
1 درس اّول

قواعد   ردس اول

صحیح: هیچ   کدام از سه حرف اصلی، عّله نباشد: َضرب، ذهب، قرأ ...  
فعل

معتل: یک یا چند حرف اصلی آن، عّله باشد: َوَعَد، قاَل، َهَدی ...  

اعالل به حذف: یَْوِعُد ← یَِعُد  
اعالل به قلب: َقَوَل ← َقاَل ایجاد   و  راحتی  برای  که  تغییراتی  اعالل: 

آهنگ متوازن در فعل معتل به وجود می آید. 
اعالل به اسکان: یَْبِیُع ← یَِبیُع  

َوَعَد، َوَعَدا، َوَعُدوا ... معلوم: اعالل ندارد 

ُوِعَد، ُوِعدا، ُوِعُدوا ... مجهول: اعالل ندارد   

یَِعُد، یَِعداِن، ُیعدوَن ... معلوم: حذف در همه ی صیغه ها 
ُیوَعُد، ُیوَعداِن، ُیوَعُدوَن ... مجهول: اعالل ندارد  اعالل مثال واوی  

لَن یَِعَد، لَن یَِعدا، لَن یَعدوا ... منصوب: حذف در همه ی صیغه ها 
لم یَعْد، لم یَعدا، لم یَعدوا ... مجزوم: حذف در همه ی صیغه ها   

ِعْد، ِعدا، ِعدوا ... امر: حذف در همه ی صیغه ها 

َخاَف، َخاَفا ... ِخفَن، ِخفَت ... معلوم: 5 صیغه ی اول )قلبی(، بقیه )حذفی(   
خیَف، خیفا ... ُخفَن، ُخفَت ... مجهول: 5 صیغه ی اول )قلبی(، بقیه )حذفی( 

یخاُف، یخافاِن ... یََخْفَن ... معلوم: دو جمع مؤنث )حذفی(، بقیه )اسکانی)1(( یا )قلبی( 

ُیخاُف، ُیخافاِن ... ُیَخْفَن ... مجهول: دو جمع مؤنث )حذفی(، بقیه )قلبی(   



























اعالل فعل اجوف   

أن یخاَف، أن یخافا ... أن یخفَن ... منصوب: بقیه مانند مضارع معلوم 
لم یََخْف، لم یخافا ... لم یََخْفَن ... مجزوم: 1، 4، 7، 13 و 14 )حذفی(، بقیه مانند مضارع معلوم   

ُقْل، ُقوال ... و ُقلَن ... َخْف، َخاَفا ... َخْفنَ    امر: 1 و 6 امر حذفی، بقیه مانند مضارع معلوم 

 یک روش ساده برای یادگیری اعالل
1-فعلهایمثالواویمانندفعل»َوَعد«صرفمیشوند.

صرف صیغه های این فعل را یاد بگیرید و بقیه ی افعال را مانند آن صرف کرده و با خود تکرار و تمرین نمائید.

فعل های مثال واوی که کاربرد بیش تری دارند عبارتند از: َوَعد )وعده داد(، َوَدَع )رها کرد(، َوَهَب )بخشید(، َوَرَث )به ارث برد(، َوَصَل )وصل کرد(، َوَضَع )قرار داد(،   

َوَزَن )وزن کرد(، َوَصَف )تجویز کرد(، َوَجَد )یافت(، َوَرَد )وارد شد(، َوَعَظ )نصیحت کرد(، َوَقَف )ایستاد(، َوَقَع )قرار گرفت(، َوَهَن )سست شد(، َولََد )زائید( ...

2-فعلهایاجوفرادرسهگروهطبقهبندیکنید.
الف: فعل های اجوف واوی که مانند: »َقاَل، یَُقول« صرف می شوند عبارتند از: َکاَن )بود(، فاَز )رستگار شد(، َغاَص )فرو رفت(، َداَر )جریان یافت(، َداَم )ادامه 

یافت(، َراَح )رفت(، جاَد )بخشید(، َذاَق )چشید(، َفاَت )به پایان رسید(، َماَت )ُمرد(، َجاَل )گردش کرد(، َزاَل )از بین رفت(، َعاَد )بازگشت(، تَاَب )بازگشت(، قام 

)برخاست( ... آن ها را مانند »َقاَل« صرف و تکرار و تمرین کنید.

ب: فعل های اجوف یائی که مانند »بَاَع ، یبیُع« صرف می شوند عبارتند از: سار )حرکت کرد(، َساَل )جاری شد(، جاَء )آمد(، کاَد )حیله کرد(، َزاَد )زیاد کرد(، 

َصاَح )فریاد زد(، َماَل )میل کرد(، طاَر )پرید، پرواز کرد( و ...

ج: فعل های اجوفی که مانند »َخاَف، یَخاُف« )خوف( صرف می شوند عبارتند از: نَاَم »نوم« )خوابید(، نَاَل »نیل« )رسید(، شاء »شيء« )خواست(، کاد »کود« 

)نزدیک بود(.

1- در فعل های شبیه »یقول« و »یبیع« اعالل اسکانی وجود دارد و در فعل های شبیه »یخاف« اعالل قلب وجود دارد.
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کنون می توانید با استفاده از جدول زیر تغییرات فعل مثال واوی را به طور کلی مشاهده کنید: ا

الماضي
المبني للمعلوم    المبني للمجهول

المضارع
المضارع المجزومالمضارع المنصوباألمرالمبني للمعلوم   المبني للمجهول

للغائب

لم یَِعْدأْن یَِعَدیوَعُدیَِعُدُوِعَدَوَعَد

لم یَِعداأْن یَِعدایوَعداِنیَِعداِنُوِعداَوَعدا

لم یَِعدواأْن یَِعدوایوَعدوَنیَِعدوَنُوِعدواَوَعدوا

لم تَِعْدأْن تَِعَدتوَعُدتَِعُدُوِعَدْتَوَعَدْت

لم تَِعداأْن تَِعداتوَعداِنتَِعداِنُوِعَدتاَوَعَدتا

لم یَِعْدَنأْن یَِعْدَنیوَعْدَنیَِعْدَنُوِعْدَنَوَعْدَن

للمخاطب

لم تَِعْدأْن تَِعَدِعْدتوَعُدتَِعُدُوِعْدَتَوَعْدَت

لم تَِعداأْن تَِعداِعداتوَعداِنتَِعداِنُوِعْدتُماَوَعْدتُما

لم تَِعدواأْن تَِعدواِعدواتوَعدوَنتَِعدوَنُوِعْدتُْمَوَعْدتُم

لم تَِعديأْن تَِعديِعديتوَعدینتَِعدیَنُوِعْدِتَوَعْدِت

لم تَِعداأْن تَِعداِعداتوَعداِنتَِعداِنُوِعْدتُماَوَعْدتُما

لم تَِعْدَنأْن تَِعْدَنِعْدَنتوَعْدَنتَِعْدَنُوِعْدتُنََّوَعْدتُنَّ

للمتکلم
لم أَِعْدأْن أَِعَدُأوَعُدأَِعُدُوِعْدُتَوَعْدُت

لم نَِعْدأْن نَِعَدنوَعُدنَِعُدُوِعْدناَوَعْدنا
جدول تغییرات کلی اعالل فعل اجوف )ذ و ق(، )ب ي ع(:

األمرالمضارعالماضي
المضارع
المنصوب

المضارع
المجزوم

األمرالمضارعالماضي
المضارع
المنصوب

المضارع
المجزوم

ب
لِلغائ

ذاَق
ذاقا
ذاقوا
ذاقَْت
ذاقَتا
ُذقَْن

یَذوُق
یَذوقاِن
یَذوقوَن
تَذوُق
تَذوقاِن
یَُذقَْن

حّتی یذوَق
حّتی یذوقا
حّتی یَذوقوا
حّتی تذوَق
حّتی تَذوقا
حّتی یَُذقَْن

لم یَُذْق
لم یَذوقا
لم یَذوقوا
لم تَُذْق
لم تَذوقا
لم یَُذقَْن

ب
لِلغائ

باَع
باعا
باعوا
باَعْت
باَعتا
بِْعَن

یَبیُع
یَبیعاِن
یَبیعوَن
تبیُع

تَبیعاِن
یَِبْعَن

أْن یَبیَع
أْن یَبیعا
أْن یَبیعوا

َ ْ تَبیعأن
ْ تَبیعاأن

أْن یَِبْعَن

ِْع لم یَب
لم یَبیعا
لم یَبیعوا
لم تَبْع
لم تَبیعا
لم یَِبْعَن

ب
لِلمخاط

ُذقَْت
َذقْتُما
ُْذقْتُم
ُذقِْت
َذقْتُما
ُذقْتُنَّ

تَذوُق
تَذوقاِن
تَذوقوَن
تَذوقیَن
تَذوقاِن
تَُذقَْن

ُذْق
ذوقا
ذوقوا
ذوقي
ذوقا
ُذقَْن

حّتی تَذوَق
حّتی تَذوقا
حّتی تذوقوا
حّتی تُذوقي
حّتی تَذوقا
حّتی تَُذقَْن

لم تَُذْق
لم تَذوقا
لم تَذوقوا
لم تَذوقي
لم تَذوقا
لم تَُذقَْن

ب
لِلمخاط

بِْعَت
بِْعتُما
بِْعتُم
بِْعِت
بِْعتُما
بِْعتُّن

تَبیُع
تَبیعاِن
تَبیعوَن
تَبیعیَن
تَبیعاِن
تَِبْعَن

بِْع
بیعا
بیعوا
بیعي
بیعا
بِْعَن

أْن تبیَع
أْن تبیعا
أْن تَبیعوا
أْن تَبیعي
أْن تبیعا
أْن تَِبْعَن

ِْع لم تَب
لم تَِبیعا
لم تَِبیعوا
لم تَِبیعي
لم تَِبیعا
لم تَِبْعَن

لِلمتکلم

ُذقُْت
ُذقْنا

أَذوُق
نَذوُق

حّتی أَذوَق
حّتی نَذوَق

لم أُذْق
لم نَُذْق

لِلمتکلم

بِْعُت
بِْعنا

ُأَبیع
نَبیُع

أْن أبیَع
أْن نَبیَع

لم أَبِْع
لم نَِبْع



3 درس1اّول

﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣︨﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣︨

        تَرِْجم العباراِت الّتالية إلی الفارسّية:

	)خرداد 92 و دى 91( 	أنِطقني	بالُهدی	و	ألِهْمني	التَّقوی.	 1-	الّلُهمَّ
	)شهريور 91( 	ُمحضرًا	َخيٍر	ِمن	عِمَلْت	ما	نفٍس	 2-	！يوَم	َتِجُد	کلُّ
				)خرداد 90( 	و	إن	كنُت	غير	مستأهل.								 3-	إلهي!	ُجد	عليَّ
)دي 89( قنا	ِلّلتي	هي	أزكی.	 4-	ربَّنا	َوَفّ
			)شهريور 89( 5-	ربُّنا	أهل	أن	َيجود	علينا	ِبفضل	َسَعِته.	
		)خرداد 89( ْقنا	ِللَّتي	ِهَي	أزكی.	 6-	ربَّنا	أنِْطْقنا	ِباْلُهدی	َو	َوَفّ
		)دي 88( 	لقاك	هواي	و	رضاك	ُمناي.	 7-	رَبّ
)دي 87( !	نحُن	غيُر	ُمستأهلين	لرحمتك	و	أنت	أهٌل	أن	تجوَد	علينا.	 8-	يا	رَبّ
)خرداد 87 خارج از كشور( 	اجعْل	في	قلبي	نورًا	َو	َبَصرًا.	 9-	الّلُهمَّ
)خرداد 87( 	بفضلك	إن	كنُت	غير	ُمستأهٍل	لرحمِتك.				 10-	إلهي	ُجد	عليَّ

 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة:
)خرداد 92( 	»	للمخاطبة(	 11-	…………	دواًء	ُيفيُد	ِلِشفائي.	)األمر	ِمْن	«َوَصَف	ـِ
)خرداد 91 خارج از كشور( 12-	يبيُع…………	)للمخاطبات(	
)خرداد 91( »	للمخاطب(	 ـُ .	)فعل	نهي	من	«قال	 13-	أنت	…………	إاّل	کالَم	الحّقِ
)خرداد 90( 14-	المؤمناُت	الصالحات	…………	في	الحياة.	)الماضي	ِمن	«َتفوُز»(	
)خرداد 90( 15-	…………	أماَم	الُمدّرسيَن	بإحترام.	)المضارع	ِمن	«َوَقفنا»(	
)خرداد 90( 	)«	 16-	أيَُّتها	النفس	…………	في	راحٍة	بذكِر	الله.	)أمر	ِمن	«عاَش	ـِ
)دي 89( 	للمخاطبيَن(	 17-	أّيها	الّناس!	…………	في	األرِض.	)أمر	ِمن	ساَر	ـِ
)دي 89( 	)	 ـَ 18-	إّن	الوالَديِن	…………	للفقراء	مااًل.	)فعل	مضارع	ِمن	َوَهَب	
)دي 89( 	)	 ـَ 19-	إّننا	…………	إاّل	الله.	)مضارع	للنفي	ِمن	خاَف	
)شهريور 89( 20-	أنِت	…………	إلی	صّفِك.	)الماضي	ِمْن	َتصِليَن(	
)شهريور 89( 	)	 ـَ 21-	المؤمناُت	ال…………	إاّل	الله.	)المضارع	ِمْن	خاَف	
)شهريور 89( 	)	 ـُ 22-	أّيها	الناُس	…………	إلی	رّبكم.	)األمر	ِمن	تاَب	
)خرداد 89( 23-	…………	زميلتِك	بما	ُتحّبين.	)أمر	َوَصَف	ـ	للمخاطبة(	
)خرداد 89( 24-	أنتم	…………	إلی	العمل	الصالِح.	)الماضي	ِمْن	َتُعودوَن(	
)دي 88( 	)«	 ـُ 25-	َسلَّمت	البناُت	علی	أّمهاتهّن	ثّم	…………	إلی	آبائهّن.	)الماضي	ِمْن	«راح	
)شهريور 88( 	)«	 ـُ 26-	نحُن	…………	بأداء	واجباتنا	الدراسّيِة.	)الماضي	ِمْن	«قام	
)شهريور 88( 	)«	 27-	أنا	…………	الدرَس	للمعّلم.	)المضارع	ِمْن	«وصف	ـِ
)خرداد 88( 	)«	 28-	التلميذات	…………	إلی	المدارس	مع	صديقاتهّن.	)الماضي	ِمْن	«سار	ـِ
)خرداد 87 خارج از كشور( 29-	أنتم	…………	)َيِقفون	ـ	َتِقفون	ـ	توِقفوَن(	
)خرداد 87 خارج از كشور و شهريور 83 و 82( 	العالميَن.	)يخاُف(	 3٠- ！إّني	…………	الله	َربَّ
)شهريور 86( 	للغائبة(	 ـُ 31-	…………	لي	الفرصة.	)المضارع	ِمن	أدام	
)خرداد 86( 	) ـُ 32-	نحن	…………	بتبجيل	المعّلم.	)المضارع	ِمن	قام	



عربى1(3)4

﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣  ︨﹤﹞︀﹡ ︨︀︎

 عبارت های زير را به فارسی ترجمه کن.
خدایا مرا با هدایت به سخن در آور و به من تقوی الهام کن.-11

روزی که هر شخصی آن چه را از خوبی انجام داده حاضر می یابد.   -21

گرچه ناالیق باشم.-31 خدای من! بر من ببخش ا

پروردگارا! ما را به چیزی که آن بهتر است توفیق ده.-41

پروردگار ما شایسته ی آن است که به لطف توانایی اش بر ما ببخشد.-51

پروردگارا! ما را با هدایت به سخن درآور و ما را به  آن چه که آن بهتر است، توفیق بده.-61

پروردگارا! مالقات تو خواسته ی من و خشنودی تو آرزوی من است.-71

ای پروردگار من! ما شایسته ی رحمت تو نیستیم و تو شایسته ی آنی که بر ما ببخشی.-81

پروردگارا! در دلم نور و بصیرتی قرار ده.-91

گرچه من شایسته ی رحمتت نباشم.-101 خداوندا! با فضلت بر من ببخش ا

 جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن.
ِصفي-111
تَِبْعَن-121
التَُقْل-131
 ُفزَن-141
نَِقُف-151
ِعیشي-161
ِسیُروا-171
یَهباِن-181
النخاُف-191
وصلِت-201
یََخْفَن-211
توبوا-221
ِصِفي-231
ُعْدتُم  -241
رُْحَن-251
ُقْمنا-261
أِصُف-271
ِسْرَن-281
تَِقُفوَن-291
أخاُف-301
تَُدوُم-311

نَُقوُم-321



5 درس اّول

قواعد   ردس دوم

قََضی، قََضَیا، قََضْوا، قََضْت، قََضتَا، قََضیَْن ... بر وزن َفَعَل: صیغه ی 1 قلبی، 3، 4 و 5 حذفی      







  ماضی
َخِشَي، َخِشَیا، َخُشوا، َخِشَیْت، َخِشَیتَا، َخِشیَن، ... بر وزن َفِعَل: صیغه ی 3 حذفی      

یَرمي، یرمیاِن، یرمون، تَرمي، ترمیاِن، یرمیَن ... بر وزن یَْفُعُل و یَفِعُل: 1، 4، 7، 13 و 14 اسکانی)1(، 3، 9 و 10 حذفی          

یَْخَشی، یخَشیاِن، یخَشوَن، تخَشی، تخشیاِن، یَخَشیَْن ... بر وزن یَفَعُل: 1، 4، 7، 13 و 14 قلبی، 3، 9 و 10 حذفی                   









      مضارع
أن یْرِمَي، أن یرمیا، أن یرُموا ... مضارع منصوب: )بعد از تغییر در حالت مضارع( تغییر ندارد.          

