
 عربی کنکور
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

عربی کنکور

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
کــــ
رت
ــھا
ـــــ
ـــــ
مـ



 عربی کنکور
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

 عربي اول دبيرستان

 :مرور قواعد دوره راهنمایی -

. نامنيد ميی « کلمه»نایی داشته باشد آن را شود اگر مع هر لفظی که از دهان خارج می :انواع کلمه در عربی

 .اسم فعل، حرف: کلمه بر سه قسم است. شود ه این لفظ معنا دار کلمه گفته میب

کتيا،،  : ماننيد . ه نباشدگانته باشد و وابسته به زمان هاي سه کلمه اي است که معناي مستقلی داش: اسم(1

.قلم، مزرعة

. کلمه است که بر انجام کاري یا حالتی در زمان گذشته، حال یا آینده داللت دارد: فعل(2

[.می رود]، یذهب [رفت]ذهب : مانند

.«در»، فی «آیا»هل « از»، من «بر»علی : مانند. کلمه اي است که به تنهایی معنایی نداشته باشد: حرف(3

روف است و اگر حرفی داراي حرکيت نباشيد، قابيل    حرکت در زبان عربی براي تلفظ ح: حرکات و تنوین

: حرکات در زبان عربی بر سه نوع هستند. تلفظ نیست

ييييِ، کسره    يييَ، فتحه   يييُضمه 

. نام دارد« مکسور»و حرف کسره دار « مضموم»، حرف ضمه دار «مفتوح»دار  فتحهحرف 

 .می باشد   ييييْيو عالمت آن نامیده می شود « ساکن»حرفی که حرکت نداشته باشد 

می شود اما نوشته  و این نون ساکن تلفظ  نون ساکنی است که فقط در آخر اسم قرار می گیرد،: « تنوین»

 .تلفظ می کنیم« نطالبُ»که آن را « طالبٌ»  :مانند .نمی شود

 تنوین جر  ييٍيي/ تنوین نصب ييًيي / تنوین رفع ييٌيي  .تنوین بر سه قسم است 

 : ”اسم”المت هاي شناخت ع-

 :مهمترین نشانه هاي شناخت اسم عبارتند از

.القلم، المدرسه: مانند. داشته باشد« ال»هر کلمه اي که (1

.، طالباًمعلمٌ: مانند. هر کلمه اي که تنوین دارد(2

.مزرعة، غرفة: مانند. باشد« ة»اي که آخر آن هر کلمه (3

.التلمیذٌ فی الصف: در جمله« صفّ»مانند کلمه . اقع شوداي که بعد از حروف جرّ و هر کلمه(4

 .علم، فکر: کلمات سه حرفی ساکن الوسط غالبا اسم هستند مانند(5
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 :عالمت هاي شناخت فعل-

 :مهمترین عالمت هاي شناخت فعل عبارتند از

. قد ذهب، سأ ذهب، سوف أذهب: مانند. بیاید« قد، س، سوف»هر کلمه اي که قبل از آن 

(برخاست)نهضت : مانند. باشد« ْ           ت»هر کلمه اي که آخر آن ( 1

.ذهبتَ، ذهبتِ، ذهبتُ: مانند. باشد« تَ، تِ، تُ»هر کلمه اي که آخر آن (2

 .مؤنث –مذکر : اسم از نظر جنس بر دو نوع است: اسم از نظر جنس-

بارت دیگر نام یا صيفت انسيان یيا    داللت دارد و به ع« نر»اسمی است که بر جنس : «مذکر حقیقی»( الف

 .«شیر»حمید، عالم، أسد : مانند. حیوان نَر باشد

اسمی است که بر جنس نر داللت ندارد ولی قواعد اسم مذکر در مورد آن بکار ميی    :«مذکر مجازي»( ،

 ...... .قلم، با،، کتا، و : مانند .رود

یيا حیيوان   به عبارت دیگر نام یا صفت انسان  اسمی است که بر جنس ماده داللت دارد یا: حقیقیمونث : ج

 .«گاو ماده» معلمة، سمیرة، بقرة: مانند. ماده باشد

اسمی است که بر جنس ماده داللت ندارد ولی مانند اسم هاي مونث با آن برخوردار می : مونث مجازي: د

 .، نفس، سماءمدرسة: انندم. کنیم

 :مانند. رد یا حقیقی اند یا مجازي انداین نوع اسم ها بر حسب مو  :مونث معنوي: توجه

 (مونث معنوي مجازي)« زمین»، أرض (مونث معنوي حقیقی)« مادر» مّاُ 

 :آید هاي زیر اسم، مونث معنوي به حسا، می در حالت

[«پا»، رجل « دست»، ید «چشم»عین ]مانند . اغلب اعضاي زوج بدن انسان(1

....[و « ها کتا،»، کتب «درسه هام»مدارس ]مانند . هاي مکسر غیر انسان جمع(2

. اند معروف شده( یعنی باید آنها را حفظ کرد و به خاطر سپرد)هایی که به مؤنث سماعی  تعدادي از اسم(3

[«چاه»سماء، بئر « جنگ»، نفس، نار، حر، «خورشید»شمس : ]مانند

 :عالمت هاي اسم مونث و اسم هاي مونث داراي سه عالمت است-

 ...[و  فاطمة، تلمیذة، مزرعة] :مانند. شوند ختم می« ة»به  هایی که اسم( 1

 ...[صحراء، زهراء و : ]مانند. شوند ختم می« اء»هایی که به  اسم( 2

 ...[صغري، کبري، عظمی و : ]مانند. شوند ختم می« ي»هایی که به  اسم( 3
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 محمد، حمید، أسد: مذکر حقیقی مذکر 

 ....کتا،، با، و : مذکر مجازي  

 .فاطمه، سمیرة: حقیقی   :«جنس»خالصه اسم از نظر 

 .مزرعه، مدرسة :مجازي       مونث 

.زینب، أرض: معنوي 

.معاویة، حمزة: لفظی  

 :«مفرد، مثنی، جمع»: اسم از نظر تعداد

...معلم، کتا، و : مانند. اسمی است که بر یك شخص یا یك چیز داللت می کند: اسم مفرد(1

:و دو عالمت دارد. اسمی است که بر دو شخص یا دو چیز داللت دارد: اسم مثنی(2

(مثناي مرفوعی.... )و  مدرستانِ ،معلمانِ  ← انِ      اسم مثنی   

    (مثناي منصوبی و مجروري.. . )و  ، مدرستینِمعلمینِ ← ینِ 

:کلمه اي است که بر بیش از دو نفر داللت دارد و بر سه نوع است: جمع(1

 مت دارداللق به انسان یا صفت انسان و دو عمخصوص جنس نر و متع: جمع مذکر سالم: الف

 (رفع.... )و   ، مسلمونَ معلمونَ ← ونَ  

                  (نصب و جر.... )و  ، مسلمینَ معلمینَ ← ینَ    جمع مذکر 

رود و روش سياخت آن عبيارت    ستن اسم ها یا صفات مونث بکيار ميی  براي جمع ب: جمع مونث سالم: ،

: مانند. مورد نظر به آخر اسم« ات»است از اضافه کردن 

 تلمیذات ←ات + مسلمات، تلمیذه  ←ات +  مسلمه

: جمع بسته می شوند عبارتند از« ات»کلماتی که با -

 .زینبات ←زینب : مانند. مونث« خاص»اسم هاي علم ( 1

 .مسلمات ← مسلمة: مانند. هاي مونث صفت( 2

 .امتحانات ←امتحان : مانند. مصادري که بیش از سه حرف داشته باشند( 3

 .اخوات می باشد ←هات و جمع اخت مّاُ ←« مادر» مّجمع کلمه اُ: نكته

 می باشد « ات»داراي با ا ینکه [ ابیات، اوقات، اصوات، اموات]کلمات : نكته

بکار رفته در این کلمات جزء حيروف اصيلی   « ت»جمع مونث سالم نیستند بلکه جمع مکسر هستند، زیرا 

 [وقت ←بیت، اوقات  ←بیات صوت، ا ←اصوات . ]آنهاست
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جمعی است که شکل مفرد کلمه تغییر می کند و قاعيده خاصيی بيراي سياختن آن وجيود      : جمع مکسر: ج

 .تالمیذ ←علوم، تلمیذ  ←علم : مانند. ندارد و به عبارت دیگر سماعی است

 .برخی کلمات وجود دارند که بیش از یك جمع مکسر دارند و دو نوع جمع دارند: نكته

أعزاء  -  أعزة:  عزیز/             اثورّ –ورثة :  وارث    /  وان     إخ -إخوة  :  أخ 

أعین    -عیون :  عین   / نفوس      – أنفس -:   نفس/         نودجُ  - ندجُ : جندي  

  [«بدن هيا »ان ، أبد« شاخه ها»، أغصان « دین ها»دیان ، أ« جوانان»شُبان « رنگ ها»ألوان ]کلمات : نكته

لون، شيا،،  ]جمع مکسر هستند و مفرد آنها به ترتیب ختم شده اند، مثنی نمی باشند بلکه « ان»که به با این

 .است[ دین، غصن، بدن

: بکار رفته در آنها جزو کلمه است« ان»کلمات زیر مفرد هستند نه مثنی و : نكته

[ ، طیران، عطشان«زشآمر»، غفران «عصبانی»، غضبان «سنهگر»جوعان ]

«ن»جمع مکسر هستند نه جمع مذکر سالم، زیرا [ مساکین، قوانین، مضامین، بساتین: ]ماتی مانندکل: نكته

 .متعلق به خود کلمه است

 .ماضی، مضارع، امر ←اقسام فعل از لحاظ زمان : فعل-

. رفت ←ذهب : بر انجام کاري یا پدید آمدن حالتی در گذشته داللت دارد: فعل ماضی

 .صیغه متکلم  2صیغه مخاطب، 6یغه غائب، ص 6 :چهارده صیغه دارد

 .رود می. یذهب: ر زمان حال داللت داردبر  انجام کاري یا پدید آمدن حالتی د: فعل مضارع

: از مخاطب مضارع ساخته می شود و بر دو نوع  است. بر طلب انجام کاري یا حالتی داللت دارد: فعل امر

بنشینید ←برو، إجلسوا  ←إذهب : امر مخاطب (1

.باید بنشیند ←، لیجلسوا .باید برود ←لیذهب (: لي)امر به الم  (2

 (امر منفی)بر باز داشتن از انجام کاري یا حالتی داللت می کند : فعل نهی

 مضارع مجزوم ←( نرو)ال تذهب : مانند. فقط از فعل مضارع ساخته می شود

 کند وجود نیامدن حالتی داللت میبر انجام گرفتن کاري یا به : فعل نفی

 فعل   

 مضارع            ماضی                                    

 (فعل مضارع+ ال )                (               فعل ماضی+ ما )   

 (نمی رود)ال یذهب                     (             نرفت)ما ذهب     
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 :ثالثی مجرد و ثالثی مزید: نسال اول دبیرستا

 . کتب، جلستم: فعلی که اولین صیغه ماضی آن تنها سه حرف داشته باشد: ثالثی مجرد

. فعلی که اولین صیغه ماضی آن عالوه بر سه حرف اصلی، حرف یا حروفی اضافه داشته باشد: ثالثی مزید

 ....کاتب، استخرج، جاهد و : مثال

«دَعُ،، یَ، شرِبَتَکَ»: می باشد« لعُ، فَلَعِ، فَلَعَفَ»فعل هاي ثالثی مجرد بر وزن 

 :مانند. شود ساخته می« لُفعُ، یَلُفعَ، یَلُفعِیَ»وزن و فعل هاي مضارع ثالثی مجرد بر 

 .«بُ، یکتُبُ، یذهَسُیجلِ»

سماعی هستند یعنی قاعده و قانون خاصيی  ( چه ماضی و چه مضارع و مصدر)اوزان ثالثی مجرد : تذكر

 .ندارند

وقتی به با، افتعال بروند به نظر می رسد که « ....ر و ر، نثَر، نشَر، نصَنظََ»: هر گاه افعالی از قبیل: تذذكر 

باشد با، إفتعال است و اگير  ( ت)یعنی حرف سوم « ن»إنفعال است اما باید دقت نمود که اگر بعد از  با، 

 ا، انفعالب ←با، افتعال، إنکسر  ←إنتصر . نباشد با، انفعال است( ت)

«جدول با، هاي ثالثی مزید»

 معانی و کاربرد حروف زائد امر حاضر مصدر مضارع ماضی با،

 إفعال

 تفعیل

 مفاعلة

 لتفاعُ

 لعُّفَتَ

 إفتعال

 إنفعال

 استفعال

 لَأفعَ

 لَعَّفَ

 لَفاعَ

 لَتفاعَ

 لَعَّفَتَ

 لَعَإفتَ

 لَعَإنفََ

 لَفعَإستَ

 لُفعِیُ

 لُعِّفَیُ

 لُفاعِیُ

 لُفاعَتَیَ

 لُعَّفَتَیَ

 لُعِفتَیَ

 لُعِفَیَن

 لُفعِستَیَ

 إفعال  

 تفعیل

 لةفاعَمُ

 لاعُفَتَ

 لعُّفَتَ

 إفتعال

 إنفعال

 إستفعال

 لفعَأ

 لعِّفَ

 لفاعِ

 لتفاعَ

 لعَّفَتَ

 لعِإفتَ

 لعِإنفَ

 لفعِإستَ

 ا

 (ع)تکرار 

 ا

 ا –ت 

 (ع)تکرار–ت

 ت –ا 

 ن –ا 

 ت –س  –ا 

 متعدي کردن فعل  

 کردن فعلمتعدي 

 مشارکت

 مشارکت

 مطاوعه و اثرپذیري

 مطاوعه و اثرپذیري

 طلب و در خواست

مشدد باشد، آن فعل با، إفتعيال اسيت کيه اوليین حيرف      ( تي)گاه فعلی حرف دوم آن تا ي هر: 1 تذذكر 

 .می باشد( ت)و یا ( أ)یا ( ي –و  –ا )اصلی آن یا عله 

 (تبع) بعإتَّ –( أخذ)خذ إتَّ –( وصل)صل إتَّ: مثال
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حرفی و مصيدر آن    5هر گاه ماضی و مضارع آن . با، افتعال و استفعال گاهی شبیه هم هستند: 2 تذكر

 7حرفی و مصيدر آن   6مضارع آن است و اگر تعداد حروف در ماضی و « افتعال»حرفی باشد، از با،  6

 : مثال. است« استفعال»حرف باشد از با، 

 إستفعال ←م خدَج، استَخرَإستَ          - إفتعال       ← عَمَ، إستَمَلَإستَ

. بدون همزه است« تفاعل، تفعیل، مفاعله و تفعل»فعل امر با، هاي : 3 تذكر

 ملِّعَ ← مَلَّعَتَ            -د،       جاهِ ← دَجاهَتَ: مثال

ميی  « ةلَي عِفتَ»نیز می آید و مصدر با، تفعیل گاهی بر وزن « عالفِ»مصدر با، مفاعله بر وزن : 4 تذكر

 .ةیَتزکِ ← ةیَتربِ/ هاد جِ ← ةدَجاهَمُ. آید

 : جامد و مشتق

 ....[العلم، البا،، القلم و : ]اسمی است که از کلمه دیگري گرفته نشده باشد: جامد

 ....[حامد، محمود و : ]اسمی است که از کلمه دیگري گرفته می شود: مشتق

 :جامد بر دو دسته تقسیم می شود

: ماننيد . به مصادر مجرد و مزیدي گفته می شود که می توان از آن ها مشيتق سياخت  : ريجامد مصد: الف

 .إرسال –انتظار 

 .، رجلشجرة. از کلمه اي گرفته نشده است ریشه فعلی ندارد و: جامد غیر مصدري( ،

 أنواع اسم هاي مشتق

 تفضیل اسم فاعل،  اسم مفعول،  اسم زمان و مکان،   صفت مشبهه،  اسم مبالغه، اسم 

اسمی است که بر انجام دهنده کار داللت دارد و معناي صفت فاعلی یيا اسيم فاعيل فارسيی     : اسم فاعل 1

 (دفاع کننده)، مدافع (دانا)عالم : است

 :اسم فاعل بر دو دسته تقسیم می شود

علم . می آید« فاعل»بر وزن : اسم فاعل مجرد: الف
فاعل
کتب / م عالِ 

فاعل
ب کاتِ 

: از فعل هاي ثالثی مزید ساخته می شود: سم فاعل مزیدا: ،

 : روش ساخت اسم فاعل مزید

.صیغه مضارع فعل مزید را در نظر می گیریم (1

.قرار می دهیم( ميٌ )، میم مفهوم (یي)به جاي حرف مضارعه  (2
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.کنیم می( ييِي)را مکسور ( انده به آخریك حرف م)حرکت عین الفعل  (3

 زجاوِتَمُ ← زُاوَجَتَیَ ← زَاوَجَتَ/ م لِّعَتَمُ ← مُلَّعَتَیَ ← مَلَّعَتَ: مثال

بر انجام کاري یا واقع شدن داللت می کند و معادل صفت مفعيولی یيا اسيم    اسمی است که : اسم مفعول 2

 (کشته شده)، مقتول (نوشته شده)مکتو، : مفعول فارسی است

 : اسم مفعول بر دو دسته تقسیم می شود

می آید، علم « مفعول»بر وزن : اسم مفعول مجرد: الف
مفعول
کتب / معلوم     

مفعول
 مکتو،      

از فعل هاي مزید ساخته می شود، و روش ساخت آن دقیقا همانند اسم فاعل است بيا  : اسم مفعول مزید: ،

 ( حرف مانده به آخر)این تفاوت که عین الفعل 

 : مثال. می گیرد( ييَي)فتحه 

 مستخدَمُ ← مُستخدِیَ ← مَخدَإستَ/ ر نتظَمُ ← رُنتظِیَ ← رَظَإنتَ

باشد، ( ي)شروع می شود معموال مشتق است، اگر حرف ما قبل آخر کسره یا ( ميُ )اسمی که با : 1 تذذكر 

: مثيل . اسيت « اسم مفعيول »باشد ( ا)و اگر حرف ما قبل آخر فتحه یا [ ریدم، مُمعلِّ: ]است مثل« اسم فاعل»

 [.رادد، مُحمَّمُ]

باشد و مضاف واقع نشيود در حاليت رفيع و جير     « ال»ر اسم فاعل منقوص، هر گاه خالی از د: 2 تذذكر 

: مثال. می گیرد( ييٍي)تنوین کسره ( ي)بجاي 

 داعٍ ←داعی /  قاضٍ ←قاضی 

کيه از فعيل مضيارع    ( اجيوف و نياقص  )براي ساختن اسم فاعل و اسم مفعول ثالثی مزید معتل : 3 تذكر

و در اسيم  ( ي)گیرد و حيرف عليه در اسيم فاعيل بيه       قرار می( ميٌ )مضارع ساخته می شود به جاي حرف 

 .شود می تبدیل( ا)مفعول به 

 (اسم فاعل)قیم مُ ← قیمُیُ ←إقام 

:         مثال

 (اسم مفعول)قام مُ ← قیمُیُ ←إقام  

: مثيال . اسيت ( ا)در با، إفتعال یکسيان اسيت و حيرف عليه     ( اجوف)سم مفعول اسم فاعل و ا: 4 تذذكر 

 .از با، افتعال است( خیر)اسم فاعل و اسم مفعول از ریشه « مختار»
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زائد قرار می گیرد، به همزه تبدیل ( ا)اسم فاعل اجوف ثالثی مجرد، چون حرف عله اجوف بعد : 5 تذذكر 

: مثال. ودنوشته می ش( فائل)می گردد یعنی بر وزن 

 (اسم فاعل)م قائِ ←م قاوِ ← مَوَقَ

تبيدیل  ( ي)گیيرد بيه    در اسم فاعل ناقص واوي چون حرف عله ناقص بعد از کسيره قيرار ميی   : 6 تذكر

. می باشد( ي)و چا یایی، حرف عله پس بنابراین در اسم فاعل ناقص چه واوي ( داعی ←دعو )شود  می

 شاکی  ← وَکَشَ/ هادي  ← يَدَهَ

در اسم فاعل مضاعف اگر دو حرف همجنس در کنار هم باشند در هم ادغيام ميی شيوند و بيه     : 7 تذذكر 

 ...خاص، هام، عام، مهم و : مثال. صورت مشدد نوشته می شوند

: در اسم مفعول اجوف، واو مفعولی خذف می شود مثال: 8 تذكر

 بیعمَ ←مبیوع  ← عَیَبَ/ وم قُمَ ←مقووم  ← مَوَقَ

( مفیل)و یایی بر وزن ( مفعول)واوي، بر وزن اسم مفعول اجوف 

 . باشد میاز این قاعده إستثناء ( عیب)اسم مفعول از ریشه « معیو،»کلمه : استثناء

مشدد ميی شيود   ( ي)شود، سپس  رد ناقص یایی، واو مفعولی حذف میدر اسم مفعول ثالثی مج: 9 تذكر

 :مثال. گیرد می( ييِ)کسره ( ي)و ما قبل 

 یرضِمَ ←مرضوي  ← یَضرَ/    ي     هدِمَ ←دوي مه ← يَدَهَ

. شوند حرف عله در هم ادغام می( و)ی با و اگر ناقص واوي باشد، واو مفعول

 ودعُمَ ←مدعوو  ← وَدعَ: مثال

 .«فعوّفعی، مَفیل، مَفول، مَمفعول، مَ»: اوزان اسم مفعول

 :اسم زمان و مکان( 4و  3

اگر بر زمان داللت کند اسيم زميان و اگير بير     . عل داللت می کنداسمی است که بر زمان و مکان وقوع ف

: آیيد  هياي زیير ميی    وزناسم زمان و مکان در ثالثی مجرد بير  . شود کان داللت کند، اسم مکان گفته میم

 ([براي مکان) ةلَفعِل، مَفعِل، مَفعَمَ]

 .سةدرِق، مَشرِد، مَمَعبَ: مانند

. د هم وزن اسم مفعول غیر ثالثی مجرد ساخته می شوداسم زمان و مکان غیر ثالثی مجر: 1 تذكر

 .آید می« لفعِمَ»واوي بر وزن : اسم زمان و مکان از مثال: 2 تذكر
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«میقات و میعاد»و مکان آن ها اسم زمان « وقت، وعد»اما دو کلمه « نوطِع، مَوضِع، مَوقِد، مَوعِمَ»: مانند

. باشد می

 :مثال. آید می« یفعَمَ»و ناقص بر وزن « مفال»ف بر وزن اسم زمان و مکان از فعل اجو: 3 تذكر

 رعیمَ ← عیَرَ/ دار مَ ← رَوَدَ/ ی نفَمَ ← یَفَنَ/ زار مَ ← رَوَزَ

 [فعیفال، مَ، مَةلَفعِل، مَفعِل، مَفعَمَ: ]اوزان اسم زمان و مکان

: اي آن عبارتند ازاسمی که بر صفت ثابت و پایدار داللت می کند و مشرور ترین وزن ه :صفت مشبهه(5

عيل  ، فَ«حرِل، فَي سِي ن، کَطِي ن، فَشِي خَ»ل عِي ، فَ«لطَن، بَسَحَ»ل عَ، فَ«، وفیّ، حمید، وصیّ، قويّ«شریف»فعیل ]

 [«دب، جیِّطیِّ ت،د، میِّسیِّ»یل عِّ، فِ« جاعشُ»عال ، فُ«سالنطشان، کَعَ»عالن ، فَ«یخبد، شَهل، عَعب، سَصَ»

 رحهل، فَسَ: مانند. وصفی داشته باشند صفت مشبهه هستنداسامی سه حرفی که معناي : 1 تذكر

اسم هایی صفت مشبهه محسو، می شوند که عالوه بر وزن هاي فوق معناي وصفی هم داشته : 2 تذكر

مصادر ثالثی مجرد اسيت و صيفت مشيبهه    .... صبر، سمع، قتل و دفع و : پس بنابراین اسامی مانند. باشند

 .ندنیستند، چون معناي وصفی ندار

«فعيالء »اگر بر رنگ و عیب داللت کند صفت مشبهه است و مونث آن بير وزن  « أفعل»وزن : 3 تذكر

  حمير،  أ( / سيفید )أبیض، بیضاء ( / کر)أصم، صماء ( / الل) ءبکم، بکماأ( / سیاه)سود، سوداء أ: ]می باشد

 ([ورک)عمیاء   أعمی،( / زرد)أصفر، صفراء ( / آبی)أزرق، زرقاء ( / قرمز)حمراء 

«فعليی »بير وزن  « فعيالن »و « فعالء»بر وزن « أفعل»مونث می گردد اما ( ة)صفت مشبهه با : 4 رتذذك 

 عطشی  ←عطشان / بکماء  ←أبکم . مونث می گردد

ي  یا شيیء دالليت ميی کنيد و در ترجميه      اسمی که بر کثرت و فراوانی صفت شخص :اسم مبالغه (1

: رین اوزان آن عبارتند ازشود؛ مهمت استفاده می« بسیار»ی از قید فارس

 ( یقدِّصِ)یل عِّفِ( وسدُّقُ)ول عُّ، فُ(ورغفُ)ول عُ، فَ(ةامَعلّ) الة، فعّ(ارستّ)ال عَّفَ]

. امةعلّ امة، إمرأةرجل علّ  :براي مذکر و مؤنث یکسان است« الةفعّ»وون : 1 تذكر

.  را می رساند.... اسمی که برتري شخصی بر شخص دیگر یا : اسم تفضیل (2

 .........ی وأدنَ-نأحسَ-أعظَم-رأکبَ←عل أفَ: مذکر  

اوزان اسم تفضیل 

.....نیا و دُ –سنی حُ –ظمی عُ –بري کُ ←ی علَفُ: مؤنث  
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یعنی ماضيی و  )معلوم و متصرف ( یعنی ناقص نباشد)ثی مجرد، تام اسم تفضیل از فعل هاي ثال: 1 تذكر

 : داللت بر رنگ و عیب نکند، ساخته می شود( صیغه آنها صرف شود 14مضارع و امر داشته باشد و 

 .أکرم ←کرم : لامث

اسيتفاده  « .....و  لَّأقَي  – دَّشَ أ – رَکثَ أ»: اما اگر شرایط فوفق را نداشته باشد در این صورت از اسامی مانند

. می شود و سپس مصدر آن فعل بصورت نکره و منصو، بعد از آن آورده می شود

 .إجتهادأ أکثرُ ← دَهَإجتَ

ميی آیيد و در   « أفعيل »بیاید بر وزن « من»باشد و به همراه « ال»اسم تفضیل هر گاه خالی از : 2 تذكر

  ن مریممِ أکبرُ فاطمة: مثل. نث یکسان بکار می رودمذکر و مؤ

( تير )بیاید در ترجمه فارسيی بصيورت تفضيیلی    « من»اسم تفضیل هر گاه بعد از آن حرف جر : 3 تذكر

 .او از برادرش بزرگتر است ←من أخیه  هو أکبرُ. معنی می شود

 :ترجمه می شود( ترین)اسم تفضیل هر گاه بعد از آن اسم مجروري باشد بصورت صفت عالی : 4 تذكر

 .او عاقل ترین مردم است ← عقالً اسِالنّ نُهو أحسَ 

 . اسم تفضیل هستند« لّ، أقَلّ، أجَدّ، أشَصّ، أخَمّأهَ»: هایی مانند اسم: 5 تذكر

اسيت و کلميه   « خيري اُ»بوده و مونيث آن  « رَأأخَ»اسم تفضیل است که در اصل « رآخَ»کلمه : 6 تذذكر 

 . است« ةرَآخِ»اسم فاعل است و مونث آن « رآخِ»

و  رَأخیَي »اگر به معناي بهتر و بدتر باشد اسم تفضیل هستند کيه در اصيل   « ، شرّخیر»دو کلمه : 7 تذذكر 

می باشند و اگر به معناي خو، و بد باشد صفت و اگر به معناي خوبی و بدي باشند، مصيدر ميی   « رَأشرَ

 . باشند

 :ضماير  

 :ضمایر به دو دسته تقسیم می شوند

مله به تنهایی و مستقل بکار می روند و خيود بيه   ضمایري گفته می شود که در ج: ضمایر منفصل (1

:دو دسته تقسیم می شوند

این ضمایر در جمله معموال نقش مبتدا را دارند، چيون  ....( ، هی و هم هو، هما،: )مانند: منفصل مرفوع( الف

 .مبتدا پیوسته مرفوع است و به همین دلیل به این ضمایر منفصل مرفوعی گفته می شود

 .ترجمه می شود« این وآن»نفصل مرفوع اگر مراجع آن غیر عاقل باشد بصورت اسم اشاره ضمایر م: تذکر
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این ضمایر در جمله معموال نقيش مفعيول را   ...( إیاهم و  –اهما إیّ –اه یّإ: )د ازعبارتن: منفصل منصو،( ،

. شيود  یه این ضمایر منفصيل منصيو، گفتيه مي    دارند و چون مفعول پیوسته منصو، است، به همین دلیل ب

 .اك نعبدإیّ: مانند

شود و به دو دسيته   گري چسبیده میبه ضمایري گفته می شود که در جمله به کلمات دی: ضمایر متصل( 2

 :شوند تقسیم می

 (.نا – تُ – نَّتُ –ما تُ – تِ –م تُ –ما تُ – تَ –ي  –و  –و  –ا : )عبارتند از: متصل مرفوع( الف

تصل شوند نقش فاعل را دارند و اگر به فعيل مجهيول متصيل شيوند     این ضمایر هر گاه به فعل م: تذكر

نقش نائب فاعل را دارند و اگر به افعال ناقصه متصل شوند نقش اسم افعال ناقصه را دارند چيون فاعيل و   

نائب فاعل و اسم افعال ناقصه پیوسته مرفوع هستند، به همین دلیل به این ضمایر، متصل مرفوعی گفته می 

: مثال. شود

 (اسم فعل ناقصه –م تُ)م مومنین نتُکُ( / نائب فاعل –نا )نا رِبضُ( / فاعل و مرفوع –م تُ)م الدرس کتبتُ

 ....(هن و  –هما  –ها  -هم   –هما  –ه )عبارتند از : متصل منصو، و مجرور( ،

قيش  متصل می شوند و اگر به فعيل متصيل شيوند ن   ( حرف –فعل  –اسم )این ضمایر به هر سه قسم کلمه 

مفعول دارند و اگر به اسم متصل شوند نقش مضاف الیه را دارند و مجرور هسيتند و اگير بيه حيرف جير      

متصل شوند مجرور به حرف جر هستند و اگر به حروف مشبهه بالفعيل متصيل شيوند نقيش اسيم حيروف       

 : مثال. مشبهه و منصو، را دارند

 .كَهذا کتابُ         /             کمالم علیالسّ      /    بون  غالِ مهُإنَّ         /     سعید  هُبَکتَ
 مجروري -مضاف الیه         /          مجرور به حرف جر     /        منصوبی  –اسم ان     /    منصوبی –مفعول 

 (مجروري)مضاف الیه  ←اسم + ضمیر متصل : اسم  

 (مرفوعی)فاعل   خالصه ضمایر 

             فعل+ ضمیر متصل :  فعل«       متصل»        
 (منصوبی)مفعول 

( به جز حروف مشبهه بالفعل) (مجروي)ه جر مجرور ب ←حرف + ضمیر متصل : حرف 
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 صیغه
منفصل 

