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ََّسَع / یَتَِّسُع )  اآلالف : هزاران ( مفرد : االَلف ) ََّسَع : فراخ شد ( اِت   االختیار : برگزیدن ( اِختاَر / یَختاُر )  اِت

  اَضاَف : افزود
  إضافَة )( اَضاَف / یُضیُف / 

  أْغنٰی : بی نیاز گردانید
  ( أْغنٰی / یُغنی )

  اَغناه عنه : او را از آن بی نیاز کرد

  الِبطاقَة : کارت
  الُْحّریَّة : آزادی  اَْن یَِجَد : بیابد ( َوَجَد / یَِجُد )  االَْمتَع : لذت بخش تر

کردن ، مشخص  لتَّحدید : محدودا  بَلََغ : رسید ( بَلََغ / یَبْلُُغ / بُلوغ )
ُد ) َد / یَُحدِّ   کردن ( َحدَّ

َح : ورق زد ، رسیع مطالعه کرد   تََصفَّ
ُح ) َح / یَتََصفَّ   الثّانویّة : دبیرستان  ( تََصفَّ

  الُْخرس : خرسان ، زیان  الَجدیر : شایان ، الیق  َحَرصَ : محصور کرد ( َحَرصَ / یَْحُرصُ )
  رَُخَص : ارزان شد ( رَُخَص / یَرُْخُص )  کبوترالحOمة :   الَْخشیَة : پروا ، ترس

َض : کم کرد ، تقلیل داد   َسبََح : شنا کرد ( َسبََح / یَْسبَُح )   َخفَّ
ُض ) َض / یَُخفِّ   ( َخفَّ

  َسِهَر : بیدار ماند ( َسِهَر / یَْسَهُر )

یاح : گردشگران َحفّی : روزنامه نگار  ( مفرد : سائح ) السُّ   الصَّ
ْعر : قیمت  تنگ شد ( ضاَق / یَضیُق )ضاَق :    ُغضَّ : بر هم نهاد ( َغضَّ / یََغضُّ )  السِّ

  دشوار القاسی : سخت و  ) تشبیه کرد ( َشبََّه / یَُشبِّهُ  َشبََّه :  َغال : گران شد ( َغال / یَغلو )
  : الْکاتِب ) الُکتّاب : نویسندگان ( مفرد  الظُّروف : رشایط ( مفرد : الظَّرف )  الَقیْد : بند

  فاَض : لربیز شد ، پر شد  املجاالت : زمینه ها
  ( فاَض / یَفیُض )

  املُرِعب : ترسناک

  نقص : کم شد ( نَقَص / یَنُْقَص )  املَُفکِّر : اندیشمند
  هناک : وجود داد ، آن جا  قَیِّدوا : به بند آورید ( قَیََّد / یَُقیُِّد )  الواثِق : مطمنئ

  می شودیُقاُل : گفته 
  قال ، یَقوُل ) ) ( فعل مجهول از  (

  َمرََّر : تلخ کرد ، ناگوار کرد
  ( َمرََّر / یَُمرُِّر )

  ) : پرورش یافت ( نََشأ / یَنَْشأُ  نََشأ

  ة )الِوعاء : ظرف ( جمع : األوعیَ 
  ِصَغر : کودکی  التَُقل : نگو ( فعل نهی )  ُمداراة : مداراکردن
  اَنَکرَت : انکار کردی   اَقَدم : قدیمی تر ، قدیمی ترین  کِتOن : پنهان کردن
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  عیّن الّصحیح: »املفرداِت املناسبة اختیاره مکتوباً باللّغة الفارسّیة و یبدو أّن املؤلّف أخطأ فی َوَجدتُ أوراق الکتاِب  تصّفحعند «  .٩٩

  انتخاب –یافتم  –. ورق زدن ٢                                   گزینش               –یافتم  –. تورق کردم ١   

  یاف` –پیدا کردم  –. ورق زدن ٤                             گذاش`    –پیدا کردم  –. رسیع مطالعه کردن ٣   

  عّین الصحیح:» محاسنها الظاهرة رغمبالّذکر أّن الحرکة االجت-عیة ال تخلو من مساویء  من الجدیرِ و . « ١٠٠

  با این همه –. شایان ٤               برخالف    –شایستگی است  .٣        با وجود      –. شایسته شد ٢      علی رغم    –. شایان ١   

  عّین الصحیح:»بحلّها واثِقینَ أن نکوَن  ألجدرِ من املشاکل ال یمکن حلّها بسهولة لکّن من ا آالفٌ  ُهناکَ «  .١٠١

  مطمنئ –شایسته تر  –هزاران  –. وجود دارد ٢                          مطمنئ           –شایسته ام  –هزاران  –. آن جا ١   

  اعتOد کننده –شایسته تر  –هزار  –. وجود دارد ٤                         اعتOد کننده       –شایسته ام  –هزاران  –. آنجا ٣   

  عّین الصحیح:» لّسجنو أدخلتهم فی ا مشاغبونالّذین اجتمعوا أمام الّسفارة باتّهام  لّصحفّیینالحکومة أمِس جمعاً من ا َرصَ حَ «  .١٠٢

  زندان –اخاللگران  –روزنامه نگاران  –. بازداشت کرد ٢         زندانی          –اخاللگران  –روزنامه نگاران  –. منحرص کرد ١   

  زندان –خطاکاران  –روزنامه ها  –. زندانی کرد ٤       زندانی         -آشوب کنندگان   –شنفکران رو  –. محصور کرد ٣   

  عِین الصحیح:» األخوة و املساواة و الحّریةأهداف  الحرّةمنذ أواخر القرن الثامن عرش، اعتنقت الّشعوب «  .١٠٣

  برادری –برابری  –آزادی  –. آزاده ٢                              برابری        –تساوی  –آزادی  –. آزادکردن ١   

  برادری –برابری  –آزاد  –. آزاده ٤                           برادران             –مساوات  –آزاد  –. آزادگی ٣   

