تصحیح سایر گزینه ها:  گزینه 2

: علوم مختلف در مدت زمان اخیر پیشرفت آشکاري کرده است. مفعول مطلق نوعی (تقدماً بارزاً) به درستی ترجمه نشده است.  گزینۀ 

: فرزندانم را از خردسالی همچون درستکاران تربیت کردم. مفعول مطلق نوعی (تربیۀ الّصالحین) به درستی ترجمه نشده است.  گزینۀ 

: کامًال منع کرده است. مفعول مطلق نوعی (منعاً کامًال) به درستی ترجمه نشده است.  گزینۀ 

143

1

3

4

تصحیح ترجمه هاي نادرست:  گزینه 4

: دوستان هنگام سختی ها شناخته می شوند. «یُعرَف» فعل مجهول است و به درستی در پاسخ ترجمه نشده است.  گزینۀ 

: کلمۀ «بعض» در پاسخ ترجمه نشده است.  گزینۀ 

: فعل «بَدأ» به معنی شروع کرد، ترجمه نشده است.  گزینۀ 

144

1

2

3

 : ترجمۀ درست گزینۀ  گزینه 4

از هشام سؤال شد که آن مرد را می شناسد یا خیر. 

ُسِئَل فعل مجهول است که در پاسخ به اشتباه به صورت معلوم ترجمه شده است. 

1454

ترجمۀ عبارت: استاد خیلی سعی کرد تا دانشجویان به درس عالقه مند شوند ولی در این امر شکست خورد.  گزینه 4

ترجمۀ گزینۀ درست: با وجود تالش هاي استاد، دانشجویان به درسش عالقه مند نمی شدند. 

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: همۀ دانشجویان درس استاد را دوست داشتند. گزینۀ 

146

1
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: دانشجویان در درس استاد شکست خوردند و هیچکدام قبول نشدند.  گزینۀ 

: اي کاش استاد به دانشجویان اهمیت می داد و در درس خواندن کمکشان می کرد.  گزینۀ 

2

3

ترجمۀ عبارت: ایمان نمی آورد یکی از شما تا اینکه آنچه را براي خودش دوست دارد براي برادرش دوست داشته باشد.  گزینه 3

ترجمۀ گزینۀ درست: هرکس آنچه را براي خود دوست دارد براي دیگري دوست داشته باشد، پس او انسان با ایمانی است. 

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: انسان مومن براي دیگران دوست ندارد آنچه را براي خود و خانواده اش دوست دارد.  گزینۀ 

: هیچ خیري در دوستی انسان دو رو نیست.  گزینۀ 

: ایمان انسان هنگام آزمون خداوندي شناخته می شود.  گزینۀ 

147

1

2

4

: هنگام سختی ها، دوستان شناخته می شوند. (انسان بر دین دوست و نزدیکش است.)  ترجمۀ گزینۀ  گزینه 4

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: هرکس تالش کند بهره اش را می برد و هرکس به خواب پناه ببرد، خواب می بیند. (هرکس تالش کند می یابد.)  گزینۀ 

: بزرگ ترین عبادت از نظر اجر و پاداش پنهان ترین آن است (نیکی آن است که در پنهان کاري آشکار را انجام دهی.)  گزینۀ 

: هر کس نیت خیر کند مانند کسی است که انجامش داده است. اعمال فقط به نیت ها است.  گزینۀ 

1484

1

2

3

ترجمۀ عبارت: عرب و غیر عرب کسی را که تو نشناختی می شناسند.  گزینه 3

ترجمۀ گزینۀ درست: عرب و غیر عرب کسی را که تو نمی شناسی، می شناسند. 

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: کسی که عرب و غیر عرب را می شناسد، چیزي را انکار نمی کند.  گزینۀ 

: عرب ها می دانند و دیگران نمی دانند.  گزینۀ 

: چیزي را انکار نکن در حالی که منظور از آن را نمی دانی.  گزینۀ 

149

1

2

4

تصحیح عبارت نادرست:  گزینه 3

«اشک هایش را دیدم که از هر دو چشم فرو می ریخت هنگامی که خبر فوت پدرش را شنید.» 