 مرفوع
 فارسی

منفصل 

منصو،
 فارسی

متصل 

 مرفوع
 أمر مضارع ماضی

 متصل

 ،منصو

 مجرورو

 ه لیذهب یذهب ذهب ييي اورا إیاه او هو للغائب

 هما لیذهبا نیذهبا ذهبا ا آنها را إیاهما آنها هما للغائبین

 هم لیذهبوا یذهبون ذهبوا و آنها را إیاهم آنها هم للغائبینَ

 ها لتذهب تذهب ذهبت يي او را إیاها او هی ةللغائب

 هما لتذهبا تذهبان ذهبتا ا آنها را إیاهما آنها هما للغائبتین

 هن لیذهبن یذهبن ذهبن ن آنها را إیاهن آنها هن للغائبات

 ك اذهب تذهب ذهبت ت تو را كإیا تو أنت بللمخاط

 کما اذهبا تذهبان ذهبتما تما شما را إیاکما شما أنتما نِمخاطبیلل

 کم اذهبوا تذهبون ذهبتم تم شمار را إیاکم شما أنتم نَللمخاطبی

 ك اذهبی تذهبین ذهبت ت تو را إیاك تو أنت ةللمخاطب

 کما اذهبا تذهبان ذهبتما تما شما را إیاکما شما أنتما نللمخاطبتی

 کن هبناذ تذهبون ذهبتن تن شما را إیاکن شما أنتن للمخاطبات

 ي ألذهب أذهب ذهبت ت من را إیاي من أنا وحدهللمتکلم 

 نا لتذهب نذهب ذهبنا نا مارا إیانا ما نحن للمتکلم مع الغیر

 :اسم موصول

 :ت تقسیم می شوداسمی است که قسمتی از جمله را به قسمت دیگر وصل می کند و بر دو قسم

«موصول عام –موصول خاص »

 :موصول خاص: الف

 معنی جمع معنی مثنی معنی مفرد جنس

 کسانی که، که الذینَ کسانی که، که اللذینِ – ذانِالل کسی که، که الذي مذکر

 کسانی که، که الالتی که، کسانی که تینِالّ – تانِاللّ کسی که، که تیالّ مؤنث
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 (:ركمشت)موصول عام : ،

 (آنچه)آن چیزي که، چیزهایی که  ما کسی که، کسانی که نمَ

جميع و همچنيین    –مثنی  –موصول خاص به این دلیل موصول خاص نامیده می شود که براي مفرد : نكته

 –مثنيی   –اما موصول عام براي صيیغه هياي مفيرد    . براي مذکر و مونث بالفظ مخصوص به کار می رود

غیير  « ميا »و ( انسيان )براي عاقيل  « من»اما . بصورت یکسان به کار می رودجمع و براي مذکر و مونث 

 . بکار می رود( حیوان و اشیاء)عاقل 

در موصول خاص دو قسمتی که توسط اسم موصول به هم ارتباط داده می شوند حتميا بایيد از   : 1تذذكر 

 :ها توجه کنید به این مثال. دیگر مطابقت نمایندلحاظ جنس و عدد با یک

المومنون الذین یعملون الصالحات ینجحون /  نجحُالحات یَالصّ لُعمَذي یَالّ منُالمو

 حنَنجَالصالحات یَ عملنَاتی یَالمومنات اللّ/  حُالصالحات تنجَ عملُتی تَالّ المومنةُ

آینيد و معنياي آن    که بعد از اسم موصول می( ظرف یا جار و مجرور)اي  جمله یا شبه جمله: صله موصول

. جمله صله از لحاظ جنس و عدد با موصول باید مطابقيت کنيد  . نام دارد« صله موصول»کند  ل میرا کام

 .یقرأ الدرسَذي لمیذ الّالتّ حَجَنَ: مثال

 صله موصول

 :انواع مختلفی دارد« نمَ»: 1تذكر 

{له ابتداي جم} .بکارد درو می کند کسهر ←یزرع یحصد  نم: شرط« نمَ»(1

{ معموال وسط جمله }  .آمد را دیدم کسی که ← رأیت من جاءَ: موصول« نمَ»(2

{ابتداي جمله }  پاسخ می دهد؟ چه کسی ←؟ جیبُن یُمَ: استفهام« نمَ»(3

 :انواع مختلفی دارد« ما»: 2 تذكر

{ابتداي جمله }  .را بکاري درو می کنی هر چیز ←ما تزرع تحصد : شرط« ما»(1

{وسط جمله }.در آسمان ها و آنچه در زمین است از اوست آنچه ←له ما فی السماوات و ما فی االرض: موصول« ما»( 2

{ابتداي جمله } دیدي؟ چه ←ما رأیت؟ : استفهام« ما»(3

{جمله  یا وسط ابتدا}  .نرفتید ←ما ذهبتم : نفی« ما»(4

به این مثيال هيا توجيه    . وجود ندارد مطابقتی که در موصول خاص وجود دارد در موصول عام: 3 تذكر

 :کنید
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 (جمع مذکر) حرفاً وكَمُلَّن عَن الی مَحسِأ       (مفرد مذکر) ك حرفاًمَلَّن عَن إلی مَأحسِ       

     (جمع مونث) حرفاً نكَمَلَّن عَن إلی مَأحسِ      (مفرد مونث) حرفاً تكَمَلَّن عَن إلی مَأحسِ       

ی حکم مفرد مونث را دارد، پس براي ارتباط جمع غیر عاقل با بخش( غیر انسان)عاقل جمع غیر: 4 تذذكر 

 .استفاده می کنیم( تیالّ) از جمله از اسم موصول مفرد مونث

 (دیدم درختانی را که میوه داد)ت رَرأیت األشجار التی أثمَ: مثال

 :معر، و مبنی

 .آنها با تغییر موقعیت تغییر می کند گفته می شود به کلماتی که حرکت حرف آخر: معر،

 :در این سه مثال« معلِّالمُ»مانند 

 مِعلِّالمُعلی  متُسلَّ/            مَالمعلِّ رأیتُ/              مُعلِّالمُ  جاء
 مجرور به حرف جر  فاعل و مرفوع  مفعول منصو، 

 :در این سه مثال« ذلك»مانند  .تی هستند که حرکت حرف آخر آنها در هر موقعیتی ثابت استکلما: مبنی

 المعلم ذلكسلمت علی /  المعلم      ذلكرأیت / المعلم      ذلكجاء 
 محال مجرور به حرف جر مفعول محال منصو،  فاعل محال مرفوع   

 أنتَ: يَ مبنی بر فتح ي                                  تلمیذٌ: ي   ييٌمرفوع يييُ                 

 نحنُ:  مبنی بر ضم يُي   بنی      انواع م         تلمیذأ: منصو، ييَييً   ع حرکات معر،      انوا

 أنتِ: ييِي مبنی بر کسر             (اءبن)     إلی المدرسةِ: ييٍٍٍي   ييِمجرور  (   إعرا،)

 نمَ: يي مبنی بر سکون                              ال تذهب:   مجزوم يييييْ   

ند و اکنون پس از آشنایی با انواع حرکات معر، و مبنی بایيد ببینيیم از کلميات کدامشيان معير، هسيت      

 کدامشان مبنی؟    

.     الرجييييل، الکتييييا،، التلمیييييذ و  : اسييييم هييييا معيييير، هسييييتند% 99 ←معيييير،   : اسييييم ه

(اي مبنیتمام اسم ها به جز اسم ه)

اسييم هيياي  ( 3هيياي مثنييی  )سييم هيياي اشيياره بييه جييز صييیغه    ا( 2تمييامی ضييمایر  ( 1 ←مبنييی  

برخی از ظروف ( 6« ما»و « من»اسم هاي شرط ( 5هاي استفهام  اسم( 4  موصول به جز صیغه هاي مثنی

 (أینما –متی  –إذا )

 اسم
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.   گانيييه فعيييل مضيييارع بيييه جيييز دو صيييیغه جميييع     14صيييیغه هييياي : معييير، :  فعيييل هيييا

 (12و  6)مونث 

 مضارع 12و   6هاي  تمامی صیغه هاي فعل ماضی و امر مخاطب و صیغه: مبنی 

 .نداریمتمامی حروف مبنی هستند و حرف معر، :  ←حروف 

 .معر، هستند نه مبنی....( یذهبا و لِ –یذهب لِ)فعل هاي امر به الم : نكته

 [رَشَحتی تسعةَ ع رَعشَ دَأحَ]همه مبنی بر فتحه هستند ( 12)به جز عدد ( 19تا  11)اعداد : 1 تذكر

 : در فعل هاي مبنی حرکت آخرین حرف اصلی مالك نوع مبنی می باشد: 2 تذكر

 (مبنی بر سکون) نَّ، جاهدتُ(مبنی بر سکون) ، جلستَ(ضم مبنی بر)وا ذهبُ

که بيه اليف کوتياه خيتم ميی      ....[ و  ، هذهالی ، علی، حتی، متی، ما، هذا]کلمات مبنی از قبیل : 3 تذذكر 

 .هستند« مبنی بر سکون»شوند 

 .جمله فعلیه، جمله اسمیه: بر دو قسم است :جمله

 .رسَالدّ التلمیذُ بَکتَ: شودجمله اي که با فعل شروع می : جمله فعلیه

 (براي فعل هاي متعدي)مفعول ( 3فاعل ( 2فعل ( 1: ارکان جمله فعلیه

 :انواع فاعل. اسم مرفوعی است که بعد از فعل معلوم می آید: فاعل

با فاصيله  )که بعد از فعل معلوم  است( ظاهري یا محلی یا تقدیرا مرفيوع )همان اسم مرفوعی : اسم ظاهر (1

.الدرسَ المعلمُ مَلَّعَ: مثال. می آید( لهیا بدون فاص
اسم ظاهر و مرفوع به اعرا، اصلی فاعل،

که در صرف فعل به دنبيال فعيل   ....( ي و  –ن  –و  –ا )همان ضمایر متصل مرفوعی  : ضمیر بارز (2

(ضمیر بارز –فاعل ) ، یکتبون(ضمیر بارز –فاعل )م کتبتُ: مثال. معلومی می آید

هر گاه فاعل، اسم ظاهر و ضمیر بارز نباشد، پس بنابراین فاعل ضمیر مستتر (: پنهان): ضمیر مستتر (3

. مطابق همان صیغه فعل می باشد( نحن –أنا  –انت  –هی  –هو )از نوع منفصل مرفوع 

(فاعل آن ضمیر مستتر أنا) أذهبُ: مثال

 (:واجب االستتار)ضمیر مستتر باشد مورد فاعل حتما باید  4در  : نكته

.مستتر« أنتَ»فاعل آن  ←ب کتُاُ ←صیغه للمخاطب أمر       (1

.مستتر« أنتَ»فاعل آن  ← بُتکتُ ←صیغه للمخاطب مضارع  (2

 فعل

 حرف
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.مستتر« أنا»فاعل آن  ← بُأکتُ ←صیغه متکلم وحده مضارع  (3

.مستتر« نحنُ»فاعل آن  ← بُنکتُ ←صیغه متکلم مع الغیر مضارع  (4

: یعنی اگر فاعل اسم ظاهر نباشد ضمیر مستتر می باشد. در موارد زیر فاعل جایز االستتار می باشد: هنكت

فاعل مستتر ←( هو) بُ، یذهَ(هو) بَهَذَ: مثال. صیغه للغائب ماضی و مضارع (1

فاعل مستتر ←( هی)، تذهب (هی)ذهبت : مثال. ماضی و مضارع صیغه للغائبة (2

 .رسَالدّ جلُالرّ بَکتَ: ر مذکر و مونث مطابقت می کندفعل با فاعل از نظ: 1 تذكر

گاه فعل در ابتداي جمله باشد و فاعل از نوع اسم ظاهر باشيد در اینصيورت فعيل بصيورت     هر: 2 تذذكر 

اما در ترجمه فارسی اگر فاعل بصيورت مثنيی یيا    . مفرد می آید هر چند فاعل بصورت مثنی یا جمع باشد

 .شود هر چند فعل مفرد باشد جمع باشد، بصورت جمع معنی می

 .دانش آموزان رفتند ← التالمیذُ بَذهَ: مثال

 .”مفیدا” کالم به  قال المعلمُ: اسم منصوبی است که معموال بعد از فعل و فاعل می آید :مفعول به

منصو، می  به فعل متصل شوند نقش مفعول دارند و محالً....( ها و  –هم  –هما  –ه )گاه ضمایر متصل هر

و منفصيل  ...( هيم و   –هما  –ه )پس بنابراین مفعول به می تواند اسم ظاهر و ضمیر متصل منصوبی . اشندب

 .باشد...( إیاهم و  –إیاهما  –إیاه )منصوبی 

 (.محال منصو، و مفعول – كَ)، ایاك ( مفعول محال منصو، –ه ) هُبَرَضَ: مثال

  :مثال. مفعول به گاهی اوقات می تواند یك جمله باشد

 .ال ینفدُ مالٌ القناعةُ(: ع)قال االمام علی 
 مفعول به و محال منصو،

 :جایگاه مفعول به

 :مفعول به می تواند در جایگاه هاي زیر قرار بگیرد

.التلمیذَ أکرم المعلمُ ←مفعول + فاعل + فعل  (1

مفعول           

. گاه مفعول ضمیر متصل منصو، باشد و فاعل از نوع اسم ظاهر باشدهر ←فاعل + مفعول + فعل  (2

.المعلم  همأکر: در این صورت مفعول بر فاعل مقدم می شود
 فاعل  مفعول 
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. ر جمله تشخیص داده می شود که مفعول بر فاعل مقدم شده استو همچنین از طریق قرنیه موجود د

 .هامعلمُ  التلمیذةَأکرم : مثال

 فاعل    مفعول        

:موارد آن عبارتند از: فاعل+ فعل + مفعول  (3

 نستعین   إیاك: هر گاه مفعول ضمیر منفصل منصو، باشد: الف
 فعل و فاعل    مفعول                 

این أسماء هر گياه بعيد از آنهيا فعيل     ......( ما و  –من )أسماء صدارت طلب مثل اسم استفهام و شرط : ،

متعددي بیاید که مفعول آنها ذکر نشده باشد، نقش مفعول دارد و محال منصو، است و در اینصيورت بير   

 رأیت؟ نمَ: فعل و فاعل مقدم می شود
 منصو، مفعول محالً 

به فعل امر و مضارع متصل شود نقش مفعول را دارد و اگر به فعل ماضی ( نا)  گاه ضمیر متصلهر: 1 نكته

متصل شود که قبل از آن متحرك باشد، همچنان نقش مفعول دارد اما اگر به فعل ماضی متصل شده که قبل 

 :به این مثال ها توجه کنید. در اینصورت نقش فاعل را دارد( 14صیغه )از آن ساکن باشد 

 بنارِضُ             ،             نارأخبِ                    ،  نارأخبَ                    ،نارَأخبَ          ،   نارُخبِیُ   
 نائب فاعل محال مرفوع          ول محال منصو،مفع       فاعل محال مرفوع          مفعول محال منصو،    مفعول محال منصو، 

اگير مجهيول باشيد نقيش     . )در داخل فعل أمر و مضارع باشد نقش فاعل را دارد( ي)هرگاه ضمیر : 2نكته

: مثال. مفعول است( ي)نون وقایه بیاید ( ي)اما اگر بین فعل و ضمیر (. نائب فاعل دارد

 یرنأخبِ              ،                یال تذهب       ،           یإذهب 
 منصو، مفعول محالً مرفوع  فاعل محالً          مرفوع  فاعل محالً  

 : برخی از فعل ها دو مفعولی هستند که عبارتند از: 3 نكته

به ایين دو مثيال توجيه    « ......و  دَجَ، وَيَدَ، هَمیَ، سَقَزَ، رَیَطَ، عَیَسَ، کَ، خالَبَسِ، حَنَقِ، یَمَلِی، عَ، أتَبَهَوَ»

 .ةًنَسَحَنیا فی الدُّ  نام آتِهُاللّ   ،   ةًجائز     ةَالتلمیذ دیرُی المَأعطَ   :کنید
 2مفعول             1مفعول              2مفعول        1مفعول 

 محال منصو،     محال منصو،     محال منصو،  محال منصو،    

در آخر آن اضافه می شود یا اینکه گاهی اوقيات حيرف اضيافه    ( را)در ترجمه مفعول به یا حرف : 4 نكته

 : مثال. در اول آن اضافه می شود( به)

 (درس و مدرسه را رها کردم: )ترجمه: ةو المدرس رسَالدّ ترکتُ

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
کــــ

ت 
ھار
ـــــ
ـــــ
مـــ



 عربی کنکور
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19

 (به معلم گفتم: )ترجمه: مَالمعلّ قلتُ

 .هو عالمٌ: جمله اي است که با اسم شروع می شود: جمله اسمیه

 (خبر+ مبتدا : )ارکان جمله اسمیه

 .اسم مرفوعی است که معموال در ابتداي جمله اسمیه می آید: مبتدا

از مبتدا می آید و دوباره مبتدا توضیح می دهد و معنی جمله با آن  لفظ مرفوعی است که معموال بعد: خبر

 مرفوع ←خبر  +  مبتدا     .ستبدٌّمُ    مُالحاکِ: مثال. کامل می  شود

. اسم مرفوعی است که بعد از مبتدا می آید و معنيی جمليه بيا آن کاميل ميی شيود      : مفرد( الف :انواع خبر

مثنيی و جميع نیيز    ت، پس بنابراین خبر مفرد می تواند بصيورت  اس« اسم»منظور از مفرد در این جا یك 

 . با مبتدا مطابقت می کند« جنس و عدد»خبر اگر مفرد و مشتق باشد در . بیاید

 لذیذٌ عامُالطّ            /           وسیعانِ الشارعانِ            /          هادفونَالمسلمون : مثال
 خبر مفرد                           خبر مفرد                                      خبر مفرد  

گاه بعد از مبتدا فعل بیاید، فعل با فاعل و مفعول اگر فعل متعدي باشيد بيا هيم بيه     هر: مله فعلیهخبر ج( ،

.   الدرس بَتَکَالتلمیذ : عنوان خبر از نوع جمله فعلیه محال مرفوع می باشد
 جمله فعلیه -خبر 

. مطابقت می کنيد ( جنس و عدد)گاه خبر از نوع جمله فعلیه باشد فعل جمله با مبتدا از نظر صیغه هر: نكته 

. من المدرسه خرجواالتالمیذ : مثال
 جمله فعلیه –خبر        

یك مبتدا و خبر جداگانه اي باشد، آن دو با هم نقش خبر از نيوع    گاه بعد از مبتدا،هر: خبر جمله اسمیه (ج

معموال مبتداي دوم ضمیر متصلی به همراه خودش دارد که از نظر جنس و عدد بيا آن  . جمله اسمیه را دارد

 .کثیرٌ     هُعلمُ       التلمیذُ: مثال. مطابقت می کند( مبتداي اول)
 جمله اسمیه محال مرفوع (1)خبر (    2)خبر مبتدا ( 2)مبتدا   (  1)مبتدا        

گاه بعد از مبتدا جار و مجرور یا ظرف باشد و معنی جمله با هر(: ظرف یا جار و مجرور)خبر شبه جمله ( د

 . محال مرفوع است آن کامل شود، نقش خبر از نوع شبه جمله دارد و

 .عنديالکتا،                                 ،    .فی البیتالرجل : مثال
 (محال مرفوع)ظرف  –خبر                        (            محال مرفوع)جارو مجرور  –خبر        

. باشد گاه مبتدا اسم شرط باشد خبر آن، فعل شرط و جوا، شرط با هم میهر: 1 تذكر

 (خبر از نوع جمله فعلیه محال مرفوع)    یصبر یظفر  نمَ: مثال
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مضاف الیه و صفت و عطف بیان، جمله وصفیه، جمله حالیه، ضمیر فصل، معطوف نميی تواننيد   : 2 تذكر

 .خبر واقع شوند، پس بنابراین در تشخیص خبر باید دقت نمود

. باشد و مبتدا اسم نکره باشد( ف یا جار و مجرورظر)گاه خبر شبه جمله هر – 1: موارد تقدیم خبر بر مبتدا

 کتا،ٌ                عندي       /           رجلٌ   فی البیتِ                  :مثال
مبتداي مؤخر        خبر مقدم             خبر مقدم    مبتداي موخر  

 .مرفوع باشد( معموال معرفه)عد از آن اسم اسم استفهام ابتداي جمله باشد، ب – 2

 ؟ أنت                 من: مثال
 خبر مقدم       مبتداي مؤخر و محال مرفوع       

. بیاید، فعل از نظر جنس و عدد با مبتدا مطابقت می کنيد ( تام یا ناقصه)گاه بعد از مبتدا فعل هر: 1 تذكر

 .یفهمون الدرسکانوا  التالمیذُ/ کتبوا  التالمیذُ: مثال

بیاید، اسم تفضيیل بير وزن   ( نمِ)باشد و بعد از آن حرف جر « ال»گاه خبر اسم تفضیل بدون هر: 2 تذكر

. باشد  آید و براي مذکر و مونث یکسان میأفعل می 

 (حمیدة)من حمید  أحسنُ( سعیدة)سعید : مثال

 . مثمرةٌ األشجارُ: ث بیایدگاه مبتدا جمع غیر عاقل باشد، خبر می تواند مفرد مؤنهر  :3تذكر 

گاه بعد از مبتدا جار و مجرور باشد و بعد از آن اسم مرفوع باشد، خبر از نوع مفرد اسيت و  هر: 4 تذذكر 

اگر بعد از جار و مجرور فعل باشد خبر از نوع جمله فعلیه می باشد چون مفهيوم جمليه بيا آن کاميل ميی      

 . ه جمله حق تقدم دارندیا به عبارت دیگر مفرد و جمله نسبت به شب. شود

 . فی البیتِ   الرّجلُ                      .یجتهدُ فی البیتِ  جلُالرّ،        مجتهدٌ فی البیتِ  جلُالرّ: مثال
 ملهمبتدا    خبر شبه ج                   خبر جمله فعلیه            مبتدا           خبر مفرد                    مبتدا           

 

 

 

اید، به این دلیل نیست كه خداوندنخواسته دعاهای شما راسیدهچنانچه در زندگی به آنچه آرزو دارید نر

برآورده كند؛ بلکه به این جهت است كه افکار،گفتار و كردار شما مخالف با آرزوهایی است كه

.داری
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 :عربي دوم دبيرستان

. اسمی است که بر یك شخص یا شیء شناخته شده و مشخصی داللت کند: معرفه :ه و نکرهمعرف

 .....هو، االنسان، هذا و : مانند

 .....کتا،، ، رجل: اسمی است که بر شخص یا شیء شناخته نشده داللت کند مانند: نکره

 ..قلم و مدرسه،: ید نشانه نکره استآ تنوینی که بر سراسامی عام می: تذكر

: دسته تقسیم می شود که عبارتند از 6معرفه ها به : انواع معارف

 الم، موصول، اشارهم، ذوالّلَر، اضافه             عَضمَمعارف شش بود مُ                 

سيمانی   اسامی خاص انسان ها، شهرها، کشورها، استان ها، قاره ها، کوه ها، رودها، کتب آ : ملَمعرفه به عَ(1

...محمد، ایران، البرز و : مانند. خاص معرفه به علم هستند و هر مورد

: ضمایر به دو دسيته تقسيیم ميی شيوند    . معرفه هستند( منفصل و متصل)تمامی ضمایر  :معرفه به ضمیر(2

....نا و  –ك  –انت  –هو (: پیوسته)و متصل ( جدا)منفصل 

.معرفه هستند( خاص –عام )تمامی موصوالت  :معرفه به موصول(3

(الالتی –اللتان  –التی  –الذین  –اللذان  –الذي  –ما  –من )

.تمامی اسم هاي اشاره معرفه هستند :معرفه به اسم اشاره(4

 جمع مثنی مفرد نزديک

 هوالء هذین -هذان  هذا مذکر

 هوالء هاتین -هاتان  هذه مؤنث

 جمع مثنی مفرد دور

 اولئك كذینِ -ك ذانِ ذلك مذکر

 اولئك كتینِ -ك تانِ تلك مونث

 .ترجمه می شود« مفرد»دار بیاید اسم اشاره بصورت « ال»گاه بعد از اسم اشاره اسم هر: 1 تذكر

 .این دانش آموزان محترم هستند ← ترمونَهوالء التالمیذ مح: مثال

 .دار نیاید، اسم اشاره طبق صیغه خودش ترجمه می شود« ال»اما اگر بعد از آن اسم 

 .این ها دانش آموزانند ← المیذٌهوالء ت: مثال
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اولی براي مکان نزدیك و دومی براي مکيان دور  ( اسم اشاره به مکان می باشند)« ناكنا، هُهُ»: 2 تذكر

 .به کار می رود

 .باشد می( یا هست  وجود دارد)خبر باشند بمعناي اگر در نقش « ناكهُ  نا،هُ»: 3 تذكر

 .دسؤاالتی وجود دار ← ناك أسئلةٌهُ: مثال

 . رود م اشاره بصورت مفرد مونث بکار میهاي غیر عاقل اس براي جمع: 4 تذكر

معرفه و نکره مخصوص اسم هستند پس بنابراین فعل ها و حروف جرء معرفه و نکره به حسا، : 5 تذكر

 .آیند می

 . شود گفته می« ال»بگیرد معرفه به « ال»هر اسم نکره اي که (: معرفه به ال) معرفه به ذوالالم – 5

می آید نشانه نکره نیست بلکه نشانه زینت و زیبایی کلميه  ( خاص)تنوینی که بر سر اسامی علم : تذكر

. که بر سر اسم هاي علم می آید نشانه معرفه بيودن آن نیسيت  « ال»علی و همچنین حرف : مثل. می باشد

 معرفه به علم ←القرآن، الحسین : مثل

معرفه فوق اضافه شود، آن اسم نکره نیز معرفه می  5ره اي به یکی از هر گاه اسم نک: معرفه به اضافه – 6

 .المدرسةِ  تلمیذُ: مثال. گردد که به آن معرفه به اضافه می گویند

 .اسم مضاف به معرفه، معرفه است و اسم مضاف به نکره، نکره است: 1 تذكر

 (کرهن: کتا،) مٍمعلّ کتا،ُ( / معرفه به اضافه: کتا،)علی  کتا،ُ: مثال

. هر چند تنوین نداشته باشد. اگر اسمی جزء شش معرفه فوق نباشد نکره است: 2 تذكر

 ....(ن و کیف ، أین، مَ) ←شرط و استفهام : مثل

نگیرد و مضاف به معرفه واقع نشيوند، نکيره   « ال»اسم هاي جمع مذکر سالم و اسم مثنی، اگر : 3 تذذكر 

 .نکره هستند ←( ونممعلّ –مان معلّ –مسلمون )  :مثال. هستند

 :و نوعها ةن المعرفعیِّ: التمرین

 شرف المکان بالمکین/ أنا مدینه العلم و علی بابها /من الصف جاء علیٌّ/  ةرَمِنهَمُ هُمَذلك هو اهلل الذي أنعَ

 (:اإلعرا،) إعرا، کلمات   

 : إعرا، به سه دسته کلی تقسیم می شود

 قدیريت – 3محلی  – 2( فرعی –اصلی )ظاهري  – 1
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است که عالمت إعرا، در ظاهر آنها مشيخص و معليوم   « معر،»مخصوص کلمات  : إعرا، ظاهري – 1

 .(می باشدخبر به اعرا، ظاهري مرفوع « مفید»و مبتدا به اعرا، ظاهري مرفوع  :العلم=  مفیدٌ العلمُ. )باشد می

 :إعرا، ظاهري خود به دو دسته تقسیم می شود

و ( يٌيي ُ يٍييَييًيِيي )حرکيات اصيلی إعيرا،     ، مخصوص کلمات معر، است که (:لفظی)ظاهري اصلی  –الف 

 خبير « عالم»و مبتدا به اعرا، ظاهري اصلی مرفوع  :الرجل) مٌعالِ جلُالرّ: را در جاي خودش بپذیرد( ييييْ)ساکن 

 . می باشد( به اعرا، ظاهري اصلی مرفوع

حرکات اصلی إعرا، یك حرف یا یيك   مخصوص کلمات معر، که به جاي(: نیابی)ظاهري فرعی  –، 

 : موارد إعرا، فرعی عبارتند از. حرکت دیگر، جانشین آن ها می گردد

:مثال. در حالت نصب و جر( ین)فعی و در حالت ر ←( ان: )اسم مثنی (1

 جلینِالرّمت علی سلّ/        جلینِالرّرأیت /           بانِمؤدّ        جالنِالرّ
 مجرور به حرف جر  مفعول و منصو،              خبر و مرفوع      مبتدا و مرفوع 

 (ظاهري فرعی)    (ظاهري فرعی )             (ظاهري فرعی) (  ظاهري فرعی)

: مثال. در حالت نصب و جر( ینَ)در حالت رفعی و  ←( ونَ: )ر سالمجمع مذک(  2

 المومنینرأیت     /     المومنینسلمت علی /  هادفون    المسلمون 
 مفعول و منصو،  مجرور به حرف جر  مبتداي مرفوع      

 (فرعی)                  (         فرعی) (              فرعی)      

 (مح –ذو  –فم  –أخ  –أ، : )أسماء خمسه(  3

نباشيد، در  ( ي)این أسماء هر گاه مفرد باشند و مضاف واقع شوند و مضاف الیه آنها ضيمیر ميتکلم وحيده    

و ( ا)و در حالت نصب با ( و)است یعنی در حالت رفعی با « فرعی»هر سه حالت اینصورت إعرا، آنها در 

 : مثال. می آیند( ي)در حال جر با 

 أبیكسلمت علی        /  ك         أبارأیت /           الفضل    أبوخرج 
 (فرعی)ف جر مجرور به حر                 (  فرعی)مفعول و منصو،              ( فرعی)فاعل و مرفوع 

 .آید ست که حرکت به جاي حرکت دیگري میمواردي ا 5و  4در موارد : تذكر

فقط در حالت نصبی إعرا، آن فرعی است یعنی در زمانیکه به جياي فتحيه، کسيره    : جمع مونث سالم(  4

 المعلماتِعلی  متُسلّ/    اتِالتلمیذ رأیتُ/     مجتهداتٌ التلمیذاتُ: مثال. ييِي می گیرد
مجرور به حرف جر               مفعول و منصو،                                  مبتدا و مرفوع    

(اصلی)                   (                   فرعی)                                  (          اصلی)

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
کــــ

ت 
ھار
ـــــ
ـــــ
مـــ



        عربی کنکور
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25

فتحيه    إعرا، آن فرعی است یعنی زمانیکه به جياي کسيره،  « جر»فقط در حالت : اسامی غیر منصرف ( 5

 مشهدَسافرت إلی  : مثال. ييَي می گیرد
 (فرعی)مجرور به حرف جر  

عرا، آنهيا  که ا( گانه 5صیغه هاي )می گیرد ( ن)زمانیکه به جاي ضمه (: أفعال خمسه) مضارع مرفوع(  6

 (تذهبین –تذهبون  –یذهبون  –تذهبان  –یذهبان )     : عبارتند از. است« فرعی»

آنها حذف می شود، إعرا، آنها فرعيی  ( ن)گانه زمانیکه  5در صیغه هاي : مضارع منصو، و مجزوم(  7

 .در مضارع مجزوم زمانیکه حرف عله ناقص حذف می شود إعرا، آن نیز فرعی است: تذکر. است

 (فرعی –مجزوم )با لم یکتُ( / فرعی –منصو، )با أن یکتُ: المث

و جمله و شبه جمله اي ميی باشيد کيه نقيش پيذیر هسيتند و       « مبنی»مخصوص کلمات  :إعرا، محلی 2

 : مثال. عالمت إعرا، در ظاهر آنها مشخص و معلوم نیست

 فی الصفِتلمیذ ال         /           خرج من البیتالرجل          /عالم    هو      
 شبه جمله محال مرفوع –خبر                 جمله فعلیه محال مرفوع    –خبر             مبتدا محال مرفوع     

ميوارد  . است که به دالیلی إعرا، آنها ظاهر نمی شيود « معر،»مخصوص کلمات  : إعرا، تقدیري( :  3