  للفراغات: الخطأعیِّن  .١٠٤

  . من سعی فی الحیاة و توکّل علی الله، فهو ........ عن الظاملین!: یُغنیه١   

  . ....... هذا الکتاب الشهیر فی أُرسة ثقافیّة کبیرة!: نََشأَ ٢   

  . من عالمات الدول املتقّدمة هی أنّها ال توجد فیها.......... البیان!: تحدید٣   

  تفشل إرادة املجّد!: القاسیة. إّن الظروف......... ال تستطیع أن ٤  

  لتکمیل الفراغات: الخطأعیِّن  .١٠٥

  تُغّض ) –: ( خشیة  . من ........... الله .......... عیوننا عن املعاصی!١   

  أمتع ) –: ( واثق  . إنّی ......... بأّن مساعدة اآلخرین......... من عبادة مستمرّة!٢   

  املجاالت ) –: ( الّصحفی  . لهذا ......... الشهیر مقاالت فی ......... املختلفة!٣   

  اختیار ) –. ........... فی ............ الکتب عمل ال فائدة منه!: ( التهدید ٤   
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1 ���y �Mv� F��K ���k DlE F��K �� �� 	@)� �� �-� 5t� ��-2 . �W	� �� ,�	k 	@)� �� ,
! F��K <	k��  .

 . ��k ���� 	@)� �l��O()� ~	K : �	� N	c���  ( . ����m <����m u��" ) �l��O()� ~	K  

� : FY�(�. �2���� F�� ��(d� F��K <m �" b �W	� z!	� 	@)� �� ,
! F��K L	t5U  

 ���� 	@)� ~	K	� : O��  ��	�� )   ~	K	��  (�  . �2���� F�� ��(d�  
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2-� F��k ) ��(d�  . �� � 2-�� اّال "�W �� ��M�� L����U b (  ) FP(. b 5cd�� e�K A "5I� �"--7- (
) fM� g2��� 	2--N- �)	� 5kl� e�K �" b Vg�j 	� ��� �" b( b >�� ) 	� �)	� i��� e�K �" A 7g�j 	�

h��."�W �� L�5�U (  

  ما قرأُت آثار هذه الکاتب اّال واحداً ِمنها : واحداً مستثنی و آثار مستثنی منه مثال : 

� FY�(� L	t5U :. �2���� F�� ��(d� N	�(E �W	� �A5Y� 	2 ��.5� 	@)>� �� �-� F��k L	t5U  
بنابراین در جمله مستثنی مثال : الیفوز فی هذه االمتحان اّال املُجّدوَن : املجدوَن با ( وَن ) آمده و مرفوع می باشد 

  منه نداریم .

  

3 .�7�(d�� F�� �2	�  5�o �" b �W	� F(W�" ��k Z�GI� Fk �W	� 4"5I� ��� \2 	2 A ��� 	2 A e�K
. �d�� ���" F��K ���M�2�  

  .شاهدُت اَصِدقائی فی امللَعب اّال َسعیداً : اصدقاء مستثنی منه و جمع می باشد که سعید از آن خارج شده است 

ما شاهدُت َصدیقی فی امللعب اّال سعیداً : جمله ایراد دارد زیرا صدیقی نه جمع می باشد و نه مفهوم کلی دارد 
  بنابراین سعید �ی تواند جزئی از آن باشد . 

  ارددما رایُت تِلمیذاً فی املَلَعب اِّال َسعیداً : تلمیذ مستثنی منه می باشد زیرا با اینکه مفرد است ولی مفهوم کلی 
  ( یعنی هر دانش آموزی )  

  الزم نیست مستثنی منه حت-ً  اسم باشد بلکه ضمیر بارز ( جمع ) نیز می تواند مستثنی منه باشد. �
  »    ضمیر نا مستثنی منه و فاعل ، حمیداً مستثنی تام و منصوب « مثال:  َذَهبنا اِّال َحمیداً : 

  می آید اّما نه همیشه ، زیرا می تواند در جمالت منفی نیز بیاید. مثبتمستثنی منه اک�اً در جمالت  �

  »احد مستثنی منه و نایب فاعل ، الصادق مستثنی تام و منصوب « اََحٌد اِّال الّصاِدَق :  مثال : الیُفلِحُ 

� . �2��" F�� ��(d� N	�(E b �W	
� �U �)��� A L"�� �
� 	@)� �� ,
! F��K 5t�  
� FY�(� 5t� :	@)� �� ,
! F��K �)	  �� ,���� �I��  �)��� A  }��7) b 	c�7) b B b =g7) b 	� b 6J�7) b =,6U7� b {

. �2��" F�� ��(d� �W	�  

� �" ��	
� 4	U �(
� Fk ��2 �� �	��k  }بعض ، جمیع، كّل ، واحد ، واحدة ، أحد  { 	@)� �� ,
!
. ���W �� F�� ��(d� N	
)	o b ��2	�� 

  ( مستثنی منه : احد ) /    الیُفلَُح احٌد اال الصادَق ( مستثنی منه : کّل )     َوجَههُ  إّال  هالٌِك  َيشءٍ  كُلُّ :  مانند
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� 	@)� �� �-� 5t�,-. . �2���� F�� ��(d� �2	��  
  مستثنی منه نداریم .ما ِمن رَُجٍل یَغرُِس َغرساً اّال کَتََب الله لَُه ِمن االجِر  : بعد از اّال کتب آمده بنابراین 

� : 	@)� "��� �" c�G� ���HU  

 : �25��� L	
(W� 	@)7� 	� �� 	@)>� ��W	� f���� ْال = اَّال  اَن +   

  

   

  بيشرت بدانيم �
ی می گویند . در این رشایط ما باید به مستثناستثناء مفرغ به استثنایی که مستثنی منه در آن ذکر نشده باشد 

  اعراب ُرکنی را که در جمله قبل از اِّال وجود ندارد بدهیم . 
  