لم یخَش، لم یخشیا، لم یَخَشوا، ... مضارع مجزوم: )بعد از اعالل در حالت مضارع( 1، 4، 7، 13 و 14 حذفی          

اِخَش، اِخَشیا، اِخَشوا، ...       امر: )بعد از اعالل در حالت مضارع( صیغه ی )1( امر حاضر حذفی 

 یک راه حل ساده برای یادگیری اعالل
فعل های ناقص را در سه گروه زیر طبقه بندی کنید و از هر کدام یک نمونه را یاد بگیرید سایر فعل های هر گروه دقیقاً مانند همان نمونه صرف می شوند:

َعا ـ یَدُعو« صرف می شوند عبارتند از:1( فعل های ناقص واوی که مانند: »د َ
َرجَا )امید داشت(، تاَل )تالوت کرد(، َعَفا )عفو کرد(، شکا )شکایت کرد(، نََجا )نجات یافت( و ... آن ها را تکرار و تمرین کنید. 

2( فعل های ناقص یائی که مانند »هََدی ـ یَهدي« صرف می شوند عبارتند از:
َرَمی )انداخت(، َمَشی )راه رفت(، جََری )جریان یافت(، َکَفی )کافی است(، بََکی  )گریست(، َشَفی )شفا داد(، َمَضی)گذشت(، قََضی )ادا کرد(، أَتَی )آمد( و 

... آن ها را تکرار و تمرین کنید. 
3( فعل های ناقص یائی که مانند »َخِشَي، یَخَشی« صرف می شوند عبارتند از)2(:

َرِضَي )راضی شد(، نَِسَي )فراموش کرد(، َغِشَي )در بر گرفت(، لَِقَي )دیدار کرد(، بَِقَي )باقی ماند( و ... آن ها را تکرار و تمرین کنید. 
 جدول تغییرات کلی اعالل فعل ناقص )َرمَی(، )َخِشَي()3(

االمرالمضارعالماضي
المضارع 
المنصوب

المضارع 
المجزوم

االمرالمضارعالماضي
المضارع 
المنصوب

المضارع 
المجزوم

ب
للغائ

َرَمی
َرَمیا
َرَموا
َرَمْت
َرَمتا
َرَمیَن

یَْرِمي
یَْرِمیاِن
یَْرموَن
تَْرِمي
تَْرِمیاِن
یَْرمیَن

لن یَْرِمَي 
لن یَرمیا
لن یَرموا
َِي لن تَرم
لن تَرمیا
لن یَرمیَن

ا یَْرمِلم ّ
ا یَرمیالم ّ
ا یَرموالم ّ
ا تَْرمِلم ّ
ا تَرمیالَم ّ

لّما یَرمیَن

ب
للغائ

ي َِ َخش
َخشیا
َخُشوا
ْ َیتَخش ِ

َیتاَخش ِ
َخشیَن

یَْخَشی
یَخَشیاِن
یَخَشوَن
تخَشی
تَخَشیاِن
یَخَشیَن

لَِیخَشی
لَِیخَشیا
لَِیخَشوا
لِتَخَشی
لِتَخَشیا
لَِیخَشیَن

إْن یَخَش...
إْن یَخشیا...
وا... َ ْ یَخشإن
إْن تَخَش...
إْن تَخشیا...
إْن یَخَشیَن...

ب
للمخاط

َرَمیَت
َرَمیتُما
َرَمیتُم
َرَمیِت
َرَمیتُما
َرَمیتُنَّ

تَْرِمي
تَْرمیاِن
تَْرموَن
تَْرمیَن
تَْرمیاِن
تَْرمیَن

اِْرمِ
اِْرمیا
اِْرموا
اِْرمي
اِْرمیا
اِْرمیَن

لن تَرِمَي
لن تَرمیا
لن تَرموا
لن تَرِمي
لن تَرمیا
لن تَرمیَن

ا تَرمِلم ّ
ا ترمیالم ّ
ا تَرموالم ّ
ا تَرميلم ّ
ا ترمیالم ّ

لّما تَرمیَن

ب
للمخاط

َخشیَت
َخشیتُما
َخشیتُم
َخشیِت
َخشیتُما
َخشیتُنَّ

تَخَشی
تَخَشیاِن
تَخَشوَن
تَخَشیَن
تَخَشیاِن
تَخَشیَن

اِْخَش
اِخَشیا
اِخَشوا
اِخَشْي
اِخَشیا
اِخَشیَن

لِتَخَشی
لِتَخَشیا
لِتَخَشوا
ي َْ لِتَخش
لِتَخَشیا
لِتَخَشیَن

إْن تَخَش...
إن تَخشیا...
إن تَخَشوا...
إْن تَخَشْي ...
إن تَخشیا...

إن تَخَشیَن ...

للمتکلم

َرَمیُت
َرَمینا

أَْرِمي
نَْرِمي

لن أَْرِمَي 
لن نَْرِمَي

ا أَرمِلم ّ
لّما نَرمِ

للمتکلم

َخشیُت
َخشینا

أَخَشی
نَخَشی

ألَخَشی
لِنَخَشی

إْن أَخَش...

إْن نَخَش...

1- یعنی آخر فعل مضارع حرکت ندارد: یَرِمي )یَْرِمْي(، یَْدُعو )یَدُعْو( 
2- برخی افعال مانند »نََهی، یَنَهی«، »أَبٰی، یأبَی« در حالت ماضی مانند »هََدی« و در حالت مضارع مانند »یَخَشی« صرف می شوند. 

3- این مطالب از کتاب درسی سال 92 حذف شده است.









اعالل فعل ناقص































عربى1(3)6

﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣︨﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣︨

       تَرِْجم العباراِت الّتالية إلی الفارسّية:

)خرداد 92( 1-	إنَّنا	َنأبی	أن	َنأُکَل	ِمن	أمواِلکم،	َنحِسُبها	ِمن	َخراِجُکم.				
)شهريور 91( ْدنا	أْن	َنأَمَن	غضب	الملوِك	بتقديم	الهدايا.	 2-	َتَعوَّ
)دي 89( 3-	قاَم	الُمتَرفون	بتبجيل	اإلمام	)ع(.	
)شهريور 89( ْدُتم	أن	ُتَقّدموا	الهدايا	للملوك؟	 4-	ِلماذا	َتَعوَّ
)شهريور 88( 5-	صاَح	اإلماُم	علّي	)ع(	ماذا	أرْدُتم	بهذا	اّلذي	صَنعتم؟	
)خرداد 88( 6-	صاَح	اإلمام	)ع(	متعّجبًا:	لتشّقون	علی	أنفسكم.	
)خرداد 87( 	خليفَة	الُمسلميَن	يأتي	إلی	مدينة	األنبار.	 7-	إنَّ
)خرداد 87( م	مثَل	هذه	الهدايا	ألصدقائنا	و	هم	َيقبلونها.	

ِ
ّ 	ُنقد8-	نحن ُ

       اکتُب:
)خرداد 92( 9-	به	گرمی	از	او	استقبال	خواهيم	کرد:	…………	
)خرداد 89( 10-	َخِشَي	)المترادف(:	…………	
)دي 85 و شهريور 88( 11-	مترادف	«المتَرفون»:	…………	
)خرداد 87 خارج از كشور، شهريور 82 و دي 87( رور	)المرادفة(:	…………	 12-	السُّ
)خرداد 87( 13-	ضّد	«الّسرور»:	…………	

 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة:
)خرداد 92( »	للغائبيَن(				 ـُ 14-	المؤمنوَن	…………	القرآَن.	)المضارع	ِمن	«َتال	
)خرداد 90( ـ»(	 15-	شاَهدُت	الوالَديِن	و	ُهما	…………	علی	األرِض	َهونًا.	)المضارع	من	«َمشی	ـِ
)دي 89( 16-	هم	…………	في	فهم	الدروس.	)َسَعُيوا	ـ	َسَعوا	ـ	َيسعيوَن(	
)دي 89( ِك.	)الماضي	من	«َتْدعيَن»(	 17-	أنِت	…………	رّبِ
)شهريور 89( 18-	…………	علی	األرض	متكّبرًا.	)نهی	«َتْمشي»(	
)خرداد 89( ـ(	 ـُ 19-	هي	…………	رحمَة	رّبها.	)مضارع	رجا	
)خرداد 89( 20-	…………	المؤمنوَن	أحدًا	إاّل	الله.	)المجزوم	ِبـ	«لم»	ِمْن	َيْرضی(	
)دي 88( ـ»(	 ـَ 21-	العقالء	ال…………	مسؤوليتهم	تجاه	خالقهم.	)المضارع	ِمْن	«َنسي،	
)خرداد 88( ـ»	للمخاطب(	 ـُ 22-	…………	النفع	من	شيء	قد	يضّرك.	)النهي	ِمْن	«رجا،	
)خرداد 86 و دي 87( ـ»(	 23-	دموع	الفرح	…………	علی	وجه	الخنساء.	)الماضي	ِمْن	«َجَری،	ـِ
)دي 87( 	الغّواصيِن	…………	في	البحر	أکثر	من	عشرين	مترًا.	)يغصون	ـ	تغوصين	ـ	يغوصاِن(	 24-	ِإنَّ
)شهريور 87( ـ»(	 25-	أنِت	…………		إلی	مدرستك	للتَّعّلم.	)المضارع	ِمْن	«َمشی،	ـِ
)خرداد 87 خارج از كشور( 26-	الّلُهّم	…………	كّل	مريض!	)األمر	من	َتْشِفي(	
)خرداد 87 خارج از كشور( 	) 27-	…………	َهَدْت.	)هي	ـ	أنَت	ـ	ُهنَّ

 أعِْرْب ما أشيرَ إليه بخّط:
)دي 87( 28-	كان	المسلموَن	قد	بلغوا	منزلًة	رفيعًة	في	العلِم.	
)خرداد 87( قوا	ُحلَو	الحياة	و	سرورها.	 29-	كانت	األّيام	قريبًة	من	عيد	األضحی	و	الناُس	تذوَّ

0 .



7 درس1اّول

﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣  ︨﹤﹞︀﹡ ︨︀︎

 عبارت های زير را به فارسی ترجمه کن.
11 به راستی ما ابا داریم که از اموال شما بخوریم، آن را از مالیات شما حساب می کنیم.  -
21 عادت کردیم که با تقدیم هدایا از غضب پادشاهان در امان بمانیم.-
31 ثروتمندان به گرامیداشت امام )ع( پرداختند.-
41 چرا عادت کرده اید که به پادشاهان هدیه ها تقدیم کنید؟-
51 امام علی )ع( فریاد زد: با این چیزی که انجام دادید، چه چیزی اراده کردید؟-
61 امام علی )ع( با تعّجب فریاد زد: قطعاً خودتان را به سختی می اندازید.-
71 همانا خلیفه ی مسلمانان به شهر انبار می آید.-
81 ما مثل این هدایا را به دوستانمان تقدیم می کنیم و آن ها هدایا را می پذیرند.-

 بنويس:
91  بحفاوة-

خاَف-101
األغنیاء-111
الَفَرح-121
الُحزن-131

 جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن.
»یتلوَن«-141
»یمشیان«: با توجه به ضمیر »هما« فعل باید در صیغه ی للغائبیِن ظاهر شود. -151
»َسَعوا«: با توجه به ضمیر »هم« فعل باید در جمع مذکر غائب ظاهر شود و تفاوتی ندارد که مضارع بیاید یا ماضی ولی در هر دو زمان )ماضی و مضارع( اعالل به -161

اعالل به حذف یَسَعْوَن اعالل به حذفحذف داریم. س َسَعوا ـ یَسَعُیوَن  َعُیوا  َ
»دعوِت«: با توجه به ضمیر »انِت« باید در صیغه ی مفرد مؤنث مخاطب بیاید.-171
»التمِش«: انتهای فعل نهی مجزوم می شود و »مشي« )معتل ناقص( در صیغه های 1، 4، 7، 13 و 14 مجزوم به حذف حرف عّله است.-181
»تَرُجو«: با توجه به ضمیر »هي« فعل باید در صیغه ی مفرد مؤنث غایب ظاهر شود.-191
»لم یَرَض«: مجزوم به حذف حرف عّله می باشد. در ضمن فعل در ابتدای جمله هرگاه فاعل آن اسم ظاهر باشد، مفرد می آید.-201
»یَنَسوَن«: فعل »یَنَسی« با توجه به »العقالء« باید در صیغه ی للغائبین آورده شود.-211
+ ال )ناهیه( ال تَرُج-221 »التَرُج«: مجزوم به حذف حرف عّله؛ تَرُجو 
»َجَرْت«:  »دموع« جمع مکسر غیرعاقل می باشد و فعل آن به صورت مفرد مؤنث می آید.-231
»یغوصاِن«:   فعل »غاَص ـ یَُغوُص« با توجه به »الغّواَصیِن« که مثنای مذکر است باید در صیغه ی للغائَبیِن بیاید.-241
»تَمِشیَن«:  فعل »َمَشی ـ یَمِشي« با توجه به ضمیر »أنِت« باید در صیغه ی مفرد مؤنث مخاطب بیاید و در این صیغه اعالل به حذف صورت می گیرد؛ تَمِشِییَن-251

اعالل به حذف تَمِشیَن.