نکته : مثنی زمانی که اضافه شود نون آن حذف می شود ( عینیها : دو چشم او )

150

تصحیح سایر گزینه ها:  گزینه 3

»: َأضواء: نورها / َأْسماك: ماهی ها   گزینۀ «

»: َدلَّت َعلی: راهنمایی کرد / به خواص پزشکی گیاهان خشکی راهنمایی کرد.  گزینۀ «

»: ُجرح: زخم / َحّتی یَلَْتِئَم: تا بهبود یابد.  گزینۀ «

151

1

2

4

تصحیح گزینۀ   گزینه 4

ُوِجَد: یافت شد، پیدا شد 

ُقْرَب: نزدیک 

1524

 ( پنج دانشجو: َخْمَسُۀ ُطلّاٍب (رد گزینۀ  گزینه 4

 ( یَشرح چون پس از فعل ماضی آمده است، به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود و نیازي به کاَن نیست. (رد گزینۀ 

 ( درس چهارم: الّدرُس الّرابع (رد گزینۀ  و 

 ( نکته: فعل در ابتدا و قبل از فاعل اسم ظاهر به صورت مفرد می آید. (رد گزینۀ 

نکته: فعل َدَخَل به سه صورت: َدَخل، َدَخَل إلی و َدَخَل فی قابل استفاده است. 

1533

1

13

2

 ( خاف: ترسید (رد گزینۀ  و  گزینه 4

 ( ِمْن َأْن یَْعِرَفُه: از اینکه او را بشناسند. (رد گزینۀ 

 ( َو یرغبوا فیه: به او عالقه مند شوند. (رد گزینۀ  و 

( ال َأعِرُفه: او را نمی شناسم (رد گزینۀ 

15423

3

13

1

 

 ( لَِنْذُکْر: باید به یاد آوریم (رد گزینۀ  گزینه 2

 ( َفأساً: تبري (رد گزینۀ 

( َحَمَل: برداشت (رد گزینۀ 

1551

4

3
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 ( اَلصََّنم الکبیر: بت بزرگ (رد گزینۀ 

( َکسََّر: شکست (رد گزینۀ 

1

3

 ( صفحۀ سوم: اَلصَّفحُۀ الّثالَِثۀ (رد گزینۀ  گزینه 4

خریده  بودم: کنُت قد اشتریُْت و یا اینکه به صورت ماضی (اشتریُت) می آید زیرا بعد از یک فعل ماضی دیگر آمده است و معناي ماضی بعید می دهد. 

در گزینۀ  «َده» ترجمه نشده است و در گزینۀ 3 عبارت درست است ولی معناي جملۀ فارسی را نمی دهد. 

: کتابی را قبل از ده روز خریدم که صفحۀ سومش را خوانده  بودم. ترجمۀ گزینۀ 

1562

1

3

 ( تماشا می کردند: کانوا یُشاِهدوَن یا کاَن ... یُشاِهدوَن (رد گزینۀ  و  گزینه 3

 ( اعضاء خانواده ام:  اعضاُء أسرتی (رد گزینۀ 

 ( در مورد: َعن (رد گزینۀ 

( جنگل هاي استوایی: الغابات االستوائّیۀ (رد گزینۀ 

15714

1

1

2

هناك: وجود دارد = هستند. رد گزینۀ  که آنجا ترجمه شده / تجري: جاري می شود  رد گزینۀ  و  / مفاهیم: جمع است رد گزینۀ  و   گزینه 4

اول مّرة: اولین بار / أقالم بعض الشعراء: قلم هاي بعضی شاعران، رد گزینۀ  و  / لم یکن یعرفها: معادل ماضی استمراري منفی فارسی: آن را نمی شناختند، رد گزینۀ 

15832313

231

: نازل : می دیدم= دیده بود. /  خبر لیت و لعّل اگر مضارع باشد، بصورت مضارع التزامی فارسی ترجمه می شود و اگر ماضی باشد، ماضی استمراري یا بعید ترجمه می شود. گزینۀ  گزینه 4

: تمام می شد= شده بود. می شد= شده بود. / 

15912

3

تنها حیوان پستانداري است: هو الحیوان اللبون الوحید  گزینه 3

: لیس نادرست است و ...  : الیقدر نادرست است و ... / در گزینۀ  : الخفاش الذي: خفاشی که ... نادرست است / در گزینۀ  در گزینۀ 

160

124

بررسی گزینه ها:  گزینه 1

: أن النغضَب مضارع التزامی ترجمه می شود (که خشمگین نشویم) / ولی: نغضَب (خشمگین می شویم)، مضارع اخباري ترجمه می شود.   گزینۀ 

: یعرف بعد لعل، مضارع التزامی ترجمه می شود. (بشناسد)  گزینۀ 

: أصعد بعد از لیت، مضارع التزامی ترجمه می شود. (صعود کنم)  گزینۀ 

: نقرأ بعد از لیت/ و نأخذ بعد از الم علت، مضارع التزامی ترجمه می شود. (بخوانم) گزینۀ 

161

1

2

3

4

ة تَْقِدُر: نیرویی که می تواند ...(با توجه به اسلوب حصر با استفاده از فقط مثبت معنی می شود) / إلّا التفکُّر: فقط تفّکر است / أن تُْنِقَذنا: ما را رها سازد ..../  ِمن ُخرافاٍت: از خرافاتی ال قُوَّ گزینه 4

 ( ) / نَِعیش معها (جملۀ وصفیه): که با آن زندگی می کنیم (نادرستی گزینه هاي  و  (اسم نکره) (نادرستی گزینۀ 

*  از رد گزینه کمک بگیرید.