 :إعرا، تقدیري عبارتند از

( جير  –نصيب   –رفع )و در هر سه حالت . ختم می شود( ي)ت که به الف کوتاه اسمی اس  :اسم مقصور(  1

 : مثال. إعرا، آن تقدیري است

 الفتیسلمت علی            /         الفتیرأیت     /                      الفتی  جاء
 مجرور به حرف جر تقدیرا    مفعول تقدیرا منصو،   فاعل تقدیرا مرفوع 

: مثال . ظاهر شود در هر سه حالت رفع ، نصب و جر با تنوین نصب ً می آید ( ال ) اسم مقصور اگر بدون الف والم : نکته 

 فتیًسلمت علی       /         فتیًرأیت     /                   فتیً  جاء
 مجرور به حرف جر تقدیرا      مفعول تقدیرا منصو،   فاعل تقدیرا مرفوع        

ختم می شيود و فقيط در حاليت رفيع و جير      ( ييِ ي)اسمی است که به یاء ما قبل کسره : اسم منقوص(  2

 :مثال. إعرا، آن تقدیري است و در حالت نصب داراي إعرا، اصلی است

 القاضیسلمت علی              /               القاضیَرأیت  /         القاضی  جاء
 مجرور به حرف جر تقدیرا                             (اصلی)مفعول و ظاهرا منصو،   فاعل تقدیرا مرفوع 

: مثال . ظاهر شود در دو حالت رفع و جر با تنوین جر ٍ می آید ( ال ) اسم منقوص اگر بدون الف والم : نکته 

 قاضٍسلمت علی                 /               اًقاضیرأیت   /               قاضٍ  جاء 
مجرور به حرف جر تقدیرا                   (           اصلی)مفعول و ظاهرا منصو،       فاعل تقدیرا مرفوع 
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–رفع )متصل می شود در هر سه حالت ( ي)اسمی که به ضمیر متکلم وحده : تکلمم  اسم مضاف به یاء(  3

 :مثال. است« تقدیري»داراي إعرا، ( جر –نصب 

 أبیسلمت علی /                      أبیرأیت /               کتابیهذا            
 مجرور به حرف جر تقدیرا                     مفعول تقدیرا منصو،           خبر و تقدیرا مرفوع    

گانه إعرا، آنها تقدیري است و همچنین مضارع منصيو،   4در صیغه هاي : فعل مضارع مرفوع ناقص(  4

یيا بيه عبيارت      ختم می شود اعرا، آنها تقدیري ميی باشيد،  ( ي)گانه زمانیکه به  4ناقص در صیغه هاي 

   :مانند. ختم می شوند اعرا، آنها تقدیري است( ي – و –ي )دیگري فعل مضارع ناقص زمانیکه به 

 .... ی و ی، أن تخشَیدعو، یرمی، أن یخشَ

می گیيرد    ي می گیرد و مضارع منصو، زمانیکه فتحه ييَيفعل مضارع مرفوع زمانیکه ضمه ييُ :1 تذذكر 

 .و مضارع مجزوم زمانیکه ساکن ييي می گیرد، إعرابشان ظاهري اصلی است

ند همچنيان اعيرا، آنهيا    اضيافه شيو  ( ي)گاه به ضمیر ميتکلم  مثنی و جمع مذکر سالم هراسم : 2 تذكر

 (خبر به اعرا، فرعی و مرفوع)کتابا  ←هذان کتاباي : مثال. است« فرعی»

 (:صفت+ موصوف )ترکیب وصفی -:وصف و اضافه

اسيم ميا قبيل     مورد زیير از  4د و در قبل خود را توصیف می کناسم تابعی است که اسم ما (: نعت)صفت 

 :تبعیت می کند( موصوف)خود 

 (جمع –مثنی  –مفرد )عدد ( 2   (    مجرور –منصو،  –مرفوع )إعرا، (  1

 معرفه و نکره بودن( 4            (      مذکر و مونث بودن)جنس (  3

 صغیرتانِ    طفلتانِ        /      ةًمؤدب  ةًتلمیذ/         المومنُ   المعلمُ: مثال
 صفت   +    موصوف  صفت + موصوف        صفت        + موصوف  

می گوینيد و  « هیجمله وصف»به آن  گاهی اوقات صفت بصورت یك جمله می باشد که اصطالحاً: 1 نكته

 :مثال. کند ه قرار می گیرد و آن را توصیف میآن زمانی است که جمله بعد از اسم نکر

 .میهو معلِّ         رجلٌجاء      /دق  إلی الصِّ ونییدعُ    نداءًسمعت 
 (جمله وصفیه)صفت جمله     نکره     ( جمله وصفیه)صفت جمله   نکره  

 ال مرفوعمح محال منصو،         

به اول آن اضافه می کنیم و خيود فعيل مطيابق نیياز     « که»در ترجمه فارسی جمله وصفیه حرف : 2 نكته

 :جمله معموال به ترتیب زیر ترجمه می گردد
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 .ماضی بعید یا ماضی ساده ←ماضی + ماضی ( الف

( دیدم)بخانه دیده بودم کتابی را خریدم که آن را در کتا ← فی المکتبةِ هُرأیتُقد  کتاباً اشتریتُ: مثال

 ماضی استمراري ←مضارع + ماضی ( ،

 .کرد دانش آموزي را دیدم که در مدرسه گریه می: یبکی فی المدرسه تلمیذاً رأیتُ: مثال

مضارع التزامی  ←مضارع + مضارع ( ج

. کندکمك ت دارم که مرا در فهم متون کتابی را دوس: صوصالنُّ نی فی فهمِساعدُیُ کتاباً أحبُّ: مثال

 :مثال. صفت براي جمع هاي غیر انسان می تواند  مفرد مونث بیاید: 3 نكته

 (مفرد مونث)صفت:    ةِالجمیل من االیامِ راسةِالدِّ أیامُ 

: مثال. می باشد« که»دار بیاید نقش صفت را دارد و به معنی « ال»اسم موصول بعد از اسم : 4 نكته

 (صفت –الذي )شت عنه فتّ الذي هذا هو الظبیُ

 :مثال. نقش صفت را دارد« تهاها، أیّأیُّ»دار مشتق بعد از اسم اشاره و « ال»اسم : 5 نكته

 .المومنُ، أیتها فی الجامعة     مالعالِرأیت ذلك  

 صفت            صفت                        

 (:ه الیهمضاف+ مضاف )ترکیب اضافی    

و « ال»اسم مجروري است که قبل از آن حرف جر نباشد و همچنین اسيم قبيل از آن مضياف    : مضاف الیه

 .تنوین ييًييٍييٌ  نداشته باشد

 (الیه می باشد العلم مضاف) محبو،ٌ العلمِ طالبُ: مثال

وند نقش مضاف به اسم متصل ش....( هم و  –هما  –ه )گاه ضمایر متصل به هر سه قسم کلمه هر: 1 تذكر

( مضاف الیه و محال مجرور است: ك)أبوك مومن : مجرور می باشد دارد و محالًه الی

: مثال. مثنی و جمع مذکر سالم در حالت اضافه حذف می گردد( ن)نون : 2 تذكر

. آن حذف شده است( ن)مسلمی در اصل مسلمین بوده و چون مضاف واقع شده ) المدینةِ سلمیمُیا 

گاه یك اسم همزمان هم مضاف الیه داشته باشد هم صيفت، بير عکيس زبيان فارسيی ابتيدا       هر: 3 تذكر

. در اینصورت صفت معموال یك اسم معرفه به ال می باشد. مضاف الیه و سپس صفت می آید

 (  خدا   صالح بر بندگان  سالم ): ترجمه        الحینَالصّ     اهللِ       عبادِعلی  المُالسّ: مثال
 صفت     م الیه                     صفت     م الیه        موصوف  
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هم چنيین در ترکیيب   ( صفت به اعرا، فرعی مجرور به تبعیت)الصالحین ( الیه مضاف)اهلل ( موصوف و مضاف)عباد 

سم دوم از نظر اعرا، مانند اسم اول باشد و اسم دوم صيفت اسيم   در صورتیکه ا( اسم ال دار+ ضمیر + اسم )

 صفت   .ةالجمیلانظر إلی قرونه . اول می باشد

. در جمله مضاف واقع نمی شوند....( موصول، اشاره، استفهامه، ضمایر و )اسامی مبنی : 4 تذكر

 : التمرین

 :عین الموصوف و الصفه و المضاف و المضاف الیه

«.اطق المختلفه لصید الحیوانات النادرهاسافر إلی المن»

«یدافع مسلموا العالم عن المظلومین« »ظهرت أشعة القمر الفضیة»

 .«غةُ العربیةُهی اللّ لغةُ المسلمین المشترکةُ»

 .مجزوم –منصو،  –مرفوع   :إعرا، فعل مضارع به سه دسته تقسیم می شود : إعرا، فعل مضارع

گاه عامل نصب و جزم بير سيرش نیایيد مرفيوع     ارع در حالت عادي یعنی هرفعل مض :مضارع مرفوع – 1

 .سوف یعلم و  یذهب، یذهبان، یذهبون، ال یکتب، : مثال. است

 یذهبُ ←( اصلی)ي ضمه ييُ                 

 یذهبون ←( فرعی( )ن)وجود نون عالمت رفع مضارع        

.   ، تذهبنَیذهبنَ ←( 12و  6)مخصوص جمع مونث ) مضارع مرفوع محالً         

: آن به سه دسته تقسیم می شود( حرکت یا حرف آخر)فعل مضارع مرفوع از نظر نوع إعرا، 

 (14و  13و  7و  4و  1)ي دارد صیغه هایی که آخر آن ضمه ييُ: انهگصیغه هاي چهار: الف

( و، ا، ي)یعنی قبل از نيون  . شوند آنها به نون اعرا، ختم می ایی که آخرصیغه ه)صیغه هاي پنجگانه : ،

 .تذهبین –تذهبون  –یذهبون  –تذهبان  –یذهبان : مثال. باشد

 تذهبن –یذهبن (: مخصوص جمع هاي مونث)صیغه هاي دوگانه : ج

باور داشتن به اینکه تو به چیزی نخواهی رسید، مساوی است با

.شودمینداشتن آرزوی آن چیز، چون از هر دو یک نتیجه حاصل 
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بيراي  ]ی کي [ هرگيز ]لين  [ کيه ]أن )هرگاه بر سر فعل مضارع یکی از حروف ناصبه : ارع منصو،مض – 2

بیاید، فعل مضيارع را منصيو، ميی کنيد،     [ پس] فَ[ براي اینکه] لِ[ تا اینکه]حتی [ بنابراین]إذن [ اینکه

 به جز نون هاي جمع مونث. ييَي تبدیل می کند و نون ها حذف می شود هیعنی ضمه را به فتح

 (که برود) أن یذهبَ ←( اصلی)فتحه يييَي  

 (تا بروند)با حتی یذهَ ←( فرعی)حذف نون إعرا،      عالمت نصب مضارع 

 (تا بروند)یذهبن لِ( مثال( صیغه هاي جمع مونث)منصو،  محالً 

. بقیه حروف ناصبه معناي فعل مضارع را به مضارع التزامی تبدیل می کند« نلَ»به جز : 1 تذكر

 (نخواهیم رفت) لن نذهبَ: مثال.مضارع را به مستقبل منفی تبدیل می کند« نلَ»: 2 تذكر

گاه بر سر فعل مضارع یکی از عوامل جزم بیاید، فعل مضيارع را مجيزوم ميی کنيد،     هر: مضارع مجزوم 3

یعنی ضمه آخر را به ساکن ييي و نون ها را حذف می کند، به جز نون هاي جمع مونيث و همچنيین حيرف    

 .نیز حذف می کند عله ناقص را

 لم یذهب ←( اصلی)ساکن ييي (1 

 لم یذهبا ←( فرعی)حذف نون اعرا، (2      عالمت هاي جزم مضارع

 لم یدعُ ←( فرعی)حذف حرف عله ناقص (3   

 لم یذهبن ←( 12و  6صیغه هاي )مجزوم  محال(4   

 :به دو دسته تقسیم می شود: عوامل جزم

الي  –ا مّي ل –م لَي : )عواملی که یك فعل مضارع را مجزوم می کند و عبارتنيد از : عوامل یك جزمی  :الف

 .............لم یذهب، ال تجلس و( : الم امر غائب –نهی 

بر سر فعل مضارع بیاید معنی مضارع را به ماضی نقلی منفی یا ماضی ساده منفيی  « لم»گاه هر: 1 تذكر

 (ننوشت، ننوشته است) ←ب لم یکتُ: تبدیل می کند

تبيدیل ميی کنيد و در    ” ماضيی نقليی منفيی   ”بر سر مضارع بیاید معنی آن را به « لما»گاه هر: 2 تذكر

 .هنوز ننوشته است ←کتب لما ی: می آید« هنوز»ابتداي آن معموال لفظ 

تبيدیل ميی   ” مضارع التزاميی ”گاه الم امر بر سر فعل مضارع بیاید معنی فعل مضارع را به هر: 3 تذكر

 .باید برود ←یذهب لِ: می آید« باید»کند و در ابتداي آن معموال لفظ 
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 .می آید: « صیغه متکلم 2صیغه غائب و  6»الم امر بر سر : 4 تذكر

 .تبدیل می کند” امر منفی ” را به نهی بر سر فعل مضارع بیاید معنی آن  گاه اليهر: 5 تذكر

 (امر حاضر منفی( )نرو)ال یذهب  (امر غائب منفی( )نباید برود)ال یذهب : مثال  

. ساکن می گردد« ال»باشد ( ثم –ف  –و )حرف یا حروفی باشد ( لِ)گاه قبل از الم امر هر: 6 تذكر

 .فلیذهب ←یذهب لِ: مثال

 (ادات شرط)عواملی که دو فعل را مجزوم می کند : عوامل دو جزمی: ،

این ادات بر سر دو فعل مضارع ميی  .....( أینما و  –تی مَ –ما مه –ما  –ن مَ –إن »: ادات شرط عبارتند از

جيوا،  ”و فعيل مجيزوم دوم را   ” فعيل شيرط  ”فعل مجزوم اول را . آیند و هر دو فعل را مجزوم می کند

 ینجح       یجتهد من .   مندمی نا” شرط
 فعل شرط      جوا، شرط  

 حرف شرط است و بقیه ادات، اسم شرط هستند « إن»در بین ادات شرط فقط : 1 تذكر

گاهی اوقات ادات شرط بر سر فعل ماضی می آید که به دلیل مبنی بودن، در ظاهر آن تغییري : 2 تذذكر 

 .می باشد” محال مجزوم”شود، و إعرا، آن فعل ماضی، ایجاد نمی 

 (  هر کس براي برادرش چاه بکند، در آن می افتد) ←فیها  عَقَوَیه بئرأ الخ رفَحَن مَ: مثال

 (محال مجزوم)جوا، شرط ( محال مجزوم)فعل شرط 

صيورت  یين  می باشد که در ا( امر و نهی)گاهی اوقات جوا، شرط جمله اسمیه یا فعل طلبی : 3 تذذكر 

 .می آید( في)در ابتداي آن 

 .كم علی أهلِلِّفسَأینما تدخل بیتك /   فهو جاهلٌ مٌأنا عالِ: من قال
 جوا، شرط                            جوا، شرط       

و جيوا،  ” مضارع التزامی”بصورت ( ماضی یا مضارع)یدر ترجمه جمالت شرطی، فعل شرط: 4 تذذكر 

 .معنی می شود” مضارع اخباري”بصورت ( ماضی یا مضارع)شرط 

 .اگر درس بخوانی، موفق می شوي ← نجحتَ تَاین درس: مثال

گردد و در ترجميه فارسيی    نیز مجزوم می[ طلبی( ]امر و نهی)فعل مضارع در جوا، فعل هاي : 5 تذكر

 .شود ترجمه می( مضارع التزامی+ تا ) معموال
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 .مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم: ترجمه ←م کُرأذکُ   أذکرونی : مثال
 امر         مضارع مجزوم در جوا، طلب   

 :انواع مختلفی دارد( لِ)الم 

(اسم + ال ) .بعد از آن اسم مجرور می آید: حرف جر (1

(فعل مضارع + ال )  .نعلمَلِ أذهب الی المدرسةِ: و منصو، می کندمی آید  وسط جملهدر : ناصبه (2

ابتداي و معموال در ( بر سر صیغه هاي مخاطب نمی آیيد . )بر سر صیغه هاي غائب و متکلم می آید: جازمه (3

(فعل مضارع + ال )  .نذهب إلی المدرسةِلِ. می آید جمله

. حرف غیر عاملی است که گاهی بر سر خبر حروف مشبهه می آید(: ابتدائیه)تاکید  (4

 .نبوتبیت العنکأهون البیوت لَ إنَّ: مثال

 :ولمعلوم و مجه  

فعلی است که به فاعل نسبت داده می شود و یا به عبارت ساده تر فاعل و انجيام دهنيده آن   « فعل معلوم»

فعلی است که به مفعول نسبت داده ميی شيود و انجيام دهنيده آن      اما فعل مجهول  علوم و مشخص است،م

 :مثال. مشخص نمی باشد

 .دانش آموز کتا، را برد ←( معلوم) الکتا،َ أخذ التلمیذُ

 .کتا، برده شد ←( مجهول) الکتا،ُ ذَخِاُ

و حروف متحرك ميا قبيل را    (ييِي)مکسور  را( عین الفعل)حرف ما قبل آخر  :ماضی مجهولطریقه ساخت -

 مَکرِاُ ← مَأکرَ/  ،َرِضُ ← ،َرَضَ  :ي قرار می دهیمضمه يييُ

ي می دهیم و حرف ما قبل آخر را فتحه ييَي ميی  ييُيحرف مضارع را ضمه : مضارع مجهولطریقه ساخت -

 جُخرَستَیُ ← جُخرِستَیَ/  ،ُضرَیُ ← ،ُضرِیَ: دهیم

: تبدیل می شيود ” واو”الف زاید آنها به تناسب ضمه ما قبل به  ، ا، مفاعلةدر ماضی مجهول ب: 1 تذكر

 دوهِشُ ← دَشاهَ/ ل وعِفُ ←فاعل 

کسيره  ( ي)تبدیل می شود، ما قبل « ي»حرف عله به ( اقصاجوف و ن)در ماضی مجهول معتل : 2 تذكر

: مثال. ي می گیردحروف متحرك قبل از کسره، ضمه ييُ می گیرد و

 یَعِدُ ←ا عَدَ/  قیمَاُ ← أقامَ/   قیلَ ←قال 

ي ميی گیيرد و   ضيمه ييُي  ( أ ت یيي ن )حرف مضارعه ( صاجوف و ناق)در مضارع مجهول معتل : 3 تذكر

 رادُیُ ← ریدُیُ: مثال. تبدیل می شود و ما قبل الف، فتحه ييَي می گیرد (1)حرف عله به الف 

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
کــــ

ت 
ھار
ـــــ
ـــــ
مـــ



 عربی کنکور
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32

در مضارع از مثال واوي هنگام مجهول شدن بياز گردانیيده   ( حرف عله واو)حذف شده « واو»: 4 تذذكر 

 فُوصَیُ ← فَصَوَ/  دُولَیُ ← دُلِیَ: می شود

        .فعل امر، مجهول ندارد: 5 تذكر

ساخته می شود، پس بنيابراین فعيل هياي الزم مجهيول     ( متعدي)نها از فعل هاي فعل مجهول ت: 6 تذذكر 

 . ندارند

 : مرحله یك جمله معلوم، مجهول می شود 4در : طریقه مجهول کردن  جمله معلوم

(.اگر فاعل مضاف الیه و صفت داشته بالشد نیز حذف می شود)فاعل جمله حذف می شود  (1

(اگر صفت داشته باشد نیز مرفوع می شود)شود  مفعول جاي فاعل می آید و مرفوع می (2

.فعل جمله مجهول می شود (3

.مطابقت فعل مجهول با نائب فاعل از نظر جنس (4

 :اسم مرفوعی است که بعد از فعل مجهول می آید: نائب فاعل

 (نائب فاعل آن هو مستتر) بَتِکُ/ وا  بُتِکُ/   الصیامُ بَتِکُ

 .فاعل نیز رعایت می شودتمامی قواعد فاعل در نائب  :1 تذكر

در مجهول کردن جمله معلوم، اگر مفعول ضمیر متصلی منصوبی باشد بایيد بيه ضيمیر متصيل     : 2 تذذكر 

مطابق همان صیغه فعل تبدیل می شود یا به عبارت دیگر فعيل را مجهيول ميی    .....( ن  و  –و  –ا )مرفوع 

 بتَرِضُ ← بناكَرَضَ: کنیم سپس آن را مطابق صیغه ضمیر مفعولی قرار می دهیم

فعلی است که در جمله فقط به فاعل نیاز دارد و معناي آن با فاعل کامل ميی  ” الزم” :فعل الزم و متعدي

 .رجلٌ بَذهَ: شود

 :سالةَالرّ التلمیذُ بَتَکَ: به مفعول نیز نیاز دارد فعلی است که عالوه بر فاعل، :«متعدي»

 :طریقه تشخیص فعل الزم از متعدي -مفعول

. متعدي هستند و معموال براي متعدي کردن فعل هاي الزم بکار می روند "إفعال و تفعیل"با، ( 1

 .الزم می باشند.... و  رَ، أزهَرَ، أثمَحَأفلَ  ،لَأقبَ  ،عَأسرَ»فعل هاي : تذكر

 .الزم هستند.... ، و رَ، سافَرَفعل هاي هاجَ. معموال متعدي هستند« فاعلةمُ»فعل هاي با، (  2

 . به فعلی بچسبد، آن فعل متعدي است....(  -ها  –هم  –هما  –ه  -)گاه ضمایر متصل هر(  3

 ....و  كَرأیتُ – كَبَرَضَ: مثال
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 .باشد، آن فعل متعدي است« مفعول به»هرگاه در جمله (  4

 .لَرسَفعل هاي مجهول، متعدي هستند، أ(  5

آن فعيل متعيدي   . بیاید( ،)ي اسم یا ضمیر حرف جر هر گاه بعد از فعل یا بعد از فعل و فاعل در ابتدا(  6

 (متعدي. )مرد نام را برد ← سالةِالرّبِ جلُالرّ بَذهَ: مثال. است

 .معموال الزم هستند« لإنفعال و تفاعُ»فعل هاي با، (  7

چه کسی را؟ و چه چیيزي  )یعنی ابتدا معنی فعل را در نظر می گیریم سپس عبارت : «معنی»از طریق (  8

ول فعل قرار می دهیم، اگر معنی و مفهوم داشت فعل متعدي است و اگر معنی و مفهيوم نداشيت فعيل    در ا

 متعدي ←( کشت) لَتَقَ       ،          الزم ←( نشست) سَلَجَ. الزم است

 :هستند« الزم»فعل هاي زیر -

شيجع  ، (خيو، شيد  )طيا،  ( خو، شد)، حسن (مریض شد)، مرض (شاد شد)، فرح (خشمگین شد)غضب »

، شيبع  (خيالی شيد  )، فرغ (پاك شد)ر طه( ناراحت شد)زن ، ح(گریست)بکی  ،(خندید)ضحك   ،(شجاع شد)

و ( نشسيت )، جليس  (فيرار کيرد  )، هر، (رسید)، حان (آمد)آتی ( نازل شد)، نزل (بر گشت)عاد   ،(سیر شد)

 :از دو طریق می توان فعل الزم را متعدي کرد: تذكر    .«....

 (خنداند) كَأضحَ ←( خندید) كَحِضَ: از با، هاي إفعال و تفعیل بردن به یکی: الف

 (برد)ه ذهب بِ ←( رفت) بَذهَ  (:يبِ)متعدي کردن از طریق حرف جر : ،

.زندگی تو بازتابی است از آنچه آرزو میکنی و آنچه باورداری كه به آن دست خواهی یافت

ند و إعرا، کلمات بعد از خودش را تغییر می کلماتی هستند که بر سر جمله اسمیه وارد می شو: نواسخ

 .أفعال ناقصه، حروف مشبهه بالفعل، الي نفی جنس: دهد نواسخ تقسیم می شود به

فقيط  ]« نیسيت »، ليیس  [صر –یصیر ]شد »صار  ،[کن –یکون ]« بود»کان : )عبارتند از: افعال ناقصه – 1

ال ]« پیوسيته »ل ميازا [ أمس –مسی یُ]« شب شد»أمسی   ،[ أصبح –یصبح ]« گشت»، أصبح [ماضی دارد

 .....(و [ فقط ماضی دارد]« تا وقتیکه»، مادام [امر ندارد –یزال 

این افعال بر سر جمله اسمیه وارد می شوند و مبتدا را مرفوع به حال خودش باقی می گذارد و آن را اسم  

 .فعل ناقصه می نامیمی و خبر را به عنوان خبر فعل ناقصه منصو، می کند

 خبر منصو،+ اسم مرفوع + فعل ناقصه 

 اًمستبد          کان           الحاکمُ            :مثال
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 :اسم فعل ناقصه مانند فاعل و نائب فاعل به سه دسته تقسیم می شود: 1 تذكر

 .لمیذاًت کنتُ: ضمیر بارز: ، .         مؤمناً المسلمُکان : اسم ظاهر: الف

 (اسم کان هو مستتر)ما کان معلِّ: ضمیر مستتر: ج  

ميی  « مفيرد »گاه فعل ناقصه در ابتداي جمله باشد و اسمش از نوع اسم ظاهر باشد، بصورت هر  :2 تذكر

 .عاقالتٍ کانت التلمیذاتُ: مثل   .آید اما از نظر جنس با اسم خودش مطابقت می کننند

فعل ناقصه قرار باشد و به عنوان اسم ....( هم و  –هما  -هو   )گاه مبتدا ضمیرمنفصل مرفوع هر: 3 كرتذذ 

تبدیل شود یا به عبارت دیگر فعل ناقصه را صرف می کنیم، سيپس  ” ضمیر متنصل مرفوع”باید به  بگیرد،

 :توجه کنید. آنرا مطابق ضمیر منفصل قرار می دهیم

 .عالماً کنتَ ← عالمٌ نتَأ/  کانوا عالمینَ ← هو عالمونَ/  کان عالماً ← هو عالمٌ

 .می آید« مفرد مونث»اگر اسم فعل ناقصه جمع غیر عاقل باشد، فعل ناقصه بصورت : 4 تذكر

 .کانت ظاهرةً النجومُ: مثال

تقسیم می  [مفرد، جمله فعلیه، جمله اسمیه، شبه جمله]خبر افعال ناقصه مانند خبر مبتدا به چهار دسته : 5 تذكر

«منصيو،  محيالً »کند و در نتیجه جمله و شبه جمله هیچ تغییري نمی شود، اما باید دقت نمود که در ظاهر

 : مثال. می باشد

 فی المسجدکان المسلم /   حلمه کثیرکان المسلم / ذهبواکان المسلمون / .هادفینَ کان المسلمونَ
 (محال منصو،)ان خبرک        (  محال منصو،)خبرکان          ( محال منصو،)ان خبرک                 (منصو،)خبر کان                

 شبه جمله                         جمله اسمیه                          جمله فعلیهمفرد                                     

 . رجلٌ کان فی البیتِ: تواند بر اسمش مقدم شده خبر افعال ناقصه، مانند خبر مبتدا می: 6 تذكر

 .آن ها فقط یك اسم مرفوع باشد، تام می باشند فعل هاي ناقصه اگر بعد از : 7 تذكر

. گاه بعد از فعل ناقصه یك اسم منصو، باشد، آن اسم منصو، نقش خبر فعل ناقصه را داردهر: 8 تذكر

 .راسةِبالدِّ مشغولینَکان : مثال
 ان و منصو،خبرک   

اگر پس از افعال ناقصه فقط یك کلمه بیاید، آن کلمه خبر افعال ناقصه است، زیرا اسيم افعيال   : 9 تذكر

: مثال. ناقصه می تواند به صورت ضمیر متصل مرفوعی یا ضمیر مستتر بیاید
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 مجتهداً کان التلمیذُ     /                   مجتهدینَکانوا  
 ان و منصو،خبرک   و منصو،                  خبرکان   

اگر پس از  مجتهدینِ کان التلمیذانِ: مانند . مفردندگاه در ا بتداي جمله بیایند، هر افعال ناقصه: 11 تذذكر 

. که در اینصورت خبر براي مبتدا می باشداسمی بیایند باید با آن مطابقت کند 

 .مجتهدات نَّکُ    التلمیذاتُ/          کانا مجتهدینِ   التلمیذانِ: مانند
 خبر مرفوع     مبتدا          خبر مرفوع                 مبتدا     

: «کان»مع فعل عین الصحیح « أنت ذو جود و تحب أن تساعد الفقراء دائما» :سوال

 ..........ا جود و کنت ذ(  2.....             و  کان أنت ذي جود(  1

 .......أنت تکون ذي جود و (  4             .....أنت کانت ذوجود و (  3

 :عبارتند: بالفعلحروف مشبهه  – 2

–اميا  ) ، لکنَّ(کاش) لیتَ  ،(گویی که) نَّأ، ک(معموال وسط جمله می آید –که ) ، أنَّ(در اول جمله می آید –همانا ) إنَّ]

 ([ شاید) لَّعَ، لَ(ولی

مبتيدا را بيه عنيوان اسيم     . کس افعال ناقصه عميل ميی کنيد   آیند و برع این حروف بر سر جمله اسمیه می 

گذارد و از این پس خبر حيروف مشيبهه   خبر را به همان حالت مرفوع باقی میخودش منصو، می کند و 

 .ی شودبالفعل نامیده م

 خبر مرفوع+ اسم منصو، + حروف مشبهه بالفعل 

 رئوفٌ         المومنَ                       إنَّ                 :مثال 

باشد حروف مشبهه بالفعيل بير سير آن    .....( هم  –هما  –هو )گاه مبتدا ضمیر منفصل مرفوع هر: 1 تذذكر 

صيیغه ضيمیر تبيدیل شيود، و در     مطابق همان ....( ها  –هم  –هما  –ه )باید به ضمیر متصل منصوبی  بیاید،

بيه ایين   . ميی باشيد  « منصو، محالً»نتیجه این ضمایر متصل منصو، نقش اسم حروف مشبهه را دارد و 

 : مثال ها توجه کنید

 .ا عالمونَإنَّ ← عالمونَ نحنُ/  عالمٌ كَإنَّ ← عالمٌ أنتَ/  عالمٌ هُإنَّ ← مٌهو عالِ

 .بوده است« ناإنَّ»نا +  إنَّ: اصلدر « اإنَّ»(: نكته

. تقسیم شود[ مفرد، جمله، شبه جمله]خبر حروف مشبهه مانند خبر مبتدا می تواند به صورت : 2 تذكر
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 : مثال

 فی المدرسةِ هُإنَّ       /  سالةَالرّ بَتَکَ هُإنَّ      /  کثیرٌ هُعقلُ التلمیذَ إنَّ  / مجاهدونَ عالمینَال نَّإ
 (شبه جمله)خبر                    (   جمله فعلیه)خبر         (  جمله اسمیه)خبر                   (مفرد)خبر   

می آید که آن را از عمل بياز ميی دارد، کيه    ( ما)ه ماي کافّگاهی اوقات بعد از حروف مشبهه : 3 تذكر

را حذف کنیم دوباره این حيروف عميل ميی    ( ما)در اینصورت می تواند بر سر جمله فعلیه نیز بیاید و اگر 

کافه نمی « ما»باید دقت نموده که ماي کافه باید به حرف مشبهه متصل گردد و در غیر این صورت . کنند

 .إخوةٌ  إنما المومنونَ ← إخوةٌ المومنینَ إنَّ   : ماي کافه       .أن یذهبَ یدُریُ ماإنّ: مثال. باشد

مفتوحه می آید که این الم، الم تاکید می باشيد کيه هيیچ تياثیري در     ( لَ) نَّإگاهی بر سر خبر : 4 تذكر

