
 تکلیف ترجمه کالسینو 

----------------------------------------------------------------------------------------   

إن یَسَتفِد اإلنسان من العناصر السّکریّة أکثر من اللّازم ، یُصَب باألمراض المختلفة! : -1  

( اگر انسان بیش از حد از مواد قندی استفاده کند ، به بیماری های مختلف دچار می شود!1  

اند!( اگر انسان بیش از حدّ نیازش مواد قندی مصرف کند ، بیماری های مختلف به او آسیب می رس2  

ساند!ر( انسان چنانچه از مواد قندی بیشتر از نیاز استفاده کند ، بیماری های مختلفی به او ضرر می 3  

میکند! ( استفاده ی بیش از حد از مواد قندی برای انسان ضرر دارد و او را به بیماری های مختلف دچار4  

ل الحسن عند النّاس! :لنا خدمة حتّی یستمرّ هذا العم علینا أن نحترم کلّ من یؤدّي -2  

اعمال خوب رایج  ( باید همه ی خدمتگزاران که خدمتی انجام می دهند مورد احترام ما واقع شوند تا بین مردم این1

 شود!

زد مردم رایج شود!( همه ی کسانی را که برای ما خدمتی انجام می دهند ، باید احترام بگذاریم تا نیک ترین عمل ن2  

دم ادامه یابد!هر کسی که خدمتی را به ما ارائه می دهد واجب است تا این عمل نیک نزد مر ( احترام گذاشتن به3  

استمرار یابد! ( بر ماست که هر کس را که برای ما خدمتی انجام می دهد احترام کنیم تا این عمل نیک نزد مردم4  

!:اآلخرون منهم کثیراًإنّ المسلمین کانوا من المبتکرین فی العلوم قروناً متمادیة،و استفاد  -3  

سانده اند!( قرن های مدید مسلمانان از مبتکران علوم بوده اند،و به افراد دیگر بهره ی فراوانی ر1  

وان بردند!( مسلمانان قرن های طوالنی در علوم از مبتکران بودند و دیگران از آنان استفاده ی فرا2  

ساندند!رعلوم زدند و به دیگران بهره فراوان ( همانا مسلمانان قرن های مدید دست به ابتکار در 3  

سیار بردند!ب( در طول قرن ها مسلمانان ابتکارات علمی فراوان داشتند و دیگران از آن ها استفاده ی 4  

وري از هفت رنگ زیبا تشکیل می شود؟نآیا می دانستی که هر شعاع  -4  

( هل کنت تعلم اّلذی ینشعب ضوءاً من سبعة ألوان جمیلة؟!1  

( أ کنت تعلمین أنّ کلّ شعاع ضوئی یتکوّن من سبعة ألوان جمیلة؟!2  

( أ أنت تعلم أنّ کلّ شعاع ضوء من سبعة ألوان جمیلة یتشّکل؟!3  

( هل أنت تعلمی أنّ شعاع الضوء من سبعة ألوان جمیلة یتکّون؟!4  
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حبّونَ أن ال تُظلَموا و أحسنوا کما ُتحبّون :تُال تَظلِموا کما ال  -5  

ید. تم نکنید همانطوری که دوست ندارید مورد ستم واقع شوید و نیکی کنید همانطوری که دوست دار( س1  

وست دارید.( ظلم نمی کنند همانطوری که دوست ندارند که مورد ظلم واقع شوند و احسان کنید همانطوری که د2  

ی که دوست دارید.( ظلم نکنید همانگونه که ظلم شدن را دوست ندارید و احسان کنید به کسان3  

( ستم نکنید همانگونه که ظلم کردن را دوست ندارید و نیکی کنید به کسانی که دوست دارید.4  

تاب هاي عربی می توانیم بسیاري از آیات و متون قرآنی را بفهمیم :با خواندن ک -6  

( استطعنا فهم الکثیر من آیات و المتون فی القرآن بتالوة الکتب العربیّ.1  

( نستطیع درک أکثیر من اآلیات و المتون فی القرآن بقراءة الکتاب العربیّ.2  

( نستطیع أن ندرک کثیراً من اآلیات و النّصوص القرآنیّة بقراءة الکتب العربیّة.3  

( قد استطعنا أن نفهم الکثیر من اآلیات و النّصوص القرآنیّة بتالوة الکتب العربیّة.4  

