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  درس چهارم :

☯  ��� ���� �������  

  

 گذاردیَُعرُِّض : در معرض می 
(ماضی : َعرََّض / امر : َعرِّْض / مصدر 

 : تَعریض )

 اُدُْع : فرا بخوان ( َدعا ، یَْدعو ) ُخْمس : یک پنجم

  دَْع : رها کن
( ماضی : َودََع / مضارع : یََدُع / امر : 

  دَْع )

  أکْرََم : گرامی تر ، گرامی ترین

  إکراه : اجبار

ویَِة : یکسان  این = هذاذا :   ال تَْشبَُع : سیر ¦ی شود   ِبالسَّ

  بَرناَمج : برنامه ( جمع : بَراِمج )  زَلَل : جای لغزنده  ال تُرفَُع : باال برده ¦ی شود
ْث : سخن نگو    ال تَُحدِّ

ُث ) َث ، یَُحدِّ َل : که دخالت نکنند  َسدید : درست و استوار  ( َحدَّ   أْن ال یَتََدخَّ
ُل )  َل ، یَتََدخَّ   ( تََدخَّ

    خوشا به حالِ لِ : طوبَی   ال تَْقُف : پیروی نکن ( قَفا ، یَْقفو )
  لَِکي یُقِنَع : تا قانِع کند 

    کردار زشت فُْحش : گفتار و  ( أَقْنََع ، یُْقِنُع )

  َخِشن≠ لَیِّن : نرم   ُخشونَة≠ لیْن : نرمی 

  ( مفرد : تُهَمة )تَُهم : تهمت ها   کَْ±َة≠  ِقلَّة : کمی   َمخبوء : پنهان = خفيّ 

َث ، تَکَلَّمَ   ُمستَهزئ : ریشخند کننده   کَلََّم : سخن گفت = َحدَّ
(مضارع : یُکَلُِّم / امر : کَلِّْم / مصدر : 

  تَکلیم )

  َخَشَع : فروتنی کرد
  ُمّر : تلخ  / امر: اِْخَشْع / مصدر : ُخشوع مضارع : یَْخَشُع 

  َخطیب : سخßان ( جمع : ُخطَباء )  پذیرفت ( مضارع : یَنَْفُد )نََفَد : پایان   یَُجرُّ : میِکشد

  قَفا : پیروی کرد
( مضارع : یَْقفو /  امر : اِقِْف : 

  پیروی کن )

َد : عادت داد   َعوَّ
ْد /   ُد / امر : َعوِّ ( مضارع  : یَُعوِّ

  مصدر : تَْعوید )

یَء : به آن چیز رسید و بدان پیوست  اَْدَرَک الشَّ
  ): یُْدرُِک / مصدر : إْدراک  ( مضارع

  َودََع : رها کرد ( مضارع : یََدُع / امر : دَْع )  ُحسام : شمشیر  ِقلَّة : کمی

  یَْمشی : راه می رود   ُمساواة : برابری
  ماِدح : ستایش کننده  ( ماضی : َمشٰی )
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َل أريُد منك  «. ١١٣   الصحيح:عK »  يف شؤوِن اآلخرينَ  أْن ال تََتَدخَّ
   .۴           دخالت ¦ی کنی            .٣           وارد ¦ی شوی           .۲              داخل نشو                .١
  عK الصحيح:»  يف حمل هذه األشياء يُساِعُد¿إّ¿ أبَحُث عن أحٍد  « .١١٤ 
  به کمکم می آید.۴           من به او یاری رسانم       .٣         به من کمک کند        .۲به من کمک می کرد                 .١
  الّصحیح:  عّین»  جميَع الـمحاصيِل بنفسها َجَمعتشاَهدُت فالحًة يف املزرعه «  .١١٥ 
  جمع می کرد .۴                 که جمع کند          .٣           جمع شده بود          .۲   جمع کرده بود                      .١
  ن املناسب:عیّ » إىلَّ حتّى أتكلّم معه حول بعض املسائلاُدُعوه « .١١٦ 
  او را دعا کردند .۴                او را فرا بخوانید      . ٣                او را دعا می کنم .٢          او را دعا کنید                .١
  عK املناسب:» کثیراً  یُحزِنه كيَف اوِصُل إليه خرباً « . ١١٧ 
  که او را ناراحت می کند .٤                 تا غمگین شود  . ٣          او غمگین می شود     .٢          او را ناراحت کند           .١
  املفردة الحاسمة أكمل الفراغ هی.....»: الّنوع من الكالم یزیُد..... بینهم.هذا  و یُكلِّم الّناُس في5 بينهم کالماً جميالً و لّيناً « . ١١٨ 
  الحلوة.٤                              املوّدة  .٣                    القلّة             .٢             القناعة                    .١ 