 . بیت العنکبوتلَأهوت البیوت  إنَّ: مثال. إعرا، کلمه بعد از خود ندارد

. مضارع باشد، هنگام ترجمه بصورت مضارع التزامی ترجمه می شيود « لیت و لعل»گاه خبر هر: 5 تذذكر 

 .الغفلةِ من نومِ نیستیقظو المسلمینَ لیتَ: مثال

 .بیدار شونداي کاش مسلمانان از خوا، غفلت : ترجمه

اگر خبر حروف مشبهه بالفعل ، شبه جمله و اسم آن نکره باشد واجب اسيت کيه خبير اسيم آن     : 6 تذكر

 .شدیداً        عذاباً     للظالمِ إنَّ    /    تلیمذاً   فِفی الصَّ إنَّ   : مثال. مقدم شود
   صفت       اسم موخر    خبر مقدم        اسم موخر       خبر مقدم  

 .گاهی اوقات اسم حروف مشبهه بالفعل با خود این حروف در هم ادغام می شوند: 7 تذكر

ر د« نيا »ام شيده انيد و   در هيم ادغي  « نا»و ضمیر « إن»مشاهده می شود که « الکوثر ا أعطیناكَإنَّ»: مانند

 .منصو، می باشد و محالً نَّاسم إ« إنا»

ي ناسخه یا عامل نیز گفته می شود که بر مبتدا و خبير وارد ميی   «ال»حرف  به این:ي نفی جنس«ال» - 3

ي نفيی جينس   «ال»کند که از این پس اسم  شود و دقیقا همانند حروف مشبهه بالفعل، مبتدا را منصو، می

ي نفيی جينس   « ال»گذارد که از این پس، خبير   ت مرفوعی باقی میرا به همان حال نامیده می شود و خبر

مبنی بر فيتح  »ي نفی جنس «ال»نامیده می شود و تفاوت آن با اسم حروف مشبه بالفعل این است که اسم 

 . است« و محال منصو،

 .فی الجهلِ                   خیرَ      ال                  ،     شیطٌن               تلمیذَ   ال          :مانند
 خبر الي نفی جنس           اسم الي نفی جنس  نفی جنس         خبر الي نفی      اسم الي نفی              نفی جنس   

 محال مرفوع        مبنی بر فتح محال منصو،  جنس                     مرفوع     جنس مبنی بر فتح     

 محال منصو، 
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 –هيیچ  »ال نفی جنس، نفی مطلق جنس می کند پيس بنيابراین در ترجميه فارسيی آن از قیيد      : 1 تذذكر 

 :مثال. وداستفاده می ش« وجود ندارد –هیچ »یا « نیست

 .هیچ خیري در جهل و نادانی نیست یا وجود ندارد ← فی الجهلِ ال خیرَ

 .اسم الي نفی جنس همیشه مبنی بر فتح و محال منصو، است: 2 تذكر

نمی گیرد و از آن جيایی کيه مبنيی اسيت     ( ال)اسم الي نفی جنس از آن جایی که نکره است : 3 تذذكر 

 .تنوین نمی پذیرد

 .ی جنس بر خالف مبتدا، نمی تواند بر اسمش مقدم شودخبر الي نف: 4 تذكر

 :تقسیم می شود ( شبه جمله –جمله  –مفرد )خبر الي نفی جنس مانند خبر مبتدا به سه دسته: 5 تذكر

 .جوجاللّ یفیدُ ال توبیخَ     /  منك  أفضلُ ال تلمیذَ      /  فی البیتِ ال شیءَ           : مثال
 (جمله)خبر                    (           مفرد)خبر                (       شبه جمله)خبر    

( موجيودٌ )گاهی اوقات خبر الي نفی جنس محذوف ميی باشيد کيه در اینصيورت خبير آن را      : 6 تذذكر 

عيد از  محذوف می باشد آن است کيه بالفاصيله ب  ( موجود)از مواردي که خبر . محذوف در نظر می گیریم

 :مثال. بیاید( ويسِ –غیر  –ا إلّ)اسم الي نفی جنس 

 .ا اهلللّإ ال إلهَ →( محذوف است« موجود»خبر ال ) ←إال ذوالفقار  سیفَال

 . محذوف می باشد( موجود)نیز خبر آن به قرنیه لفظی « ریبَال »و « شكَّال »در عبارت 

 :ویژگی هاي اسم الي نفی جنس عبارتست از: 7 تذكر

 مبنی بر فتح( 3تنوین نمی پذیرد            ( 2نکره است      ( 1

ي نفی جنس هیچ گاه بر سير آن مقيدم نميی شيود،     «ال»است، خبر « محلی»چون مبنی است پس إعرابش 

 .ي نفی جنس و اسم آن هیچ گاه فاصله نمی افتد«ال»میان 

 :انواع مختلفی دارد« ال»: 8 تذكر

  اسم+ ال  (هیچ دانش آموزي در مدرسه نیست)فی المدرسه  ال تلمیذَ ←ي نفی جنس «ال»( الف

 فعل مضارع+ ال  (به مدرسه نمی روم) .الی المدرسةِ  ال أذهبُ ←ي نفی «ال»( ،

 فعل مضارع+ ال  (به مدرسه نرو) .ال تذهب إلی المدرسةِ  ←ي نهی « ال»( ج

  اسم+  ال (آنها آزادگانند نه اسیران)ال اسراء  هم أحرارٌ ←ي عطف «ال»( د
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 :دو نوع است« أال»: 9 تذكر

 . است« هان، آگاه باش»ادات تنبیه و به معنی « أال»( الف

تنبیه فيرق  « أال»می آید که با « أال»ي نفی با هم بصورت « ال»استفهام به همراه « أ»گاهی اوقات نیز  (،

 آیا نمی دانی؟ ← مُأال تعلَ: مانند. می کند

ي نفی بصيورت  «ال»ناصبه با « أن»ست و آن به ا ین صورت است که فقط یك نوع ا« أال»: 11 تذكر

: مانند. در می آید و بر فعل مضارع وارد می شود« أال»

 .«که نرود» ←« ا یذهبألّ»

 :ن الصحیح عن النواسخعیّ :الف :سوال

 . مَدَّنفسه، حتی یتقَ فی تهذیبِ ساعیاً إن الزاهدَ (1

.ون فقطهم ینجحو لکن بعض کل الناس مقتدرینَ لَّعَلَ (2

.إن الکسالن ضعیف فی تقدمه ولکنه لیعمل حتی ینجح (3

.لیت التالمیذ یسیعون فی بدایه السنه ال فی نهایتها (4

 :النافیه للجنس« ال»عین ( ،

 .ن أخی هل نجح فی االمتحان أم الال أعلم أ(  2            . أال کل شیء غیر اهلل باطل(  1

 .ال عجب من أنك نجحت، إلنك درست جیدا(  4             هو و أسرته فقراء ال أغنیاء( 3 

رسد، دركنند تا در مسیری كه به هدف میاستادان حقیقی از شما دعوت می

استادان دروغین به. كنار آنها گام بردارید تا بتوانند راه را به شما نشان دهند

 .توانید به هدف برسیدگویند كه فقط از طریق آنها میشما می
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 سال سوم دبيرستان     

 : فعل صحيح و معتل    

 .فعلی است که یك یا دو حرف از حروف اصلی آن حرف عله باشد: فعل معتل

 (ي –ا  –و : )حروف عله عبارتند از

 :فعل هاي معتل به سه گروه تقسیم می شوند

......و  ظَقِ، یَسَئِ، یَدَعَوَ: فعلی که اولین حرف اصلی آن عله باشد(: معتل الفاء)فعل مثال  (1

.......قال، باع و : فعلی که دومین حرف اصلی آن عله باشد(: معتل العین)فعل اجوف  (2

   .....عا و ، دَيَدَهَ: فعلی که سومین حرف اصلی آن عله باشد(: معتل الالم)فعل ناقص  (3

. می گویند« عاللإ»براي راحتی در تلفظ رخ می دهد ی که در فعل هاي معتل تغییرات: إعالل

: إعالل بر سه نوع می باشد

 :مثال. یك حرف عله به حرف دیگري تبدیل می شود: إعالل به قلب(  1

 باع ← عَیَبَ/ عا                   دَ ← وَعَدَ/    قال          ← لَوَقَ

مثال هنگامی که التقاي سياکنین بيه وجيود    . موارد حرف عله حذف می شوددر برخی : إعالل به حذف(  2

 :حرف عله حذف می شود/ بیاید، یعنی دو حرف ساکن در کنار هم قرار بگیرند 

 لم یدعُ ←و دعُلم یَ/            ل                    قُلم یَ ←لم یقول 

: مثال. به راحتی تلفظ می شود حرکت حرف عله گاهی ساکن می گردد، تا: إعالل به ساکن(  3

 یرمِیَ ← یُرمِیَ /      یَقُولُ     ← لُوُقُیَ   

این فعل در ماضی دقیقا ماننيد فعيل صيحیح صيرف ميی شيود و       : ماضی و مضارع فعل مثال: فعل مثال 1

 .می شود” حذف”حرف عله در مضارع در تمام صیغه ها . هیچگونه اعاللی صورت نمی گیرد

” اعالل به حذف” بنابراین در تمام صیغه هاي مضارع و امر . می شود« حذف»حرف عله صیغه امر  6در 

. صورت می گیرد
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«وجد»صرف فعل مثال 

 نوع إعالل أمر نوع اعالل مضارع نوع اعالل ماضی صیغه   

 حذف دیجِلِ حذف دُجِیَ بدون اعالل دَجَوَ للغائب

 حذف یجدالِ حذف انِدجِیَ بدون اعالل ادَجَوَ للغائبین

 حذف وادُیجِلِ حذف ونَدُجِیَ بدون اعالل وادُجَوَ للغائبین

 حذف جدتَلِ حذف دُجِتَ بدون اعالل تدَجَوَ للغائبه

 حذف داجِتَلِ حذف دانِجِتَ بدون اعالل تادَجَوَ للغائبتین

 حذف جدنَیَلِ حذف دنَجِیَ بدون اعالل دنَجَوَ للغائبات

 حذف دجِ حذف دُجِتَ بدون اعالل دتَجَوَ للمخاطب

 حذف داجِ حذف دانِجِتَ بدون اعالل مادتُجَوَ للمخاطبین

 حذف وادُجِ حذف دونَجِتَ بدون اعالل مدتُجَوَ للمخاطبین

 حذف يدِجِ حذف دینَجِتَ بدون اعالل دتِجَوَ للمخاطبه

 حذف داجِ حذف جدانِتَ بدون اعالل مادتُجَوَ للمخاطبین

 حذف دنَجِ حذف دنَجِتَ بدون اعالل نَّدتُجَوَ اتللمخاطب

 حذف دأجِلِ حذف دُأجِ بدون اعالل دتِجَوَ للمتکلم وحده

 حذف دجِنَلِ حذف دُجِنَ بدون اعالل دناجَوَ للمتکلم مع الغیر

«صرف ماضی أجوف»

 نوع إعالل (ييَي) خاف نوع اعالل (ييِي) باع نوع اعالل (يييُ) قال صیغه ردیف

 قلب خافَ قلب باعَ قلب قالَ غائبلل 1

 قلب خافا قلب باعا قلب قاال للغائبینِ 2

 قلب اخافوُ قلب اباعوُ قلب قالوا للغائبینَ 3

 قلب تخافَ قلب تباعَ قلب تقالَ ةللغائب 4

 قلب تاخافَ قلب تاباعَ قلب تاقالَ للغائبتینِ 5

 حذف فنَخِ حذف عنَبِ حذف لنَقُ للغائبات 6

 حذف فتَخِ حذف عتَبِ حذف لتَقُ بللمخاط 7

 حذف مافتُخِ حذف ماعتُبِ حذف مالتُقُ للمخاطبینِ 8
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 حذف مفتُخِ حذف معتُبِ حذف ملتُقُ للمخاطبینَ 9

 حذف فتِخِ حذف عتِبِ حذف لتِقُ ةللمخاطب 11

 حذف مافتُخِ حذف ماعتُبِ حذف مالتُقُ للمخاطبتینِ 11

 حذف نَّفتُخِ حذف نَّعتُبِ حذف نَّلتُقُ للمخاطبات 12

 حذف فتُخِ حذف عتُبِ حذف لتُقُ للمتکلم وحده 13

 حذف مافتُخِ حذف عنابِ حذف لناقُ للمتکلم مع الغیر 14

«صرف مضارع أجوف»

ول قُیَ صیغه ردیف

 (لُفعُیَ)

 یييييييعُبِیَ نوع اعالل

 (لُفعِیَ)

 خافُیَ نوع اعالل

 (لفعَیَ)

 نوع اعالل

 قلب خافُیَ اسکان بیعُیَ سکانا ولُقُیَ للغائب 1

 قلب خافانِیَ اسکان یعانِبِیَ اسکان والنِیقُ للغائبینِ 2

 قلب خافونَیَ اسکان یعونَبِیَ اسکان ولونَیقُ للغائبینَ 3

 قلب خافُتَ اسکان یعُبِتَ اسکان ولُقُتَ ةللغائب 4

 قلب خافانِتَ اسگان یعانِبِتَ اسکان والنِقُتَ للغائبتینِ 5

 حذف فنَخَیَ حذف عنَبِیَ حذف لنَقُیَ لغائباتل 6

 قلب خافُتَ اسکان یعُبِتَ اسکان ولُتقُ للمخاطب 7

 قلب خافانِتَ اسکان بیعانِتَ اسکان والنِتقُ للمخاطبینِ 8

 قلب خافونَتَ اسکان بیعونَتَ اسکان ولونَتقُ للمخاطبینَ 9

 قلب ینَخافتَ اسکان یعینَبِتَ اسکان ولینَتقُ ةللمخاطب 11

 قلب خافانِتَ اسکان عیانِبِتَ اسکان تقوالنِ ینِللمخاطبت 11

 حذف فنَخَتَ حذف عنَبِتَ حذف لنَقُتَ للمخاطبات 12

 قلب أخافُ اسکان یعُأبِ اسکان ولُأقُ للمتکلم وحده 13

 قلب خافُنَ اسکان یعُبِنَ اسکان ولُنقُ للمتکلم مع الغیر 14
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«صرف أمر أجوف»

«خاف ييَي»امر  «باع يِي»امر  «يقال يُ»امر  ضمیر هصیغ ردیف

 فخَ عبِ لقُ أنتَ للمخاطب 1

 افاخَ یعابِ والقُ ماأنتُ للمخاطبینِ 2

 واخافُ وایعُبِ واولُقُ مأنتُ للمخاطبینَ 3

 خافی ییعِبِ ولیقُ أنتِ ةللمخاطب 4

 افاخَ یعابِ والقُ أنتما للخاطبتینِ 5

 فنَخَ عنَبِ لنََقُ نَّأنتُ للمخاطبات 6

 :سه نکته پایانی درباره فعل اجوف

 :مانند. متناسب با حرکت فاء الفعل مضارع است( حرف اول امر)حرکت فاء الفعل (  1

 فخَ ← افُتخَ/ ع بِ ← یعُبِتَ/ ل قُ ← ولُتقُ

وند، هر گاه مجزوم شي ( 14و  13و  7و  4و  1یعنی در صیغه هاي )فعل هاي اجوف بدون ضمیر بارز (  2

 :مانند. حرف عله آنها حذف می شود

 رسِلم تَ ← یرُسِتَ+ ل                           لم قُلم یَ ← ولُیقُ+ لم 

 بتُلم نَ ← و،ُتُنَ+ ز  لم لم أفُ ← وزُأفُ+ لم 

  وم همانند امر، فياء است در مضارع مجز« الف»که مضارع آنها داراي « خاف، یخاف»فعل هایی مانند (  3

 فخَ ← افُخَف، تَخَلم یَ ← افُخَیَ+ لم    :مانند. الفعل آنها مفتوح يَييِي می شود

«صرف مضارع مجزوم أجوف»

 صیغه ردیف
مضارع 

 اجوف
نوع اعالل

مضارع 

 اجوف

نوع 

 اعالل

مضارع 

 مجزوم

نوع 

 إعالل

 حذف فخَلم یَ حذف عبِلم یَ حذف للم یقُ بئللغا 1

 اسکان افاخَلم یَ اسکان یعابِلم یَ اسکان واللم یقُ للغائبینِ 2

 اسکان واخافُلم یَ اسکان یعوابِلم یَ اسکان واولُلم یقُ للغائبینَ 3

 حذف فخَلم تَ حذف عبِلم تَ حذف لقُلم تَ ةللغائب 4

 اسکان افاخَتَ لم اسکان یعابِلم تَ اسکان والقُلم تَ نِیللغائبت 5
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 حذف فنَخَلم یَ حذف عنَبِلم یَ حذف لنَقُلم یَ للغائبات 6

 حذف فخَلم تَ حذف عبِلم تَ حذف لقُلم تَ للمخاطب 7

 اسکان افاخَلم تَ اسکان یعابِلم تَ اسکان والقُلم تَ للمخاطبینِ 8

 اسکان واخافُلم تَ اسکان یعوابِلم تَ اسکان ولواقُلم تَ للمخاطبینَ 9

 اسکان افیخَلم تَ اسکان عییبِلم تَ اسکان ولیقُلم تَ ةللمخاطب 11

 اسکانا اخافَلم تَ اسکان یعابِلم تَ اسکان والقُلم تَ للمخاطبتینِ 11

 حذف فنَخَلم تَ حذف عنَبِلم تَ حذف لنَلم تقُ للمخاطبات 12

 حذف فلم أخَ حذف علم أبِ حذف للم أقُ للمتکلم وحده 13

 حذف فخَََلم ن حذف علم نَبِ حذف لقُلم نَ للمتکلم مع الغیر 14

 :ماضی و مضارع ناقص    

بير خيورد کنيد    ( هر گاه ما قبل آن فتحه داشته باشد)تأنیث ( ت)و  مخاطبة( ي)فعل ناقص به واو جمع و هرگاه 

 .حرف عله حذف می شود

ييَي باشيد حيرف    هطبق قاعده فوق در صرف فعل ماضی ناقص هر گاه ما قبل حرف عله فتح :ماضی ناقص

حيذف و در  ( ، للغائبتینِللغائبینَ، للغائبة) 5و  4و  3هاي و در صیغه ( 1)به الف  (للغائب)عله در صیغه اول 

 :مثال. بقیه صیغه ها بدون تغییر و إعالل باقی می ماند

 اتَعَدَ ←تا وَعَدَ/ ت عَدَ ←ت وَعَدَ/ وا عَدَ ←دعووا

ي کسره ييِي یيا ضيمه ييُي   نباشد یعنی  در صرف ماضی ناقص هر گاه ما قبل حرف عله ناقص فتحه: تذكر

 : مانند. ي می گیردعله حذف و ما قبل واو جمع ضمه يُ حرف 3باشد فقط در صیغه 

 واضُرَ ←رضیوا  ←( هم) یَضِرَ

باشيد یعنيی بير وزن      ييَيي  هدر صرف مضارع ناقص هر گاه ما قبل حرف عليه نياقص فتحي    :مضارع ناقص

تبدیل ميی شيود و در   ( 1)به الف ( 14و  13و  7و  4و  1)گانه  4باشد حرف عله در صیغه هاي « لُفعَیَ»

حرف عله حذف می شود و در بقیه صيیغه هيا بيدون اعيالل بياقی ميی مانيد و( 11و  9و  3)صیغه هاي 

 : مثال. حرکت فتحه در تمامی صیغه ها باقی می ماند

 ونَخشَتَ ←( أنتم/ ) خشینَتَ ←( أنتِ/ ) ونَخشَیَ ←( هم)ی خشَیَ

فعيل مضيارع بير وزن    )مضارع ناقص اگر فتحه ييَي نباشد یعنی ضمه یا کسره باشيد  در صرف : 1 تذكر

 3)إعالل به اسکان و در صیغه هياي  ( 14و  13و  7و  4و  1)باشد و در صیغه هاي چهار گانه ( لُو یفعِ لُیفعُ
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. دکسيره ميی گیير   ( ي)ضمه می گیرد و قبيل از  ( و)إعالل به حذف صورت می گیرد و قبل از ( 11و  9و 

 دعینَتَ ←( أنتِ/ ) دعونَتَ ←( أنتم/ ) دعونَیَ ←و دعُیَ    :مثال

 . ختم می شود( ون)صیغه جمع به  4در صرف فعل مضارع ناقص اگر ناقص واوي باشد و در : 2تذکر 

نياقص یيا یيی     و اگير  دعونتَ ←( أنتن/ ) ونَدعُتَ ←( أنتم/ ) دعونَیَ ←( نَّهُ/ ) نَدعوُیَ ←( هم)یدعو

 . ختم می وشد« ین»و جمع هاي مونث به « ون»ر به جمع هاي مذکباشد در 

 ینَخشِتَ ←( انتن/ ) ونَخشَتَ ←( انتم/ ) خشینَیَ ←( هن/ )ون یخشَ ←( هم)ی خشَیَ

فعل مضارع ناقص واوي جمع هاي مذکر و مؤنث غائب و جمع هاي ميذکر و مونيث مخاطيب    : 3 تذكر

ل و فعي . ميی باشيد  ( و للمخاطبيات  للمخياطبینَ ) ونَدعُ، تَ( للغائباتو  للغائبینَ) ونَدعُیَ. شبیه هم می باشند

 .آن یکسان است( و للمخاطبات للمخاطبة)مضارع ناقص یایی صیغه 

 . می باشد (و للمخاطبات للمخاطبة) ینَرمِتَ

 .می شود( یري)سماعا « رأي»مضارع فعل : 4 تذكر

ص فتحه باشد فتحيه در تميامی صيیغه هيا     در صرف مضارع ناقص هر گاه ما قبل حرف عله ناق: 5 تذكر

یعنيی ضيمه یيا کسيره     )اما اگر ما قبل حرف عله فتحه نباشد . سونَیَن ←( هم)ی نسَیَ: مثال. می ماندباقی 

 .کسره می گیرد( ین)ضمه می گیرد و قبل از ( ون)ز قبل ا( باشد

 .ینَرمِ، یَونَرمُیَ ←( هم و هنَّ)ی رمِیَ/  ونَیدعُ ←( هم)ودعُیَ

«ماضی ناقصصرف »

 نوع إعالل یَضِرَ نوع إعالل وَعَدَ ضمیر صیغه ردیف

 بدون اعالل یَضِرَ قلب اعَدَ هو للغائب 1

 بدون اعالل یاضِرَ بدون اعالل اوَعَدَ هما للغائبینِ 2

 حذف واضُرَ حذف واعَدَ هم للغائبینَ 3

 بدون اعالل تیَضِرَ حذف تعَدَ هی ةللغائب 4

 بدون اعالل تایَضِرَ حذف اتَعَدَ هما ینِتللغائب 5

 بدون اعالل ینَضِرَ بدون اعالل ونَعَدَ هن للغائبات 6

 بدون اعالل یتَضِرَ بدون اعالل وتَعَدَ انت للمخاطب 7

 بدون اعالل مایتُضِرَ بدون اعالل ماوتُعَدَ انتما للمخاطبینِ 8

 بدون اعالل میتُضِرَ بدون اعالل موتُعَدَ انتم للمخاطبینَ 9
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 بدون اعالل یتِضِرَ بدون اعالل وتِعَدَ انت ةللمخاطب 11

 بدون اعالل یتماضِرَ بدون اعالل وتماعَدَ أنتما ینِتللمخاطب 11

 بدون اعالل نَّیتُضِرَ بدون اعالل نَّوتُعَدَ أنتن للمخاطبات 12

 بدون اعالل یتُضَرَ بدون اعالل وتِعَدَ أنا للمتکلم وحده 13

 بدون اعالل یناضَرَ بدون اعالل وناعَدَ نحن لغیرللمتکلم مع ا 14

«صرف مضارع ناقص»

 نوع إعالل يهدِیَ نوع إعالل ودعُیَ ضمیر صیغه ردیف

 اسکان يهدِیَ اسکان ودعُیَ هو للغائب 1

 بدون إعالل هدیانِیَ بدون اعالل وانِدعُیَ هما للغائبینِ 2

 حذف ونَهدُیَ حذف ونَدعُیَ هم للغائبینَ 3

 اسکان يهدِتَ اسکان ودعُتَ هی ةللغائب 4

 بدون إعالل یانِهدِتَ بدون إعالل وانِدعُتَ هما للغائبتینِ 5

 بدون إعالل ینَهدِیَ بدون اعالل ونَدعُیَ هن للغائبات 6

 اسکان يهدِتَ اسکان ودعُتَ انت للمخاطب 7

 لبدون إعال یانِهدِتَ بدون اعالل واندعُتَ انتما للمخاطبینِ 8

 حذف ونَهدُتَ حذف وندعُتَ انتم للمخاطبینَ 9

 حذف ینَهدِتَ حذف یندعِتَ انت ةللمخاطب 11

 بدون إعالل یانِهدِتَ بدون اعالل تدعوان انتما للمخاطبتینِ 11

 بدون إعالل ینَهدِتَ بدون اعالل تدعون انتن للمخاطبات 12

 اسکان يأهدِ اسکان أدعو أنا للمتکم وحده 13

 اسکان يهدِنَ اسکان ندعو نحن کلم مع الغیرللمت 14

 :مضارع مجزوم و امر ناقص     

گانه به جاي ساکن شدن حرف عله، حرف عله  4در صرف فعل امر حاضر و مضارع مجزوم در صیغه هاي 

کسيره  ( ي)ي و قبيل از  ضمه ييُ( و)حذف می شود، و حرکت ما قبل بدون تغییر باقی می ماند یعنی قبل از 

 :مثال. فتحه ييَي می گیرد( ا)قبل از  ييِي و

 دعُاُ ←( امر)و دعُ،      تَ    دعُلم یَ ←( ملَ منفی با)یدعو 
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و  4و  3و  1)و مضارع مجزوم در صیغه هاي ( 4و  3و  1)در فعل امر ناقص حرف عله در صیغه هاي : نكته

 .حرف عله حذف می شود( 14و  13و  11و  9و  7

«صرف أمر ناقص»

 نوع إعالل (يهدِتَ)امر  نوع إعالل (ودعُتَ)امر  ضمیر صیغه ردیف

 حذف إهدِ حذف دعُاُ انتَ للمخاطب 1

 بدون إعالل یاإهدِ بدون إعالل اوَدعُاُ انتما للمخاطبینِ 2

 حذف واإهدُ حذف وادعُاُ انتم للمخاطبینَ 3

 حذف يإهدِ حذف یدعِاُ انتِ ةللمخاطب 4

 بدون اعالل یاإهدِ إعالل بدون اوَدعُاُ انتما للمخاطبتینِ 5

 بدون اعالل ینَإهدِ إعالل بدون ونَدعُاُ انتنَّ للمخاطبات 6

«صرف مضارع مجزوم ناقص»

 نوع اعالل مضارع مجزوم نوع إعالل مضارع مجزوم ضمیر صیغه ردیف

 حذف هدِلم یَ حذف لم یدعُ هو للغائب 1

 بدون اعالل یاهدِلم یَ بدون اعالل اوَلم یدعُ هما للغائبینِ 2

 حذف واهدُلم یَ حذف والم یدعُ هم للغائبینَ 3

 حذف هدِلم تَ حذف دعُلم تَ هی ةللغائب 4

 بدون اعالل یالم تهدِ بدون إعالل اوَدعُلم تَ هما ینِتللغائب 5

 بدون اعالل ینَهدِلم یَ بدون إعالل ونَدعُلم یَ هن للغائبات 6

 حذف هدِم تَل حذف دعُلم تَ انتَ للمخاطب 7

 بدون اعالل یالم تهدِ بدون إعالل اوَدعُلم تَ انتما للمخاطبینِ 8

 حذف والم تهدُ حذف وادعُلم تَ انتم للمخاطبینَ 9

 حذف يلم تهدِ حذف یدعِلم تَ انتِ ةللمخاطب 11

 بدون اعالل یالم تهدِ بدون إعالل اوَدعُلم تَ انتما ینِتللمخاطب 11

 بدون إعالل ینَهدِلم تَ بدون إعالل ونَدعُلم تَ انتنَّ للمخاطبات 12

 حذف لم أهدِ حذف لم أدعُ انا للمتکلم وحده 13

 حذف لم نهدِ حذف لم ندعُ نحنُللمتکلم مع الغیر 14
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 : فعل صحيح

 ....و  ألَ، سَبَتَکَ: فعلی که هیچ یك از حروف اصلی آن حرف عله نباشد

 .هموز، مضاعف، سالمم: فعل صحیح به سه دسته تقسیم می شود

مهموز الفاء . اگر اولین حرف اصلی آن همزه باشد. باشد« همزه»فعلی که یکی از حروف اصلی آن : مهموز

و اگر سومین حرف اصلی « سأل»و اگر دومین حرف اصی آن همزه باشد مهموز العین مانند « أخذ»: مانند

 .«قرأ»: آن همزه باشد مهموز الالم می نامند مانند

 ...و  دَدَ، سَدَدَمَ: حرف هم جنس در حروف اصلی آن باشد 2فعلی است که : مضاعف

 ....و  مَلِوا، عَجُرَ، خَبَتَکَ: فعلی است صحیح که نه مهموز باشد و نه مضاعف، مانند: سالم

دید در آخر فعلی باشد شهر گاه تشدید در وسط فعلی باشد صحیح و سالم می باشد و هر گاه ت: 1 تذكر

 .، یستمدُّإستمرَّ: مثال. ضاعف می باشدمعموال م

در صيیغه جميع   « کيان »مثال در صيرف فعيل   . باید دقت شود که گاهی اوقات ممکن است مضاعف نباشد

 .می شود که این فعل معتل و اجوف است( نَّکُ)مونث 

ند و بعضی دیگر هم معتل هسيت  (ود)بعضی از فعل ها هم معتل و هم مضاعف می باشند و مانند : 2 تذكر

 (.جاء)مانند . مهموز و هم

هر گاه دو حرف شبیه به هم کنار هم باشند طبق قاعده إدغام به شرح زیير ادغيام   : إدغام فعل هاي مضاعف

 :صورت می پذیرد

 .دَّمَ ← دَدَمَ   : اولی ساکن و دومی متحرك باشد در هم ادغام می شوند: الف

  دَّرَ ← ددَرَ ← دَدَرَ: دومی ادغام می کنیم هر دو متحرك باشند، اولی را ساکن می کنیم و در: ،

هر دو متحرك باشند و قبل از ساکن باشد، در اینصورت حرکت اولی را به ما قبل می دهیم و سپس در : ج

 (:فك ادغام)صورت نمی پذیرد : در موارد زیر ادغام دُّمُیَ ← ددُمُیَ ← دُمدُیَ: دومی ادغام می کنیم

 .لَلزَزَ: جنس فاصله باشد گاه بین دو حرف همهر: الف

 . دنَدَمَ: گاه دو حرف هم جنس کنار هم باشند و اولی متحرك باشد و دومی ساکن باشدهر: ،

تيا   6ادغام صورت می پذیرد و از صيیغه   6طبق قواعد فوق در صرف فعل هاي ماضی مضاعف تا صیغه 

صیغه ادغام صورت نميی   12در و در مضارع ( فك ادغام)طبق قاعده ادغام، ادغام صورت نمی گیرد  14

دو وجه جایز است، هم از شيکل ادغيام   ( للغائب)اما در صیغه اول . فك ادغام می باشد 6گیرد و در صیغه 
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: از فعل مضارع حذف می شود و آخر فعل مضارع ساخته می شيود ( ت)شده مضارع ساخته می شود یعنی 

 :یز مانند فعل أمر دو وجه جایز می باشدأمدد و در مضارع مجزوم در صیغه هاي چهارگانه ن ←تمدد 

