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بررسی آماری منابع سوال ت قرابت معنایی عربی
۹۱-۸۴در آزمون های سراسری عمومی 

۳۴ و ۳۳؛ صص ۱۳۹۳، تابستان ۹۳خلصه در رشد آموزش معارف اسلمی (علمی-ترویجی)؛ شماره 

هادی صفری *

چکیده
به گواهی آمار، درس زبان عربی یکی از دروس مشکل برای داوطلبان آزمون سراسششری اسششت. در چنششد سششال اخیششر، سششؤالی مشششابه

. یاد می شودمفهومسؤال ت قرابت معنایی درس ادبیا ت در درس عربی همه گروه های آزمایشی طرح شده است که در تحلیل ها از آن با عنوان 
لل اطل ع از قواعد دستوری برای پاسخ دهی به این دسته از سؤال ت کافی نیست. در این مقششاله سششعی برخلف سایر سؤال ت درس عربی، معمو
شده است تا با بررسی منبع طرح سؤال ت قرابت معنایی عربی، نکاتی برای کمک به داوطلبان در بالبردن درصد پاسخ گویی خود به سششؤال ت
درس عربی ارائه شود. نگارنده در این حوزه به نکا ت جالبی دست یافت؛ هرچند که مشکلتی نیز در این راه وجششود داشششت. بششا وجششود تلش

نگارنده، این مسأله هنوز جای تحقیق بسیاری دارد.

: عربی، سوال مفهومی، قرابت معنایی، کنکور سراسری، کتاب های درسی دوره آموزش متوسطه.کلیدواژهها

دانش آموز رشته علوم ریاضی و فنی مرکز پرورش استعداد های درخشان و پژوهشگران جوان شهید بهشتی شهرکرد•
• Email: h.safari.hs[at]gmail.com
• Blog: hadisafari.blog.ir
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مقدمه،اهمیتوپیشینه
با توجه به آمار پاسخ گویی داوطلبان آزمون سراسری در سال های اخیر، به طور کلی درس عربی در میان داوطلبان آزمون سراسششری
لل جزء افراد برتر هر گروه آزمایشی به شمار می روند) مورد بی توجهی قرار گرفته است؛ به طوری که در آزمون سراسششری (جز اندکی که معمو

، «فقط یک درصد از داوطلبان رشته تجربی و ریاضی موفق به کسب  نمره ای بالتر از پنجاه درصد شده اند.» (منبع۱۳۹۱-۹۲سال تحصیلی 
)  این موضو ع باعث تأثیر بیشتر این درس بر روی نمره عمومی داوطلبان شده است.۱

در سال های اخیر، در تمام گروه های آزمایشی پرسش هایی با ساختار جدیدی طرح شده است که بی شباهت با پرسش های معروف به
لل با عنوان پرسش های مبحث قرابت معنایی  شناخته می شششوند. در چنششد سششالمفهوم درس ادبیا ت فارسی نیست و در تحلیل آزمون ها معمو

لل پرسش های پنجم یا ششم به این دسته از سؤال ت اختصاص داشته است. اخیر، معمو
پاسخ دهی به بیشتر سؤال ت درس عربی در کنکور سراسری وابسته به دانش گرامری و اطل ع از قواعد زبان عربی است؛ چنان که بششه
عقیده ساداتی نژاد «تسلط بر پرسش های ترجمه و تعریب وابسته به تسلط شما بر تکنیک های ترجمه و قواعد است و نیازی به حفششظ کششردن
معنای لغا ت و ... نیست!»(همان) اما پاسخ به پرسش های قرابت معنایی به سبب طراحی خاص سؤال و استفاده از آیا ت قرآن، امثال و حکششم
رایج در زبان عربی و نیز اشعار عربی قدیم و جدید نیازمند اطل ع دقیق از معنای عبارا ت کتاب است و دانش گرامششری بششرای پاسششخ بششه ایششن

