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آیه
َ -1من عمل صااااً فً ل نَ سفهَو ااااس ء من
نَعَفَیهً

مفهوم

ترجمه

ااااً َ هرکس کار نیکو کند به سود خود کرده نتیجههه ا االههاک هرکس بههه
است و هر که بد کند به زیان خود کرده خودش برمی گردد.
است.

هوس بمً َک َبَت َرهیهة
ُ -2ک َّل ٍ

هرکس نسهه ت به چن ه به دسههت چورده مسههوووتیت انسههان نسهه ت به
االاتی که انجام می دهد.

مسووک است.

-3ء ال َرطاا ٍ ء ال
یااًبس ال نا ک ااً ٍ و هیچ تر و خشههکی نیسههت میر ای که هیچ چیز در نزد خدا پوشهههیده
ٍ
ُمبین
نیست.
در کتابی روش ث ت شده است.
-4یءم ج ا ُ کاال هوس مااً عمفاات من یر روزا که هرکس چن ه از نیکی ان جام هیچ کههار خیرا بی نتیجههه و
ٌمفضر ل
پاداش نیست.
داده است حاضر و چماده می یابد.
-5نَ َمن یَعمل مثقً َل ذرةٍ َیر ل یَ َره

پس هرکس به ا ندازه بسههه یار ناچیزا هیچ کههار خیرا بی نتیجههه و
نیکی کند نتیجه چن را می بیند.

ع َا ن ُفبء شَیئً ل ء هء ش ٌَّر کم
َ -6

چه بسا از چیزا خوشتان بیاید درحاتی ادم چگاهی و اطالع ما نسههه ت
که چن برایتان بد باشد.

شاایئً ل ء یَجعل
َکرهء َ
-7نَعَ َااا ن َ
یر ل کثیر ل

پاداش نیست.
به مسائل

یس چه بسا از چیزا بدتان بیاید درحاتی که خداو ند دا ناا به ه له ا امور
خداو ند در چن خیر فراوانی را قرار می اسهههت و چگاهی ما نسههه ت به
چگاهی خدا بسهههیار ک و ناچیز

دهد.

است.
َ -8یَجع ٌل

ع ٍر یٌ ر ل
بع ُ

خداوند پس از هر سههیتی یآ چسههای

پایان شب سیه سپید است.

قرار خواهد داد.
الت فینَ َمهًص
َ -9

فرار از قضههها و قدر اتمی ملک

وقت فرار نیست.

نیست.
-11ال َجعاال یَ ا َغ َمَفء َ اةل ا ٌ
عهٌ سقکءال دسهههتت را به گردنت م ند یخسهههیس دورا از افراط و ت ریط در ان ا
َب ُطهً کل بَ ط
م اش) و چن را بیش از حد نیز باز میذار.
یبی حسههها و کتا
مک )
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ان ا و بیشهههش

-11ء َمن قُ س ا َل َموفءم اً ل نق ا َجعَفهااً س َء یس اس و هر که مظلومانه ک شته شود بی گلان قصاص
ُفطًهً ل
ما براا سهههرپرسهههت وا قدرتی قرار
دادهای .
َیر َج ءه هر خیر و نیکی را که پیشهههاپیش براا هیچ کههار خیرا بی نتیجههه و
-12ء مً ُقَ سمء الهو ااااکم سمن ٍ
عه
خود می فرسهههت ید چن را نزد خدا می پاداش نیست.
یابید.
ًس ن یُ رکء ن یَقء ء چ یا مردم گ لان می کن ند هلی
َ -13ف س اااااااا َ ه ُ
آ َمهً ء هم ال یُو َهءن
بیویند ایلان چوردی رها می شهههوند و گیرند.

که هل یان مورد امت حان قرار می

مورد چزمایش قرار نلی گیرند؟!
-14ء عبً ُ رفمن ذین یَمشاااااااءن عفا و بندگان خداوند رحلان کسانی هستند تواضهههف فروتنی افتههادگی و
الرض هَءهً ل
خشوع و خضوع داشت
که روا زمی به چرامی راه می روند.
هت نوً ل غفی َ
و قف َالهوَضااااااء اگر در شت خوا سنیدک بودا قطعاً از ترغ یب نلودن به اخال خوش
-15ء ء ُک َ
سمن َفء ک
و نیکو و نکوش بههداخالقی و
پیرامونت پراکنده می شدند.
درشت خوا بودن
عذَّ َ س ًهُس َکث ُ َر
َ -16من َ

ء هُس

هرکس شههیری زبان و خوش بههح ت ستودن خوش اخالقی
باشد دوستانش زیاد می شوند.

یر من َ ً
-17بَشًشَة ءج سس ٌ

کَف

خوشرویی از بیشندگی بمتر است.

فضیلت خوش رویی

یًر نهء سمههم ء ذی کسی که با نیکان دوستی و ه نشینی تههاثیرپههذیرا و تههاثیرگههذارا
 -18ذی صً َقَ ال َ
صً َقَ الشر ر هَف َبس ء ف ل مههم
کند از چنان مح سو می شود .و ک سی دوستان و ه نشینان از یکدییر
که با بدان ه نشههینی کند او را یکی از
چنان محسو می کنی .
ین َفیفس ء قَریهس
َ -19مر عفا س

انسان بر دی دوست و رفیقش است.

تاثیرپذیرا انسههان از دوسههت و
رفیق

-21ال ُ اااا سقط َمن هء ءههک نَیَ اااا سقطک کسی را که پایی دست توست به پایی
مهم هء نَءقک
میانداز تا چن ک سی که باالا سر تو ست واقف شوا
رح ک

تو را پایی میاندازد.
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تا خودت مورد رح

 -21ذ ر َ
یت َمن هء اااااو ُل مهک ب رج ٍة هن یامی که د یدا کسهههی یآ در ه به دییران رح و ممر بانی ک
ُ
َنًرنَ عس یک بس سرنق ء ال َف سمفنَ عفیس مً ال پایی تر از تو قرار دارد او را با ممربانی تهها مورد رح و ممربههانی واقف
ی ُ
ُطیق نَ َک س َره
نزد خود باال ب یاور و بر او چن ه را که شوا
توانایی ندراد بار مک زیرا او را میشکنی
بر ن َعم َل نا
ُّ -22

سر عم َل عالهی سة

نیکی چن است که کارا را که در نمان و نکوهش ریا و ریاکارا
چشههکارا انجام می دهی در خ ا و پنمانی
انجام دهی.

َ -23ب َت عفا فوو عهء قُفءبهً

دک هاا ما بر ح ظ امد و پاداش پنمان ا ههادت پنمههان ا ر و ثوابش
ترینش است.

-24ال ینَ من ال عه َ س

کسههی که به امد و پیلان وفادار ن اشههد اهل یت پای ندا به ا مد و
دی ندارد.

ع َ َءنَا
 -25کریم ذ َء َ
 -26ن ءنً

کری

جیة مءمن

ع َ
و س جًر ُ
 -27عًق ُل َمن َء َ

بیشتر است.
پیلان

هرو قت و اده د هد به چن و فا پای ندا و تعمد شهههیر کری

میکند.

به واده و وفاا به چن

به راسهههتی که وفاا به امد از اخال

اهل یت پای ندا به ا مد و

موم است.

پیلان

ااقل کسی است که تجربه ها به او پند ا رت گیرا
دهد.