 دَّمُم یَلَ ← دُّمُیَ: می شود آخر مضارع مفتوح ييَي: شکل ادغام شده( الف

 دمدُلم یَ ← دُمدُیَ: شکل ادغام نشده( ،

«صرف أفعال مضاعف»

 ادغام مضارع ادغام ماضی صیغه ردیف
مضارع

 مجزوم
 ادغام

 ادغام رُّمُیَ ادغام رَّمَ للغائب 1
/رُّمُلم یَ

 رمرُلم یَ
 وجه جایز 2

 ادغام ارَّمُلم یَ ادغام انِرَّمُیَ ادغام ارَّمَ للغائبینِ 2

 ادغام وارُّمُلم یَ ادغام ونَرُّمُیَ ادغام وارُّمَ للغائبینَ 3

 ادغام رُّمُتَ ادغام ترَّمَ ةللغائب 4
/  رَّمُلم تَ

 رمرُلم تَ
 وجه جایز 2

 ادغام ارَّمُلم تَ ادغام انِرَّمُتَ ادغام تارَّمَ ینِتللغائب 5

 فك ادغام رنَمرُلم یَ ادغام رنَمرُیَ فك ادغام رنَرَمَ للغائبات 6

 ادغام رُّمُتَ فك ادغام رتَرَمَ للمخاطب 7
 رُّمُلم تَ

رمرُلم تَ 
 وجه جایز 2

 ادغام ارَّمُلم تَ ادغام انِرَّمُتَ فك ادغام مارتُرَمَ للمخاطبینِ 8

 ادغام وارُّمُلم تَ ادغام ونَرُّمُتَ فك ادغام مرتُرَمَ للمخاطبینَ 9

 ادغام يرِّمُلم تَ ادغام ینَرِّمُتَ فك ادغام رتِرَمَ ةللمخاطب 11

 ادغام ارَّمُلم تَ ادغام انِرَّمُتَ فك ادغام ماررتُمَ ینِتللمخاطب 11

 فك ادغام رنَمرُلم تَ ادغام رنَمرُتَ فك ادغام نَّرتُرَمَ للمخاطبات 12

 ادغام رُّأمُ فك ادغام رتُرَمَ للمتکلم  وحده 13
 لم أمُرَّ

 رلم أمرُ
وجه جایز 2

 ادغام رُّمُنَ فك ادغام رنارَمَ للمتکلم مع الغیر 14
لم نَمُرَّ

 رمرُلم نَ 
 وجه جایز 2
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« منصوبات»  

 :مفعول مطلق

، از جنس فعل یا هم معنی فعل خودش که براي تاکید و بیان نوع و عيدد بکيار ميی    مصدري است منصو

 . رود

 .مصدري که به عنوان مفعول مطلق قرار بگیرد حتما باید هم ریشه فعل جمله باشد

 .خدا را حتما یاد کنید: ترجمه ← ذکراً ذکروا اهللَاُ: مانند
 (نصو،اسم جامد و م« اذکروا»مصدر )مفعول مطلق تاکیدي   

 (بیانی)تاکیدي، نوعی : انواع مفعول مطلق

مشهور است و دلیل این که از « مفعول مطلق عددي»نوع دیگري از مفعول مطلق وجود دارد که به : توجه

 .کتا، عربی رشته هاي ریاضی و تجربی حذف شده است از توضیح آن صرف نظر می شود

در مفعيول  . )خود را مورد تاکید قيرار ميی دهيد   مصدر منصوبی است که فعل  :مفعول مطلق تأکیدي: الف

مطلق تاکیدي بعد از مصدري که مفعول مطلق واقع شده است کلمه اي به عنوان صفت یامضاف الیه نميی  

 .تنزیالً القرآنَ ل اهللُنزَّ           ،             إکراماًأباه  علیٌّ مَأکرَ: مثال  (.آید
 مفعول مطلق تاکیدي و منصو،         اکیدي و منصو،   مفعول مطلق ت     

«......ینيا، بيی شيك و    کامال، حتميا، قطعيا، یق  »: در ترجمه مفعول مطلق تاکیدي از کلماتی مانند  :1 نكته

 .خداوند با موسی قطعا سخن گفت: ترجمه       .تکلیماًاهلل موسی  مَکلَّ: مثال.کنیماستفاده می
 مفعول مطلق تاکیدي و منصو،    

 .مفعول مطلق تاکیدي براي از بین بردن شك و تردید مخاطب بکار می رود: 2 نكته

مصدر منصوبی است که کیفیت و چگونگی وقوع فعيل خيود را بیيان ميی     (: بیانی)مفعول مطلق نوعی : ،

( جمله وصفیه)ه مفعول مطلق واقع شده است صفت در مفعول مطلق نوعی یا بیانی بعد از مصدري ک. )کند

 .یعنِّ ال یزولُ         إیماناًی بربِّ آمنتُ: مثال(. یا مضاف الیه می آید
 جمله وصفیه    م مطلق نوعی   

چیزی نیست كه نتوانی باشی

چیزی نیست كه نتوانی انجام بدهی

چیزی نیست كه نتوانی داشته باشی
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 .بالغاً            اًإجتهادفی دروسه  التلمیذُ دَهَاجتَ    /    الفقراءِ       عیشَیعیش البخیل فی الدنیا 
 صفت       م مطلق نوعی                   مطلق نوعی  مضاف الیه               م     

هم چيون، ماننيد، هماننيد،    : بسیار، سخت به نیکی،»: در ترجمه مفعول مطلق نوعی از کلمات مانند: 1 نكته

کنيیم   همچون، چون، مانند، همانند، مثل، را زمانی استفاده می»کلماتی . ه می شوداستفاد« ......چون، مثل و 

 .به نیکی صبر کن: ترجمه ← جمیالً    صبراًبر فاصِ : مثال. می آید” الیه فٌمضا”که بعد از مفعول مطلق 
 صفت   یمطلق نوعم  

.  دمرد همچون توبه کنندگان طلب بخشش کر: ترجمه ← بینَائالتَّ إستغفارَ لُجُالرَّ رَغفَإستَ-
 مضاف الیه 

چنيین مصيادري   . گاهی اوقات مصادر منصو، به تنهایی و بدون فعل خيود در جمليه ميی آینيد    : 2 نكته

 :این مصادر عبارتند از( ق هستند، اگر چه بدون فعل خود آمده باشندمفعول مطل

«.....و  حتماً ، ، حمداًاهلل، عفواً اهلل، سبحانَ، معاذَو طاعةً ، سمعاً، أیضاً، جداً، حقاً، شکراًصبراً»

ول یشه مفعي هم« حتماً –ه سبحانَ –اهلل  معاذَ – و طاعةً سمعاً – جداً – أیضاً»می توان گفت کلمات : 3 نكته

در اول جمليه مفعيول مطليق    « حميداً  – معذرةً – رجاءً – حقاً – شکراً – صبراً»مطلق هستند اما کلمه هاي 

هستند، اما وسط جمله یا آخر جمله، فقط در صورتی مفعول مطلق هستند که هیچ عاملی بر آنها اثير نکنيد   

«شکراًمنا  ب الخالقُطل»در جمله « شکراً»: مثال. دیگري نگرفته باشند یعنی نقش هاي

 . ان می باشدخبرک « اًحقّی ربِّ عدُکان وَ»در جمله « حقاً»و « بَلَطَ»مفعول به است براي فعل 

مصادر افعال ثالثی مجرد قیاسيی  . امري ضروري است ي ایجاد مفعول مطلقداشتن مصادر افعال برا: توجه

 .نیستند بلکه نیاز به شنیدن و حفظ کردن دارند

می    و تنوین يييًييٍيييٌ« ال»الیه می گیرد، دقیقا مانند اسم مضاف  عول مطلق هنگامی که مضافٌمف: 4 تهنك

 «قینالمتَّ إحسانَ إلی المساکینَ نونَحسِأنتم تُ»: مانند. پذیرد
 (مضاف)م مطلق نوعی  

آن جانشینش می شود که به آن نائب مفعيول  « صفت»د و ق حذف میشوگاهی اوقات مفعول مطل  :5 نكته

«کثیراًفیه  دَهَو اجتَ هِبدرسِ بدأ الطالبُ»: مانند. مطلق می گوییم

«اجتهياداً »بيوده و  « کثیيراً  اًإجتهياد »نیز مفعول مطلق است کمه در اصل « کثیراً»کلمه  نائب مفعول مطلق

جانشینش شيده کيه بيه آن    « کثیراً»حذف شده و صفتش « اداًاجته»طلق نوعی بوده است و سپس مفعول م

 .نائب مفعول مطلق می گوییم
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مفعيول  . که بر زمان یا مکان وقوع فعل داللت می کند« منصو،»کلماتی هستند (: ظرف) : مفعول فيهه 

 :شرط می باشد 5فیه داراي 

ادل قید زميان یيا مکيان در    مع( 3بر زمان یا مکان وقوع فعل داللت می کند (  2اسمی است منصو، (  1

را بيرایش در نظير   « در»باید بتوانیم در اغلب موارد در ترجمه آن به فارسيی لفيظ   ( 4. زبان فارسی است

 (.نباشد.... مبتدا، فاعل، مفعول به و )جزء ارکان جمله نباشد و نقشی غیر از مفعول فیه نپذیرد ( 5. بگیریم

 : به این مثال ها توجه کنید

 .دینتان را برایتان کامل کردم( در امروز)امروز : ترجمه ←کم م دینَلکُ لتُاکم الیومَ  
مفعول فیه و منصو، 

 .پنج شنبه به مدرسه رفتم( در روز)روز  :ترجمه ←لخمیس ا یومَذهبت إلی المدرسه 
 مفعول فیه و منصو،                   

–مساء  –أمس  -غد –االن  – عند –نهار  –لیل  –بعد  –قبل  –صباح  –یوم  :ف زمانوظر 

 .....و  سنة – لحظة –اوال  – دائماً – عادة –شتاء   – أبداً – ً فورا –حین  –عشاء  –      انواع مفعول فیه

 (درون –میان )خالل  –حول  -قر،  –بین  –فوق  –تحت  –أمام  –جنب  – عند :ف مکانوظر         (ظروف)    
........إزاء و  –یسار  –یمین  –( به سوي)نحو  –( جا)حیث  -(نزد)لدي   –( نزد)لدن  –

( در –فيی  )زمانی که مفعول فیه واقع می شيوند داراي مفهيوم   ( ظرف مکان –ظرف زمان )کلمات فوق : توجه

می شيوند نيه   ” مجرور به حرف جر”قبل از این کلمات وجود داشته باشند « یف»اما اگر لفظ . می با شند

 .مجرور به حرف جر است« الجمعةِ فی یومِ هُرأیتُُ»در جمله « یوم»مثال کلمه . مفعول فیه

مفعول فیيه اسيت   « الجمعةِ یومَ أباكَ شاهدتُ»اما در جمله . مفعول به است« الجمعةِ یومَ أحبُّ»و در جمله 

 .می باشد« فی»اي معناي زیرا دار

برخی از اسم هاي استفهام و شرط که در زبان فارسی قید زمان و یا مکان به حسا، می آینيد و  : 1 نكته

 است ” محال منصو،”در عربی نیز مفعول فیه می باشد و چون از اسم هاي مبنی هستند إعرابشان 

 ....و ( هر جا)، أینما ( هر گاه)، إذا (کجا) أینَ ،( چه وقت)تی مَ: مانند

گاهی اوقات، مفعول فیه می باشند و آن زمانی اسيت کيه   « عض، بَلّکُ»اسم هاي اشاره و دو اسم   :2 نكته

 :مانند« .....و  یوم، شهر، سَنَة»: مانند. اللت کنندبعد از آنها کلماتی بیابند که بر زمان د

 الیوم        اهذ      الطالبُ      جاء
 عطف بیان و منصو، به تبعیت و محال منصو،  فیه م             
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 .األیامِ                بعضَ    الطالبُ  یأتی 
 مضاف الیه و مجرور     م فیه و منصو،                    

 .األیامِ                لَّکُ     الطالبُ    یأتی
 مضاف الیه و مجرور   مفعول فیه و منصو،                

 :ان گفتمی تو :3 نكته

این ظروف همیشه مفعول فیه هستند مگر زمانیکيه قبيل   هستند منصو،  و محالً” مبنی”ظروف زیر ( الف

 :از آنها حرف جر بیاید زیرا در این صورت مجرور به حرف جر می باشند

«.....اآلن، متی، أین، لما، إذا، أمس، حیث، هنا، هناك و »

این ظروف نیيز در صيورتی   (. بخاطر مضاف شدن)یرند هستند ولی تنوین نمی گ« معر،»ظروف زیر ( ،

 : مفعول فیه هستند که قبل از آنها حرف جر نیامده باشد

« ..نحو، خالل، أثناء، أمام و  جنب، فوق، عند، بین،وراء،قبل،تحت،خلف،»

«فيی »گیرند و در صورتی مفعول فیه هستند که معناي حرف  نتوین میهستند و ” معر،”ظروف زیر ( ج

 :قبل از آنها باشد (در)

«......، شهر، عشاء ولیل، نهار، یوم، ظهر، اسبوع، سنة، عام، لحظة صباح، مساء،»

مفعيول  »می دهد و در آن صورت « هنگامی که»بر سر فعل ماضی و گاهی مضارع معناي « امَّلَ»: 4 نكته

 .کنم هنگامی که به تو نگاه می ←أنظر إلیك  امَّلَ: منصو، است و محالً« فیه
 مفعول فیه و محال منصو،     

بر حسب معنا و موقعیت می تواند ظرف زمان و یا مکان باشد، اگر ظرف زمان باشيد بيه   « عند»: 5 نكته

. ترجمه می شود« نزد»و اگر ظرف مکان باشد به صورت « وقت، هنگام»صورت 

 .الغرو،ِ عندَالمسجد إلی  أذهبُ/     التلمیذِ عندَالکتا، : مانند

 .روم کتا، نزد دانش آموز است     هنگام غرو، به مسجد می

مفعيول  »گاه بعد از فعل، اسم مکان از جنس فعل بصورت منصو، بیاید، نقش آن اسم مکيان،  هر : 6 نكته 

 مفعول فیه و منصو،.  العلماءِ مجلسَ جلستُ: مثال. می باشد« فیه

را در هنگام وقيوع  .....( فاعل، نائب فاعل، مفعول و )چگونگی یك اسم  کلماتی که در جمله حالت و: حال

یيا  « ذوالحيال ».....( فاعل، نائب فاعل، مفعيول و  )نامیده می شود و به آن اسم « حال»فعل نشان می دهد، 

. است« قید حالت»معادل حال در زبان فارسی . صاحب حال می گویند
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 .آموز خندان آمد دانش: ترجمه: ضاحکاً       الطالبُ جاء : مانند
 حال منصو،      ذوالحال               

 .واقع نمی شود« ذوالحال»مبتدا و مضاف الیه معموال : توجه

 .آید می« جمله اسمیه و جمله فعلیه  مفرد،»غالبا به یکی از سه صورت « حال» :اقسام حال

و منصو، کيه صياحب حيال و      نکره،  ،(اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه)اسمی است مشتق  :حال مفرد

 .حالت آن را بیان می کند

توانيد بصيورت مثنيی و     لمه است پس بنابراین حال مفرد ميی در حال مفرد یك ک« مفرد»منظور از  :توجه

.منصو، است(1 : هاي زیر است راي ویژگیحال مفرد دا. جمع قرار گیرد

.ل معرفه استاما ذوالحا( مگر اینکه معرفه به اضافه شود)نکره است  (1

. باشد( مثل اینکه اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم مبالغه)مشتق است  (2

.مطابقت کند( مفرد و مثنی و جمع)و عدد ( مذکر و مونث)با صاحب حال از نظر جنس  (3

 :در جمله هاي زیر به مطابقت حال مفرد با ذوالحال توجه بفرمایید

 مفردحال         ذوالحال                              حال مفرد     ذوالحال 
 سالمةً          سافرةُت    المُلَصَوَ                      سالماً     سافرُالمُ      لَصَوَ

 سالمتینِ      سافرتانِلت    المُصَوَ                    مینِسالِ        سافرانِالمُ     لَصَوَ

 سالماتٍ       سافراتُلت   المُصَوَ                    مینَسالِ    سافرونَالمُ    لَصَوَ

اميا    به خودي خود نقش نیست و با توجه به نقشی که در جمله دارد إعرا، می پيذیرد، « ذوالحال»: توجذه 

 :مانند. است« منصو،»به خودي خود نقش است و إعرابش « حال»

فاعل جمله و مرفوع می باشيد  « المومنُ»حال و منصو، است و  «متواضعاً»که « متواضعاً ومنُی المُلِّصَیُ»

 .و ذوالحال نیز هست

گاهی اوقات مبتدا و خبر به عنوان حال جمله اسمیه در جمله می آینيد و آن زميانی    :حال جمله اسمیه – 2

 . است که این مبتدا و خبر پس از جمله اي بیایند که آن جمله به اسم معرفه اي ختم شده باشد

لبته به شرط این که معناي جمله ما قبل این جمله ي حالیه اسمیه، کامل بوده و ارکان اصلی آن آمده باشد و ا ین دو جمله ا)

 :مثال(. از لحاظ معنی با هم مرتبط باشند

«،حال جمله اسمیه و محال منصو» .الغرفةِ        فی       بٌالعِ          هو         و        الطفلَ     رأیتُ -

خبر         مبتدا   واوحالیه     ذوالحال    -

.کودك را دیدم در حالی که در اتاق بازي می کرد: ترجمه -
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«محال منصو،وحال جمله اسمیه »         .ةٌ محفظ          هِیدِبِ          الطالبُ        جاء  -
مبتداي موخر ،     بر مقدم خ     ذوالحال     

حالیه می تواند بیاید یا نیاید، اما اگر در ابتداي حيال جمليه اسيمیه    « واو»قبل از حال جمله اسمیه، : توجذه 

 .ضروري است« واو حالیه»ضمیر منفصل مرفوعی آمده باشد، آمدن 

«ل جمله اسمیه محال منصو،حا»       .مسرورٌ          هو           و        الطالبُ    جاء        : مثال

خبر          مبتدا     واو حالیه     ذوالحال     

 .غیر عامل است و از طریق آن می توان جمله حالیه را تشخیص داد« واو حالیه»: توجه

جمله فعلیيه  ) گاه پس از کامل شدن معناي یك جمله و آمدن ارکان اصلی آن، فعلیهر: حال جمله فعلیه 3

 . پس از یك اسم معرفه بیاید، این جمله فعلیه در حال جمله فعلیه می نامند( اي

البته به شرط این که معناي جمله ما قبل این جمله حالیه فعلیه، کامل بوده و ارکان اصلی آن آمده باشد و )

 :مثال(. این دو جمله از لحاظ معنی با هم مرتبط باشند

 .محفظةً حملُیَ           الطالبُ     جاء  -
 محال منصو، –حال جمله فعلیه  ذوالحال                    

 .آمد در حالیکه می خندید دانش آموز ← ضحكُیَ جاء التلمیذُ
 حال جمله فعلیه محال منصو، –فعل و فاعله هو مستتر             

باشد، « نکره»قبل از اسمیه و فعلیه  اگر کلمه. است« معرفه»( اسمیه و فعلیه)کلمه قبل از حال جمله : توجه

«جمله حالیه»می نامند نه « جمله وصفیه»این جمله را 

 «و بعد المعارف أحوال تکرات صفاالجمالت بعد النّ»

 جمله ها بعد از نکره صفت هستند و بعد از معرفه حال: ترجمه

 (جمله حالیه)     . ن فرسهمِ سَئِد یَقَو          الفارسُ    صاح: مثال
 حال جمله فعلیه و محال منصو،       معرفه    

 (جمله وصفیه.      )هادرسَ    بُتکتُ          ةٌطالبت سَجلَ
 و محالً مرفوع نکره     جمله وصفیه  

ه نمی آید مگر اینکه فعلی که حال واقع می شود، ماضی و همرا« واو حالیه»قبل از حال جمله فعلیه : نكته

 :مثال. باشد« ملَ»و یا مضارع همراه با « قد»با 

 .هادرسَ بکتُم تَلَ          و ت الطالبةُسَجلَ/ ها درسَ تبَتَد کَقَ       و  البةُت الطّسَجلَ
 واو حالیه     حال جمله فعلیه          واو حالیه  حال جمله فعلیه             
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میر بارز و مستتر است هر چند کيه مرجيع ضيمیر آن در جمليه موجيود      گاهی اوقات ض« ذوالحال»: نكته

 ینِضاحکَ     باهَذَ    التلمیذانِ            :مانند. باشد
 .در ذهبا« ا»حال مفرد و منصو، و ذوالحال آن ضمیر بارز 

 .مجتهداً  جاءَ التلمیذُ
 .جاءدر « هو»مستتر حال مفرد و منصو، و ذوالحال آن ضمیر        

فاعيل اسيت یيا    « ذوالحيال »گاهی اوقات فقط مفهوم عبارت به ما کمك می ند که تشخیص دهیم  :نكته

 :؟ به این مثال ها توجه کنیدبه مفعول

 .    گرسنه بود[ ودكک]مادر به کودکش شیر داد در حالیکه  ← ةًعجائِ          هاطفلتَ مُّت االُعَضَرَ
          حال(   مفعول)ذوالحال  

در عبارت فوق مفهوم جمله به ما کمك می کند که ذوالحال ، مفعول است زیرا قطعيا ایين ميادر    : توضيح

«طفلية »حال براي ذوالحال « گرسنه»ی به معن« جائعة»گرسنه اش شیر می دهد، سپس  است که به کودك

.    او غذا دادکه نسبت به کودکش دلسوز بود به  مادر در حالی ←علیها  ةًشفقمُ    هاطفلتَ    مُّاالُ  ت مَأطعَ .است

حال            (فاعل)ذوالحال  

است زیيرا ایين   ” فاعل”در این عبارت نیز مفهوم به کمك ما می آید تا تشخیص دهیم ذوالحال، : توضيح

 .لش براي کودکش می سوزد و با مهربانی به او غذا می دهدمادر است که د

«.......[ ه و ، وحيدَ وحيدكَ : گاه همراه ضمیري بیایيد هر]حد ، وَ [گاه بعد از آن فعلی بیایدهر] کیفَ،معاً»کلمات : نكته

 : مثال. دارند و منصو، می باشند” حال”نقش 

 .ال شریك له هُحدَوَ؟       ال إله اال اهلل جئتَ کیفَ
 حال و منصو،        حال و محال منصو،  

 :مانند. باشند« منفی»جمله حالیه اسمیه و فعلیه می تواند : توجه

 .مناسب ترٍبسِ زینَجهّم مُستُولَفاحذروا أن تخرجوا من البیت 
 (منفی)حال جمله اسمیه محال منصو،  

 .اینکه از خانه خارج شوید در حالیکه پوشش مناسبی ندارید بپرهیزید از: ترجمه

. خورشید طلوع نکرده بود [  هنوز]بر دشمن هجوم بردیم در حالی که  ←الفجر  طلعم یَلَو  دوِّمنا علی العَجَهَ
( منفی)منصو،  حال جمله فعلیه محالً 
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بعیت می کند، بدین صورت که اگر فعلی که حال واقع زمان جمله حالیه از زمان جمله قبل از خود ت: نكته

می شود ماضی باشد و فعل جمله قبل از آن نیز ماضی باشد جمله فعلیيه اي کيه حيال اسيت بيه صيورت       

 .ترجمه می شود” ساده”یا « ماضی بعید»

بسیاري را به ما آموخته بود  معلم خارج شد در حالیکه مطالب :ترجمهکثیرةً     أشیاءَ نامَلَّعَو قد  المعلمُ جَرَخَ: مثال

 (آموخت)

اما اگر در جمله اي که حال واقع شده است فعل مضامرع وجود داشته باشيد و در جمليه قبيل از آن، فعيل     

 :مثال. ترجمه می شود« ماضی استمراري»ماضی باشد، فعل مضارع به صورت 

 .که به زبان عربی صحبت می کردمعلم آمد در حالی ←« باللغةِ العربیةِ مُو هو یتکلَّ المعلمُ جاءَ»

 :عین الحال      :سؤال

.علم تطلَ مسُو الشَّ یومٍ کلَّ من النومِ ی استیقظُإنِّ (1

.عنها جیبُه لم یقدر یُولکنَّ مورِاالُ ه عن حائقِسألَ (2

.سیانمن النٍِّ نقصُو تَ ركِالدّ ن قوةِثرید مِ هنیةالذِّ مریناتُالتّ (3

 :نی ما کنت معهماولکنَّ للُّغةِ العربیَّةِبا هاتِمع صدیقَ مُکانت تتکلَّ (4

    :تمییز   

 :تمييز 

 : ویژگی هاي تمییز. می گویند« تمییز»به اسمی که ابهام موجود در جمله را بر طرف می کند 

در بسیاري از موارد در ترجمه تمییز از کلميات  ( 4نکره است ( 3معموال جامد است ( 2منصو، است (  1

: مثال. استفاده می شود« .......جهت، از نظر، و از لحاظ، از »

تمییز            تمییز    ←     أخالقاًهم أحسنُ أیماناً ومنینَالمُ لَأکمَ

 .کامل ترین مومنان از لحاظ ایمان بهترین شان از لحاظ اخالق است

 .او از نظر کوشش از من بهتر و بیشتر است ← إجتهاداًی نِّمِ کثرُهو أ

 (نسبت)، جمله ( ذات)مفرد : ز به دو دسته تقسیم می شودتمیی 

استاد حقیقی كسی نیست كه بیشترین شاگردان را داشته باشد، بلکه كسی است كه

.ترین استادان را پرورش بدهدبیش

.كنی نتیجه فکری است كه در مورد آن چیز داریآنچه تو در این دنیا تجربه می           
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اصوال تشخیص تمییز آسان است زیرا مواردي وجود دارند که پس از آنها تمییز مفرد می آید و آن موارد 

(               تمییز مفرد: )عبارتند از

تمییز منصو،     .اًفاحّتُ کیلواً اشتریتُ.....(: مثقال، عزام، کیلو، کیلوعزام و )وزن  (1

تمییزمفرد    .قماشااشتریت مترأ  ..( :هکتار و  –کیلومتر  –متر)مساحت و اندازه  (2

تمییزمفرد.  شایاًبتُ کوباً شَرِ......( : کأس و-کو، -قَدَح) جم پیمانه و ح (3

.قلماً رَعشَ دَو أحَ بٍتُکُ ثالثةَ اشتریتُ  (:معدود آنها تمییز است)به بعد  3اعداد  (4

 مفردتمییز  مفرد          تمییز           

 .اسم نکره منصوبی که ابهام جمله ما قبل را بر طرف می کند(: نسبت)تمییز جمله  – 2

 :مواردي که پس از آنها تمییز جمله می آید عبارتند از

 .ی باشدتمییز م( با فاصله و بدون فاصله)منصو، و جامد که بعد از اسم تفضیل بیاید   اسم نکره،(  1

  .نجاحاً اسِالنّ  اکثرُهو : مثال
 (تمییز جمله)اسم تفضیل     تمییز و منصو،          

خيو،، خيو، تير،    »هر کدام به ترتیب در سه معناي مختلف یعنی به صيورت  « خیر و شر»دو اسم : نكته

«خوبتر، بهتيرین »این دو اسم اگر در معناي اسم تفضیل یعنی . به کار می روند« بد، بدتر، بدي»و « خوبی

 :مثال. می آید« تمییز»آنها  بکار روند براي رفع ابهام به تمییز نیاز دارند و سپس از « بهتر، بدترین»و 

 .او بهترین آنها از نظر اخالق است ← أخالقاً   همخیرُ   هو
 اسم تفضیل    تمییز 

 .او بدترین آنها از نظر اخالق است ←. اًأخالق   همشرُّ   هو
 م تفضیل    تمییزاس  

 :اسم نکره و منصو، و معموال جامدي که بعد از افعال زیر می آید، تمییز می باشد(  2

– نُتحسَّي یَ – نَحسَّي ، تَ(پیشيرفت کيرد  ) مُدَّیتقَ – مَدَّ، تقَ(پر شد) یمتلیءُ – ، امتألَ(زیاد شد) یزدادُ – زدادَإ] 

بيزر ) رَبُ، کَ(کافی است) یَفَ، کَ(نیکو شد) ،َ، طا(تجاري ساخت، شکاف) رَجَ، فَ(خو، و نیکو شد) نَسُحَ

[......و  (مشهور شد) ، إشتهر (انتخا، شد) ،إنتخب (زیاد شد) رَثُ، کَ(شد

 .لقاًخُ الطالبُ نَسُحَ                       نفوساً المسلمونَ یزدادُ: مثال
نسبت و منصو، یزتمی                 نسبت و منصو،   تمییز   
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اگير چيه مشيتق    « شيهیداً »و « حافظياً »کلمات « شهیداً باهللِ یَفَکَ»و « حافظاً خیرٌ فاهللُ»در دو جمله : توجه

 .هستند، تمییز هستند

بوده است یعنی قبل از اینکه تمییيز  ” ل و مفعول و مبتدافاع”( در اصل)تمییز نسبت منقول از : اصل تمییز

 .واقع شود نقش هاي فاعل و مفعول و مبتدا را داشته است

بيوده  ” مبتيدا ”اگر جمله اسمیه باشد یا اینکه در جمله، اسم تفضیل موجود باشد، تمییز در اصل : مبتدا – 1

 ز است و ما می توانیم آن را به صورت مبتدا تمیی« صبرأ»کلمه ي : صبراًی نِّمِ هو اکثرُ    :مثال. است

 :  ترجمه کنیم و اصطالحا گفته می شود تمییز در اصل مبتدا بوده است

 . صبر او از من بیشتر است ←ی نِّمِ اکثرُ هُبرُصَ

 مبتدا

 . بوده ا ست” فاعل”اگر جمله فعلیه باشد و فعل جمله تام و الزم باشد تمییز در اصل : فاعل – 2

 کنیم و فاعل ترجمهتمییز است و ما می توانیم آن را به صورت « خلقاً»کلمه ي  :لقاًخُ الطالبُ ا،َط: مانند
 فعل الزم         تمییز      

: گوییم تمییز در اصل فاعل بوده است و می توانیم جمله فوق را به ایين صيورت تعبیير کنيیم    می اصطالحاً

         .شداخالق دانش آموزان نیکو : الطالبِ لقُخُ طا،َ
 فاعل    

 .زمانی که در جمله فعل متعدي باشد، تمییز در اصل مفعول به بوده است: مفعول به – 3

 ”مفعول به”تمییز است و ما می توانیم آن را به صورت « عیوناً»کلمه : عیوناً االرضَ رناجَّفَ: مانند
 تمییز     فعل متعدي    

 است و می توانیم جمله را به این بوده” مفعول به”ته می شود تمییز در اصل ترجمه کنیم و اصطالحا گف

( جاري ساختیم)چشمه هاي زمین را شکافتیم : األرضِ یونَعُرنا جَّفَ                               : شکل تعبیر کنیم
 مفعول به
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:  استثناء

«اإلَّي »کنیم از استثناء استفاده کيه ادات آن   هر گاه در عربی بخواهیم کسی یا چیزي را از حکم ما قبل جدا

تشکیل می شود و اعرا، آن در اکثر اوقات « اسيتثناء »+ « ادات استثناء»+ « مستثنی منه»است و از سه رکن 

 .است” منصو،”

 .است« مبنی بر سکون  حرف، غیر عامل،»می باشد که « اإلّ»مهمترین ادات استثناء 

 .دانش آموزان حاضر شدند به جز محمد ← حمداًمُ         اإلَّ    الطال،ُ رَضَحَ    : مثال
 مستثنی مستثنی منه   ادات                  

 .دانش آموزان موفق شدند به جز دانش آموزان تنبل ← تکاسلَالمُ       اإلَّ       ذُمی التال     حَجَنَ
 مستثنی     ادات    مستثنی منه  