  »جزاء مبتدا ، االحساِن مضاف الیه ، االحساُن مستثنی مفرغ : «  َهل َجزاُء االحساِن اِّال االِحسانُ 

   آیا پاداش نیکی جز نیکی است ؟!�

از اّال خرب نیامده است و ارکان جمله ناقص است بنابراین بعد از اّال مستثنی مفرغ و مرفوع در این جمله قبل توضیح : 
  خواهد بود . به عبارت دیگر ، اگر َهل و اِّال را حذف کنیم جمله به این صورت خواهد شد :

  َجزاُء االحساِن االحساُن : جزاء مبتدا ، االحساِن مضاف الیه ، االحساُن خرب 

  مه بعد از اّال بنا به خرب بودن مرفوع می شود ...بنابراین کل

  »التَُقل فعل متعدی و نیازمنِد مفعول ، کَلَمَة مستثنی مفرغ به عنوان مفعول : «  التَُقْل اِّال کَلَِمَة الَْحقِّ 

عد از اّال در این جمله قبل از اِّال فعل متعدی داریم که مفعولش ذکر نشده و جمله ناقص است . بنا براین بتوضیح : 
  مستثنی مفرغ و منصوب خواهد بود . به عبارت دیگر اِّال را حذف کنیم جمله به این صورت خواهد شد :

  التَُقل کَلِمَة الحقِّ : َکلَمة مفعول ، الحِق مضاف الیه 

  بنابراین کلمه بعد از اّال بنا به مفعول بودن منصوب می شود ....

لَم یُسَمع فعل مجهول و نیازمنِد نایب فاعل ، ِمَن البستان جارومجرور، صوُت : «  َصْوُت بُلُبلٍ  لَْم یُْسَمْع ِمَن البُستاِن اِّال 
  »مستثنی مفرغ به عنوان نایب فاعل و مرفوع 

  از بستان جز صدای یک بلبل ، شنیده �ی شود 
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�  @�A(� : 
B- ��� ��$�� +� �"�� 9�"� �L����� � ��@�	 �� 8^"T �")��Y� ��0' �Y� [�M�) �'�

 : ��� K��L �� 
� ��� U�� ���C }��� ~ �"�� �	 6��0���  

 : 	@)>� \�k 	� ( :)�  

 �W	� DAlP� F�� ��(d� A L"�� �I�� 	@)� �� ,
! F��K 5t� )-;<�3' ����� �!�' !� 5= �! -��� ��� ���	>	�  5;'

�� ���&� 5?1) !�@�	= �!� ��;= !�	' �!����  .�2��" 5ME ����� ���M�m �" b (  

  : قبل از اِّال جمله منفی بوده و مستثنی منه نیز محذوف می باشد بنابراین اسلوب حرص داریم  ما نََجَح اِّال َعلِیٌّ  �

  علی قبول شد ) یا ( جز علی قبول نشد )در ترجمه : ( تنها 

  قبل از اِّال جمله منفی بوده و مستثنی منه نیز محذوف می باشد بنابراین اسلوب حرص داریم  :  اِّال اَباکَ ما َرأْيُت  �

  یا ( جز پدرت را ندیدم ) پدرت را دیدم ) در ترجمه : ( تنها

  ترجمه کرد .» تنها و فقط و ... « جمله را با اسلوب حرص و با  ¨ی تواناگر رشایط باال ، نباشد :  دقت֠

این ترجمه اشتباه است : فقط علی موفق شد . زیرا مستثنی منه ذکر شده است و » ما نََجَح احٌد اِّال علیّاً « مثال در جمله 
  احٌد مستثنی منه می باشد .

. ���:�� 1C=� DE
! # ��� �$��( � # �F�� �4��! ���:! 
B- @�A(� �� �5G�9  

  

قبل از اّال  جملهبعد از اّال مرفوع است یا نه ، اگر مرفوع نبود به این توجه کنید که اول به این توجه کنید که 	�� 5:�� :  ☺

  یا منفی یا سؤالی ، اگر سؤالی یا منفی بود ببینید از نظر معنی و نقش جمله قبل از اّال کامل است یا ناقص : مثبت است
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  اسلوب استثناء : چون فی الَحفلَِة جزئی از فی مکاٍن می باشد . � لَم اُشاِهد َصدیقی فی َمکاٍن اّال فی الَحفلَةِ �

  اسلوب حرص : چون �ی توان فی الَحفلَِة را به کلمه ای قبل از اّال ربط داد . � لَم اُشاِهد َصدیقی اّال فی الَحفلَةِ �

  

  وقَت : مستثنی       حیناً : مستثنی منه       اسلوب استثناء  � ما َراَیُت اَخی حیناً اِّال وقَت الِعشاء�

: این عبارت قبل از اّال ظرفی ندارد که بشود وقت را به آن ربط داد پس اسلوب  اسلوب حرص  � ما رایُت اَخی اّال وقَت الِعشاء�
  حرص می باشد .
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  »:َفلیََتوَکَِّل املُؤِمنُونَ الله ال إِلَه إِّال ُهَو َو َعلَی الله «  .١٠٦

  . خداست که جز او هیچ معبودی نیست و مؤمنان پس باید تنها بر الله توکل کنند!١   

  . هیچ خدایی جز او نیست پس مؤمنان بر خداوند توکل می کنند!٢   

  . تنها معبوِد او خداست و اهل ایOن باید فقط بر او توکل کنند!٣   

  ت که جز او معبود دیگری نیست، پس مؤمنان فقط بر او توکل می کنند!. خداوند معبودی اس٤   

  عّین الصحیح:. ١٠٧

  . یَغفُر اللُه جمیَع ذنوِب النّاس إّال الّرشک به: الله جز رشک به او گناهان مردم را می آمرزد!١   

  . کلُّ شیٍء هالٌک إّال وجَهه : همه چیز جز ذاتش نابود شده است!٢   

  شیٍء یَنُقُص باإلنفاِق إّال العلَم: جز دانش، هرچیزی با انفاق کم می شود!. کُلُّ ٣   

  . ال یعرُف الکتابَة إّال أخی: برادرم فقط نوش` را می داند ( نه کاری دیگر)!٤   

  :الخطأعّین »ال یَعرُف الّسباَحَة إّال حامدٌ «  .١٠٨

  ی داند مگر حامد!. { کسی } شناکردن را �٢                                    . شنا کردن را فقط حامد می داند!        ١   

  . { هیچ کس } جز حامد شناکردن را �ی داند!٤                                      . حامد، فقط شناکردن را می داند!      ٣   

  »:ُهناک أطعمة لکلِّ فکٍر ک- تُوَجد أطعمٌة لکّل ِجسمٍ «  .١٠٩

  . آن جا برای هر اندیشه ای طعام هایی است هOن طور برای هر جسمی غذاهایی پیدا می شود!١   

  . هOن طور که برای هر تنی غذاهایی وجود دارد برای هر اندیشه ای آن جا خوراک هایی است!٢   