َ -28کب َُر مق ااً ل عهاا
ق َیسا
بس ُ ف ٍ

هااًس نزد خداوند د شلنی بزرگی ا ست که با نکوهش بداخالقی
ن هُء سجااسَ
َ

یر کالم مً قَل ء َل
ُ -29

مردم با اخال بد روبه رو شوی .
بمتری سههی چن اسههت که ک و م ید ک گوا و گزیده گوا چون در
باشد.

ص َّقَک
ص َقَک ال َمن َ
ص یقُک َمن َ
َ -31
شب ُ
ُ
ش ٍة
-31
َّث سبکل َفشی َ
َریق یَ َ َ

دو ست تو ک سی ا ست که با تو باد

سهههتون بههههدا قت و نکوهش

باشد نه کسی که تصدیقت کند.

دورویی

کسی که در حاک غر شدن است به هر ام یدوار بودن به چخری ام ید
الف خشکی چنگ می زند.

ملک .

عف خودپسههندا انسههان دتیلی بر ضههعف مذمت غرور و خودپسندا
ض س
 -32سعجً ُ مر بسهَو س ی ٌل عفا َ
عق سفس
اقلش است.
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ع َمل کً شجر بالث َ َمر
 -33عً س ُم بال َ

دانشلند بی الل هلانند درخت بی ثلر اهلیت الل به ال
است.

-34عً س

ًن یس
ًغ بًالس ف س

سرزنش ک دوستت را با نیکی کردن به احسههه اتی ما اسهههی – اِدفاف
اتسیة باتحسنة

او.
 -35ف ثَت قطر تُ مً ثقبً ل نا ص رة قطره هاا چ

سههوراخی را در بههیره اراده ا قوا و محک

ایجاد کرده است.
 -36اااًعا نا
نا َّ
َعًمفس
شر ک س

یر کَوً سعفس ء مًشاااا کسی که در کار خیر سعی و تالش می گاهی اوقات فقط اقدام به انجام
کند مانند انجام دهنده ا چن اسهههت و

کار ه لان ند ان جام دادن چن

کسی که در راه شر گام برمی دارد مانند مسوووتیت دارد.
کسی است که چن کار را انجام میدهد.
َ -37جء َة
بًطل ااًعة ء َجء َة فق ا قدرت ن لایی با طل براا مدت ز مانی باطل فانی و حق باقی اسهههت.
س
قیًم ًعة
کو تاه و قدرت ن لایی حق تا بر پایی ان ات اطل کان زهوقاً
قیامت است.
 -38اله ا ُ
اااااااًن فین یَع ما ُ عفا غیره َن انسهههان هنیامی که بر دییران تکیه می ااتلاد به ن س
ل
ل
یَع م ُل عمال هً مً ء کن فین یع م ُ عفا ک ند کار مملی را ان جام نلی د هد وتی
ًف سمهس
هو س س یَج ُ ن هَ َ
هن یامی که بر خودش تک یه می ک ند
باید از او بترسی .
َ -39من َفوَ َر بسئر ل ال یس َءقَ َع نیهً

هرکس براا برادرش چاه بکند یخودش) چاه نک بمر کسههی اوک خودت
در چن می افتد.

بعداً کسی

 -41قرآن نا کل
زمًن ج ی ٌ ء عه کل قرچن در هر زمانی دید است و نزد هر تازگی و شادابی دائلی قرچن
ٍ
َض ا یءم قیًمة
قءم غ ٌّ
ٍ
قومی تازه است تا روز قیامت.
 -41همً العمً ُل بً هبیًت

ارزش االاک به نیت هاست.

-42هفک َمن یس س فکی ٌم یُر سش ُه

کسهههی که شهههیر دا نایی ندارد تا اهلیت راهنلا و اتیو

اهلیت نیت

راهنلایی اش کند هالک می شود.
-43ال ُعً سشر َمن یَو ُر بسهَو س

با کسهههی که به خود فیر می ورزد نکوهش غرور و خودپسندا
معاشرت مک .

 -44ی ت شجًعة بًالقء ل بل بًالعمًل

شجاات به گ تار نی ست بلکه به کردار حرف زدن چسههان و الل کردن
سیت است.

است.
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فء سن
-45ال َ
َیر نا ُء س اله س
ًن ُم س

هیچ خیرا در دوستی انسان دورو و ود نکوهش دوستی با انسان دورو
ندارد.

غ
هًس غًیةٌ ال ُ َر ُ

-46کًهۀ سرضً

گویی راضههی کردن مردم هدفی دسههت راضهههی کردن هلههه ا مردم
نیافتنی است.

امکان پذیر نیست.

 -47ن الفمق یُصاااااای سب ُفم سقس عوم من هلانا احلق با حلاقتش بیشهههتر از گناه ضهههرر حلاقت کلتر از گ ناه و
نُجءر وًجر
فسق و فجور نیست.
گناهکار ضرر می رساند.
-48یُر وع عبااً َ اَ
غا ل نا ا رجااًت عفا در ه هاا ب ند گان در روز ق یا مت به ارزش و اهلیت اقل
عقء هم
قر ُ
اندازه ا اقل شان باال می رود.
بره
 -49ن من َک َر مءمهً ل نَعفیس َج ُ

ران حقو ضایف شده

هلانا ک سی که مومنی را ب شکند ترمی
و ابالحش بر او وا ب است.

-51ال َ رغ
ال رة

هیً بذیعة فصااااااء سل عفا دنیا را به بمانه ا رسههیدن به چخرت رها ن اید از ای دنیا و االاک چن به
ب ما نه ا دسهههت یابی به چخرت

مک .

غافل شد.
سعمال عما َل َمن یَعف ُم ن
َ -51
بً ً س ء ف ًهسس.

َ ُمجااًزیااس الل ک هل ون الل کردن ک سی که کار خو یا بد انسهههان هرکدام
یقی دارد خداو ند به بدا و خوبی او پاداش یا مجازات خاص خودش
وا را پاداش می دهد.

را دارد.

عم بً اااااا وً س نا غیر هرکس نعلت ها را با اسههت اده ا چن ها ک ران نعلت هلان ا ست اده ا
َ -52من َ
ضاااااایس َع هَّ َ
طریق فق نق کور بهً
در غیر راه حق پناه کند پس به چن ها نادرست از نعلات است.
کافر گشته است.
کم ر ع ء ُک سف ُ
ُ -53کف ُ
کم م ءءل عن رعی س هله ا شلا امده دار مسووتیت هستید اهلیت مسوووتیت
و هله ا شهههلا مسهههووک پیروان خود
هستید.
َ -54من َج َّ َء َج َ

هرکس در کارش دا با شد به هدفش ااق ت وینده یابنده بود.
دست می یابد.

مًءقَع
-55
ُ
یر نا َ

خیر در چن چیزا است که ات ا افتد.

ا سی ان تکرهوا شیواً فمو خیر
تک
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شََّفَک
َ -56من َءع غ نق َ

هرکس به تو واده دهد تو را مشههلوک و سر کارت گذاشته است.
سرگرم ساخته است.

ق
َ -57ء س

نَ َقءی مً
مری ال َء َ
جًء َرت قف َ س
َ
صل مجاور قلب کسهههی نشهههد میر چن که

تقواا اتمی پیشهههه ک که تقواا اتمی ستودن تقواا اتمی

شیر به هدفش رسید.
 -58یس من یَقط ُع ُ
طرقً ل بَ َ
طال
همً من یَ قا

کسی که راهزنی می کند قمرمان نیست ستودن تقواا اتمی

َ
َ بَطل بلکه قمرمان ک سی ا ست که تقواا اتمی
پیشه کند.