دسته از سؤال ت کافی نیست.
متأسفانه در برخی تحلیل ها از پرسش های کنکور سراسری این دسته از سؤال ت نادیده گرفته شده اند یا در بررسی آن ها سهل انگاری

صور ت گرفته است. نگارنده در بررسی خود موفق به یافتن تحلیل جداگانه یا کاملی برای این سؤال ت نشد.
 سششال دوم۲عربی ) در سال های اخیر، کتاب های1منبع سؤال ت درس عربی کنکور سراسری (گروه های آزمایشی غیر از علوم انسانی

رشته های ریاضی-فیزیک و علوم تجربی بوده است. نگارنده تصمیم گرفت کشششه سال سوم  ۳عربیرشته های ریاضی-فیزیک و علوم تجربی و 
با بررسی و تحلیل آماری سؤال ت قرابت معنایی گروه های آزمایشی غیر از علوم انسانی در کنکور سراسری، اهمیت هر یک از این دو کتاب و
نیز بخش های مختلف کتاب های درسی برای طراحان این دسته از پرسش ها را معین کند تا به یششاری خششدا بتوانششد داوطلبششان را در افزایششش

درصد پاسخ دهی به پرسش های این درس یاری نماید.

روشکارومشکل تموجود
به علت عدم دسترسی به سؤال ت سال های قبل و نیز اهمیت بیشتر این دسته از سؤال ت در سال های اخیر، جششامعه  آمششاری سششؤال ت

 در نظر گرفته شد. سپس با توجه به هدف تحقیق (عبارا ت دارای ابهام یششا نکتششه خششاص) جششامعه۱۳۹۱-۹۲ تا ۱۳۸۴-۸۵سال های تحصیلی 
لل واضششح بودنششد، تنهششا عبار ت هششای بازهم محدود تر گردید: چون بیشتر عبارا ت بحث برانگیز در صور ت سؤال ت قرار داشتند و گزینه ها معمششو

) در۱۷موجود در صور ت پرسش ها و نیز عبارا ت گزینه های سؤالتی که هر گزینه شامل یک متن و یک مفهوم یا توضیح بود (ماننششد سششؤال 
ارزش هششر سششؤال در جششدول در نظر گرفته شد تششا ۰٫۲۵آمارگیری لحاظ شد. برای حفظ صحت اطلعا ت، در جدول فراوانی هر گزینه برابر 

. در این مرحله (با توجه به عدم طرح سؤال مرتبط در برخی سال های ابتدایی مورد مطششالعه و بششا احتسششاب مششوارد باقی بماند۱فراوانی برابر 
 عضو بود.۲۷تکراری) جامعه آماری شامل 

به دلیل کوچک بودن جامعه آماری، نگارنده روش سرشماری را برای مطالعه انتخاب نمود.
در وهله اول، پرسش های مربوط از دفترچه سؤال ت عمومی چهار گروه آزمایشی موردنظر (گروه های آزمایشی غیر از علششوم انسششانی)

 استخراج گردید. در مرحله بعد، نگارنده به یافتن منبع هر یششک از عبششارا ت پرداخششت. در ایششن۱۳۹۱-۹۲ تا ۱۳۸۴-۸۵در سال های تحصیلی 

.هنر۴.زبان های خارجی و ۳.علوم تجربی ۲.علوم ریاضی و فنی ۱شامل گروه های آزمایشی: 1
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زمینه -با توجه به عدم دسترسی به نسخه الکترونیکی با قابلیت جست و جو از کتاب های درسی مربششوط- در وهلششه اول از روش جسششت وجوی
دستی استفاده شد. در سایر موارد از نمونه سوال های امتحانی موجود در اینترنت برای یافتن کتاب مربوط به هششر عبششار ت اسششتفاده شششد. در

) استفاده شد که البته۴و ۳و ۲ به تحلیل و نیز پاسخ نامه تشریحی کانون فرهنگی آموزش(منابع ۹۱مرحله آخر، درباره برخی سؤال ت کنکور 
چندان مؤثر نبود.

