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بخش اول
قواعد

اسلوب شرط و ادوات آن

قواعد این درس در مورد جمالت شرطی است. به کلماتی که در ابتدای جمالت شرطی می آیند، »ادوات شرط« گفته می شود. مهم ترین ادوات شرط عبارتند از: 
گر(، ... »َمْن« )هر کس(، »ما« )هر چه(، »ِإْن« )ا

معموالً این ادوات بر سر عبارتی می آیند که دو فعل دارد؛ فعل اول را »فعل شرط« و فعل دوم را »جواب شرط« می نامند. )این ادوات گاهی در شکل ظاهری 
فعل شرط و جواب شرط نیز تغییراتی را ایجاد می کنند.(

مثال: َمن یَدُرْس، یَنَجْح. )هر کس درس بخواند، موّفق می شود.(
جواب فعل    ادات 
شرط شرط    شرط 

همان طور که می بینید در اسلوب شرط، انجام شدن فعل شرط، شرِط به وقوع پیوستن جواب شرط است؛ در مثال باال، »یَدُرْس« فعل شرط است؛ زیرا »درس 
خواندن«، شرط »موّفق شدن« است و »یَنَجْح« جواب شرط است؛ زیرا »موّفق شدن«، نتیجه و جزای »درس خواندن« می باشد. 

مثال های بیشتر: ！ما  تَْفَعلوا ِمْن َخیرٍ یَعلَْمُه اهلُل )هر چه از نیکی انجام دهید، خداوند آن را می داند.(
ادات    فعل   جواب  
شرط   شرط شرط   

ْل قَبَل الکالمِ، یَْسلَْم ِمن الخطَِأ. )هر کس قبل از سخن گفتن بیندیشد، از اشتباه در امان می ماند.( َمن یَتََأمَّ  
جواب فعل  ادات   
شرط شرط  شرط   

گر( نیز معنای شرط دارد.  نکته: إذا )هر گاه، ا
ک می شوند.( گر« فرومایگان فرمانروایی کنند، شایستگان هال مثال: إذا َملََك األَراِذُل، هلََك األَفاِضُل. )»هرگاه / ا

جواب فعل   
شرط شرط   

رِط في هذِه العبارِة: »مَن یَعَْتِمْد علی نَفِسِه، یَِصْل إلی َأهدافِِه.« َعیِّن جواَب الشَّ
4( إلی أهداِفِه 3( یَِصلْ  2( علی نَفِسهِ  1( یَعتَِمدْ 

گزینۀ )3(    

همان گونه که می بینید در این عبارت بعد از ادات شرط دو فعل وجود دارد؛ بنابراین فعل اول یعنی »یَعتِمْد« فعل شرط و فعل دوم که نتیجۀ فعل اول 
می باشد، یعنی »یَِصْل«، جواب شرط است.

نمونه تستی

 توجه: در جمالت شرطی ممکن است فعل های دیگری نیز به وسیلۀ »حروف َعطْف«1 به فعل شرط یا جواب شرط »َمْعطوف« شوند؛ در این صورت حواسمان 

باشد که این فعل ها »َمعطوف« به فعل شرط یا جواب شرط هستند و خودشان فعل شرط یا جواب شرط به حساب نمی آیند. 

1-  نکته: حروف عطف همان حروف ربط در زبان فارسی هستند. مهم ترین حروف عطف عبارتند از: »َو ـ فَـ ـ ثُمَّ ـ أَْو )یا( ـ ...«؛ دّقت داشته باشیم که هر گاه کلمه ای بعد از حروف عطف بیاید، 
نقش کلمۀ قبل از حرف عطف را نخواهد داشت، بلکه اصطالحاً گفته می شود که این کلمه »َمعطوف« به کلمۀ قبل از حرف عطف است. 

مثال: رأَیُت حمیداً   و   بهزادَ   في الَمدرَسِة. )حمید و بهزاد را در مدرسه دیدم.(
معطوف به »حمیداً«   مفعول  

ماواِت و األرِض الغیَب إاّل اهلُل  )کسی در آسمان ها و زمین غیب را نمی داند مگر خداوند.( )عربی دهم درس 8( ！ال یَعلَُم َمن في السَّ   
                        مجرور به حرف جر   معطوف به »الّسماواِت«

ما تَعَمْل   و   تَزَرْع   في الدنیا،   تَحُصْدُه في اآلِخرِة.  )هر چه در دنیا انجام دهی و بکاری، در آخرت آن را درو می کنی.(  
           فعل شرط   معطوف به فعل شرط         جواب شرط
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گر خدا را یاری کنید،  خدا ]نیز[ شما را یاری می کند و قدم هایتان را استوار می گرداند.( )ص 20 کتاب درسی( مثال : ！إْن تَنُْصروا اهلَل یَنُصْرُکم و یُثَبِّْت أَقداَمُکم )ا
معطوف به جواب  فعل   
جواب شرط شرط  شرط   

گر آن چه را که در سینه هایتان است پنهان سازید یا آشکار کنید، خداوند آن را می داند.( ！إن تُْخفوا ما في ُصدوِرکم أو تُبْدوُه  یَعلَْمُه اهلُل )ا  
معطوف به   جواب فعل   
فعل شرط   شرط شرط   

 نکته: فعل شرط همواره بالفاصله بعد از ادات شرط می آید.

 نکته: فعل شرط و جواب شرط، هر دو همواره مضارع نیستند بلکه گاهی نیز ممکن است هر دو ماضی باشند یا یکی مضارع باشد و دیگری ماضی. 

مثال: َمْن حََفَر بِئراً ألَخیِه، َوقََع فیها. )هر کس چاهی برای برادرش بَکند، ]خودش[ در آن می افتد.(
جواب شرط فعل شرط   
)ماضی( )ماضی(   

گر صبر کنید، بر مشکالت پیروز می شوید.( کِِل. )ا    إْن َصبَْرتُم،  تَفوزوا َعلَی الَمشا
فعل شرط   جواب  شرط  

)مضارع( )ماضی(   

 نکته: گاهی در جملۀ شرطی، جواب شرط به صورت جملۀ اسمّیه می آید.

گر از بدی دوری کنی، آن برای تو بهتر است.( ، فُهَو َخیٌر لَك. )ا رَّ مثال: إْن تَتََجنَّب الشَّ
جواب شرط فعل شرط   

)جملۀ اسمیه(   

َعیِّن فعَل الّشرِط و جوابَُه في الُجَمِل الّتالَیِة:
2( إْن تَواَضعَت لَِمن یُعلُِّمك، َعظَّْمَت َشأنَك. 1( إْن تَتوبوا، یَرحَْمُکُم اهلُل.   
4( َمن یَمَدْح إنساناً بَِغیر ما فیه، فُهَو ُمنافٌق.  3( ما نُنِفْق من أموالِنا في َسبیل اهلِل، یُضاِعْفُه لَنا. 

 

2( تَواَضْعَت: فعل شرط / َعظَّْمَت: جواب شرط 1( تَتوبوا: فعل شرط / یَرحَْم: جواب شرط  

4( یَمَدْح: فعل شرط / فَهَو ُمنافٌق: جواب شرط 3( نُنِفْق: فعل شرط / یُضاِعْف: جواب شرط  

نمونه سؤال

عّین »مَن« لیَست شرطّیة:
2( فَمن َعفا و أَصلََح، فَأجُرُه علی اهلِل. ئاِت و ال یَتُرُکها.  یِّ 1( ال تُعاِشر َمن یَعَمُل السَّ

4( َمن یَتَکاَسْل في أداِء واجباتِِه، ال یَحُصْل َعلی درجٍة عالیٍة. 3( َمن قاَل أنا عالٌِم، فهَو جاهٌل.  