 -59طف

عفم ء ال َک ل ،نَمً
َ
َ
بع َ
یر عفا هل َک َ ل و نیکی چقدر از تن ل دور است.
ال را طلب ک و تن لی مک

که خیر نکوهش تن لی در کسب ال

ءم َءفصفسُ نَ َمن
َ -61ء هجر هَّ َ
َ
یَعرف مطفء َ یَفقر مً بَذل چورد پس هرکه هدف و مقصههود خویش

از خوا د ست بکش و ال را به د ست نکوهش تن لی در کسب ال

را بشههناسههد چن ه در راه مقصههود هزینه
کند را ناچیز می شلارد.
-61ال َف َ مج َ مر ل هت کفُس
ن َبف َغ مج َ ف ا َعفقَ صبر ا چنی .به بزرگی د ست نیواهی یافت تا امکان پذیر نیسهههت بلکه باید
بزرگی را خرمایی مپندار که تو خورنده رسههیدن به بزرگی به سههادگی

اینکه از گیاه تلخ ب شی.

سیتی هاا بسیار چشید

-62بسقَ ر َک َّ ُک َ َ ُ َمعً ا
َ
ََ
ء َمن طف َ عُفا َ سه َر فیً ا به دسههت می چید و هرکه بزرگی خواهد میزان بزرگی به دسههت می چید
به اندازه ا تالش و کوشههش بزرگی ها هر قدر تالش کنی

شب زنده دارا می کند.

به ه لان

و رسهههیدن به بزرگی سهههاده
نیست.

 -63همً
-64ر یتُ

هیً یًل عًرض
قَ سفمً یَبقَا ء

دنیا خیاتی گذر اسههت ک باقی می ماند دنیا زودگذر است.

ُ
بًر قص و خ رهایی است که روایت می شود.

هر ُم فوً ل یَ ءر
َّ َ
ٌ
فزن ی ء ُم ء ال
نال
ُ
رءر نه حزن و اندوه دوامی دارد و نه شههادا چید .نیآ و بد روزگار در گذار
روزگا را میتلف و در گردش دیدم پس روزگا به هزار و یآ شکل درمی
است.

و سرور.
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ذکر
 -65سع َزل َ
ء قُل

الغًها ء ََزَ ل
وَص َل ء جًهس َمن َهزَ ل د ست بکش و سی حق بیو و از ک سی شوخی

از چهنگ بی معنی و م موم و تمو و تعب دورا از کههارهههاا ب ی موده و

که شوخی می کند دورا ک .
 -66ینَ همرء ء کهعًن ء َمن
ک
الرض ء ء ا ء َ
َمف َ
َ
عزَ ل روا زمی حکومت کرده و ازک و ن صب باقی

کجایند نلرود و کنعان و کسهههانی که ای دنیا سههراا فانی اسههت نه

نلودند.
عفم رغًم سع َی
-67نا ز یً س
س
ء جمً ُل س
عفم صال ُح عمل را در پی دارد و زی ایی ال در ابهههال

زیاد شدن ال و دانش شکست دشلنان اهلیت ال

الل است.
-68ال َقُل صفا ء نصفا ب ل
همً صل وَ َا مً ق َف َ
صل چنان ا ست) به را ستی که ا بل و ن سب که چن را کسههب کرده اسههت –

هرمیو که ابههل و نسههب م یچنی و هر ان سانی در گرو چیزا ا ست
وانلرد چن چیزا است که به چن دست کل ن س بلا کس ت رهینة

می یابد.
-69قیمةُ اله ًن مً یُف س هُس
کثر اله ُ
َ
ًن مهس م قل خو انجام دهد چه زیاد انجامش دهد

ارزش انسههان به چیزا اسههت که چن را کی یت مم است نه کلیت

و چه ک .
صر المًل نا هیً َوُز
-71قَ َّ
نَ یل عق سل َقصیر المل

چرزوها را در دنیا ک ک تا پیروزا شوا ک کردن چرزو
که دت یل و راهن لاا ا قل ک کردن
چرزوهاست.

ت ال َهفها
-71نَ س یری عفا مء س
نًه س
ت َّ
صمء ُ ذی ال یَفین مشو که تو مقاومتی هستی که نرم نلی
پس در راه مرگ حرکت ک و تسهههلی

سازش ناپذیرا با دشل

شود.
ُ -72
غز ة ٌ َئن قَ َفء َءر َهً
نَفَن یَق ُفء ُف َ
فم نا یً مین هرگز نیواهند توان ست امید و چرزو را در بک شند فایده اا برای شان ندارد
ا شلاتیران حتی اگر وانان ما را بک شند اشههه لاتیران اگر وا نان ما را

کودکان بکشند.

چون نسهههل چینده ا ما را هرا
ادامه خواهند داد.

ُ -73
عو َمهً
طًَة ٌ ء ء َک َرء َ
سمن مء س َ
ُ
ت هء ُ نا کل فین هر تحظه از مرگ متوتد می شوی .

متجاوزان اگر ا ستیوان ما را ب شکنند در م قاو مت و پا یدارا و کو تاه
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نیامدن در برابر متجاوزان

-74کًشجًر زی ءههً نا جفیل
هَمءتُ عفا رضهً ء ثسقین با اطلی نان در سهههرزمی خود مان می

مانند درخت هاا زیتون مان در اتجلیل پای ندا تعمد و حب وط

میری .
َ -75م ا مااً َفقَ َمن َهءی َعس اا ُّهیااً ء هرگاه ک سی را که دو ست دارا مالقات اگر خواهان دوسههتی با مح و
همفهً
َ س
هسهههتی دنیا و تذت هاا چن را
کردا دنیا را رها ک و چن را واگذار
رها ک .
-76بً س ر ورصةَ ء فذَر نء َهً
نَبَفء ُ
غ سعز نا هَی سل وُ س
رص چن برحذر باش که رسهههیدن به ازت و
فر بت را غنیلت ب شلار و از هدر رفت

اسهههت ههاده از فربههههت ههها و
لوگیرا از به هدر ر فت چن

بزرگی در دستیابی به فربت هاست.
صبً
َ -77ء غ َهسم
ًم َّ
َ
عمرغ ی َ
َّ
نَ ُهء ن ز َ مع شی س هَقَص بشهههلار که چن اگر زیاد شهههود با پیرا

الرت را در روزگههار کودکی غنیلههت غنیلت شههلردن ایام کودکی و
وانی

کاهش و نقصان می یابد.
-78نًب ر عیک ء عفم ن من
بً ر صی مع وجر قهص هرکس در سپیده دم به شکار اقدام کند تاخیرنداشت در چن

در سههعی و تالشههت بشههتا و بدان که سهههرات بیشهههیدن به کار و

موفق می شود.
رص َ سعش نا ر ف ٍة
َ -79ء ُرغ سف َ
َ َّ
قفمً هً َل ُمهًه َمن َف َرص کنی ک به چرزوهایش می رسههد کسههی

حرص را رهان ک تا در راحتی زندگی نکوهش حرص و طلف

که حرص بورزد.
ض ُّر شا ُ َرجء هَوَعَس
-81قَ یَ ُ
ُر َّ َ
صوء مً َ
ومًنَ سب َ
غص درحاتی که امید به ن عش را دارا چه تک

گاهی اوقات چیزا ضهههرر می رسهههاند اا سی ان تُح ّوا شیواً و هو شرّ
بسههها چ بهههاف و ز التی که در گلوا

شیر تشنه اا گیر کند.
َ -81قًت قف

َمر قًئفةل س
َ
ن فیًة َ َقًئق ء ثء ن زندگی دقیقه ها و ثانیه هاست.

تپش هاا قلب انسان به او می گوید که زندگی کوتاه است.