  عK املناسب لتكمیل الفراغ:»  يعمُل للحساِب و يقنُع ºا عنده یُنفُق قدراً من ماله للفقراء و إنسانٍ «.....  .١١٩
  أتقی.٤                طوبی لـ               .٣                 اِستَِمع             .٢               دُع                      اُ .١

  عّین الّصحیح:  » کالماً جميالً و لّیناً  قوَل إّال اإلنساُن الّصالُح...... کالِمه، فيجب أّال ي«.....  .١٢٠
  ـــب -یَتَعارَف .٤                     ِمن        -یُعرَُف .٣        َعلَی              – يَتَعرَُّف  .٢          عيل              –يَُعرُِّف .١

  الفعل املناسب لتکمیل الفراغ هو......        » یصلوا  إىل نتيجة مفيدة. كاَن بعُض الّطّالِب ....... الـمـُعلَّم ...... موضوعٍ دون أن« .١٢١
  فی-جاِدلونَ .یُ ٤                  فی       -یَتَدّخلونَ .٣              لــ         -َعرِّضونَ یُ .٢           َعن           –يبَحثوَن  .١
  :الخطأ عّین » د، كثIاً فهو...... والَده يف قول الّصدق و الّدفاع عن الحّق.ليُعِجبني هذا الو « .١٢٢ 
  یُعوِّد.٤فوا                     یَق.٣یُقلُّد .٢   یَشِبه                 .١

  عن التضاّد: الخطأعیِّن . ١٢٣

  : َمخبوء َخفیٍّ . ال تَذکُروا ُعیوَب النّاِس بَکَالٍم ٢الَکالِم: ُخشونَة                                                     لینَ . َعوِّد لِسانََک ١

  کَالنَّقِش فی الَحَجِر: الِکَرب  َغرالصِّ . الِعلُم فی ٤َصالتِِهم بل انظُروا إِلی ِصدِق الَحدیِث : قِلَّة             کَ±َِة . ال تَنظُروا إِلی ٣

  للفراغ: الخطأعیِّن . ١٢٤

ل قَبَل الَکالِم یَسلَم ِمن .........: الزَّلَِل                             ١   . .......... فی أُموِر النّاِس الَّتی ال تَرتَِبُط ِبَک: ال تُدرک٢. َمن یَتَأَمَّ

  . ............. َدلیالً یَُجرَُّک إِلی َمعصیِة اللِه: ال تَقُف ٤مواِضَع...........: التَّهم                           . العاِقُل ُهَو الَّذی یَجتَِنُب ٣

  »:َخفیّ « عیِّن عبارة جاء فیها مرتادف لِـ . ١٢٥

  الَکالُم اللَّیُِّن أکَ±ُ تأثیراً ِمن الُخشونَِة فی الکَالِم أحیاناً!. ٢. زینُة الباِطِن َخیٌر ِمن زینَِة الظّاِهِر!                                        ١

  . تَأثیُر األلواِن َعلَی اإلِنسان لَیَس َمخبوءاً َعلَی اََحٍد فی القرن الحالی!٤. َعوِّدوا أنُفَسُکم أن یَکوَن قَولُُکم َسدیدا٣ً
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ةِ واِب اِنَّ الَجهاَد باٌب ِمْن اَب     )فَتََح جمله وصفیه به صورت جمله فعلیّه  –( باٌب نکره و موصوف  اولیاِئِه  : الَجنَِّة َفَتَحُه لِخاصَّ

  ه�نا جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای دوستان خاصش باز کرده است .

  )جمله وصفیه به صورت جمله اسمیه »  صفحاته کثیرة«  -( کتاباً نکره و موصوف :     َکثیرةٌ  َصَفحاتُهُ   اِشَرتَیُت  ِکتاباً 

  کتابی را که صفحاتش زیاد بود، خریدم.

