
در دنیایی که زندگی می کنیم، جدای از یکسری چیزها که دست خودمان نیست، یکسری حق »انتخاب« داریم؛ با چه افرادی 
رفت و آمد کنیم، چه کسانی را به عنوان دوست و رفیق انتخاب کنیم، چه رشته ای بخوانیم، چه شغلی را انتخاب کنیم، سبک 

زندگی مان چه باشد و ... .
اگر برخی عوامل مثل شانس و پیشامدهای ناگوار و ... را کنار بگذاریم، می بینیم به نوعی نتیجۀ زندگی مان، وابسته به همین 

انتخاب هاست. حاال این انتخاب ها خیلی جزئی تر هم می شوند: »اگر کسی حّقمان را خورد، چه کنیم« و ... .
من چند سؤال برای شما مطرح می کنم و می خواهم هر کسی خودش به این سؤال ها جواب بدهد و مقّدمۀ مؤلف را تمام می کنم:

 دوستان نزدیک شما چه کسانی هستند و چه ویژگی هایی دارند؟!
 آیا در زندگی هدف مشّخصی دارید؟!

 اگر کسی شما را تا حد بسیار زیادی خشمگین کند، واکنش شما چیست؟!
 اگر به پنج سال گذشته بازگردید؛ چه کارهایی را انجام می دهید و چه کارهایی را انجام نمی دهید؟!

 تصمیم گیری های کلی زندگی تان بر چه مبنایی است؟!
 اگر کسی به شما بدی کرد، از او انتقام می گیرید؟! می بخشید؟! گذر می کنید؟!

دربارۀکتاب
خوشحالم از اینکه رشتۀ علوم انسانی را انتخاب کردید. شما در کتاب تستیک عربی دهم با ساختار زیر روبه رو هستید:

1. درسنامه: در قسمت »نقشۀ راه« مختصر و مفید درمی یابید که با چه مواردی در هر درس آشنا می شوید، بعد از آن 
سعی کردم با قلمی روان و مثال های ساده قواعد را شروع کنم و البه الی درسنامه تمرین و نمونۀ تستی گذاشتم تا مطالب 
برایتان جا بیفتد. در درسنامۀ قواعد دو قسمت متفاوت هم خواهید دید: »ریزه کاری ها« که در آن به بیان نکات تستی 
در محدودءه کتاب درسی پرداختم و »تیزشیم« شامل نکاتی فراتر از سطح کتاب که در حّل تست ها کمک حالتان خواهند 
بود. در بخش ترجمه ابتدا نکات مربوط به قواعد درس را گفتم، بعد نکات مربوط به متن درس و تمرین ها. پس از آن ها 
»واژه نا مه« چشم انتظارتان است: »واژگان + مترادف و متضاد + جمع مکّسر + متشابهات«. قسمتی در بخش ترجمه داریم به 
نام »التفریحات« که نکات جالبی در آن بیان کردم. حدس می زنم استقبال کنید. گزیده ای از متن درس و تمرین ها را هم 
به صورت »تمرین« برایتان آوردم تا به فرآیند یادگیری تان کمک کند. »مکالمه« داریم در هر درسمان که کمی تا قسمتی 

با کتاب درسی متفاوت است و در آخر بخش »مفهوم« آمده.
2. تست: تست هایمان را نام گذاری کردیم:

1- عاّمه پسند: تست هایی که سطحشان ساده تا متوّسط است.
2- طبقۀ متوّسط: سطحشان متوّسط و متوّسط رو به  باالست.

3- باشگاه مبارزه: که شما را به چالش می کشانند و هرکدامشان یک نکتۀ مهم در بر دارند.
در هر سه بخش به ترتیب از مباحث »واژگان، ترجمه، تعریب، مکالمه، مفهوم و قواعد« تست خواهید دید. »تجزیه و ترکیب«، 

»ضبط حرکات« و »درک متن« را هم فقط در باشگاه مبارزه زیارت می کنید. 
3. پاسخنامه: شیوه و روش خاّصی را برای نوشتن پاسخ در نظر نگرفتم. فقط تالشم این بود که ساده، روان، کامل و قابل 

فهم باشد. حتماً واو به واو بخوانید پاسخنامه مان را! اسمش هم بالمناسبة »پشت صحنه« است.
به رسم ادب و قدردانی ممنونم از دوست نازنینم، دکتر احمد خداداد که مثل همیشه همراهی ام کرد و این پروژه را به خوبی پیش 
برد و تمام دوستان و همکارانش در انتشارات مشاوران آموزش که هر کدام سهم مهّمی در به ثمر رسیدن این کتاب داشته اند.

مشّخصاً این کتاب، باب آشنایی و همکاری با آقای تمنّا هم شد که طبیعتاً بابتش خوشحالم.

قربان همگی
بهروز حیدربکی
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قواعد
بعضی وقت ها از جمالتی استفاده می کنیم که فاعلشان ناپدید شده است: 

»اشعار بسیار زیبایی روی تخته نوشته شد!« این که ما چرا از این دست جمالت استفاده می کنیم، می تواند دالیل زیادی داشته باشد. این قسمت از داستان برای 
ما خیلی مهم نیست! مهم این است  که این نوع جمالت را در عربی تشخیص دهیم و ویژگی هایش را بررسی کنیم.

در این درس می خواهیم:
1( با فعل مجهول در عربی آشنا شویم.

2( طریقه ساختن فعل مجهول در عربی را یاد بگیریم.
3( بدانیم که نائب فاعل چیست و چه ویژگی هایی دارد.

4( و البته فعل های معلوم و مجهول را در جمالت با توّجه به قواعد و ترجمه تشخیص دهیم.

فعل مجهول

با مثال های ساده بپردازیم به موضوع:
11 ایران نفت را به کشورهای صنعتی صادر می کند.

22 پدر در اتاق را باز کرد.
در مثال های باال فاعل فعل های »صادر می کند، باز کرد« مشّخص اند )ایران، پدر(. به این نوع فعل ها فعل معلوم می گوییم.

تعریف:  فعل معلوم فعلی است که فاعلش مشّخص باشد.

به جمله ای هم که فعل معلوم دارد، جملءه معلوم می گوییم.
حاال مثال های زیر را ببینید:

11 نفت به کشورهای صنعتی صادر می شود.

22 در اتاق باز شد.
االن فاعل  فعل های »صادر می شود، باز شد« مشّخص نیست. به این نوع فعل ها فعل مجهول می گوییم.

تعریف: فعل مجهول فعلی است که فاعلش مشّخص نباشد.

به جمله ای که فعل مجهول داشته باشد، جملءه مجهول می گوییم.
وقتش رسیده مثال های عربی را ببینید و بعد بپردازیم به جزئیات بیشتر. لطفاً به حروف رنگی دقّت کنید:

ُر إیراُن النِّْفَط إلی الُبلدان الصناعّیة  یُصدّ َ ُر النِّْفُط إلی الُبلدان الصناعّیة. 11 تَُصدِّ

22 أْغلََق األُب باَب الغرفة  ُأْغِلَق باُب الغرفة. 

طریقه ساختن فعل مجهول
در عربی، فعل بسته به این که ماضی باشد یا مضارع، نوع مجهول شدنش فرق می کند. برویم ببینیم داستان از چه قرار است.

فعل ماضی مجهول

برای مجهول کردن فعل ماضی باید مراحل زیر را طی کنیم:
« بدهیم. ـِ 11 به عین الفعل کسره »

ـُ دار؛ ساکن نباشد( قبل از عین الفعل هم ضّمه بدهیم:
ـِ
ـَ 22 به تمام حروف متحّرک )یعنی 
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مجهولمعلوم
ُخِلَق: آفریده شدَخلََق: آفرید

نُزَِّل: نازل شدَنزََّل: نازل کرد

ُأْخِرَج: خارج شدأْخَرَج: خارج کرد

ُأْستُْخِرَج: استخراج شدِاْستَْخَرَج: استخراج کرد

عّین الفعل المجهول:
4( تَعاَرَف 3( تََعرَّفَ  2( ُعِرَفْت  1( َعرَّفَ 

پاسخ: »ُعِرَفْت: شناخته شد« ظاهر فعل مجهول را دارد )عین الفعل، کسره و تمامی حروف متحّرک قبلش، ضّمه(.
اگر به ظاهر بقیه گزینه ها نگاه کنید می بینید که هیچ کدام ظاهر فعل مجهول را ندارند. بنابراین گزینءه »2« پاسخ تست است. 

« شروع می شوند، غالبا1ً مجهول اند! برای اطمینان بیشتر، حتماً فعل را ترجمه کنید. ـُ  فعل های ماضی که با »

فعل مضارع مجهول
برای مجهول کردن فعل مضارع هم باید تغییراتی در آن دهیم، به این شکل که:

« می دهیم. ـَ 11 به عین الفعل، فتحه »
22 فقط به حرف مضارعه )أ ـ ت ـ ی ـ ن( ضّمه می دهیم.

فعل مجهولفعل معلوم
یُْغلَُق: بسته می شودیُْغِلُق: می بندد

یُْستَُر: پوشانده می شودَیْستُُر: می پوشاند

یُتَناَوُل: خورده می شودَیتَناَوُل: می خورد

یُْستَْخَدُم: به کار گرفته می شودَیْستَْخِدُم: به کار می گیرد

ِانتخب المناسب
ُم   2( یَُقدَّ  1( أْنَزَل   الف( عّین الفعل المعلوم: 

 2( کُِتَبْت   1( یُْحِسُن   ب( عّین الفعل المجهول: 
پاسخ: الف( أْنَزَل / ب( کُِتَبْت

نایب فاعل

به مثال زیر دقّت کنید:
   أْنَزَل      اهلُل    القرآَن في شهر رمضان: خداوند قرآن را در ماه رمضان نازل کرد.

فعل معلوم   فاعل   مفعول
در این عبارت انجام فعل »أْنَزَل« به »اهلل« که فاعل است، نسبت داده شده! در جمله مجهول، فاعل حذف می شود:

   ُأْنِزُل        القرآُن في شهر رمضان: قرآن در ماه رمضان نازل شد.
فعل مجهول       نایب فاعل

فعل مجهول، به کلمه ای به اسم نایب فاعل )در این مثال »القرآن«( نسبت داده می شود. در حقیقت نایب فاعل در جملءه مجهول، همان مفعول در جملءه معلوم است.
پس:

11 در جملءه مجهول، چیزی به اسم فاعل نداریم )فاعل حذف می شود(
22 فعل مجهول را کلمه ای به اسم نایب فاعل همراهی می کند.

ویژگی های نایب فاعل

کتاب درسی نایب فاعل را در یک مورد منحصر کرده که آن هم اسم ظاهر است؛ یعنی اسمی که مستقاّلً بعد از فعل می آید. نایب فاعل ویژگی های 
مشابه فاعل را دارد:
11 مرفوع2 است؛ 

ُأْحِضَر الّطاِلباِن في غرفة المدیر. َع التالمیُذ في االصطفاف الصباحّي.   ُشجَّ
نایب فاعل و مرفوع به »الف« نایب فاعل و مرفوع به ضّمه  

1. نه همیشه!
ـٌ ، اِن، وَن« در عبارت ها ظاهر می شود. ـُ 2. یعنی با عالمت های »
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ُأْنِقَذ المؤمنوَن من المهلکة في حرب بدر.
نایب فاعل و مرفوع به »و«

22 همیشه بعد از فعل سر و کلّه اش پیدا می شود. با یکی از مثال های قبلی بازی می کنم تا این مورد را خوب بفهمید:
التالمیُذ   ُشجِّعوا في االصطفاف الصباحّي. ُشجَِّع      التالمیُذ في االصطفاف الصباحّي.  

مبتدا           فعل مجهول و نایب فاعل فعل مجهول  نایب فاعل  
در عبارت دوم »التالمیذ« قبل از »ُشجِّعوا«1 آمده؛ پس نایب فاعلش نیست. طبق اطالعات قبلی مان می دانیم که این کلمه مبتداست.

عّین الخطأ عن المحّل اإلعرابّي للکلمات المعّینة:
2( والدة سعید طبخت طعاماً لذیذًا: مبتدأ 1( تُستَْرَجُع األمانة من القاضي بعد یومین!: نائب الفاعل 

4( ﴿یا أّیها اّلذین آمنوا کُتب علیکم الصیام﴾: نائب الفاعل 3( قد َینَسی المرء نفسه و یأمر اآلخرین بالبّر!: فاعل 
که  پیداست  کامالً  ترجمه  از  می دهد.«  دستور  نیکی  به  را  دیگران  و  می کند  فراموش  را  خودش  انسان  »گاهی  ترجمه:  اول  پاسخ: 
»اآلخرین« مفعول است. ضمن این که از اعرابش )ین: عالمت نصب( هم مشّخص است که نمی تواند فاعل باشد! بنابراین گزینءه »3« 

پاسخ تست است!