کرمةٌ
-82نا ُجبن ٌ
عًر ء نا الق سم َم ُ
ء َمر َ بً ُجبن ال یَهجء من قَ َر بزرگی و ود دراد و انسهههان با ترس از شجاات.
در ترس اار و ن نگ و در شههه جا ات

قضا و قدرت نجات نلی یابد.
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ن کو هش ترس و سهههه تودن

-83ء مً مًل ء الهفءنَ ال ء ئع
ل
ُ
ء ال بُ َّ یءمً ن َر َّ ء ئع و به نا چار روزا با ید ای ا ما نت ها خانواده خو نیست.

ماک و خانواده چیزا چز امانت نیسههتند وابستیی و تعلق خاطر به ماک و

بازگردانده شوند.
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آیه

مفهوم

ترجمه

-84ال تترک الدنیا بذریعة الحصول علی األخرة:

دنیا را به بهانة رسیدن به آخرت ترک مکن

نیة
-85و أَنفقوا ممّا رزمناهم سرّاً و عال ً

از آنچه به آنها روزی دادهایم در نهان و آشکار انفاق انفاق کردن در نهان و آشکار
کردند.

-86لِمَ تقولونَ ما التفعلونَ

چرا میگویید آنچه را که انجام نمیدهید

غافل نشدن از دنیا و اعمال آن

یکسان نبودن حرف و عمل

-87تری الجبال تحسبها جامدة وهی تمُّرَ مَرَّ کوهها را میبینی و آنها را بیحرکت به شمار حرکت زمین
میآوری در حالیکه آنها همانند ابر ،حرکت میکنند.
السّحاب:
-88التبطلوا صدقاتکم بالمنّ و إللذی:

صدقههایتان را با منت و اذیت از بین مبرید

خوبی را با بدی از بین مبرید

-89قدتبیّن الرشد من الغیّ

هدایت از گمراهی ،جدا و مشخص شده است

روشن بودن راه حقّ

-90أنَّ یوم الفصل میقاتهم أجمعین

همانا روز جدایی (قیامت) وعده دیدار همةشان است روز قیامت

-91القناعةُ کنزُ الینفذ

قناعت گنجی است که پایان نمیپذیرد

قناعت گنج پایان ناپذیر

-92فلن تَجد لِسنة اهلل تبدیالً

پس هرگز برای سنت الهی تبدیل نخواهید یافت

تبدیل ناپذیری سنّت الهی

-93الرائد الیکذّب أَهله

راهنما به پیروانش دروغ نمیگوید

وای به روزی که بگندد نمک

-94کمال الجود بذل الموجود:

اوج و کمال جود و بخشش این است که هر چه
داری ببخشی.

باالترین مرتبة بخشش

زبان اندازهاش کوچک و گناهش بزرگ است

زبان با کوچکیش میتواند گناهان
بزرگی مرتکب شود.

-95اللسان جِرمهُ صغیر و جُرمه کبیٌر:
-96علینا أن نتخّذَ الشهداء سراجاً یرشدنا:

برماست که شهداء را چون چراغی برگزینیم که به شهداء الگو و مشعل هدایتند
راه حق هدایت میکند.

-97من یتامّل قبل الکالم یسلم من الخطا

هر کس قبل از صحبت بیاندیشد از اشتباه در امان سنجش در سخن گفتن
میماند.

-98لوعَلِم الناقص بنقصه لکان کامالً

اگر ناقص نقصش را میدانست قطعاً کامل بود

-99العامل بالعلم کالسائد علی الطریق الواضح

عمل کننده به علم همانند حرکت کننده در راهی اهمیت علم در هدایت
روشن است.

-100الذی صادق االضیاء فهو منهم و الذی
صادق االشراء فهو ملنهم

کسی که با خوبان هم نشینی کند از آنهاست.
و کسی که با بَدان همنشین کند از آنهاست.
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هر کس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابوالدهر بماند
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سواالت کنکور  99درس عربی – رشته تجربی
** عیّن األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیة ()35 -26
« -26قُل یا أهل الکتاب تعالَوا إلی کلمةِ سواءٍ بَیننا و بینکم ألّا نَعبد إلّا اللّه :»..........بگو ای اهل کتاب.................
 )1بسمت سخنی یکسان بین ما و خودتان بیابید که ،بجز خداوند را نپرستیم....
 )2بسوی سخنی بیابید که بین ما و شما یکسان بوده است و فقط اللّه را بپرستیم....
 )3بسوی کلمه ای بشتابید که بین شما و ما برابر بوده است و بغیر از اللّه را نپرستیم....
 )4بسمت کلمهای یکسان بشتابید که بین ما باشد ،و اینکه فقط خداوند را بپرستیم....
« -27علینا أن نحترم األدیانَ اإللهیّة و أن نتعایش مع المتقدین بها تعایشَا سِلمیَّا!»:
 )1بر ما است به دینهای خدایی احترام گذاریم و با کسانی که به خدا اعتقاد دارند با مسالمت زندگی کنیم!
 )2بر ما است که به ادیان الهی احترام بگذاریم و با معتقدین به آنها زندگی مُسالمتآمیزی داشته باشیم!
 )3بر ما واجب است که به ادیان خدایی احترام کنیم و با کسانی که معتقد هستند با مسالمت زندگی کنیم!
 )4بر ما الزم است دینهای الهی را محترم شمرده با معتقدان به آن زندگی سالمی را داشته باشیم!
« -28الفشلُ تَحمُّله صعبً ولکنَه یَخلقُ لک فُرصًا ستستفید منها للنَجاح!»:
 )1تحمّل شکست دشوار است ولی شکست برای تو فرصتی را میآفریند که از آن در پیروزی استفاده میکنی!
 )2پذیرش شکست سخت است لکن موقعیّتهایی برای تو خلق میشود که از آن برای پیروز شدن استفاده میکنی!
 )3شکست خوردن و پذیرش آن دشوار است امّا موقعیّتهایی که برای تو خلق میکند ،از آنها در پیروزی استفاده خواهی کرد!
 )4شکست تحمّلش سخت است ولیکن برای تو فرصتهایی میآفریند که از آنها برای پیروز شدن استفاده خواهی کرد!
« -29کم شخصًا نعرف أنّهم یعلمون بما یقولون ،فیؤثِّرون علینا تأثیرًا عمیقًا ال نَجد مثلَه فی اآلخرین؟!»:
 )1چند شخص را میشناسیم که میگویند چیزی را که بدان عمل میکنند ،پس بر ما تأثیر عمیقی میگذارند که همانند آن را در
دیگران نمییافتیم؟!
 )2چند شخص را شناختهایم که به چیزی که میگویند عمل میکنند ،و بر ما آنچنان تأثیری دارند که در دیگران مثل آن
را نیافتهایم؟!
 )3چند نفر را میشناسیم که آنها چیزی میگویند که عمل میکنند ،و بر ما آنچنان اثری دارند که در افراد دیگر همانندش
را نمییابیم؟!
 )4چند نفر را میشناسیم که به آنچه میگویند عمل میکنند ،پس بر ما تأثیر عمیقی میگذارند که در دیگران مثل آن را نمییابیم!
« -30یستطیع الناسُ أن یقرؤوا من الکتب ما یحبّونها إلّا مَن لیس لهم فکرً قادر علی تمییز المسائل!» :مردم میتوانند.......
 )1از کتابها هر چه دوست میدارند بخوانند ،جز کسانی که توانایی برای تشخیص امور ندارند!
 )2بخوانند هر آنچه را از کتابها که دوست دارند ،مگر آنکه قدرت جدا کردن امور را نداشته باشند!
 )3از کتابها آنچه را دوست دارند بخوانند ،مگر آنان که فکری قادر بر تشخیص مسائل نداشته باشند!
 )4کتابهایی را که دوست میدارند بخوانند ،مگر اینکه نتوانند با فکر و توانائی مسائل را از یکدیگر جدا کنند!
« -31هذا المعلِّمُ قد قام بتشکیل فَریقَینِ یجتهد العِبوهما فَرحینَ ستَة أیّامٍ من االُسبوع اِجتهادُا!» :این معلّم ..............
 )1با خوشحالی به تشکیل دو گروهی اقدام نموده که بازیکنان آنها شش روز از هفته را بسیار تالش میکنند!
 )2با شادی به شکل دادن دو گروه که بازیکنان آنها شش روز هفته را به سختی تالش می کنند ،اقدام مینماید!
 )3اقدام به تشکیل دو تیم کرده است که بدون شک بازیکنانشان در شش روز از هفته با خوشحالی ،تالش میکنند!
 )4اقدام به شکل دادن تیمهایی کرده که بازیکنانشان با شادی ،شش روز هفته را تالش فراوان مینمایند!
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« -32طوبی لِمن یُعودُ لسانَه علی الکالم اللّیّن حتّی ال یخافَ النّاسُ منه بل یُقبلون علیه!»:
 )1خوشا به حال کسی که زبان خود را به کالم نرم عادت دهد تا مردم از او نترسند بلکه به او روی آورند!
 )2خرّم آن کس که زبان او به سخن لطیف عادت نماید تا زمانی که مردم از او نترسند و او را قبول داشته باشند!
 )3خوشا آن کس که زبانش را به کالمی لطیف عادت دهد تا نه تنها مردم از او نترسند بلکه به او روی آورند!
 )4خوش به حال آن کسی که زبانش به سخن نرم عادت کند تا اینکه مردم از او نترسند و نیز او را بپذیرند!
 -33عیّن الصَحیح:
 )1التفکُر ساعتین خیرً من العبادة ساعاتٍ :مدّت دو ساعت فکر کردن بهتر از ساعاتی از عبادت است!
 )2العُقالء الیقفون ما لیس لهم به علمٌ :انسانهای عاقل بر چیزی که به آن علمی ندارند ،توقّف نمیکنند!
 )3إنّ النّفس المطمئنّة التأخذ اطمئنانها إلّا من ربّها :نفس مطمئنّه آرامش از هیچ کس جز از خدا نمیگیرد!
 )4بعد أن فکَّر لحظاتٍ وَجَدَ المأمنَ الّذی کان قد لَجأ إلیه قبل هذا :بعد از اینکه لحظاتی فکر کرد محلّ امنی را که قبل از این به
آن پناه برده بود ،یافت!
 -34عیّن الخطأ:
 )1تجری میاه الشّالّل من األعلی إلی األسفل مِّتتالیةً :آبهای آبشار از باال به پایین پشت سر هم جاری میشوند!
 )2رائحةُ ماء المستنقعات کریهةٌ ألنّه ال یتحرَّک :بوی آب مردابها ناخوشایند است زیرا حرکت نمیکند!
 )3ال عَجبَ فی أن نُؤجِّل أعمالَنا الحسنة :هیچ نعجّبی نیست که در کارهای خوبمان عجله کنیم!
 )4الیُغرِق فی المدح و الذّم ألّا األحمقُ :فقط احمق در ستودن و مذمّت کردن اغراق میکند!
« -35عالمترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزود!» .عیّن الصَحیح:
 )2األعلم النّاس مَن قد یجمع علی علمه علم النّاس!
 )4أعلم من النّاس هو الّذی قد جمع إلی علمه علمَ النّاس!