گزینۀ )1(    
»َمن« در این گزینه به معنای »کسی که« است و در وسط جمله آمده؛ بنابراین اسم شرط نیست.

 راه تشخیص: »َمن« شرطی در جمله چند ویژگی دارد که برای تشخیص آن باید به آن ها توجه کنیم: 1- همواره در ابتدای جمله می آید. 2- معموالً 

معنای »هر کس« می دهد. 3- بعد از آن حتماً باید فعل وجود داشته باشد. )که می شود فعل شرط( 4- جمله باید معنای شرطی داشته باشد. 

نمونه تستی
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تست های قواعد

رط:-11 َعیِّن ما لَیَس ِمن َأَدواِت الشَّ

4( إذا 3( إنّ  2( َمن  1( ما 

21- حیح للَفراغ: ！إْن ............ الّلَه یَنُْصْرُکم َعیِّن الصَّ

4( تَنُصْرَن 3( تَنُصروا  2( تَنُصرا  1( تَنُصرْ 

رِط و َجوابَُه في هذِه العبارة؟ »مَن َدرَس َو َسَعی، یَنَْجْح و مَن َکسَل، یَْرُسْب.«-31 َکم فِعَل الشَّ

3-3 )4  2-3 )3  3-2 )2  2-2 )1

41- :َعیِّن جواَب الّشرط في عباَرِة ！َفمن یَعَمْل ِمثقاَل ذّرٍة َخیراً یََرَُه

4( یََر 3( یَعَملْْ  ةٍ  2( ِمثقاَل  ذرَّ 1( َخیراً  یَرهُ 

»ما ............ في الحیاِة، یُساِعْدُهم في الحیاِة.«؛ عیَّن الصحیَح للَفراغ: -51

4( یَتَعلَّموا 3( تَتَعلَّموا  2( یَتَعلَّمْ  1( یَتَعلَّْمَن  

61-ْل علَی الّلِه َفُهَو َحْسُبُه َعیِّن الَخطَأَ عن هذِه العبارِة: ！مَن یََتوکَّ

4( حَسبُه: جواب الشرط 3( َعلَی اهلِل: جاّر و مجرور  2( َمن: أداة الشرط  ْل: فعل الشرط  1( یَتََوکَّ

انَتِخب کلمًة مناسبًة للَفراغ: »إْن ............ في أعمالُِکّن، تَنَجحَْن.«-71

4( تَْجتَِهدوا 3( تَْجتَِهدْ  2( تَجتَِهدنَ  1( یَجتَِهدنَ 

َعیِّن جواَب الشرط: »إن تُحاِولوا و تَدُرسوا، تَحُصلوا علَی مقاٍم َرفیٍع بَیَن الناِس.«-81

4( تَحُصلوا علی مقامٍ 3( تَحُصلوا  2( تَدُرسوا  1( تُحاوِلوا 

رِط و جوابَه علَی الّترتیب: »إن تََتکاَسِل الطّالبُة أن تدُرَس اآلَن، ال تَنَجْح في االمتحاِن و تَنَدْم في الُمسَتقَبل.«-91 َعیِّن  فعَل الشَّ

4( تَدُرَس ـ ال تَنَجْح 3( تَتَکاَسْل ـ تَنَدمْ  2( تَتکاَسْل ـ ال تَنَجحْ  1( تَتَکاَسْل ـ تَدُرَس 

101-حیَح في تعیین فعِل الشرِط و جوابِه: ！إن تَنُصُروا الّلَه یَنُْصْرکم و یُثَبِّْت أقدامَُکم َعیِّن الصَّ

2( تَنُْصروا: فعل الشرط / یُثَبِّْت: جواب الشرط 1( تَنُصروا: فعل الشرط / یَنُْصْر: جواب الشرط 

4( یَنُْصْر: فعل الشرط / یُثَبِّْت: جواب الشرط 3( تَنُصروا: فعل الشرط / یَنُْصْرُکم و یُثَبِّْت: جواب الشرط 

َعیِّن جواب الشرط في العبارة التالیة: »مَن َعلََّم ِعلْماً، َفلَُه أجُر مَن عِمَل بِِه، ال یَنُْقُص ِمن أجِر العامِل.«-111

4( فَلَُه أجُر َمن َعِمَل بِِه 3( َعلَّمَ  2( ال یَنُْقُص  1( َمن َعِمَل به 

َعیِّن الَخطَأَ في تعییِن جواِب الّشرط: -121

2( ！إْن أحَسنتُم، أحَسنْتُم أِلنُفِسکم  1( ！َمن یَعمْل عمالً صالحاً فهَو لِنَفِسه

 موا أِلنُْفِسکم ِمن َخیرٍ تَِجدوُه عنَد اهلِل 4( ！َو ما تَُقدِّ   3( ！َو ما تَْفَعلوا ِمن َخیرٍ، یَْعلْمُه اهلُل

حیَح في تَعیین َجواِب الّشرط:-131 َعیِّن الصَّ

ُه َزمیلَُك الُمشاِغُب. ← فسوف یَتَنَّبُه 1( إن تَْقَرأْ إنشاَءَك فسوف یَتَنَبَّ

2( إذا َسِمَع ِمْن ُمَعلِِّمه َمسَألًة یَْعرُِفها، یَْستَِمُع إلیه کَأنَُّه ما َسِمَع بها ِمن قبل. ← یَعرُِف

3( إن نَطلُْب أْن نَفوَز في ُأموِرنا یَِجْب أن نَجتِهَد کثیراً. ← نَجتَِهَد 

4( ！و إذا قََضی أمراً فَإنَّما یقوُل لَُه ُکْن فَیکوُن ← یکوُن 
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َعیِّن جملًَة اسمّیًة في جواب الّشرط:-141

2( جالِْس َمع َمن تُشاهُد في  ُسلوکِِه األدَب. 1( إن تَْهِمْس، تَُضّر ُزَمالَءَك.  

4( اَلتَّواُضُع أَماَم الُْمَعلِّمِ َکتَواُضِع الَْمریِض عند الطَّبیِب الْماِهرِ.  3( َمن یَسَخر اآلَخریَن فُهَو ِمن الظّالمیَن. 

َعیِّن أداة الشرط:-151

َه َو َخِجَل َعلَی ُسلوکِِه.  ،  تَنَبَّ فِّ 2( لَّما َسِمَع التلمیُذ اإْلنشاَء في الصَّ 1( َمن َعَصی أَواِمَر الُْمَعلِّمِ، ضاَع ُعْمُرُه.   

ُس الُْمعلُِّم، ال تَتََکلَّْم َمَع َزمیلَِك الُمشاِغِب.  4( ِعنَدما یَُدرِّ لْتِفات إلی الَْوراِء، ِمن آداِب التعلُّمِ.  3( ااِلْستِماُع َو َعَدُم ااْلِ

َعیِّن جواب الشرط ماضیاً:-161

َك،  فَاجَْعِل الَْعفَو َعنُْه ُشْکراً. 2( إذا قََدْرَت َعلَی َعدوِّ 1( َمن َکُثَر َکالُمُه، َکُثَر َخطَُؤُه.   