33 می تواند صفت یا مضاف الیه داشته باشد. دقّت کنید که نایب فاعل هم مثل فاعل، مبتدا، خبر و مفعول، فقط و فقط یک کلمه است: 
ال تُْغَفر     ُذنوُب       من یقوم بإیذاء الناس. یُعَرُف        األصدقاءُ     األوفیاءُ عند الشدائد.  

فعل مجهول  نایب فاعل     مضاف الیه فعل مجهول      نایب  فاعل         صفت  
44 غالباً جنس فعل مجهول و نایب فاعل با هم مطابقت دارند:

ُأْرِشَدت         الِبنُْت إلی الطریق الصواب. یُْحَمُل              النِّفُط بالناقالت الکبیرة إلی خارج البالد. 
فعل مجهول )مذکّر(     نایب فاعل )مذکّر(                                                                                  فعل مجهول )مؤنّث(    نایب فاعل )مؤنّث(

 صرفاً جهت اطالعتان می گویم که فعل مجهول برای جمع غیر عاقل به صورت مفرد مؤّنث آفتابی می شود:

تُْعَرُف        األشیاءُ بأضدادها.
فعل مجهول       نایب فاعل

)مفرد مؤنّث(    )جمع غیرعاقل(

ِانتخب المناسب
 1( کُِتَب الواجباُت       2( کُِتَبت الواجباُت  الف( عّین الصحیح:  

 1( حکایة                 2( حکایة رائعة  ب( عّین النائب عن الفاعل في عبارة: »ُرِوْیت حکایة رائعة عن الصین القدیمة!« 
پاسخ: الف( کُتبت الواجبات / ب( حکایة

« شروع می شوند، مجهول اند: ـُ 11 گفتم که بیشتر فعل های ماضی ای که با »

ُأْدِخلوا: وارد شدند قُِتَل: کشته شد، به قتل رسید 

« شروع شده اّما معلوم است.( ـُ  البته نه همه شان! حتماً به ترجمه فعل ها هم دقّت کنید: قُلُْت: گفتم )این فعل با این که با »

« شروع شود لزوماً مجهول نیست؛ بلکه ممکن است از باب های »إْفعال،  ـُ 22 در تشخیص فعل مضارع مجهول صبور باشید! هر فعل مضارعی که با »
ُمفاَعلَة، تَْفعیل« باشد. وزن هایشان یادتان هست: یُْفِعُل )مضارع »إفعال«(، یُفاِعُل )مضارع »ُمفاَعلَة«(، یَُفعُِّل )مضارع »تفعیل«(. برای تشخیص فعل مضارع 
مجهول، اگر عالمت عین الفعل را گذاشته بودند که کارمان خیلی راحت است. اگر نگذاشته بودند حتماً به ترجمءه عبارت و سبک و سیاقش دقّت کنید:

»یُقّدم المدّرس أسالیب جدیدة عن الترجمة إلی الطاّلب: مدّرس شیوه هایی جدید را دربارءه ترجمه به دانشجویان ارائه می کند.« 
« شروع شده اما از باب »تفعیل« و معلوم است. حواستان باشد در عبارت فاعل »المدّرس« و مفعول »أسالیب« داریم؛  ـُ »یُقّدم« درست است که با »

پس قطعاً فعلمان معلوم است. 
»تُقّدم أسالیب جدیدة عن الترجمة إلی الطاّلب: شیوه هایی جدید دربارءه ترجمه به دانشجویان ارائه می شود.«

اگر دقّت کنید در عبارت دیگر خبری از فاعل و مفعول نیست؛ به جایش نایب فاعل »أسالیب« داریم! بنابراین »تُقّدم« مجهول است.

 
1. نایب فاعل این فعل، شناسه اش است که کتاب به آن نپرداخته!



7

132

عربی انسانی 10

عّین عبارة فیها فعل مجهول:
2( الشیخ یُرشد أصحابه إلی اختیار الطریق الصحیح! 1( إّن البعض یظنّون أّن مصیرنا قُّدر في  الحیاة! 
4( ِانتشرت أخبار کذبة عن الوضع المالّي في البالد! 3( بعض األحیان َنری في کّل مشکلة شیئاً رائعاً! 

« شروع می شود، چه ماضی چه مضارع! بررسی گزینه ها: ـُ پاسخ: آقا فعل مجهول قطعاً با »
« شروع به احتمال خیلی زیاد مجهول است. برای اطمینان بیشتر عبارت را ترجمه می کنیم: »برخی گمان  ـُ 1( »قُّدر« فعل ماضی است و چون با »
« شروع شده اّما و اّما! مجهول  ـُ می کنند که سرنوشتمان در زندگی مقّدر شده است.« بله! خودش است! 2( »یُرشد« فعل مضارعی است که با »
نیست. بعدش مفعول »أصحاب« آمده! به ترجمءه عبارت دقّت کنید: »شیخ یارانش را به انتخاب راه درست راهنمایی می کند.« 3( »َنری« فعل 
« شروع نشده؛ پس قطعاً مجهول نیست )َنری: می بینیم( 4( »ِاْنتََشَرْت: پخش شد« فعل ماضی معلوم است. شاید برایتان  ـُ مضارعی است که با »
سؤال باشد که چرا با این که »شد« در ترجمه اش آمده مجهول نیست؟! جواب این که هر فعلی که در ترجمه ش »شد« بود لزوماً مجهول نیست؛ 

ممکن است مثل »ِانتشرْت« فعل الزم باشد.

ترجمه
نکات ترجمه

11 در ترجمه فعل ها، معلوم یا مجهول بودنشان خیلی برایمان اهمیت دارند:
َس: تأسیس شد )مجهول( ُأسِّ َس: تأسیس کرد )معلوم(  َأسَّ

یُنَْقُذ: نجات داده می شود )مجهول( یُنِْقُذ: نجات می دهد )معلوم( 
غالباً در ترجمه فعل های مجهول از مشتّقات مصدر »شدن« کمک می گیریم. به مثال های باال دقت کنید!

ترجم المطلوب منك
2( َیْستَْخِدموَن: 1( یُْضَرُب: 

4( شّجَعنا المدیُر عندما نجحنا في  المباراة. 3( األوالد ُأْجِلسوا في الَکراسيِّ المناسبة. 
پاسخ: 1( زده می شود / 2( به کار می گیرند / 3( فرزندان در صندلی های مناسب نشانده شدند. )»ُأْجِلسوا« فعل مجهول است.( / 4( هنگامی که 

در مسابقه پیروز شدیم، مدیر ما را تشویق کرد. )»َشجََّع« فعل معلوم است.(

11 در ترجمه های مجهول به  جای »شد، می شود« می توان از »گشت، گردید، می گردد« هم استفاده کرد. اگر جایی دیدید، خیلی تعّجب نکنید:
»قد ُبني هذا المسجد في القرن الرابع: این مسجد در قرن چهارم بنا گردیده است )یا ساخته شده است(«.

22 گاهی فعل مجهول بدون »شد، گردید« ترجمه می شود:
»قُِتَل ذاك الجندّي في نهایة الحرب: آن سرباز در پایان جنگ به قتل رسید.«

نکتءه مهم در ترجمءه فعل مجهول این است که جوری ترجمه شود که فاعلش مشّخص نباشد؛ چه در ترجمه اش »شد، گردید« بیاید چه نیاید!
33 هر فعلی که در ترجمه اش »شد، گردید« بود، لزوماً مجهول نیست؛ ممکن است فعل الزم باشد:

»َفِرَح الطاّلب کلّهم بنجاح زمیلهم في أولمبیاد الکیمیاء: همءه دانش آموزان از موفقّیت هم کالسی شان در المپیاد شیمی خوشحال شدند.« »َفِرَح« فعل الزم است!
 

عّین الخطأ في الترجمة:
1( تُضَرب هذه األمثال حّتی یعقل الناس قلیالً!: این َمَثل ها را می زنند که مردم، کمی اندیشه نمایند!

2( قال القائد للجنود: »ِاندفعوا إلی میادین الحرب!«: رهبر به سربازان گفت: »به میدان های نبرد روانه شوید!«
3( أحضَر الناس نبّي اهلل و َسألوه عّما وقع في المعبد!: مردم، پیامبر خدا را حاضر کردند و از آن چه در معبد رخ داده بود، از او سؤال نمودند!

4( هذا الجهاز ُصنع لتقلیل استهالك الکهرباء في  الحاسوب!: این دستگاه برای کم کردن مصرف برق در رایانه ساخته شده است!
پاسخ: ترجمه: »این مثل ها زده می شوند تا مردم، کمی اندیشه نمایند!« »تُْضَرُب« فعل مجهول است و »حّتی« باید به صورت »تا« ترجمه شود.

22 باال گفتم که »حّتی« را به صورت »تا« ترجمه کنید. حواستان باشد فعل مضارع بعد از »حّتی« باید به  صورت مضارع التزامی ترجمه شود:
تُستخَدُم آالت لتقلیل الضغط حّتی تبقی األنانیب سالمًة: دستگاه هایی برای کاهش فشار به کار گرفته می شوند تا لوله ها سالم بمانند.

33 اسم های بر وزن »أْفَعل« گاوهای پیشانی سفید در ترجمه اند. در ترجمه شان از »تر، ترین«1 استفاده می کنیم:
َول الُمصّدرة للنِّفط: ایران از بزرگترین کشورهای صادرکنندءه نفت است. إّن إیران من أْکَبر الُدّ

44 زبانم مو در آورد از بس گفتم که »کان + مضارع: ماضی استمراری«: »کان اإلنسان یستفید من النّفط من قدیم الزمان لمعالجة األمراض الجلدّیة: در 
زمان قدیم انسان از نفت برای درمان بیماری های پوستی استفاده می کرده است.«

1. البته اگر اسم تفضیل باشند.
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عّین الصحیح:
1( تَنُْقل الناقالت مشتّقات النّفط من المصافي إلی محّطات الوقود!: مشتّقات نفت از پاالیشگاه ها به ایستگاه های سوخت به وسیلءه 

نفت کش ها منتقل می شوند!
2( کان أبي قرأ هذا الخبر في  اإلنترنت!: پدرم این خبر را در اینترنت می خواْند!

3( هذه بالد صغیرة في أوروّبا تُصّدر أنواع الفاکهة!: این کوچک ترین کشور اروپاست که انواع میوه را صادر می کند!
4( ُغّیرت طریقة تدریس المعلّم بعد تلك الحادثة!: بعد از آن حادثه روش تدریس معلّم تغییر کرد!

پاسخ: جوابمان که گزینءه »4« است! فقط خودتان ترجمءه »ُغیِّرت« به عنوان فعل مجهول را ببینید و در آن تأّمل کنید!
بررسی گزینه ها:1( »تَنُْقُل: منتقل می کنند« فعل معلوم و »الناقالُت« فاعلش است. »نفت کش ها ... منتقل می کنند!«

نه مضارع. پس  این گزینه ماضی است  »قرأ« در  ترجمه کنید.  استمراری  به صورت ماضی  را  »کان + مضارع«  ترکیب  آقا من گفتم که   )2
»می خواْند« اشتباه است! برای اطالعات بیشتر بدانید و آگاه باشید که »کان + ماضی  ماضی بعید«: کان قرأ: خوانده بود. 3( در عبارت »أصغر« 

نداریم که »کوچک ترین« داشته باشیم. »این کشوری کوچک در اروپاست که ...«

واژه نامه

ُصخور: صخره هاآبار: چاه ها
صیاَنة: نگهداری، تعمیرِاتّصاالت: مخابرات

غاز: گازِاْستَْعَمَر: خواستار آباد کردن شد )ِاْستَْعَمَر، َیْستَْعِمُر(
ُمبیدة الحشرات: حشره کشِاْستَْغَرَق َوقْتاً طَویالً: وقتی طوالنی گرفت )ِاْستَْغَرَق، َیْستَْغِرُق(

َمَحطَّة: ایستگاهِاْستَِمعوا: گوش فرا دهید )ِاْستََمَع، َیْستَِمُع(
َمدُّ خطوط األنابیب: کشیدن خط لولهِاْسِتْهالك: مصرف

َمَرق: خورشتأْعِطني: به من بده، به من عطا کن )أْعطَی، یُْعطي(
مسؤول االستقبال: مسئول پذیرشأقلُّ خطرًا: کم خطرتر، کم خطرترین

َمصافي: پاالیشگاه هاأْکِمْل: کامل کن )أْکَمَل، یُْکِمُل(
َرة: صادرکنندهُأنبوب: لوله ُمَصدِّ

َمّطاط: پالستیک، کائوچوأْنَجح: موّفق تر، موّفق ترین
َمواِعد: وقت هاإْنذار: ُهشدار، ُهشدار دادن