 )1أعلم النّاس مَن جَمع علمَ النّاس إلی علمه!
 )3األعلم من النّاس الذی یجمع علمَ الناس إلی علمه!

** اِقرأ النّص التّالی ثمّ أجب عن األسئلة ( )42 -36بما یناسب النصّ:
أوّلُ خُطوة (= قدم) فی تغییر الحیاة هی االعتناء باالُمور المهمّة و االهتمام بها .و من جملة هذه االُمور هی معرفة آمالنا و أحالمنا و
کذلک األهداف الّتی جعلناها لحیاتنا و السعی وراء تحسینها .و المهمُّ هو أن نَعلم أنّ حصول الحیاة السعیدة لإلنسان بحاجة اِلی
التأمّل فی الحیاة األخالقیة و ارتقانها و کذلک الحیاة الصحیّة معًا ،ألنّ الصحّة ال تَبقی دائمًا فإنّ البدن یتعرَّض لتغییرات جَسدیَة مختلفة و
کذلک روحیّةٍ و عاطفیّة بمرور السنوات!
فمن التَّوصیات األکیدة فی هذا الجانب هو االهتمام بتغذیة الجسد و الذّهن معًا و ذلک لتشکیل حیاةِ متوازنة تُناسب التغییرات
الجسدیّةَ الّتی تَحصل له مع الزمن .و من الجدیر بالذّکر أنّ ممارسة التمارین الریاضیّة المفیدة تُساعد الشّخص علی حیاة أکثر صحّةً و
سعادةً فی الجانب الجَسدی و الذّهنی!
 -36عیّن الصَحیح:
 )1الرِّیاضات البدنیّة ال تُساعد إلّا الجسمَ!
 )2الصحّةُ تَستمرَ فی الحیاة مادام اإلنسان یَطلبها!
 )3التغییرات الجسدیّة و الروحیّة و العاطفیّة ال تظهر لنا إلّا بعد ز من قلیل جدًّا!
 )4من استطاع أن یُمیّز بین اُموره المهمّة و بین غیرها ،قام بأوّل خطوة فی تشکیل الحیاة السعیدة!
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 -37کیف نَغیّر حیاتنا للوصول إلی التوازن؟ عیّن الخطأَ:
 )1بالقیام بممارسات ریاضیّة تحافظ علی صحّة األبدان!

 )2بالتعرّض للتغییرات أمام األمور و الحوادث و األشیاء!

 )3باالهتمام بالجانب الذّهنیّ و المحاولة إلخراج الرذائل منه!

 )4بتغذیة البدن بالموادّ اللّازمة الّتی تحافظ علی سالمة األبدان!

 -38ماذا یُعیننا حین أردنا أن نحصل علی السّعادة فی الحیاة؟ عیّن الصَحیح:
 )1االهتمام الکثیر باالُمور األخالقیّة و الصحیّة!

 )2قلّة مالحظتنا إلی مرور الزّمان و تأثیره علینا!

 )3االتّکاء علی آمالنا و أحالمنا یضمن لنا کلّ شیء!

 )4الصحة الجسدیة تُغنی من کلّ شیء فإنّها تضمن السعادة!