»إشِف«: در این جا ما باید از صیغه ی اول امر حاضر استفاده کنیم که در این صیغه از فعل امر حرف عّله ی فعل »شفي« حذف می شود. -261
»هي«: »َهَدْت« فعل ماضی در صیغه ی مفرد مؤنث غائب از ریشه ی »هدي« می باشد که ضمیر متناسب با آن »هي« می باشد.1-72

 آن چه که با خط به آن اشاره شده است را ترکيب کن:
المسلموَن: اسم »کان« و مرفوع با اعراب فرعی »واو«-281

رفیعًة: صفت و منصوب به تبعیت
قریبًة: خبر »کانت« و منصوب به اعراب ظاهری-291

األضحی: مضاف الیه و تقدیراً مجرور
ُحلَو: مفعول به و منصوب به اعراب ظاهری

سرور: معطوف و منصوب به تبعّیت



عربى1(3)8

قواعد   ردس �وم
  در︨﹠︀﹝﹥

کید همراه سازیم به الگوی زیر توجه کنیم: برای این که یاد بگیریم چگونه کالم خود را با تأ
خداوند قرآن را نازل فرمود. َل الّلُه القرآنَ  1( نَزَّ

قطعاً خداوند قرآن را نازل فرمود. َل الّلُه القرآَن تنزیالً  2( نَزَّ
َل« چه  نقش های فعل و فاعل و مفعول را در گذشته آموخته ایم، در جمله ی شماره ی )1( این سه نقش وجود دارد اما »تنزیالً« به عنوان مصدر فعل »نَزَّ

نقشی در جمله ایفا می کند؟
کید قرار دهیم »مصدر« آن فعل را پس از فعل به شکل »منصوب« می آوریم. به چنین مصادری در زبان عربی  نتیجه 1 : هرگاه بخواهیم یک فعل را مورد تأ

کیدی« می گوییم: »مفعول مطلق تأ
قطعاً دانش آموز در درس هایش تالش می کند. یجتهُد  الطالُب   في دروس          ـ ه            اجتهاداً 

کیدی مفعول مطلق تأ مضاف إلیه       فعل       فاعل  جار و مجرور   

کید قرار گرفته است؛ اما آیا می توانیم کیفیت و چگونگی وقوع افعال را نیز در جمالت نشان دهیم؟! یعنی مثالً به  در مثال های فوق، وقوع فعل مورد تأ
کید کنیم در جمله ی دیگری بگوییم: »دانش آموز در درس هایش  جای این که بگوییم: »قطعاً دانش آموز در درس هایش تالش می کند« و فعل آن را تأ

هم چون امیدواران تالش می کند« یا »دانش آموز در درس هایش بسیار تالش می کند«
به الگوی زیر توجه کنیم و این دو جمله را به زبان عربی ببینیم:

یجتهد الطّالُب في ُدروسه اجتهاداً بالغاً. یجتهد الطّالُب في ُدروسه اجتهاد اآلِملیَن. 
اضافی      وصفی      وصفی  در عبارت اول ترکیب »اجتهاد اآلملین« چه نوع ترکیبی است؟  
اضافی      وصفی      وصفی  در عبارت دوم ترکیب »اجتهاداً بالغاً« چه نوع ترکیبی است؟  
آری         خیر     آیا این دو ترکیب توانسته اند نوع و کیفیت وقوع فعل »یجتهد« را بیان کنند؟ 

در عبارت اول، برای نمایاندن کیفیت وقوع فعل از یک ترکیب »اضافی« بهره برده ایم و مصدر منصوب خود یعنی »اجتهاد« را به کلمه ی »اآلملین« اضافه 
نموده ایم و در عبارت دوم از یک ترکیب وصفی برای نشان دادن کیفیت تحقق فعل استفاده نموده ایم و کلمه ی »بالغاً« را به عنوان صفت ذ کر کرده ایم.

نتیجه 2:  گاهی مفعول مطلق به کمک کلمه ی بعد از خود که به   صورت »صفت« یا »مضاف الیه« می آید و »نوع« و »کیفیت« انجام فعل را بیان می کند. 

به این نوع مفعول مطلق »مفعول مطلق نوعی« یا »بیانی« می گوییم.
نکته: مفعول مطلق نوعی دارای چند اساس است:

2( منصوب بودن 1( مصدر بودن 
۴( در معنا کیفیت یا چگونگی وقوع فعل را بیان کردن )یعنی به همراه داشتن صفت یا مضاف الیه( 3( از جنس فعل جمله بودن 

نکته: گاهی مصادر منصوب به تنهایی و بدون فعل خود، در جمله می آیند؛ مانند:
ِ ّلِه! صبراً علی الِجهاد! ُشکراً ل

چنین مصادری نیز مفعول مطلق به شمار می آیند. مهم ترین مصادری که بدون فعل ذکر می شوند، عبارتند از حّقاً )به راستی(، أیضاً )نیز، هم چنین(، جّداً، 
شکراً، سمعاً و طاعًة )به چشم، اطاعت می شود(، ُسبحاَن اهلِل )خدا منزه است(، َمعاَذ ال ّلِه )پناه بر خدا( و ...)1(

این مصادر، مفعول مطلق برای فعل های محذوف هستند مثالً: سمعُت سمعاً و أطَعُت طاعًة، أشکرك شکراً ... که برای مختصرگویی، فعل های آن ها حذف 
شده است، اما مخاطب با شنیدن آن ها مقصود متکلم را در می یابد.

کنون می خواهیم با نقش دیگری در جمله آشنا شویم  کیدی و نوعی( آشنا شدید اما ا تا کنون با یکی دیگر از اسم های منصوب در جمله یعنی مفعول مطلق )تأ
برای این منظور به جمالت زیر نگاه کنیم:

۱( ُزرُت معّلمي: با معلم خود دیدار کردم.

1- عفواً، حمداً، لطفاً، حتماً و ...
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2( ُزرُت ُمعلّمي یوَم الُجُمَعة: روز جمعه با معلم خود دیدار کردم.

3( ُزرُت معّلمي أماَم المکتبِة: با معلم خود در مقابل کتابخانه دیدار کردم.

همان طور که می بینید در جمله ی دوم و سوم، به ترتیب به زمان دیدار )یعنی روز جمعه( و مکان دیدار )یعنی در مقابل کتابخانه( اشاره کرده ایم، یعنی 
حقیقت زمان یا مکان انجام فعل را نشان داده ایم.

نتیجه 3: به کلماتی مانند »یَوم، صباح، قبل، بعد، لَیل، نَهار، فَوق، أمام، وراء، عند، تحت و ...« که زمان یا مکان وقوع فعل را نشان می دهند، »مفعول فیه« 

و یا »ظرف« می گوییم )قید زمان و مکان در فارسی(. مفعول فیه نیز منصوب است؛ مانند:
ِّح بَحمِد ربّك قبل طلوِع الّشمِس قبل از طلوع خورشید به ستایش پروردگارت تسبیح   گو. ب！س َ

در این جمله »قبل« مفعول فیه و منصوب است و زمان وقوع فعل را نشان می دهد )دقت کنید که طلوع مضاف الیه می باشد نه مفعول فیه(
نکته: برخی اسماء استفهام و شرط که در زبان فارسی قید زمان یا مکان به حساب می آیند در عربی نیز معموالً »مفعول فیه« می باشند. چه وقت )َمتی(، 

کجا )أین(، هرگاه )إذا(، هرجا )أینما( و اسم های اشاره ای نیز که اشاره به مکان دارند معموالً مفعول فیه می باشد. این جا )هُنا(، آن جا )هناك( 
َمتَی طَلَعت الشمُس؟ أیَن ذهبَت؟   مانند: اِجتََمع الناُس هُنا  

مصدر  
منصوب 



















از جنس فعل جمله
کیدی( کید می کند. )مفعول مطلق تأ بر وقوع فعل تأ   

در معنا 
کیفیت وقوع فعل را نشان می دهد. )مفعول مطلق نوعی(  

قطعاً تو را گرامی می دارم. کراماً   کرُمَك ا أ غالباً در انتهای جمله می آید.    







کیدی    تأ
























































مفعول مطلق
کیدی درمی آید. در ترجمه به   صورت قیود تأ    



















  انواع 
تو را بسیار گرامی می دارم. کراماً بالغاً   کرُمَك ا أ صفت یا مضاف الیه به همراه دارد.     







    نوعی 
در ترجمه به   صورت قیود بیانی درمی آید.    

گاهی مصدر منصوب، بدون فعل می آید که به آن مفعول مطلق برای فعل محذوف می گویند. سمعاً و طاعًة، شکراً  

منصوب   
از ارکان اصلی جمله نیست.









مفعول فیه یا ظرف ← مشخصات
در معنا زمان یا مکان وقوع فعل را نشان می دهد. )قید زمان و مکان در فارسی(   

مشخصات






عربى1(3)10

﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣︨﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣︨

        تَرِْجم العباراِت الّتالية إلی الفارسّية:

)خرداد 90( 1-	ُيشيُر	عبد	الّسالم	إلی	شعوره	الخفّي	أثناء	أبحاثه. 
)دي 89( 2-	نحُن	َنِجُد	في	أعماق	البحار	ظالمًا	شديدًا.
)شهريور 88( 	العصوِر.

ِ
3-	ُيخاطب	القرآَن	أبناَء	البشِر	علی	مّر

)خرداد 88( 4-	ال	يری	الغّواص	دمه	إاّل	بالّلون	األسود.	
)دي 87( 5-	َيستطيُع	اإلنساُن	أن	يغوَص	بالمعّدات	الحديثة.
)شهريور 87( 6-	األزرُق	آخر	لوٍن	يختفي	في	أعماِق	البحار.
)خرداد 87( 7-	قريُن	الماّدِة	ُجَسيٌم	مجهوٌل	َيحمل	شحنًة	ُتخالف	اإللكترون.
)دي 86( 8-	ظاهرُة	ظلمِة	البحر	أمٌر	ُاكُتِشف	في	القرِن	األخير.	
)شهريور 86( ت	حقائق	فخمٌة	و	دقيقٌة	في	اآليات	القرآنّية.9-	لقد	ورد َ

 ِامأل الفراغ بالكلمة المناسبة:

)خرداد 92( الة	…………	)ُمشارکٌة	ـ	ُمشارکًة	ـ	إشتراکًا(	 10-	ُيشاِرك	األوالُد	في	اقامة	الصَّ

)دي 89( 11-	َعلََّمنا	المدّرس	العربيَة	…………	بالغًا.	)علمًا	ـ	تعّلمًا	ـ	تعليمًا(	

)شهريور 89( 12-	نحن	ُنحسُن	إلی	الفقراء	…………	صادقًا.	)ُحسنًا	ـ	إحساَن	ـ	إحسانًا(	

)خرداد 89( 13-	يا	أخي!	…………	منَك.	)معذرٌة	ـ	معذرًة	ـ	معذرٍة(	

)دي 88( 14-	شارك	األوالد	في	إقامة	الصالة	…………	كاملًة.	)المفعول	المطلق	المناسب(	

)دي 88( 	…………	إلی	صاحبها.	)يوَم	ـ	بعدَ		ـ	يومًا(	 15-	الودائُع	ُتردُّ

)شهريور 88( 16-	َيحُدث	قوُس	قزح	…………	نزوِل	األمطاِر.	)أثناِء	ـ	حين	ـ	بعد(	

)خرداد 88 و دى 85( 17-	تكّلَم	المعّلم	…………	حفلة	عظيمة.	)حول	ـ	في	الصّف	ـ	غدًا(	

)دي 87( 18-	اإلسالم	يهتّم	بتربية	األطفال	…………	.	)اهتمامًا	ـ	اهتماَم	ـ	االهتماَم(	

)شهريور 87( 19-	لقد	اعترَف	األوروبّيون	بفضل	المسلمين	…………	.	)المفعول	المطلق	المناسب(	

)خرداد 87( 20-	داَر	الكالُم	…………	هم.	)بيُن	ـ	بيَن	ـ	بيِن(	

)خرداد 87( 21-	اسَتسَلَم	األُب	لولده	…………	المسكيِن.	)المفعول	المطلق	المناسب(	

)دي 86( 22-	ينتفع	الناس	بهذه	األعمال	…………	كثيرًا.	)المفعول	المطلق	المناسب(	

)دي 86( 23-	…………	اشتّدت	الحروب	ذهب	األبناء	إلی	ساحة	المعركة.	)تحَت	ـ	حيَن	ـ	فوَق(	

)شهريور 86( 24-	جاهدوا	المشركين	…………	المؤمنين.	)جهادًا	ـ	جهاَد	ـ	مجاهدًة(	

)شهريور 86( 25-	اجتنب	الخفاش	من	االصطدام	باألشياء	…………	الطيران.	)أثناء	ـ	بعَد	ـ	قبَل(	

 عّين المفعول المطلق و نوعه و المفعول فيه:

)خرداد 87( 	جمياًل	صبرًا	2٦- ！فاصبْر

)خرداد 87( 	عملْت	ما	نفٍس	 2٧- ！يوَم	تجُد	كلُّ

0 .



11 درس1اّول

﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣  ︨﹤﹞︀﹡ ︨︀︎

 عبارت های زير را به فارسی ترجمه کن.
11 عبدالسالم به احساس پنهانش هنگام پژوهش هایش اشاره می کند.-
21 ما در اعماق دریاها تاریکی شدیدی را می بینیم )می یابیم(.-
31 قرآن انسان ها را در گذر زمان ها مورد خطاب قرار می دهد.-
41 غّواص خونش را فقط به رنگ سیاه می بیند.-
51 انسان می تواند با تجهیزات جدید غّواصی کند.-
61 آبی آخرین رنگی است که در اعماق دریاها مخفی می شود.-
71 پادماده جسم کوچک ناشناخته ای است که باری که مخالف الکترون می باشد را عمل می کند.-
81 پدیده ی تاریکی دریا امری است که در قرن اخیر کشف شد.-
91 قطعاً حقیقت های با عظمت و دقیقی در آیه های قرآنی وارد شده است.-

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کن:
 »مشارکًة«: این کلمه مصدر منصوب فعل »یشارُِك« می باشد.-101
َم« فعل اول جمله است که از باب تفعیل است و در جای خالی مفعول مطلق نیاز داریم که مفعول مطلق باید از مصدر خود فعل، یعنی »تعلیماً« -111 »تعلیماً«: »َعلَّ

باشد.
»إحساناً«: با توجه به فعل جمله »نُحسُن« که از باب افعال است باید از مصدر همین باب استفاده شود و به خاطر مطابقت با صفتش »صادقاً«، »إحساناً« -121

صحیح می باشد.
»معذرًة«: مفعول مطلق منصوب است و »معذرًة« مفعول مطلق برای فعل محذوف است.-131
»مشارکًة«:  مفعول مطلق باید از همان باب فعل جمله باشد و فعل جمله )شارك( از باب »مفاعلة« است و به دلیل مطابقت صفتش )کاملًة( باید تنوین دار -141

بیاید یعنی به صورت »مشارکًة«.
»یوماً«: جمله نیاز به مفعول فیه دارد؛ ترجمه: امانت ها روزی به صاحبش بازگردانده می شود. ـ از لحاظ معنایی کلمه ی »بعد« غلط است و کلمه ی »یوم« نیز -151

صحیح نمی باشد چون دلیلی برای نپذیرفتن تنوین وجود ندارد.
باران ها به وجود می آید. از لحاظ معنایی کلمه ی »حین« مناسب است و توجه داشته باشید که جمله نیازمند -161 »حین«: ترجمه: رنگین کمان هنگام بارش 

مفعول فیه است و مفعول   فیه منصوب است. پس »أثناِء« به دلیل مجرور بودن صحیح نمی باشد. 
»حول«: ترجمه: معّلم پیرامون جشن بزرگی صحبت کرد.-171
کیدی نیاز داریم که آن همیشه منصوب و همراه با تنوین است.-181 »اهتماماً«: در جای خالی به مفعول مطلق تأ
»اعترافاً«: با توجه به فعل جمله )اعترف( که از باب »افتعال« است باید »اعترافاً« آورده شود.-191
»بَیَن«: در جای خالی نیاز به مفعول فیه داریم و مفعول فیه منصوب است.-201
»إستسالَم«: با توجه به فعل جمله باید در مصدر »استفعال« آورده شود و به دلیل اضافه شدن به »المسکین« تنوین نمی پذیرد.-211
»انتفاعاً«: با توجه به باب فعل جمله مفعول مطلق را می آوریم و »ینتفع« از باب »افتعال« است.-221
»حیَن«: ترجمه: هنگامی که جنگ ها شدت یافت...-231
»جهاَد«: در جای خالی ما نیاز به مفعول مطلق داریم و این مفعول مطلق به »المؤمنین« اضافه شده است و تنوین نمی پذیرد. پس فقط »جهاَد« صحیح -241

است. )توجه: مصدر دیگر باب مفاعلة، »فِعال« است.(
»أثناء«: ترجمه: خفاش از برخورد با اشیاء هنگام پرواز اجتناب کرد.-251

 مفعول مطلق و نوع آن و مفعول فيه را مشخص کن:
صبراً: مفعول مطلق نوعی-261
یوَم: مفعول فیه-271
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قواعد   ردس چهارم

اسم نکره   
جنس )مذکر و مؤنث(

تعداد )مفرد و مثنی و جمع(




مشتق ← مطابقت با ذوالحال در   
منصوب  

مفرد








  

در معنا بیان حالت و چگونگی ذوالحال در هنگام وقوع فعل )مانند قید حالت فارسی(   

واو حالیه در ابتدا وجود دارد.    
محاّلً منصوب است )مبتدا و خبر درون جمله، مرفوع هستند، نه منصوب( ← جاء التلمیُذ و هو ضاحٌك









اسمیه  
حال



























در معنا بیان حالت ذوالحال    


















جمله)1(  
    یک فعل )به همراه ضمیر خود( ← جاء التلمیُذ یضَحُك

    واو حالیه و یک فعل به همراه »قد« ← جاء التلمیُذ و قد ضحك

 محاّلً منصوب
فعلیه









در معنا بیان حالت ذوالحال   

اعراب آن بستگی به نقش آن در جمله دارد.