. دي خود نقش نیست و با توجه به نقشی که در جمله دارد و إعرا، می پذیردبه خو« مستثنی منه»: توجذه 

 .به خودي خود نقش محسو، می شود و نیازمند نقش دیگري نیست« مستثنی»اما 

 .واحداً    ا        إلَّ     التالمیذُجاء   

مستثنی و منصو،   (   فاعل)مستثنی منه    

 : دقت کنید

است و به آن مسيتثناي تيام یيا    ” منصو،”منه در جمله موجود باشد إعرا، مستثنی، گاه مستثنی هر – 1

 : مشاهده کردیم و همچنین مانندمانند مثال هایی که . متصل می گوییم

 الجمعةِا إلَّ إلی المدرسةِ یومٍ کلَّ أذهبُ
 (تام)مستثنی و منصو،      مستثنی منه و مفعول فیه     

ميی  « مسيتثناي مفيرغ  »ا به کلمه پس از إلَّ( حذف شده باشد)له موجود نباشد اگر مستثنی منه در جم – 2

 : مانند. گوییم که چنین جمله اي، منفی یا استفهامی است

 .الحقَّ      اإلَّ    لقُال تَ    ،         ( فاعل)  طالبٌا            الَّ رَضَما حَ
 (مفعول به)مستثناي مفرغ و منصو،            نهی          مستثنی مفرغ و مرفوع      (   منفی)نفی فعل 

 االحسانا إلّ االحسانِ جزاءُ لهَ 
 (خبر مرفوع)مستثناي مفرغ و مرفوع    استفهام          

 :إعرا، مستثنی

به عبارت دیگر اگير جمليه   . می باشد« منصو،»إعرا، مستثنی  در جمله موجود باشد،« مستثنی منه»اگر 

به این معنی است که « اإلَّ»کامل بودن جمله قبل از . کامل باشد، اعرا، آن منصو، است« اإلَّ»اي قبل از 
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فاعل، خبر مبتيدا، اسيم و خبير افعيال      فاعل، نائب: از قبیل. آمده باشد ارکان جمله باید قبل از ادات استثناء

اما اگير جمليه قبيل از ادات    . اسم و خبر الي نفی جنس، مفعول به ناقصه، اسم و خبر حروف مشبهه بالفعل،

. ، اعرا، مستثنی تابع إعرا، مستثنی منه مخدوف اسيت (یعنی مستثنی منه در جمله نباشد)استثناء کامل نباشد 

 .از طریق معناي جمله دریابیمو باید آن را ( مرفوع یا منصو،)

  :براي تشخیص مستثناي مفرغ دو ویژگی را باید در نظر داشته باشیم: توجه

 .حذف مستثنی منه( 2منفی یا استفهامی بودن جمله    (  1

در واقع مستثناي مفيرغ  . را در نظر بگیریم« ....رجل، شیء و « شخص»وف را می توانیم مستثنی منه محذ

که در جمله پیدا می کند إعرا، می پذیرد و بهتيرین راه بيراي تشيخیص إعيرابش ایين       با توجه به نقشی

  :در نظر بگیریم که دریابیم که إعرابش بایيد مرفيوع باشيد یيا منصيو،     « اإلّ»لفظ است که جمله را بدون

 (مفعول به و منصو،)مستثناي مفرغ و منصو،        اهللَ   اإلَّ  وادُال تعبُ      :مثال

 ( مستثنی منه مخدوف است)در جمله قبل از إال نیامده است « وادُال تعبُ»مثال، مفعول فعل  در این

 تابع اعرا، مستثنی منه مخدوف است ( اعرا، مستثنی)« اإلَّ»بنابراین اعرا، بعد 

است و « منصو،»باشد معموال إعرا، مستثنی « جمیع  کل،»کلمه هاي « االَّ»اگر در جمله قبل از : 1 نكته

 .مفرغ نیست وع استثناءن

 :توجه کنید. منصو، باشد یا تقدیراً ، محالًمستثنی می تواند فرعاً: 2 نكته

 .الفاسقینَ     اإلَّ      احدٌ اهللِ ر بآیاتِما یکفُ(  1
(        جمع مذکر سالم)مستثنی و منصو، به اعرا، فرعی    مستثنی منه   

 «آمنوا  الذینَ  اإلَّ سرٍلفی خُ االنسانَ إنَّ، والعصرِ»(  2
 منصو، مستثنی و محالً     مستثنی منه             

 أبی  اإلَّ  جالِالرِّ  کلُّ  جاء»(  3
 (خمسه اسماء )مستثناي منصو، به اعرا، تقدیري      مستثنی منه            

. عام تر و کلی تر از مستثنی باشد تا بتوانیم مستثنی را از آن جيدا کنيیم  باید  هشمستثنی منه همی  :3 نكته

 .واحدةً  ةًتلمیذ          اإلَّ       التلمیذاتِ     رأیتُ: مانند
 (مفرد مونث)مستثنی    (  جمع مونث)مستثنی منه              

م گزینيه مسيتثنی،   باشد یعنيی در کيدا  « مفرغاً سَن المستثنی لیعیِّ»اگر عبارت سوال به صورت : تذكر

ال بيه صيورت   به عبارت ساده تر در کدام گزینه مستثناي تام آمده است و اگر عبيارت سيو  . مفرغ نیست
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یعنی در کدام گزینه مستثنی منه، مخدوف است و یا به عبيارت سياده    باشد، « فاًعین المستثنی منه محذو»

 تر در کدام گزینه مستثناي مفرغ آمده است؟

لذا در ترجمه این دو کلمه باید دقت . هستند« ختصاصحصر و ا»داراي معناي « ماا، إنَّإلَّ»کلمات : 4 نكتهه 

 . فراوان شود

را در استثناي مفيرغ ميی تيوان بيه صيورت      « اإلَّ»حرف . معنی می دهد« به جز، مگر  فقط و تنها،»: «اإلَّ»

 .ترجمه کرد و جمله را هر چند که منفی باشد مثبت ترجمه کرد« فقط، تنها»

 .فقط خدا را بپرستید ←« ا اهللَدوا إلَّبُال تعُ»: مانند

 .معنی می دهد« ........بی شك، همانا و  تنها، فقط،»: «ماإنَّ»

 .من فقط بشري مثل شما هستم ←« ......م کُثلُمِ رٌشَما أنا بَإنَّ»: مانند

 .محصور شده است« رشَبَ»در مثال فوق کلمه 

 : نادیمُ     

 .می باشد« صدا زده شده، مورد خطا، واقع شده»معنی  منادي در لغت به 

می باشد و در نحو، به اسمی که مورد ندا و خطيا،  « مفاعلة»مشتق و ا سم مفعول از با، « منادي»کلمه 

 .می آید« یا»واقع می شود می گویند که اکثر اوقات پس از حروف نداي 

 .سکون استمی باشد که غیر عامل و مبنی بر « یا»مهمترین حرف ندا 

 .مفرد، مضاف، شبه مضاف: انواع منادي

منصو، است  و محالً  می باشد که اعرا، آن مبنی بر ضم ييٌي( اسم)یك کلمه : مناداي مفرد – 1

 علی االرضِ خلیفةً ا جعلناكَإنَّ داودُیا                                                         قدسُیا : مثال
 منصو، علم مبنی بر ضم محالً –مناداي مفرد               بر ضم و محال منصو، مبنیمناداي علم مفرد  

. زیرا مبنی بر ضم است و تنوین ویژه کلمات معر، است مناداي علم، تنوین نمی گیرد،: جهتو

. منصو، است  منادي می شود و مبنی بر ضم و محالً( خاص)اسم علم درآن یك : مناداي علم( الف

 .ق مناداي علم می باشندمثال هاي فو

و ه ( منظورمان با اوسيت . )در آن اسم نکره اي منادي می شود که مورد نظر ماست: مناداي نکره مقصوده( ،

 :مثال(   یك اسم باشد ولی علم نباشد)   .است« مبنی بر ضم و محال منصو،»مانند مناداي علم 

 معلمةُیا                                                                    تلمیذُیا    
 مبنی بر ضم و محال منصو،  مناداي نکره مقصوده، مبنی بر ضم و محال منصو،                      مناداي نکره مقصوده،
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منيادي  ( خياص )فرق مناداي علم با مناداي نکره مقصوده این ا ست که در مناداي علم، اسيمی عليم   : توجه

 . مناداي نکره مقصوده اسمی غیر علم منادي واقع می شود واقع می شود اما در

. است( ظاهري یا تقدیري)این نوع منادي مضاف الیه دراد و اعرا، آن منصو، : مناداي مضاف – 2

 .المدرسةِ تلمیذاتِ،          یا        احمینَالرَّ رحمَأ،        یا     عواتِالدَّ جیبَمُیا               :مثال
منصو،مناداي مضاف و           منصو،مضاف و مناداي      منصو،  مناداي مضاف و      

: مانند. و تنوین نمی پذیرد« ال»مناداي مضاف همانند اسم مضاف : توجه

. نادرست است« ِوعدال یا صادقاً»یا « الوعدِ یا الصادقَ»پس  ← الوعدِ صادقَیا  
 مناداي مضاف و منصو،

حذف شود و حرکت کسيره  « یاء»باشد جایز است آن ( ي)مضاف به یاء متکلم وحده   هر گاه منادي،: نكته

اعرا، ( حذف و عدم حذف)باقی بماند که در هر دو صورت « یاء»در انتهاي منادي به عنوان عالمت  ييِيي

  : مانند. است« تقدیري»منادي 

 (اي پروردگارم) ر،ِّیا  ←ی یا ربِّ                               (اي قوم من) قومِیا  ←قومی  یا
 منصو، مناداي مضاف و تقدیراً                                 منصو، مناداي مضاف و تقدیراً  

ظر معنا به کلمه پس از خود نیاز دارد و مضاف الیه ندارد اما از ن  این نوع منادي،: مناداي شبه مضاف – 3

این نوع منادي، تنيوین نصيب   . می آید« ، جمله وصفیه(مفعول فیه)جار و مجرور، ظرف »غالبا پس از آن 

 : مثال. ييًي دارد

 .مُتعلَّیَ           طالباً   یا      /       اهللِندَعِ   وجیهاَ    یا  ثنا  أغِ    /    العبادِبِ           بصیراً     یا  
 جمله وصفیه   مضافمناداي شبه              ظرف     مضافمناداي شبه        مناداي شبه مضاف    جار و مجرور  

 و منصو،   و منصو،                                             و منصو،     

: اگر . باشد« ال»هر گاه اسم داراي : نكته

 .مُها العالِیا أیُّ ←مانند . می آوریم« هاأیُّ»مذکر باشد قبل از آن ( الف

 .تها العالمةُیا أیَّ ←مانند . می آوریم« هاتُأیَّ»مونث باشد قبل از آن ( ،

 .ندمناداي نکره مقصوده هست« هُأیَّ»یا « يُّأ». حرف ندا می باشد« یا»اینصورت در 

و اگير مشيتق باشيد    « عطف بیيان »اگر جامد باشد « هاتُأیّ»یا « هاأیُّ»حرف تنبیه است و اسم پس از « ها»

 .است« مرفوع»است که در هر دو صورت « صفت»

 .داراي ویژگی هاي زیر است« أیتها –أیها »اسم بعد از : توجه

 .ت استگر مشتق باشد صفاگر جامد باشد عطف بیان است و ا مرفوع است و(  1
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. است« ال»داراي (  2

 .قت می کندمطاب« ایها و ایتها»در جنس با (  3

آنهيا حيذف ميی    « نيون »اگر اسم هاي مثنی یا جمع مذکر سالم، مناداي مضافه واقع شوند نون آنها : نكته

 :مانند. شود

 (اي دو مسلمان جهان)م می العالَسلِیا مُ ←    مالعالَ« سلمینَمُ»یا           

 (اي معلمان مدرسه) می المدرسةعلِّیا مُ ← المدرسة« مینَعلِّمُ»یا       

 . باشند می« ي»منصو، به اعرا، فرعی « میلِّعسلمی یا مُمُ»که در این صورت 

سيبك و   گاهی اوقات حرف ندا از جمله حذف می شود و بهترین راه بيراي تشيخیص ایين مسيأله،    : نكته

به این صورت که اگر در جمله فعل امر، نهی، و یا فعيل مخاطيب آميده    . سیاق و معنا و مفهوم جمله است

 : مانند. می توان نتیجه گرفت که حرف ندا حذف شده است. باشد

 .آمده استحذف شده زیرا در جمله فعل نهی « یا»حرف نداي  ←؟   مّاالُ کالمَ سمعینَتَهل  ةُسمیر 
 مناداي علم   فعل مخاطب

 .استحذف شده زیرا در جمله فعل نهی آمده « یا»حرف نداي  ←. یناإن نَس ناذواخِتُ  ال      ناربَّ 
 مناداي مضاف  فعل نهی

در آخير آن  ( مّ)« ميیم مشيدد  »حذف می شود و به جاي آن « یا اهلل»گاهی اوقات حرف ندا در جمله : نكته

 (مناداي علم)   مَّلهُلّأ ←« یا اهلل». می آید

همچنین ضمیر مخاطب در جمله، نشيانه اي بيراي وجيود منيادي و هيم      وجود فعل مخاطب و أمر و : نكته

 : مانند. وجود فعل و ضمیر غائب در جمله، نشانه اي براي عدم وجود منادي استچنین 

 .گرفته استمورد خطا، قرار « محمد»به مدرسه می روي؟ ! محمد[ الی]؟ الی المدرسة ذهبتَ     دمحمَّ
 فعل مخاطب    منادا 

 .نگرفته استکسی مورد خطا، قرار  ←محمد به مدرسه می رود . إلی المدرسةِ  بُذهَیَ   دمحمّ
 فعل غائب         

حذف شده و بيه جياي آن   « ي». بوده است« بیأ»مناداي مضاف است که در اصل « أبتِ»کلمه ي : نكته

«...........ی إنِّ أبتِیا  یهِألبِ فَاذ قال یوسُ »: مثال. قرار گرفته است« ت»
 مناداي مضاف  
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یا « »یا اهللَ« »العالمین یا ر،ِّ« »د الشهداءیا سیِّ»، « یا ابوالفضل»طبق قواعدي که تاکنون آموختیم : توجه

 الشيهداء، یيا ر،َّ  دَیيا سیِّ   یيا أباالفضيل،  »از لحاظ إعرا، نادرست هستند و صحیح آنها به ترتیب « فاطمة

 .، است، یا فاطمةالعالمین، یا اهللُ

ي بيوده اسيت و   + زیيرا واليدین   .. منصو، به اعيرا، فرعيی اسيت   « یا والديَّ»إعرا، منادي در : نكته

 .به آن اضافه شده است« ي»دارد اگر چه ضمیر ” فرعی”مثنی بوده و إعرا، « والدین»

 :باقیعن ال یختلفن المنادي عیِّ: سؤال

 .کم فیك من االسرار  یا أیها اللیل،( 2        .         یا أهل الفضل، جودو بأموالکم(  1

 .لدکم یا جنودارفعوا أعالم ب(  4       .   ا خطره ، ال تلعبی بالنار النهیا طفلة(  3

 :حروف و مباحث مربوط به آن: «حرف»

شته باشد و معناي آن با ارتباط داشتن به اسم یيا فعيل   حرف چیست؟ کلمه اي است که معناي مستقلی ندا

 .کامل می شود

. کلمه بعد از خود تأثیر می گذارد( حرکت حرف آخر)حروفی هستند که در اعرا، : حروف عامل

 ( کند حرف، فعل بعد از خود را مجزوم میاین )« ملَ»( اسم بعد از خود را مجرور می کند  این حرف،)« نمِ»مانند 

اليي ، قيد،   : )مانند . حروفی هستند که در اعرا، کلمه بعد از خود تأثیري نمی گذارند: یر عاملحروف غ

 :در این قسمت فهرستی از حروف عامل و غیر عامل ارائه می گردد.......( 

 :عبارتند از” عامل”مهمترین حروف 

(  ،َّی ، رُتَّ، حَ نذُمُ ی ،لَإلی ، عَفی ،  ن ،ي ، واو قسم، عَ، لِ ، كِ ،ِ) :مهمترین آنها عبارتند از :حرف جر (1

(. نقش اسم بعد از حروف جر، مجرور به جر است)حروف جر به اسم اختصاص دارند 

.این حروف نیز به اسم اختصاص دارند(  ، لعلَّ، لیتَ، لکنَّ، أنَّإنَّ: )حروف مشبهه بالفعل (2

.اختصاص به اسم دارند: ي نفی جنس «ال» (3

(.به فعل اختصاص دارند)ي ی، لِن، حتَّی، إذَکَ ن،أن، لَ: )حروف ناصبه (4

. به فعل اختصاص دارند( شرطی« إن»ما، الم امر، الي نهی، م، لَلَ: )حروف جاذمه (5

یابی، تمامكنی، همان را در مقابلت میهرچیزی را در درونت تجربه می

.ای است كه تو را به خودت باز می تابانددنیا آینه
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 :عبارتند از« غیر عامل»مهمترین حروف 

(به اسم اختصاص دارد)ا إلَّ: حرف استثناء (1

(اختصاص به اسم)یا : حرف نداء (2

(اختصاص به اسم دارد در ایها و أیتها)ها : حرف تنبیه (3

(هر دو به فعل اختصاص دارند. شرطی عامل است« إن»البته )و لَ: حرف شرط (4

(اختصاص به فعل) ، سوفَسَ: حروف استقبال (5

(بکار می رود و اختصاص به فعل دارد( تاکید)براي تقریب، تقلیل، تحقیق )د قَ: عحرف توقّ (6

و هم چنین به حروف مشبهه بالفعل و برخی ظروف و  رَ، کثُ، طالَلَّقَ: به افعالی مانند: )هي کافّ«ما» (7

.مابَّما، رُما، بینَطالما، إنَّ: مانند. حروف جر متصل می شود

و . داخيل ميی شيود   ..... و « قد»براي تاکید می آید و بر سر خبر إن می آید و یا بر سر : الم ابتداء (8

....عاء و الدُّ میعُسَی لَبِّرَ إنَّ: این الم مفتوح ييَي است

هم بر سر فعل می آیند و هم بر سر اسم ولی در کتا، هاي درسی اغلب با فعيل بکيار   )« ال –ما »: حروف نفی (9

(.می روند

(میان اسم و فعل مشترك)م، ال عَنَ: حروف جوا، (11

( میان اسم و فعل مشترك هستند( )نلکِ –م أ –و أ –ل بَ – مَّثُ – فَ – وَ: )حروف عطف (11

(میان اسم و فعل مشترك باشند) لهَ –أ : حروف استفهام (12

(اختصاص به اسم دارد)” ال”: حرف تعریف (13

(میان اسم و فعل مشترك است: )حالیه« واو» (14

بن ، ال تحسَنَّال تحسبَ(: اختصاص به فعل دارد)« ، ننَّ»: نون تاکید (15

 .هستند” مبنی”تمامی حروف : یادآوري

 :مراحل تجزیه یك کلمه: راهنماي تجزیه

 :یك کلمه به روش زیر انجام می گیرد( ل صرفیتحلی)تجزیه ي 

 :باید به موارد زیر اشاره شده« اسم»در تجزیه : الف

اسم(1

(رد، مثنی، جمعمف)تعداد  (2

(مذکر یا مونث)جنس  (3
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(اقسام مشتقو)جامد و مشتق  (4

(اقسام معرفه)معرفه و نکره  (5

( مبنی واقسام)معر، یا مبنی  (6

صحیح اآلخر یا مقصور یا منقوص یا ممدود (7

.منصرف یا غیر منصرف (8

جامد و مشتق و صحیح اآلخير، مقصيور، منقيوص، مميدود و منصيرف و غیير       « ضمایر»در تجزیه : توجذه 

عند، قبل، بعد، جنب، بعد، أمام، تحت : اسم هاي شرط، موصول، استفهام و همچنین ظروفی مانند. )منصرف ذکر نمی شود

 .(این چنین هستند...... و 

: مثال

منصرف  –صحیح اآلخر  –معر،  –نکره ( اسم فاعل)مشتق  –مفرد مذکر  –اسم :  معلِّمُ

 .مبنی بر فتح –معرفه  –للغائب  –ضمیر منفصل مرفوعی  –اسم : هو

 :باید به موارد زیر اشاره می شده« فعل»در تجزیه : ،

فعل(1

(ماضی یا مضارع یا امر)نوع فعل  (2

صیغه فعل (3

(ذکر با، مزید)ثالثی مجرد یا مزید  (4

.یا متعدي الزم (5

.معلوم یا مجهول (6

(نوع معتل)صحیح یا معتل  (7

:مثال(   اقسام مبنی)معر، یا مبنی  (8

 .مبنی بر فتح –صحیح و سالم  –معلوم  –متعدي  –( با، إفعال)ثالثی مزید  –للغائب  –فعل ماضی :  لَسَأر

 :باید به موارد زیر اشاره شود« حرف»در تجزیه : ج

حرف (1

نوع حرف (2

لعامل یا غیر عام (3

:مثال(    ضمه یا فتحه یا کسره یا سکون)نوع بناء  (4
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 .حرف، عامل نصب، مبنی بر سکون: نلَ

 .حرف، عامل جر، مبنی بر سکون: فی

 ف» 

«نون ترجمه و تعريبف »

 :به موارد زیر توجه کنید [از نظر زمان]براي یادآوري أفعال 

.می رود: یذهب                           مشاهده کرد       : شاهد    

 ماضی ساده                                          مضارع ساده

 کند مشاهده می: یشاهد                            آموخت           : تعلم     

 فعل ماضی+ قد    

 ماضی نقلی

 (مشاهده کرده است)، قد شاهد (رفته است)قد ذهب      

 فعل ماضی+ قد + کان / فعل ماضی + کان 

 ماضی بعید

 (مشاهده کرده بود)، کان قد شاهد ( رفته بود)کان ذهب                   

 فعل مضارع+ کان 

 ماضی استمراري

 (مشاهده می کرد)، کان یشاهد (می رفت)کان یذهب 

 (نرفت، نرفته است)ما ذهب  ←فعل ماضی + ما     

ماضی ساده منفی             

 (نرفت، نرفته است)لم یذهب  ←فعل مضارع + لم   

 (نمی رود)ال یذهب  ←مضارع منفی 

 (هنوز نرفته ام –ام  نرفته)، لما أذهب (نرفته است)لما یذهب  ←ماضی نقلی منفی 

.توانیدانید، میتواگر ندانید كه نمی

 .توانیدتوانید، نمیاگر ندانید كه می
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 (نرفته بود)ما کان ذهب  ←ماضی + کان + ما      

 (نرفته بود)کان ما ذهب  ←ماضی + ما + کان                      ماضی بعید منفی 

 (نرفته بود)ذهب ما کان قد  ←ماضی + قد   +کان + ما              

 (نمی رفت)ما کان یذهب  ←مضارع + کان + ما       

 (نمی رفت)کان ال یذهب  ←مضارع + ال + کان                    ماضی استمراري منفی

لم یکن یذهب  ←مضارع + مضارع مجزوم از کان + لم           

            (نمی رفت)

نوشته شد : کتب: ماضی    

فعل مجهول

 نوشته می شود: یکتب: مضارع     

 (بروید)، إذهبوا (برو)إذهب (: امر حاضر)مخاطب              

 (باید بروند)لِیذهبوا   ،(باید برود)لِیذهب (: امر به الم)غائب                       فعل امر   

 (نروید)، ال تذهبوا (نرو)تذهب  ال: فعل نهی                   

که بروي  : أن تذهب          

 (مضارع التزامی)مضارع منصو، 

 تا بروند: حتَّی یذهبوا       

آي )؟ ذهبُأال تَي : است مانند« آیا نه»نفی و به معناي « ال»استفهام و  «أ»ترکیبی از « األَّ –أال »: 1 نكتهه 

أال »: ماننيد . اسيت « تا نه –که نه »ي نفی و به معناي «ال»ناصبه و « أن»ترکیبی از « أال»و ( نمی روي؟

ي «ال»ناصيبه و  « أن»و گياهی اوقيات   « تا نروید –که نروید : «أال تذهبوا»، «تا نرود –که نرود : یذهبُ

. ترجمه می شوند« أال»: اما باز همانند. نفی به صورت جدا از هم بکار می روند و در هم ادغام نمی شوند

«تا نرود –که نرود : أن ال یذهب»: مانند

قبيل از مضيارع معنياي فعيل مضيارع را بيه آینيده« سوف»و « س»آمدن : «س، سوف، لن»: 2 نکتذه 

«لين »آميدن  (. خواهد رفيت )، سوف یذهب (خواهم رفت)هب سأذ: مانند. فارسی تبدیل می کنند( مستقبل)

لين  : ماننيد . قبل از مضارع معناي آن را به آینده منفی فارسی تبيدیل ميی کنيد   [ که از ادات ناصب است]

 .نخواهد رفت: یذهب
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اسم از حروف مشبهه بالفعل اند که ( امید است –شاید ) لَّعَلَ( اي کاش –کاش ) لیتَ  :«لَّ، لعَلیتَ»: 3 نكته

 . فارسی ترجمه می شود« مضارع التزامی»خبر آنها در صورتیکه مضارع باشد بصورت   و خبر می گیرند،

 :مانند

 .شوند اي کاش مسلمانان از خوا، غفلت بیدار حرف مشبهه بالفعل ← وم الغفلةن نَمِ ستیقظونَیَ سلمینَالمُ یتَلَ

جيزء  ( چنيان چيه   -اگر)« نإ»، (هر چه)« ما»( هر که –س هر ک)« نمَ»ادواتی از قبیل [: إن -ما –ن مَ: ]4 نكته

«جوا، شرط»و دومی « فعل شرط»این کلمات دو فعل را مجزوم می کنند که اولی . ادوات شرط هستند

مضيارع  »بيه صيورت   ” جيوا، شيرط  ”و « مضيارع التزاميی  »به صيورت  « فعل شرط». نامیده می شود

 : مانند. ترجمه می شود« آینده»یا « اخباري

 (خواهد شد. )موفق می شود، تالش کندهر کس       ←   حنجَیَ       هدجتَیَ            نمَ
 مضارع اخباري  مضارع التزامی                      جوا، شرط      ت شرط  فعل شرط ادا

 فعل شرط     جوا، شرط    ← رکم نصُیَ     اهلل   رواتنصُ     إن 

( یاري خواهد کرد) یاري می کندا ، شما ریاري کنیداگر خدا را  
 مضارع اخباري     مضارع التزامی          

نیز مجيزوم ميی شيود و بيه صيورت مضيارع       ( ....امر، نهی و )فعل مضارع پس از فعل هاي طلبی : 5 نكته

         .پیروز شويش کن تا تال    ←     تنجح          إجتهد :مانند. ترجمه می شود« تا»التزامی با حرف ربط 
    مضارع التزامی    امر مضارع مجزوم    

پاره اي از افعال، همراه حروفی به کار می روند که در هنگام ترجميه  : افعال داراي حروف اضافه: 6 نكته

 . نیستفارسی نیازي به ترجمه آن حروف 

و «احساس کيرد : به رَعَ، شَ«وردبه دست آ: علی لَصَحَ»، «مسخره کرد: نمِ رَخِسَ»، «گرفت:  أخذ بي»: مانند

.... 