162

213

المتکّبر الجّبار معرفه به ال است و ترجمۀ آن به صورت یک خود بزرگ بین ستمگر نادرست است، همچنین قلبه به معنی قلبش صحیح است.  گزینه 1 163

السکوُت أْجَمُل کالٍم: سکوت زیباترین سخنی است / قد یستطیع: گاهی می تواند / أْن یُِثیَر: که برانگیزاند / الشخص: شخص را / أْکَثرین کلِّ شیٍء آَخر: بیش  از هر چیز دیگري   گزینه 3

تشریح سایر گزینه ها: 

»: ال تکون مقتدراً فعل مضارع است و ترجمۀ درست آن مقتدر نباشی است.  گزینۀ «

»: یتمرَّد فعل مضارع است و ترجمۀ آن به صورت مستقبل صحیح نیست (براي اینکه او قطعاً نافرمانی می کند) همچنین تیأُس فعل مضارع است و ترجمۀ آن نا امید می شوي (مأیوس گزینۀ «

می شوي) صحیح است. 

»: الحوت مفرد است و به معنی نهنگ صحیح است.  گزینۀ «

164

1

2

4

 ( َعلَیَّ = بر من است - َعلَیَّ بِمداراة = برمن است مدارا کردن (نادرستی گزینۀ  و  گزینه 2

: واجب بوده است)  یَِجُب = مضارع است (نادرستی گزینۀ 

16513

4

َوَجْدُت = یافتم (نادرستی گزینۀ  = دیدم) و نادرستی گزینۀ  که «َوَجْدُت» در آن ترجمه نشده است.  گزینه 3

الشمس = خورشید (نادرستی گزینۀ  این خورشید) 

مصدٍر = نکره است (نادرستی گزینۀ  و  = منبع = معرفه است) 

16614

4

12

زیرا در گزینه هاي دیگر «إّن» جابه جا ترجمه شده است. زمانی که «إّن» آورده می شود براي تاکید کلمه یا گروه کلمه ي بعد آن است . در نتیجه کلمات تاکیدي مانند قطعا و بیگمان ، گزینه 2

باید در ترجمه کنار همان کلمه اي قرار گیرند که در متن عربی اّن در کنارشان آمده. براي مثال در گزینه 3 اّن در کنار الّناس آمده ولی در ترجمه بی گمان (ترجمه اّن) در کنار عبور می کنند!   

بررسی سایر گزینه ها: 

»: بی گمان فخر ...  گزینۀ «

»: بی گمان مردم ... گزینۀ «

167

1

3
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»: بی گمان شاخه هاي ...  4گزینۀ «

 ( گزینه 3 التکونَنَّ : نباش (رد گزینه هاي  و 

 (   یأمرون : دستور می دهند، امر می کنند (رد گزینه هاي  و 

 (   عنه : از آن (رد گزینۀ 

16812

12

4

) / نَْفَهُم: می فهمیم (بفهمیم) / َأنَّنا ُکّنا ) / َعَمل أحٍد: از کار فردي / ثّم: سپس (نادرستی گزینۀ  إذا: وقتی، اگر، هرگاه/ نَِعیُب: عیب می گیریم (عیب بگیریم) (نادرستی گزینۀ  گزینه 2

) / یَِجُب علینا: باید (بر ما واجب است). / َأن نَْعَتِذَر منُه: از او معذرت خواهی کنیم. / ُمعتِرضیَن بذلَک: (حال) : ضمن اعتراف به آن (در حالی ُمخِطئیَن: که خطاکار بودیم. (نادرستی گزینه هاي  و 

 ( ) / هذا دلیٌل َعلَی شجاعتنا: این دلیلی بر شجاعت ماست. (نادرستی گزینه هاي  و  که به آن اعتراف کننده ایم) (نادرستی گزینه هاي  و 

نادرستی سایر گزینه ها: 