ذوالحال )صاحب حال(











   ممکن است فاعل، مفعول، نائب فاعل و ... باشد.

جاء الرجُل یضحُك اسم    
الرجال جاؤوا یضحکون )واو: ذوالحال( بارز 

الرجُل جاء یضحك )هو مستتر: ذوالحال( مستتر 




ضمیر   
انواع




  

کنون به دو عبارت زیر و ترجمه ی آن ها دقت کنید: ا

1( جاء الطالُب َفرِحاً   ← دانش آموز، شادمانه آمد.

ُ ← دانش آموِز شادمان، آمد. ُ الَفِرح2( جاء الطالب
همان طور که می بینید در عبارت شماره ی )1( »حال« وجود دارد و در عبارت شماره ی )2( »صفت« که هر دو مشتق هستند. همان طور که از گذشته 
می دانیم »صفت« در معرفه و نکره بودن، تعداد و جنس و اعراب تابع موصوف خود می باشد که این جا همانند آن معرفه ظاهر شده و هم چون موصوف 

خود »مرفوع« شده و مانند آن به صورت مفرد و مذکر ظاهر شده است. اّما:
آیا »حال« با »صاحب حال« باید ارتباط داشته باشد؟ چگونه؟

ایا این ارتباط از جنبه ی تشابه در اعراب است یا معرفه و نکره بودن؟
آیا این ارتباط از لحاظ جنس )مذکر و مؤنث( و عدد )مفرد، مثنی و جمع( است؟

برای پی بردن به این ارتباط به الگوی زیر توجه کنیم:
تَجتهد الطالبُة في عمِلها ← راضیًة.

یَلَعب الولَداِن في الغرفة ← مسروَریِن. )منصوب به اعراب فرعی »یاء«(
تَلَعب األُختاِن في الساحة ← َفرَِحَتیِن. )منصوب به اعراب فرعی »یاء«(
یَعیُش المؤمنوَن في الدنیا ← قانعیَن. )منصوب به اعراب فرعی »یاء«(

دخلَت المعّلماُت في الّصفوف ← ُمبتسماٍت. )حال و منصوب به اعراب فرعی »کسره«(
در مثال   های فوق چه ارتباطی میان حال و ذوالحال لحاظ شده است؟

1- مبحث جمله ی حالیه از کتاب درسی سال 92 حذف شده است.
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آیا جایی که صاحب حال مؤنث است، حال نیز مؤنث آمده است؟
آیا جایی که صاحب حال جمع یا مثنی است، حال نیز به همان صورت ظاهر گردیده است؟

آیا جایی که صاحب حال، معرفه است، حال نیز معرفه پدیدار می گردد؟
نتیجه ی 3:  »حال« در جنس )مذکر و مؤنث( و عدد )مفرد، مثنی، جمع( با صاحب حال مطابقت می کند. اما باید گفت »حال« به   صورت نکره ظاهر 

می شود ولی صاحب حال معرفه است.
نکته:  حال اسم مشتقی است که کیفیت و چگونگی فاعل یا مفعول یا نظایر آن ها را هنگام وقوع فعل بیان می کند، به خود فاعل یا مفعول یا ...  »صاحب 
حال« )ذوالحال( گفته می شود. حال غالباً نکره و همیشه منصوب است. اما ذوالحال نسبت به نقشی که در جمله دارد )مثالً فاعل یا مفعول یا ...( اعراب 

می گیرد و معموالً معرفه است.

نکته: صاحب حال گاهی ضمیر فاعلی است )مستتر یا بارز( هرچند مرجع در جمله موجود باشد؛ مانند:
1( الطالُب وقف یخطُب: دانش آموز ایستاد در حالی که سخنرانی می کرد.

در این جمله »هو مستتر« در فعِل »َوقََف« صاحب حال می باشد، هرچند مرجع ضمیر یعنی »الطالب« در جمله وجود دارد.
2( الطالبون وقفوا یخطبون: دانش آموزان ایستادند در حالی که سخنرانی می کردند.

در این جمله ضمیر بارز »واو« در فعِل »وقفوا« صاحب حال می باشد، هرچند مرجع ضمیر یعنی »الطالبون« در جمله موجود است.
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﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣︨﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣︨

        تَرِْجم العباراِت الّتالية إلی الفارسّية:

)خرداد 92( َي	ِبِهم	ديَنُه.	
ِ
1-	إنَدَفَع	األبناُء	و	ُهم	يْدعوَن	الّلَه	َأْن	ُيَقّو

)خرداد 90( 2-	ربَّت	الخنساء	أبناءها	الذين	أسَلموا	طائعيَن.	
)شهريور 89( رًة.	

ِ
3-	َسِمعت	الشاعرة	َنبأ	استشهاد	أوالدها	مكّب

)خرداد 89( َلت	الشاعرُة	َو	َربَّْت	أبناَءها	َعلی	القيم	اإلسالمّية.	 4-	َتَحوَّ
)دي 88( 5-	يا	أوالدي!	أسَلمتم	طائعيَن	و	مختاريَن.	
)شهريور 88( 6-	حمَدت	الخنساُء	رّبها	علی	ِاستشهاِد	أوالِدها	األربعِة.	
)خرداد 87 خارج از كشور( 7-	جرت	ُدموُع	الفرِح	علی	وجهها.	

 تَرِْجم العباراِت الّتالية إلی الفارسّية:
)دي 89( 8-	ال	ُتخِبْر	أحدًا	ِبما	َفَعلَتُه	بي.	

)خرداد 88( 9-	ُارجوا	من	رّبكم	أن	ُيلهمكم	التقوی.	

)دي 87( 10-	واَجه	الفارُس	رجاًل	قد	َوَقَع	علی	األرِض.	

)خرداد 92( صة:	…………(										 صًة.	)ُمَترّبِ 11-	وَقَفْت	قرَب	الخيمِة	ُمَترّبِ

 إمأل الفراغ بالكلمة المناسبة:

)خرداد 92( 12-	َتْسَتِمُع	الطالباُت	إَلی	القرآِن	…………	)خاشعاٌت	ـ	خاشعيَن	ـ	خاشعاٍت(	
)دي 89( 13-	الطفالُت	َيلعبَن	…………	)صامتاٍت	ـ	فِرحاٌت	ـ	صامتيَن(	
)دي 88( 14-	خرج	الولُد	…………	أباه	علی	ظهره.	)َحَمَل	ـ	حماًل	ـ	حاماًل(	
)شهريور 88( 15-	نظَرت	إلی	السماء	…………:	لقد	شّرفني	رّبي.	)قائاًل	ـ	قائلًة	ـ	قائٌل(	
)دي 87( 16-	جاءت	البنت	و	شاهدت	أباها	…………	عند	النبّي	)ص(.	)جالسٌة	ـ	جالسًا	ـ	جالستين(	
)شهريور 87( 17-	رأی	علّي	)ع(	عملهم	…………	فصاح.	)متعّجبًا	ـ	تعّجبًا	ـ	عجيبًا(	
)خرداد 87( ماء	…………	)جمياًل	ـ	جميلًة	ـ	جميليِن(	 18-	ُتشاَهد	ظاهرُة	قوس	قزح	في	السَّ
)دي 86( 19-	تجتهد	المعّلماُت	في	عملهّن	…………	علی	رّبهّن.	)متوّكلٌة	ـ	متوّكالٍت	ـ	متوّكالتًا(	
)شهريور 86( 	) ِ 	ـ	باحثين20-	كان	المسلمون	يرحلون	إلی			البالد	…………	عن	العلوم.	)باحثون	ـ	باحثين َ

 أعرب ما أشير إليه بخّط:

)دي 89( 	يبكوَن	ِعشاء	أباهم	جاؤوا	21- ！و

)خرداد 88( ها	فال	بأَس.	 َ 	الفرح	علی	وجهه	و	قال:	إن	أحببُتم	أن	نأخذ22-	جرت	دموع ُ

 صّحح األخطاء في الّتحليل الّصرفي:

)خرداد 87( 23-	أحضَرت	الخنساُء	أسلحَة	أوالِدها.	
أحضَرت: فعل ماٍض، للمخاطبة، مجرد ثالثي، صحیح، الزم، مبني للمعلوم، معرب

أسلحة: اسم، مفرد، مشتق، نکرة، معرب، غیرمنصرف
0 .
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﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣  ︨﹤﹞︀﹡ ︨︀︎

 عبارت های زير را به فارسی ترجمه کن.
11 فرزندان روانه شدند در حالی که خدا را می خواندند تا دینش را به وسیله ی آن ها تقویت کند.-
21 خنساء پسرانش را که داوطلبانه اسالم آوردند، تربیت کرد.-
31 بانوی شاعر تکبیرگویان خبر شهادت فرزندانش را شنید.-
41 بانوی شاعر متحول شد و فرزندانش را براساس ارزش های اسالمی تربیت کرد.-
51 ای فرزندانم! داوطلبانه و با اختیار اسالم آوردید.-
61 خنساء پروردگارش را به خاطر شهادت فرزندان چهارگانه اش ستایش کرد.-
71 اشک های شادی بر صورتش جاری شد.-
81 کسی را از آن چه با من کردی باخبر نکن.-
91 از پروردگارتان بخواهید که تقوا را به شما الهام کند.-

سوارکار با مردی روبه رو شد که بر روی زمین افتاده بود.-101
در حال کمین-111

 جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن.
»خاشعاٍت«: حال باید در جنس و تعداد با ذوالحال یعنی »الطالبات« مطابق باشد و در این جا اعراب فرعی می گیرد.-121
»صامتاٍت«: حال باید با ذوالحال از نظر جنس و عدد مطابقت کند. در این جا ذوالحال »الطفالت« است که جمع مؤنث است پس حال نیز باید جمع -131

مؤنث باشد توجه داشته باشید که جمع مؤنث با اعراب فرعی )کسره، تنوین جر(، منصوب می شود.
»حامالً«: در جای خالی به حال نیاز داریم و همان طور که می دانید حال، نکره، مشتق و منصوب است و فقط »حاِمالً« این ویژگی ها را دارد.-141
»قائلًة«: حال باید منصوب باشد و با توجه به ذوالحال یعنی ضمیر مستتر »هي« در فعل »نظَرت« باید مؤنث بیاید.-151
»جالساً«: با توجه به ذوالحال یعنی »أبا« حال نیز باید مفرد، مذکر و منصوب بیاید.-161
»متعّجباً«: حال کلمه ای مشتق، نکره و منصوب است.-171
»جمیلًة«: با توجه به ذوالحال یعنی »ظاهرة« حال نیز باید مؤنث بیاید.-181
»متوّکالٍت«: با توجه به ذوالحال »المعّلمات« حال نیز باید جمع مؤنث بیاید و دقت داشته باشید که جمع مؤنث با اعراب فرعی »کسره« منصوب می گردد.-191
«: حال باید منصوب باشد و با توجه به »المسلمون« و ضمیر بارز »واو« در »یرحلون« به صورت جمع مذکر بیاید.»باحثین-201 َ

 آن چه با خط به آن اشاره شده است را ترکيب کن:
ِعشاًء: مفعول فیه و منصوب-211

 دموُع: فاعل و مرفوع / ـه: مضاف إلیه و محاّلً مجرور / ها: مفعول به و محاّلً منصوب / بأَس: اسم »ال«ی نفی جنس، مبنی بر فتح و محاّلً منصوب-221

 اشتباهات تجزيه را تصحيح کن:
أحضَرت: للمخاطبة ← للغائبة ـ مجرد ثالثي ← مزید ثالثي ـ الزم ← متعدٍّ ـ معرب ← مبنّي-231

أسلحة:  مفرد  ← جمع ـ مشتق ← جامد ـ نکرة ← معرفة ـ غیرمنصرف ← منصرف
.
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قواعد   ردس پنجم

اسم منصوب     
نکره )غالباً تنوین دارد.(    

جامد 




















   مشخصات
ابهام را در جمله برطرف می کند.     

در معنا، معموالً »از لحاظ، از جهت، از نظر و ...« می باشد.     


































او از نظر علم بیش تر است. تمییز کثر علماً   هو أ اسم تفضیل       
این یک فنجان شیر است.  هذا کوٌب لبناً  پیمانه )حجم(       

یک َمن پیاز خریدم.  اشتریُت مَنّاً بََصالً  وزن   




















بعد از اسم های مبهم   
این دو متر پارچه است.  هذان ِمتراِن قماشاً   مساحت )فاصله(      














   محل تمییز 
رأیت أحَد َعشر کوکباً  یازده ستارده دیدم. عدد      

طاَب علٌي خلقاً: َمنِش علی نیکو گشت. بعد از فعل های مبهم ← فعل هایی که معنای مبهمی دارند.        

نتیجه: به اسم هایی که ابهام موجود در جمله را برطرف می کنند، »تمییز« )به معنای »ُمَمیِّز«( می گوییم. اعراب تمییز منصوب است و معموالً به صورت 

جامد و نکره می آید.
نکته: اسم تفضیل معموالً با نوعی ابهام همراه است و نیاز به تمییز دارد )زیرا اسم تفضیل معموالً مفهوم مقایسه دارد و در مفهوم مقایسه نیز غالباً ابهام »از 

کثر علماً: او از لحاظ دانایی بیش تر است. )او داناتر است(.  چه لحاظ« و »از چه جهت« وجود دارد(. هَُو أ

نکته:  اسم هایی که بر وزن یا حجم یا مساحت یا عدد داللت می کنند )از قبیل؛ مثقال، ذرة و ...( چون از »شمول« بسیاری برخوردارند، لذا معموالً با نوعی 
ابهام همراه هستند، از این رو نیاز به تمییزی دارند که آن ها را از حالت ابهام خارج کند؛ مانند:

ٌة َحَسداً. ذّره ای حسادت نزد من نیست. لیست عندي ذرَّ ال أمِلك مثقاالً َذهباً. یک مثقال طال ندارم )مالک نیستم( 

َقرأُت َأَحَد َعَشَر کتاباً. یازده کتاب خواندم. اشتریُت ِمتَریِن ُقماشاً. دو متر پارچه خریدم. 