منجم  الفحم: معدن زغال سنگأْنَشَأ: پدید آورد، آفرید )أْنَشَأ، یُنِْشُئ(
ُمنَْحَدر: سرازیریُبلْدان: کشورها

مواّد التجمیل: مواد آرایشیِبناء: ساختن، ساختمان
َمواِنئ: بندرهاتَحذیریَّة: هشدار آمیز

ناقالت النفط: نفتکش هاُجْبنَة: پنیر
َوقود: سوخت )مواّد سوختنی(َحَصَل علی: به دست آورد )َحَصَل، َیْحُصُل(

َیِجُب: واجب است، بایدَدجاج: مرغ
َیَضعوَن: قرار می دهند )َوَضَع، َیَضُع(َدوام: ساعت کار

یُْفتَُح: باز می شود، گشوده می شود )َفتََح، َیْفتَُح(ُزْبَدة: کره
یُْغلَُق: بسته می شود )أْغلََق، یُْغِلُق(ُسُفن: کشتی ها

یُنَْقُل: منتقل می شود )َنَقَل، َینُْقُل(َسماد: کود
ُر( َر، یَُصدِّ َر: صادر کرد )َصدَّ َصدَّ

مترادف و متضاد

َوَضَع = َجَعَل: قرار دادأْنَشَأ = َخلََق: آفرید
َفتََح: باز کرد ≠ أْغلََق: بستَحَصَل = ِاْکتََسَب: به دست آورد

أْعطٰی: داد ≠ أَخَذ: گرفت



7

134

عربی انسانی 10

جمع مکّسر

أنابیب: جمع ُأنبوب: لولهآبار: جمع ِبئر: چاه
ُصخور: جمع صخرة: صخرهُبلدان: جمع َبلَد: کشور، شهر

َمواِنئ: جمع میناء: بندرهاَمصافي: جمع َمْصَفی: پاالیشگاه
ُسُفن: جمع سفینة: کشتیَمواّد: جمع ماّدة: ماده

أدویة: جمع دواء: داروَمواِعد: جمع َموِعد: زمان، وقت
ُدَول: جمع دولة: کشورُخطوط: جمع خّط: خط

المتشابهات

أْنَشَأ: پدید آورد/ َنَشَأ: پرورش یافتآبار: چاه ها / آباء: پدران

َمنَْجم: معدن/ َنْجم: ستارهَخّط: خط / َحّظ: شانس، بخت

َمّد: کشیدن/ َمّر: گذشتن

11 »ِبترول« هم مانند »النِّفط« در عربی معاصر کاربرد دارد!

َول المصّدرة للنفط )للبترول(: سازمان کشورهای صادرکننده نفت« که همان »اوپک« است! 22 »ُمنظّمة الدُّ

33 اگر خواستید »بندرعباس« را به عربی بنویسید، ننویسید »میناء عّباس«! اسم علم ترجمه نمی شود و به همان صورتی که هست می نویسیمش!

الف( ِانتخب المناسب:
1- کیف نحصل علی النِّفط؟

چگونه نفت را )به دست می آورند  به دست می آوریم (؟
ناعّیة: 2- و هي تُصّدر قسماً منهما إلی الُبلدان الصِّ

.) می فروشد  ( صنعتی )صادر می کند کشورهای  آن )ایران( بخشی از آن دو )نفت و گاز( را به )شهرهای
3- عرف اإلنسان النِّفط من قدیم الزمان و کان یجمعه من سطح األرض و یستفید منه َکَوقود و لمعالجة األمراض الجلدّیة: انسان، نفت را از زمان 
قدیم شناخته است و آن را از سطح زمین )جمع می کرد  جمع کرده است ( و از آن به عنوان )دارو سوخت ( و برای درمان بیماری های 

)پوستی  عفونی ( استفاده می کرده است.
4- یحفر الُعّمال بئرًا و َیَضعون ُأنبوباً فیها:

.) قرار می دهند  کارگران چاهی را حفر می کنند و در آن لوله ای )می سازند
5- فیصعد النّفط بواسطة األُنبوب و یُْفتَح و یُْغلَق األُنبوب بحنفّیات ...:

) بسته می شود  ( باز می شود و )تکان می خورد میله هایی  نفت به وسیلءه  لوله باال می رود و لوله با )شیرهایی
6- نقل النّفط عبر األنابیب أقّل خطرًا و نفقة من نقله بناقالت النّفط:

انتقال نفت به وسیلءه لوله ها کم خطرتر و کم هزینه تر از انتقالش با )نفت کش ها  حمل کننده ها ( است.
ْغط حّتی تبقی األنابیب سالمة: 7- و لتسهیل نقل النِّفط بواسطة األنابیب عبر الُمنَْحدرات تُستخدم اآلت لتقلیل الضَّ

 ) فشار  ( ابزارهایی برای کاهش )هزینهبلندی ها  ( انتقال نفت به وسیلءه لوله ها از طریق )سراشیبی ها آسان کردن  برای )سریع تر کردن
استفاده می شوند تا لوله ها سالم بمانند.

َول المصّدرة للنِّفط و أنجحها في مّد خطوط األنابیب و صیانتها من أماکن اإلنتاج إلی أماکن االستهالك: 8- و هي من أکبر الدُّ
آن )ایران( از بزرگترین کشورهای )صادرکننده  تولیدکننده ( و از )بهترین  موّفق ترین ( آن ها در کشیدن خطوط لوله ها و )استفاده از 

آن ها  نگهداری از آن ها ( از مکان های تولید به مکان های )فروش  مصرف( است.
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9- علی امتداد األنابیب توجد أعمدة اتّصاالت کمحّطات إنذار و لوحات تحذیرّیة باللون األصفر:
در امتداد لوله ها ستون های )برق  مخابرات ( همچون )دستگاه های  ایستگاه های ( هشدار و تابلوهای هشداردهنده به رنگ زرد وجود دارند.

ر المواطنین من حفر األرض لبناء عمارة أو للزارعة: که به شهروندان نسبت به کندن زمین برای )ساختن ساختمان  ساختن پل ( یا  10- تَُحذِّ
کشاورزی هشدار می دهند.

ماد الکیمیاوّي  ناعة فیصنع منه المّطاط و العطور و األدویة و مبیدات الحشرات و مواّد التجمیل و معجون األسنان و السَّ 11- للنّفط استعمال آخر في الصِّ
و غیرها: نفت در صنعت استفاده دیگری هم دارد و از آن )بنزین  کائوچو (، عطر، دارو، حشره کش، )مواد آرایشی  مواد زیبا (، خمیر 

.) ساخته می شود  ( شیمیایی و ... )تولید می شود قرص  دندان و )کود
12- یُنَْقل النِّفط من اآلبار أو الموانئ إلی المصافي عبر األنابیب:

نفت از )منبع ها چاه ها ( یا )بندرها  ساحل ها ( از طریق لوله ها به )کارخانه ها  پاالیشگاه ها ( منتقل می شود.
پاسخ: 1- به دست می آوریم / 2- کشورها ـ صادر می کند / 3- جمع می کرد ـ سوخت ـ پوستی / 4- قرار می دهند / 5- شیرهایی ـ  بسته 
می شود / 6- نفت کش ها / 7- آسان کردن ـ سراشیبی ها ـ فشار / 8- صادرکننده ـ موّفق ترین ـ نگهداری از آن ها ـ مصرف / 9- مخابرات ـ 

ایستگاه های / 10- ساختن ساختمان / 11- کائوچو ـ مواد آرایشی ـ کود ـ ساخته می شود / 12- چاه ها ـ بندرها ـ پاالیشگاه ها
ب( ِانتخب المناسب:

1- متی مواعد الفطور و الغداء و العشاء؟
)زمان های  وعده های ( صبحانه، ناهار و شام )چه زمانی هستند  چه چیزی هستند(؟

)زردآلو  (، شیر و مربای )هویج کره  2- شاي و خبز و ُجبنة و ُزبَدة و حلیب و ُمربَّی المشمش: چای، نان، پنیر، )خامه
ُفن إلی جنبه: جایی است در کنار ساحل دریا که کنارش )کشتی ها  قایق ها( دیده می شوند. 3- مکان علی ساحل البحر تشاهد السُّ

پاسخ: 1- زمان ها ـ چه زمانی هستند / 2- کره ـ زردآلو / 3- کشتی ها

ِحواٌر
)مع مسؤول استقبال الُفندق( 

ِانتخب المناسب:

مسؤول االستقبالالسائحة

11 )مفتاح  مصباح ( غرفتي. ما هو رقم غرفتك؟!من فضلك أعطني 
تَفّضل! مئة و ثالثون.

22 )أعتصُم  أعتذُر ( منك. أعطیتك مئة و ثالثة.عفوًا، لیس هذا.

44 )دوامك  مجالك (؟! من السادسة صباحاً إلی الثالثة بعد الظهر. ثّم یأتي زمیلي بعدي. 33 )ال بأس  ال شکر علی الواجب ( ما هي ساعة 

55 متی )مواعد  مقابر( الفطور و الغداء و العشاء؟
الفطور من السابعة حّتی الثامنة و الغداء من الثانیة عشرة إلی الثانیة إاّل 

ربعاً و العشاء من الثامنة حّتی العاشرة و الربع.

77 )ُزْبدة  ذّرة ( و حلیب و ما هو طعام الفطور؟! 66 )َحبَّة  ُجْبنَة ( و  شاي و ُخبز و 
و مرّبی المشمش.

88 )السمك  القمح (.و ما هو طعام الغداء؟! ُرّز مع 

99 )فاکهة  مرق ( باذنجان.و ما هو طعام العشاء؟! ُرّز مع 
ال شکر علی الواجب حبیبي.أشکرك

پاسخ: 1- مفتاح / 2- أعتذر / 3- ال بأس / 4- دوامك / 5- مواعد / 6- ُجْبنَة / 7- ُزبدة / 8- السمك / 9- َمَرق

مفهوم

ترجمه: مجرمان با چهره شان شناخته می شوند. ﴿یُْعَرف المجرمون بسیماهم.﴾ 
مفهوم: از حال ظاهری آدم ها می توان پی به حال درونی شان برد.
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عاّمه پسند
عیِّن الکلمة الغریبة في  المعنی:.  495

4 ُزْبَدة 3 َحلیب  2 ُجْبنَة  1 َنَفَقة 

حیح في ترجمة الکلمات المعّینة:.  496 عیِّن الصَّ
»یُنَْقل النِّفط من اآلبار إلی المصافي عبر األنابیب!«

4 چاه ها ـ بندرها ـ ابزارها 3 چاه ها ـ پاالیشگاه ها ـ لوله ها  2 ساحل ها ـ فروشگاه ها ـ دستگاه ها  1 بندرها ـ کارخانه ها ـ لوله ها 

»مکان علی ساحل البحر تُشاَهد السفن إلی جنبه!« العبارة السابقة توضح مفردة ...............:.  497
4 الَمْصَفی 3 الشاّلل  2 المیناء  1 الشاطئ 

حیح للفراغین:.  498 »شاهدت صدیقي في ............... الحافلة بعد مّدة طویلة فـ ............... الحوار بیننا وقتاً طویالً!« عیِّن الصَّ
4 محّطة - استغرق 3 منحدر - استرجع  2 میناء - غرق  1 مصفی - استعمر 

حیح:.  499 ﴿هو أنشأکم من األرض و استعمرکم فیها﴾ عیِّن الصَّ
2 او کسی است که شما را از زمین آفرید و از شما خواست آن را آباد کنید! 1 اوست که شما را از زمین پدید آورد و در آن به شما عمر داد! 

4 او در زمین شما را پدید آورد و در همان به شما عمر داد! 3 او شما را از زمین پدید آورد و خواستار آباد کردن آن از شما شد! 

حیح!«:.  500 »في باطن األرض ثروات کثیرة تستطیع أن تحصل إیران علیها بالتخطیط الصَّ
1 در دل زمین ثروت های کثیری هست که ایران می تواند با برنامه ریزی درست به آن ها دست یابد!

2 ایران با یک برنامه ریزی صحیح می تواند به ثروت های فراوانی که در عمق زمین هست، دست یابد!

3 در عمق زمین ثروت های فراوانی وجود دارد و ایران می تواند با برنامه ریزی صحیح به آن ها برسد!

4 با یک برنامه ریزی صحیح ایران می تواند به ثروت های فراوان در دل زمین دست یابد!

َول المصّدرة للنِّفط و أنجحها في  مّد خطوط األنابیب!«:.  501 »إّن إیران من أکبر الدُّ
1 ایران بزرگ ترین کشور صادرکنندءه نفت و موّفق ترین در کشیدن خطوط لوله است!