  . برای هر فکری غذاهایی وجود دارد هOن طور که هر جسمی غذاهایی پیدا می کند!٣   

  . برای هر اندیشه ای غذاهایی وجود دارد، چنان که برای هر بدنی غذاهایی یافت می شود!٤   

ا املؤمن«  .١١٠ َّ̈   »:تّقوا اللهون إخوٌة فأصلحوا بین أخویکم و اإ

  . فقط مؤمنان برادرند پس بین برادران خویش صلح ایجاد کنید و از خدا بهراسید!١   

  . بی شک مؤمنان برادرند پس برادران خودتان را اصالح کنید و تقوای خداوند را پیشه کنید!٢   

  . بی گOن، مؤمنین با هم برادر هستند پس میان برادران خود صلح برقرار کنید و از الله برتسید!٣   

  ه کنید!. فقط مؤمنان برادرند، پس میان برادران صلح ایجاد �ایید و تقوای خدا پیش٤   

  »:و إذ ُقلنا للمالئکة اُسجدوا آلدَم فسجَد املالئکة کلّهم أجمعون إّال إبلیَس استکَربَ و کاَن من الکافرینَ «  .١١١

  . و به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید پس به جز ابلیس که رسباز زد و از کافران بود سجده کردند!١    

  . و به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید پس تنها ابلیس سجده نکرد و رسباز زد و از کافران شد!٢    
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  ز زد و از کافران بود!اا هم سجده کردند جز ابلیس که رسب. و زمانی که به فرشتگان گفتیم: برای ادم سجده �ایید پس همگی آن ها ب٣

  گر ابلیس که رسپیچی کرد و کافر شد!منید همه آن ها با هم سجده کردند آدم سجده ک. و هنگامی که به فرشتگان گفتیم: برای ٤

  »:َسمع الخّفاش یفوُق سمَع اإلنسان عرشاِت املّرات رغم قلّة وزنه و هو من اللَّبونّیات الّتی تُرضُع صغارها«  .١١٢

  پستانداری است که به بچه های کوچک خود شیر می دهد!. با وجود وزن کم خفاش ده برابر انسان می شنود و از حیوان های ١

. شنوایی خفاش علی رغم کم بودن وزنش ده ها برابر از شنوایی انسان برتر است و آن را پستاندارانی است که به بچه هایش شیر ٢
  می دهد!

  نداران شیرده به بچه هایش است!. شنوایی خفاش با وجود کم بودن وزنش به ده برابر شنوایی انسان می رسد و آن را از پستا٣

. حس شنوایی خفاش ده ها برابر باالتر از آدم است و با وجود این که جسمی کوچک دارد اما او پستاندار است و به بچه هایش ٤
  شیر می دهد!

  »:إن لَم یَعرِف أحد قدَرک فال تَحزَن فطبیعة البِرش ال تُدرُک النّعم إّال بعد زوالها«  .١١٣

  ی �ی داند که ارزش تو چقدر است پس غمگین نشو زیرا که طبیعت برش است که نعمت ها را بعد از ، از بین رفتنشان درک نکند!. اگر کس١

  . اگر کسی ارزش تو را ندانست پس ناراحت نشو پس رسشت برش نعمت ها را تنها بعد از بین رفتنشان درک می کند!٢

  غمگین شوی زیرا که رسشت برش نعمت را درک �ی کند جز پس از زوال آن!. هرگاه احدی قدر تو را نشناخت نباید ٣

  . هنگامی که ارزش تو را هیچ کس �ی داند غمگین مباش زیرا رسشت برش زوال نعمت را فقط بعد از دست دادن می فهمد!٤

  »:قد عاهدت نفسی أن أعمل gا أِعُد و ال أنطق إّال gا فعلته.«  .١١٤

  کردم که هرگز خلف وعده نکنم و آنچه را �ی توانم انجام دهم هرگز نگویم!. با خویش` عهد ١

  . با خویش` عهد می کنم که آنچه وعده می دهم انجام دهم و آنچه را عمل �ی کنم هرگز بر زبان نرانم!٢

  بپرهیزم!. با خودم پیOن بسته ام که اگر وعده ای دادم حتOً عمل کنم و از گف` چیزی که انجام �ی دهم ٣

  . با خود عهد کرده ام به آنچه وعده می دهم عمل کنم و فقط درباره آنچه آن را انجام داده ام سخن بگویم!٤

  »:فی انتهاء ممّر مدرستنا نافذة تُفتح علی منظر جمیل، أرسع أنا لرؤیتها باشتیاق حین- یَُدّق الجرُس!«  . ١١٥

  خورد من با اشتیاق برای دیدن منظره می شتابم!یکه به منظره زیبایی باز شده هروقت زنگ م . در آخر راهرویی در مدرسه ما پنجره ای هست١

  . در انتهای راهرو مدرسه ما پنجره ایست که به منظره زیبایی باز می شود وقتی زنگ می خورد من با اشتیاق برای دیدن پنجره می شتابم!٢

  سمت تابلویی از طبیعت باز می شود که بعد از زنگ من با اشتیاق به دیدنش می شتابم!. در انتهای این راهرو از مدرسه ما پنجره ای به ٣

  . در آخر راهرو مدرسه ما آن پنجره به یک تابلو زیبای طبیعت باز می شود موقع زنگ برای دیدنش مشتاقانه می شتابم!٤

  :»ّیة و الفنّیة إّال بعد تحّمل املشاکل و الّتعب الکثیر!إّن أک� العل-ء و الفّنانین ما استطاعوا أن یخلقوا آثارهم العلم«  .١١٦

  . تعداد زیادی از دانشمندان و ه¾مندان آثار علمی ایجاد کرده اند و این امر بعد از تحمل مشقات و رنج های گوناگون بوده است!١

  علمی و ه¾ی خود را بیافرینند!. بسیاری از علO و ه¾مندان حتی بعد از تحمل مشکالت و رنج بسیار نتوانستند آثار ٢
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  . اک¡ دانشمندان و ه¾مندان فقط بعد از تحمل مشکالت و رنج بسیار توانستند آثار علمی و ه¾ی خود را خلق کنند!٣

  . بیشرت علO و ه¾مندان پس از تحمل سختی ها و رنج های زیاد توانستند کارهای علمی و ه¾ی زیادی بیافرینند!٤

  :الخطأعیِّن . ١١٧

  . ال یستطیع الباطل أن یرصع الحّق فی املیدان أبداً: باطل هرگز نتوانسته است که با حق در میدان درگیر شود١

  . ألّن الحّق موجود و الباطل زهوق إن شاء الله!: زیرا حق موجود است و باطل نابودشدنی است اگر خدا بخواهد!٢

  ن یهدم بناء الباطل: یک فرد واحد در یک زمان واحد �ی تواند بنای باطل را ویران کند. ال یستطیع الفرد الواحد فی العرص الواحد أ ٣

. و هدمه إّ�ا یحصل بواسطة أفراد متعّدد و فی عصور متعّددة!: و ویران کردن آن فقط توسط افرادی متعدد و در زمان هایی ٤
  متعدد رخ می دهد!