4( أعْلَُم الّناِس، َمن جََمَع ِعلَْم الّناِس إلی ِعلِْمِه.  ِف.   3( إن اْستََمَع التلمیُذ إلی کالمِ الُمَعلِّمِ، یَتََعلَّْم ُدروَسُه في الصَّ

َعیِّن ما فیِه أداُة الشرِط:-171

2( َمْن أخلََص هلِل أربَعیَن َصباحاً، ظََهَرْت یَنابیُع الِحکَمِة ِمْن قلِبِه َعلی لسانِِه.    رَك لَظُلٌم عظیٌم 1( ！إنَّ الشِّ

4( ！فَاْصِبْر إّن َوعَد الّلِه حقٌّ و استَغِفْر لَذنِْبك 3( إنَُّکْم مسؤولون حّتی َعن الِبقاِع و البَهائِمِ. 

َعیِّن الجملة الشرطّیة:-181

تاِن. 2( َو لَِمْن خاَف َمقامَ  َربِِّه جَنَّ 1( إذا َصلُحَ  باِطُنَك َصلَُح ظاِهُرَك.  

کوَن أّوَل َمْن أسلََم.  4( ُقْل إنّي ُأِمرُت أن أ 3( و ما یَعلَُم أسراَر العالَمِ إاّل اهلُل.  

َعیِّن »ما« لیست شرطّیة: -191

2( ما یُنِفق اإلنساُن ِمن ثَروتِه، یَِجْد ثَمرتَه ِعنَد َربِِّه. 1( ما الْتََزْمَت بِاأْلَدِب فَُعرِفَْت طالباً  ُمشاغباً. 

داً، یَْفَهْم.  4( ما یَْستَمْع إلیه الطالُِب جَیِّ 3( ما أََمَر اهلُل بِِه، یَنَْفِع الّناَس.   

َعیِّن »مَن« لَیَست من أدوات  الّشرط:-201

... 2( ！َمْن َعِمَل َسّیئًة فاَل یُْجَزی إاّل ِمثْلَها  ماواِت َو األَْرِض الغیَب إاّل الّلَه 1( ！ال یَْعلَُم َمْن في  السَّ

4( َمْن قاَل أَنا عالٌِم، فَهَو جاِهٌل.   3( ！فََمن َعفا َو أْصلََح فََأجُْرُه َعلَی الّلِه

رط:-211 َعیِّن ُأسلوَب الشَّ

َب نفَسُه.  2( َمن ساَء ُخلُُقُه َعذَّ ّبوَرِة، یَلتَِفُت التِّلمیُذ إلَی الَْوراِء.  1(  ِعنَدما یَْکتُُب الُْمَعلُِّم َعلَی السَّ

4( اِجْتَنِْب عن کالمٍ فیِه إساَءٌة لِْلََدِب.  3( ُمطالَعُة هذا الکتاِب یُساِعُدَك في الُسلوِك و األََدِب. 

َعیِّن »ما« الّشرطّیة:-221

، تَحُصْدُه َغداً. 2( ما تَعَمْل الیوَم ِمن َخیرٍ أو َشرٍّ    1( ！َربِّ إنّي أعوُذ بِك أن أْسَألََك ما لَیَْس لي بِِه ِعلٌْم

تِِهم، ما یَْعلَُمُهم إاّل قلیٌل. 4( ُقل َربّي أَعْلَُم بِِعدَّ 3( ما قََسَم اهلُل لِلِْعباِد َشیئاً أفَْضَل ِمَن الَْعقِل.  

َعیِّن »من« تَختِلُف عن البقّیة:-231

2( المِسلُم  َمن َسلَِم المسلموَن ِمن یَدِه و لِسانِه. ََر قَبَل الکالمِ قَلَّ َخطَُؤه.   1( َمن فکَّ

4( َمن َسأَل في ِصَغرِه، أجابَ  في کِبَرِه.  3( َمن عِمَل صالحاً جَزاُه اهلُل جزاًء حََسناً.  

َعیِّن »ما« لیست َشرطّیًة:-241

ماواِت و ما في األرِض 2( ！یُسبِّح لَه ما في السَّ نیا تَحُصْد فی اآلخرِة.    1( ما تَْزرَع في الدُّ

 4( ！ما تُنِفقوا من َشيٍء فإنَّ اهلَل بِه علیٌم 3( ما فَعلَت من الَخیراِت، َوجَدتَها َذخیرًة آِلخرتِك.  



بخش دوم
ترجمه

شیوۀ ترجمۀ جمالت شرطی

1  هرگاه فعل شرط و جواب شرط،  ماضی باشند، می توانیم فعل شرط را به صورت مضارع التزامی و جواب شرط را به صورت مضارع اخباری ترجمه کنیم. 
َر قَبَل الکالمِ قَلَّ َخطَُؤُه. )هر کس پیش از سخن گفتن »بیندیشد / اندیشید«، خطایش »کم می شود / کم شد«.(   مثال: َمن فَکَّ

مضارع اخباری مضارع التزامی  جواب شرط   فعل شرط    
2   هرگاه فعل شرط مضارع باشد، به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. 

نیا، تَحُصْد في اآلِخرِة. )هرچه در دنیا بکاری، در آخرت درو می کنی.( مثال: ما تَزَرْع في الدُّ
مضارع التزامی    فعل شرط  

3   ترجمۀ ادوات شرط:
* َمن: هرکس 

مثال: َمن یُحاوِْل کثیراً، یَِصْل إلی هَدِفِه. )هرکس بسیار تالش کند، به هدفش می رسد.(
* ما: هرچه

مثال: ما فََعلَْت من الَخیراِت، َوجَْدتَها َذخیرًة آلخرتَِك. )هرچه از کارهای نیک انجام بدهی، آن ها را اندوخته ای برای آخرتت می یابی.(
گر * إْن: ا

گر صبر کنی، در زندگی ات موفّقیت به دست می آوری.( مثال: إْن َصبَْرَت، حََصلَْت علی النَّجاِح في حَیاتِك. )ا
گر  * إذا: هرگاه، ا

گر( تالش کنی، پیروز می شوی.( مثال: إذا اجْتََهْدَت، نََجحَْت. )هرگاه )ا

ِاخَتِبْر َنْفَسَك

رِط و جوابَه. رِط و فعَل الشَّ تَرِجم اآلیاِت، ثُمَّ َعیِّن أداَة الشَّ
موا ألنُفِسکم ِمن َخیرٍ تَِجدوُه عنَد اهلِل 1( ！و ما تَُقدِّ

2( ！إن تَنُصروا اهلَل یَنُصْرُکم و یُثَبِّْت أقداَمکم
ً3( ！و إذا خاطَبَُهم الجاِهلوَن قالوا َسالما

 
موا: فعل شرط / تَِجدوا: جواب شرط )و هر چه از نیکی برای خودتان از پیش بفرستید، آن را نزد خداوند می یابید.( 1( ما: ادات شرط / تَُقدِّ

گر خدا را یاری کنید، ]او نیز[ شما را یاری می کند و قدم هایتان را استوار می گرداند.( 2( إْن: ادات شرط / تَنصروا: فعل شرط / یَنُصْر: جواب شرط )ا

3( إذا: ادات شرط / خاطََب: فعل شرط / قالوا: جواب شرط )و هرگاه نادانان ایشان را خطاب کنند،  »آرام سخن می گویند / به مالیمت پاسخ می دهند.«( 

»مَن یَجتِهْد في ُدروسِه یَنَجْح في ُکلِّ امتحاٍن.«؛ َعیِّن الّصحیح في الّترَجَمة: 
1( هرکه در درس ها می کوشد، در تمام امتحانات قبول می شود.