»: ترجمۀ مناسبی براي ثمَّ نیست و باید اعتراف کرده نادرست است، در ضمن «دلیٌل» نکره است و ترجمۀ آن به صورت دلیل نادرست است.  گزینۀ «

»: «عیب بدانیم، خطا کرده ایم، اعتراف کنیم و می باشد» نادرست اند.  گزینۀ «

»: «ما خطاکاریم» نادرست است و «حتماً» معادلی در جملۀ عربی ندارد و «خواهد بود» نیز نادرست است.  گزینۀ «

16931

34

1314

1

3

4

نُؤجِّل: به تأخیر اندازیم / نَُعجِّل: عجله کنیم.  گزینه 3 170

ترجمۀ عبارت: عاقبت صبر تلخ، شیرینی است.  گزینه 2

» اشاره اي به نهایت صبر نمی کند و فقط سختی صبر را بیان می کند. گزینۀ «

171

2

 ( ) /  لتتعلَّم: تا یاد بگیرند (رد گزینۀ  گزینه 4 هناك:  وجود دارد (رد سایر گزینه ها) /  تَقذف: می اندازند، پرتاب می کنند (رد گزینۀ  و  172123

رد سایر گزینه ها:   گزینه 4

) (فقط) معادلی در جملۀ عربی ندارد.   گزینۀ 

) لی زمیٌل: دوستی دارم.  گزینۀ 

) من فکَّر: کسی که فکر کند.  گزینۀ 

173

1

2

3

رد سایر گزینه ها:  گزینه 1

) هذا الّطالب: این دانش  آموز (معرفه است.)  گزینۀ 

) إن نصل إلی الّنجاح: اگر به موفقیت برسیم، اگر موفق شویم.  گزینۀ 

) جاءت بـِ: آورد  گزینۀ 

174

2

3

4

ُّه: گویی او، انگار او / ال ) / عبر البحار: از طریق دریاها / کأن ) / السفر: سفر، سفر کردن (رد گزینه  ) / هل یمکن: آیا ممکن است (رد گزینه  لین إبنی: پسرم از من پرسید (رد گزینه 
َ
َسأ گزینه 3

یعرف المدینۀ ابداً: اصال مدینه را نمی شناسد!

175241

رد سایر گزینه ها:  گزینه 2

»: استفاده می کرد  استفاده کرد  گزینه «

»: دور می شود  دور می شد «به دلیل فعل ماضی در اول جمله، این فعل مضارع به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود»  گزینه «

»: یُشَرب: نوشیده می شود گزینۀ «

176

1←

3←

4

 .( خاف: ترسید (رد گزینۀ  و  گزینه 3

 .(  أن یعرفه: که او را بشناسند (رد گزینۀ  و 

 .(  و یرغبوا فیه: به او عالقه مند شوند (رد گزینۀ  و 

 .(  ال أعرفه: او را نمی شناسم. (رد  گزینۀ 

17712

14

14

2

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2

»: ال نفی جنس داریم: هیچ انسانی ... احساس غم نمی کند.  گزینۀ «

»: (لعّل) به معناي ( شاید، امید است) می باشد.  گزینۀ «

»: (کُنتم التعلمون): نمی دانستید. (کان + مضارع) = ماضی استمراري)   گزینۀ «

                                                                            (می+ ماضی ساده) 

178

1

3

4

بعض الناس یزعمون (بعضی از مردم گمان می کنند)، أنّهم قاموا بواجباتهم (که به تکالیف خویش عمل کرده اند)، أمام اوالدهم (در برابر فرزندانشان)،  ولکّن (ولی)، غایتهم لم تتحقق (هدفشان گزینه 3

محقق نشده است)، فی التربیۀ (در تربیت). 

179
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الیأس (هیچ ناامیدي نیست) لِمن یتکلّم عن آماله (براي کسی که از آرزوهایش حرف می زند) و یجتهد فی حیاته (و در زندگی اش تالش می کند) للحصول علیها (براي رسیدن به آنها) ألّن گزینه 3

اآلمال (زیرا آرزوها) التَُحقَّق باألقوال (با گفتارها / حرف ها محقق نمی شوند.)