2 ایران کشوری بزرگ در صادرات نفت و موّفق در کشیدن خطوط لوله ها می باشد!

3 از بزرگترین کشورهای صادرکنندءه نفت و موّفق ترینشان در ساختن خطوط لوله ها می توان ایران را نام برد!

4 ایران از بزرگترین کشورهای صادرکنندءه نفت و موّفق ترینشان در کشیدن خطوط لوله هاست!

»المّطاط من مشتّقات النفط اّلتي تُستخَدم في الصناعات کثیراً!«:.  502
1 پالستیک از فرآورده های نفت است و در صنعت های بسیاری به کار گرفته می شود!

2 کائوچو از مشتّقات نفت است که در صنعت ها بسیار به کار گرفته می شود!

3 یکی از مشتّقات نفت کائوچو است که در صنعت های بسیاری آن را به کار می گیرند!

4 در صنعت ها از پالستیک که از فرآورده های نفت است بسیار استفاده می شود!

»ِمن الساعة السادسة صباحاً إلی السابعة مساًء!« عیِّن السؤال المناسب:.  503
2 متی مواعد الفطور و الغداء و العشاء؟! 1 ما هو دوامکم في  المتجر؟!  

4 ما هو طعام الفطور؟! 3 متی وصلت إلی الفندق؟!  

حیح في التعریب:.  504 »دوستان باوفا هنگام سختی ها شناخته می شوند!« عیِّن الصَّ
2 األصدقاء أوفیاء و یُعَرفون في الشدائد! 1 َیعِرفون األصدقاء األوفیاء عند الشّدة! 

4 یُعَرُف األصدقاء األوفیاء عند الصعوبات! 3 ُعِرف األصدقاء األوفیاء في الصعوبة! 

﴿یُعرف المجرمون بسیماهم﴾ عیِّن األقرب إلی مفهوم اآلیة:.  505
1 طبیبی که خود باشدش زرد روی / از او داروی سرخ رویی مجوی 

2 چو در بسته باشد چه داند کسی / که گوهر فروش است یا پیله ور

3 گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست / رنگ رخسار خبر می دهد از سّر ضمیر

4 تو اول بگو با کیان زیستی / پس آن که بگویم که تو کیستی
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عیِّن الفعل المجهول:.  506
4 یُجاِهُد 3 ُأْخِرجَ  2 یُْفِرزُ  1 َینْتَِقلُ 

عیِّن فعالً لیس مجهوالً:.  507
4 ُجِعلَْت 3 یُْسَألونَ  ُض  2 تَُعوَّ 1 یُْرِسلونَ 

عیِّن ما فیه الفعل المجهول:.  508
2 ِاستقبل الناس الحاکم کاستقبال ملوکهم الساسانّیین! 1 الجنود لن َیترکوا قائدهم في الحرج وحیدًا! 

4 العمیل یُفّرق صفوف المسلمین بکالمه! 3 أمواج صوتّیة تُرَسل نحو الخّفاش بعد اصطدامها شيء! 

عیِّن فعالً ال یمکن أن یصبح مجهوالً:.  509
4 ِاْنَدَفَع 3 َرَفَض  2 َیْدعو  1 ِاْغتَنَمَ 

عیِّن المجهول من »نَُعلُِّم، ِاْنَتَقَل«:.  510
4 نَُعلَُّم، ِاْنتُُقَل 3 نُِعلُِّم، ُاْنتَِقلُ  2 َنَعلُُّم، ِاْنتَُقلَ  1 نَُعلَُّم، ُاْنتُِقلَ 

عیِّن عبارة فعلها مجهول:.  511
4 َیجمع الفاّلحان محصولهما قریباً! 3 تَغسل األُّم مالبس أوالدها!  ر البضائع إلی خارج البالد!  2 تُصدَّ 1 نأکل الّطعام في مطعم نظیف! 

»السّیارة تنقل أخشاباً من الغابة إلی مصنع الورق!« عیِّن ما لیس في العبارة:.  512
4 نائب الفاعل 3 مضاف إلیه  2 مفعول  1 مبتدأ 

عیِّن نائباً عن الفاعل:.  513
2 إّن اإلسالم ما منع المؤمن من الطّیبات!   ﴾ 1 ﴿إّن اهلل یغفر الذنوب جمیعاً

4 هذا الشاعر أنشد أشعارًا عن منزلة المعلّم! 3 یُعَرف األصدقاء األوفیاء عند الشدائد! 

طبقهء متوسط
عیِّن ما لیس فیه جمع التکسیر:.  514

2 إیران حصلت علی تجربة مفیدة في صناعة نقل النفط عبر األنابیب! 1 سأسأل مسؤول االستقبال عن مواعد الطعام في الفندق! 

4 قد تشّکلت منظّمة خاّصة بالبلدان المصّدرة للنفط! 3 المّطاط و السماد الکیمیاوّي و مبیدات الحشرات من مشتّقات النفط! 

عیِّن ما لیست فیه کلمة غریبة من حیث المعنی:.  515
4 حافلة، قائمة، طائرة، ناقلة 3 دجاجة، حمامة، بومة، عصفورة  2 ِنفط، غاز، َحْرب، َوقود  1 أحمر، أبیض، أزرق، أقلّ 

عیِّن الخطأ عّما طلب منك:.  516
1 باب صالة االمتحان فُتح علی التالمیذ مؤّخرًا!: مضاّده »ُأغِلَق«

2 ألقی إخوة یوسف نبّي اهلل في  بئر عمیقة!: مفرد و جمعه »آبار«

3 یستفید اإلنسان من النفط کوقود و لمعالجة األمراض الجلدّیة!: ماّدة کالبنزین و النّفط و الغاز!

4 صیانة أنابیب النفط واجبة علی کّل مواطن!: االستعمال و االستفادة!

عیِّن الخطأ لتکمیل الفراغات:.  517
1 رّبنا .............. نا الصبر و القّوة عند مواجهة الشدائد!: أْعِط

2 إّن العّمال ................ ُأنبوباً في بئر النفط فیصعد النفط بواسطة األُنبوب!: َیَقعوَن

3 اإلکثار في .............. الملح یسّبب األمراض الکثیرة في جسم اإلنسان!: استهالك

4 حّذرتنا لوحة ............... عن السیر في ذاك الطریق!: اإلنذار

﴿أولئك َیدخلون الجنّة و ال یُْظلَمون شیئاً﴾:.  518
2 آن ها را وارد بهشت می نمایند و ذّره ای ظلم نمی کنند! 1 ایشان وارد بهشت می شوند و ذّره ای مورد ستم قرار نمی گیرند! 

4 آن ها به بهشت می روند و ذّره ای به آن ها ستم نمی کنند! 3 ایشان به بهشت داخل شدند و ذّره ای به آن ها ستم نگردید! 

»إذا قُرئ القرآن استمع المؤمن إلیه حّتی یُرَحم!«:.  519
1 زمانی که قرآن خوانده می شود، مؤمن آن را گوش می دهد که مورد رحمت قرار گیرد!

2 هرگاه قرآن خوانده شود، مؤمن به آن گوش فرا می دهد تا مورد رحمت قرار گیرد!

3 هنگامی که قرآن می خوانند، مؤمن باید به آن گوش فرا دهد تا او را مورد رحمت قرار دهند!

4 هرگاه قرآن خواندند، مؤمن به آن گوش فرا می دهد که او را ببخشایند!
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)تجریب 87(.  520 »یُؤکَّد في القرآن أّن من واجبنا السعي في سبیل االستفادة الصحیحة من النعم اإللهّیة للسیر نحو الکمال!«: 
1 قرآن به ما تأکید می کند که از وظایف ما سعی و کوشش در راه های استفاده از موهبت های الهی و تحرّک به سمت کمال می باشد!

2 در قرآن تأکید می شود که سعی و کوشش در راه استفادءه صحیح از نعمت های الهی برای حرکت به  سوی کمال بر ما الزم است!

3 تأکید قرآن این است که بر ما الزم است که در راه کاربرد صحیح نعمت های الهی و تحرّک به  سوی کمال سعی کنیم!

4 در قرآن تأکید شده است که از واجبات ما تالش در مسیر کاربرد صحیح از نعمت های الهی و حرکت به  سوی کمال می باشد!

)خارج از کشور 85(.  521 »قد ُخلّدت أسماء العظماء بسبب میزاتهم اّلتي کانت ثمرة کّدهم و تحّمل المشّقات!«: 
1 نام مردان بزرگ ماندنی است؛ زیرا به تالش و زحمت و تحّمل رنج ها برجسته شده اند!

2 نام های بزرگان، جاودان مانده است به خاطر ویژگی هایی که نتیجءه زحمت و تحّمل سختی است!

3 نام های بزرگان به  سبب ویژگی هایشان که ثمرءه زحمت آن ها و تحّمل سختی ها بود، جاودانی شده است!

4 بزرگان و نام هایشان جاوید است به  خاطر برجستگی هایی که بر اثر زحمت و تحّمل رنج به دست آورده اند!

)زبان 99(.  522 »ال تَِعش في الماضي و ما وقع فیه حّتی ال یُضیَّع مستقبلُك!«:  
1 در گذشته و آنچه در آن رخ داده است زندگی مکن تا آینده ات تباه نشود!

2 در گذشته ها و چیزهایی که در آن ها رخ داده بود زندگی مکن تا آیندءه تو ضایع نگردد!

3 برای اینکه آیندءه خود را تباه نسازی، در گذشته و آنچه در آن روی داد، زندگی مکن!

4 برای تباه نساختن آیندءه خویش، در گذشته و چیزی که در آن واقع می شود، زندگی منمای!

)زبان 98(.  523 »یُستخَرج زیٌت خاّص من کبد الحوت و هو یُستعمل في صناعة مواّد التَّجمیل!«: 
1 از کبد نهنگ روغنی خاص استخراج می شود که در ساختن مواد آرایشی به کار می رود!

2 روغن خاص را از کبد نهنگ استخراج می کنند که در صنعت مواد زیبایی به کار می رود!

3 این روغن مخصوص را از جگر نهنگ استخراج می کنند که در ساختن مواد زیبایی کاربرد دارد!

4 کاربرد این روغن مخصوص که از جگر نهنگ استخراج می شود در صنعت مواد آرایشی می باشد!

عیِّن الخطأ:.  524
1 نقل النِّفط عبر األنابیب أقّل خطرًا و نفقًة من نقله بناقالت النِّفط!: انتقال نفت از طریق لوله ها کم خطرتر و کم هزینه تر از انتقالش با نفت کش ها است!

2 یستغرق استخراج النِّفط من باطن األرض وقتاً طویالً أحیاناً!: گاهی استخراج نفت از دل زمین وقتی طوالنی می گیرد!

3 تُنَْقل مشتّقات النِّفط من المصافي إلی محّطات الوقود في  البالد!: مشتّقات نفت را از پاالیشگاه ها به مراکز سوخت رسانی در کشور منتقل می کنند!

ر قسماً منها إلی البلدان الصناعّیة!: ایران ثروت های طبیعی فراوانی دارد که بخشی از آن ها را به کشورهای صنعتی، صادر می کند! 4 إلیران ثروات طبیعّیة کثیرة تُصدِّ

»لوله های انتقال نفت به وسیله شیرهایی باز و بسته می شوند!«: .  525
2 منحدرات انتقال النفط فُتحت و ُأغلقت بواسطة حنفّیات! 1 تُفتح و تغلق أنانیب نقل النفط بحنفّیات! 

4 ُأنبوب انتقال النفط َیفتَح و یُْغِلق بواسطه منحدرات! 3 فتح أنابیب نقل النفط و إغالقها تکون بمنحدرات! 

»عند الشدائد یُعرف اإلخوان!« عیِّن األقرب إلی المفهوم:.  526
2 ز دشمن شنو سیرت خود که دوست / هر آن چه از تو آید به چشمش نیکوست 1 دوست مشمار آن که در نعمت زند / الِف یاری و برادر خواندگی 

4 دشمن دانا ِبه از نادان دوست! 3 من از بیگانگان هرگز ننالم / که با من هر چه کرد آن آشنا کرد 

عیِّن الخطأ في المفهوم:.  527
1 ﴿یُعرف المجرمون بسیماهم﴾: خوش بود گر محک تجربه آید به میان / تا سیه رو شود آنکه در او غش باشد

2 خیر األُمور أوسطها!: میانه  گزین که بمانی به جای!

3 ﴿إّن مع العسر یُسرًا﴾: از پِس هر گریه، آخر خنده ای است!

4 اإلنسان حریص علی ما ُمنع!: گرم تر شد مرد زان منعش که کرد / گرم تر گردد همی از منع مرد

عیِّن عبارة لیس فیها فعل مجهول:.  528
2 إّن اّلذین ال َیرَحمون الناس ال یُرحمون! 1 لن یُنفق البخیل شیئاً من أمواله طول حیاته! 