  »:ال تفرح إّال gا �لک و ال تعتمد إّال gا فی یدک حّتی ال تُبتلی بالّندامة!«  .١١٨

  . فقط به آنچه مالک آن هستی شاد شو و جز بدانچه در دست داری اعتOد مکن تا دچار ندامت نشوی!١

٢Oد مکن تا دچار پشیOنی نشوی!. به خاطر آنچه داری شادی کن و هرگز به غیر آنچه در اختیارت است اعت  

  . برای این که ندامت از تو دور شود هیچ گاه شاد مشو مگر به داشته هایت و اعتOد مکن مگر به دستانت و آنچه در آن هاست!٣

  . از پشیOنی دور می شوی هرگاه شادی تو به خاطر دارایی ات باشد و اعتOدت به چیزی باشد که در توان و اختیارت است! ٤

  »:معرفة ربّه إّال الّذی یقوم gعرفة نفسه فی البدایة!ال یقدر علی «  .١١٩

  . �ی تواند خدای خود را بشناسد، جز آن که خودش را در ابتدا شناخته باشد!١   

  . فقط کسانی که پروردگارشان را شناخته اند، قادر به شناخت خودشان هستند!٢   

  تواند پروردگارش را بشناسد! . تنها کسی که در ابتدا به شناخت خودش می پردازد، می٣   

  . جز کسانی که در ابتدا خود را شناخته اند، کسی �ی تواند پروردگار را بشناسد!٤   

ّیاح الّذین کانوا یَأتون إلی مرص لزیارِة اآلثار التاریخّیة!«  .١٢٠   »:کان العّقاد قد تعلّم االنجلیزیّة من السُّ

  . عقاد، انگلیسی را یاد می گرفت از گردشگرانی که برای دیدن آثار تاریخی در مرص آمده بودند!١   

  . انگلیسی را عقاد یاد گرفته بود از جهانگردی که برای دیدن آثار تاریخ به مرص آمده بود!٢   

  به مرص می آمدند!. عقاد، انگلیسی را از گردشگرانی فرا گرفته بود که برای دیدن آثار تاریخی ٣   

  . عقاد، انگلیسی را از گردشگرانی یاد گرفت، آنان که برای دیدار آثار تاریخی مرص می آمدند!٤   

  :لخطأعیِّن ا. ١٢١

  هرچیزی نابود شونده است، مگر ذات او ( خدا )!»: کُّل شیء هالک إّال وجهه . « ١   

  : قطعاً انسان در زیان است، مگر کسانی که ایOن آورده اند!»إنَّ اإلنساَن لفی خرس * إّال الّذین آمنوا . « ٢   

  ای مردم، پروردگارتان راکه شO را آفریده، بپرستید!» : یا أیُّها النّاس اعبدوا ربَّکم الَّذی خلقکم.... . « ٣   
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  شوند!فقط گروه کافر از رحمت خدا ناامید �ی »: ال یَیأس من روح الله إّال القوم الکافرون . « ٤   

حیح: .١٢٢   عیِّن الصَّ

  . قرأت هذه املقالة الّتی کانت حول مزایا الّریاَضة مکّررًة: این مقاله تکراری را درباره مزیت های ورزش خواندک،١   

  . و أدرکت کُّل ما فیها إّال موضوعاً واحداً: و جز یک موضوع هرچه در آن بود را درک کردم،٢   

  . و هی تشیر إلی تجربة الکاتب الرائعة: و آن به تجربه جالب نویسنده اشاره کرده بود،٣   

  . و هی أنّه یستخدم الّریاضة لعالج األمراض املختلفة!: این که او ورزش را برای درمان بیOران مختلفی به کار می برد!٤   

  فی التعریب: الخطأعیِّن  .١٢٣

  ندم!: ما قرأُت إّال اللّغة العربیّة!. فقط زبان عربی را خوا١   

  . در زندگی ام فقط تکلیفم را انجام دادم!: µ أقم فی حیاتی إّال بواجبتی!٢   

  . بی گOن هر فکری غذایی دارد!: إنَّ لکّل أفکار طعاماً!٣   

  . کتاب، انسان را از تجربه بی نیاز �ی کند!: ال یُغنی الکتاب اإلنسان عن التجربة!٤   

  »:برای رسیدن به عزّت، جز تالش و کار راهی نیست!«  .١٢٤

  . ال طریق للوصول إلی العزّة إّال الّسعی و العمل!٢   . ال یوجد طریق للحصول إلی العزّة إّال املحاولة و التّعب!         ١   

  . إّ�ا طریق الوصول إلی العزّة لیس إّال الّسعی و العمل!٤. لیس الطریق للوصول إلی العزّة إّال الّسعی و العمل!                 ٣   

  عّین الخطأ:» فقط اع-ل نیک باعث می شوند که جایگاهت نزد خدا باال رود!«  .١٢٥

  . األعOل الحسنة فقط تسبّب أن تُرفع مکانتک عند الله!٢     لحسنة!        . إّ�ا تسبّب أن ترتفع منزلتک عند الله األعOل ا١  

  . هذه أعOل حسنة تسبّب أن تُرفع منزلتک عند الله!٤. ال تسبّب أن ترتفع مکانتک عند الله إّال األعOل الحسنة!           ٣  

  :لخطأعیِّن ا. ١٢٦

  . فقط با عقل می توانیم راه حلی مناسب برای مشکالت بیابیم!: ال نستطیع أن نجد حّالً مناسباً للمشاکل إّال بالعقل!١   