گر به معنی »خوب تر« و »بدتر« باشند، برای رفع ابهام، نیاز به تمییز دارند. نکته:  دو اسم »خیر« )خوب، خوب تر( و »شر « )بد، بدتر( ا ّ
ُهَو خیُر الناِس حناناً. او بهترین مردم از لحاظ مهربانی است.

نکته:  فعل های مبهم مانند )زاد، أزداد، کثر، مأل، امتأل، اشتهر، تقّدم، کبر، حَُسن، طاب، ارتفع و ...( و فعل هایی که از آن ها ساخته می شوند نیز برای رفع 
ابهام نیاز به تمییز دارند. 
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﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣︨

        تَرِْجم العباراِت الّتالية إلی الفارسّية:

)خرداد 92( ی	بنفِسِه.	 1-	َتنَعِقُد	َحفلٌة	عظيمٌة	ِلتکريِم	شخصيٍَّة	َضحَّ

)دي 88( 2-	ُاذكروا	الّشهداء،	إّنهم	خيُر	الناِس	إيمانًا.	

)شهريور 87( 3-	كانت	سميرة	تظّن	أّن	أباها	قد	ُنسي	بعد	استشهاده.	

)خرداد 87 خارج از كشور( 4-	َسّلمُت	علی	ُاّمي	و	قلُت	لها	محزونًة.	

        عّين الّصحيح عن ترجمة أو تعريب العبارات الّتالية:

)خرداد 92 و شهريور 85( 	أّن	أبي	قد	ُنِسَي	و	لم	َيبَق	له	ذكٌر.	 5-	كنُت	أظنُّ

2(	گمان	می	کردم	كه	پدرم	فراموش	شده	است. 1(	گمان	می	کنم	كه	پدرم	را	فراموش	کرده	اند.	

)شهريور 89( 6-	شهداؤنا	خير	الناس	إيمانًا.	

2(	شهيدان	ما،	مؤمن	ترين	مردم	اند. 1(	ايمان	شهدا	از	مردم	باالتر	است.	

)خرداد 89( 7-	َسِمعُتها	َتقوُل:	أرجو	منِك	أْن	تأتي.	

2(	شنيدم	می	گويد:	از	تو	خواهشمندم	كه	بيايی. 1(	شنيدم	می	گفت:	از	تو	خواهش	می	كنم	كه	بيايی.	

)خرداد 88( 8-	رَجت	المديرة	ِمن	سميرة	أن	تحضر	المراسيم.	

2(	خانم	مدير	از	سميره	خواست	كه	در	مراسم	حضور	يابد. 1(	خانم	مدير	از	سميره	می	خواهد	كه	در	مراسم	حاضر	شود.	

)دي 86( 9-	سميرُة	تقول:	كان	قلبي	يخفق	بشّدٍة.	سميره	…………	قلبم	به	شدت	……………	

2(	می	گويد	ـ	می	تپيد 1(	می	گفت	ـ	می	تپد	

        عّين الّصحيح عن ترجمة ما اُشير إليه بخّط:

)خرداد 90( 10-	أَخَذ	قلبي	يخفق	بشّدة.	)گرفت	ـ	برداشت	ـ	شروع	كرد(	

)شهريور 89( 11-	َلم			أصّدق	أّن	هذه	صورة	أبي.	)باور	نكردم	ـ	تصديق	نكن	ـ	راست	نگفتم(	

)خرداد 87( نة	رأيت	صورًة	ألبي.	)رنگارنگ	ـ	تاريكی	ها	ـ	نورها(	12-	تحت	األضواء	الملو ّ

        َصّحح األخطاء في الترجمة:

)خرداد 89( 	الَجَرُس،	قالت	المعّلمُة:	يا	سميرة!	ال	َتْنَسي	المراسيم.	 13-	ُدقَّ

زنگ	زدند	خانم	معّلم	گفت:	سميره	مراسم	را	فراموش	نمی	كند.

)دي 88( :	قومي،	يا	ُبنّيتي.	14-	نظرت 	إلی	صورة	أبي	فنادتني	األمُّ ُ
به	صورت	پدرم	نگاه	می	كنم،	پس	مادر	صدايم	كرد:	عزيزم،	بنشين.

)دي 86( 15-	نادتني	المديرُة:	ُبَنيَّتي!	أرجو	أن	تأخذي	الهديَة.	

مدير	صدايش	كرد:	دخترم!	اميدوارم	هديه	را	بپذيرد.

www.fera.ir
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     ِامأل الفراغ بالکلمة المناسبة:

)خرداد 92( 16-	هو	أکثُر	الرجاِل	…………	ِللقرآن.	)القراَءَة	ـ	قراَءًة	ـ	قراَءٌة(			

)خرداد 92( 17-	ليست	عندي	مثقاٌل	…………	)ذهبًا	ـ	ذهٍب	ـ	َذَهٌب(	

)خرداد 90( 18-	طاَبت	التلميذة	…………	.	)ُخلقًا	ـ	ُخلقًة	ـ	َفَرحًة	ـ	أخالَق(			

)دي 89( 19-	العلماء	أكثر	مّنا	…………	للقرآن.	)قراءٌة	ـ	تالوًة	ـ	قارئيَن(	

)شهريور 89( 20-	أختي	أكثر	مّني	…………	)َفَرحًا	ـ	َفِرحًا	ـ	َفِرَحًة(	

)خرداد 89( 21-	ِامتألت	قلوُبنا	…………	)مسرورًا	ـ	سرورًا	ـ	السروَر(	

)دي 88( 22-	التلميذُة	المجتهدة	َحُسَنت	…………	)أجَر	ـ	مااًل	ـ	أجرًا(	

)شهريور 88( 23-	قلوُب	بعِض	الناِس	أكثُر	من	اآلخريَن	…………	)مطمئّنًا	ـ	اطمئنانًا	ـ	َيطمئّن(	

)خرداد 88( 24-	كان	النبّي	)ص(	أكثر	الناس	…………	الحترام	الصغار.	)اهتمامًا	ـ	َيهتّم	ـ	ِاهتّم(	

)دي 87( 25-	َحُسَنت	الطالبة	…………	في	هذه	المدرسة.	)أخالقا	ـ	مخلوقًا	ـ	خالقًا(	

)شهريور 87( 26-	ِامَتأل	قلُب	األّم	…………	لولدها.	)محّبٍة	ـ	محبوبًا	ـ	ُحّبًا(	

)خرداد 87( 27-	كان	اإلنسان	ال	يستطيع	أن	يغوص	في	البحر	أكثر	ِمن	عشرين	…………	.	)مترًا	ـ	متَر	ـ	المتَر(	

)دي 86( 28-	إّن	سعيدًا	أكثر	األوالد	…………	من	الجمل.	)استفادًة	ـ	االستفادَة	ـ	ِاسَتفاَد(	

)شهريور 86( 29-	أعظم	األمراِض	…………	هو	الجهل.	)الخطَر	ـ	خطرًا	ـ	خطَر(	

)خرداد 86( ً	ـ	الثواَب	ـ	ثواَب(	 	الدار	الباقية	خيٌر	…………	من	الدار	الفانية.	)ثوابا30-	إن ّ
0.



19 درس1اّول

﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣  ︨﹤﹞︀﹡ ︨︀︎

 عبارت های زير را به فارسی ترجمه کن:
11 جشن بزرگی برای بزرگداشت شخصیتی که خودش را فدا  کرد برگزار می شود.-
21 شهدا را یاد کنید همانا آن ها از نظر ایمان بهترین مردمند.-
31 سمیره گمان می کرد که پدرش بعد از شهادتش فراموش شده است.-
41 به مادرم سالم کردم و با ناراحتی به او گفتم ...-

 پاسخ صحيح را در ترجمه يا تعريب عبارت های زير مشخص کن:
51 »کنُت أظّن« به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود »گمان می کردم«. - 1(2)
61 در گزینه ی )1( ضمیر »نا« در »شهداؤنا« ترجمه نشده است و هم چنین ترجمه ی »خیر الناس إیماناً« به صورت »مؤمن ترین مردم اند« صحیح است.- 1(2)
71 گر فعل مضارع پس از فعل ماضی بیاید به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود. )سمعت + تقول ← )می گفت((- ا 1(1)
81 »رَجت« فعل ماضی است، پس به صورت ماضی هم باید ترجمه شود؛ »خواست«.- 1(2)
91 »تقول« فعل مضارع است و به صورت »می گفت« ترجمه می شود. توجه داشته باشید که »کان + فعل مضارع« به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود؛ - 1(2)

»می تپید«

 پاسخ صحيح را در ترجمه ی آن چه که با خط به آن اشاره شده، مشخص کن:
شروع کرد )در این جا »أخذ« از افعال شروع می باشد.(-101
باور نکردم-111
رنگارنگ-121

 اشتباهات در ترجمه را تصحيح کن:
: زده شد ـ یا سمیرة! : ای سمیره! ـ التنَسي:  فراموش نکن-131 ُدقَّ
تي: ای دخترکم ـ قومي: برخیز-141 صورة: عکس ـ نظرُت: نگاه کردم ـ یا بَُنیَّ
تي: دخترکم ـ أن تأخذي: بگیری-151 نادتني: صدایم کرد ـ بَُنیَّ

 پاسخ سؤاالت قواعد 
کثر« اسم تفضیل و نیازمند تمییز است که اسمی منصوب است.-161 قراءًة: »ا
ذهباً: »مثقال« نیازمند به تمییز منصوب است.-171
خلقاً: در جای خالی به تمییز احتیاج داریم و تمییز اسمی نکره است پس »اخالَق« اشتباه است. توجه داشته باشید که در تمییز مطابقت از لحاظ جنس -181

مطرح نیست و فقط زمانی تمییز دارای »ة« است که خود مصدر در اصل »ة« داشته باشد در غیر این صورت تمییز برای مذّکر و مؤنّث به یک شکل و بدون »ة« 
آورده می شود. در نتیجه »ُخلقًة« و »َفَرحًة« اشتباه می باشند.

تالوًة: جمله احتیاج به تمییز دارد. توجه داشته باشید که تمییز اسمی نکره، جامد و منصوب است. »قراءٌة« و »قارئیَن« به ترتیب به خاطر مرفوع بودن و -191
مشتق بودن رّد می شوند.

َفَرحاً: تمییز جامد است در نتیجه »َفرِحاً« و »َفرَِحًة« که هر دو آن ها مشتق هستند، رّد می شوند.-201
سروراً: عبارت به تمییز نیاز دارد و تمییز نکره و جامد است. »مسروراً« به دلیل مشتق بودن و »السرور« به خاطر معرفه بودن رد می شوند.-211
أجراً: پس از فعل »َحُسَنت« تمییز می آید. تمییز باید اسمی نکره، جامد و منصوب باشد و فقط »اجراً« این شرایط را دارد. توجه داشته باشید که »مااًل« از -221

نظر معنایی صحیح نمی باشد.
اطمئناناً: تمییز باید نکره، جامد و منصوب باشد.-231
اهتماماً: تمییز باید اسم باشد و دو مورد دیگر هر دو فعل می باشند.-241
أخالقاً: پس از فعل »حسنت« به تمییز نیاز داریم، »مخلوقاً« و »خالقاً« هر دو مشتق هستند و نمی توانند تمییز واقع شوند.-251
حّباً: تمییز اسمی نکره، جامد و منصوب است. »محّبٍة« مجرور و »محبوباً« مشتق است و نمی توانند تمییز واقع شوند.-261
متراً: پس از عدد »عشرین« تمییز می آید که نکره و منصوب است.-271
استفادًة: در جای خالی به تمییز احتیاج داریم و تمییز نیز باید اسم، نکره، جامد و منصوب باشد. »اِستفاَد« فعل و »االستفادَة« معرفه است و هیچ کدام -281

شرایط تمییز واقع شدن را ندارند.
خطراً: تمییز باید نکره و منصوب باشد و فقط »خطراً« این شرایط را دارد.-291
ثواباً:  در جای خالی به تمییز احتیاج داریم و تمییز اسمی نکره، جامد و منصوب است.-301



عربى1(3)20

قواعد   ردس ��م

به الگوی زیر توجه کنید:
أّدیُت امتحاَن جمیِع الدروس. ما أّدیُت امتحاَن الّلغِة العربّیِة.

جمله ی اصلی + إاّل + مستثنی
یُت امتحاَن جمیِع الدروس إاّل الّلغَة العربّیَة. أدَّ

چه کلمه ای موجب ارتباط میان دو جمله شده است؟ کلمه ی »اللغة العربّیة« از چه کلمه ای استثناء شده است؟ اعراب اسم بعد از »إاّل« چگونه است؟
همان طور که می بینید با آوردن حرف »إاّل« کلمه های »اللغة  العربّیة« را از کلمات »جمیع  الدروس« استثناء کرده   ایم.

به حرف »إاّل«، »ادات استثناء«، به کلمه ی استثناء   شده؛ یعنی »اللغة العربیة« »مستثنی« و به کلمه ای که از آن استثناء کرده ایم؛ یعنی »جمیع الدروس«، 
»مستثنی منه« می گوییم. »مستثنی« و »مستثنی منه« فعل و حرف نیستند بلکه »اسم« هستند.

با توجه به توضیحات قبل،  با اصطالحات »استثناء«، »مستثنی منه« و »مستثنی« بیش تر آشنا شویم!
استثناء مصدر باب »استفعال« است.

مستثنی اسم مفعول   به معنی »جداشده« است. مستثنی منه به معنی »جدا شده از آن« است.
نتیجه1:  به اسم قبل از »إاّل«، »مستثنی منه« و به اسم پس از »إاّل«، »مستثنی« می گوییم. اعراب مستثنی، منصوب است.

توجه:  »مستثنی منه« می بایست از یکی بیش تر باشد. زیرا »مستثنی« را از آن جدا می کنیم. یا به عبارتی دیگر »مستثنی منه« باید عامّ تر از »مستثنی« 

باشد تا بتوانیم »مستثنی« را از آن جدا کنیم.
نکته:  گاهی در جمله های منفی، مستثنی منه حذف می شود:

ما قرأُت )دروسي( إاّل درَس اللغِة العربّیِة.
در چنین استثنایی معنای حصر و اختصاص وجود دارد: جز درس عربی درسی را نخوانده ام. )فقط درس عربی را خواندم.(

« در جمله موجود نباشد(.در این صورت اعراب مستثنی مطابق با نقشی است که در جمله خواهد داشت)1(  )با فرض این که »إاّل« در جمله موجود نباشد(. این که »إالّ در این صورت اعراب مستثنی مطابق با نقشی است که در جمله خواهد داشت)1(  )با فرض

. )بدون إاّل، مفعول به برای »تَُقل«( مثال1:  ال تَُقل إاّل الحقَّ

معنای عبارت: مگو مگر حق را. )فقط حق را بگو(

.» همان طور که می بینید در جمله ی بدون إاّل یعنی »ال تَُقل الحّق«، مستثنی یعنی »الحّق« »مفعول به« است، بنابراین باید منصوب شود، یعنی: »ال تُقل إاّل الحقَّ

. )بدون إاّل، نائب فاعل برای »یُقال«( مثال 2:   ال یُقال)2( إاّل الحقُّ

معنای عبارت: گفته نمی شود مگر حق )فقط حق گفته می شود(.