4 تُستر سّیئات من یستر سّیئات اآلخرین! 3 ُأنفقت أموال کثیرة في شهر رمضان! 

............... النجاح بالمحاولة!« عیِّن الخطأ للفراغ:.  529
4 ُاْکتُِسَب 3 یُْکتَسُب  2 نُْکتَسُب  1 ِاکتسبنا 

عیِّن النائب عن الفاعل جمعاً سالماً للمذّکر:.  530
2 قد ُشجِّع المسلمون علی التعلّم و التعلیم! 1 تَُفرَّق صفوف المسلمین إذا کانت بینهم عداوة! 

4 ُأمرت المسلمات َااّل یظهرن بدون حجاب! 3 یُنقُل الضیوف إلی فندق ممتاز!  

)تجریب 99(.  531 عیِّن الفعل اّلذي ال یُمکن أن یُقرأ مجهوالً )علی حسب المعنی(: 
2 أرضعت األُّم الحنون ولدها و هو صغیر جّدًا! 1 أخبرت الطالبات کلّهّن بهذا الخبر المهّم! 

4 أغلقت أبواب المدرسة یوم أمس بسبب األمطار الکثیرة! 3 أرسلت قوانین الشریعة في الکتب الّسماویة للناس! 
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عیِّن ما لیست فیه کلمة غریبة من حیث المعنی:.  532
1 موّظف االتّصاالت قام بإصالح مشکلتي فشکرته!

2 إّن رّبنا نشأنا من األرض و استعمرنا فیها!

3 تستخدم آالت لتسهیل نقل النّفط عبر الموانئ و تقلیل النفط حّتی تبقی األنابیب سالمة!

4 توافق البلدان علی مّر خطوط األنابیب لنقل النفط توافقاً شامالً!

)ریایض 86(.  533 »قد حاول المسلمون کثیراً في الدفاع عن المظلومین في  عالمنا اّلذي ُملئ باّظلم!«: 
1 مسلمانان فراوانی برای دفاع کردن از ستمدیدگان در دنیای مملّو از ستم ما، تالش نموده اند!

2 مسلمانان در دفاع از مظلومان در دنیای ما که مملّو از ظلم شده است، بسیار تالش کرده اند!

3 برای دفاع از مظلومان این جهان که غرق در ظلم است، مسلمانان تالش بسیاری را نموده اند!

4 مسلمانان بسیاری در جهان پر از ظلم و ستم برای دفاع از مظلومان، سعی و تالش زیادی کرده اند!

عیِّن الخطأ:.  534
1 کانت إیران تُصّدر نصف النفط المستخرج خالل سنوات کثیرة!: ایران نیمی از نفت استخراج شده را در خالل سال هایی بسیار صادر می کرد!

2 یوجد في  خارج مدینتا مصفی کبیر یعمل فیها مئة عامل علی األقّل!: پاالیشگاه بزرگی در بیرون از شهر ما وجود دارد که دست کم صد کارگر در آن کار می کنند!

3 لتسهیل نقل النفط تُستخدم المنحدرات!: برای آسان کردن انتقال نفت سراشیبی هایی را به کار می گیرند!

4 بالدنا خّططت لتصدیر النفط حّتی تحصل علی ثروة أکثر!: کشورمان برای صادرات نفت برنامه ریزی کرد تا به ثروت بیشتری دست یابد!

)زبان 98(.  535 »لهذه المحافظة عدد کثیر من المصانع، کما لها صناعات تُصنَع بید اإلنسان و قد کانت معروفًة منذ القدیم!«: 
1 این استان تعداد بسیاری کارخانه دارد، همان طور که دارای صنایعی است که به دست انسان ساخته می  شود و از قدیم معروف بوده است!

2 این استان دارای تعدادی زیاد کارخانه است، همان طور که صنایعی دارد که با دست انسان ساخته شده است و از قدیم شناخته شده بود!

3 تعداد بسیاری کارخانه برای این استان است، همان گونه که دارای صنعت هایی است که به دست انسان ساخته شده و از زمان  های گذشته معروف شده بود!

4 برای این استان تعدادی بسیار کارخانه است، همان  گونه که برای آن صنعت هایی است که با دست انسان ساخته می  شد و از گذشته معروف بوده است!

حیح:.  536 عیِّن الصَّ
1 کود شیمیایی، کائوچو و خمیردندان از مشتّقات نفت به شمار می روند!: َیعتبر السماد الکیمیاوّي و المّطاط و فرشاة األسنان من مشتّقات النفط!

2 دستگاهی برای آسان کردن انتقال نفت ساخته اند!: قد ُصنع جهاز لتسهیل نقل النفط!

3 از خردمندی پرسیدند: »بهترین کارها چیست؟! پاسخ داد: خدمت کردن به مردم!«: سألوا حکیماً: »ما أفضل األعمال؟! فأجاب: خدمة الناس!«

4 در آن شهر بندرهای زیبایی در کنار سا حل ها وجود دارد!: في تلك المدینة هناك محّطات جمیلة علی جنب الشواطئ!

)زبان 91(.  537 ﴿أحسب الناس أن یُترکوا أن یقولوا آمنّا و هم ال یُْفَتنون﴾ عیِّن غیرالمناسب للمفهوم: 
2 حاسبوا أنفسکم في  الدنیا قبل أن تُحاسبوا! 1 آتش کند پدید که عود است یا حطب! 

4 یُعَرف إیمان المرء عند االمتحان اإللهّي! 3 بر امتحان کردن ضرری مترتّب نشود! 

عیِّن غیر المناسب للفراغ: »هؤالء األطفال ............... في مکان مناسب!«:.  538
4 یُْجلَسوَن 3 یُْجِلسونَ  2 ُأْجِلسوا  1 َیْجِلسونَ 

عیِّن نائب الفاعل اسم اإلشارة:.  539
2 تُنَْشر هذه األضواء من البکتیریا المضیئة! 1 یُنتَخب التلمیذ المثالّي في  هذه الحفلة! 

4 تحمل النملة الصغیرة هذه الحّبة الکبیرة! 3 هذه اآلیات نُزلت علی النبّي )ص( في مّکة المکّرمة! 

عیِّن »القرآن« نائباً عن الفاعل:.  540
2 َأنزل اهلل القرآن في شهر رمضان! 1 القرآن کتاب یُخرجنا من الظلمات إلی النور! 

4 في بعض آیات القرآن نجد مسائل علمّیة دقیقة! 3 قد ُأنزل القرآن بلسان عربّي ُمبین! 

عیِّن عبارة یمکن أن یبّدل فعلها إلی المجهول:.  541
2 تزّینت السماء بمصابیح جمیلة! 1 نمت هذه الشجرة الکبیرة من حّبة صغیرة! 

4 ِانقطع رجائي عن الخلق فتوّکلت علی اهلل! 3 ال أسمع صوتك ألّنك بعید عنّي!  

حیح للفراغین:.  542 »............... الطالبات في حفلة .............. في األُسبوع التالي!« عیِّن الصَّ
2 یُکرَُّم - انعقدت 1 َکّرمنا - انعقدت  

4 تُکرَُّم - تَنقعد 3 کُرِّْمَن - تنعقد  
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 مرفوعات: »مبتدا، خبر، فاعل«   479
»الخالق«  »عظمة« مفعول و منصوب،  »أحد« فاعل و مرفوع،  برریسگزینهها: 1( 
مضافٌ الیه و مجرور و »العظیم« صفت »الخالق« و مجرور است. ترجمه: »هیچ کس 
عظمت خالق بزرگ را نمی داند.« 2( »الکتاب« مبتدا و مرفوع، »صدیق« خبر و 
مرفوع، »وفّي« صفت »صدیق« و به تبعیت از آن مرفوع است. 3( »اهلل« مبتدا و 
مرفوع و »أرحم« خبر و مرفوع است. حواستان باشد »الراحمین« مضاف الیه است 
و مجرور و »مغفرة« مفعول فعل »اُطلبوا« است! 4( »جمال« مبتدا و مرفوع، »نشر« 

خبر و مرفوع، »ثمرة« مبتدا و مرفوع و »العمل« خبر و مرفوع است.
 برریسگزینهها: 1( »خداوند همءه موجودات را برای انسان مسّخر    480

کرده است.« »جمیع« مفعول است و باید منصوب باشد که هست )جمیَع( 
م«  2( »پیشرفت علمی مسلمانان بسیار چشمگیر است.« »العلمّي« صفت »تَقدُّ
ُم« مبتدا و مرفوع است و »العلمّي« به عنوان صفتش باید مرفوع  است. »تََقدُّ
( 3( »بعد از خواندن قرآن، قلب مرد از ایمان پر شد.« »قلب«  باشد )العلميُّ
فاعل »امتأل« و مرفوع است. 4( »پدر از دخترش بعد از بازگشت از سفرش 

استقبال کرد.« »بنت« مفعول فعل »استقبل« و منصوب است. 
مضاف الیه    481 می آید،  مضاف الیه  »کّل«  از  بعد   )1 گزینهها:  برریس  

هم که مجرور است؛ پس »واحٍد« درست است! 2( »السبب« مبتدا و مرفوع 
است. »الرئیسّي« صفتش است که در ِاعراب باید از آن تبعیت کند؛ پس 
: دلیل اصلی( 3( فعل »قام« فاعل  َبُب الرئیسيُّ « درست است! )السَّ »الرئیسيُّ
می خواهد و فاعل هم مرفوع است. »یَن« عالمت نصب جمع مذّکر است. 
عالمت رفعش »وَن« است؛ پس »الفاّلحون« درست است. 4( بعد از »بعض« 
غالباً مضاف الیه می آید. مضاف الیه هم که مجرور است؛ پس »المدّرسیَن« 

به درستی با عالمت جّر »یَن« آمده!
 چه سؤال قشنگی!   482

برریسگزینهها: 1( »بزرگترین چیزی که ....« »أعظم« مضاف )و البته در عین 
حال »مبتدا«( و »ما« مضاف  الیه است. 2( »چرا می  گویی آنچه را که بدان 
دانش نداری؟« »ما« مفعوِل »تقول« است! 3( »العلم« مبتدا و »ما« خبر است. 
به  »شب   )4 »ما« خبر است.  و  مبتدا  »العقل«  در قسمت دوم عبارت هم 
آسمان نگاه کن تا ببینی آنچه را که من دیده  ام.« »ما« مفعوِل »تشاهد« است.

 »تَصاَدَمْت« بر وزن »تَفاَعلَْت« ماضی باب »تفاعل« است!   483
ترجمءهمتناّول: ویژگی اصلی خانه، بزرگی یا کوچکی اش نیست و یا اینکه قصر 
یا خانه ای عادی می باشد؛ بلکه روحی است که درونش سیطره دارد. هرگاه 
افراد خانه احساس محّبت کند، خوشبختی ای را احساس می کنند که ثروت و 
جاه آن را به آن ها نمی دهد. خانه، بنیادها و اصول را به ما یاد می دهد و ما را 
برای آینده آماده می کند. کسانی که از خانه به عنوان گهواره نخست شناخت 

و از مادر به مدرسءه نخست تعبیر می کنند، در تعبیرشان راست گو هستند.
 »بئر القریة: چاه روستا« ترکیب اضافی و »القریة« مضاف  الیه است.    484
 در این عبارت »العاَلم: جهان« داریم.   485
ع( است و ضمناً »االْسِتْقرار«    486  »تنّوع« اینجا مصدر باب »تفعُّل« )تَنَوُّ

صحیح است.
 بر اساس متن ........: ترجمهوبرریسگزینهها: 1( مدرسه، منبع خیر    487

تربیت کودک مسئول  به  مادر نسبت   )2 و شّر است )چه ربطی داشت!( 
است. )دور است از متن( 3( خوشبختی بر صاحبان ثروت نازل نمی شود! 

)متن این را نگفته!( 4( خانواده، اساس جامعه است. )دقیقاً!(
 ترجمءهعبارتسؤال: »مادر، مدرسءه نخست است.« منظور عبارت    488

........: ترجمءهگزینهها: 1( مادری که گهوارءه کودک را با یک دستش تکان می دهد، 
جهان را با دست دیگرش تکان می دهد. 2( اهمّیت مادر بیشتر از معلّم مدرسه 
به  رفتن  از  قبل  کودک   )3 می آموزد!  را  خواندن  ابتدا  )مادر(  او  زیرا  است؛ 
مدرسه به واسطءه مادرش خواندن و نوشتن را می آموزد. 4( حکومت ها باید به 

آموزش کودکان در خانه هایشان توّجه کنند؛ زیرا اثر بزرگی دارد.