، تمرین های۶۱، ص۵ دوره پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی (منبع۲و۱عربی، کتاب ۱۱تنها منبع یافت شده برای عبار ت سؤال 
۲۶درس هفتم) بود. با توجه به خارج بودن از محدوده منابع طرح سوال، این مورد از جامعه کنار گذاشته شد. همچنین منبع طششرح سششؤال 

 ذکر شده بود. با توجه به یافت نشششدن منبششع ایششن عبششار ت  توسششط۳در پاسخ نامه تشریحی آزمون (کانون فرهنگی آموزش) درس اول عربی
 کاهش پیدا کند.۲۵مولف،  این مورد نیز از جامعه آماری حذف شد تا اندازه آن به 

ددينيا بذريعة الحصول علي الرخرة!»همچنین عبار ت  که چندین بار تکرار شده بود، دقیقلا یافت نشد اما عبارتی بششا «ل تترك ال
 یافت شد که معادل آن درنظر گرفته شد.۳مفهوم و ظاهر بشیار شبیه در عربی

للي سييهر الليييالي!» عبارتی در چند جا تکرار شده بود؛ به عنوان نمونه عبار ت از طرف دیگر، گاهی  (مربوط بششه«من طلب الع
: متن درس) نیز یافت ششششد. در۱۰۹،ص۲: مبحث کارگاه ترجمه) در درس دیگری (عربی۸۹، ص۲) علوه بر منبع ذکر شده (عربی۲سوال

این مورد و موارد مشابه، به اجبار و به دلیلی مانند حفظ صحت نسبی محاسبا ت آماری، تنها یکی از این موارد در بررسی به حساب آمد.
)۶ (منبعشش۳) و نسخه الکترونیک عربی۸ (منبع۲لزم به ذکر است کتاب ها درسی مورد استفاده در این مطالعه، نسخه چاپی عربی

بود.

تحلیلدادهها
 (بششا روشششی کششه در۳ و عربی۲در این مرحله -با توجه به بخشی که سؤال از آن طرح شده بود- علوه بر طبقه بندی منابع به عربی

.حول النششص (سششؤال ت پششس از متششن درس)۳.کارگاه ترجمه ۲. متن درس ها ۱بخش قبل تشریح شد)، سؤال ت از لحاظ منبع به پنج دسته (
.قواعد) تقسیم شد.۵.تمرین ها ۴

متغیر مورد استفاده کیفی بود و ترتیبی میان دسته های تقسیم بندی دوم وجود نداشت، بنابراین انجام برخی محاسبا ت و تحلیل های
آماری ممکن نبود.

۴  نمودارها و در پیوسششت۳ جداول فراوانی، در پیوست۲  داده های خام، در پیوست۱جهت شرح و تبیین بهتر مطالب، در پیوست
سؤال ت استخراج شده ذکر گردیده است. 

 طرح شده است؛ این اختلف بسیار بارز است.۳مشاهده می شود که حدود سه چهارم سوال ت از عربی
از طرف دیگر بخش اعظم سؤال ت از متن درس ها و بعد از تمرین ها مطرح شده است؛ این موضو ع نشانگر اهمیت بیشتر متن درس ها

و تمرین ها است. در مرحله بعد کارگاه ترجمه و حول النص و در رده بعدی مثال های بخش آموزش قواعد قرار می گیرد.

نتیجهگیری
نگارنده با بررسی نتیاج این مطالعه، به نتایج زیر دست یافت:

 عمومی) این مسأله نشان دهنده اهمیششت بیشششتر۲ عمومی طرح شده است. (در مقایسه با عربی۳. سؤال ت بیشتری از کتاب عربی۱
 است.۲این کتاب نسبت به کتاب عربی