 -39عیّن ما هو أنسب لعنوان النصّ:
 )1الحیاة السعیدة

 )3الحیاة الصحیّة و أثرها

 )2الریاضات المفیدة

 )4أثر الصحّة فی معرفة اآلمال

* عیّن الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی ()42 -40
« -40یَتعرّض»:
 )1فعل مضارع -للغائب -ماضیه «تعرَّض» و مصدره «تَعریض» من وزن «تفعیل»
 )2مضارع -للغائب -حروفه األصلیّة ثالثة ،و مصدره «تعرُّض»  /فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیة
 )3مضارع -حروف األصلیّة «ع ،ر ،ض» و حروفه الزائدة «ی ،ت» و مصدره من وزن «تفعّل»
 )4فعل مضارع -للمخاطب -له ثالثة حروف أصلیة و حرفان زائدان (= مزید ثالثی)  /فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیة
« -41تُساعد»:
 )1مضارع -حروفه األصلیة ثالثة «س ع د »  /مع فاعله جملةٌ فعلیة ،و مفعوله «الشخص»
 )2مضارع -للمؤنّث -حروفه األصلیة «س ،ا ،د» و مصدره «مساعدة» من وزن «مفاعلة»
 )3فعل مضارع -للمخاطب -له ثالثة حروف أصلیّة و حرف زائد و هو األلف  /مع فاعله جملةٌ فعلیة
 )4فعل مضارع -له ثالثة حروف أصلیة و حرفان زائدان  /فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیة ،و مغعوله «الشخص»
« -42أوّل» :
 )1اسم -من األعداد الترتیبیّة -مفرد مذکر  /مبتدأ ،و الجملة اسمیة
 )2اسم -مفرد مذکّر -نکرة  /مبتدأ و خبره «خطوة» و الجملة اسمیة
 )3مفرد مذکّر -من األعداد الترتیبیّة -معرفة  /مبتدأ و مع خبره جملةٌ اسمیةٌ
 )4من األعداد األصلیّة -للمفرد المذکّر -نکرة  /مبتدأ و مع خبره جملةٌ اسمیةٌ
** عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التالیة ()50 -43
 -43عیّن الخطأ فی ضبط حرکات الحروف:
 )1اِستَلِم األدویة فی الصَّیدلیّةِ فی نِهایةِ مَمَرِّ المُستَوصَف!

 )2للزَّرّافةِ صوَت یُحذِّرُ الحَیوانات حَتّی تَبتَعِدَ َعنِ الخَطر!

 )3إنَّ االمتَحانات تَساعدُ طُلّابَ المَدارِسِ لِتَعَلُّم درُوسِهم!

 )4عَلی کُلِّ النّاسِ أن یَتَعایَشوا مَعَ بَعضِهم تَعایُشًا سِلمیًّا!

 -44عیّن المناسب للفراغ .............« :یَجعل الجوَّ لطیفا و نحن نَستفید منه فی األیّام الحارّة!»:
 )1الحاسوب

 )2تیّار الماء

 )3مکیّف الهواء

 )4تیّار الکهرباء

 -45عیّن الخطأ عن عالمات «المؤمن»:
 )1ورعه ثابت فی الخفاء و العَلَن!

 )2الیصبر إلّا قلیالً عند المصیبة!

 )3صدِقه دائمیّ عند الخوف و الرجاء!

 )4الیَحلم إلّا کثیرًا عند ما یغضب!
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 -46عیّن ما لیس فیه اسم التفضیل:
 )1أکبر حیوان نراه حولنا هو الفیل!

 )2یَجب أن نَری اآلخَرین أحسن منّا!

 )3أحسن إلی النّاس کما ترید أن یُحسنوا إلیک!

 )4أکره األعمال لقطع التّواصل بین النّاس هو الغیبة!

 -47عیّن ما فیه «نون الوقایة»:
 )1أتمنَّی أن اَصعدَ إلی ذلک الجبل المرتفع!

 )2التَحزنی یا صدیقتی العزیزة علی هذه المشکلة!

 )3اُختی! یجب علیکِ أن تُعیِّنی برنامجک فی االُسبوع!

 )4کان صدیقی فی البحر ،فنادی :إن لم تُعینونی أغرق!

 -48عیّن الصحیح للفراغین:
«ذهبت مع اُسرتی إلی سفرة یوم األحد .طالت سفرتُنا ثالثة أیّام .رجعنا فی الساعة السابعة صباحًا .کنّا خمس ساعات فی الطریق.
فوصلنا فی الساعة  ............من یوم  ............إلی بیتنا!».
 )1الثانی عشر  /الثالثاء

 )3الثانی عشر  /األربعاء

 )2الثانیة عشرة  /األربعاء

 )4الثانیة عشرة  /االثنین

 -49عیّن الفعل الّذی الیُمکن أن یَّقرأ مجهوالً (علی حسب المعنی):
 )1أخبرت الطالبات کلّهنَ بهذا الخبر المهمّ!

 )2أرضعت االُمّ الحنون ولدها و هو صغیر جدًّا!

 )3أرسلت قوانین الشریعة فی الکتب السّماویة للناس!

 )4أغلقت أبواب المدرسة یومَ امس بسبب األمطار الکثیرة!

 -50عیّن ما فیه الخبر من نوعیه :االسم و الجملة:
 )1دوَر الدّالفین فی تمییز أماکن تجمُّع األَسماک أمرٌ مهمّ لإلنسان!
 )2الدالفینُ عدُوةٌ لسمک القرش فحینما تراه تتجمّع حوله و تقتله!
 )3هذه الحیوانات تُحیِّرنا جدًّا فی اُسلوب حیاتها و کثرة جمالها!
 )4الدّلفین حیوان ذکیّ و هو یُحبّ اإلنسان و مساعدته مهما أمکن!
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سواالت کنکور  99درس عربی – رشته ریاضی
** عیّن األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیة ()35 -26
« -26یا أیّها النّاس؛ إنّا خَلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شُعوبّا و قبائلَ لتَعارَفوا :»..........هان ای مردم.................
 )1همانا شما را از یک نر و یک ماده آفریدیم و شما را ملّتها و قبایل قرار دادیم تا با یکدیگر آشنایی یابید! ...
 )2شما را قطعاً بشکل نر و ماده آفریدهایم و ملّتها و قبایل را در شما قرار دادیم باشد که با هم انس بگیرید! ....
 )3شما را بدون شک بصورت مذکّر و مؤنّث آفریدهایم و شعبهها و عشیرهها از شما قرار دادهایم تا یکدیگر را بشناسید! ....
 )4قطعاً ما شما را از یک مرد و یک زن خلق کردیم و به هیئت اقوام و قبیلهها پدید آوردیم تا شاید یکدیگر را بشناسید! ....
« -27مَن أراد أن یَنجحَ فی حیاته فلیجعلِ السّعیَ صدیقَه الحمیم و التّجرِبةَ مستشارَه الحَکیم !»:
 )1کسی که خواسته است در زندگیش پیروز گردد ،تالش را دوستی گرم و صمیمی و تجربه را مشاوری حکیم برای خود قرار میدهد!
 )2هر کسی که می خواهد در زندگی خود موفّق شود باید سعی کردن را دوستی صمیمی و تجربه کردن را مشاوری دانا قرار دهد!
 )3آنکه پیروز شدن را در زندگیش خواسته است ،دوست صمیمیاش را سعی کردن و مشاور دانایش را تجربه قرار میدهد!
 )4هر کس بخواهد در زندگی خود موفّق بشود ،باید تالش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند خویش قرار دهد!
« -28إذا نَعیب عملَ أحدِ ثُمّ نَفهم انّنا کُنَا مخطئین یَجب علینا أن نَعتذر منه مُعترفین بذلک ،و هذا دلیلٌ علی شجاعتنا!»:
 )1آنگاه که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم ،باید اعتراف کرده عذرخواهی کنیم ،که این دلیل بر
شجاعتمان است!
 )2وقتی از کار فردی عیب میگیریم سپس می فهمیم که خطا کرده بودیم ،باید ضمن اعتراف به آن ،از او معذرتخواهی کنیم ،و این
دلیلی بر شجاعت ماست!
 )3اگر عمل کسی را عیب بدانیم آنگاه بفهمیم که خطا کردهایم ،بر ما واجب است معذرتخواهی کرده اعتراف کنیم ،که این دلیلی
بر شجاعت ما میباشد!
 )4هرگاه از عمل کسی عیبجویی کنیم آنگاه بفهمیم که ما خطاکاریم ،حتماً باید بخاطر آن عذرخواهی کنیم در حالیکه به آن اعتراف
کنندهایم ،و این دلیلی بر شجاعتمان خواهد بود!
« -29إنّ الهَمس الّذی یمنعک عن التعلّم فی الصّف ،یضرّک ضررًا التتنبّه إلیه إلّا فی نهایة السّنة!»:
 )1آهسته سخن گفتنی که تو را از آموزش در کالس باز دارد ،کامالً به تو ضرری میزند که متوجّه آن نمیشوی مگر در پایان سال!
 )2در کالس درگوشی سخن گفتن ،تو را از آموختنی باز میدارد که به تو قطعاً ضرر میزند و متوجّه آن نمیشوی مگر در پایان سال!
 )3آهسته سخن گفتن در کالس ،تو را از یادگیری باز میدارد و به تو ضرر میزند به گونهای که فقط در پایان سال متوجّهش میشوی!
 )4پچ پچ کردنی که تو را از آموختن در کالس باز دارد ،به تو ضرری میزند که فقط در پایان سال متوجّه آن میشوی!
« -30هناک سبعة نجوم منیرة کمجموعةٍ من الدُّرر بین مئات آالف نجمة اُخری فی السّماء تُسمی الدبّ األکبر!»:
 )1هفت ستارهی نورانی که چون مجموعهای از مروارید در میان صد هزار ستارهی دیگر در آسمان هستند ،دبّ اکبر را تشکیل
میدهند!
 )2هفت ستارهی درخشان که چون مجموعهای از مرواریدها در میان صدها و هزاران ستارهی دیگر در پهنهی آسمانند ،دبّ اکبر
میباشند!
 )3هفت ستارهی در خشان همچون مجموعهای از مرواریدها در میان صدها هزار ستارهی دیگر در آسمان وجود دارد که دبّ اکبر
نامیده میشود!
 ) )4هفت ستارهی تابان مجموعهای چون مروارید هستند که در میان صدها ستارهی دیگر در پهنهی آسمان قرار دارند و دبّ اکبر
نامیده میشود!