  . تیم ما شایسته راهیابی به مرحله بعدی مسابقات است!: إّن فریقنا جدیر بالّذهاب إلی املرحلة التالیة للمسابقات!٢   

  �ی بینم ساختOن های بلند است!: ال أُشاهد فی هذه املدینة إّال األبنیة املرتفعة!. تنها چیزی که در این شهر ٣   

  . بعد از سخ¾انی ام استاد سه نکته مهم به سخنانم افزود!: بعد محارضتی أضاف األُستاذ ثالث نقاط مهّمة إلی کالمی!٤   

  »:تنها کسی به بزرگواری دست می یابد که شب ها بیدار gاند!«  .١٢٧

  . یحصل علی املجد من یسهر اللیالی!٢. إّن الشخص الَّذی ال ینام فی الیل یحصل علی املجد!             ١   

  . من یسهر اللیالی یحصل علی املجّد بال شّک!٤        . ال یحصل علی املجد إّال الّذی یسهر اللیالی!                ٣   

  »:و ال یُحّرکه إّال بإشارة القلب و موافقة العقل و رضی اإلی-ن!املؤمن یَجعل قلبه ِقبلة لسانه «  .١٢٨
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  . قلب مؤمن قبله گاه زبان او است که فقط با اشارات قلب و همراهی عقل و رضایت ایOن به حرکت درمی آید!١

  ایOن حرکت می کند!. قلب مؤمن زبانش را قبله گاه خود قرار می دهد که تنها با اشاره قلب و موافقت عقل و راضی بودن ٢

  . مؤمن قلب خود را قبله زبان خود قرار می دهد و فقط با اشاره قلب و موافقت عقل و رضایت ایOن، آن را حرکت می دهد!٣

     . مؤمنی که قلب را قبله زبان خود قرار می دهد فقط به اشاره قلب و موافقت عقل و خشنودی ایOن آن را به حرکت درمی آورد!٤

ل علینا! لن أتّرضع معتِذرةً «  .١٢٩   »:إّال إلی ربّی، ألنّی قد آمنُت بأنّه هو الغّفار املتفضِّ

  . فقط به پروردگارم عذرخواهانه التOس خواهم کرد، زیرا من ایOن آورده ام که فقط اوست که نسبت به ما بسیار آمرزنده و کریم است!١

  کنم، زیرا یقین دارم که قطعاً اوست که در مورد ما هم آمرزنده و هم مهربان است! . من جز به پروردگار خویش با تّرضع عذرخواهی �ی٢

  . فقط نسبت به خدا با عذرخواهی التOس می �ایم، زیرا ایOن دارم اوست که ما را قطعاً می بخشد و می آمرزد!٣

  بخشد ومی آمرزد! . جز از خدای خود عذرخواهی �ی کنم، زیرا یقین دارم که فقط او بسیار ما را می٤

  »:أنا أُحاول أن أستکمل فضائل نفسی ألّن اإلنسان لیس إنساناً إّال بنفسه!«  .١٣٠

  . من تالش می کنم که نفسم از فضائل اخالقی کامل شود، چه انسانیت به نفس آدمی است!١  

  است! . من تالش می کنم که فضائل نفسم را کامل کنم، زیرا انسان فقط با نفس خود، انسان٢  

  . تالش من این است که فضائل روحی ام به حد کOل برسد، چه انسان بودن فقط به نفس آدمی است!٣  

  . همه تالشم بر این است که فضائل را در وجود خودم به کOل برسانم، زیرا آدمی با نفس خود انسان می شود!٤  

  »:ª أُقّدم عمالً من الخیر إّال أنّی رأیت ³رته، فلن أندم علیه أبداً!«  .١٣١

  . فقط از اعOل خیرم که پیش فرستادم نتیجه دیدم، پس ابداً از آن پشیOن �ی شوم!١   

  . هر عمل خیری که پیش فرستادم »ره آن را دیدم ، لذا هیچ گاه بر آن پشیOن نخواهم شد!٢   

  �ی فرستم مگر خیر، زیرا فقط نتیجه آن را دیدم و از آن پشیOن نخواهم شد! . عملی پیش٣   

  . هیچ عمل خیری پیش �ی فرستم، مگر آن که نتیجه آن را ببینم، پس هرگز از آن پشیOن نیستم!٤   

  »:ال تسمح إّال لألفکار الرائعة أن تؤثّر علی قلبک حتّی تحلو حیاتُک!«  .١٣٢

  انگیز اجازه بده بر قلبت تأثیر گذارد تا زندگی ات شیرین شود!. فقط به افکار دل ١

  . به اندیشه های مفید اجازه بده قلبت را تحت تأثیر قرار دهد تا زندگی شیرین شود!٢

  . اجازه مده چیزی ، جز اندیشه های مطلوب بر دلت اثر کند تا زندگی را بر تو شیرین گرداند!٣

  مده که دلت را تحت تأثیر قرار دهد تا زندگی ات به شیرینی گراید! . فقط به اندیشه های تازه اجازه٤

  »:ذنه!إو ال ورقة تسقط من الشجرة إّال بال یعلم إّال الله و ال حّبة إّال ینبتها هو «  .١٣٣

  . خدا همه غیب را می داند و گیاه را او رویانده و اوست که اجازه افتادن برگ را از درختان می دهد!١   

  . کسی ، به جز خدا به غیب آگاهی ندارد و دانه گیاهان را خدا رویاند و برگ های درختان به اذن او می افتاد!٢   
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  . خداست که به غیب آگاه است و دانه را فقط خدا می رویاند و برگ های درختان فقط به اذن او سقوط می کنند!٣   

  نیست، مگر این که او برویاندش و هیچ برگی، جز به اذن او از درخت �ی افتد!. فقط خداوند غیب را می داند و هیچ دانه ای ٤   

  عیِّن املستثنی منه محذوفاً: .١٣٤

  . اک¡ النّاس ال یضیّعون عمرهم بالجّوال إّال من µ یتعرّف علی الحیاة!٢       . أستشیر من یُساعدنی فی التجارة إّال الجاهلین!       ١  

  . ما فازوا فی االمتحان إّال ساسان و صدیقه!٤        . لن ینجح فی مباراة کرة القدم إّال فریق برسبولیس!  ٣  