. بیشتر پرسش ها از متن درس ها و در رده بعد (بششا اختلف زیششادی) از تمرین هششا طششرح شده اسششت؛ پششس شششرکت کنندگان آزمششون۲
سراسری باید برای پاسخ دادن به سؤال ت قرابت معنایی عربی، به این بخش ها توجه بیشتری بکنند؛ هر چند که طرح سؤال از حششول النششص،
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کارگاه ترجمه و حتی مثال های بخش آموزش قواعد می تواند برای دانش آموزان و دبیران عربی دبیرستان مهم باشد.
نکا ت مهم دیگری مانند طرح تعدادی از سؤال ت این بخش از آیا ت، امثال و اشعار، وجود اشعار فارسی در میان پرسش ها، استفاده از
عبارا ت موجود در کتاب های درسی دیگر و... نیز وجود دارند که برای قضاو ت درباره آن ها نیاز به تحقیقا ت جامع تر، کششامل تر و تخصصششی تری

احساس می شود.

منابعومآخذ
.۹۱دی۱۴، جزوه کمک آموزشی مؤسسه آموزشی-فرهنگی گزینه دو، پنج شنبهروش مطالعه عربی.ساداتی نژاد، سید محمدرضا؛ ۱
تجربششی، منششابع مشششاوره  مجششازی: رشششته  علششوم ۹۱ پاسششخ نامه تشششریحی آزمششون سراسششری .کششانون فرهنگششی آمششوزش؛۲

HTTP://WWW.Kanoon.IR.
هنشششر، منشششابع مششششاوره  مجشششازی: رششششته  ۹۱پاسشششخ نامه تششششریحی آزمشششون سراسشششری .کشششانون فرهنگشششی آمشششوزش؛ ۳

HTTP://WWW.Kanoon.IR.
، منششابع مشششاوره  مجششازی : رشششته  علششوم تجربششی از دو دیششدگاه۹۱تحلیل سؤال ت عربی آزمون سراسششری .کانون فرهنگی آموزش؛ ۴

HTTP://WWW.Kanoon.IR.
، تهران: اداره کل چاپ و توزیع کتاب های۱۸؛ چ۳۱۶/۱)-۲) و (۱عربی (.متقی زاده، عیسی و حمیدرضا میرحاجی و اباذر عباچی؛ ۵

.۱۳۹۱درسی،
 (نسششخه۱۳۸۷، تهران: اداره کل چاپ و توزیع کتاب های درسششی،۸؛ چ۲۵۴/۱)-۳عربی(.متقی زاده، عیسی و حمیدرضا میرحاجی؛ ۶

).2الکترونیکی رشد
مجمششوعه پرسشششها و پاسششخهای تشششریحی درس زبششان عربششی (آزمششون عمششومی و.مرکز انتشارا ت سازمان سنجش آموزش کشششور؛ ۷

.۱۳۹۱؛ تهران: مرکز انتشارا ت سازمان سنجش آموزش کشور،۱۳۹۱ تا ۱۳۸۴اختصاصی) در آزمون های سال های 
، تهششران: اداره کششل چششاپ و توزیششع کتاب هششای۱۲؛چ۲۲۴/۱)-۲عربی(.میرحاجی، حمیدرضا و عیسی متقی زاده و مهدی ستاریان؛ ۸
.۱۳۹۱درسی،  
./

2 HTTP://WWW.Roshd.IR 
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:دادههایخام۱پیوست

مبحثصفحهکتابسؤال3مبحثصفحهکتابسؤال
ق۳۷۹.ج۱۷ ت۱۳۴۵

ک۳۸۲.د۱۷ک۲۲۸۹

م۱۸۳۱ح۳۲۱۱۸

 ت۱۹۲۱۰۵م۴۳۸۶

 ت۲۰۳۲۷م۵۳۸۶

 ت۲۱۳۸۰م۶۳۸۶

م۳۸۶.الف۲۲م۷۳۸۶

ح۳۸۷.ب۲۲م۸۲۸۳

ح۳۸۷.ج۲۲م۹۲۴۲

ک۳۸۲.د۲۲م۱۰۳۹۹

ح۲۳۳۸۷*  ت۶۱* *پیش انسانی۱۱*

ق۳۷۹.الف۲۴م۱۲۳۹۹

م۳۸۶.ب۲۴م۱۳۳۱

 ت۳۴۴.ج۲۴ ت۱۴۳۹۴

م۳۱.د۲۴ک۱۵۳۸۲

ق۲۵۲۸۵م۱۶۳۸۶

***۲۶*م۳۳۳.الف۱۷

 ت۲۷۲۱۰۵ ت۳۴۵.ب۱۷
۱جدول

* به معنای حذف مورد از جامعه است. (ر. ک. روش کار و مشکل ت موجود)