» ُ الحّق«، مستثنی یعنی »الحّق« نائب فاعل است. پس باید مرفوع گردد، یعنی: »ال یُقاُل إاّل الحقُّ « یعنی »ال یُقالدر این عبارت با فرض نبود »إال ّ

مثال3:  لیس الُمفلُح إاّل الّصادَق)3(. )بدون »إاّل«، خبر برای »لیس«(

معنای عبارت: رستگار نیست مگر راستگو )فقط راستگو رستگار است(.

در این جمله، بدون »إاّل« یعنی به   صورت »لیَس المفلُح الّصادق« مستثنی  یعنی »الّصادق« خبر برای لیس و منصوب است، بنابراین باید در عبارت 

اصلی منصوب گردد، یعنی: لیَس المفلُح إاّل الّصادَق.

يك سؤال:  از کجا تشخیص دهیم، مستثنی منه حذف شده است؟!

هرگاه یکی از ارکان جمله در عبارت قبل از »إاّل« ذکر نشود )فاعل، نائب  فاعل، مفعول به، خبر( باید حدس بزنیم که مستثنی منه محذوف است! )در 

چنین حالتی غالباً جمله منفی یا استفهامی است.(

1- مطالب داخل کادر از کتاب درسی سال 92 حذف شده است. 
مجهول  ِقیل، یُقاُل 2- »یقال« مجهول »یقول« است: قال، یقول 

در مجهول از فعل أجوف، حرف عّله ی آن در ماضی »یاء« و در مضارع »الف« است. 
3- في االعراب: مستثنی مفرغ و منصوب به اعراب خبرِ »لیس« یعنی در ترکیب کلمه ی »الصادق« باید گفت: مستثنای مفّرغ و منصوب به اعراب خبر »لیس« می باشد. 



21 درس1اّول

﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣︨﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣︨

       تَرِْجم العباراِت الّتالية إلی الفارسّية:

)خرداد 92، شهريور 89، دى 87 و 88( َقلَّما	ناَل	ُمناُه	َمْن	َحَرص	 1-	ُاترِك	الحرص	َتعش	في	راحةٍ	

)خرداد 90( 2-	المرُء	بالُجْبِن	ال	َينُجو	من	الَقَدر.	

)دي 89( 3-	إن	زاد	ُعمرَك	مع	الشيِب	َنَقَص.	

)خرداد 89( ْيَد	َمَع	الَفْجِر	َقَنَص.	 	َمْن	باَدَر	الصَّ 4-	ِاْعَلُموا	أنَّ
)شهريور 88( 5-	َيعتقد	البارودّي	أّنه	ال	ينجُح	في	هذه	الحياِة	إاّل	المجّدوَن.	
)خرداد 87 خارج از كشور( َق	ُمّر	الحياِة	َو	ُحْلَوها.	 	َقْد	َتَذوَّ 6-	الباروديُّ
)خرداد 87( 7-	باِدر	الفرصَة	و	اغَتِنم	عمرك	أّياَم	الّصبا.	
)دي 86( 8-	إّنما	الدنيا	خياٌل	عارٌض	قّلما	يبقی.	
)خرداد 86( 9-	ُرّب	ظمآن	بصفو	الماء	غّص.	

 إمأل الفراغ بالكلمة المناسبة:
)خرداد 92( 10- الیَنجُح في هذه الحیاة إاّل ………… . . )الُمجّدیَن ـ الُمجّداِت ـ الُمِجّدوَن( 

)خرداد 90( 11- ما کان في المسجد إاّل ………… . . )المؤمنیَن ـ المؤمنوَن ـ المؤمَن( 

)شهريور 89( 12- ال یحُضُر في المسجد إاّل ………… . )المؤمناِت، المؤمنوَن، المؤمنیَن( 

)خرداد 89( 13- ما ُکنِت إاّل ………… . )خاشعاً، خاشعًة، خاشعٌة( 

)دي 88(  ) ، الشیرازيِّ ، الّشیرازيَّ 14- ما أجاب السائلین عن أسرار قوس قزح إاّل ………… . )الّشیرازيُّ

)شهريور 88( 15- ال یدوُر حوَل نواِة الماّدِة إاّل ………… . )ُجسیٌم، ُجسیٍم، ُجسیماً( 

)خرداد 88( ، ولُد(  16- لم تستقبل العائدین من الّساحة إاّل ………… . )الخنساَء، اأُلمُّ

)دي 87( 17- لم اُشاِهد في قاعة المدرسة إاّل ………… ألبي. )صورًة، صورٌة، صورٍة( 

)شهريور 87( 18- لم ُیشاِهدني في المسجد إاّل ………… . )جماعتاِن، جماعتیِن، جماعاٍت( 

)خرداد 87( 19- ما کنتما إاّل ………… . )خاشعاِن، خاشعیِن، خاشعیَن( 

)دي 86( 20- ال یَتمّتع بِهذه القدرة إاّل ………… . )الخّفاُش، الخّفاَش، الخّفاِش( 

)شهريور 86( 21- ال یوَجد للجهل دواٌء إاّل ………… و القلم. )الحبُر، الحبَر، الحبِر( 

)خرداد 86( 22- لم یکن للجماعة عمٌل إاّل ………… . )الدعاُء، الدعاِء، الدعاَء( 

0 .
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﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣  ︨﹤﹞︀﹡ ︨︀︎

 عبارت های زير را به فارسی ترجمه کن:
11 حرص را ترک کن تا در راحتی زندگی کنی / به ندرت کسی که حرص بورزد به آرزوهایش می رسد.-
21 انسان با ترس از سرنوشت نجات نمی یابد.-
31 گر عمرت با پیری زیاد شود، کاهش می یابد.- ا
41 بدانید که هر کس هنگام سپیده دم به شکار اقدام کند شکار خواهد کرد.-
51 بارودی معتقد است که در این زندگی تنها تالشگران موّفق می شوند.-
61 بارودی تلخی زندگی و شیرینی اش را چشیده است.-
71 فرصت را غنیمت بشمار و در ایام نوجوانی عمرت را غنیمت بشمار.-
81 دنیا تنها خیالی گذرا است که به ندرت باقی می ماند.-
91 چه بسا تشنه ای که آب زالل در گلویش گیر کند.-

 جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن.
»المجّدون«: بدون در نظر گرفتن »إاّل« کلمه ی مورد نظر فاعل و مرفوع است. -101
»المؤمنوَن«: جای خالی بدون در نظر گرفتن »إاّل« محّل اسم مؤّخر »کان« است که مرفوع می باشد و »المؤمنوَن« نیز مرفوع با اعراب فرعی »واو« است.-111
»المؤمنون«: جای خالی بدون در نظر گرفتن »إاّل« محّل فاعل است و باید مرفوع باشد و توجه داشته باشید که فعل جمله مذکر است، پس در جای خالی -121

نیز مذکر باید قرار بگیرد و »المؤمنون« صحیح می باشد.
»خاشعًة«: بدون در نظر گرفتن »إاّل«، جای خالی خبر برای »کنِت« می باشد و باید منصوب باشد در ضمن باید با ضمیر »ِت« نیز مطابقت کند و مؤنث بیاید.-131
«:   جای خالی بدون »إاّل« جای فاعل است و باید مرفوع باشد.-141 »الشیرازيُّ
»جسیٌم«: بدون در نظر گرفتن »إاّل«، در جای خالی فاعل نیاز داریم و فاعل مرفوع است.-151
»األّم«: در جای خالی بدون »إاّل« به فاعل نیاز داریم و با توجه به فعل »تستقبل« باید مؤنث بیاید.-161
» صورًة«: بدون در نظر گرفتن »إاّل« در جای خالی به مفعول به نیاز داریم که منصوب است.-171
»جماعتان«: جای خالی بدون در نظر گرفتن »إاّل« محل فاعل و مرفوع است.-181
»خاشعیِن«: بدون »إاّل«، جای خالی خبر »کنتما« می باشد و منصوب است و با توجه به ضمیر »تما« جای خالی باید مثنی بیاید.-191
»الخّفاُش«: جای خالی بدون »إاّل« محّل فاعل و مرفوع است.-201
»الحبَر«: مستثنای تام است و باید اعرابش منصوب باشد.-211
»الدعاَء«: مستثنای تام است و باید منصوب باشد.-221



23 درس اّول

قواعد   ردس هفتم

به نمونه های ذیل توجه کنیم:

منادای علم: یا اهلُل! اُرُزقنا طاَعتَك! خداوندا! طاعت خودت را روزی ما کن. 

! ال تنَس یوَم الحساِب! ای قدرتمند! روز حساب را فراموش مکن. ِ َ القدرةمنادای مضاف: یا صاحب
برای صدا کردن، از چه حرفی استفاده شده است؟

ویژگی اسم هایی که مورد ندا قرار گرفته اند چیست؟

اعراب اسم های مورد ندا چگونه است؟

می بینید که برای صدا کردن، از حرف »یا« استفاده شده است، پس به این حرف، »حرف ندا« می گوییم. 

منادا هرگاه به شکل مضاف آورده شود، منصوب می گردد و هرگاه به شکل َعلَم آورده شود، مبنی بر ضم، ظاهر می گردد. مبنی بر ضم یعنی استفاده از 

تنوین ممنوع! زیرا تنوین، مختّص اسم های معرب است. 

پس در عبارت باال، »اهلُل« منادای علم و مبنی بر ضم است و »صاحَب« منادای مضاف و منصوب است.

ّ و منادای مضاف منصوب است.نتیجه ی 1:  مهم ترین حروف ندا »یا« است. به اسم پس از حرف ندا، »منادا« می گوییم. منادای علم مبنی بر ضم
کته: حرف ندا، گاهی حذف می گردد، و این امر از سیاق و معنای عبارت فهمیده می شود:

！ربَّنا آتِنا في الدنیا حَسنًة ای پروردگار ما! در دنیا به ما نیکی عطا کن.
یعنی باید با توجه به معنای عبارت یا وجود برخی کلمات مانند ضمایر مخاطب یا فعل صیغه ی مخاطب به حذف حرف ندا پی برد. 

مریم به مدرسه برو. 1( مریُم اذهبي إلی المدرسة. 
مریم به مدرسه رفت. 2( مریُم ذهبت إلی المدرسة. 

همان طور که می بینید »مریم« در عبارت اّول با توجه به معنای جمله و فعل امر »اذهبي«، منادی می باشد که حرف ندا از مقابل آن حذف شده است. 
اما در جمله ی دوم، یک عبارت خبری وجود دارد که معنای جمله و فعل »ذهبْت« بیانگر این مطلب می باشد. 

نکته: هرگاه اسم، دارای »ال« باشد، قبل از آن کلمه ی »أیُّها« )برای مذکر( و »أیَّتُها« )برای مؤنث( آورده می شود:
! جاِهد الکفاَر و المنافقین و اغلُظ علیهم ای پیامبر با کفار و منافقین ستیز کن و بر آنان سخت بگیر. ！یا أیّها النبيُّ

.« ای دانش آموزان! آینده ی کشور به دستان شماست.  »یا أیَّتُها الطالباُت! ُمستقبُل البالِد بأیدیُکنَّ

نکته: همان طور که گفتیم حرف ندا گاهی حذف می شود اما هنگامی که منادی »ال« دارد همیشه »أیّها« یا »أیّتها« الزم است. حرف ندا یعنی »یا« در ابتدای 
این دو کلمه می باشد و گاهی می تواند حذف گردد. 

نکته: »واو« انواع مختلفی دارد: )1(
الف ـ واِو عاطفه )حرف عطف(: که کلمه ی ما بعد آن )معطوف( از نظر اعراب تابع ما قبل )معطوف علیه( است:

هاِر ！یُنِفقون أموالَهم باللَّیِل  و  النَّ ر لَکم  اللَّیَل  و  النَّهاَر ！و َسخَّ
معطوف مجرور بالباء  معطوف  مفعول به   

دقت کنید که نقش اصلی در جمله بر عهده »معطوف علیه« است و »معطوف« در اعراب تابع آن می باشد و نمی توان نقش معطوف علیه را به معطوف داد هر چند هر دو
یک معنا را بدهند. این واو نیز غیر عامل است. از حروف عطف دیگر می توان »فَـ )پس(، ثمَّ )سپس(، أو )یا(، لکن )ولی(، بل )بلکه(، أم )یا(، ال )نه(« را نام برد. 

به کلمه یا جمله ی پس از حرف عطف »معطوف« و به کلمه یا جمله ی پیش از حرف عطف »معطوف علیه« گفته می شود. 
ب ـ واِو قسم )حرف جر( که اسم پس از آن مجرور است: و اهلِل، و العصرِ

این »واو« عامل جر است و از حروف جر به حساب می آید و همان طور که مشخص است برای سوگند و قسم به کار می رود. 

3- یکی از انواع »واو«، »واو« حالیه می باشد، که از کتاب درسی سال 92 حذف شده است: 
واو حالیه )که قبالً با آن آشنا شده ایم( این واو گاهی در ابتدای جمله ی حالیه  قرار می گیرد و غیر عامل است.   

جاء التلمیذ و هو ضاحٌك.  
جاء التلمیذ و قد ضحَك من عملي.  



عربى1(3)24

﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣︨﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣︨

        تَرِْجم العباراِت الّتالية إلی الفارسّية:

)خرداد 92( ۱-	إذا	التَبَسْت	َعَليکم	الِفَتُن	َکِقَطع	ِالّليل	الُمظِلِم	فعليُکم	بالقرآِن.	

)خرداد 89( 	الّلُه	َلُكْم»	 ُموا	طّيباِت	ما	َأَحلَّ
ِ
۲-	«…	ال	ُتحّر

)خرداد 88( ۳-	اإلنسان	المؤمن	ال	ييأس	و	إن	رأی	الظالمين	ُمسيطرين	علی	العالم.	

)دي 87( ۴-	القرآُن	نوٌر	ُيخرُج	المجتمَع	ِمن	الكسِل	إلی	النشاِط.	

)شهريور 87( ه	إلی	بني	آدَم	أجمعين.	 ۵-	خطاُب	القرآِن	موجَّ

)خرداد 87  خارج از كشور( 	أْن	يری	أثَر	النعمة	علی	َعْبِده.»	 ۶-	«إّن	الّلَه	ُيِحبُّ

)خرداد 86( ۷-	إّن	المواهب	الطبيعية	سبٌب	لحركة	اإلنسان	نحو	الكماِل.	