2( هرکس در درس هایش تالش کند، در هر امتحانی موّفق می شود.
3( آن که در درسش بکوشد، در تمام امتحانات موّفق خواهد شد.

4( کسی که در درس های خود تالش کرده است، در هر امتحانی قبول می شود.

نمونه تستی
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گزینۀ )2(    
اشتباهات بارز سایر گزینه ها: 

1( درس ها ← درس هایش / می کوشد ← بکوشد )هرگاه فعل شرط مضارع باشد، به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.( / تمام امتحانات ← هر 
امتحانی )»امتحان« مفرد است.(

3( درسش ← درس هایش )»دروس« جمع است.( / تمام امتحانات ← هر امتحانی
 توجه: فعل مضارع را به صورت آینده نیز می توان ترجمه نمود. 

4( تالش کرده است ← تالش کند
گرچه ترجمه های دیگری که در گزینه های دیگر برای »َمن« شرطی آمده است، غلط نیست، ولی توّجه داشته باشید که بهترین ترجمه   دقت کنید: ا

برای آن »هرکس« می باشد. 

ترجم ﹦ عبارات مهم درس

ِس الکیمیاِء. ِة األُولَی کانَ  الطُّاّلُب یَستَِمعوَن إلی َکالمِ ُمدرِّ در زنگ اول دانش آموزان به سخن معّلم شیمی گوش می  کردند.في الِحصَّ

َو کانَ  بَینَهم طالٌب ُمشاِغٌب قَلیُل األَدِب، یَُضرُّ الطُّاّلَب بُِسلوکِِه؛
و در میان آن ها دانش آموز شلوغ کننده و کم ادبی بود که با رفتارش به دانش آموزان 

زیان می رسانْد؛ 

یَلتَِفُت تاَرًة إلَی الَوراِء و یَتَکلَُّم مَع الَّذي َخلَفه و تارًة یَهِمُس 
ّبورِة.  إلَی الَّذي یَْجلُِس جَنبَُه حیَن یَکتُُب الُمعلُِّم َعلَی السَّ

گاهی به عقب روی برمی گردانْد و با کسی که در پشت او بود صحبت می کرد و زمانی 
که معّلم روی تخته سیاه ]چیزی[ می نوشت، گاهی با کسی که کنار او می نشست، 

آهسته سخن می گفت. 
تا.ً ِة الّثانیِة کاَن الطّالُِب یَسَأُل ُمعّلَم علمِ األَحیاِء تََعنُّ و در زنگ دوم ]آن[ دانش آموز به خاطر مچ گیری از معّلم زیست شناسی سؤال می کرد. و في الِحصَّ

داً، یَرُسْب في االمتحاِن.  رِس جَیِّ هر کس به درس خوب گوش ندهد، در امتحان مردود می شود.َمن ال یَستَِمْع إلَی الدَّ
ُه َزمیلَُك الُمشاِغُب. گاه خواهد شد. إْن تَْقَرأْ إنشاَءَك أماَم الطُّاّّلِب فَسوَف یَتَنَبَّ گر انشایت را در مقابل دانش آموزان بخوانی،  هم کالسی اخاللگرت آ ا

دانش آموز در حضور معّلم آدابی دارد؛ هر کس به آن ها پایبند باشد، موّفق می شود. لِلطّالِِب في َمحَضرِ الُمَعلِّمِ  آداٌب؛ َمن یَلتَزِْم بِها یَنَجْح. 
ِه التَّبْجیال / کاَد الُمعلُِّم أَْن یَکوَن َرسوال  برای معّلم برخیز و احترام او را کامل بجا بیاور ]چرا که[ معّلم نزدیک بود که پیامبر باشد.ُقْم لِلُمعلِّمِ َوفِّ

أَعلِْمَت أْشَرَف أَْو أَجَلَّ ِمن الَّذي/ یَبْني َو یُنِْشُئ أنُفساً و ُعقوال؟
می کند  ایجاد  و  می سازد  را  عقل ها  و  روح ها  که  کسی  از  گرامی تر  و  شریف تر  آیا 

شناخته ای )سراغ داری(؟

َمن َعلََّم علماً، فَلَُه أجُر َمن َعِمل بِِه، الیَنُْقُص من أجْرِ العاِمل. 
هر کس دانشی را آموزش دهد، پاداش کسی را که به آن عمل نموده است، دارد 

]البته[ از پاداش عمل کننده کم نمی شود. 
گرچه فرمانده باشی. ُقْم َعن َمجلِِسَك أِلَبیَك و ُمعلِِّمَك و إْن ُکنَت أمیراً.  برای پدرت و معّلمت از جایت بلند شو ا

ًگر از خداوند پروا کنید،  برای شما نیروی تشخیص حق از باطل قرار می دهد. ！ إن تَتَّقوا اهلَل یَْجَعْل لَُکم ُفرقانا ا

واژگان و اصطالحات درس

َأجْر: پاداش )جمع: أُجور(  

َأَجّل: گران قدرتر

اِْرتََبَط: ارتباط داشت )مضارع: یَْرتَِبُط / امر: اِْرتَِبْط / 

مصدر: اِْرتِباط(
اِْسَتَمَع: گوش فرا داد )مضارع: یَْستَِمُع / امر: اِْستَِمْع / 

مصدر: اِْستِماع(
 / اِلْتَزِْم  امر:   / یَلْتَزُِم  )مضارع:  شد  پایبند  ِالَْتَزَم: 

مصدر:  اِلْتِزام( 

امر:   / یَلْتَِفُت  )مضارع:  برگرداند  را  روی  ِالَْتَفَت: 
اِلْتَِفْت / مصدر: اِلْتِفات(

َألََّف: نگاشت، به هم پیوست، همدل کرد )مضارع: 
یُؤَلُِّف / امر: أَلِّْف / مصدر: تَألیف(

أَمیر: فرمانده )جمع: أَُمراء( 
ِانَسَحَب: عقب نشینی کرد )مضارع: یَنَْسِحُب / امر: 

اِنَسِحْب / مصدر: اِنِْسحاب(
 / أَنِشْئ  امر:  یُنِشُئ/  )مضارع:  ساخت  َأنَشأَ: 

مصدر: إنشاء(

َأهَْدی: هدیه کرد )مضارع: یُْهدي / مصدر: إهْداء(

ْل /  بَجِّ ُل / امر:  یُبَجِّ َل: بزرگ داشت )مضارع:  بَجَّ

مصدر: تَبجیل( 
ًة تاَرًة: یک بار = َمرَّ

ُل( َل / مضارع: یُبَجِّ تَبْجیل: بزرگداشت ) ماضی: بَجِّ

تََعنُّت: مچ گیری

ْب /  ُب / امر: تََقرَّ َب: نزدیکی ُجست )مضارع: یَتََقرَّ تََقرَّ

ْب( ≠ اِبْتََعَد مصدر: تََقرُّ
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ُه( گاه شد )مضارع: یَتَنَبَّ َه: آ تَنبَّ
 / ْل  تََوکَّ امر:   / ُل  یَتََوکَّ )مضارع:  کرد  توّکل  َل:  تََوکَّ