:عن وطنه فی الحرب المفروضة عدافیهناک لم  بّال شا -7  

.که در جنگ تجاوزگرانه از وطن دفاع نکند ستین یجوان( 1  

.کند یدفاع م شیجنگ از وطن خو لیهنگام تحم یهر جوان( 2  

.از وطن خود دفاع نکرده باشد یلیکه در جنگ تحم ستین یجوان چیه( 3  

.ع نکرده باشدجنگ تجاوزگرانه از وطن دفا لینبود که هنگام تحم یجوان چیه( 4  

که ایمان ای کسانیا أیّها الذین آمنوا ؛ کُتب علیکم الصّیامُ کما کُتب علی الّذین من قبلکم لعلّکم تتّقون : ی -8

 آورده اید ؛

ید!( بر شما روزه را مقرر کردند و نیز بر کسانی که قبل از شما بوده اند ، باشد که از خدا بترس1  

نید!بر کسانی که پیش از شما بوده اند ، باشد که تقوای خدا پیشه ک ( بر شما روزه را نوشته اند و2  

شوید! ( روزه را بر شما واجب کرده اند همانگونه که بر پیشینیان شما واجب کردند ،تا شاید پرهیزگار3  

نید!وا پیشه ک( روزه بر شما مقرّر شده همانطور که بر کسانی که قبل از شما بوده اند مقرّر شد، تا شاید تق4  
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ادخُل الجنّة قال یا لیت قومی یَعلمونَ بما غفرَ لی ربّی و جعلَنی من المکرّمین : قیل -9  

اشتگان قرارم داد.( گفته می شود به بهشت وارد شو گفت ای کاش امّتم می دانستند خداوند مرا بخشید و از گرامی د1  

اشته است.مرا آمرزیده است و مرا گرامی د ( گفته شد داخل بهشت شو گفت کاش قوم من بدانند که پروردگارم2  

رامی شدگان قرار ( گفته شده است به بهشت وارد شو گفت کاش قوم من می دانستند که خدایم مرا آمرزید و مرا از گ3

 می دهد.

قرار داد. ( گفته شد داخل بهشت شو گفت ای کاش امّتم بدانند پروردگارم مرا بخشید و مرا از گرامی شدگان4  

یسألونَکَ عن ذي القَرَنینِ قُل سأتلُو علیکم منُه ذکراً : و -01  

( و از تو از ذو القرنین سوال می کنند ؛ پاسخ ده که من حکایتی از او بر شما می خوانم.1  

( و از ذو القرنین درباره ی تو می پرسند ؛ بگو : به زودی ذکری از او را خواهم خواند.2  

می پرسند ؛ بگو : ذکری از او را برای شما خواهم خواند.( و از تو درباره ی ذو القرنین 3  

( و از تو درباره ی ذو القرنین سوال خواهند کرد ؛ بگو برای شما از او ذکری می خوانم.4  

مَن ال یهرب من أداء الواجباتِ المدرسیّة ینجح فی ُمستقبله الدّراسیّ : -11  

( هر کس از انجام تکالیف مدرسه ایش فرار نکرد ، در آینده ی تحصیلی موفق شد.1  

ف مدرسه ای فرار نکند ، در آینده ی تحصیل خود موفق می شود.( اگر از انجام تکلی2  

( کسی که از انجام تکلیف های مدرسه فرار نمی کند ، در آینده ی تحصیلی موفق می شود.3  

( هر کس از انجام تکالیف مدرسه ای فرار نکند ، در آینده ی تحصیلی اش موفق می شود.4  

با وجود مشکالت بسیار ، در کسب علم کوشا باشی! : گمان نمی کردم که تو-12  

کتساب العلم رغم المشاکل الکثیر.( ال أظنّ أنّک تکون مجتهداً فی اإل1  

( ما کّنا نظّن أنّک تکون ساعیًا رغم المشکل الکثیر فی ِاکتساب العلم.2  

( ما کنُت أظنُّ أنّک رغم المشاکل الکثیرة ، تکون ساعیاً فی ِاکتساب العلم.3  

( ال أظنّ أنّک رغم المشاکل العدیدة أن تکون نشیطًا فی ِاکتساب العلم الکثیر.4  
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کن له مِن ضمیره واعٌظ ، فلن یکون له مِن عند اللّه حافظٌ:یمن لم  -13  

( هر کسی که از درون خویش او را هشدار نمی دهند، در نزد خداوند حافظی نخواهد داشت!1  

( کسی که واعظی او را از درون هشدار ندهد ، نگهبانی هم از سوی خدا او را حفظ نخواهد کرد!2  

کننده ای نداشت از نزد خدا حفظ کننده ای او را حفظ نخواهد کرد!( اگر کسی از درون خود وعظ 3  