 ِامأل الفراغ بالكلمة المناسبة:
)خرداد 90( 8- تُوَجُد في ُکتب المسلمین آراء و ………… . )نظرّیاُت ـ نظرّیاٌت ـ نظرّیاٍت( 

)دي 89( 9- قد نَبَغ في اإلسالم حکماُء في الطّب و ………… في الفلك. )علماُء ـ علماَء ـ علماِء( 

)شهريور 89( 10- إّن اإلسالم قد کّرم العلم و ………… )العلماُء ـ العلماِء ـ العلماَء( 

)خرداد 89( 11- الُمجّدون یَصُلون إلی المجد و ………… )الشرُف ـ الشرِف ـ الشرَف( 

)دي 88( َم الزینَة و ………… الّتي أخرج اهلل لعباده؟ )الّطّیباَت ـ الّطّیباِت ـ طّیباُت(  12- من حرَّ

)شهريور 88( کثر من الالزِم. )سعیٌد ـ سعیُد ـ سعیَد(  13- یا ………… لماذا تستفیُد من الجمِل أ

)خرداد 88( 14- یا ………… الشهداء! شّرفکّن اهلل باستشهاد أوالدکّن. )أّمهاِت ـ األّمهاُت ـ أّمهاُت( 

)دي 87( 15- إّن الّدنیا و ………… خیاٌل عارٌض. )لّذاتَها ـ لّذاتِها ـ لّذاتُها( 

)دي 87( 16- یا أّیتها ………… إلی متی هذه الغفلة؟ )اإلنسان ـ النفس ـ ناس( 

)شهريور 87( 17- أفراد األسرة ُیحّبوَن صدق الکالم و ………… )االجتهاِد ـ االجتهاَد ـ االجتهاُد( 

)شهريور 87( ُتها(  ها ـ أیَّ 18- ………… الخلیفة! نرجو منَك أن تقبَل هذه الهدایا. )یا ـ أیُّ

)خرداد 87 خارج از كشور( 19- ！و ………… و لیاٍل عشٍر )الفجِر ـ الفجُر ـ الفجَر( 

)خرداد 87 خارج از كشور( 20- ！و من آیاته اللیُل و ………… )الّنهاَر ـ الّنهاِر ـ الّنهاُر( 

)خرداد 87(  ) 21- یا ………… ! َخلِّصنا من الفقر. )غنيٌّ ـ غنيَّ ـ غنيُّ

)خرداد 87( 22- اإلسالم یهتّم باحترام شخصیة البنیَن و ………… . )بناتاً ـ البناَت ـ البناِت( 

)دي 84( 23- یا أّیتها ………… إلی متی تغفلین؟! )الطالباُت ـ التالمیُذ ـ النفُس( 

)دي 86( رَّ في الّسماوات و ………… )األرَض ـ األرِض ـ األرُض(  24- هو یَعلم السِّ

)شهريور 86( 25- أّیها ………… ُولِدُت من جدید. )الفارُس ـ فارُس ـ الفارَس( 

)خرداد 86( 26- ………… األمیر! قد هّیأنا لك الهدایا. )یا ـ أّیها ـ أّیتها( 
0 .



25 درس1اّول

﹩︀﹡ ︀ن︐﹞ا﹐ت ا﹣  ︨﹤﹞︀﹡ ︨︀︎

 عبارت های زير را به فارسی ترجمه کن.
11 هرگاه فتنه ها هم چون پاره های شب تاریک شما را به اشتباه افکند، پس به قرآن رجوع کنید.-
21 کی را که خداوند برایتان حالل کرده است، حرام نکنید.- ... چیزهای پا
31 انسان مؤمن ناامید نمی شود هرچند ببیند که ستمگران بر جهان مسّلط شده اند.-
41 قرآن، نوری است که جامعه را از تنبلی به سوی نشاط خارج می سازد.-
51 روی سخن قرآن به تمامی فرزندان آدم است.-
61 همانا خداوند دوست دارد که اثر نعمت را بر بنده اش ببیند.-
71 همانا موهبت های طبیعی عّلتی برای حرکت انسان به سوی کمال است.-

 جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن.
81 »نَظَریّاٌت«: جای خالی توسط حرف »واو« به کلمه ی »آراء« که نائب فاعل و مرفوع است، عطف شده پس باید مرفوع بیاید و دلیلی هم برای نپذیرفتن -

تنوین ندارد.
91 »علماُء«: توجه داشته باشید که »علماء« به کلمه ی »حکماء« که فاعل جمله و مرفوع است عطف شده و باید مرفوع باشد.-

»العلماَء«: به مفعول به جمله یعنی »العلَم« عطف شده و باید در اعراب نیز از آن تبعیت کند و منصوب شود.-101
»الشرِف«: »الشرف« به کلمه ی مجرور »المجد« عطف شده و باید مجرور بیاید.-111
بات« جمع مؤنث سالم است -121 باِت«: جای خالی به مفعول به یعنی »الّزینَة« عطف شده و باید در اعراب از آن تبعّیت کند ولی توجه دارید که »الطیِّ »الطیِّ

و با اعراب فرعی »کسره« منصوب می شود.
ـ( است و تنوین نمی پذیرد.»سعید-131 ـُ «: اسم علم هنگامی که منادا قرار بگیرد مبنی بر )ـ ُ
»اّمهاِت«: منادای مضاف است و باید منصوب بیاید و با اعراب فرعی »کسره« منصوب می شود.-141
»لّذاتِها«:   به اسم »إّن« عطف شد و باید منصوب بیاید و با اعراب فرعی کسره منصوب می شود.-151
»النفس«: با توجه به »أیّتها« باید پس از آن اسم مؤنث و »ال«دار بیاید که فقط »النفس« این شرایط را دارد.-161
»االجتهاَد«: به مفعول به جمله »صدَق« عطف شده و باید در اعراب نیز تابع آن باشد.-171
»أیّها«:  »الخلیفة« اسمی مذکر و »ال« دار می باشد پس باید از »أیّها« استفاده کنیم.-181
»الفجرِ«: توجه داشته باشید که »واو« در این سؤال »واو« قسم می باشد و مابعد خود را مجرور می کند.-191
»النهاُر«: »اللیُل« مبتدای مؤخر و مرفوع است و »النهار« به آن عطف شده پس باید در اعراب نیز از آن تبعیت کند.-201
ـ( است و تنوین نیز نمی گیرد.-211 ـُ «: منادای علم مبنی بر ضم )ـ »غنيُّ
»البناِت«: »البنیَن« مضاف الیه و مجرور به اعراب فرعی »یاء« می باشد و »البنات« توسط )واو( به آن عطف شده و باید در اعراب نیز تابع آن باشد.-221
«: پس از »أیتها« اسم مؤنث و »ال« دار می آید در ضمن با توجه به فعل »تغفلین« باید که در صیغه ی مفرد مؤنث مخاطب می باشد درمی یابیم »النفس-231 ُ

که منادای ما باید مفرد مؤنث باشد.
»األرِض«: »السماوات« مجرور می باشد و کلمه ی »االرض« توسط »واو« به آن عطف شده و به تبعیت از آن مجرور می شود.-241
»الفارُس«: پس از »أیّها« باید اسم مذکر »ال« دار و مرفوع بیاید.-251
»أیّها«: اسم مذکر »ال« دار توسط »أیها« مورد خطاب قرار می گیرد.-261



عربی )3(26

 سؤاالت تركيبي:
 / نوَعه  و  المنادی   / منه  المستثنی  و  المستثنی   / المضاعف  الفعل   / و صاحَبها  الحال   / المطلَق  المفعول   / المفعول فیه   / »الّتمییز  التالیِة:  العباراِت  في  ز  َمیِّ  -1

)خرداد 92( المعطوَف«  
أدَّیتُ إمتحانَ جمیعِ الدّروسِ إاّل اللُّغَةَ العربیَّةَ / یَطمَئِنُّ قلبُ المؤمنِ إطمِئناناً تامّاً / مُلِی قلبي إیماناً / أطَعَمت األمُّ ِطفلَها ُمشِفَقًة / إنِّي َدَعوُت قومي لیاًل و نهاراً / 

إلهي! التَُردَّ حاَجتي. 

)خرداد 90( ز »الّتمییز و المفعول فیه و المفعول المطلَق و نوَعُه و الحال و صاحَبها و المعطوف و المنادی و نوعُه و الفعل المضاعف«:  2- َمیِّ
في غزوة أحد تقّدم المشرکون مساًء یَظّنون أّن نهایة اإلسالم قد أصبحت قریبة فَقَصَد أَحُدهم قتل نبّي الرحمة فما قاتَلَتُه إاّل الرمیصاء ألنها کانت خیر النساء شجاعة 

و جرأة فقالَت: أحفاد الشیطان! ستقاتلکم امرأة مسلمة قتال األبطال.

)دي 89( ز »المفعولَ فیه و المفعوَل المطلَق و التمییز و الحال و صاحَبها و المستثنی و المنادی و نوعُه و الفعل المضاعف«:  3- َمیِّ
إنَّ رسول اهلل )ص( َدَخَل المسجد وحیداً و لم ُیشاِهد حین الصالة إاّل جماعتین: جماعًة یتفّقهون و جماعًة یدعون اهلَل دعاء المخلصیَن. فقاَل )ص(: عباد اهلل! ُیَعدُّ 

المجلساِن ِمن أهِل الخیر و أّما هؤالِء المتعلِّموَن فُهم أفضُل منزلة.

)شهريور 89( ز »المفعولَ فیه و المفعوَل المطلَق و نوعه و التمییز و الحال و صاحَبها و المعطوف و المنادی و نوعُه«:  4- َمیِّ
کان رسول اهلل )ص( أوسع الناس رحمة و تواضعاً. في یوم من األیام، شاهد الّنبّي مع أصحابه أطفااًل یلعبون فقال له األطفاُل مسروریَن: یا نبّي الرحمة! اُنظْر إلی لَِعبنا 

َف عندهم لِلّنظر إلیهم إاّل النبّي )ص(. نََظَر الحَکم َفما تََوقَّ

)خرداد 89( ز »التمییز و المفعولَ فیه و المفعوَل المطلَق و نوعه و المعطوف و نوع المستثنی و المنادی و نوعُه و الفعل المضاعف«:    5- َمیِّ
یَفوُز الشهداء ُیرَزُقوَن عنَد ربّهم رزقاً طّیباً َفُهْم أرفع الناس شأناً. أنا و أّمي َجلَْسنا في مقّدمة القاعة.
کم اإلسالم ِمن الُمجاهدین. ال یتمّتُع حیواٌن بقّوة الّسمع الحاّدة إاّل الخّفاش.  یا علماء األّمة! لقد َعدَّ

)دي 88( 6- َمّیز »المستثنی منه، المستثنی، المعطوف، المنادی و نوعه، الفعل المضاعف، التمییز و المفعولَ فیه« في العبارات التالیة:   
َم أحدکم یظنُّ أن الرسوَل و المسلمین ال تُقاتِلوه ـ لم ُیشاِهد هناك أحداً إاّل جماعتیِن إحداهما أحسُن من األخری عماًل. ! تقدَّ ِ

  

أحفاَد الشیطان
7- عّین في العبارات التالیة »الحال و صاحَبها، التمییز، المفعول المطلق و نوعه، المفعول فیه، الفعل المعتل و نوعه، المستثنی، المعطوف، المنادی و نوعه«: 

)شهريور 88(

َُبر َمقتاً عند اهللِ أن نُواجَه الناَس مواجهًة سّیئًة. خاطَب الرسوُل )ص( الناَس قائماً علی الّصفا: یا آَل هاشم و بني عبدالمطلب! ما أولیائي منکم إاّل المّتقون.«

  

»ک
8- َمّیز »المفعول فیه، الفعل المعتل و نوعه، المستثنی، المفعول المطلق و نوعه، المعطوف، التمییز، الحال و صاحبها، المنادی و نوعه« في العبارات التالیة:   

)خرداد 88(

أبي نحُن لم نلَتِفت صباح الیوم، ظّننا أّن الوالدة تخبر عن شيٍء إخباراً عجیباً ـ إّن اإلنساَن ال یقدُر أن یغوَص في البحر إاّل عشرین متراً ـ نُشاهد السماَء و األرض 
خاّلبتیِن في الربیع. 

)دي 87( 9- مّیز »المفعول المطلق و نوعه، الفعل المعتل و نوعه، المستثنی، الفعل المضاعف، المفعول فیه، المعطوف« في العبارات التالیة:   
بعد مّدة قرَب المشرکون ِمن خیمة الرسول )ص( یظّنون أّن نهایة اإلسالم قریبٌة ـ المال و األهلون ودائُع تُرّد إلی صاحبها ـ ینتفع الناس من االمانة انتفاعاً یشمل 

جمیعهم إاّل من یخون الّناس. 

)شهريور 87( 10- مّیز »المنادی و نوعه، المستثنی و المستثنی منه، التمییز، الفعل المعتل و نوعه، المفعول فیه، الحال و صاحبها« في العبارات التالیة:   

قََطع الّرجُل مسافًة ثّم رجع يعتذرُ … أيُّها الفارُس… لقد عَلَّمتني درسًا لن أنساه أبدًا ـ إنَّ القرآن أشّد شيء هدايًة للّناِس و ال يُشاهَد فيه كالٌم إاّل الحّق.
مّیز »المفعول فیه، الفعل المعتل و نوعه، الحال و صاحبها، التمییز، المستثنی و المستثنی منه و المفعول المطلق و نوعه« في العبارات التالیة:

عًا كثيرًا و ال يطلبون شيئًا إاّل الحسناِت.)خرداد 87( 11- كانت سميرة غارقة في أفكارها حينما سمعت صوَت المديرة قائلًة: إنَّك خيرُ التلميذاِت ُخلقًا ـ يَتمتَّع المسلمون بالعلم تمتُّ
0.

َء
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 پاسخ سؤاالت ترکيبی:
11 مفعول فیه: لیالً- تمییز: إیماناً 

مفعول مطلق: إطمئناناً
صاحب حال: االّم حال: ُمشفقةً 

الفعل المضاعف: الترّد 
مستثنی منه: جمیع الدروس مستثنی: الّلغة 

نوع منادی: مضاف  معطوف: نهاراً منادی: إله 
21 مفعول فیه: مساًء- تمییز: شجاعةً 

نوع مفعول مطلق: نوعی  مفعول مطلق: ِقتالَ 
صاحب الحال: المشرکوَن حال: یَظُنُّونَ 

منادی: أحفاد معطوف: ُجرأًة   
فعل مضاعف: یَظُنُّوَن نوع منادی: مضاف 

31 مفعول مطلق: دعاء-  مفعول فیه: حینَ 
حال: وحیداً تمییز: منزلةً 

صاحب حال: ضمیر »هو« مستتر در »َدَخَل«
منادی: عباد مستثنی: جماعتینِ 

فعل مضاعف: یعّد نوع منادی: مضاف 
41 مفعول مطلق: نَظََر- مفعول فیه: عند، مع 

تمییز: رحمًة نوع مفعول مطلق: نوعی 
صاحب حال: االطفاُل حال: مسرورینَ 

معطوف: تواضعاً
نوع منادی: مضاف ّ )ص( منادی: نبي

51 مفعول فیه: عنَد- تمییز: شأناً 
نوع مفعول مطلق: نوعی مفعول مطلق : رزقاً 

نوع مستثنی: تام معطوف: اُمي 
نوع منادی: مضاف منادی: علماء 

فعل مضاعف: عدَّ
61 مستثنی: جماعتیِن- مستثنی منه: احداً 

منادی: احفاد معطوف: المسلمین 
فعل مضاعف: یظّن نوع منادی: مضاف 

مفعول فیه: هناك تمییز: عمالً 
71 صاحب حال: الّرسول- حال: قائماً 

مفعول مطلق: مواجهة تمییز: مقتاً 
مفعول فیه: عند نوع مفعول مطلق: نوعی 

نوع فعل معتل: مثال واوی فعل معتل: نُواِجهَ 
معطوف: بني عبدالمطلب مستثنی: المّتقون 

نوع منادی: مضاف منادی: آلَ 
81 فعل معتل: یغوَص- مفعول فیه: صباح 

مستثنی: عشرین نوع معتل: اجوف واوی 
نوع مفعول مطلق: نوعی مفعول مطلق: إخباراً 

تمییز: متراً معطوف: األرض 
صاحب حال: السماء و األرض حال: خاّلبتین 

نوع منادی: مضاف منادی: أب 
91 نوع مفعول مطلق: نوعی- مفعول مطلق: إنتفاعاً 

نوع فعل معتل: اجوف واوی فعل معتل: یَخون 
فعل مضاعف: تُرّد مستثنی: َمنْ 
المعطوف: األهلون مفعول فیه: بعد   

101 نوع منادی: نکره ی مقصوده- منادی: أيّ 
مستثنی منه: کالٌم مستثنی: الحّق 

فعل معتل: أنساه تمییز: هدایةً 
مفعول فیه: ابداً نوع فعل معتل: ناقص یایی 

حال: یَعتذُر 

صاحب حال: ضمیر »هو« مستتر در فعل »َرجََع«
111 فعل معتل: کانت- مفعول فیه: حینما 

حال: قائلًة نوع فعل معتل: اجوف واوی 
تمییز: خلقاً صاحب حال: المدیرة 

مستثنی منه: شیئاً مستثنی: الحسناتِ 

نوع مفعول مطلق: نوعی مفعول مطلق: تمتُّعاً 
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بارمسؤاالترديف 

ـ  علوم تجربى  سؤاالت امتحان درس: عربى (3) مدت امتحان: 90 دقيقهساعت شروع: 8 صبح رشته: رياضى فيزيك 
تاريخ امتحان: 1392/3/18 سال سوم آموزش متوسطه

اداره كل سنجش و ارزشيابى تحصيلى دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر كشور خرداد 1392

للتَّرجمة: ۱
الف( »إذا التبََسْت َعلَیُکم الِفتَُن َکِقطَِع اللَّیِل الُمظلِمِ فَعلَیُکم بالقرآِن«.