ْل(  مصدر: تََوکُّ
َت: استوار ساخت )مضارع: یُثَبُِّت / امر: ثَبِّْت /  ثَبَّ

مصدر: تَثْبیت( 
َخِجَل: شرمنده شد )مضارع: یَْخَجُل / امر: اِْخَجْل / 

مصدر: َخَجل(
َجِهَل: ندانست )مضارع: یَْجَهُل / مصدر: جَْهل(

خاطََب: خطاب کرد )مضارع: یُخاِطُب / امر: خاِطْب / 
مصدر: ُمخاطَبَة( 

َحْسب: بس

ة: زنگ درسی، قسمت  ِحصَّ
: بشتاب َحيَّ

َسَبَق: پیشی گرفت )مضارع: یَْسِبُق(
َسّبوَرة: تخته سیاه

ُسلوك: رفتار
: زیان رسانْد )مضارع: یَُضرُّ / مصدر: َضّر( َضرَّ

َعَصی: نافرمانی کرد )مضارع: یَْعصي/ مصدر: َمْعصَیة( 
ِعلْمُ  اأْلَحیاِء: زیست شناسی

ُفرْقان: آن چه حق را از باطل جدا کند
ْر / مصدر:  ُر / امر: فَکِّ َر: اندیشید )مضارع: یَُفکِّ َفکَّ

تَفکیر(

ُم /  یَُقدِّ َم: تقدیم کرد، پیش فرستاد )مضارع:  َقدَّ
ْم / مصدر: تَقدیم( امر: قَدِّ

ُقْم: برخیز )قاَم،  یَقوُم( 
کاَد: نزدیک بود که )مضارع: یَکاُد(

َفلَق: سپیده دم 
ُمشاِغب: شلوغ کننده و اخالل گر

مَیِّت: ُمرده )جمع: َمْوتَی(
 / واِفْق  امر:   / یُواِفُق  واَفَق: موافقت کرد )مضارع: 

مصدر: ُموافََقة(
َوفَّی: کامل کرد )مضارع: یَُوّفي(

هََمَس: آهسته سخن گفت )مضارع: یَْهِمُس(

 کلمات مترادف

ُسلوک = َأخالق )رفتار ، اخالق(
َوراء = َخلْف )پشت(

ِاجِْتناب = ابِتعاد )دوری کردن، دور شدن(
واِجبات = تَکالیف = وظائف )تکالیف، وظایف(

یَبْني = یُنِشُئ )می سازد، ایجاد می کند(

ًة )یک بار( تاَرًة = مَرَّ
یُحاِوُل = یَْسَعی = یَْجَتِهُد )تالش می کند(

یُساِعُد = یَنُْصُر )یاری می کند(
یَعرُِف = یَعلَُم )می داند(

 کلمات متضاد

ُمشاِغب )شلوغ کننده، اخالل گر( ≠ هاِدئ )آرام(
َضِحَك )خندید( ≠ بََکی )گریه کرد(

َجیِّد )خوب( ≠ َسیِّئ )بد(
َرَسَب )مردود شد( ≠ نََجَح )موّفق شد(

أحْیاء )زنده ها( ≠ َأموات / مَوتَی )مرده ها(
َأمام )روبه رو( ≠ َخلْف / َوراء )پشت، پشت سر(

أعداء )دشمنان( ≠ أصِدقاء )دوستان(
َقصیر )کوتاه( ≠ طَویل )بلند(

َقلَّ )کم شد( ≠ َکثَُر )زیاد شد(

َزَرَع )کاشت( ≠ َحَصَد )درو کرد، برداشت کرد(
َجهل )نادانی( ≠ ِعلم )دانایی(

ِصَغر )کوچکی( ≠ کَِبر )بزرگسالی،  بزرگی(
َسأََل )پرسید( ≠ أجاَب )پاسخ داد(

إساَءة )بدی کردن( ≠ إحسان )نیکی کردن(
َخیْرات )خوبی ها( ≠ َسیِّئات )بدی ها، گناهان(

َصعْب )سخت، دشوار( ≠ َسهْل )آسان(
أراِذل )فرومایگان( ≠ أفاِضل )شایستگان(

 جمع های مکّسر

معنیمفردجمعمعنیمفردجمعمعنیمفردجمع

ةَخواّصقدم، گامَقَدمأقدامرسم،  آیینأَدبآداب خاصّیت، ویژگیخاصَّ

هم کالسی، همکارَزمیلُزماَلءمردهمَیْت / مَیِّتأمواتزندهَحّیأحیاء

دانش  آموز، دانشجوطالِبطاُّلبخود، روح، نفسنَْفسأنُفسرفتارُخلْق / ُخُلقأخالق

عقلَعقلُعقولدستورأمرأواِمروسیله، ابزارأداةأَدوات

کیبپست، فرومایهأرَذلأراِذل دانشمندعالِمُعلَماءترکیبتَرکیبتَرا

کتابکتابُکُتبجملهُجملَةُجَملدشمنَعُدّوأعداء

سربازُجندّيُجنودکارفِعلأفعال
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تست های ترجمه

 تشخیص معنای واژه

َعیِّن الَخطَأَ في التَّرَجَمِة:-451

4( یُثَبُِّت: استوار می سازد  3( اِْستَْخِدْم: به کار گرفت  روا: به یاد آورید  2( تََذکَّ 1( ال یَنَْقِطُع: بریده نمی شود 

َعیِّن الَخطَأَ في التَّرَجَمِة:-461

4( َضْع: قرار بده  : ضرر کرد  3( َضرَّ 2( أجاَب: جواب داد  1( جالِْس: هم نشینی کن 

حیَح في التَّرَجَمِة:-471 َعیِّن الصَّ

2( أداء: درمان شدن / ُجلوس: نشستن 1( إنقاذ: نقض کردن / تحریم: احترام گذاشتن 

گاه شدن  4( تَعایُش: هم زیستی کردن / تَنَبُّه: آ 3( استماع: لّذت بردن / تَواُضع: وضع کردن 

َعیِّن الَخطَأَ في التَّرَجَمِة:-481

ة: قسمت / َسّبورة: تخته سیاه 2( ِحصَّ 1( ُسلوک: رفتار / َمجال: زمینه  

4( ُمشاِغب: اخاللگر / التفات: روی گرداندن  ة: عذاب   3( تََعنُّت: نادانی / َمَشقَّ

َعیِّن الَخطَأَ في التَّرَجَمِة:-491

2( ال یَتَکلَُّم: حرف نمی زند / نَِدَم:  پشیمان شد  گرچه فرمانده باشی / جَِهَل: ندانست  1( إْن ُکنَت أمیراً: ا

4( أَعطاُه: هدیه داد / حَْسب: محاسبه کرد موا: هر چه را از پیش بفرستید / قََضی أمراً: دستور فرمود  3( ما تَُقدِّ