( هر کس از درون خویش پنددهنده ای نداشته باشد ، از جانب خداوند نگهدارنده ای نخواهد داشت!4  

فرج!:إنّ المشاکل کالجدار تقدر أن تعدّه نهایة األمر ، و تستطیع أن تَصعده حّتی تصل إلی ال -14  

وی تا به گشایش برسی!مشکالت مانند دیوارند می توانی آن را پایان کار به شمار آوری ، و می توانی از آن باال بر( 1  

ه راه نجاتی برسی!بسختی ها چون دیوارند می توانی آن را پایان کار خود بشماری و می توانی از آن صعود کنی تا ( 2  

ی تا به فرجی برسی!را پایان کار بشماری ولی می توانی خود را باال ببرمشکالت مثل دیواری است که می توانی آن ( 3  

کرده به راه نجات  سختی ها مثل دیواری است که تو قادری آن ها را پایان کار خویش به شمار آوری یا از آن صعود( 4

 برسی!

مَن أراد أن یُصبح أقوي النّاسِ فَلیتوکّل علی ربّه : -15  

ود باید بر پروردگار توکل کند.( هر کس می خواهد قوی ترین مردم بش1  

کند. ردم بشود باید بر پروردگارش توکّلهر کس بخواهد قوی تر از م (2  

هر کس بخواهد قویترین مردم بشود باید بر پروردگارش توکّل کند. (3  

کسی که می خواهد قوی تر از مردم بشود بر پروردگارش توکل می کند. (4  

:نییالحکّام عن الفساد فال تحّددوا الصّحف بتعدیأن  دونیإذا تر -16  

.دیروزنامه نگاران را محدود کن دی، نبا دیحاکمان را از فساد دور کن دیخواه یاگر م (1  

.دیکه حاکمان از فساد دور شوند، روزنامه ها را محدود نساز دیهر گاه خواست( 2  

.دیقرار نده تیکنند روزنامه ها را در محدود یحاکمان شما از فساد دور دیخواه یاگر م( 3  

.دیکه حاکمان از فساد دور شوند ، روزنامه نگاران را محدود نکن دیهر گاه بخواه( 4  
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براي درس خواندن به کشور هاي غربی مسافرت خواهم کرد ولی آنجا زندگی نخواهم کرد :من  -17  

( أنا اُسافِر للدّراسة إلی بالد الغربیّ و لکنّنی ال أعیُش أبداً فی هناک.1  

( ساُسافِر للدّرس إلی البالد الغربیّة ولکّننی لم أعیش هناک.2  

ة و لکنّی لن أعیَش فی هناک.( أنا سوف اُسافر للتدریس إلی البالد الغربی3ّ  

( ساُسافِر للدّراسة إلی البالد الغربیّة و لکنّی لن أعیشَ هُناک.4  

:فی الوقت الحرج داً ینحن سنذهب مع قائدنا إلی القتال و لن نترکه وح -18  

.میکن یترک نم یو او را در زمان سخت میشو یبه محّل نبرد رهسپار م شیبا رهبر خو (1  

.میکن یرها نم یرفت و هرگز او را در وقت دشوار میمبارزه خواه یبه همراه فرمانده برا (2  

.کرد میاو را تنها ترک نخواه یرفت و هنگام سخت میخود به نبرد خواه یما همراه فرمانده  (3  

.کرد میتنها رها نخواه یو او را در زمان دشوار میرو یجنگ م دانیما با رهبر خود به م (4  

 :الخطأعیّن « مَن تعّرف علی حقیقة الحیاة الیُضیّع عمره فی الکسالة و الخمول!» -19

 ( هر آن که واقعیت زندگی را بداند، عمر خود را در کسل بودن و سستی تباه نمی کند!1

 ( هرکس با حقیقت زندگی آشنا باشد، عمر خویش را در تنبلی و سستی ضایع نمی کند!2

 کسالت و تنبلی و سستی ویران نخواهد کرد! را بشناسد، عمر را در( هرکه حقیقت زندگی خود 3

 ( هرکس حقیقت حیات را بشناسد، عمرش را در کسالت و سستی تباه نمی کند!4

 « :ابِ هذا البلدِ فی حرب السّنوات الماضیةقد اُستُشِهد عددٌ من خیرةِ شب»  -20

 ( تعدادی از بهترین جوانان این کشور در جنگ سالهای گذشته شهید شده اند.1

 ( شماری از جوانان خوب این سرزمین در جنگ سال گذشته شهید شده اند.2

 ( جوانان خوب کشور را در سالهای گذشته در جنگ شهید کرده اند.3

 خوب آن کشور را در جنگ های سال های گذشته شهید کرده اند. ( تعدادی از جوانان4
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 « :کند و از خواندن درسهایش می گریزد ! همچون آن دانش آموزي مباش که تنبلی می »  -21