ب( و اتُرِك الحرَص تَِعْش في راحٍة / قَلَّما ناَل ُمناُه َمْن حََرص.
ٍة َضحَّی بنفِسِه. ج( تَنَعِقُد حَفلٌة َعظیمٌة لِتکریمِ َشخصیَّ
َي بِِهم دینَُه. د( إنَدفََع األبناُء و هُم یْدعوَن اهلَل أْن یَُقوِّ

عاَء. ه ( شاهََد رسوُل اهلِل )ص( جماعًة لَم یُکْن لَُهم َعَمٌل إاّل الدُّ
ُکَل ِمْن أموالُِکم، نَحِسبُها ِمْن َخراِجُکم. و( إنَّنا نَأبَی أْن نَأ

ز( کاَن المسلِموَن یَرحَلوَن إلَی أقَصی األرِض باحثیَن َعن العلومِ.
ُجَل لَْم یَُقبِّْل بِنتَُه. ح( إنَزَعَج النَّبيُّ )ص( أِلنَّ الرَّ

۴

۲: الف) اُكتُْب ترجمَة أو تعريَب ما أشيَر إليه بخطٍّ
قوَن فَرِحیَن. 2( الُحّضاُر یَُصفِّ 1( َوقََفْت ُقرَب الخیمِة ُمتََربَِّصًة.  

۴( به گرمی از او استقبال خواهیم کرد. ماَء خاّلبًَة.  3( تَجَعُل األلواُن السَّ
ب) اُكتُْب:

2( العویل )المترادف(: ...........    . .......... :) ّ
 زاَد )المتضاد
)1

۱/۵

إقرأ النّصَّ التالَی ثمَّ أِجْب عن األسئلَِة:۳
َخلََق اُهللا اإلنساَن و َجَعلَُه زوَجیِن َذَکراً و ُأنثَی؛ و لَْم یَقَتِصْر هذا النٌّظاُم َعلَی اإلنساِن بَل َشَمَل عالََم النَّباتاِت و الَجماِد أیضاً. في 
الِم هو الّذي  داً عبَدالسَّ ِة. إنَّ الفیزیائيَّ الُمسِلَم محمَّ کَتَشَف ُعلَماُء الفیزیاِء أنَّ اإللکتروَن یَدوُر َحوَل نَواِة المادَّ نَواِت األخیَرِة إ السَّ

ِة. ٍة في موضوِع َقرائِن المادَّ قاَم بِأبحاٍث ُمهمَّ
کتَشَف ُعلَماُء الفیزیاِء؟ ب( ماذا إ الف( کیَف جََعَل اهلُل اإلنساَن؟ 

د( ما هو معنی »النواة«؟ وجيُّ َعلَی اإلنساِن؟  ج( هْل یقتَِصُر النِّظاُم الزَّ
ه ( ما هو مفرُد »القرائن«؟

۲

حيَح مّما بيَن القوَسيِن:۴ الف) َعيٌّن الصَّ
1( أتَمنَُعنا أْن نُهِدَي. )هدایت کنیم ـ هدایت شویم ـ هدیه دهیم(

َعْت أوالَدها إلَی ساحَِة الَمعرَکِة. )فرستاد ـ بدرقه کرد ـ رهسپار کرد( 2( َشیَّ
ب) أكِمل الفراَغ في الّترجمِة:

َّ أنِطقني بِالُهَدی و َوفِّقني لِلَّتي هَي أزَکی.
 ألّلُهم
ـ

خدایا مرا با هدایت ............ و مرا برای آن چه که ............ است، موفق گردان.

۱

للتعريب: ۵
روزهای جوانی از عمر خود را غنيمت شماريد. (للمخاطبيَن)

۰/۵

حيَح في الترجمة:۶ َعيٌّْن الصَّ
الف( کاَن المسلموَن قَد َرفَعوا رأیَة التوحیِد.

2( مسلمانان پرچم توحید را بلند می کردند. 1( مسلمانان پرچم توحید را بلند کرده بودند. 
ب( فلَْن نَزیَدُکم إاّل عذاباً.

2( جز عذاب را بر شما نمی افزاییم. 1( فقط بر شما عذاب را خواهیم افزود. 

۱/۵
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بارمسؤاالترديف 

ـ  علوم تجربى  سؤاالت امتحان درس: عربى (3) مدت امتحان: 90 دقيقهساعت شروع: 8 صبح رشته: رياضى فيزيك 
تاريخ امتحان: 1392/3/18 سال سوم آموزش متوسطه

اداره كل سنجش و ارزشيابى تحصيلى دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر كشور خرداد 1392

ج( ألَقیُت أبي إلَی زاویٍة.
2( پدرم را در گوشه ای رها کردم. 1( پدرم را در گوشه ای مالقات کردم. 

د( ُکنُت أظُنُّ أنَّ أبي قد نُِسَي.
2( گمان می کردم که پدرم فراموش شده است. 1( گمان می کنم که پدرم را فراموش کرده اند. 

ه ( مشکلُة األوالِد قْد َشَغلَْت بالَها.
2( مشکل فرزندان او را نگران کرده بود. 1( مشکل فرزندان فکر او را مشغول کرده است. 

نا أصَدَق الّناِس لساناً. و( کاَن نَبیُّ
2( پیامبر ما از راستگوترین مردم بود. 1( پیامبر ما از مردم راستگو بود. 

»إعتَرَف بعض األروبّییَن بفضِل العلماِء المسلمیَن فی القروِن الماضیة«۷   : الف) شكٌّْل ما أشير اليه بخطٍّ
2- ُقلنا: التَخاْف. 1- أمأَل القَدَح ماٌء.  ب) َصحٌّح األخطاَء: 

۱

َصحٌّح األخطاَء في الترجمة:۸
الف( إذا رأیَت َمْن هَو أسَفُل ِمنَك بِدرجٍة فاْرفَعُه إلیَك بِرفٍق.

ـ هنگامی که ببینی )دیدی( کسی یک درجه از تو پایین است او را به آرامی به سوی خود باال بیاور.
ب( الیَسمُح القرآُن لِلّناِس أن یَترُکوا الدنیا بَِذریعِة الُحصوِل َعلی اآلخرِة.
ـ قرآن به مردم اجازه نداد که دنیا را برای دستیابی به آخرت رها کنند.

ج( الَخفافیُش ِمْن أعَجِب المخلوقاِت و التُساِعُدها عنَد الطََّیراِن إاّل آذانُها.
ـ خفاش ها از زیباترین مخلوقاتند و هنگام حرکت فقط گوش هایشان به آن ها کمک می کند.

۱/۵

َميٌّز في العباراِت التاليِة:۹
»الّتمییَز / المفعولَ فیه / المفعولَ المطلَق / الحاَل و صاحبَها / الفعل المضاعف / المستثنی و المستثنی منه / المنادی و نوَعه / المعطوَف«

َة / یَطَمئِنُّ قلُب المؤمِن إطِمئناناً تاّماً / ُملَِئ قلبي إیماناً / أطَعَمت األمُّ ِطفلَها ُمشِفَقًة / إنِّي  یُت إمتحاَن جَمیِع الّدروِس إاّل اللَُّغَة العربیَّ أدَّ
َدَعوُت قومي لیالً َو نهاراً / إلهي! ال تَُردَّ حاجَتي.

۲/۷۵

أكمل الفراَغ بالكلمة المناسبة:۱۰
َ ـ قراَءًة ـ قراَءٌة(

. لِلقرآن. )للقراَءَة ...... ِ
کثُر الرجال 1( هو أ

ّدیَن ـ الُمِجّداِت ـ الُمِجّدوَن( ِ ّ . . )الم 2( الیَنَجُح في هذه الحیاِة إاُلج
ٌ ........... . )َذهَباً ـ َذهٍَب ـ َذهٌَب(

 عندي مثقال
ْ

3( لیَست
کاً( ٌ ـ ُمشارکًة ـ إشترا

ِ ........... . )ُمشارکة
الة ۴( یُشارُِك األوالُد في إقاَمِة الصَّ

. . )خاشعاٌت ـ خاشعیَن ـ خاشعاٍت( ......... ِ
 إلَی القرآن
ُ

۵( تَستَِمُع الطالبات
ِ و هَو ........... . )فَرٌِح ـ فَرِحٌَة ـ فَرِحاً(

 في الغرفة
ُ

۶( یَجلُِس الوالِد

۱/۵

الف) ِإْجعْل في الفراغ فعالً مناسباً:۱۱
ُ لِِشفائي. )األمر ِمْن »َوَصَف ـِ« للمخاطبة(

. دواًء یُفید .......... )2  ) َ
« للغائبین ـُ . القرآَن. )المضارع ِمْن »تاَل  1( المؤمنونَ ........

ب) َعيٌّْن نوَع الفعل المعتل:
2( ُعْدنا إلَی البیِت عشاًء. 1( لَْم یُشَف والدي ِمْن َمَرِضِه. 

۱

کمُل المؤمنیَن أحسُنهم ُخلقاً.۱۲ الف) لالعراب: یا أیُّـها الطّالُب! إنَّ ُمستَقبََل الِبالِد بأیدیُکم / أ
هم ِمن الُمجاهدیَن. َم اإلسالُم الُعلَماَء و َعدَّ رفي: َکرَّ ب) للتَّحليل الصَّ

۱/۷۵

2۰ جمع بارم       



عربى1(3)30

ـ  علوم تجربى  سؤاالت امتحان درس: عربى (3) مدت امتحان: 90 دقيقهساعت شروع: 8 صبح رشته: رياضى فيزيك 
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اداره كل سنجش و ارزشيابى تحصيلى دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر كشور خرداد 1392

بارمراهنماى تصحيحرديف 

للترجمه: (هر عبارت ۰/۵ و قابل تقسيم به دو ۰/۲۵)۱
الف( زمانی که فتنه ها همچون پاره های شب تاریک بر شما چیره شود به قرآن پناه ببرید. / ب( طمع را رها کن تا در راحتی زندگی کنی، 
به ندرت به آرزویش می رسد کسی که حریص باشد. / ج( جشن بزرگی برای بزرگداشت شخصّیتی که خودش را فدا کرد، برگزار می شود. / 
د( پسران رهسپار شدند در حالی که از خدا می خواستند به وسیله ی آن ها دینش را قوی کند. / ه ( رسول خدا )ص( گروهی را مشاهده کرد 
که کاری جز دعا کردن نداشتند. / و( ما خودداری می کنیم که از اموال شما بخوریم؛ آن را از مالیات شما حساب می کنیم. / ز( مسلمانان 

به دورترین نقاط زمین در جستجوی علوم سفر می کردند. / ح( پیامبر )ص( ناراحت شد برای این که مرد دخترش را نبوسید.

۴

۱/۵االمفردات: (هر مورد ۰/۲۵) الف( 1- در کمین  2- دست می زنند  3- دلربا  ۴- بحفاوة  ب( 1- نََقَص  2- البُکاء۲

اقرأ النََّص الّتالي ثمَّ أِجب عن االسئلة:۳
کتروَن یَدوُر حَوَل نَواِة المادِة. )۰/۵( کتشَف العلماُء أنَّ اال ب( ا الف( جعَل اهلُل االنساَن َزوجَیِن. )۰/۵(  

ه ( قرین )۰/2۵( د( هسته )۰/2۵(   ج( ال، لَم یقتصر نظاُم الزوجیِن َعلی االنساِن. )۰/۵( 

۲

عّين الصحيح في الترجمة: (هر مورد ۰/۲۵)۴
ک تر ب( گویا کن / به سخن بیاور ـ بهتر / خوب تر / پا الف( 1- هدیه دهیم / 2- بدرقه کرد  

۱

۰/۵للتّعريب: (جمله به دو قسمت تقسيم شود و هر قسمت ۰/۲۵)   إغتَنُِموا أیاَم الشباِب ِمْن عمرِکم.۵

عّين الصحيح في الترجمة: (هر مورد ۰/۲۵)۶
و( 2 ه ( 1  د( 2  ج( 2  ب( 1  الف( 1 

۱/۵

ب( )ماًء ـ تََخْف(۷ ۱شكٌّْل ما اُشير اليه بخّط: (هر مورد ۰/۲۵)    الف( )بعُض ـ الماضیِة( 

َصحٌّح األخطاء في التْرجمة: (هر مورد ۰/۲۵)۸
ب( اجازه نداد ← اجازه نمی دهد / برای ← به بهانه / به وسیله الف( پایین ← پایین تر / به آرامی ← با مهربانی )مدارا( 

ج( زیباترین ← عجیب ترین / حرکت ← پرواز

۱/۵

السؤال الثامن: مّيز في العبارات التالية: (هر مورد ۰/۲۵)۹
( / المستثنی  ( / الفعل المضاعف )التَُردَّ التمییز )ایماناً( / المفعول فیه )لیالً( / المفعول المطلق )اطمئناناً( / الحال )مشفقًة( / صاحبها )االمُّ

)اللغَة( / المستثنی منه )جمیَع( / منادی )اله( / نوعه )مضاف( / المعطوف )نهاراً(

۲/۷۵

امأل الفراَغ: (هر مورد ۰/۲۵)۱۰
۶( فرٌح ۵( خاشعاتٍ  ۴( مشارکةً  3( ذهباً  2( المجّدونَ  1( قراءةً 

۱/۵

ب( 1- ناقص   2- اجوف۱۱ ۱امأل في الفراغ فعالً مناسباً: (هر مورد ۰/۲۵)    الف( 1- یتلوَن    2- ِصفی 

هر مورد اعراب ۰/۲۵ و هر مورد تحليل ۰/۲۵ برای اسم و فعل حداقل ۵ مورد و حرف ۳ مورد و موارد كم تر جمعی منظور شود.۱۲
: منادی نکره ی مقصوده )مبنی بر ضم(  /  مستقبَل: اسم انَّ )منصوب( الف) لالعراب: أيُّ

: مضاف الیه )مجرور به ی(  /  خلقاً: تمییز )منصوب(المؤمنین َ
ب) للتحليل الصرفي:

َم: فعل ماٍض / للغائب / مزید ثالثي / متعدٍّ / معلوم / مبنّي / صحیح و سالم. کرَّ
ّ علی السکون.من: حرف جر / عامل / مبني

المجاهدین: اسم / جمع سالم للمذکر / معرفة ذولالم / مشتق و اسم فاعل / معرب / منصرف / صحیح االخر.

۱/۷۵