، (روزي داد) قَزَرَ: ]ماننيد . برخی از افعال در زبان عربی دو مفعول ميی گیرنيد  : افعال دو مفعولی: 7 نكته

 ....و ( قرار داد) لَعَ، جَ(بخشید)ی ، أعطَ(داد)آتی  ،(زیاد کرد) زادَ

و دیگري بدون عالميت و یيا   « را»معموال یکی از دو مفعول با عالمت : هنگام ترجمه این افعال به فارسی

 :میل  الجَّ    برالصَّ        قنیرزُاُ: إلهی:مانند. می آید( از، به، با)همراه حروف متمم 

   2مفعول       1ل مفعو                   .ا روزي بدهصبر زیبا ر به منخدایا  

. مفعول در زبان عربی گاهی در ترجمه فارسی، همراه حرف اضافه به کار می رود: مفعول به: 8 نكته

 .دنزد او آم: از معلم پرسیدم، جاءه :  مَعلِّالمُ به خانه رسیدم، سألتُ:  نزلَالمَ لغتُبَ: مانند
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بنيابراین    به کار نمی رود،« داشتن»مفهوم  در زبان عربی معموال فعل خاصی براي« داشتن»فعل : 9 نكتهه 

 :مانند. استفاده می شود« لِ هالم جارّ»و یا « ندَعِ»براي بیان این معنا از کلمه ي 

 .کتا، ارزشمندي داشتم: کتا، مفیدي درام، کان عندي کتا، مفید:  مفیدٌ عندي کتا،ٌ

غالبيا بيه   ( لِ)الم جاره : توجه .اق بزرگی داشتمات: اتاق بزرگی دارم، کانت لی غرفه کبیره: رفةٌ کبیرةٌ لی غُ

مشيرق و مغير، از آن   : شيرق و المغير،   المَ هِلَّي ولِ: ماننيد . ترجمه می شيود « از آن براي، مال، »صورت 

  (براي خداست)خداست 

بایيد،  »گاهی اوقات با ضمیر یا اسم هاي مختلف به کار می رود و به صيورت  « یلَعَ»: «یلَعَ»: 11 نكته

 :مانند. ست، الزم است، می بایست، ترجمه می شودواجب ا

.............بر من الزم است، بر من واجب است، من باید :  یَّلَعَ -

.............بر تو الزم است، بر تو واجب است، تو باید :  یکَلَعَ -

.............بر شما الزم است، بر شما واجب است، شما باید :  ملیکُعَ -

.............زم است، بر ما واجب است، من باید بر ما ال:  لیناعَ -

.ما باید خاطره او را در ذهنمان حفظ کنیم: « ناعلی ذاکراه فی بالِ حافظَعلینا أن نُ» -

 :الزم و متعددي هاي فعل: 11 نكته

 هایی هستند که به یکيی از  هاي متعدي، فعل فعل: هاي الزم و متعدي به این نکته توجه کنید در ترجمه فعل

پاسخ می دهند و فعل هاي الزم به هیچ کيدام از ایين دو سيوال    « چه چیزي را؟»یا « چه کسی را؟»دو سوال 

 :مانند. دهند پاسخ نمی

: ،َرِشَي / سوال پاسيخ نميی دهيد و الزم اسيت     »به هیچ یك از این ( چه کسی را؟ چه چیزي را؟)رفت : بَهَذَ

 .متعدي استبه این سوال پاسخ می دهد و ( چه چیزي را؟)نوشید 

 : در ترجمه فعل هاي ثالثی مزید به این نکات توجه کنید: فعل هاي ثالثی مزید: 12 نكته

ثابيت  ) تَأثبَي : ماننيد . اغلب به صورت متعدي ترجمه می شيود « فعیلتَ»و « إفعال»فعل هاي با،  -

(نازل می کند) لُزِّنَیُ  ،(کرد

(دگرگون شد) بَلَإنقَ  :به صورت الزم ترجمه می شوند« إنفعال»فعل هاي با،  -

(استخراج کرد)ستخرج إ. ب به صورت متعدي ترجمه می شونداغل« ستفعالإ»با،  فعل هاي -

. الزم و گاهی متعدي ترجمه می شوند« لعُّفَإفتعال، تَ»فعل هاي با،  -
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:مانند

 (.متعدي –تحمل کرد ) لَمَّحَ، تَ(الزم –لبخند زد ) مَسَّبَ، تَ(متعدي –انتخا، کرد ) بَخَ، إنتَ(الزم –پیروز شد ) رَصَانتَ

 : نیاز داریم مانند« با»ن یك دبه آور« فاعلةمُ»و « لفاعُتَ»گاهی اوقات در ترجمه فعل هاي با، 

 .دو کشور با هم جنگیدند: البلدان لَقاتَ/ مردم با همه همکاري کردند : اسُالنَّ نَعاوَتَ

وحيدت یيا   ( )ي)ي هستند یعنی نکره می باشند گاهی در ترجمه اسم هایی که داراي تنوین ييًيٍييٌ: 13 نكته

 (یك کتا، را دیدم)کتا، را دیدم   : کتاباً رأیتُ: مثال. اضافه می کنیم« یك»و گاهی ( نکره

استثناي مفرغ را می توانیم هم به صورت منفی و هم به صورت مثبت همراه بيا الفياظ تاکیيدي    : 14 نكته

 ا هذا التلمیذُإلّ ما جاءَ                              :ترجمه کنیم

 .جز این دانش آموز آمد: منفی                                    .فقط این دانش آموز آمد: مثبت

استفاده ميی  ... و تنها   فقط، بی شك،»است از تعابیري چون « ماإنَّ»در ترجمه عباراتی که داراي کلمه : توجه

«لمومنینَو لِ هِو رسولِ هِلَّلِ ما العزةُإنَّ»: مانند. کنیم

 . عزت فقط از آن خدا و پیامبرش و مومنان است: ترجمه

ترجمه می شود اگر چه در زبان عربی، مثنی یيا  « مفرد»صفت در زبان فارسی همیشه به صورت  :15 نكته

 : مانند. جمع باشد

 المجتهدونَ التالمیذُ                                 المجتهدانِ التلمیذانِ    جتهدُالمُ التلمیذُ
 دانش آموزان کوشا                                 دو دانش آموز کوشا   دانش آموز کوشا 

ترکیبی است که در آن یك اسم هم مضياف الیيه ميی گیيرد و هيم      « ترکیب وصفی و اضافی»: 16 نكته

 : مانند. سی ابتدا صفت می آید و سپس مضاف الیه می آیددر زبان فار. صفت

 مدرسه     بزر              درِ                             .        عزیز  ما      دوست   

 مضاف الیه    صفت      موصوف                        الیه      مضاف    صفت    موصوف 

 (مضاف)(مضاف)

: مانند. مضاف الیه می آید و سپس صفت می آیدخالف زبان فارسی، در زبان عربی ابتدا بر

 الکبیرُ          المدرسةِ        با،ُ                         العزیزُ       نا+        صدیقُ
 صفت         مضاف الیه      موصوف                    موصوف   مضاف الیه  صفت  
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 :«لّکُ»ترجمه کلمه : 17 نكته

: به این صورت که. ترجمه می شود« هریك –همه  –هر »به معناي « لّکُ»کلمه 

.دانش آموزي هر:  تلمیذٍ لُّکُ: شود ترجمه می« هر»: اسم نکره +  لّکُ -

.همه دانش آموزان:  یذِالتالم لُّکُ: ترجمه می شود« همه»: اسم معرفه +  لّکُ -

.هر یك از دانش آموزان:  التالمیذِ مِن لُّکُ: ترجمه می شود« هریك»: ن مِ+  لّکُ -

اسيت، کسيی اسيت کيه     ......همان  تنها، »در ترجمه ضمیر فصل از تعابیري چون : ”ضمیر فصل” :18 نكته

یا اسم و خبر معرفه قيرار ميی   این ضمیر، ضمر منفصل مرفوعی است که بین مبتدا و خبر . استفاده می شود

 .تنها خداست که بی نیاز است:     نیُّالغَ    هو           اهللُ              :مانند. گیرد
 (معرفه)خبر  ضمیر فصل   ( معرفه)مبتدا 

 .او همان دانشمند است  :  لعالمُا    هو        هُإنَّ
 (معرفه) نَّضمیر فصل  خبر إ    اسم إنَّ    

 (: الیه شارٌمُ)اسم بعد از اشاره : 19 نكته

ترجمه می شسيود حتيی اگير    ” مفرد”خود اسم اشاره بصورت  باشد، « ال»اسم بعد از اشاره هر گاه همراه 

 : مانند. باشدمثنی یا جمع 

 .دانش آموز، کوشاست این: هذه التلمیذةُ مجتهدةٌ 
 مفرد    

. دانش آموزان، کوشا هستند این:  مجتهداتٌ هوالء التلمیذاتُ
 مفرد 

 : مانند. خود ترجمه می شود باشد، اسم اشاره طبق صیغه« ال»چنان چه اسم بعد از اشاره بدون 

 (مفرد. )این، دانش آموز است:  هذا تلمیذٌ

 (مثنی. )این دو، دانش آموز هستند:  هذان تلمیذانِ

 (جمع. )این ها، دانش آموزان هستند:  هوالء تالمیذٌ

 ”منصوبات”: 21 نكته

، بيی  ، یقینياً ، قطعياً ، حتمياً کامالً» :در ترجمه مفعول مطلق تاکیدي از قیود تاکیدي مانند: مفعول مطلق تاکید

 .استفاده می کنیم« .......شك و 

 .خداوند با موسی قطعا سخن گفت:  موسی تکلیماً اهللُ مَلَّکَ: مانند
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بسیار، سيخت، هيم چيون،     به نیکی،»: در ترجمه مفعول مطلق نوعی از قیود بیانی ماند: مفعول مطلق نوعی

 .استفاده می کنیم« ..........مانند، 

 .به نیکی صبر کن:  جمیالً ر صبراًفاصبِ: دمانن

در هر صورت بایيد  . را می توان ذکر کرد و یا در تقدیر گرفت« در»در ترجمه مفعول فیه لفظ : مفعول فیه

 :یزیم به مثال ها توجه کنیدمفعول فیه بصورت مفعول فیه بپره از ترجمه

 .ما کامل کردمامروز دینتان را براي ش[ در: ]مکُم دینَلکُ اکملتُ الیومَ

 .شب و روز دعوت کردم[ در]همانا من قومم را :  و نهاراً قومی لیالً ی دعوتُإنِّ

: مانند. است «آن جا»اسم اشاره مکانی و مفعول فیه و به معناي « ناكَهُ»: توجه

 (.و از آن جا تاریکی کاملی است: )ظلمةٌ کاملةٌ  ناكَن هُو مِ»

ترجمه می شود و آن زمانی است کيه ایين   « هست»، « وجود دارد» اما گاهی اوقات این کلمه به صورت

  :مثال. کلمه در ابتداي جمله قرار می گیرد

 .شرط هایی براي موفقیت وجود دارد:  جاحِللنِّ شروطٌ ناكَهُ

اسيتفاده ميی   ..... و ( پیشوند)« با»، «ا»، «ان»از عالمت قید حالت در زبان فارسی « حال»در ترجمه : حال

 . وز، خندان و با عجله آمد,دانش آ :الطالب ضاحکا مسرعا جاء: مانند. کنیم

را بصيروت  ( اسم تفضیل و تمییز)در جمالتی که پس از اسم تفضیل می آید، گاهی می توان آن دو را : تمییز

  :مانند. یك کلمه ترجمه کرد

 .است( رخوش اخالق ت)او از نظر اخالق نیکوتر است :     لقاًخُ         أحسنُ       هو
 تمییز   اسم تفضیل           

. تمییيز را ترجميه ميی کنيیم    « ....از جنبه ي، از لحاظ، از »گاهی اوقات با آؤردن تعبیراتی از قبیل : توجه

 .قلبم از لحاظ ایمان پر شد:   إیماناً  قلبی    یَلِمُ     :مانند

 .ست خدا از لحاظ گواه و شاهد بودن کافی ا:   شهیداً ی باهللِفَکَ

: مانند: گاهی تمییز را می توان به صورت مبتدا یا فاعل و یا مفعول ترجمه کرد: توجه

 (مبتدا. )صبر او از من بیشتر است: ی صبراً نِّمِ اکثرُ هو

 (فاعل. )اخالق دانش آموز نیکو شد:  لقاًخُ البةُت الطّطابَ

 (مفعول. )چشمه هاي زمین را شکافتیم:  عیوناً رنا االرضَجَّفَ
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 : ترجمه نواسخ: 21 نكته

 : افعال ناقصه عبارتند از

 ( وقتی که –مادامی که ) ، مادامَ( گردید –گشت ) ، أصبحَ(شد) صارَ ،(نیست) لیسَ ،(بود) کانَ»

 :حروف مشبهه بالفعل عبارتند از

 (.شاید) لَّعَلَ ،(کاش) لیتَ( ولی) لکنَّ ،( مثل اینکه –گویی ) ، کأنَّ(این که –که ) ، أنَّ(به راستی که –همانا ) إنَّّ

  :مانند. ترجمه می شود« نیست –هیچ »ي نفی جنس به معنی  «ال»

 ( الي نفی جنس)    .هیچ شمشیري برنده تر از حق نیست:   قِّن الحَمِ عُأقطَ یفَال سَ

در فقط یکبيار  « کان». گاه دو یا چند فعل از افعال مضارع و ماضی بر یکدیگر عطف شده باشندهر: توجذه 

 :مثال. ابتداي آن ها به کار می رود اما در ترجمه همه آنها تاثیر می گذارد

 . اآلخرینَ ن شأنِقلل مِو ال یُ هُفسَنَ مدحُما کان یَ

 (.نمی کاست)خودش را مدح نمی کرد و از شأن دیگران کم نمی کرد : ترجمه

 :ترجمه جمله وصفیه و جمله حالیه: 22 نكته

را می نویسیم و سپس خود فعل مطابق نیاز جمله معموال بيه  « که»ه، ابتدا کلمه در ترجمه جمله وصفی(  1

 :این ترتیب ترجمه می شود

 (یا ماضی ساده)ماضی بعید در فارسی = ماضی + ماضی  -

 :مانند

 (بودمدیده )      دیدمکتابی را دیدم که آن را در کتابخانه : فی المکتبةِ  هُرأیتُقد  کتاباً إشتریتُ
 ماضی بعید       ماضی ساده     ماضی           ماضی   

 ماضی استمراري در زبان فارسی= مضارع + ماضی   -

 :مانند

 .فرا می خواندندایی را شنیدم که مرا به صداقت : دقإلی الصِّ ونیدعُیَ نداءً عتُمِسَ

 ماضی استمراري       ع                مضار  ماضی 

 مضارع التزامی در زبان فارسی= مضارع + مضارع  -

 : مانند

 . یاري کندمتون دنبال کتابی می گردم که مرا در فهم : صوصالنُّ همِفی فَ نیدُساعِیُ ن کتا،ٍعَ شُفتِّاُ

 مضارع التزامی     ضارعم  مضارع         
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را می نویسیم و سپس خود فعيل  « که»یا کلمه « در حالی که»، ابتدا عبارت ” جمله حالیه”در ترجمه (  2

 : معموال به این ترتیب ترجمه می شود

 (.یا ماضی ساده)ر زبانا فارسی ماضی بعید د= ماضی + ماضی  -

 :مانند

(:آموخت)      .آموخته بود ما ر حالی که مطالب بسیاري را بهمعلم آمد د :کثیرةً  أشیاءَ مناعلّد و قَ مُعلِّالمُ جَرَخَ

 ماضی ساده       ماضی بعید     ماضی              ماضی

 :مانند

 .می گفتمعلم آمد در حالی که به زبان عربی سخن :  هِالعربیَّ لغةِبالّ مُکلَّتَتَ و هی علمةُالمُ تجاءَ
 ماضی استمراري       مضارع   ماضی           

 : مشییَ    ظبیاًرأیت : جمله اي است که پس از اسمی نکره بیاید« جمله وصفیه»: توجه
 یهجمله وصف    نکره  

 . بُکتُیَ     البُالطّ  سَلَجَ   : جمله اي است که پس از اسمی معرفه می آید« جمله حالیه»
 جمله حالیه     معرفه   

 

 

 

 

 

 ماضی استمراري در زبان فارسی= مضارع + ماضی  -

گاه آن را تجربهوقتی خود را وادار كردی كه تصویر چیزی را در ذهنت ببینی و آن را باور كنی، آن

«كنم ا كه به چشم ببینم باور میچیزی ر» : گویندبسیاری از افراد می. خواهی كرد

وقتی چیزی را باور كنی،« بینی چیزی را كه تو باور كنی به چشم می»: گویماما من به تو می

 .كنیشروع به دیدن آن در واقعیات خود می
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 « تست های مبحث ترجمه و تعريب »  

«سواالت کنکور سراسري»

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

( 88سراسري ریاضی )              «نامدینتِ فِحُفی صُ هِالتِمقا اکثرَ بَتَد کَقَ کاتباً أعرفُ نتُکُ»: 1

.به نویسنده اي معرفی شدم که اکثر مقاله هایش در روزنامه شهرمان به چاپ رسیده است (1

.مان نوشته بودقاالت خود را در روزنامه هاي شهرنویسنده اي را می شناختم که بیشتر م (2

.هاي او در روزنامه شهر ما به چاپ رسیده بودمن نویسنده اي را شناختم که اکثر مقاله  (3

.مان نوشت هاي شهري اي آشنا شدم که بیشتر مقاالت خویش را در روزنامه با نویسنده (4

 ( 93 ریاضیسراسري )                    : «!أعرض عن هوي نفسك حتّی ال یصل ضررهُ إلی قلبك »: 2

!نرساند از هواهاي نفس خود اعراض کن تا به دل تو زیان  (1

!از خواهشهاي نفسانی خویش پرهیز کن تا ضررش به قلب تو نرسد  (2

!از هواي نفس خود روي برگردان تا زیان آن به قلبت نرسد  (3

!از خواهش نفسانی خویش دوري کن تا ضررهایش را به دل تو نرساند  (4

 ( 94 ریاضیسراسري )                                               « من قُتل مظلوماٌ ، فقد جعلنا لولیّه سلطانا »:  3

!چنانچه کسی را مظلومانه به کشتن دهند، اولیاي دم ویرا سلطه می دهیم (1

!هر کس مظلومانه به قتل برسد، براي صاحب خون او قدرتی قرار می دهیم (2

! کسی که با ظلم کشته شود، ولی دم او را قدرتمند ساخته ایم (3

 !صاحب خونش را سلطنت می بخشیم آنکه قتل او مظلومانه باشد، (4

 ( 94 ریاضیسراسري ) :    « الناس، و لکنّ الناجحین هم الّذین یقتنصونها الفرص الذهبیّة تحصل لجمیع » : 4

فرصت هاي طالیی وجود دارد که براي همه مردم پیش می آید، ولی تنها پیروزمندان هستند که موفق (1

 !به شکار آنها می شوند 

طالیی براي تمامی مردم حاصل می گردد، ولی انسان هاي موفق همان کسانی هستند که فرصت هاي (2

 !آنها را شکار می کنند 
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براي تمامی مردمان فرصت هایی زرّین به دست ِمی آید، ولی فقط افراد موفق به شکار آن نایل می (3

 !شوند 

راد پیروز هستند که شکارش می فرصت هاي زرّین براي همه انسان ها حاصل شدنی است، اما تنها اف(4

 ! کنند 

: «رائعاً فاعاًت عنه دِافعَمسلمة د یَّ ، لکن إمرأةأن یقتلوا النب ستطیعونَون انهم یَکان المشرکون یظنّ»: 5

 ( 85سراسري تجربی )                                                                           ...مشرکان 

.کشتند، دیدند زن مسلمانی که حقیقتا فداکارانه از او دفاع می کندردند پیامبر را میککه فکر می (1

.توانند پیامبر را بکشند، ولی زنی مسلمان دفاعی فداکارانه از او کردکردند میفقط گمان می (2

.ندکه قصد داشتند پیامبر را به قتل برسانند، یا زنی مسلمان که از او دفاعی حقیقی کرد، مواجه شد (3

توانند پیامبر را به قتل برسانند، ولی یك زن مسلمان از او دفاع زیبا و جانانه کردند که میتصور می (4

. اي کرد

 ( 91سراسري ریاضی )                        «اهلل اموره إلی من عمل له من یعمل لغیر اهلل، یردّ»: 6

.کند و واگذار مینتیجه کارش را نیز به ا  آن کس که براي غیر خدا کند،(1

.کند کسانی که براي غیر خدا کاري انجام دهند، خداوند امورشان را به همان ها واگذار می(2

.خداوند هم کار وي را بر عهده او می گذارد اگر کسی کاري براي غیر خدا انجام دهد،(3

 .کرده بر می گرداندهر کس براي غیر خدا کار کند، خداوند امور او را به همان کسی که براي او کار(4

 ( 94 تجربیسراسري )                                    :« لعلّهم یتذکّرون یضر، الّله األمثال للنّاس » :7

!اهلل براي مردم مثلها را می زند، شاید یادآور شوند  (1

! اهلل مثلهایی براي مردم می زند، شاید پند بگیرند  (2

!باشد که متنبّه شوند خداوند مثلی براي مردم زده است،  (3

!خداوند براي مردم مثلی زده است، باشد که عبرت بگیرند  (4
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 « لیس هناك حدّ لحاجات االنسان و لکنّ المصادر محدودة، إذن یجب علینا أن نستفید منها بطرق دقیقة »: 8

ایيد بيا روش هياي    حدّ و مرزي براي نیازهاي انسان نیست در حالیکه منابع او محدود است، بنابراین ما ب(1

 !صحیح آنها را مورد استفاده قرار بدهیم 

نیازهاي انسان حدّ ندارند و این در حالتی است که منابع محدودي دارد، بنابراین بر ما واجب است که با ( 2

 ! روش دقیقی از آنها استفاده کنیم 

ت که با روش مشخصيی ایين   حاجات انسانی بی حدّ و مرز است، و با وجود منابع محدود بر ما الزم اس( 3

 !منابع را مورد استفاده قرار بدهیم 

براي نیازهاي انسان حدّي وجود ندارد درحالیکه منابع محدود است، ليذا برماسيت کيه بيا روش هياي      ( 4

 ( 94 تجربیسراسري )                                                                                               !دقیقی از آنها استفاده کنیم 

 ( 94 تجربیسراسري ) :                   « الّذي صبر علی صعوبات الدّهر فقد ذاق حُلو الحیاة و مرّها ذوقاٌ » : 9

 ! دشواري هاي زندگی را اگر کسی تحمل کند ناگزیر از چشیدن تلخی و شیرینی آن هم هست ( 1

 ! ت حتما شیرینی و تلخی زندگی را چشیده است کسی که بر سختی هاي زندگی صبر کرده اس( 2

 ! هر کس بر دشواري هاي زندگی شکیبایی ورزد به طور قطع تلخی و شیرینی آن را چشیده است ( 3

 !شیرین و تلخ زندگی را کسی چشید که در برابر سختی هاي روزگار شکیبایی به خرج دهد ( 4

 «كبذل لهما حبَّأ  جور الزمان، یك و هما قد عانیاعند والد حَما تروَّعند»: 11

.وقتی نزد پدر و مادرت که از ظلم زمانه رنج کشیده اند می روي، محبت خود را نثارشان کن(1

.رایحه پدر و مادرت که از ظلم زمانه رنج بسیار برده اند، باعث شده که محبتت را نثارشان کنی(2

تم زمان آنها را ضعیف کرده، محبت را بيراي  زمانی که پیش پدر و مادرت راه می روي در حالی که س(3

.آن ها بخشش کن

آن گاه که پیش والدینت رفتی، عشق خویش را براي آن دو که از جور زميان در رنيج هسيتند ارزانيی     (4

( 86سراسري ریاضی )                                                                                                 .بدار

 ( 85سراسري تجربی )                   «غار و األطفال أبداًع التاکید علی إحترام الصِّدَال یَ کان النبیّ»: 11

.رها نکرده بود تاکید بر احترام به کوچك ترها و کودکان را أبداً (ص)نبی اکرم (1

.ردککودکان و اطفال را هرگز ترك نمی تاکید بر احترام گذاشتن به (ص)پیامبر (2

.تاکید بر محترم شمردن اطفال و کودکان را بی ارزش نمی شمرد (ص)هرگز رسول اهلل (3
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 .هیچ گاه تاکید بر احترام کردن کودکان و فرزندان کوچك تر را وا نگذاشت (ص)پیامبر اکرم (4

وء عليی تيالل   نمشی بهيد کنّا  کانت أشعّة القمر الفضیّة المتکوّنة من سبعة ألوان تخلب قلوبنا، عندما» : 12

 ( 94 ریاضیسراسري )                                                                                            : « الرّمل 

اشعه ماه نقره اي رنگ تشکیل شده از هفت رنگ، دلهاي ما را شیفته کرده بود، آن زمان کيه آرام بير    (1

تپه هایی از شن راه می رفتیم

عه نقره اي رنگ ماه با رنگ هاي هفت گانه اش، دلها را شیفته می کرد، آنگاه که ما بيه آراميی بير    اش (2

تپه هایی شنی راه می رفتیم

هنگامی که آرام بر تپه هاي شنی قدم می زدیم، نور ماه نقره اي رنگ که هفت رنگ داشيت، دلهيا را    (3

 می ربود

نور نقره اي فام ماه که از هفت رنگ تشکیل شده بيود،  ، وقتی با آرامش بر تپه هاي شن راه می رفتیم (4

دلهاي ما را می ربود

 ( 94 سراسري ریاضی) :«کان آباؤنا یوکّدون دائماٌ أنّ طریق الوصول الی العُلی هو االحسان فی حقّ النّاس»:13

 م استکه طریق دستیابی بر بزرگی، احسان کردن به مردتاکید پدران ما همیشه این بوده است  (1

سفارش نیاکان ما تاکید بر این بوده که راه حصول به بزرگی ها، احسان در حق النّاس است (2

 نیاکان ما دائماٌ سفارش می کنند که طریق رسیدن به بزرگی ها، احسان در حقّ الناس است (3

  !پدران ما همواره تاکید می کردند که راه رسیدن به بزرگی، نیکی کردن در حق مردم است (4

 :عیّن الصحیح « !در عصر کنونی ما ابتکارهایی در زمینه هاي مختلف اجتماعی پدید آمده است» :  14

 ( 94 ریاضیسراسري ) !              بداعات فی المجاالت االجتماعیّة المختلفة فی عصرنا الحاضر قد ظهرت ا(1

 ! اعیّة فی عصر حاضرنا قد حصلت االبداعات فی مجاالت المختلفة االجتم(2

 !فی عصرنا الحاضرأسّست االبداعات فی الشّؤونات المختلفة االجتماع ( 3

 ! فی العصر الحاضر تکوّنت ابداعات فی شؤونات االجتماعیّ المختلف ( 4
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داد او را در شرف شيفا یيافتن    وقتی از پزشك پرسیدم وضع این بیمار را چگونه می بینی ؟ جوا،» : 15

 ( 94 ریاضیسراسري )                                                                                             «! می بینم

!کیف تري حالة هذا المریض؟أجا، أراه علی و شكّ الشّفاء : عندما سألت الطبیب (1

! فاء ال أراه إلّا فی حالة الشّ: ؟ قال الجوا، کیف تنظر إلی حال المریض: حین کنت سألت طبیباٌ (2

!ال أراه إلّا و شكّ الشّفاء : کیف کنت تنظر إلی حال المریض؟ قال الجوا، : حینما سألت من طبیب  (3

 !کیف رأیت أوضاع هذا المریض؟ قال فی الجوا، رأیته فیحال الشّفاء : لمّا کنت سألت من الطّبیب  (4

 ( 87سراسري تجربی ) «ابةًماء خلَّالسّ تجعل ن من األلوان المختلفةتتکوَّ یام الماطرة ظاهرة جمیلةلألَ»: 16

.سمان وجود دارد با رنگ هایی متنوع و آسمانی دیدنی و دلربا پدیده اي زیبا در روزهاي بارانی در آ(1

روزهاي بارانی پدیده اي زیبا دارد که از رنگ هاي مختلف که آسمان را دلربا ميی کنيد تشيکیل ميی     (2

.شود

از رنگ هاي متفاوت تشکیل می دهد و آسمان را زیبا می سازد و چشم  روزهاي بارانی پدیده اي زیبا(3

.ربا

پدیده اي زیبا براي روزهاي بارانی است که آسمان به سبب آن دلربا شيده و رنيگ هياي مختلفيی بيه      (4

.آورد وجود می 

«ین و ال یختلفون فیهعارضون الَّذذین ال یُالقرآن، فهم الَّ ك بأهلِتمسَّجب أن نَیَ»: 17

.تمسك ما باید به اهل قرآنی باشد که دین با آن ها معارضه نمی کند و بر سر آن اختالف ندارند(1

. متمسك ما باید یاوران قرآن باشند، همان ها که با دین مخالفتی نمی کنند و در آن اختالفی ندارند(2

فت می کننيد و نيه در آن   بر ماست که به ا هل قرآن تمسك بجوییم چه آن ها هستند که نه با دین مخال(3

.اختالف پیدا می کنند

ما باید به افراد شایسته در قرآن متوسل شویم که نه دین را براي نمایش عرضه می کنند و نه اختالفيی  (4

 ( 91سراسري تجربی )                                                                            .را در آن مطرح می کنند

، علینا أن نحافظ عليی ذاکيراه فيی    یجب أن ال نَنسی تضحیات اإلنسان الغیور فی المجاالت المختلفة»: 18

( 88سراسري تجربی )                                                                                                           .«نابالِ

رصه هاي مختلف فراموشمان نشده است، و بر ماست که یياد وي را در  فداکاري هاي انسان غیور در ع(1

.فکرمان حفظ نماییم
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نباید فداکاري هاي انسان غیرتمند را در عرصه هاي مختلف فراموش کنیم، و بر ماست که خاطره او را (2

.در ذهنمان حفظ کنیم

یاد او در ذهن هاي ما حفيظ   گذشت انسان غیرتمند در زمینه هاي مختلف هرگز فراموش نخواهد شد، و(3

.می شود

فداکاري انسان شجاع را در عرصه هاي مختلف فراموش نمی کنيیم، و حفيظ خياطرات او در ذهين ميا      (4

.واجب است

( 89سراسري ریاضی )«یصب باألمراض المختلفة  ازم،لَّفد االنسان من العناصر السکریة أکثر من الإن یستَ»: 19

.به بیماري هاي مختلف دچار می شود قندي استفاده کند، از مواد اگر انسان بیش از حدّ (1

.اندبیماري هاي مختلف به او آسیب می رس اگر انسان بیش از حد نیازش مواد قندي مصرف کند، (2

.انسان چنان چه از مواد قندي بیشتر از نیز استفاده کند، بیماري هاي مختلفی به او ضرر می رساند (3

.استفاده بیش از حد از مواد قندي براي انسان ضرر دارد واو را به بیماري مختلف دچار می کند (4

 ( 91سراسري زبان )      «فی القرآن ندرکها و لکن ال نقدر أن نصفها ناك مفاهیم بسیطةإن هُ»: 21

.مفاهیم ساده اي که در قرآن است قابل فهم براي ما می باشند ولی قابل وصف نیستند(1

.ساده اي وجود دارد که درکش می کنیم ولی قادر به توصیفش نیستیم در قرآن مفاهیم(2

.ا وصف کنیمما مفاهیم ساده اي را که در قرآن است هر چند درك می کنیم ولی قادر نیستیم آن ها ر(3

 .قرآن مفاهیمی دارد که هر چند ساده است و قادر به فهم آن هستم اما براي ما قابل وصف نیستند(4

(86سراسري ریاضی ) «بالظلم ئلِذي مُفاع عن المظلومین فی عالمنا الّفی الدّ المسلمون کثیراً لَد حاوَقَ»: 21

.مسلمانان فراوانی براي دفاع کردن از ستمدیدگان در دنیاي مملو از ستم ما، تالش نموده اند(1

.از ظلم شده است، بسیار تالش کرده اند مسلمانان در دفاع از مظلومان در دنیاي ما که مملوّ(2

.براي دفاع از مظلمومان این جهان که غرق در ظلم است، مسلمانان تالش بسیاري را نموده اند(3

 .مسلمانان بسیاري در جهان پر از ظلم و ستم براي دفاع از مظلومان، سعی و تالش زیادي کرده اند(4

 « ا بعد وفاتهم إلّما عرفوا اإلما. و األطفال الفقراء کیاس المملوءة باألطعمةلیل و األلّظلمات ا»: 22

.امام را فقط بعد از وفاتش شناختند از غذا و کودکان فقیر، تاریکی هاي شب و کیسه هاي مملوّ(1

.ظلمت شب ها و کیسه پر از غذا و کودکان فقرا، امام را نمی شناسند مگر بعد از مرگش(2
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.شناختندشب تاریك و کیسه هاي پر از غذا و کودکان فقیر، امام را بعد از مر  ن(3

.ظلمات شب و آن کیسه پر از غذا و آن کودکان فقیير، فقيط بعيد از مير  اميام او را شيناخته بودنيد       (4
( 85سراسري ریاضی ) 

 .«استقامت را از قطرات آ، بیاموز و بنگر که چگونه در صخره سخت سوراخی ایجاد می کنند»: 23

.عبةالصّ لصخرةقب فی االتی تشاهد کیف تحدث الثّ قامةستاإل  مت من قطرات الماءتعلّ(1

.ثقباً ت فی صخرة صعبةثَدَإعلم اإلستقامة من قطرات الماء و شاهد کیف أح(2

.قبالثّ می االستقامة التی کیف أحدثت فی صخرة صعبةالماء تعلّ من قطرة(3

 .عبةالصّ خرةفی الصّ نظري إنها کیف تحدث ثقباًمی اإلستقامة من قطرات الماء وأتعلّ(4
(85سراسري ریاضی )

 ( 86سراسري زبان )          «مةلشعو، المتقدّم لِدّکاسل کان من أسبا، التقَو التّ ةبتعاد عن التبعیّإن اإل»: 24

.ت هاي متقدم بوده استدوري کردن از تبعیت و تنبلی علت پیشرفت مل(1

.دوري جستن از دنباله روي و کاهلی از جمله علل پیشرفت ملل پیشرفته بود(2

.اگر ملل پیشرفته تبعیت و تنبلی را کنار بگذارند به پیشرفت بیش تري نایل خواهند شد(3

 .می سازندچنان چه ملت ها از دنباله روي و کاهلی دوري کنند وسیله پیشرفت و تقدم خود را فراهم (4

  «راسیةالدّ مشاکلهنَّ ها حولَعَمَ منَیتکلّلِ دیرةالبات إلی المُجاءت الطّ»: 25

.شاگردان براي حل مشکالت درسی به نزد مدیر رفتند تا با او حرف بزنند(1

.شاگردان نزد مدیرشان رفتند تا پیرامون اشکاالت درسی با او سخن بگویند(2

.ند تا درباره مشکالت درسی خود با او صحبت کننددانش آموزان به نزد مدیر آمد(3

 .دانش آموزان به نزد مدیر آمدند که با او راجع به مشکل درسی خود مشورت کنند(4

أشکر اللّه علی هذه األیام الماطرة، قد طا، الهواءُ و أنا اآلن اُشياهد ظياهرة قيوس قيزح ميع ألوانهيا       »: 26

 :« الجمیلة 

بارانی شکر میکنم، هوا پاك شده است و من اآلن پدیيده قيوس قيزح رابيا     خدا را بخاطر این روزهاي  (1

!کنم رنگهاي زیبایش مشاهده می

خدا را بخاطر روزهاي پرباران کنونی شکر خواهم کرد کيه هيوا را پياك کيرده، و مين اکنيون شياهد (2

!رنگهاي قوس قزح هستم 

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
کــــ

ت 
ھار
ـــــ
ـــــ
مـــ



 عربی کنکور
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83

توانم پدیده رنگین کميان و رنگهياي   خدا را براي این روزهاي پربارانی که هوا پاك شده و اکنون می (3

!آن را ببینم، شکرگزارم 

توانم رنگین کمان و رنگهياي  بارد،هوا پاك شده و من میخدا را شاکرم براي این روزها که باران می (4

(93 ریاضیسري سرا)                                                                                       !  زیباي آن را ببینم 