م: متن درس؛  ت: تمرین ها؛ ک: کارگاه ترجمه؛ ح: حول النص؛ ق: قواعد3
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:جداولفراوانی۲پیوست

: فراوانی داده ها (بر اساس مبحث طرح سوال)۲جدول

: فراوانی داده ها (بر اساس کتاب منبع سوال)۳جدول

: فراوانی داده ها (به تفکیک کتاب ها و مباحث منبع پرسش)۴جدول

6

Ffpکتاب
7عربی۲
18عربی۳
25مجموع

عربی۳مد

0٫28028٫0
0٫72072٫0
1٫000100٫0

Ffpمبحث
12متندرسها

تمرینها

کارگاهترجمه

حولالنص

قواعد
25مجموع

متن درس هامد

0٫4848٫00
6٫50٫2626٫00
2٫50٫1010٫00
2٫50٫1010٫00
1٫50٫066٫00

1٫00100٫00

Ffpمبحثکتاب
2متندرسهاعربی۲
2تمرینهاعربی۲
1کارگاهترجمهعربی۲
1حولالنصعربی۲
1قواعدعربی۲
10متندرسهاعربی۳
تمرینهاعربی۳
کارگاهترجمهعربی۳
حولالنصعربی۳
قواعدعربی۳
25مجموع

0٫088٫00
0٫088٫00
0٫044٫00
0٫044٫00
0٫044٫00
0٫4040٫00

4٫50٫1818٫00
1٫50٫066٫00
1٫50٫066٫00
0٫50٫022٫00

1٫00100٫00
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:نمودارها۳پیوست

۱نمودار

۲نمودار

۴نمودار۳نمودار

7

متن درس ها تمرین ها کارگاه ترجمه حول النص قواعد
0

5

10

15

فراوانی سوال ت طرح شده
به تفکیک بخش های کتب درسی

۳عربی
۲عربی

بخش منبع سوال

لق
مط

ی 
اوان

فر

۲۸%

۷۲%

فراوانی سوال ت طرح شده
به تفکیک کتاب (درصد فراوانی نسبی)

۲عربی
۳عربی

۴۸%

۲۶%
۱۰%

۱۰%۶%

فراوانی سوال ت طرح شده
به تفکیک بخش های کتب درسی (درصد فراوانی نسبی)

متن درس ها
تمرین ها

کارگاه ترجمه
حول النص

قواعد

۲عربی ۳عربی
0

5

10

15

20

فراوانی سوال ت طرح شده
به تفکیک کتاب

قواعد
حول النص

کارگاه ترجمه
تمرین ها

متن درس ها

کتاب درسی منبع سوال

لق
مط

ی 
اوان

فر
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:سؤال تاستخراجشده۴پیوست

لل العلنیة.» الخطأ في المفهوم هو الجتناب عن … . ۱ سسرر عم رر أن لتعمل في ال )۸۴(ریاضی . «الب
سنفاق سریاءالف. ال كکببرب. ال سونج. ال ستل د. ال

سین القرب في المفهوم: ۲ )۸۴(تجربی . «من طلب العللي سهر اللیالي!» ع
ب. لن تبلغ المجد حستي تلعق الصبرا!الف. إسنما اصل الفتي ما قد حصل!