             دروسها !قراءة  الّتی تتکاسل و تهرب منالتّلمیذة  ( ال تکونی کتلک1        

          دروسها !قراءة  اّلذی تتکاسل و تهرب من التّلمیذة( ال تکونین کتلک 2        

دروسها !قراءة  ( ال تکونی کهوالء التّلمیذات الّتی تتکاسلن و تهرب من3          

الدروس !قراءة  تی تتکاسُل و یهربن منالّال التّلمیذة( ال تکونین کذلک 4          

 : ال شیء أحسن من النّقوش والرّسوم و التماثیل لیُشّجعنا إلی کشف الحضارات القدیمة-22

م تشویق کند.کشف تمدن های قدی هیچ چیزی بهتر از نقش ها و نقاشی ها و مجسمه ها نیست برای اینکه ما را به( 1  

رده باشد.کبهتر از نقوش و رسم ها و تمثال ها وجود ندارد که ما را به یافتن تمدن های قدیم ترغیب ( چیزی 2  

ند.کچیزی نیست که بهتر از نقش ها و نقاشی ها و تندیس ها ما را به کشف تمدن های قدیم تشویق ( هیچ 3  

اشد.مدن های قدیم بهتر از نقوش و نقاشی ها و تمثال ها ترغیب کرده بنیست که ما را به کشف ت( چیزی 4  

إنّه کان شاعراً ماهراً یتمتّع النّاس بأشعاره و یطلبون منه أن یُنشد أکثر: -23  

راید!مردم از اشعارش بهره می بردند و از او می خواستند که بیشتر بس( قطعا او شاعر ماهری بود که 1  

حاذقی است که مردم از شعرهایش لذت می برند و از او می خواهند که بیشتر شعر بگوید! ( همانا او شاعر2  

بسراید!تر شعر ( همانا او شاعری زبردست بود ، لذّت مردم در شنیدن اشعار او بود و از او می خواستند که بیش3  

د که بیشتر شعر ( همانا ار آن شاعر متبحّر از شنیدن اشعارش ، توسط مردم لذت می برد و خواسته ی آنها این بو4

 بگوید!

عَوِّض ما عَِملتَ فی الماضی و اغتنِم الفرصَة فی حیاتک : -24  

( آنچه را در گذشته انجام داد جبران کرد و فرصت را در زندگی غنیمت شمرد.1  

و فرصت ها را در زندگی ات غنیمت بشمار.( عوض کن هر آنچه را در گذشته انجام دادی 2  

( آنچه را در گذشته انجام دادی , جبران کن و فرصت را در زندگی ات غنیمت بشمار.3  

( برای جبران گذشته کار کن و فرصت را در زندگی غنیمت بشمار.4  
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: قدمیّ ینفسی و أقف عل یو أعتمد عل نیدَ اآلخرنت اّمی أصرَّت علّی أن ال ا قلّکا -25  

.ستمیخود با یکنم و بر پاها هیتک شینکرده فقط بر خو یرویپ گرانیداشت که از دمادر من اصرار ( 1  

.مستیبا شیخو یپا یکنم و رو هینکرده به خود تک تیتبع گرانیآورد که از د یمادرم بر من فشار م( 2  

.ستمیاخود ب یپا ینکنم و اعتماد به نفس داشته باشم و رو یرویپ گرانیکرد که از د یمادر من پافشار( 3  

.ستمیود باخ یپاها ینکنم و به خود اعتماد کنم و بر رو دیتقل گرانیمادرم به من اصرار کرده بود که از د( 4  

، فَلنُحاول أن  ةیّمو العل ةیّو اإلجتِماع ةیّفی المجاالت اإلقتصاد ةیّثقافةُ الحوار ترفع المجتمعات البشر -26

: امنه دینستف  

خاطر  نیوند ، بدش یباال برده م یو علم یو اجتماع یاقتصاد یها نهیدر زم یفرهنگ یبا گفتگوها یبشر یجامعه ها( 1

.میکه از آنها استفاده کن مینک یم یسع  

ا استفاده کردن کشاند ، لذ یباال م یو علم یو اجتماع یاقتصاد یها نهیرا در زم یفرهنگ صحبت کردن جوامع بشر (2