  عیِّن ما جاء فیه أسلوب االستثناء: .١٣٥

  . اُدرس کثیراً و اّال ترسب فی امتحان آخر الّسنة!٢   . طلب األستاذ من املشاغب اّال یتکلّم مع اآلخرین!        ١   

  . طلبت من طفلتی عند خروجی من املنزل اّال تفتح الباب فی غیابی!٤    . ما کنت أتواقّع اّال تقّدمک فی اللغة العربیّة!             ٣   

  عیِّن ما فیه الحرص: .١٣٦

  . کُلُّ شیٍء یرخص إذا کَُ¡َ إّال األدب!٢                         . إّ�ا الّدنیا خیال یمّر برسعة!              ١   

  . إنَّ الرّجاء نوٌر یخرج اإلنسان من الیَأس!٤                   . العّقاد ال یری الجOل شیئاً إّال الحریّة!       ٣   

  نه مذکوراً:عیِّن املستثنی م .١٣٧

  . µ یکن للتّالمیذ عمل فی الّصف إّال تعلّم الّدروس!٢                      . املؤمنون ال یخافون إّال ربّهم الَّذی خلقهم!         ١   

  فی الجامعة!. ال یّرسنی هذه األیّام إّال خرب نجاحک ٤       . ما ُسمع من تلک الحدیقة الجمیلة إّال صوت الطیور الرّائع!   ٣   

  أُسلوب اإلستثناء: یسعیِّن ما ل .١٣٨

  . من یکفر بالله اّال الّذی فاض بطنه من الحرام!٢                          قط ورقة من شجرة اّال بإذن الله!         . ال تس١   

   بالعلم و األدب!. ما قیمة املرء اّال ٤                               . ما أتوقّع منک اّال تتکاسل فی أُمورک!      ٣   

  فیه أُسلوب الحرص: لیسعیِّن ما  .١٣٩

  . ما أّدی الواجبات إّال واحد من التّالمیذ!٢                         . التالمیذ أّدوا واجباتهم إّال واحداً منهم!           ١   

ا أّدی الواجبات تلمیذ واحد!                   ٣      . تلمیذ واحد فقط أّدی الواجبات!٤                           . إ�َّ

  محذوفاً: لیسعیِّن املستثنی منه  .١٤٠

  . ما اشرتیت من سوق النجف إّال عباءة للهدیّة!٢                         . ال یری قبح هذه الحیاة إّال املتشا¿ون!           ١   

  . لکّل ذنب توبة إّال سوء الخلق!٤                         . لیس العاقل إّال الَّذی یعترب باملاضی!               ٣   

حیح عن االستثناء: .١٤١   عیِّن الصَّ

  ) مذکور( املستثنی منه  . ما شاهده فی الحفلة إّال املعلّمون!١   

  ) ( املستثنی منه یکون جمعاً ساملاً  . ما ُسمعت من هؤالِء العOّل أصوات إّال صوت الصداقة و العدالة!٢   
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  ( املستثنی منه محذوف ) لم!عا ُجعل فیه إّال وعاء ال. کُّل وعاء یضیق ¶٣   

  یوجد فی هذه الجملة حرص و اختصاص )»: ( ما الحیاة الدنیا إّال لعب و لهو . « ٤    

  »:فقط«یعادل » إّال « عّین  .١٤٢

  . إّن الّذین یتکاسلون فی الحیاة ال یحبّون إّال اللّذة و الرّاحة!٢. ال یعیش أحد فی راحة إّال من یرتک حرص الّدنیا!               ١

  . ال أحّب أن أقوم بعمل فی هذا الیوم إّال مشاهدة مباراة کرة القدم!O٤ک صغارها عند الخطر إّال سمکة التّیالبیا!        . ال تبلع األس٣

  »:الفاعل« عّین املستثنی منه فی محّل  .١٤٣

  یوم القیامة إّال عمالً کان لله!. ال تُقبل األعOل من عبد ٢              . ال أتذکّر صورة أحد من زمالئی إّال أحمَد!          ١   

یّاح هذه املدینة إّال مسجدها الخشبّی!      ٣      . ال ینتفع من تجارب العلOء املاضین أحد إّال من قرأ کتبا کثیرة!٤        . ما زار السُّ

  عّین املستثنی یختلف:. ١٤٤

  . ال یُجرِّب املجرَّب إّال املخطئ فی أعOله!٢                        . ال یُکمل دینکم إّال ُحسن خلقکم!         ١   

   ٣     !ًOال یتقّدم أحد فی الحیاة إّال من یتحّمل املشاکل!٤                          . ال یستغفر الله إّال من وجده رحی .  

  ستثنی منه محذوفاً:عیِّن امل .١٤٥

  . ال یجد اإلنسان فی خلقة هذا العاµ إّال الحکمة!٢      منه!             إّال قلیالً حسن طعامه إلی الفقیر. أعطی امل١   

  . یبدأ أفراد هذه األرسة عملهم صباح الباکر إّال اثنین منهم!٤. نجح التّالمیذ فی دروسهم إّال الّذین µ یدرسوا جیّداً!           ٣   

  عیِّن املستثنی منه محذوفاً: .١٤٦

  ١ µ .            !أ ٢      یرکب املسافرون فی السیارة إّال اثنین منهم µ .!شاهد فی الضیافة إّال ضیفین کریمین من أقوامنا  

  . µ یفوز الطّالب فی دروسهم إّال املجتهدین منهم!٤      . نشعر بأّن النّاس یُزعُجهم الکسل إّال قلیالً منهم!           ٣  

  منه محذوفاً:عیِّن املستثنی  .١٤٧

  . ال یرید املعلّم أن یساعد أحداً إّال املجتهدین!٢         . یعیش النّاس فی الدنیا براحة إّال البخیل!                ١   

  ن!. یُخرج القرآن اِإلنسان من الیأس إلی الرجاء إّال الغافلی٤        . µ یضیع عمره فی املعاصی إّال املخطئ فی أعOله!     ٣   

  عیِّن املستثنی منه محذوفاً: .١٤٨

  . ما کان هدف بعثة النبّی(ص) إّال التعلیم!٢                   . ال سبب فی نجاح االنسان إّال الّسعی!            ١  