ا فاجتنب سولء!ج. من یعرف المطلوب یحقر ما بذل! د. إن کنت تطلب عزز
سل نفس بما کسبت رهینة.» الصحیح في مفهوم العبارة:۳ )۸۴ (هنر . «ک

سل إنسان مسؤول عن عمله!الف. المر الذي ینجینا هو العمل! ب. ک
سل ما کسبنا من الخیرا ت فلنفسنا! د. النسان حافظ ما یجمع من العمال!ج. ک

سص.» المفهوم الصحیح للعبارة:۴ سب ظمأن بصفو الماء غ )۸۴ (زبان . «ر
ب. عسي أن تحربوا شیئلا و هو شسر لکم!الف. العطشان یمو ت بسبب حزنه ل عطشه!

سصة و الکأبة!ج. الماء الخالص یسسبب صفاء أکبادنا و رفع أحزاننا! د. في العطشان إضافة إلي العطش الغ
سین القرب في المفهوم: ۵ )۸۶(ریاضی . «من بادر الصید في الفجر قنص!» ع

سین! ب. یجب علینا أن نبادر بأعمال الخیر في أسول الصباح!الف. علي الصیادین أن ینقصوا في الوقت المع
سن أحسن العمال للصیاد أن یذهب إلي الصید عند الفجر!ج. النسان الذي یقوم بأعماله بدون تأخیر فهو ناجح! د. إ

سین الصحیح في المفهوم العبارة:۶ سص!»ع سب ظمأن بصفو الماء غ )۸۶ (تجربی . «ر
سص الظمأن بالماء! سص فلیشرب صفو الماء!الف. جمیع الحیان یغ ب. من یشعر بالغ

سل شيء نحربه مفیدلا لنا! سل شيء لیس في ضرر!ج. لیس ک د. نرجو نفع ک
سین الخطأ في مفهوم البیت: . «و اترك الحرص تعش في راحة۷ )۸۶(هنر قسلما نال مناه من حرص» ع

ب. الحرص مفتاح السوء، یجعل صاحبه قلقلا!الف. الحرص لیسبزب حیاة أفضل!
سیر الرزق المقسوم! ةة، فل تکن حریصلا!ج. الحرص ل یغ د. الحریص مناه قلیل

)۸۶(زبان فلن یقتلوا الحلم في الیاسمین» المقصود من البیت: . «غزاة لئن قتلوا وردنا۸
الف. بالهدم و التخریب لیقدر العدسو أن یغصب مدننا و حدائقنا!

سن لیتبعن و لیترکن الصبر و الستقامة! ب. السمها ت بمو ت أزواجه
سزائنا فلن یقدر علي إدخال حالة المن و السلم في قلوب شعبنا! ج. إن قام العدسو بقتل أع

د. بقتل شبابنا و أصفالنا لیستطیع العدسو أن یسیطر علینا و یخرج المل من قلوب جیلنا!
سین القرب إلي مفهوم البیت:. «لتقل أصلي و فصلي أبدلا۹ ) ۸۷ (تجربی إسنما أصل الفتي ما قدحصل!» ع

سما تعملون. سد تکتسب المعالي! الف. و ما السله بغافل ع ب. بقدر الک
سل نفس بما کسبت رهینة. د. إسنما العمال بالنیا ت!ج. ک

سدنیا بذریعة الحصول علي الخرة!» الصحیح عن مفهوم العبارة: ۱۰ )۸۷(هنر . «ل تترك ال
سدنیا.الف. الحصول علي الخرة ذریعة مفیدة للنسان. ب. مفتاح الوصول إلي الخرة في ال

سدنیا. سدنیا مقدمة لترك الخرة.ج. لتحصل علي الخرة إسل بترك ال د. ترك ال
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سین غیر المناسب في المفهوم: ۱۱ لبتت علي حفظ العهود قلوبنا!» ع )۸۷(زبان . « لث
ب. الکریم إذا وعد وفي!الف. لدین لمن ل عهد له!
سن الوفاء سجیة المؤمن! د. من وعدك فقدشغلك!ج. إ