180

کأّن (گویا) طّالبنا المجّدین (دانش آموزان تالشگر ما) یبصرون (می بینند)  گزینه 3

 مظاهر قدرة ربّهم (مظاهر توانایی پروردگارشان) فی العالم (در جهان) و یدرکون (می فهمند) أسرار کّل ما فیه (رازهاي تمامی آنچه را که در آن است) 

181

(کأّن) از حروف مشَبهۀ بالفعل به معناي (گویی، مانند) گاهی براي تشبیه به کار می رود: (گویی دل هاي همۀ کافران مانند قطعه هایی از آهن است)  گزینه 2

» از افعال ناقصه است و آن را با (کأّن) اشتباه نگیرید.  (کان) درگزینۀ «

 .(  (اِّن) براي تأکید روي جمله می آید و (لیت) براي بیان آرزوي غیرقابل وقوع استفاده می شود (رد گزینۀ  و 

182

3

14

کأّن (گویا) هذه العظام (این استخوان ها) تتعلّق با الحیوانات (به حیواناتی تعلق دارد) الّتی (که) کانت تعیش جماعّیۀ (به شکل گروهی زندگی می کردند) و هجمت بالحیوانات االخري فی گزینه 3

الغابۀ (به حیوانات دیگر در جنگل حمله کرده بودند) 

183

گزینه 2 نادانی (صدایم زد) زمیلی رؤوفًا (همکالسی ام با مهربانی). 

 الیحزنک اإلمتحان (امتحان نباید تو را اندوهگین کند) ألنّک (زیرا تو) قد َجهْدَت (تالش کرده اي) و ستنجح غداً (و فردا موفق خواهی شد) 

184

جّدتی (مادربزرگم) / التحمْل (نباید حمل کند) / هذه األخشاب (این چوب ها را) / ثقیلۀ (در حالی که سنگین است) / ألّن (زیرا) / رجلها تؤلمها (پایش درد می کند.) گزینه 2 185

تُمنَُح (داده می شود) / جایزة نوبل فی کّل سنۀ (جایزة نوبل در هر سال) / إلی المنتخبین (به برگزیدگان) / فی مجاالت مختلفۀ (در زمینه هایی مختلف) / مثل الکیمیاء و علم األحیاء (مثل شیمی و گزینه 4

زیست شناسی.)

186

تصحیح ترجمه هاي نادرست:  گزینه 4

»: فعل مضارع پس از «لیت» به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. (اي کاش یاد بگیریم.)  گزینۀ «

»: «اي افتخار کننده به دودمان از روي جهل و نادانی» صحیح است.  گزینۀ «

»: کَأّن به معناي گویی آنکه می باشد. / لم یُکن راضیاً: راضی نبود.  گزینۀ «

دانشجویان بسیار تالش کردند ولی استاد راضی نبود، گویی آنکه راضی کردنش امر غیرممکنی است. 

187
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3

«الم» بر سر فعل یعلم الم االمر و جازمه می باشد. لِیَْعلَْم: باید بداند.  گزینه 1 188✓

لَْیَت: کاش  گزینه 3

 یعرفون: بدانند 

 الیَْرفَعوَن: باال نبرند 

189

بررسی گزینه ها:  گزینه 2

  ( بَعۀ: سرزمین هاي هفتگانه (رد گزینۀ   "األقالیَم السَّ

 (  نَملٍَۀ: مورچه اي (رد گزینۀ 

 (  ُجْلَب َشعیرة: پوست جویی (رد گزینۀ  و 

(  ما فََعْلُت: این کار را نمی کردم (رد گزینۀ 

190

1

3
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»: پس از آنکه نوبل دینامیت را اختراع کرد، جنگ ها زیاد شد، هر چند که قصدش کمک به مردم بود.  ترجمۀ درست گزینۀ « گزینه 2 1912

ترجمۀ درست سایر گزینه ها:  گزینه 2

»: اِْجَعْل: قرار بده  گزینۀ «

»:  الغافلین: غفلت کنندگان  گزینۀ «

»: براي دیگري دوست بدار آنچه را براي خودت دوست می داري. گزینۀ «

192

1

3

4

در این گزینه یَتَمنّی: آرزو می کند. یا لَْیَت: اي کاش براي آرزو به کار می رود.  گزینه 4

ترجمۀ گزینه: مرد پیر آرزو می کند که از بازیکنان باشد. 

»: یَْرجو به معنی امیدوار است براي لََعّل صحیح می باشد که امکان وقوع فعل در آینده وجود دارد، اما لَْیَت آرزوست و مربوط به گذشته است و امکان وقوع ندارد.  گزینۀ «

193

2

16

ترجمه و تعریب دشوار - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  

42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  

83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  

100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  

124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  

ور
نک

ی ک
آقا

 -
ار 

شو
 د

ب
ری

تع
 و 

مه
رج

ت

1

www.konkur.in

forum.konkur.in



165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  

173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  

181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  

189  
190  
191  
192  
193  

ی کنکور
ب دشوار - آقا

ترجمه و تعری

2

www.konkur.in

forum.konkur.in