 گزینءه نادرست را مشّخص کن. ترجمءهگزینهها: 1( نبود محّبت    489
فرهنگی  مشکالت  منبع   )2 )قطعاً(  می کند.  پیدا  نمود  جامعه  در  خانه  در 
خانواده،  در  اختالفات  و  درگیری ها   )3 )دقیقاً!(  است.  خانواده  جامعه،  در 
فرهنگ جامعه را تخریب می کند. )بله!( 4( هرگاه محّبت از در خانه وارد 

شود، ثروت از پنجره اش خارج می شود. )ربطی ندارد! واقعیت هم ندارد!(
490    »........ که  است  خانه ای  »خانءه خوشبخت  ترجمءهعبارتسؤال:   

ترجمءهگزینهها: 1( اعضایش در تعبیر و دیدگاهشان راستگو هستند. )در واقعیت 
شاید درست باشد ولی در متن نیامده!( 2( به افرادش، ثروت داده نشده )نه!( 
3( روح همکاری و دوستی بین اعضایش حاکم است. )بله، بر اساس متن 

درست است!( 4( افرادش به مادر احترام می گذارند. )کامل نیست(
تنّفس،  اولینشان  دارند:  اشتراک  ویژگی  سه  در  زنده  موجودات  ترجمءهمتندوم: 
دومی شان نیازهای غریزی و در نهایت سومی ادامءه رشدشان تا پایان زندگی شان 
است. هر چیزی که با این صفات سه گانه وصف نشود، موجود زنده به شمار نمی رود. 
اّما این موضوع، مانع این نمی شود که هر موجودی نیازهای خاّص خودش را داشته 
باشد. بنابراین می بینیم که برخی در آب و برخی دیگر خارج از آب، روی خشکی 
زندگی می کنند، برخی از انواع حیات به سرما و برخی دیگر به گرما نیاز دارند، 
گروهی از مخلوقات از گیاهان، گروه دیگر از حیوانات و گروه سوم از جفتشان تغذیه 
می کنند. برخی از حیوانات چندین ساعت و برخی دیگر چندین سال زندگی می کنند. 
درختان بیش از هرچیز دیگری زندگی می کنند. انسان اکنون در این زمینه و به لطف 

پیشرفت های پزشکی و توصیه های بهداشتی بسیار بیشتر از گذشته زندگی می کند.
را    491  ......... وجودش  در  که  موجودی  »هر  عبارتسؤال:  ترجمءه  

احساس نکند، موجود زنده نیست.« گزینءه نادرست را مشّخص کن. ترجمءه
گزینهها: 1( رشد 2( گرسنگی 3( ادامءه رشد 4( مقدار عمرش

واضح است که گزینءه »4« غلط است!
مشترک    492 ویژگی های  از  جزئی   ............« سؤال:  عبارت ترجمءه  

موجودات زنده نیست.« ترجمءهگزینهها: 1( مکان زندگی 2( مرگ و زندگی 3( 
نیاز به غذا 4( نیاز به هوا

»مکان زندگی« موجودات زنده با هم فرق می کند. خیلی طبیعی است!
 گزینءه نادرست را مشخص کن. ترجمءهگزینهها: 1( عمر حیوانات    493

زیست  زنده  موجود  که  زمانی  کوتاه ترین   )2 نیست.  برابر  گیاهان  عمر  با 
باعث  به آن ها  پایبندی  و  پزشکی  توصیه های   )3 است.  روز  می کند، یک 
می شوند که مخلوق بیشتر زندگی کند. 4( وجود شروع و پایان در زندگی 

از ویژگی های مشترک بین مخلوقات است.
توضیح: در متن آمده کوتاه ترین زمانی که یک موجود زنده عمر می کند، چند 

ساعت است نه یک روز!
متن    494 در  ترتیب  به  که  »موضوع هایی  سؤال:  عبارت ترجمءه  

آمده اند، عبارت اند از .........« گزینءه نادرست را مشّخص کن. ترجمءهگزینهها: 1( 
نیازهای غریزی، عمر گیاهان، عمر انسان 2( زندگی در آب، عمر درختان، 
کارهای بهداشتی 3( تکامل، تغذیه، سرما و گرما در حیوانات 4( ویژگی های 

مشترک، ویژگی های خاص، عمر موجودات
خیلی دقّت می خواهد حل این سؤال!

 ترجمءهگزینهها: 1( هزینه 2( پنیر 3( شیر 4( کره    495
 فکر نمی کنم نیاز به توضیح خاّصی باشد!   496
کنارش    497 در  که  دریا  ساحل  در  سؤال:  »جایی  عبارت ترجمءه  

می دهد.  توضیح  را   ............... واژه  پیشین  عبارت  می شوند.«  دیده  کشتی ها 
ترجمءهگزینهها: 1( ساحل 2( بندر 3( آبشار 4( پاالیشگاه

از مّدتی طوالنی در .......    498  ترجمءهعبارتسؤال: »دوستم را بعد 
 )1 گزینهها:  ترجمءه  »....... طوالنی  زمان  بینمان  گفت وگوی  و  دیدم  اتوبوس 
پاالیشگاه ـ خواستار آباد کردن شد. 2( بندر ـ غرق شد. 3( سراشیبی ـ 

پس گرفت. 4( ایستگاه ـ به طول انجامید.
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499    »2« و   »1« گزینه های  ترجمه،  در  نداریم  اضافه  و  آقا حذف   
»در«  به صورت   »4« گزینءه  در  از«  »ِمن:  دارند،  اضافات  که(  )است، کسی 
شروع شده که اشتباه است، »استعمر« هم فعل ثالثی مزید از باب »استفعال« 
و به معنای »خواستار آباد کردن شد« است. گزینءه »2« مفهوم این قسمت را 

رسانده اّما ترجمه اش دقیق نیست.
 »باطن: درون، دل« قطعاً معنای »عمق« نمی دهد )رد گزینه های    500

»2« و »3«(، در قسمت اول عبارت یک »وجود دارد، هست« در دِل عبارت 
هست که در گزینءه »4« نیامده، »التخطیط الصحیح« ترکیب وصفی است که 
»تنوین« ندارند، پس در ترجمه اش از »یک« استفاده نمی کنیم )رد گزینه های 
در  عبارت  ترتیب  و  است  اضافی  »و«  حرف   »3« گزینءه  در   )»4« و   »2«

گزینه های »2« و »4« به هم خورده است!
 شاه کلیدهای ترجمه مان در این تست حرف »ِمن: از« و دو اسم    501

»أکبر: بزرگ ترین« و »أنجح: موّفق ترین« هستند. گزینه های »1« و »2« از 
این نظر اشتباه اند، المصّدرة: صادرکننده« در گزینءه  »2« اشتباه ترجمه شده، 
»می توان ایران را نام برد.« در گزینءه »3« معادلی در عبارت عربی ندارد، 
»مّد« به  معنای »کشیدن« است نه »ساختن« )رد گزینءه »3«( و »األنابیب: 

لوله ها« هم جمع است. )رد گزینءه »1«(
که«،    502 »الّتي:  کائوچو«،  پالستیک،  »المّطاط:  مهم:  لکمات ترجمءه  

»کثیرًا: بسیار« برریسسایرگزینهها: 1( و )که( صنعت های بسیاری از )صنعت ها 
به کار  است،  اضافی  »یکی«   )3 نیست(  »الصناعات«  صفت  »کثیرًا«  بسیار؛ 
می گیرند )به کار گرفته می شود؛ »تُستخَدُم« مجهول است.( 4( مفهوم عبارت 

را درست رسانده اما ترتیبش را به هم زده!
از    503 بعد  هفت  تا  صبح  شش  ساعت  »از  سؤال:  عبارت ترجمءه  

ظهر.« ترجمءهگزینهها: 1( »ساعت کارتان در مغازه چند است؟!« 2( »وعده های 
 )4 رسیدی؟!«  هتل  به  »کِی   )3 هستند؟!«  کِی  شام  و  ناهار  و  صبحانه 

»صبحانه چیست؟!«
 برریسسایرگزینهها: 1( َیعرفون )یُعَرُف؛ »شناخته می شوند« فعل    504

مجهول است.(، الشّدة )الشدائد؛ »سختی ها« جمع است.( 2( أوفیاء )األوفیاء(، 
مجهول  مضارع  می شوند«  »شناخته  )یُعَرُف؛  ُعِرَف   )3 است.  اضافی  »و« 

است.(، الصعوبة )الصعوبات(
 ترجمءهعبارتسؤال: »مجرمان با چهره شان شناخته می شوند.«    505

برریسگزینهها: 1( وقتی به کار می رود که کسی خودش مشکلی داشته باشد و 
نتواند آن را حل کند ولی دیگران را دربارءه همان موضوع نصیحت می کند. 
شعر می گوید از چنین آدمی نصیحت پذیرفتن، اشتباه است! 2( می گوید که 
تا کسی حرف نزند نمی شود به شخیصتش می برد! 3( مصرع دوم دقیقاً به 
مفهوم عبارت سؤال اشاره کرده! این که حالت درونی یک نفر در ظاهرش هم 

مشّخص می شود. 4( به تأثیر هم نشین بر انسان اشاره دارد.
« شروع می شود. پس گزینءه »1« منتفی    506 ـُ  آقا فعل مجهول قطعاً با »

است. »یُْفِرُر« و »یُجاِهُد« )به ترتیب از باب های »إفعال« و »مفاعلة«( فعل های 
« داشته باشد.  ـَ مضارع اند و اگر بخواهند مجهول باشند، عین الفعلشان باید »
« گرفته و  ـِ « الفعلش  »إفعال« است که عین  باب  »ُأْخِرَج: خارج شد« ماضی 

«! پس مجهول است. ـُ حروف متحرک قبلش )که فقط همزه است( ضمه »
 »یُْرِسلوَن: می فرستند« فعل مضارع معلوم است. فعل مضارع    507

«؛  ـُ « می گیرد و حرف مضارعه اش » ـَ اگر بخواهد مجهول باشد عین الفعلش »
مثل گزینه های »2« و »3«! »ُجِعلَت: قرار داده شد« هم فعل ماضی مجهول 

)!» ـُ « گرفته و حروف متحرک قبلش » ـِ است. )عین الفعلش »
 برریسگزینهها:1( »لن َیْتُرکوا: رها نخواهند کرد« فعل مضارع معلوم    508

است! از ظاهر فعل می شود این را فهمید و از مفعول »قائد« که بعدش آمده 
 )2 تنها رها نخواهند کرد.(  تنگنا  هم همین طور )سربازان فرمانده شان را در 
« شروع می شود؛ پس »ِاْستَْقَبَل« قطعاً مجهول نیست. ـُ فعل ماضی مجهول با »

ضمن این که »الناس« فاعل و »الحاکم« مفعولش است. )مردم از حاکم همانند 
مجهول  مضارع  فعل  »تُْرَسُل«   )3 کردند(  استقبال  ساسانی شان  پادشاهان 
می گوید:  را  همین  هم  معنی   )!» ـَ « عین الفعل  و   » ـُ « مضارع  )حرف  است. 
»امواج صوتی بعد از خوردنشان به چیزی به سمت خّفاش فرستاده می شوند.« 
ُق« فعل مضارع معلوم است. معنای عبارت به  خوبی این را به ما  4( »یَُفرِّ
در  می سازد.«  پراکنده  را  مسلمین  صف های  سخنش  با  »مزدور  می گوید: 

تشخیص فعل مجهول، معنای عبارت خیلی به ما کمک می کند.
»انفعال«    509 باب  فعل های  تمام  ناپذیرند.  مجهول  الزم،  فعل های   

شمرد«،  غنیمت  ِاْغتَنََم:   « نمی شود.  مجهول  شد«  روانه  »ِاْنَدَفَع:  پس  الزم اند؛ 
»َیدعو: فرامی خواند« و » َرَفَض: پذیرفت« فعل های متعّدی اند و مجهول می شوند.