سین الخطأ عن مفهوم العبارة:۱۲ سدنیا بذریعة الحصول علي الخرة!» ع )۸۸ (ریاضی . «ل تترك ال
سدنیا! نیا وسیلة لکسب الخرة!الف. ةیکتسب ما في الخرة بما في هذه ال ب. یجب أن تکون الدز

سدنیا للخرة! د. لتحصل علي الخرة إسل بترك الدنیا!ج. یجب علیك أن تعمل في ال
سدنیا و أهملها!» المقصود من العبارة هو:۱۳ )۸۸(تجربی .«متي ما تلق من تهوي د ع ال

سدنیا سسر علي ال سدنیاالف. عدم التح ب. تعظیم شعائر السله في ال
سدنیا سدنیاج. تقصیر المل في ال سب ال سب السله و ح د. عدم إجتما ع ح

سین القرب إلي المفهوم:. «و ما المال و الهلون إسل ودائع۱۴ دد یوملا أن ترسد الودائع» ع )۸۸ (هنر و ل ب
ب. التشجیع علي أداء الودیعة و المانة إلي صاحبهماالف. طلب المال بالکفاف و الهتمام بالهلین

سدنیا سدنیاج. ترك المال و الثروة و الهلین لهذه ال سسر علي ما فا ت في هذه ال د. عدم الحزن و التح
سین القرب إلي مفهوم الیة الکریمة: ۱۵ سضوا من حولك.» ع ا غلیظ القلب لنف )۸۸(زبان . «و لو کنت فظز

ب. البتعاد عن الفراط و التفریط في مداراة الناسالف. الناس لیحبون الراضي عن نفسه.
سسسیئة عند مواجهة الناسج.کأن إرضاء الناس غایة لتدرك. د. البتعاد عن الخلق ال

سین المناسب في المفهوم:. «قدیضسر الشيء ترجو نفعه۱۶ سص» ع سب ظمأن بصفو غ )۸۹ (ریاضی ر
ب. سیجعل اللزه بعد عسر یسرا.الف. عسي أن تکرهوا شیئلا و هو خیر لکم.

د. لتقنطوا من رحمة السله.ج. عسي أن تحبزوا شیئا و هو شسر لکم.
سین الخطأ في المفهوم: ۱۷ )۸۹(تجربی . ع

سل شيء قرین الماسدة! سن لک الف. «إنرا خلقناکم من ذکر و انثي»: إعلم أ
سر أن تعمل في السسر عمل العلنیة!»: إعلم أسنك مسؤول عن عملك! ب. «الب

سون!»: علي النسان أن تکون سریرته و علنیته واحدة! ج. «ل خیر في ورد امرئ متل
ةذب لسانه کثر إخوانه! ا غلیظ القلب لنضوا من حولك.»: من ع د. «و لو کنت فظز

سین غیر المناسب في المفهوم:. «متي ما تلق من تهوي۱۸ سدنیا و أهملها!» ع )۸۹ (هنر د ع ال
سدنیا لیجتمعان! سب ال سب المحبوب و ح ب.عدم الغفلة عن الذي نحسبه في جمیع الحوال و الوضا ع!الف. ح

سب المطلوب یحقر ما کان غیره! سدنیا و ما فیها إذا لنرید الحصول علي العقبي!ج. من یح د. ترك ال
سین المناسب في المفهوم: ۱۹ سنا و هم ل یفتنون؟!» ع )۸۹(زبان . «أ حسب الناس أن ةیترکوا أن یقولوا ءام

   عیب و هنرش نهفته باشدب. تا مرد سخن نگفته باشدالف. ز امتحان شود حال هر کسی معلوم
   که چندین آزمشوده آزمایید. روان را رنج بیهوده نماییج.چه حاجت است عیان را به استما ع بیان؟!

سین غیر المناسب في المفهوم:۲۰ )۹۰ (ریاضی. «و عباد الرحمن الزذین یمشون علي الرل هونا» ع
الف. إعجاب المرء بنفسه دلیل علي ضعف قلبه.