.تالشمان باشد ی نهیمز دیاز آن با  

از آنها  میکن یسع دیبرد، پس با یباال م یو علم یو اجتماع یاقتصاد یها نهیرا در زم یفرهنگ گفتگو ، جوامع بشر( 3

.میکن استفاده  

 دیالش ما ، باتبرد ، لذا  یباال م یو علم یو اجتماع یاقتصاد ی نهیرا در زم یبشر یجامعه ها یفرهنگ یگفتگو( 4

.آن باشد از استفاده کردن  

: , ال تتخرَّب بسرعة بعد أن تَحدث حادثةً وتنایو النّحاس فی بناء ب دیالحد ستخدمیُإن  -27  

.شوند یخراب نم یهرگاه آهن و مس در ساختن منازل بکار برده شود بعد از وقوع حادثه براحت (1  

.کند یآن ها را خراب نم یهرگاه مس و آهن در ساختن منازلمان بکار برده شود , حادثه براحت (2  

.فتدیاتفاق ب یدثه احا نکهیشوند بعد از ا ی, بسرعت خراب نم میاستفاده کن مانیخانه ها یاگر از آهن و مس در بنا( 3  

.شوند یرعت خراب نمبس فتدیاتفاق ب یحادثه ا نکهیبکار برده شود , بعد از ا مانیاگر آهن و مس در ساختن خانه ها( 4  
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: عاإلمتحان الجامِ یللنَّجاح ف ساعِدکیُکتابَ علمِ األحیاء  یتُطالعإن  -28  

.شودیموفقیت در امتحان جامع به تو کمک م یبرا ،یرا مطالعه کن یستشناسیچنانچه کتاب ز (1  

.موفقیت در آزمون جامع به تو کمک خواهد کرد یبرا ،یکنیرا مطالعه م یستشناسیهرگاه کتاب ز (2  

.کندیموفقیت در امتحان جامع به تو کمک م یبرا ،یرا مطالعه کن یستشناسیاگر کتاب ز( 3  

.کندیموفقیت در امتحان جامع کمک م یبه تو برا یستشناسیقطعاً مطالعه کتاب ز( 4  

ن تتفاهم مع بعضها :تستطیع الحیوانات من خالل لُغتیها العامة و الخاصة أ -29  

حیوانات در بین زبان عام و خاصشان می توانند که زبان یکدیگر را بفهمند. (1  

حیوانات از خالل دو زبان عام و خاص خود می توانند با یکدیگر تفاهم کنند. (2  

از خالل زبان های عمومی و خصوصی حیوانات توانسته اند یکدیگر را درک کنند. (3  

از بین زبان عام و خاص خود است که آن ها را به توافق می رساند.توان حیوانات  (4  

ّطلة أیضاً : در ی جوارنا زوجان ساعیان یعیشان ، قد حصدا زرعهما بسرعة و هما فقدا جرّارتهما المعکان ف -30

 همسایگی ما زن و شوهر ......

م از بین رفته بود.هکوشایی زندگی می کردند که محصولشان را بسرعت درو کرده بودند ، حال آنکه تراکتور خرابشان ( 1  

ا هم از دست داده در حالیکه تراکتور خرابشان رکوشایی زندگی می کردند که کشتشان را بسرعت درو کرده بودند ، ( 2

 بودند.

راب بود از دست با اینکه تراکتورشان را هم که خکوشا زندگی می کنند که بسرعت محصولشان را برداشت کردند ، ( 3

 داده بودند.

هم از دست رفته بود. آنها بسرعت کشت خود را درو کردند با وجود اینکه تنها تراکتور خرابشانکوشا زندگی کردند ، ( 4  

لولیّه سلطاناً :ل مظلوماً فقد جعلنا من قُتِ -31  

کسی که با ظلم کشته شود ، ولی دم او را قدرتمند ساخته ایم.( 1  

آن که قتل او مظلومانه باشد ، صاحب خونش را سلطنت می بخشیم. (2  

چنانچه کسی را مظلومانه به کشتن دهند ، اولیای دم وی را سلطه می دهند. (3  

او قدرتی قرار می دهیم.هر کس مظلومانه به قتل برسد ، برای صاحب خون  (4  
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: یربّ یانیعند عص یمنّ  سخریو  قهقهی طانیشعرت بأنّ الش -23  

.کردم یوردگارم را نافرمانکه پر یکرد زمان یو مرا مسخره م زدیقهقهه م طانیش ییگو( 1  

.کندیو مرا مسخره م زندیقهقهه م طانیاز پروردگارم احساس کردم که ش یهنگام نافرمان (2  