 »نَُعلُِّم« فعل مضارع است. برای مجهول کردن فعل مضارع به    510
عین الفعل، فتحه می دهیم و به حرف مضارعه ضّمه! حرف مضارعه اش که 
خود به خود ضّمه دارد  »نَُعلَُّم«! »ِاْنَقتََل« فعل ماضی است. برای مجهول 
کردنش به عین الفعل کسره می دهیم و به تمام حروف متحرک قبلش ضّمه 

«  »ُاْنتُِقَل«! ـُ «
معنای    511 به  باید  فعل ها  بودن  و مجهول  معلوم  تشخیص  برای   

که  باشند  گذاشته  هم  را  فعل ها  عالمت  اگر  کنیم.  خاّصی  عنایت  عبارت 
فبها المراد! برریسگزینهها: 1( »غذا را در رستورانی تمیز می خوریم.« مشّخص 
از کشور  خارج  به  »کاالها   )2 است!  معلوم  فعل مضارع  »َنأکُل«  که  است 
«، عین الفعل  ـُ صادر می شوند.« هم از حرکت فعل مضارع )حرف مضارعه »
«( مشّخص است که این فعل مجهول است و هم این که عبارت فقط با  ـَ «
می شوید.«  را  فرزندانش  لباس های  »مادر   )3 می دهد.  معنی  مجهول  فعل 
در عبارت فاعل و مفعول آمده است پس »تَْغِسل« قطعاً معلوم است. معنا 
به زودی محصولشان را جمع  »دو کشاورز   )4 این را داد می زند.  هم که 
فتحه  با  مضارع  فعل  این که  هم  و  داریم  مفعول  و  فاعل  دوباره  می کنند.« 

شروع شده! پس قطعاً مجهول نیست.
 ترجمءهعبارتسؤال: »ماشین چوب هایی را از جنگل به کارخانءه    512

مبتداست،  عبارت،  ابتدای  اسم  به عنوان  »السّیارة«  می کند.«  منتقل  کاغذ 
»الورق«  و  اضافی  ترکیب  الورق«  »مصنع  است،  »تنقل«  مفعول   » »أخشاباً
مضاف الیه است، اّما در عبارت نایب فاعل نداریم. در عبارتی نایب فاعل 

داریم که فعل مجهول را داشته باشیم. »تَنُْقُل« فعل معلوم است!
»الذنوب:    513 و  معلوم  فعل  می آمرزد«  »َیْغِفُر:   )1 گزینهها:  برریس  

 )2 می آمرزد.«  را  گناهان  همءه  خداوند  »بی گمان  است:  مفعولش  گناهان« 
با توجه به  معنای عبارت »ما منع« را فقط می شود به صورت معلوم ترجمه 
کرد: »اسالم مؤمن را از پاکی ها منع نکرده است.« ضمن این که در عبارت 
مفعول )المؤمن( داریم! 3( ظاهر فعل »یُْعَرُف« و معنای عبارت داد می زنند 
که این فعل مجهول است: »دوستان باوفا هنگام سختی ها شناخته می شوند.« 
4( »این شاعر شعرهایی را دربارءه منزلت معلّم سرود.« آیا می شود »أْنَشَد« 
این  از معلوم ترجمه کرد؟! اسلوب و معنای عبارت که  را به صورتی غیر 

اجازه را به ما نمی دهند.
 برریسگزینهها: 1( »مواعد، ج َمْوِعد: زمان، وقت« 2( »األنابیب،    514

ج األُنبوب: لوله« 3( در این گزینه جمع مکّسر نداریم. »مبیدات، حشرات« 
جمع سالم مؤّنث اند. 4( »الُبلدان، ج الَبلَد: شهر، کشور«

 ترجمهوبرریسگزینهها: 1( قرمز، سفید، آبی، کمتر، کمترین )به جز    515
که  است  )واضح  جنگ، سوخت  گاز،  نفت،   )2 رنگ اند!(  کلمات  بقیه  »أقّل« 
 )4  َحْرب« با بقیه کلمات همخوانی ندارد( 3( مرغ، کبوتر، جغد، گنجشک«
اتوبوس، ایستاده، استوار، هواپیما، نفت کش )»قائمة« همخوانی ندارد با بقیه شان!(

 برریسگزینهها: 1( »فُِتح: باز شد ≠ ُأْغِلَق:  بسته شد.« 2( »بئر: چاه   516
جمع آبار « 3( »سوخت: ماده ای مانند بنزین، نفت و گاز« 4( نگهداری 

)به کارگیری و استفاده. طبیعتاً توضیح ارائه شده اشتباه است(
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 در گزینءه 2 به  جای »َیَقعوَن: قرار می گیرند« باید از »َیَضعوَن:    517
قرار می دهند« استفاده  شود: »کارگران لوله ای را در چاه نفت قرار می دهند 
و نفت به  وسیلءه لوله ها باال می رود.« ترجمءهسایرگزینهها: 1( »پروردگارا هنگام 
در  »زیاده روی   )3 عطا کن.«  نیرو  و  بردباری  ما  به  با سختی ها  رویارویی 
 )4 می شود.«  انسان  بدن  در  بسیاری  بیماری های  باعث  نمک  مصرف 

»تابلوی هشدار ما را از رفتن در آن راه بر حذر داشت.«
 »َیْدُخلون: داخل می شوند، وارد می شوند« مضارع معلوم و »ال    518

یُظلَموَن: مورد ستم قرار نمی گیرند« مضارع مجهول است. نکتءه تست همین 
بود! توّجه به معلوم و مجهول بودن فعل ها!

 ترجمءهلکماتمهم: »إذا: هرگاه، اگر«، »قرئ: خوانده شود«، »حّتی    519
یُرَحم: تا مورد رحمت قرار گیرد.« برریسسایرگزینهها: 1( زمانی که )هرگاه، 
هنگامی   )3 )تا(  که  است(،  دقیق تر  شود«  )»خوانده  می شود  خوانده  اگر(، 
« فعل مجهول است(  که )مانند گزینءه »1«(، می خوانند )خوانده شود؛ »قُرئَ
»باید« اضافی است، او را مورد رحمت قرار دهند )مورد رحمت قرار گیرد؛ 
گزینءه  )مانند  که   ،)»3« گزینءه  )مانند  خواندند   )4 است(  مجهول  »یُرَحم« 

»1«(، ببخشایند )مورد بخشش قرار گیرد(
 ترجمءهلکماتمهم: »یُؤکَّد: تاکید می شود«، »من واجبنا: بر ما الزم    520

است«، »النعم اإللهّیة: نعمت های الهی«، »للسیر: برای حرکت« 
برریسسایرگزینهها: 1( قرآن به ما تأکید می کند )در قرآن تأکید می شود؛ »یُؤکَّد« فعل 
مجهول است(، راه ها )راه؛ »سبیل« مفرد است(، موهبت ها )نعمت ها( 3( تأکید قرآن 
این است که )مانند گزینءه »1«(، کاربرد )استفاده(، »من« ترجمه نشده 4( تأکید 
شده است )تأکید می شود؛ »یُؤّکد« مضارع مجهول است(، کاربرد )مانند گزینءه »3«(

 باز هم فعل مجهول! »قد ُخلِّدت: جاودان شده است« فعل ماضی    521
مجهول است و به خاطر »قد« به صورت ماضی نقلی ترجمه می شود )رد سایر 
گزینه ها(، »أسماء العظماء: نام های بزرگان« در گزینه های »2« و »3« صحیح 
ترجمه شده، »میزاتهم: ویژگی هایشان« )رد سایر گزینه ها(، »کانت: بود« فعل 
ماضی است )رد سایر گزینه ها( و »المشتّقات:  سختی ها« )رد سایر گزینه ها(. 

یعنی دقیقاً گزینءه درست با اختالف از بقیه درست تر است!
 ترجمهلکماتمهم: ما َوقََع: چیزی که رخ داده است، حّتی ال یُضیََّع:    522

تا تباه نشود برریسسایرگزینهها: 2 ( گذشته ها )گذشته؛ »الماضي« مفرد است.(، 
چیزهایی )چیزی(، رخ داده بود )رخ داده است؛ دلیلی ندارد »وقع« به صورت 
ماضی بعید ترجمه شود.( 3 ( برای اینکه تباه نسازی )تا تباه نشود؛ »حّتی« 
به صورت »تا« ترجمه می شود و »ال یُضیَّع« فعل مضارع مجهول از صیغءه مفرد 
مذّکر غایب است؛ توجه به صیغۀ فعل ها و معلوم و مجهول بودنشان( 4 ( 

برای تباه نساختن )تا تباه نشود(، واقع می شود )واقع شده است.(
 ترجمهلکماتمهم: یُستخَرُج: استخراج می شود، مواّد التجمیل: مواد    523

آرایشی برریسسایرگزینهها: 2 ( استخراج می  کنند )استخراج می  شود؛ »یُستخَرُج« 
)مواد  زیبایی  مواد  فعل  ها(،  بودن  و مجهول  معلوم  به  توجه  است؛  مجهول 
 ) 4  )»2« گزینءه  )مانند  می  کنند  استخراج  است،  اضافی  »این«   ) 3 آرایشی( 

کاربرد )به کار می  رود؛ »تُستعمل« فعل است نه اسم(, این )مانند گزینءه »3«(
 »تُنَْقُل« فعل مجهول و به  معنای »منتقل می شود« است.   524
)ُمنحدرات:    525 است  جمع  کلمه  این  أنابیب«  »لوله ها    

سراشیبی ها(، »شیرهایی  حنفّیات«، »باز )می شوند( و بسته می شوند« هر 
دو فعل مضارع مجهول اند  »تُْفتَُح، تُْغلَُق«

 ترجمءهعبارتسؤال: »هنگام سختی ها دوستان شناخته می شوند!«    526
برریسگزینهها: 1( دقیقاً مثل عبارت سؤال گفته که دوست واقعی در سختی ها 
زیادند! شیرینی  دور  مگسان  که  خوشی  هنگام  وگرنه  می شود  شناخته 

2( گفته که دوست فقط ُحسن آدم را می بیند و اتّفاقاً دشمن است که 
دوست ها  وقت ها  بعضی  کند!  گوشزد  ما  به  را  ما  عیب های  می تواند 
نمی گویند! ما  به  را  ایرادمان  و  عیب  و  می مانند  رودربایستی  در 

3( آخ آخ آخ! گفته که آقا ما از نزدیکان خودمان بیشتر ضربه می خوردیم! 
کمی تا قسمتی صحیح است! 4( گفته که اگر آدم دانایی دشمن ما باشد 

بهتر است که یک نادان دوستمان باشد!
شناخته    527 چهره شان  از  »مجرمان   )1 گزینهها:  برریس و ترجمه  

حالت  به  پی  می شود  افراد  ظاهر  از  که  گفته  عربی  )عبارت  می شوند.« 
بیان کرده که در هنگام سختی و آزمون  اّما شعر فارسی  درونی شان برد، 
کارها  »بهترین   )2 شناخت(  را  آدم ها  واقعی  به صورت  می شود  این ها  و 
میانه ترینشان است.« )مثل فارسی هم به میانه روی در کارها توصیه کرده!( 
3( »در پِس هر سختی، البته که آسانی هست!« )واضح است که َمَثل فارسی 
هم همین را می گوید!( 4( »انسان نسبت به چیزی از آن منع شده، حریص 

می گردد!« )شعر فارسی هم همین را گفته!(
 هم به ظاهر فعل ها توّجه کنیم و هم به ترجمه و سبک و سیاق    528

عبارت 1( »بخیل در طول زندگی اش چیزی از اموالش را انفاق نخواهد کرد.« »لن 
یُنْفق« فعل معلوم است. ترجمه دارد این را داد می زند! 2( »کسانی که به مردم 
رحم می کنند، مورد رحمت قرار می گیرند.« )کسانی که مردم را می بخشایند، 
بخشوده می شوند( »ال َیرحمون« فعل معلوم و »ال یُرَحمون« فعل مجهول است. 
« ابتدای »ال یُرحمون« هم بیانگر این هست! 3(  ـُ معنی که این را می گوید، »
»اموال بسیاری در ماه رمضان انفاق شد.« اصالً همان ابتدای فعل ماضی )ُأ( هم 
برایمان کفایت می کند، فعل مجهول باشد. ترجمه هم که همین را به ما گفت! 
4( »پوشانده می شود بدی های کسی که بدی های دیگران را می پوشاند.« »تُْستَر« 
فعل مجهول است و جور دیگری نمی شود ترجمه اش کنیم. »َیْستُُر« اّما معلوم 

است. فعل مضارع اگر با حرکتی جز ضّمه شروع شود، مجهول نیست.
گزینءه    529  »!...... تالش  با  »موفقّیت  سؤال:  عبارت ترجمءه  ! به  به   

نادرست برای جای خالی را می خواهیم. ترجمهوبرریسگزینهها: 1( »به دست 
آوردیم.« فعل ماضی معلوم است و اگر در جای خالی قرار بگیرد، »النجاح« 
مفعول می شود و عبارت هم ، معنی می دهد. 2( »به دست آورده می شویم« 
تابلوست که عبارت با این فعل، معنا نمی دهد. 3( »به دست آورده می شود« 
فعل مضارع مجهول است و در این صورت »النجاح« نائب فاعل می شود و 
عبارت هم که معنا می دهد. 4( »به دست آورده شد.« فعل ماضی مجهول 

است و عبارت هم که معنا می دهد.
و    530 مجهول  فعل  می شود.«  پراکنده  ُق:  »یَُفرَّ  )1 گزینهها:  برریس  

»صفوف: صف ها« به عنوان نایب فاعل جمع مکّسر »صّف« است! 2( »ُشجِّع: 
تشویق شده اند.« فعل مجهول و »المسلمون: مسلمانان« به  عنوان نایب فاعل، 
یوف:  جمع مذّکر سالم است. 3( »یُنَْقُل: منتقل می شوند« فعل مجهول و »الضُّ
مهمانان« به  عنوان نایب فاعل جمع مکّسر »الضیف« است. 4( »ُأِمَرْت: امر 
شده اند« فعل مجهول و »المسلمات: زنان مسلمان« به عنوان نایب فاعل، جمع 

مؤّنث سالم است.
را    531 فعل  کدام  معنا،  به  توجه  با  که  گفته  تستی!  عجب  به به!   