َه فیـهِ    )جمله وصفیه به صورت جمله اسمیه » التفّقَه فیِه «  -:   ( دیٍن نکره و موصوف    ال  َخیَر فی دیٍن ال تََفقُّ

  در دینی که هیچ تفّکری در آن نباشد هیچ خیری نیست.  

  )اَثَرَت جمله وصفیه از نوع جمله فعلیه  –:  ( آیة نکره و موصوف    ُت آیًَة اَثَرَْت فی قلبیَقَرأ 

  . خواندم ( گذاشته بود ) ، آیه ای را که در قلبم اثر گذاشت

�+?� . ��� ( )�58/ )�0Z ) +,- +B* )� �	/ )� �� �58 / U
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  )تنمو جمله وصفیه برای شجرة  –استوائیّة صفت مفرد ( : َشَجرُة الُخبِز َشَجرٌَة استوائیٌّة تَنمو فی ُجُرٍز مثال : 

  رشد می کند . درخت نان درختی است که در جزیره هایی�
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: ممکن است در تست ، تنوین اسم نکره را نگذارند و داوط هشـــدار֠

  اسمی الـ نداشته باشد و مضاف هم نباشد حت5ً باید تنوین بگیرد ؛ یعنی نکره است .

» فـَ ، َو ، ثُمَّ ، بَْل ، لِکن ، حین� ، حیُث ، َحتّی ، اَْن ، اِّن ، اَّن و ... « جمله ای که با یکی از حروف ربط مانند :  نکته

: ( فَـ + اعَمل ، بنابراین جمله وصفیه  اِذا َعلِمَت َفاعَمْل باشد .  مثال : ¦ی تواند جمله وصفّیه رشوع شده باشد 

  نیست ) ( زمانی که یاد گرفتی پس عمل کن )

نید ، بلکه باید حت�ً ببیلزوماً جمله وصفیه نیست مله ای که بعد از یک اسم نکره بیاید ، : دقت کنید هر ج نکته

  که با آن اسم نکره ارتباط معنایی دارد یا خیر :

  : پرنده ای را بر روی درختی دیدم در حالیکه دانه ای حمل می کرد . َراَیُت الطائَر َعلی َشَجرِة یَحَمُل َحّبةً :  ١مثال 

 ارتباط دارد و آنرا توضیح می» الطائر « ه وصفیه نیست زیرا به شجرة ربطی ندارد بلکه با اسم معرفه یحمُل جمل

  دهد بنابراین  ( جمله حالّیه ) می باشد . 

  :هرکس به مظلومی رحم کند ، خداوند به او رحم می کند . َمْن یَرَحم مظلوماً یَرَحْمُه الله:  ٢مثال 

  می باشد .» َمن « بلکه جواب رشط برای یَرَحمُه جمله وصفیه نیست 
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  »:َعوَّدت لسانی کالماً یَُغیُِّر سلوَک الّناس و هم ال یَخاُفوَن منه!« . ١٢٦

  مردم را تغییر می داد و آن ها از آن ¦ی ترسیدند! . زبانم را به سخنی عادت دادم که رفتار١

  . زبان من به سخنی عادت کرده است که رفتار مردم را تغییر می دهد و آن ها از آن ¦ی ترسند!٢

  . زبانم را به سخنی عادت دادم که با آن رفتار مردم تغییر داده می شود و آن ها از آن ¦ی ترسند!٣

  عادت داده ام که رفتار مردم را تغییر می دهد و آن ها از آن ¦ی ترسند!. زبان خود را به سخنی ٤

  :الَخطأ عیِّن. ١٢٧

  . سافرُت إِلی قریٍة ُولِدُت فیها: به روستایی سفر کردم که در آن متولد شده بودم!١

  آشکار کند!فَتُِّش عن مقالة تُبَیُِّن آداَب الکالِم: دنبال مقاله ای می گردم که آداب سخن گف¼ را . أ ٢

  . َجلَسُت تحَت َشَجرٍة تَُغرُِّد طیورُها: در زیر درختی نشستم که پرندگانش آواز می خوانند!٣