.واقع شده ام طانیمورد تمسخرو قهقهه ش کنمیکنم احساس م یم انیهر گاه بر پروردگارم عص (3  

.دکن یمن بر پروردگارم مرا مسخره م انیاست که هنگام عص طانیقهقهه ش نیا ییاحساس کردم گو (4  

: بیو مرّها فی الشّباب،أصبحنا أکثر صبراً فی الشّ اةیإن تذوّقنا حلو الح -33  

.میشو یصبورتر م یدر سالخوردگ میبچش یرا در جوان یزندگ یو تلخ ینیریچنانچه ش( 1  

.شدیم شتریب یصبر ما در سالخوردگ میدیچش یرا م یزندگ نیریتلخ و ش یچنانچه در نوجوان (2  

.دشو یم شتریب رانیپ انیصبر ما در م میباش دهیوانان چشج انیرا در م یاگر حالوت و مرارت زندگ (3  

.میکرد یم صبر شتریب یریبه هنگام پ میچشاند یرا به خود م یزندگ یحالوت و تلخ یاگر در نوجوان (4  

: الکون من األرض إلکتشاف أسرار دةیالنقاط البع یإل هاجرونیکان الباحثون المسلمون  -43  

.سفر کرده اند یکشف راز هست یبرا نیاز زم یبه مناطق دوردست یپژوهشگران اسالم( 1  

.کردند یمهاجرت م نیبه نقاط دوردست زم یکشف اسرار هست یمحققان مسلمان برا (2  

.ودندب جهان مسافرت کرده یبه دست آوردن رازها یبرا نینقاط زم یبه اقص یجستجوگران اسالم (3  

.نمودند مهاجرت ایاکتشاف اسرار دن یبرا نیگران مسلمان بودند که به مناطق دوردست زم قیتحق (4  

: همه فراهم آورده است يسالم را برا تیرشد و فعال ي نهیم زماسال -53  

.نیحیاإلسالم للکلّ مجال الحرکة و االجتهاد الصح وفّری( 1  

.عیللجم نیالسالم ةیاإلسالم وفّرت ساحة النمّو و الفعّال (2  

.عیللجم نیقد وفّر اإلسالم مجال الرّشد و النّشاط الّسالم (3  

.نیحیکان اإلسالم قد وفّر للکلّ ساحة الجهد و النموّ الصح (4  
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: من عمل له یاُموره إل هاللّ ردّی هاللّ ریلغ عملیمن  -63  

.کند یبه او واگذار م زیکارش را ن ی جهیخدا کار کند،نت ریغ یآن کس که برا( 1  

.کند یانجام دهند خداوند امورشان را به همان ها واگذار م یخدا کار ریغ یکه برا یکسان (2  

.گذارد یاو م یرا به عهده  یخدا انجام دهد خداوند هم کار و ریغ یبرا یکار یاگر کس (3  

.اندگرد یم او کار کرده بر یکه برا یخدا کار کند خداوند امور او را به همان کس ریغ یهر کس برا (4  

: اةیتبتسم لنا الح یو المزعجة دائما حتّ ئةیلنحارب األفکار السّ -73  

.به ما لبخند بزند یتا زندگ میبجنگ وستهیبا افکار بد و ناراحت کننده پ دیبا( 1  

.میبخند یبه زندگ میجنگند تا نتوان یکننده با ما م دیو نا ام یافکار منف شهیهم (2  

.زند یبه ما لبخند م یو زندگ میکوش یکننده م دیو نا ام یبا افکار منف یدائم دنیجنگ یبرا (3  

.مینو ناراحت کننده را از خود دور ک یدائم افکار منف دیبه ما لبخند بزند با یزندگ نکهیا یبرا (4  

: هایلمّا ننظر إل وننایفتبتهج ع عیاألرض فی الرّب نتیّقد تز -83  

.گردد یچشمان ما شاد م مینگر یکه به آن م یدر بهار آراسته گشته لذا هنگام نیزم( 1  

.اورد یبه آن به وجد م ستنیگشته لذا چشم ما را در زمان نگر نییدر بهار تز نیزم (2  

.دیآ یم چشم ها به وجد میکن یکه به آن نگاه م یکند لذا زمان یم نیخود را مز نیدر فصل بهار زم (3  

.شودیکه چشمانمان شاد م میا نداختهیلذا هنوز به آن نگاه ن دیآرا یخود را م نیدر هنگام بهار زم (4  

: ما مسلمانان!:اصّ خ و لم نتعصب فی علم هاینحن المسلمون أخذنا من کلّ اُمّة أحسن علومها و ابتدعنا ف -93  