حیَح في تَرَجَمِة هِذِه الّلغاِت: »إذا، نَّص، أجر«-501 َعیِّن الصَّ

گر، نوشته ها، زحمت 2( ا 1( هرگاه، متن،  پاداش  

4( سپس، دفتر، جزا 3( باید، دست خط، ثواب  

حیَح في تَرَجَمِة هِذِه الکِلماِت: »بِطاقات، ُجنود، ُمقَتِرح«-511 َعیِّن الصَّ

2( بلیط ها،  سربازان، پیشنهاد کننده 1( بلیط، سربازی، پیشنهاد کننده  

کت ها، لشکریان، پیشنهاد کردن  4( پا 3( تمبر، سرباز، پیشنهاد  

حیَح في تَرَجَمِة هِذِه الّلغاِت: »أن ال یَعصَي،  ال یَهُرُب، ما َحَصلَْت«-521 َعیِّن الصَّ

2( که سرکشی نکند، فرار نکند، حاصل نشد 1( سرپیچی نمی کند، نمی ترسد، به دست نیاَوَرد 

4( که سرپیچی نکند، فرار نکرد، به دست نیاورد 3( که سرپیچی نکند، فرار نمی کند، کسب نکرد 

حیَح في تَرَجَمِة الّلغاِت الُمعّینِة:-531 َم بِالَقلَِم؛ َعیِّن الصَّ کَرم، الَّذي َعلَّ ！ِاقَرأْ و َربَُّك األَ

2( بخوان، بزرگوار، آموزش داد 1( بخوان، گرامی ترین، یاد داد  

4( ذکر کن،  بخشنده ترین، یاد گرفت 3( خواند، کریم تر، آموخت  

: »علَی الطّالِب ااِلجِتناُب َعن َکالٍم فیه إساَءٌة لأِلَدِب!«-541 َعیِّن الَخطَأَ في تَرَجَمِة  الَکلماِت الَّتي ُأشیَر إلیها بَِخطٍّ

2( پرهیز کردن / توهین  1( دوری کردن / بد رفتاری  

4( اجتناب ورزیدن / بی ادبی 3( جانب داری کردن / زشت بودن  

حیَح في ترَجَمة الّلغاِت المعّینِة: »أَعِلْمَت أشَرَف أو أَجلَّ ِمَن  الَّذي / یَبْني و یُنِشُئ َأنُْفساً و ُعقوال«-551 َعیِّن الصَّ

2( گران قدرتر / می سازد / عقل ها 1( گران ترین / ایجاد می کند / دانایی  

4( ارزشمند / ایجاد می گردد / عاقل  3( باشکوه تر / ساخته می شود / عقل ها  
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پاسخ پرسش های چهارگزینه ای

« از حروف شرط نیست؛ مواظب باشیم شباهت آن با 11 3  توّجه: »إنَّ
گر«( ما را گمراه نکند.  »إْن« ) به معنای »ا

با توجه به ضمیر »ُکم« در »یَنُصْرکم«، فعلی که در جای خالی قرار 21  3
می دهیم باید در صیغۀ دوم شخص جمع مذکر )جمع مذکر مخاطب( باشد. 

گر خداوند را یاری کنید، ]او نیز[ شما را یاری می کند.  ترجمۀ آیه: ا
در عبارت سؤال دو جملۀ شرطی داریم که هر دو با ادات شرط 31  1

این که هر جملۀ شرطی دارای یک فعل  به  با توجه  و  »َمن« شروع شده اند 
و دو  این عبارت دو فعل شرط  و یک جواب شرط می باشد؛ پس در  شرط 
»یَرُسْب«  و  »یَنَجْح«  و  شرط  فعل  »َکَسَل«  و  »َدَرَس«  داریم.  شرط  جواب 

جواب شرط هستند. 
 دقت کنید: فعل »َسَعی« فعل شرط یا جواب شرط نیست، بلکه معطوف 

به »َدَرَس« می باشد.
»یَعَمْل« فعل شرط و »یََر« جواب شرط است. 41  4
با توّجه به ضمیر »هم« در »یُساِعْدهم« فعلی که در جای خالی قرار 51  4

می گیرد، باید در صیغۀ سوم شخص جمع مذکر باشد. 
ترجمۀ عبارت: هر چه در زندگی بیاموزند، به آن ها در زندگی کمک می کند. 

جواب شرط در این عبارت »فُهَو حسبُُه« و از نوع جملۀ اسمیه است. 61  4
از ضمیر »کّن« در »أعمالِکّن« و فعل »تَنَجحَْن« متوجه می شویم 71  2

دوم شخص جمع  در صیغۀ  باید  گذاشته می شود،  در جای خالی  که  فعلی 
مؤنّث باشد.

»تُحاوِلوا« فعل شرط و »تدُرسوا« معطوف به آن است. 81  3
2  توّجه: »تَنَدْم« معطوف به جواب شرط است. 91

کنون دانش آموز تنبلی کند که درس بخواند، در امتحان  گر ا ترجمۀ عبارت: ا
موفق نمی شود و در آینده پشیمان می شود. 

»یُثَبِّْت« معطوف به جواب شرط است. 101  1
جواب شرط در این عبارت از نوع جملۀ اسمیه می باشد. 111  4

ترجمۀ عبارت: هر کس علمی را آموزش دهد، پاداش کسی را که به آن عمل 
نموده است دارد،  ]البته[ از پاداش عمل کننده کم نمی شود. 

جواب شرط در این گزینه »فُهَو لنَفِسه« و از نوع جملۀ اسمیه است. 121  1
131 )3( گزینۀ  در  »یَْستَِمْع«،   )2( گزینۀ  در  گزینه ها:  بررسی سایر   1

»یَِجْب« و در گزینۀ )4( »یقوُل« جواب شرط است. 
ترجمۀ گزینه ها: 

گاه خواهد شد. گر انشایت را بخوانی،  هم کالسی شلوغ کننده ات آ 1( ا
2( هرگاه از معّلمش مسئله ای را بشنود که آن را می داند، به او گوش می دهد 

گویی آن را قبالً نشنیده است.
گر بخواهیم در کارهایمان موفق شویم، باید بسیار تالش کنیم. 3( ا

4( و هرگاه دستور دهد، فقط به او می گوید باش، پس ]فوراً موجود[ می شود. 

»فَُهَو ِمن الظّالمیَن« جملۀ اسمیه و جواب شرط است. 141  3
بررسی سایر گزینه ها:

1( »تَهِمْس« فعل شرط و »تَُضّر« جواب شرط است. 
2( در این جمله ادات شرط وجود ندارد؛ بنابراین فعل شرط و جواب شرط نداریم. 

4( در این گزینه نیز جملۀ شرطی وجود ندارد. 
»َمن« در این گزینه ادات شرط، »َعَصی« فعل شرط و »ضاَع« جواب 151  1

شرط است. 
ترجمۀ گزینه ها: 

1( هر کس از دستورات معّلم نافرمانی کند، عمرش را تباه می کند. 
گاه شد و به خاطر رفتارش  2( هنگامی که دانش آموز انشا را در کالس شنید، آ

شرمنده شد.
3( گوش کردن و توجه نکردن به پشت، از آداب یادگیری است.

4( هنگامی  که معّلم درس می دهد، با همکالسی اخاللگرت صحبت نکن. 
»َکُثَر« )اّول( فعل شرط و »َکُثَر« )دوم( جواب شرط و هر دو فعل 161  1

ماضی هستند. 
بررسی سایر گزینه ها:

2( »اِجَعْل« جواب شرط و فعل امر است.
3( »یتعلَّْم« جواب شرط و فعل مضارع می باشد.