  الثالث! . قمت بأداء واجباتی إّال قراءة الدرس٤                  . ال تفوزون فی حیاتکم إّال املجاهدون منکم!      ٣  

  عّین الحرص: .١٤٩

  . لقد ضیّع األبناء کلّهم عمرهم إّال اإلبن الصغیر العاقل!٢. ذهبت التلمیذات إلی البیت إّال واحدة کانت تنتظر أباها!        ١  

  . ال یصل إلی الغایة السامیة إّال الطالب املثابر!٤          زمیلتی!       اّال هؤالء الزمیالت الطریق الصحیح  طعق. µ ت٣  
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  عّین اإلسم محصوراً:. ١٥٠

  أعOلی و أقوالی فی املدرسة إّال املدیر! . µ یتعّجب من٢          . یعیش النّاس فی البالد الکبیرة بصعوبة إّال بعضهم!        ١   

  . طالعت جمیع الکتب املؤلَّفة فی علم النجوم إّال کتاباً واحداً!٤عن الکائنات!     . µ تُفهم الحقائق حول الحیاة إّال حقیقة واحدة ٣   

  (مثبت): عّین ما یُمکن أن یُرتجم إیجابّیاً  .١٥١

  . ما رَجَعت املعلOّت یوم الخمیس إلی املدرسة إّال أربعة!٢                . وقف املقاتلون أمام قائد الثّورة إّال إثنین ِمنُهم!        ١  

  . أعطینا املُحتاجین کل دنانیرنا إّال دینارین إثنین!٤         . ما أولیاء الله من بین عباده املُخلصین إّال العلOء الُفضالء!  ٣  

  عّین الجملة الّناقصة قبل إّال: .١٥٢

  . أری أشجار و أوراق هذه الحدیقة إّال قلیلة منها!٢       أرسار القرآن إّال بعض البالد!        . إستفاد البالد األجانب ِمن١   

  . ما جاَء مع أخی إلی امللعب إّال واحد من أصدقائِِه!٤      االً واحداً!              ؤ یذة أسئلًة ِمن اُستاذتها إّال س. سألت تلم٣   

  الَحرص أو اإلختصاص فیه:» إّال « عّین ما یُراد من  .١٥٣

  . إّن َشعب فلسطین ما کان یُرید إّال تحریر أرضه!٢            . ال یُری فی مکتبة الجامعة الکبیرة أحٌد إّال مریَم!         ١   

  إّال التوکّل علی الله! . ال cلک الجنود سالحاً مقابل األعداء٤        . تکلَّم صدیقی عن جمیع الذکریّات إّال ذکریاِت الجامعة!   ٣   

  عّین ما فیه اإلختصاص: .١٥٤

  . ما قرأُت الرّساالت و املجّالت إّال مجلّتین!٢                   . ما َسکت األطفال فی الحدیقة إّال قلیالً ِمنُهم!       ١   

  . ال ییأس الِعباد من رحمة الله إّال الکافریَن!٤          إّال التلمیذات املجتهدات!   » طهران «. ال تفوز فی جامعة ٣   

  عّین ما جاء بعد إّال منحرصاً:. ١٥٥

  . ال یستعین النّاس فی املصائب بالّصرب إّال بعضهم!٢                               . µ ینجح أحد فی االمتحان إّال الّساعین!    ١   

  . µ یغرس األشجار املثمرة إّال هذا الفّالح النّشیط!٤                            ّال املجّدین!  . ال یتقّدم النّاس فی هذه الّدنیا إ ٣   

  عّین اإلستثناء:. ١٥٦

  . ال یعلم کّل ما فی صدور العاملین إّال الله!٢                        . ال یتبع اآلخرین إّال من ال یتّکئ علی نفسه!      ١  

  . µ نتوقّف لحظًة لنلعَب مع األطفال إّال واحداً منّا!٤                     . هل یُدافع عن العدالة إّال من یعرف قیمتها!         ٣  

  عّین املستثنی منه فاعالً: .١٥٧

  : لُِکلِّ مرض دواء إّال املوت!. قال الطبیب ألبی٢               . ملّا ذهبنا إلی الحدیقة لَم نُشاهد هناک إّال الّسائحین!    ١

  . ال یُسَمع من بین األشجار إّال أصوات جمیلة!٤                     . µ یَستَسلم املُجاهدون إّال من َضُعف نفسه!         ٣

  عّین الّصحیح فی تعیین املستثنی منه: .١٥٨

  »عمالً «  ←. ال تَعمل عمالً آخر فی الصباح إّال املُطالعة! ٢   » ُهم « ضمیر  ←. یُضیّع النّاس ُعمرهم إّال أصحاب أعOل الخیر! ١
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  »کُم«  ←. أنتُم ال تفوزون فی حیاتکم إّال املُجاهدین منکم! ٤   »         کتاب «  ←. ما قرأنا من کتاب تاریخنا إّال أربعة دروس! ٣

  عّین الّصحیح فی تعیین املستثنی منه: .١٥٩

ف إّال املُعلّمیَن! ١   »املُعلّم «  ←. µ یُشّجع املدیر فی یوم املُعلّم إّال الناجحین! ٢»       واو « ضمیر  ←. الطُّالب ما شاهدوا فی الصَّ

  »املدیر « . قبل املدیر املؤظّفین إّال شابّاً یشمدح نفسه! ٤»       دواًء «  ←. ما َوَصفت الطبیبة لی دواًء إّال اإلسرتاحة الکافیة! ٣

  فی تعیین املستثنی منه: الخطأعین  .١٦٠

  »تُم «ضمیر «  ←. ُدعیتُم إلی الّضیافة إّال الناجحین ِمنکم! ٢»        النّاس «  ←یَجتهد النّاس فی أعOلهم الیومیّة إّال املتکاسل! . ١

! ٤»    واو « ضمیر  ←. الزُّمالء یَنَجحون فی العلم إّال املتکاسلین ِمنهُم! ٣   »الطالبات «  ←. الطّالبات َحَرضَن فی املدرسة إّال واحدة منُهنَّ

  »ما نجح .... إّال ............ « ما هو الّصحیح لتکمیل الفراغ؟  .١٦١

ً  -. التلمیذ ٤               التلمیذ       –. سعید ٣             التلمیذ      –. تلمیذ ٢             تلمیذاً         –. التلمیذ ١      سعیدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