.میده یتعصب به خرج نم یو در دانش میو در آن ابداع کرد میعلوم ملل را گرفت نیبهتر( 1  

.میو با تعصب برخورد نکرد میو در آن ابتکار بخرج داد میها را گرفته ا نیبهتر یاز هر ملت (2  

.میدیورزن عصبت یو نسبت به علم خاص میکرد یدر آن ها نو آور میعلوم آنها را گرفت نیبهتر یاز هر ملت (3  

.میتعصب نداشت یصخا که در دانش یدر حال میو در آن ها کار کرد میآن را از ملت ها گرفته ا نیبهتر یاز هر علم (4  
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: نیالخشنت ةیّد تعجّبنا من کفجانبنا و رحّبنا به و کنّا ق یتفّسحنا له فی مکاننا و أجلسناه إل -40  

.میدش متعجب مقدم به او از دستان زبرش ریما نشست و ضمن خ شیاو باز شد پ یبرا ییکنار ما جا یوقت( 1  

.میگفت مقدم ریو با تعجب از دستان او که خشن بود به او خ ندیتا نزد ما بنش میباز کرد ییخود جا ردر کنا (2  

از دستان زبر او  و مییگو یکه به او خوشامد م یدر حال ندینش یکنار ما م میاو نزد خودمان جا باز کن یبرا یوقت (3

.میکن یتعجب م  

خشن او تعجب کرده  ستاند و ما از میو به او خوشامد گفت میو او را کنار خود نشاند میاو جا باز کرد ینزد خودمان برا (4

.میدبو  

: ضایأ اهیله أمر دن هاللّ صلحیاألحوال  عیفی جم هاللّ طعیمن  -14  

.دهد یسامان م شیایاو را در دن یکارها زیباشد خدا ن عیهر کس خدا را در هر حال مط( 1  

.کند یخدا کارش را اصالح م ایخدا باشد قطعا در دن عیحاالت مط یآن کس که در همه  (2  

.کند یاصالح م ایاو را در دن یخدا را اطاعت کند خداوند کارها یکه در هر حال یکس (3  

.دهد یاو را سامان م یایاحوال از خدا اطاعت کند خدا هم کار دن یهر که در همه  (4  

.خدایا؛بر عقل ما براي شیطان دري باز مکن،وگرنه راه آسانت براي ما سخت می شود! ربّنا...... -42  

عقلنا للشّیطان باباً،و إلّا تصبح طریقتک السّهلة صعبةٌ علینا!ال تفتح علی  (1  

ال تفتح لعقلنا علی الشّیطان أبواباً،و إلّا أصبحت سبیلک السّهلة صعباً لنا!( 2  

ال تجعل لعقلنا علی الّشیطان باباً مفتوحاً،و إّلا تصبح طریقتک السّهلة علینا ُیسراً!( 3  

أبواباً مفتوحة،و إلّا أصبحت سبیلک السّهلة لنا عُسراً!ال تجعل علی عقولنا للّشیطان  (4  
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 «:کون زهوقاً، فلن نیأس من سیطرة الظّالمین!إن نؤمن بأنّ الباطل سی» -43

 اهیم شد!اگر ایمان بیاوریم که باطل از بین رفتنی خواهد بود، از مسلط شدن ظالمان ناامید نخو (1

 شویم!مینچنانچه ایمان بیاوریم که باطل نابود شدنی است، از این که ظالمان مسلط شوند ناامید  (2

 اهیم شد!بین خواهد رفت، از مسلط شدن ظالمان نومید نخوچنانچه ایمان داشته باشیم که باطل از  (3

ند نومیررد اگررر برره ایررن کرره باطررل از بررین رفتنرری اسررت، ایمرران داشررته باشرریم، از اینکرره ظالمرران مسررلط شررو (4

 شویم!نمی

 «: پوشاند!ار فرزند خویش لباس جهاد میمادري را دیدم که به چه» -44

 رأیت األمّ الّتی تلبس لباس الجهاد األوالد األربعة! (1

 البس الجهاد!ماً قد ألبست أوالد أربعتها اُمّشاهدت  (2

 کانت تلبس أوالدها األربعة لباس الجهاد!اُمّاً شاهدت  (3

 ا األربعه!رأیت األم کانت ألبست مالبس الجهاد أوالده (4

 «الّذین قد عُرفوا بأخالقهم الکریمة لم یُضیّعوا عمرهم و توّصلوا إلی حقیقة الحیاة!» -45