4( در این گزینه جملۀ شرطی وجود ندارد.
»َمن« ادات شرط، »أخلََص« فعل شرط و »ظََهرت« جواب شرط است. 171  2

ترجمۀ گزینه ها: 
1( به راستی شرک ستمی بزرگ است. 

2( هر کس برای خداوند چهل صبح مخلص شود، چشمه های حکمت از قلب 
او بر زبانش آشکار می گردد.

3( شما مسئول هستید حّتی در مورد قطعه های زمین و چارپایان.
4( پس صبر کن؛ همانا وعدۀ خداوند حق است و برای گناهت آمرزش بخواه.

»إذا« از ادوات شرط است؛ بنابراین جمله، شرطی است. 181  1
ترجمۀ گزینه ها: 

1( هر گاه باطنت نیکو باشد، ظاهرت ]نیز[ نیکو می شود.
2( و هر کس که از مقام پروردگارش بترسد، دو بهشت دارد.

3( اسرار جهان را ]کسی[ جز خداوند نمی داند. )رازهای جهان را فقط خداوند می داند.(
4( بگو به راستی من دستور داده شده ام اولین کسی باشم که اسالم آورد. 

در این گزینه »ما« نافیه است و ادات شرط نیست. 191  1
ترجمۀ گزینه ها: 

1( به ادب پایبند نشدی؛ پس یک دانش آموز اخاللگر شناخته شدی.
2( هر چه انسان از ثروتش انفاق کند، نتیجه اش را نزد پروردگارش می یابد.

3( هر چه خداوند به آن فرمان دهد، به مردم سود می رساند.
4( هر چیزی که دانش آموز به آن خوب گوش فرا دهد، متوجه می شود. 
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در این گزینه »َمن« در وسط جمله آمده و به معنی »کسی که،  201  1
آن که« است و ادات شرط نیست. 

»َمْن« در این گزینه در ابتدای جمله آمده و به معنای »هر کس« 211  2
َب« جواب شرط است.  است، »ساَء« فعل شرط و »َعذَّ

»ما« در ابتدای جمله آمده و به معنای »هر چه« است؛ »تَعَمْل« 221  2
فعل شرط و »تَحُصْد« جواب آن می باشد.

»َمن« در این گزینه در وسط جمله آمده و به معنای »کسی است که« 231  2
می باشد، بنابراین ادات شرط نیست ولی در سایر گزینه ها »َمن« ادات شرط است. 

»ما« در این گزینه در وسط جمله آمده و به معنای »آن چه« است 241  2
و ادات شرط نیست ولی در سایر گزینه ها »ما« از ادوات شرط است. 

»ما« در این گزینه از ادوات شرط است ولی در سایر گزینه ها حرف 251  3
نفی می باشد. 

»َمن« به معنی »هر کس« از ادوات شرط است، »أطاَع« فعل شرط 261  1
و »َدَخَل« جواب آن است. 

»إن«، »َمن« و »ما« در گزینه های دیگر ادات شرط هستند.  271  2
»ما« در این گزینه حرف نفی است. 281  3
»َعفا« فعل شرط و »فأجُرُه علی اهلل« جواب شرط است. 291  1

بررسی سایر گزینه ها:
2( »إذا« ادات شرط، »قرأَت« فعل شرط و »جََعلْنا« جواب شرط است.
3( »إن« ادات شرط، »تُِصْب« فعل شرط و »یَقولوا« جواب شرط است.
4( »َمن« ادات شرط، »یَعَمْل« فعل شرط و »یََر« جواب شرط است. 

»فَعلَت« فعل شرط و »َوجَدَت« جواب شرط هستند که هر دو  فعل 301  3
ماضی می باشند. 

بررسی سایر گزینه ها:
1( »َغُربَت« فعل شرط و ماضی و »یَرِجُع« جواب شرط و مضارع است. 

2( »یَتُرْك« فعل شرط و »یَحُصْل« جواب شرط است که هر دو مضارع هستند.
4( در این گزینه اسلوب شرط به کار نرفته و »ما« برای منفی کردن فعل ماضی 

»نَجَح« آمده است. 
»َمن« در این گزینه از ادوات شرط نیست بلکه اسم پرسشی است. 311  1

»إْن«، »َمن« و »ما« در گزینه های دیگر از ادوات شرط هستند. 
ترجمۀ گزینه ها: 

1( چه کسی کمک مرا می خواهد تا در درس به او کمک کنم؟
گر انسان در حقایق زندگی بیندیشد، روش زندگی اش تغییر می کند. 2( ا

3( هر کس خوب به درس گوش ندهد، در امتحان مردود می شود.
4( هر چه مورچه در تابستان جمع کند، نتیجه اش را در زمستان می یابد. 

ترجمۀ سؤال: فعل ماضی ای را مشخص کن که فعل شرط یا جواب 321  1
شرط نباشد. 

بنابراین  ادوات شرط نیست؛  از  )به معنای »کسی که«(  این گزینه »َمن«  در 
فعل های ماضی به کار رفته در این سؤال فعل شرط یا جواب شرط نیستند. 

ترجمه: »کسی که تو را صدا کرد و با او صحبت کردی و کتاب را به تو داد، 
مسؤول کتابخانه است.«

بررسی سایر گزینه ها:

2( فعل ماضی »تَواَضعَت« فعل شرط و »َعظَّمَت« جواب شرط است.
3( »کانت« فعل شرط است.

4( فعل ماضی »َمَضی« فعل شرط و »جََری« جواب شرط است. 

بررسی سایر گزینه ها:331  2
1( در این گزینه »َمن«، اسم استفهام )پرسشی( است. 

3( »َمن« در این گزینه به معنای »کسی که« می باشد و از ادوات شرط نیست. 
4( »َمن« اسم استفها م )پرسشی( است. 

»إن« ادات شرط، »یَسَأْل« فعل شرط و »فُهَو في الُخسراِن« جواب 341  1
شرط است که یک جملۀ اسمیه می باشد. 

بررسی سایر گزینه ها:

2( در این گزینه اسلوب شرط به کار نرفته است. 
3( »إْن« ادات شرط، »یَتَعلَّْم« فعل شرط و »یُشاِهْد« جواب شرط است.
موا« فعل شرط و »تَِجدوا« جواب شرط است. 4( »ما« ادات شرط، »تُقدِّ

»َمن« ادات شرط، »یَحِفْر« فعل شرط و »یََقْع« جواب شرط است. 351  4

ترجمۀ گزینه ها: 

1( چه کسی به این سؤال ها جواب می دهد؟
2( نادان ترین مردم کسی است که کار بد انجام می دهد و انتظار خیر و نیکی دارد.

3( با کسی که مقامش در شهر ما باالتر است، سخن گفتم.
4( هر کس برای برادرش چاهی بکند، در آن می افتد. 

»إن« ادات شرط، »یَتَکاَسْل« فعل شرط و »ال یَنَجْح« جواب شرط 361  2
است. در سایر گزینه ها اسلوب شرط به کار نرفته است.

 نکته: بعد از »إن« شرطیه حتماً یک فعل می آید نه اسم. 