  . القناعُة کنٌز ال یَنَفُد : قناعت گنجی است که Gام ¦ی شود!٤

  :الَخطأعیِّن . ١٢٨

  دیدم که با رسعت حرکت می کرد!. شاَهدُت فی الّشاِرع سیّارًة تَتََحرَُّک برسعٍة: در خیابان ماشینی را ١

  . یجیُء یوٌم لِلعالَمیَن Gَتَلُِئ األرُض فیه بالعدل: روزی برای جهانیان می آید که زمین در آن از عدالت پر شود!٢

  نشنیده بودند!. َعلَّمنا املعلُّم درساً ما َسِمَعه زَُمالئی حتّی اآلَن: معلم به ما درسی را یاد داد که هم کالسی هایم تاکنون آن را ٣

نوات املاضیة: درختانی در مدرسه ما وجود دارند که در سال های گذشته کاشته اند!٤   . ُهناَک فی مدرستنا أَشجاٌر ُغرَست فی السَّ

تَُه!« . ١٢٩   »:َعلَی املَُتکَلِِّم أَن یکوَن کالُمُه لَیِّناً َعلی قدِر عقِل املخاطِب لکی یُقِنَعه و یَکِسَب َمَودَّ

  گوینده است که سخنش به اندازه عقل مخاطب خود نرم باشد تا او را قانع ¦اید و دوستی اش کسب شود!. بر ١

  . گوینده باید که سخنش به اندازه عقل مخاطب باشد، تا او را قانع کند و دوستی او را به دست آورد!٢

  انع شود و دوستی او را به دست بیاورد!. گوینده باید سخن خود را به اندازه عقل مخاطب با نرمی قرار دهد تا او ق٣

  . باید گوینده سخنش براساس عقل مخاطب نرم باشد تا او قانع شود و دوستی اش حاصل شود!٤

حیح:. ١٣٠   عیِّن الصَّ

  . َمن خاَف النّاُس ِمن لسانِِه فَُهَو ِمن أهِل النّاِر: هرکه مردم از زبانش ترسیده باشند، او از اهل آتش است!١

  أَُعوُذ ِباللِه ِمن نفٍس ال تَشبَُع: پناه می برم به خداوند از نفسم که سیر نشود!. ٢

  . أَُعوُذ ِبَربّی من دعاٍء ال یُسَمُع: به پروردگار خود پناه می برم از دعایی که ¦ی شنود!٣

  بگوید در آن چه که به سود یا زیان او است!. أتََقی النّاِس َمن قاَل الَحقَّ فی ما لَُه و علیه: پرهیزکارترین مردم کسی است که حق ٤

  »:کلمة خیر تفید، أفضل من کتاب ال فائدة له!« . ١٣١
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  . کلمه خوب پرفایده، بهرت از آن کتابی است که فایده ای به کسی نرساند!١

  . سخن نیکی که تو از آن بهره بربی، برتر است از کتابی که هیچ فایده ای نرساند!٢

  مفید باشد، بهرت از کتابی است که هیچ فایده ای نداشته باشد!. یک کلمه خوب که ٣

  . یک سخن نیک که فایده ای برساند، بهرت از آن کتابی است که فایده ای در آن نباشد!٤

  راه درمانم را در..»: اصل!وجدت طریق عالجی فی مقاالت املجّالت الطبّیة الَّتی قد کُتبت عن عوامل تُسکّن آالم املف« . ١٣٢

  . مقاله های پزشکی پیدا کردم که در مجله ها نوشته شده است راجع به عواملی که دردهای مفصل را کم می کند!١

  . مقاالت مجالت پزشکی پیدا کردم که درباره عواملی که دردهای مفاصل را آرام می کند، نوشته شده است!٢

  جالت پزشکی نوشته می شود، پیدا کردم!. مقاله هایی که درباره عوامل کاهش دهنده دردهای مفاصل، در م٣

  . مقاالت پزشکی مجله ها پیدا کردم آن جا که درباره عوامل آرام کننده دردهای مفاصل نوشته شده بود!٤

  »:کنت أعرف کتاباً قد کتب أک§ مقاالته فی صحف مدینتنا!« . ١٣٣

  ا به چاپ رسیده بود!. من نویسنده ای را شناختم که اک± مقاله های او در روزنامه شهر م١