 یمشرهور شردند، عمرر را ضرایع نکررده بره زنردگی حقیقر شرناخته و بردانی خرود را ها که اخالق کریمرهآن (1

 یابند!دست می

انرد و برر حقیقرت زنردگی دسرت اند، عمرشران را تبراه نکردهشرناخته شرده نشراکسانی که بره اخرالق کریمه (2

 اند!یافته

شرران را انررد و حقیقررت زندگیی خررود شررهره هسررتند، عمرشرران را از بررین نبردهآنرران کرره برره اخررالق کریمرره (3

 اند!دریافته

زنرردگی را واقعرراً در  تی خررویش را شررناختند، عمرشرران تلررف نشررده و حقیقررهررا کرره اخررالق کریمررهآن (4

 یابند!می
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: یُکسََب رضاهابینُ لها لراشعوب العالم آلهة تُقدَّم القنذ قدیم الّزمان کانت لکلّ من مُ -64  

رضایت آنان کسب  از گذشته های دور همة ملل جهان خدایانی داشته اند و قربانی هایی به آنان تقدیم می شده تا( 1

.شود  

ا خشنودی شان را به خدایانی داشته که به آن ها قربانی ها پیشکش می کرده اند تاز دیرباز ملّت های دنیا جملگی  (2

.دست آورند  

کردند تا وی خشنود  تهای جهان خدایی بوده است که برای او قربانی پیشکش میروزگار قدیم برای هر کدام از ملّ از  (3

.شود  

یتشان بهست تا رضاا قربانی ها به آنان پیشکش می شدهاز دیرباز هر یک از ملّت های جهان خدایانی داشته اند که ( 4  

.دست آید  

:صنامهیمَ الَخلیلَ )ع( الّذي حاوََل أَنْ یُنقَِذ قومَهُ مِن عِبادَة األَاروَلْنَذکُر إب -47  

.و باید ابراهیم خلیل )ع( را یاد کنیم که کوشید قومش را از عبادت بت ها نجات بدهد( 1  

.)ع( را یاد کنیم که تالش کرد اهلش را از پرستش بت نجات بدهد برای اینکه ابراهیم خلیلو  (2  

.هدباید ابراهیم خلیل )ع( را یاد مى کردیم که تالش کرد قوم خود را از عبادت بت ها رهایی دو  (3  

.خشدو بر ماست که ابراهیم خلیل )ع( را به خاطر آوریم که تالش کرد قوم را از بت پرستی رهایی ب( 4  

ر کس بخواهد خوشبختی و آرامش را در زندگی خود زنده کند باید استقامت بورزد و صبر پیشه ه -48

لصّحیح:کند!:عیّن ا  

( الّذی یرید أن یعیش بالسّعادة و الّسکینة،فعلیه اإلستقامة و الصّبر!1  

( من أراد أن یُحیی السّعادة و السّکینة فی حیاته،فلیقاوم و لیصبر!2  

( من یطلب أن یحیا سعیدًا هنیئاً یجب علیه أن یستقیم و یصبر!3  

لیصبر!( الّذی طلب أن یعیش فی الّسعادة الهنیئة،فلیقاوم و 4  
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ال یعقب اإلنسانُ هدفاً بل یَقتل وقتَه فقط إلی أن یقتله الوقت!: بعض األحیان -49  

د!( اغلب انسان ها هدف را پشت گوش انداخته وقت خود را از دست می دهند تا اینکه وقت آنها را بکش1  

را بکشد!( گاهی انسان هدفی را دنبال نمی کند،بلکه فقط وقت خود را می کشد تا زمانی که وقت او 2  

( بعضی وقت ها انسان نه تنها به دنبال هدفی نیست،بلکه وقت خود را می کشد تا وقتش تمام شود!3  

( انسان،گاهی هدفی را تعقیب نمی کند بلکه فقط زمان خود را از بین می برد تا وقتی که بمیرد!4  

تو سجده کنان بر زمین افتاده اند ، مسلّط مکن: اي عظمتخدایا آتش را بر چهره هاي بندگانی که بر -50  

( اللّهم ، لم تسّلط النّار علی وجه عباد سقطوا علی األرض لجاللتک ساجدین.1  

( ربّنا ؛ لن تتغلّب الّنار علی وجه عباد وقعوا علی األرض لجاللتک ساجدة.2  

لعظمتک ساجدة.( ربِّ ، ال تُسیطر النّار علی وجوه العباد الّتی خشعت 3  

إلهی ، ال تُسیطر النّار علی وجوه العباد الّذین خرّوا لعظمتک ساجدین. (4  
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