»َمن« ادات شرط،  »َکبَُرت« فعل شرط و »َکُثَرْت« جواب شرط است. 371  4
بررسی سایر گزینه ها:

1( »ِمن« از ادات شرط نیست بلکه حرف جر است.
2( »َمن« اسم استفهام )پرسشی( است. 

3( در این گزینه نیز اسلوب شرط به کار نرفته است و »َمن« که به معنای 
»کسی  که« می باشد از ادوات شرط نیست. 

»َمن« اسم شرط، »یُحاِفْظ« فعل شرط و »یَْسلَْم« جواب شرط است.381  1
 در سایر گزینه ها هیچ یک از ادوات شرط به کار نرفته است و معنای شرطی ندارند. 

»إذا« اسم شرط، »یُصاُب« فعل شرط و »یَصبُر« جواب شرط است. 391  1

در سایر گزینه  ها ادوات شرط به کار نرفته است و معنای شرطی ندارند. 
ترجمۀ گزینه ها:

1( هر گاه مؤمن به مصیبتی دچار شود، صبر می کند.
2( به خودت اعتماد کن تا از سختی ها نهراسی.
3( در انجام تکالیفمان از تنبلی دوری می کنیم.

4( کسی را که کار خیر انجام می دهد و همیشه به مردم کمک می کند، دوست دارم. 
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کلمۀ »ما« اسم شرط است؛ »یَجَمع« فعل شرط و »یُشاِهْد« جواب آن 401  2
می باشد. 

بررسی سایر گزینه ها:
1( »ما« حرف نفی است.

3( »ما« اسم استفهام )پرسشی( است.
4( »ما« به معنی »آن چه« است و ادات شرط نیست. 

ترجمۀ گزینه ها:
1( دوستم از گرگی که در صحرا بود، فرار نکرد.

2( هر چه انسان از کار نیک جمع آوری کند، نتیجه اش را مشاهده می کند.
3( روش مطالعه ات برای یادگیری درس ها چیست؟

4( اسالم مردم را به آن چه که برتر است، هدایت می کند.
»ُمنَِع« جواب شرط و از افعال مجهول است. 411  3

در سایر گزینه ها به ترتیب »َسَجدَت،  هَلََك و تَقِدروا« جواب شرط هستند و 
از افعال معلوم می باشند. 

ل« است. 421 »تَتَعلَّْم« فعل شرط و از باب »تَفعُّ  2
در سایر گزینه ها »َعِملَت، َصبَرَت، َمَدَح« که فعل شرط هستند، از افعال گروه 

اول می باشند و در هیچ یک از ابواب افعال گروه دوم به کار نرفته اند. 
 یادآوری: گروه اول افعالی هستند که صیغۀ سوم شخص مفرد مذکر آن ها 
در ماضی فقط از سه حرف اصلی تشکیل می شود اما گروه دوم در صیغۀ سوم 

شخص مفرد مذکر ماضی، عالوه بر سه حرف اصلی،  حروف زاید دارند. 
»یُساِعْد« جواب شرط و از باب »ُمفاعلة« است.431  1

در سایر گزینه ها »اِبَْحْث، یَْعَمْل، یَعلَْم« که به ترتیب جواب شرط هستند، از 
باب »مفاعلة« نیستند. 

»اِْستَِمعوا« جواب شرط و فعل امر می باشد. 441  1
بررسی سایر گزینه ها:

2( »فلَه َعشُر« جواب شرط است. 
 یادآوری: گاهی جواب شرط به شکل جملۀ اسمیه نیز به کار می رود.

3( در این گزینه اسلوب شرط به کار نرفته است و »ما َمنََعنا« ماضی منفی است.
4( »فإنّي قَریٌب« جواب شرط است که از نوع جملۀ اسمیه می باشد. 

اِستَْخِدم: به کار بگیر )فعل امر است.(451  3
َضرَّ  ضرر رساند461  3
ترجمۀ درست سایر گزینه ها:471  4

2( به جا آوردن / نشستن 1( نجات دادن / حرام کردن  
3( گوش دادن / فروتنی 

تَعنُّت: مچ گیری 481  3
حَْسب: بس، کافی491  4
501 1
»بِطاقات« و »ُجنود« هر دو جمع هستند ]رّد گزینه های )1(  و )3([/ 511  2

»ُمْقتَرِح« اسم فاعل و به معنای »پیشنهاد کننده« می باشد. ]رّد گزینه های 
)3( و )4([

»أن ال یَعِصَي« به خاطر وجود حرف »أن« باید به صورت مضارع 521  3

التزامی ترجمه شود. ]رّد گزینۀ )1([ / »ال یَهُرُب« فعل مضارع است و باید به 

صورت مضارع اخباری ترجمه شود. ]رّد گزینۀ )2( و )4([ / »ما حََصلَْت« فعل 

ماضی است. ]رّد گزینۀ )1([
تفضیل 531 اسم  کَرم«  / »األ گزینۀ )3([  ]رّد   امر است.  »اِقَرأ« فعل   1

می باشد. ]رّد گزینۀ )2([
541 3
»أَجَّل« اسم تفضیل است ]رّد گزینۀ )4([، »ُعقول« نیز جمع است 551  2

]رّد گزینه های )1( و )4([
ترجمۀ گزینه ها:561  2

2( دور شد ≠ نزدیک شد 1( پیرامون  کنار، پهلو 
4( بیمار ≠ پزشک 3( زندگان  مرگ  

ترجمۀ گزینه ها:571  3
1( نافرمانی کرد ≠ اطاعت کرد

2( برخیز ≠ بنشین
3( آهسته سخن می گوید ≠ صحبت می کند

4( موافقت کرد ≠ مخالفت کرد
ترجمۀ کلمات سؤال: زیان رساند ـ کوچکی ـ فرومایگان581  2

ترجمۀ گزینه ها:
2( سود رساند ـ بزرگی ـ شایستگان 1( یاری کرد ـ بزرگ ـ برتر 

4( سود رساندـ  گناهان بزرگـ  نیکوکاران 3( نیکی کرد ـ  بزرگی ـ بَدان 
ترجمۀ کلمات سؤال: فرار کرد ـ دوست داشتن ـ  یک بار591  4

ترجمۀ گزینه ها:
2( رفت ـ آرزو ـ  بخش  1( یاری کرد ـ مهربانی ـ یک بار 

4( فرار کرد ـ دوستی ـ  یک بار  3( پیشی گرفت ـ مهربانی ـ  دیگر 
ترجمۀ گزینه ها: 601  4

2( بزرگداشت  احترام گذاشتن 1( گناه  گناه  
4( گرانقدرتر  مرگ 3( پشت  پشت  

ترجمۀ گزینه ها: 611  1
2( پشیمان شد  شرمنده شد کت شد ≠ صحبت کرد  1( سا

4( کاشت  درو کرد ک شد ≠ مالک شد  3( هال
621 ............ تابلویی که  برای دانش آموزان روی  ترجمۀ عبارت: معلم   4

نامیده می شود، می نویسد. 
ترجمۀ گزینه ها:

4( تخته سیاه 3( زنگ درسی  2( متن  1( حضور، نزد 
خواص  631 مطالعۀ  دانش   ،............ دانش  سؤال:  عبارت  ترجمۀ   2

عنصرهاست.
ترجمۀ گزینه ها:

4( هندسه 3( ورزش  2( شیمی  1( زیست شناسی 