ب. أغصان الشجار المثمرة تمیل نحو الرل أکثر!
هرگز نخورد آب زمینی که بلششند استج. افتادگی آمششششششششوز اگشششششر طالب فیضی
ره رو آن است که آهسته و پیوسته رودد. ره رو آن نیست که گه تند و گه آهسته رود
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سین القرب في المفهوم:۲۱ لم من فجور الفاجر!» ع )۹۰ (تجربی. «إنر الحمق یصیب بحمقه أعظ
سن حمق الجاهل أقلز ضررا من فسق الفجور؟! سن أ ب. لتستشر الحمق في ةامورك لسنه یجعلك في زمرةالف. یا عجبا! هل تظ

الفاجرین!
سد مثله!ج. أعظم النزاس حمقا من یجعل زمام ةاموره بأیدي الفاجر! د. إن اتزخذنا النسان الفاجر الحمق خلیل، فإسننا نع

سین الخطأ في المفهوم:۲۲  )۹۰ (هنر. ع
سدنیا خیال عارل!»:  دنیا را هر طور بگیری می گذرد!الف. «إسنما ال

 با قضا سود کی کند حذر ت؟!ب. «و المرء بالجبن لینجو من القدر!»:
نن!»:  حاصل از حیا ت ای دل یك دم است تا دانیج. «إن الحیاة دقائق و ثوا

د. «إنز من کسر مؤمنا فعلیه جبره!»: تبجیل المؤمن مثل احترام بیت الله!
سین غیر المناسب في المفهوم:. «في الجبن عارر و في القدام مکرمة۲۳ )۹۰ (زبانو المرء بالجبن لینجو من القدر» ع

ب.چو قضا آید چه سود از احتیاط؟!الف. با قضشششششششششا کارزار نتوان کششششرد
شیشه را در بغل سنگ نگشه می داردج. گر نگهدار من آن است که من می دانم
ز دریا کی بپرهیزد هنشرجشششششوی؟!د. ز دشمن کی حذر جوید هنشششرجوی؟!

سین الخطأ في المفهوم: ۲۴ )۹۱(ریاضی. ع
سون.»: ل فائدة في من تختلف سریرته عن علنیته. الف. «ل خیر في وسد امرئ متل

سص!»: ل خیر في المال اسلتي تضسرنا لسنها تهلکنا بعض الحیان. سب ظمأن بصفو الماء غ ب. «ر
سر. سر أن تعمل في السسر عمل العلنیة.»: قلب المؤمن کنوز السرار فإعلنها خلف الب ج. «الب

د ع الدنیا و أهملها!»: إن دخلت محسبة الخالق في القلب یخرج حبر المور الدنیوسیة منه.د. «متي ما تلق من تهوي
سین الخطأ في المفهوم: ۲۵ سد وجد!» ع )۹۱(تجربی. «من ج

ب. تا شب نروی روز به منزل نرسی!الف. من یعمل مثقال ذسرة خیر یره.
د. نیابد مراد آن که جوینده نیست!ج. من طلب العلي سهر اللیالي.

سین غیر المناسب في المفهوم:۲۶ )۹۱ (هنر. «طبیب یداوي الناس و هو مریض!» ع
محشششکم کمششششری ز پند دربندالف.پندم چه دهی نخشست خود را

هششششر یکی را هزار درمشان استب. درد در عشششششالم ار فراوان است
ز بیمار چششششون بازدارد گششزند؟ج. پزشکی که باشد به تن دردمشند
از او داروی سرخ رویی مجششششوید. پزشکی که خود باشدش زردروی

سین غیر المناسب في المفهوم: ۲۷ سنا و هم ل یفتنون؟!» ع )۹۱(زبان .  «أ حسب الناس أن ةیترکوا أن یقولوا ءام
ب. حاسبوا أنفسکم في الدنیا قبل أن تحاسبوا!الف. آتش کند پدید که عود است یا حطب

د. ةیعرف الیمان المرء عند المتحان اللهي!ج. بر امتحان کردن ضرری مترستب نشود
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