۵۸

« -31قوّةُ هذا اإلعصار تَسحب األسماکَ إلی مکان بعید علی بُعد مانَتَی کیلومترٍ من المُحیط األطلسیّ!»:
)1
)2
)3
)4

قدرت این گردباد ماهیها را به مکانی دور ،در فاصله ی دویست کیلومتری از اقیانوس اطلس میکشانَد!
چنین گردبادی با قدرت ،ماهیها را به مکان دور ،در دویست کیلومتر دورتر از اقیانوس اطلس میاندازد!
نیروی این طوفان ماهیها را بسوی مکان دور ،در دویست کیلومتر آن طرفتر از اقیانوس اطلس میکشانَد!
این گردباد با نیروی زیاد ،ماهیها را بسمت مکانی دوردست ،در فاصله ی دویست کیلومتری اقیانوس اطلس پرتاب میکند!

« -32عُمر نوعٍ من هذه األشجار الطویلة العجیبة قد یَصل إلی أکثر من خمسمانة سنةٍ!»:
 )1یک نوع از این درختهای بلند ،عمرش شگفتانگیز است ،گاهی به بیش از پانصد سال میرسد!
 )2یک نوع از این درختهای بلندِ شگفتانگیز ،عمرشان قطعاَ بیشتر از پانصد سال است!
 )3عمر نوعی از این درختان که بلند و عجیب هستند قطعاَ بیشتر از پانصد سال است!
 )4عمر نوعی از این درختان بلندِ عجیب گاهی به بیش از پانصد سال میرسد!
 -33عیّن الصَحیح:
 )1لن تکون الحیاةُ دون نقص ولکنّها جمیلة دائمًا :زندگی را هرگز بدون نقص نخواهی یافت ولی همیشه زیباست!
 )2ذهبنا إلی غابة و رأینا هناک آیات ربّنا الکبری :به جنگلی رفتیم و در آنجا نشانههای پروردگار بزرگمان را دیدیم!
 )3طوبی لمن یَجتنب الکذبَ و إن کان للمزاح :خوشا به حال کسی که از دروغ گفتن دوری میکند ،اگرچه برای مزاح باشد!
 )4إنّ العین التُدور فی اتّجاهین إلّا فی بعض الحیوانات کالحرباء :چشم بعضی حیوانات مثل حرباء در دو جهت مختلف میچرخد!
 -34عیّن الخطأ:
 )1تُعیننی المعلّمةُ فی الدّروس الصّعبة إعانةُ :معلّم مرا در درسهای مشکل بدون شک یاری میکند!
 )2إنَّ العلوم النّافعهٌ تُتیر عقل اإلنسان و قلبه :قطعاً علوم سودمند عقل انسان و قلبش را روشن میکند!
 )3سیَمأل اللّهُ جمیعَ نواحی األرض سالمٌا شامالً :خداوند همهی نواحی زمین را از صلحی فراگیر پر خواهد کرد!
 )4ربّنا هو الّذی یحمینا من شرور الحادثات دائمًا :خدای ما کسی است که در پیشامدهای بد همواره نگهدار ماست!
« -35یک ساعت تفکّر بهتر از هفتاد سال عبادت است!» .عیّن الصَحیح:
 )1تفکّر ساعةٍ خیرٌ من عبادة سبعین سنة!

 )2الساعة فی التفکّر أفضل من سبعین سنة العبادات!

 )3التفکّر فی الساعة خیرٌ من العبادة من سبعین السّنة!

 )4ساعة واحدة من التفکّرات أفضل من سنة سبعین من العبادات!

** اِقرأ النّص التّالی ثمّ أجب عن األسئلة ( )42 -36بما یناسب النصّ:
یُعدَّ (یُعتبر) صیدُ األسماک من أکثر المِهن الّتی یَشتغل بها اإلنسانُ لیدیر عیشَه خاصَّةُ فی المناطق الساحلیّةِ أو المناطق المُحاطة
بالبُحَیرات و األنهار ،بحیث تُشکِّل لحومُ األسماک واحدة من أهمِّ مصادر الغذاءِ الّتی یَستفید منه اإلنسانُ فی العالم .کما کانت
األسماک مَصدرًا غِذائیًّا مُهمًّا لإلنسان فی العصور القدیمة ،و قد وَجدت الکثیرُ من النُّقوش الحَجریّة القدیمة لعصر الفراعنة الّتی تدلُّ
علی صیدهم األسماکَ و طریقة قیامهم به تَعذِّیهِم علیها ،إضافة إلی هذا لم یجد االنسانُ صعوبة فی الحصول علیها!
تحوَّلت مهنةُ صَید األسماک إلی ریاضةٍ مَحبوبة لَدی العید من النّاس حیثُ یَبلغُ مَن یُمارسونَها حَوالی مَالیینَ من النّاس .فهناک
بعضُ النّاس حینَ یَذهبون إلی المناطق الّتی تُوجد فیها هذه اإلماکانیَةُ یَشتغلون بالصّید لکنّه بوسائط بسیطةٍ؛ و تحوّلت طُرقُ
الصّید علی َمرِّ الزّمان و تَعدَّدت الطرقُ المُستخدَمة فی صّید األسماک!
 -36عیّن الصَحیح :النقوشُ الحجریة القدیمة تدلُ علی أنّ..............
 )1الناس کانوا یَتمنَّون أن یرفعوا مشکلةَ جوعهم!