  . نویسنده ای را می شناختم که بیشرت مقاالت خود را در روزنامه های شهرمان نوشته بود!٢

  . به نویسنده ای معرفی شدم که اک± مقاله هایش در روزنامه شهرمان به چاپ رسیده است!٣

  نوشت! . با نویسنده ای آشنا شدم که بیشرت مقاالت خویش را در رئزنامه های شهرمان٤

  »:دیروز فیلمی را می دیدم که دو سال پیش جایزه اسکار را به دست آورده بود!« . ١٣٤

  . أمِس شاَهدُت ذلَِک الِفلم الَّذی َحَصَل علی جائزة أوسکار قَبَل َسنَتیِن!١

  . کُنُت قَد شاَهدُت أمِس الِفلَم َحَصَل علی جائزة أُوسکاَر قَبَل َسنٍَة!٢

  أُشاِهُد الِفلَم یَحُصُل علی جائزة أوسکاَر قَبَل َسنَتیِن!. أمِس کُنُت ٣

  . کُنُت أُشاِهُد أمِس ِفل�ً َحَصَل علی جائطِة أوسکار قَبَل َسنَتیِن!٤

  :الخطأعیِّن . ١٣٥

  . انسان با شیوه سخن گفتنش شناخته می شود: یَُعرُِّف اإلنساَن نَفَسُه ِبأُسلوِب کَالِمِه!١

دیُد فی قُلوِب النّاِس!. سخن درست و استوا٢   ر در دل های مردم اثر می گذارد: یَُوثُِّر الَقوُل السَّ

  . عاقل کسی است که از جایگاه های تهمت ها دوری می کند: العاِقُل َمن یَجتَِنُب َمواِضَع التَُّهِم!٣

  !. باید حق را بگویی هرچند به رضرت باشد: یَِجُب أن تَقوَل الَحقَّ و إن کاَن َعلَیکَ ٤

  عیِّن الجملة الوصفّیة:. ١٣٦

نَِة!            ١    جرِة أنَّها تُعطی أµاراً طوَل السَّ   . ظواهُر الطبیعِة تُثبُِت حقیقًة واحدًة و هی قُدرُة اللِه!٢. من أهمِّ ُمواَصفاِت هِذه الشَّ
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حراء تَُجوُل. تُوَجُد غاباٌت جمیلٌة من أشجاِر البَلّوِط فی محافظِة إیالم و لرستان!      ٣    . رأیُت أَفراساً فی الصَّ

  عیِّن ما جاَءت فیه جملٌة وصفّیٌة:. ١٣٧

  . الَّذی یَتَکَلَُّم فی ما ال یَعلَُم بََقُع فی خطأ!٢            . اللُّهمَّ إِنّی أعوُذ ِبَک من نفٍس ال تَشبَُع!                            ١   

  . قُرب کورُش یَجِذُب ُسیّاحاً من ُدَوِل العالَِم!٤. أَبَحُث َعن نَصٍّ حوَل أهمیِّة ِزراعِة األشجاِر!                                    ٣   

  عیِّن الجملة الوصفّیة:. ١٣٨

  . یُعِجبُنی جّداً حارُِس َمرمی فریِق الّسعاَدِة!٢. إن تَغرِس غرساً یَأکُل ِمنه طیٌر أو إنساٌن أو بهیمٌة!                            ١   

�واِت و األرِض َمثَُل نُورِِه کمشکاٍة فیها مصباٌح . « ٣      »عصی فرعوُن الرسوَل أَرَسلنا إلی فرعون رسوالً فَ . « ٤»           اللُه نوُر السَّ

  فیها جملٌة وصفّیٌة: لیست عیِّن العبارة الَّتی. ١٣٩

َجرُة الخانقُة شجرٌة تَنُمو فی بعِض الغاباِت االستوائّیِة!                 ١      . إن تُطالِع کتاباً مفیداً یُساِعدَک َعلی کتابِة إنشائَِک!٢. الشَّ

ِة الثّالثِة تَکَلَّمَ ٣      .  تَلوُت آیات من القرآن الکریم أثَّرَت فی قلبی!٤مع زمیٍل یَجلُِس َجنبَُه!                               . فی الِحصَّ