نمی توان به شکل مجهول خواند.
»ُأْخِبرت«  می شود  بگیریم  مجهول  فعل  را  »أخبرت«  اگر   ) 1 گزینهها:  برریس
خبردار شدند«  مهم  این خبر  از  دانش آموزان  »همءه  هم  عبارت  معنای  و 
می شود! پس هیچی! 2 ( اگر »أرضعت« را مجهول بگیریم ترجمه این می شود: 
»مادر مهربان شیر داده شد فرزندش در حالی که او )فرزند( بسیار کوچک 
بود.« معنی نمی دهد. بنابراین باید معلوم در نظر بگیریمش: »مادر مهربان 
را  »أرسلت«   ) 3 است.  همین  جوابمان   »............... داد  شیر  را  فرزندش 
مجهول )ُأرِسلت( بگیریم: »قوانین شریعت در کتاب های آسمانی برای مردم 

فرستاده شد.« معنا می دهد!
من    532 مشکل  مخابرات  »کارمند   )1 گزینهها:  برریس و ترجمه  

از  ما  »پروردگار   )2   کردم.«  تشّکر  او  از  هم  من  و  کرد  رفع  را 
)به جای  شد.«  ما  از  آن  آبادکردن  خواستار  و  آمدیم  پدید  زمین 
می شد.( استفاده  آورد«  پدید  را  ما  »أشنأنا:  کلمه  از  باید  »أنشأنا« 
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3( »دستگاه هایی برای آسان کردن انتقال نفت از طریق بندرها و کاهش 
فشار به کار گفته می شود تا لوله ها سالم بمانند.« )به  جای »الموانئ« باید از 
»المنحدرات: سراشیبی ها« استفاده می شد.( 4( دو کشور بر سر گذراندن 
خطوط لوله برای انتقال نفت کامالً به توافق رسیدند. )به جای »مّر« باید از 

»َمّد: کشیدن« استفاده شود.(
)معادل ماضی    533 »قد حاول  باشد: 1-  نکته حواسمان  تا  به سه   

نقلی است(: تالش کرده اند« 2- »کثیرًا« قید مربوط به »قدحاول« است 3- 
»ُملَئ: مملو )پر( شده است« فعل ماضی مجهول است. برریسسایرگزینهها: 1( 
مسلمانان فراوانی )مسلمانان .... فراوان(؛ گفتم که »کثیرًا« قید متعلّق به فعل 
»قد حاول« است(، مملو از )مملو شده است؛ »ُملئ« فعل مجهول است( 3( 
غرق است )مملو شده است(، این جهان )جهان ما( 4( مسلمانان بسیاری 

)مانند گزینءه »1«(، پر از ظلم و ستم )مانند گزینءه »1«(
 »تُْستَْخَدُم: به کار گرفته می شود« مجهول است.   534
 ترجمءهلکماتمهم: تُصنَُع: ساخته می  شود، قد کاَنت: بوده است.    535

مضارع  »تُصنُع«  می  شود؛  )ساخته  است  ساخته شده   ) 2 گزینهها:  برریسسایر
مجهول است.(، بود )بوده است؛ »قد + ماضی: ماضی نقلی«( 3 ( ساخته شده 
)مانند گزینءه »2«(، شده بود )مانند گزینءه »2«( 4(  با )به(، ساخته می  شد 

)مانند گزینءه »2«(
 برریسگزینهها: 1( یعتبر  یُعتبر، فرشاة األسنان  معجون    536

األسنان 2( قد ُصِنع  قد صنعوا 4( محّطات  موانئ
می شوند    537 رها  که  اند  پنداشته  مردم  »آیا  ترجمءهعبارتسؤال:   

ایمان آورده ایم و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟« واضح  همین که بگویند 
و  دشوار  شرایط  در  گرفتن  قرار  و  امتحان  دربارءه  سؤال  عبارت  که  است 
سریع  فارسی اند  چون  که   »3« و   »1« گزینه های  می زند.  حرف  نتیجه اش 
می فهمیم که با عبارت سؤال همخوانی مفهومی دارند. گزینه های »2« و »4« 
را ترجمه کنیم تا ببینیم کدامشان به عبارت سؤال نمی خورد. 2( »در دنیا به 
حساب خودتان برسید قبل از این که مورد حساب قرار بگیرید.« این گفته که 
حواستان به اعمالتان باشد که ربطی به عبارت سؤال ندارد. 4( »ایمان انسان 
هنگام امتحان الهی شناخته می شود.« )کامالً به مفهوم عبارت سؤال می خورد.

 ترجمءهعبارتسؤال: »این کودکان در جایی مناسب .......« ترجمه   538
وبرریسگزینهها: 1( »می نشیند«. »َیْجِلسوَن« مضارع و معلوم و الزم است و 
به  معنای عبارت می خورد! 2( »نشانده شدند«. »ُأْجِلسوا« ماضی و مجهول 
است و به  معنای عبارت می خورد. 3( »می نشانند« »یُْجِلسوَن« فعل مضارع 
و معلوم و از باب »إفعال« است و به  معنای عبارت نمی خورد! 4( »نشانده 
به  و  است  »إفعال«  باب  از  مجهول  و  مضارع  فعل  »یُْجلَسون«  می شوند«. 

معنای عبارت هم که می خورد!
قطعاً    539 آمده؛ پس  »حّتی«  از حرف  بعد  »هذه«  برریسگزینهها: 1(   

نایب فاعل، نیست. »یُنْتََخُب: انتخاب می شود« فعل مجهول و »التلمیذ« نایب 
فاعل است. 2( »تُنَشُر: پخش می شود« فعل مجهول و »هذه« به  عنوان اسم 
اشاره، نایب فاعل است. 3( »هذه« در این عبارت مبتداست. نایب فاعل هیچ 
وقت قبل از فعل مجهول نمی آید. »نُِزَلت: نازل شدند« فعل مجهول است. 
فعل  می کند«  حمل  »تَحُمل:  نداریم.  مجهول  فعل  اصالً  گزینه  این  در   )4

معلوم، »النملة« فاعل و »هذه« مفعول است.
 برریسگزینهها: 1( »القرآن« مبتداست! مبتدا! 2( »خداوند قرآن    540

را در ماه رمضان نازل کرد.« »القرآن« مفعول است! 3( »قرآن به زبان عربی 
آشکار نازل شده است.« »ُأنزل« فعل مجهول و »القرآن« نایب فاعل است! 

4( »آیات القرآن« ترکیب اضافی و »القرآن« مضاف الیه است.
 فعلی می تواند به مجهول تبدیل شود که متعّدی )مفعول پذیر( باشد.   541

نمی شود! مجهول  و  است  الزم  فعل  کرد.«  رشد  »َنَمْت:   )1 گزینهها:  برریس
نمی شود. مجهول  و  است  الزم  فعل  شد.«  داده  زینت  »تَزّینت:   )2

3( »ال أسمع: می شنوم« فعل متعّدی است و مجهول می شود. ترجمءهعبارت: 
»صدایت را نمی شنوم؛ زیرا تو از من دوری!« اگر بخواهیم عبارت را ترجمه 
 »!... ...: صدایت شنیده نمی شود  یُْسَمُع صوتك  اینجوری می شود: »ال  کنیم، 
قابلیت  »توّکلت: توّکل کردم« فعل های الزم اند و  »ِاْنَقطََع: قطع شد« و   )4

مجهول شدن ندارند.
 فعل غایب ابتدای جمله اگر بعدش فاعل یا نایب فاعل جمع    542

ْمَن« قطعاً  اشتباه است!  بیاید، همیشه به صورت مفرد آفتابی می شود؛ پس »کُرِّ
اگر  نمی خورد.  عبارت  به  معنای  که  هم  می شویم«  داشته  گرامی  ُم:  »نَُکرَّ
و صحیح  می شود  مفعول  »الطالبات«  دهیم  قرار  خالی  جای  در  را  ْمنا«  »کرَّ
است: »دانش آموزان را گرامی داشتیم.«، اما با توجه به قید »األُسبوع التالي: 
هفته آینده« نمی توانیم از فعل ماضی »انعقدت: برگزار شد« در جای خالی 
دوم استفاده کنیم. در جای خالی دوم باید از فعل مضارع )تنعقد( استفاده 
برگزار  آینده  هفته  در  که  جشنی  در  »دانش آموزان  عبارت:  ترجمءه کنیم. 

می شود، گرامی داشته می شوند.«
 برریسگزینهها: 1( »بازیکن پرچم کشورش را در مسابقات باال    543

برده شد.« )با توجه سیاق عبارت باید از فعل معلوم »َرَفَع: باال برد« استفاده 
کنیم( 2( »ال یُْعَرُف« فعل مجهول است، اما با توجه به سیاق عبارت باید از 
فعل معلوم استفاده کنیم: »در آب غرق می شود کسی که شنا بلد نیست.« 
3( »مادر به ما در کارهای درسی مان کمک می شود.« أظهر من الشمس 
است که »تساعد« باید به  صورت معلوم بیاید. هم ترجمه این را می گوید و 
هم این که فعل ضمیر مفعولی »نا« چسبیده )تُساِعُدنا األُّم: مادر به ما کمک 
شدند!«  خراب  بسیاری  خانه های  و  وزید  شدیدی  »بادهای   )4 می کند( 
به   َبْت«  »ُخرِّ پس  است،  فاعل  نایب  پس  آمده  مرفوع  به  صورت  »بیوت« 

صورت مجهول صحیح آمده!
 گفتم که نایب فاعل ممکن است وابسته )صفت یا مضاف الیه(    544

ق: باور می شود« فعل مجهول، »کالم« نایب  داشته باشد. در این عبارت »یُصدَّ
فاعل و »َمن« مضاف الیه است.

 ترجمه، ترجمه! 1( »سخن بیهوده هیچ گاه تأیید نمی شود.« »ال    545
»مؤمن   )2 به  صورت معلوم خواند!  را  یُؤّید« مجهول است و نمی شود آن 
چیزی را که نسبت به آن دانش ندارد، شریک پروردگارش قرار نمی دهد.« 
قدرت  »رزمندگان   )3 است.  »إفعال«  باب  از  و  معلوم  فعل  یُْشِرك«  »ال 
دشمنانشان را سلب کردند.« »سلبوا« با توجه به معنای عبارت، معلوم است. 
یُْدِرکوا«  »لن  نخواهند فهمید.«  زندگی شان  را در  نقشءه شیطان  »مردم   )4

فعل مضارع معلوم از باب »إفعال« است!
فقیران    546 به  را  اموالم  از  بعضی  »من   )1 گزینهها:  برریس و ترجمه  

شهرم انفاق می کنم.« هم ترجمه مشّخص می کند که »ُأْنِفُق« معلوم است و 
هم آن »أنا«ای که بعد از فعل آمده! اگر فعل، مجهول است، آن »أنا« آن جا 
چه کار می کند؟! 2( »از اموالت به همسایه نیازمندت انفاق کن« با توجه 
به ضمیرهای »ك« مشّخص می شود که »أْنِفْق« فعل امر است! 3( »بسیاری 
از اموال در ماه رمضان انفاق شدند.« عبارت فقط جوری معنی می دهد که 
»ُأْنِفُق« )فعل مجهول( داشته باشیم. ضمن این که »کثیٌر« هم به صورت مرفوع 
آمده! 4( »مؤمن برخی از امواش را به بیچارگان انفاق کرد.« در عبارت 
فاعل »المؤمن« و مفعول »بعض« داریم؛ پس فعل معلوم است. ترجمه هم 

همین را به ما گفت!
 فعلی مجهول می شود که متعّدی باشد. برریسگزینهها: 1( »أْکَمَل:    547

کامل کرد.« فعل متعّدی است و قابلیت مجهول شدن دارد. )»ُأْکِمَل: کامل 
 )3 نمی شود.  مجهول  و  است  الزم  فعل  کرد«  تعّجب  »تََعجََّب:   )2 شد«( 
این که در  نمی شود. ضمن  است که مجهول  فعلی  »یحاول: تالش می کند« 
عبارت مفعول برایش نیامده! 4( »تتمّتع: بهره مند می شود« فعل الزم است 

و مجهول نمی شود!