 )2صید األسماک کان مهنةٌ حدیثة النتعلَّمها من أجدادنا!

 )3مرور الزمان قد سبّب تحوُّالً فی کیفیّهُ صید األسماک!

 )4مصدرُا غذائیًّا وحیدًا و مهمًّا من القدیم کان لحم األسماک!
۵۹

 -37عیّن الخطأ :لماذا کان صید األسماک من أهمَ المهِنَ من قدیم الزمان لإلنسان؟
 )1ألنّ السمک کان ثروةً طبیعیة یَجدها النّاسُ فی الطبیعة!
 )3الَنّه کان سهالً لإلنسان أن یَحصِل علیه لیرفع حوائجَه به!

 )2ألنُهم کانوا یَملؤون ساعاتِ فراغهم باالشتغال بهذا العمل!
 )4ألنّ صید األسماک ال یَسدٌ جوعَه فقط بل یُساعده علی إدارة حیاته!

 -38عیّن الخطأ :مَضی الزمانُ و عَلم النّاسُ...............
 )1السُّبل المختلفة لصید األسماک!

 )2کیفیّةَ استخدام صید األسماک کریاضة!

 )3کیف یَشتغلون بالصّید بالوسائط البسیطة!

 )4أنّ لحم األسماک هو فی کلّ مکانٍ أفضلُ مصدرٍ لغذائهم!

 -39اُذکر ما لم یأت فی النصّ:
 )1الصیّادون غیَّروا اُسلوبَ عَملهم علی مرّ الزمان!

ق کثیرة للصّید یَعرفها الناس کلّها من القدیم!
 )2هناک طر ٌ

 )3بَعضُ النّاس یَملؤون ساعات فراغهم بالقیام بصید السمک!

 )4لم یکن یستفید الناس من الوسائط الثّقیلة و الحدیثة للصید!

▪

عیّن الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی ()42 -40

« -40یَشتغل»:
 )1مضارع -للغائب -حروفه األصلیة ثالثة ،و مصدره ««اشتغال» /فعل و فاعله «اإلنسان»
 )2فعل مضارع -للغائب -له ثالثة حروف أصلیة و حرفان زائدان (= مزید ثالثی) /فعل و فاعله محذوف
 )3مضارع -مادّته أو حروفه األصلیة «ش ،غ ،ل» ،و مصدره علی وزن «انفعال» /فعل و فاعله «اإلنسان»
 )4فعل مضارع -حروفه األصلیة ثالثة ،و له ثالثة حروف زائدة /فعل و فاعله «اإلنسان» و الجملة فعلیة
« -41تَشکِّل»:
 )1فعل مضارع -للمفرد المؤنّث الغائب (أی للغائبة)  /فعل و فاعله «لحوم» و الجملة فعلیة
 )2مضارع -للغائبة -ماضیه «تَشکَّل» و مصدره «تَشکُّل» علی وزن تفعّل /فاعله «لحوم»
 )3مضارع -للمخاطب -حروفه األصلیة «ش ک ل» و مصدره «تشکیل» علی وزن «تفعیل» /مع فاعله جملةٌ فعلیة
 )4فعل مضارع -للمؤنّث -له ثالثة حروف أصلیّة و حرف واحد زائد (= مزید ثالثی) /فاعله «األسماک» و الجملة فعلیة
« -42مصادر» :
 )1اسم -جمع مکسّر أو تکسیر (مفرده «مصدر» مذکر) /مضاف إلیه و المضاف« :أهمّ»
 )2جمع مکسّر -اسم مکان (فعله «صدر» و مصدره «تصدیر» /مضاف ،و المضاف إلیه« :الغذاء»
 )3جمع تکسیر -اسم مکان (علی وزن «مَفعل» من فعل ثالثی) /مضاف إلیه ،و المضاف« :الغذاء»
 )4اسم -جمع مکسّر (مفرده «مصدر» مذکر) -اسم مفعول (مأخوذ من فعل «صدر») /مضاف إلیه و مضاف
** عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التالیة ()50 -43
 -43عیّن الخطأ فی ضبط حرکات الحروف:
 )2عالِمٌ یُنتَفَع بِعلمِهِ خَیرً مِن ألفِ عابِد!

 )1ثَمرة العِلمِ إخالص العَمَل!

 )4الشَّجَرة الخانَقةُ شَجرةٌ تَنمو فی بَعضِ الغابات االُستُوائیة!

 )3تُؤدّی الدَّالفین دَورًا مُهمًّا فی الحَربِ و السِّلم!
 -44عیّن الصَحیح:
 )1العُمالء :هم الّذین یعملون لراحة النّاس!

 )2الحَنیف :هو الّذی الیعبد إلّا اللّه الواحد!

 )3البُحیرة :یدخل ماء األنهار فیها و هی أکبر من البحر!

 )4یوم الخمیس :الیوم السادس من االُسبوع و قبله یوم الجمعة!

۶۰

 -45عیّن الصَحیح للفراغ« :نجح سعیدٌ فی المسابقة و حصل علی الجائزة الذهبیّة ،فهو الفائز»!..........
 )1األحد

 )3الواحد

 )2األوّل

 )4االُولی

 -46عیّن ما فیه اسم التفضیل و اسم المکان معاً:
 )1إنّ بعض المتاجر مفتوح إلی نهایة اللّیل!

 )2رأیتً مکتبة فی مدینتنا کانت من أکابر مکاتب العالم!

 )3نُحبّ أن نشتری ما نریده بثمن أرخص و نوعیّة أعلی!

 )4یجب أن یکون لون جدار المطابخ خاصّة فی األماکن العامّة أبیض!

 -47عیّن ما لیس فیه «نون الوقایة»:
 )1یُساعدنی کالمُ صدیقی إلصالح نفسی!

 )2اَقول لزمیلی أ ِعنِّی فی حلّ هذه المسألة!

 )3یَتمنَّی أخی أن یصل إلی المراحل العالیة فی العلم!

 )4أعاننی صدیقی فی تَعلُّم دروسی الصّعبة فشکرته کثیرًا!

 -48عیّن الصحیح للفراغین:
«ذهبتُ مع أحد عشر زمیالً من زمالئی إلی المکتبة فی الساعة السابعة صباحًا ،رجع ِمنّا زمیالن اثنان ولکنّنا بقینا خمس ساعات
هناک .عند الرجوع کان عددنا  ...........أشخاص و کانت السّاعة...........
 )2تسعة  /ثانی عشر!

 )1عشرة  /ثانی عشر!

 )4تسعة  /الثانیة عشرة!

 )3عشرة  /الثانیة عشرةً!
 -49عیّن ما فیه الحال:

 )1إنّ شجرة الخبز شجرة عجیبة و تحمل األثمار فی نهایة األغصان!  )2رأیت شجرة الخبز و هی تحمل أثمارها فی نهایة أغصانها!
 )4شجرة الخیز شجرة تحمل أثمارها فی نهایة أغصانها!

 )3رأیت شجرة الخبز الّتی تحمل األثمار فی نهایة األغصان!
 -50عیّن ما لیس فیه مفهوم الحصر:

 )2الیستر الناسُ إلّا ما یخافون من عواقب جهره!

 )1النأخذ إلی موقف التّصلیح إلّا السّیارةَ المعطّلة!

 )4لم تکن السّالمة إلّا بالذّهن السّلیم!

 )3یتناول هذا المریضُ أنواع الفواکه إلّا التّفاحَ!

۶۱