  عیِّن نکرًة ُوِصَفت:. ١٤٠

ُموا ِألَنُفِسُکم ِمن خیٍر تَِجُدوُه عنَد اللِه . « ٢. َمن یُحاِول کثیراً یَِصل إلی أهداِفِه!                                      ١      »ما تَُقدِّ

عبَِة!. شاهدُت برنامجاً یُسا٤. العاÃُ حیٌّ و إن کاَن میتاً !                                                  ٣      ِعُدنی فی الّدروِس الصَّ

  »هؤالء................ یَدرسوَن فی جامعِة طهران فی َفرع اللَُّغِة العربّیِة!« أکِمل الفراغ بالکلمة املناسبة إلیجاد الجملة الوصفّیة: . ١٤١

  . طالباتٌ ٤. الطالباُت                                  ٣     . طُّالٌب                             ٢. الطُّّالُب                               ١    

  َصَف نکرًة:وَ » َجلََس « عیِّن . ١٤٢

  . عندما َسِمَع هذا الخرب َحزَِن شدیداً فََجلََس لحظًة!٢. َوَصَل إِلی املدرسِة و َجلََس َعلَی الُکرسّی!                              ١

  . رأیُت فی هذه املدرسِة طالباً َجلََس ذلَِک الیوم ِفی َمکتَبَِة املسجِد!٤یَبتَِعَد عن کُلِّ َخطأ َجلََس للتََّفکُِّر فی أع�له!    . َمن یَطلُب أَن ٣

  عیِّن الوصف جملة:. ١٤٣

موا فی املَجاالِت املُختَلَِفِة!                ١   دیَنِة َشیٌخ َحکیٌم یُشاِورُُه النّاُس فی أُمورِِهم!. فی هذه املَ ٢. ُعلَ�ُءنا املُجتَِهدوَن قَد تََقدَّ

  . إنَّ الّصَور املُتََحرَّکََة واِحَدٌة ِمن اخرتاعاِت إدیسوَن!٤. قَد طُِبَعت فی ِهذِه املَجلَِّة َمقاالٌت قَیَّمٌة َعِن االقِتصاد!              ٣

  جملة: لیسعیِّن الوصف . ١٤٤

(ص) ِبها دا¶اً!٢تَت أّن لِأللواِن املُختَلَِفِة تَأثیراٍت َعلَینا!      . االکتشافاُت الحدیثَُة أَثبَ ١ غاِر ِمن أموٍر کاَن یَهتَمُّ النّبیُّ   . اِحرتاُم الصِّ

  ئی!. أُریُد أن أُشاِهَد ِفل�ً اِقَرتََحُه أَحُد زُمال ٤. فی هِذِه األیّاِم أنا ِبحاَجٍة إِلی َصدیٍق یُساِعُدنی فی املَشاکِِل!       ٣

  عیِّن الوصف جملة:. ١٤٥

  . إنَّ اللّحم غذاء مفید تُکنَز فیه مقادیر کثیرة من الربوتین!٢. من آمن و أنفق من أمواله الطیّیة فی سبیل الحّق نجا!            ١
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. علی املرء أن یتواضع ملن علّمه و ٤. ال تُشغل نفسک بأمور غیر مهّمة فتغفل عّ� ینفعک و یُهّمک!     ٣

  عیِّن الجملة الوصفّیة:. ١٤٦

  . فتّشت عنه فی مکتبات عدیدة لکن ما حصلت علیه،٢. کنت أبحث عن کتاب یناسب µنُه لی ؛                                        ١

  یت أّن أµن الکتب هو الَّذی یُقرأ و یُعمل به!. و رأ٤. فراجعت الکتب الَّتی کانت بین یدّی فی البیت،                            ٣

  فیه صفة: لیستعین ما . ١٤٧

  . حکت لنا جّدتی حکایة ما سمعناها، عن کیفیّة دراسة النساء فی املاضی!١

  . وفّرت األرسة ألوالدها الّصغار ما یحتاجون إلیه حتّی یدرسوا!٢

  . أصبحت املصافحة باألیدی عمالً شائعاً بین األصدقاء!٣

  . التالمیذ یصلون إلی مدارسهم مبّکرین کلَّ یوم!٤
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