 (93 تجربیسراسري ):             « !کنت اُحسّ أنّ الحیاة سوف تمرّ بی بصعوبة کثیرة مع فقدانه »: 27

!گذرد حس کرده بودم زندگی با عدم وجود او بر من خیلی سخت می (1

!احساسم این بود که زندگی بر من بسیار دشوار سپري خواهد شد با نبود او  (2

!ان او زندگی جداً با من به دشواري روبرو خواهد شد کردم با فقدحس می (3

!کردم که با از دست دادن او زندگی بسیار سخت بر من خواهد گذشت احساس می (4

 (93 تجربیسراسري ):         « !الغد المُضیء یتعلّق بمَن یعرف الیوم و ینتفع به بأحسن وجه » : 28

!ا بشناسد و از آن به بهترین وجه سود ببردفرداي روشنی بخش از آنِ کسی است که امروز ر (1

!فردایی روشن است که متعلّق به کسی باشد که امروز را دریافته و نفع خوبی از آن گرفته باشد  (2

!برد شناسد و برترین نفع را از آن میفردایی که درخشان است به کسی تعلّق دارد که امروزش را می (3

د که امروز را بشناسد و به بهترین صورت از آن سيود بيرده   فردایی فروزان است که از آنِ کسی باش (4

!باشد 

 «لون طریقهم فیها بصعوبةو الناس یواصِ مس الصحراء محرقة جداًکانت الشّ»: 29

.در صحرا آفتا، واقعا سوزان است و مردم راه خود را در آن سخت می پیمایند (1

.تی زیاد طی می کننددر صحرا خورشید جداً داغ می کند و مردم راهشان را با سخ (2

.خورشید صحرا جداً  می سوزاند و باعث می شود مردم راهشان را با سختی بپیمایند (3

( 85سراسري ریاضی ) . آفتا، صحرا واقعا سوزان بود و مردم در آن به سختی راهشان را ادامه می دادند(4

 ( 94 تجربیسراسري )               :« جدید أنا و زمیالتی بحاجة إلی مدرّسة حاذقة تُعلّمنا الدّروس من  »:  31

 ! من و همکالسی هایم نیازمند مدرّسی ماهر هستیم که درس ها را از نو به ما آموزش دهد (1

! من و هم شاگردي هایم معلّم برجسته اي درخواست کرده ایم که درس ها را از نو از او تعلیم بگیریم ( 2

 !ی باشیم تا دروس را دوباره از او بیاموزیم من و دوستانم محتاج مدرس حاذق م( 3
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! من و رفقایم به معلمی ماهر نیازمندیم تا درس هایمان را مجددا بهما یاد بدهد ( 4

 ( 85 تجربیسراسري )                                «ین منهمجدِّا المُاس ال یفوزون فی حیاتهم إلّأعتقد أن النّ»: 31

.ن هاي کوشا در زندگی خود رستگار هستندبر این باورم که انسا (1

.معتقدم که فقط مردمان کوشا در زندگی خویش موفق می شوند (2

.اعتقاد دارم که در زندگی خویش جز تالش گران از مردم، پیروز نمی شوند (3

.بر این عقیده ام که فقط انسان هاي تالش گر در زندگی برنده خواهند شد (4

 ( 89 تجربیسراسري )                                                                               :«الخَطَان عیِّ»:32

. فاءالشّ ی و شكّإنکم علَ: قطعا شما در شرف بهبودي هستید (1

.کثیراً ه عمالًاء یعمل فی حانوتِکان الحذّ: کفاش در مغازه خود بسیار کار می کرد (2

.ن هذه المسابقةسمی مِف إال یمکن أن یحذ: ذف شودامکان ندارد اسم من از این مسابقه ح (3

ح من جانب إلی البحار تسبَ مکة الکبیرةکان السّ :ماهی بزر  دریا از سمتی به سمتی دیگر شنا می کرد (4

.جانب 

 :« !الّذین قد عُرفوا بأخالقهم الکریمة لم یُضیِّعوا عمرهم و توصّلوا إلی حقیقة الحیاة  »:33

خود را شناخته و بدان مشهور شدند، عمر را ضيایع نکيرده بيه زنيدگی حقیقيی       آنها که اخالق کریمه (1

!یابند دست می

.انداندو حقیقت زندگیشان را دریافتهآنانکه به اخالق کریمه خود شهره هستند، عمرشان را از بین نبرده (2

!یابند رمیآنها که اخالق کریمه خویش را شناختند،عمرشان تلف نشده و حقیقت زندگی را واقعاً د (3

اند و بر حقیقيت زنيدگی دسيت    اند، عمرشان را تباه نکردهشان شناخته شدهکسانی که به اخالق کریمه (4

( 93 تجربیسراسري )                                                                                         !اند یافته

 ( 85 تجربیسراسري )  :«  ا، تاریخمان را خوانده ایمما تا به حال فقط چهار درس از کت»:34

.ابعرس الرّاریخ الدّنا التّقرأنا حتی اآلن من کتابِ (1

.روسی اآلن أربع الدّنا حتّإنما قرأنا من کتب تاریخِ (2

.دروس ا أربعةنا إلّی اآلن من کتا، تاریخِنحن ما قرأنا حتّ (3

. ی اآلنحتّ بعةروس الراا الدّنحن لم نقرأ من کتابنا التاریخ إلّ (4
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 :«اس منهم فی راحةٍعلی خطایاهم و النّ ندمونَهم و یَربِّ بطاعة من المومنین من یشتغلونَ»:35

از میان مومنان آن کسانی که به عبادت پروردگارشان مشغولند و از خطاهياي خيود پشيیمان هسيتند      (1

. مردم از آنها در آسایش می باشند

دگارشان پرداخته بر اشتباهاتشان پشیمانند و مردم از دست آنان مؤمنان کسانی هستند که بندگی پرور (2

.راحت می باشند

 رخطاهاي خود پشیمان می شيوند روردگار خویش مشغول می باشند و بعده اي از مومنین به اطاعت پ (3

.ها در آسایش هستند و مردم از آن

ز دست آنهيا  مردم همیشه ا هات خود پشیمانند وعده از مومنین مشغول عبادت پروردگارند و بر اشتبا (4

( 91سراسري ریاضی )                                                                                        .در امانند

( 91سراسري تجربی ) «رر فاکثَی اإلنشاد أکثَلَهم عَعناشجَّ مّاالُ فضیلة عراء حولَالشّ عنا أشعار هوالءِا سمِلمّ»:36

.چون شعرهاي شاعران را درباره فضیلت مادر شنیدیم ایشان را بر سروده هاي بیشتري تحسین کردیم (1

و بیشيتر تشيویق   آن هيا را بير سيرودن بیشيتر     شنیدیم وقتی اشعار این شعرا را راجع به فضیلت مادر  (2

.کردیم

شاعران را در مورد برتري مادر گوش کيردیم آنيان را بيه خياطر سيرودن بیشيتر         هنگامی که سروده (3

.تشویق نمودیم

در گوش دادیم آنان را بر سرائیدن بیش از پيیش  اي این شعرا را پیرامون برتري ماآن گاه که سروده ه (4

.تحسین نمودیم

 ( 91 هنرسراسري ) «ما أصیب بمصیبةٍحینَی وحیداً بقَکی ال یَه لِعینَساعد من یستَی اإلنسان أن یُلَعَ»:37

وظیفه هر انسانی است که به کسی که کمك می خواهد، یاري کند تا اگر روزي خودش نیازمند شيد   (1

.تنها نباشد

یبت شيود، تنهيا خواهيد    انسان نباید کسی را که به او یاري کرده کمك نکند و گر نه وقتی دچار مص (2

.ماند

.انسان باید به کسی که از او یاري می طلبد کمك کند تا اگر زمانی دچار مصیبتی شود تنها نماند (3

.بر هر انسان واجب است به کسی که یاریش کرده، کمك کند تا اگر دچار گرفتاري شد تنها نماند (4
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 ( 91 زبانسراسري )«ستقبلندم فی المُتی ال یَح بدقةٍ ه الجامعیّب فرعَالب أن ینتخِل للطّاألفضَ» :38

.دانش آموز باید رشته دانشگاهی خود را با دقت انتخا، کند که بعدا پشیمان نشود (1

.رشته دانشگاهی خود را دقیق انتخا، می کند که در آینده دچار پشیمانی نشود دانش آموز خو،، (2

ا با دقت انتخا، کنيد تيا در آینيده پشيیمان     بهتر براي دانش آموز این است که رشته دانشگاهی خود ر(3

.نشود

دچار پشیمانی   براي هر دانش آموز بهتر این است که رشته دانشگاهی خود را دقیقا انتخا، نماید تا بعداً(4

.نشود

 ( 89 تجربیسراسري )                     «ح اهلل له أمر دنیاه أیضاًوال، یصلِع اهلل فی جمیع األحمن یطِ» :39

.هر کس خدا را در هر حال مطیع باشد خدا نیز کارهاي او را دردنیایش سامان می دهد(1

.آن کس که در همه حاالت مطیع خدا باشد، قطعا در دنیا خدا کارش را اصالح می کند(2

.کسی که درهر حالی خدا را اطاعت کند، خداوند کارهاي او را در دنیا اصالح می کند(3

 .از خدا اطاعت کند، خدا همه کار دنیاي او را سامان می می دهدهر که در همه احوال (4

 ( 89 زبانسراسري )    «هِنیا بذریعة ضرورتِعك فی طلب مال الدّك و توقّفسك أن نخدعَسمح لنَال تَ» :41

.نفس تو اجازه نداد که به وسیله نیاز به مال تو را فریب داده، تا به راه کسب ثروت دنیا وارد شوي(1

.نفست اجازه مده فریبت دهد و تو را به دنبال طلب مال دنیا بیندازد به بهانه ضروري بودن آن به(2

.اجازه مده که نفست به بهانه ضرورت، تو را به دنبال طلب مال اندك دنیا انداخته، فریب بدهد(3

 .ین بهانه اي یابدنیاز به مال را بهانه اي براي به دست آوردن مال دنیا قرار مده، تا نفس تو نیز چن(4

 «ی هذه الحقیقةف علَی األمم أن تتعرّلَفعَ  ،الخمول دائماًل وکاستعانی التّ إن المجتمعات البشریة» :41

.اجتماعات بشر بدون شك از تنبلی و سستی رنج می کشند، و ملت ها این واقعیت را درك می کنند(1

د پس مردمان باید این حقیقت را دریابند جوامع انسانی همیشه کسالت و تنبلی در عذا، بوده ان(2

جوامع بشري همواره از سستی و کاهلی رنج می برند، پس بر ملت ها است کيه بيا ایين حقیقيت آشينا      (3

.شوند

جامعه هاي انسانی قطعا از سستی و تنبلی در زحمت هسيتند و بير مردميان اسيت کيه ایين حقیقيت را(4

( 88 زبانسراسري )                                                                                                             .بشناسند
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 ( 88 زبانسراسري )                                  «هتأدیب غیرِ ه قبلَاس من یبدأ بتأدیب نفسِل النّأفضَ»:42

.بهترین مردم آن کسی است که خود را قبل از دیگران تأدیب کند(1

.از دیگري به تأدیب خود بپردازد بلند مرتبه ترین مردم کسی است که قبل(2

.حی دهدفاضل ترین مردم آن است که اد، کردن نفس خویش را بر دیگران ترجّ(3

 .رترین مردم کسی است که قبل از تأدیب دیگري به اد، کردن خود بپردازدب(4

 ( 87سراسري ریاضی )  «الکمال نا نحوَفی طریق حرکتِ ةعم االلهیمن النِّ سعی لإلستفادةینا أن نَلَعَ» :43

.بر ماست که براي استفاده از نعم الهی و رسیدن به کمال و رشد سعی و تالش کنیم (1

.ستفاده از نعمت هاي الهی در راه حرکتمان به سوي کمال سعی و تالش کنیمما باید براي ا (2

ما براي بهره مندي از مواهب الهی در طریق حرکت به سوي سيعادت و کميال خيویش بایيد کوشيش       (3

.کنیم

بر ما الزم است که جهت بهره وري از نعمت خدایی در حرکت خویش به سمت رشيد و کميال سيعی     (4

.کنیم

 ( 87 تجربیسراسري ) ....خدا  ناي بندگا« له ینإن کنتم محبِّ ی درجةٍم فی أعلَنوا فأنتُتحزال!  اهلل یا عباد» :44

. غم مخورید، چه شما اگر دوستدار او باشید در برترین مرتبه هستید (1

.باشیدهترین مراتب هستید اگر دوستدار میغمگین مشوید در حالی که در ب (2

. وست بدارید در باالترین درجات قرار می گیریدهرگز غم مخورید، چه شما اگر او را د (3

.هیچ گاه غمگین مشوید در حالی که در باالترین مرتبه ایتد تا زمانی که دوستدار او هستید (4

 ( 91سراسري ریاضی )                                                                                           :«الخطأعین » :45

فقط از راه علم، قلبشان اطمینان می یابد،  گاهی مردم: طقَفَ العلمِ قلبهم عن طریقِ نّهم یطمئِبعضُ اسُالنّ (1

ش خاصيی بيه کيار    و قرآن براي دعوت این مردم رو: اسالنّ  هوالءِ لدعوة اًخاصّ سلوباًخذ أیتَّ و القرآنُ (2

.می گیرد

. این روش بر برهان ها و دالیل علمی تکیه دارد: ةمیّالعل لةی البراهین و األدِلَعَ کئُهذا األسلو، یتّ (3

.ن می یابداطمینا هایشان کامالً ات علمی قلبو با این آی:  قلوبهم تماماً نُّتطمئِ ةو بهذه اآلیات العلمیّ (4
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( 91سراسري ریاضی )                                                                                               : «الخَطَأن عیِّ» : 46

.همیشه از دروغ دوري کرده بودم :  ماًعد عن الکذ، دائکنت أبتَ (1

.و می ترسیدم که روزي آشکار شود:  ر یوماًه یظهَو أخاف أنّ (2

.و آبرو و احترامم را نزد خانواده و دوستانم از بین ببرد  :أهلی و أصدقائی و یزیل حرمتی عندَ (3

م که باید فقط از پروردگار بینایم بودو فراموش کرده : صیری البَا ربِّی أن ال أخاف إلَّلَعَسیت أن و قد نَ (4

 . بترسم

 ( 94 ریاضیسراسري )                                                                          : « عیّن الصحیح » :  47

! بلی مکن که موفقیت با تنبلی تناسب نداردتن:  !ال تتکاسل، فإنّ النّجاح ال یناسب الکسل (1

! اي پرستار ماهر، در انجام کارهایت تنبلی مکن ! : ال تتکاسل الممرّضة الحاذقة عن أعمالها (2

آنکه دلسوز تو است، با تو دلسوزي کرد در حالیکه غافيل  ! : صادِق الذي یُشفق علیك و أنت فی غفلة (3

! بودي 

نمره دانش آموزان کالس را نگاه کين کيه چگونيه موفيق     ! : ائزینشاهد الطال، درجاتهم فی الصّف ف (4

! هستند 

 ( 91 تجربیسراسري )                                                                          :«الخطأن عیِّ»: 48

ميردم افيزون    هر کس حسادت را ترك کند محبتش در میيان : اسالنّ ه عندَتَت محبَّسد زادالحَ كَرَمن تَ (1

.می شود

کسی که نقص اعمال خود را نمی بینيد بيه عیيب دیگيران     : هغیرِ ل یعیبُشتغِیَ هِأعمالِ عیبَبصرمن ال یُ (2

.مشغول می شود

کسی که خطاي خود را فراموش کند خطاهاي دیگران بيرایش    :اس عظیماًد عیب النّیعَ تهُخطیئَ نسَمن یَ (3

.بزر  می شود

هر کس در کارها بیندیشد، در میيان ميردم داراي   : اسِالنّ عندَ عظیمٍ ح ذا شأنٍمور فیصبکفر فی األمن تَ (4

.جایگاه واالیی می شود

 ( 91 تجربیسراسري )                                                                                            : «الخطَأن عیِّ»: 49

شکی نیست که سکوت مومن از حکمتی است که : یراها صحیحة  ومن عن حکمةٍأن صمت المُ ال شكَّ (1

.آن را صحیح می داند

.بندگان صالح را کلید درهاي هدایت بشمار می آوریم: الحون من مفاتیح أبوا، الهديالعباد الصّ یعتبرُ (2
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.نیمه انکارش می ککپی بردم که حق غالبا در چیزي است : بهب فیما نکذِّفی األغلَ مت أن الحقّلِعَ (3

.اي را که ژرفاي آن را درك نمی کنی، قبول مکناندیشه: هذي ال تدرك عمقَأي الَّال تقبل الرَ (4

 ( 89سراسري ریاضی )                                                                                   :«حیحن الصّعیِّ»: 51

همواره بندگان خداي رحمان او را بر نعمتش شکر :  دائماً هِی نعمائِلَذین یشکرون اهلل عَحمن هم الَّباد الرَّعِ(1

.گذار هستند

مثيل آزادگانسيت کيه عبيادت برتير       و عبادت آنهيا، : ل العباداتاألحرار، و هی أفضَ و إن عبادتهم عبادة(2

. شناخته می شود

بادت می کننيد چيون بنيدگان فطرتيا او را     خدا را ع: بادلعِاهلل أمر فطري لِ بّونه، ألن حُدون اهلل و یحبُّیعبُ(3

.دوست دارند

پس انسان باید از هر عبودیتی جز بيراي اهلل تعيالی   : ا هلل تعالیإلّ عبودیة ر من کلِّی اإلنسان أن یتحرّلَعَفَ(4

 .آزاد شود

 ( 89ي ریاضی سراسر)                                                                   :«ن الصحیحعیِّ»: 51

آیا می دانی تاثیر تلویزیون بر رفتار کودکيان  : ی سلوك األطفال؟لَیکون تأثیر التلفزیون عَ علم کیفَهل تَ(1

.چگونه می باشد

خانواده کودکان را در زمان نشستن آنهيا مقابيل   : لفزیونأطفالها فی زمن جلوسهم أمام التِّ لتراقب األسرة(2

.تلویزیون مراقبت می کنند

قطعيا کودکيان وقيت زیيادي را در مقابيل      : ذي یقضیه األطفال أميام التلفزیيون کثیير جيداً    ن الوقت الَّأل(3

.تلویزیون می گذرانند

آن وقت مثل ساعاتی اسيت کيه کودکيان    : تی یقضونها فی المدرسةاعات الَّل عدد السَّالوقت یعادِ فذلكَ(4

.آن را در مدرسه می گذرانند

 ( 89 تجربیسراسري )                                                                                       :«صحیحلعین ا»: 52

.امتحانی را با سواالت سخت از دانش آموزانم گرفتم: بأسئلة صعبة  متحاناًالمیذ إالتّ إمتحَنَت (1

.چشم دوخته بودم در حالی که با نگاهی متعجبانه به آن ها: و کنت أنظر إلیهم نظر اإلعجا، (2

. و آن ها جوا، کاملی را با دقت به آن سواالت دادند: بدقةٍ إجابةً کاملةً  جیبونَم یُو هُ (3

.انتظار نداشتم که آن ها این گونه خو، درس خوانده باشند: هکذا داًسوا جیِّرَعا أنهم قد دَما کنت متوقِّ (4
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( 93 هنرسراسري )                                                                                          :«الخَطَاعین »: 53

اي دوست من؛ تو نباید دیگران را از احترام به کودکان : علیك یا صدیقتی؛ أن ال تَدَعی احترام األطفال (1

منع کنی،

کرد و بيه  آن تأکید می بر(  ص)چه پیامبر اسالم: یوکّد علیه و یهتمّ بتربیتهم  (ص)فقد کان نبیّ اإلسالم  (2

ورزید،تربیت آنان اهتمام می

کودکان پسر و دختر فيرق  بین و نیز نباید : و علیك أیضاً أن ال تفرّقی بین البنین و البنات من األطفال  (3

بگذاري،

زیرا این کار در آینده بر شخصيیت آنيان اثير سيوء     !: ألنّه یوثّر فی المستقبل علی شخصیّتهم أثراً سیّئاً  (4

 ذارد ،گمی

 ( 88سراسري ریاضی )                                                                                      :«عین الصحیح»: 54

.خود را گرامی داشتم زیرا به دوستانم کمك کرد من معلم»: نی ساعدت صدیقاتیألنّ متنی المعلمةکرَ (1

این ها در اعميال خيود مراتيب عيالی را بيه دسيت       : فی أعمالهنَّ رجات العالیةی الدّعلَ  ءِستحصل هوال (2

.خواهند آورد

اینان کسانی هستند که عالقه داشتند چراغ هاي امت : ون أن یکونوا مصابیح األمةذین یحبُّاولئك هم الَُّ (3

.باشند

خداوند بيه خياطر شيجاعتش در میيدان نبيرد او را      : ك اهلل من أجل شجاعتك فی ساحة المعرکةیشرف (4

.شرافت می بخشد

 ( 88سراسري ریاضی )                                                                                    :«عین الصحیح»: 55

. هنگامی که مردم رحمت چشانده شود بدان خوشحال می شوند: هافرحوا بِحمةَ الرّ الناسُ قَوِّإذا ذُ (1

.و چون به خاطر گفتن یك دروغ مصیبتی به آن ها رسید: وا یکذبونبما کان م سیئةًتهُو إن أصابَ (2

.آنان نسبت به رحمت الهی نامیده می شوند: همربِّ هم من رحمةِیئسوا کلُّ (3

پس خدا به بعضی از آنها کارهایشان را چشياند شياید بياز    : هم برجعونیذیقهم بعض ما عملوا، لعلَّ فاهللُ (4

.گردند
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( 88 تجربیسراسري )                                                                                        : «الخطأعین » : 56

والدینم اجازه ندادند که به بهانه تأمین معاش : تأمین المعاش ي أن أترك الدراسة بذریعةمح والداما سَ (1

.تحصیل را ترك کنم

در زندگی آموختم که اگر مومنی را بشکنم تيرمیم  : هُجبرُ فعلیَّ اًی إن کسرت مومنأنِّ فی الحیاة متُلَّتعَ (2

.آن بر من واجب است

مادام که بیماري انسان براي أطبا ناشناخته باشيد  : اءعلی األطبّ عانی االنسان هذا المرض مادام مجهوالًیُ (3

.از آن رنج می برند

تقدیر الهی پیير فرزانيه اي وسيیله اي بيراي     : وسیلة لهدایتی فی الحیاة عالماً شیخاً التقدیر اإللهیّ جعلَ (4

.هدایتم در زندگی قرار داد

 ( 88 تجربیسراسري )                                                                                         : «الخطأعین »: 57

شناس زیرا در تصيمیم گیيري   مسائل پیرامون خود را ب: فی عزمك رةإعرف المسائل حولك ألنها مؤثِّ (1

.تو اثر گذار هستند

و در تصمیم گیري خود عجله مکن تا هميه راه هيا   : رق بدقة الطّ ی تعرف کلّل فی عزمك حتّو ال تجع (2

.را با دقت بشناسی

سپس بر خدا توکل کن و بر خود و توانيایی هایيت   : توکل علی اهلل و اعتمد علی نفسك و قدراتك مَّثُ (3

.اعتماد کن

و بعد از آن راهی را انتخا، خواهی کرد که به هدف تو : بك إلی هدفكیقرّ ب طریقاًخَذلك انتَ و بعد (4

.نزدیك می شود

 ( 87سراسري ریاضی )                                                                                    : «عین الصحیح» : 58

.باران دیروز به لطیف شدن هوا کمك کرد: اءالهو یةقنساعد مطر لیلة أمس علی ت (1

.نوشیدن شیر براي سالمتی بدن ضرورت دارد: ناجسمِ بن لسالمةِیجب علینا أن نشر، اللَّ (2

. و ظاهر و باطنش یکی باشدکاش آدم دور: کانت سریرته و عالنیته لنا واحدة  نلیت المتلوّ (3

.دنش از اعماق دلم تکرار کردم درود بر تو بادبا شهید ش: كبِ دت عن صمیم قلبی مرحباًباستشهاده ردّ (4
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 :« !ذات یومٍ کانت السّموات و األرض ملتصقتین، ثمَّ فصل ربُّهما بینهما فأصبحتا بهذا الشّکل  »  :59

آسمانها و زمین زمانی با هم یکی بودند، تا اینکه پروردگارشان بین آنها فاصله ایجاد کيرد و بيه ایين     (1

!شکل درآورد 

اي ایجاد کرد تا بيه  سمان و زمین به یکدیگر وصل بودند، سپس پروردگارشان بین آنها فاصلهزمانی آ (2

!شکلی درآیند که اکنون هستند

اي بینشان ایجاد کرد تيا  اند، آنگاه خداوندشان فاصلهآسمان و زمین روزگاري پیوسته به یکدیگر بوده (3

!به این شکل درآیند که اکنون هستند 

ین به هم پیوسته بودند، سپس پروردگارشان آنها را را ازهم جدا ساخت و به ایين  روزي آسمانها و زم (4

(93 هنرسراسري )                .                                                          شکل شدند 

( 86سراسري ریاضی )                                                                                      :«الخطأعین »: 61

.با کسی که از نظر مقام در کشور ما باالتر است، آشنا شدم: فی بالدنا فت علی من هو أرفع مقاماًتعرّ(1

.او براي رسیدن به موفقیت در زندگی بسیار تالش می کند: جاح فی الحیاةللوصول إلی النّ اًجدّ ه یجدّإنَّ(2

.ها فداکاري کرده است مانند پهلوانی که براي کرامت ملت: شعبه بنفسه لکرامة یکالبطل الذي یضحِّ(3

و او را الگویی براي خيود   پس مردم او را فراموش نخواهند کرد: لهم خذونه أسوةفلن ینساه الناس و یتّ(4

.قرار می دهند

 ( 86 تجربیسراسري )                                                                                     :«عین الصحیح»: 61

.او احساس کرده است که ملتش از تنبلی رنج می برد :شعبه یعانی الکسالة  ر بأنّعَد شَه قَإنّ(1

.مسلمانان سفر کرده اند تا درباره علوم بحث کنند: حلون لیبحثوا عن العلومکان المسلمون یر(2

ما به منزل نرسیدیم، مگير وقتيی بيا خوشيحالی داخيل اتياق       : فرحینَ الغرفة ا وصلنا إلی المنزل، دخلنالمّ(3

.شدیم

-دوستانت باید شهداء را به علت فداکاري احترام : هداء بسبب تضحیاتهمعلی زمیالتك أن یکرمن الشّ(4

.می کردند

      ( 85 ریاضیسراسري  )                                                                :«عین الصحیح»: 62

.در امور مهم خویش فقط با دانا و عالم مشورت مکن: ا العالمإلَّ ةشیري فی أمورك المهمَّستَال تَ(1

ما باید پیوسته به انجام کارهاي نیيك و حسينه بياز    :  مها دائماًو نعلّ د علی األعمال الحسنةینا أن نتعوَّلَعَ(2

.گردیم
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ذهنت را به موضيوعات و مباحيث بيدون اهمیيت     : ة ت و المباحث غیر مهمَّال تشغلی بالك بالموضاعا(3 

.مشغول مدار

.از کجا بدانم که منظور تو چه خواهد بود: من أین أعرف ماذا فقدك(4

 ( 85 یریاضسراسري )                                                                                        :«عین الصحیح»: 63

خداوند آن بی نیيازي اسيت کيه نیازمنيد نميی گيردد و او داراي       : ال یفتقر و هو صاحب الجود غنیٌّ اهللُ(1

.بخشش بوده است

دیروز تو را خندان دیدم در حالی که چهره ات شياد  : أمس و قد کان وجهك مستبشراً شاهدتك ضاحکاً(2

.و خندان بود

اگر به راه مستقیم بودید خداونيد در زنيدگی شيما را    : فی حیاتکم إن کنتم فی صراط مستقیم یهدکم اهللُ(3

.هدایت می کند

در نتیجه از خطاهيا رهيایی    در وعده ات صادق باش: من الخطایاص و ال تخلف وعدك فتتخلّ کن صادقاً(4

.خواهی یافت

:تست های تعريب

که هميه چیيز را ميی فهميی،     فقط اگر یك بار به نداي دلت پاسخ دهی، در مسیري قرار می گیري » : 64

 ( 91 ریاضیسراسري )                                                                           «خو، باشد یا بد

.، فأنت الذي وضعت المسیر الذي تعرف کل الشیء، خیراً او شراًمرّة واحدة إذا تستجب صوت النفس (1

. اًأو شرّ خیراً  األشیاء سواء ریق ندرك کلّما تقف فی الطّإنّ، فإن تجیب نداء نفسك مرة واحدة(2

.اًأو شرّ ، فأنت وقعت فی المسیر الذي تعلم جمیع األمور، کان خیراًةمرّ ستجبت النداء القلبیَّاذا إ(3

 .اًکان أو شرّ شیء، خیراً فقط، وقعت فی مسیر تفهم کلّ بك مرة واحدةإن أجبت نداء قل(4

م کسب کرده ام ثابت کرده اسيت کيه اگير دربياره موضيوعی خيو،       یی که در طول عمرتجربه ها» : 65

 ( 91 ریاضیسراسري )                                                                   «بیندیشم به نتیجه مفیدي می رسم

صيلت إليی   وحسينا،   الًلت حول موضوع تأمّنی إن تأمّ، إنّالتجار، التی  اکتسبتها طول عمريقد أثبتت (1

.نتیجة مفیدة

.، ألحصل علی نتیجة مفیدةداًل جیِّمَّقد ثبتت التجار، التی تزیَّنت بها طول عمري، لو أتأ(2

.، ألصل علی نتیجة حسنةداًر حول الموضوع جیِّفکَّلقد أظهرت ما اکتسبته من التجار، فی حیاتی، لو أتَ(3
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 .دةً جیِّ لو فکرت أفکاراً ، دةجیِّ عاقبةی ألحصل علی نَت تجاربی طول حیاتی، أنَّلقد بیّن(4

 : عین الصحیح « ! نصیحتگران صالح دیگران را به آنچه قادر بر انجام آن نیستند، وادار نمی کنند» :66

! بما ال یقدرون علیه إنّ الواعظین المحسنین ال یُلجؤون النّاس اآلخرین  (1

!لیست قادرات علیه ال تُلجی النّاصحات المحسنات النّاس اآلخرین بأمرٍ  (2

!ال تحمّل الواعظات الصالحات اآلخرین علی ما لیسوا قادرات علی قیامه  (3

 ( 94 تجربیسراسري )                ! إنّ الناصحین الصالحین ال یحمّلون اآلخرین شیئاً ال یقدرون علی القیام به  (4

 : « ثل آن را حفظ کردم وقتی دیدم دوستم سه بیت از قصیده را حفظ کرده، من هم ده تا م» : 67

( 94 تجربیسراسري )     ! حین اُشاهد زمیلتی تحفظ ثالثة أبیات من قصیدة، أنا أیضاً حفظت عشرة أمثالها  (1

! لمّا شاهدت زمیلی یحفظ ثالثةأبیات من شعر، أنا کذلك أحفظ، عشرة أمثالها  (2

!حفظت عشرة أمثالها اً عندما رأیتُ أنّ زمیلتی قد حفظت ثالثة أبیات من القصیدة، أنا أیض (3

 ! حینما یري زمیلی أنّنی قد حفظت ثالثة أبیات من هذه القصیدة، هو أیضاً حفظ عشرظ أمثالها  (4

«.آیا تاکنون به این مسأله فکر کرده اي که رنگ زیباي اتاق تو سبب آرامش انسان می شود»: 68

( 91 تجربیسراسري )                   .السکون لإلنسان بلون الجمیل لغرفتك یسبّأن الَّ ر إلی هذه المسألةفکَّأتَ(1

.لون غرفتك الجمیل هو سبب السکون للفرد ر إلی هذه المساله أنَّهل کنت تفکّ(2

.السکون للفرد بُلون غرفتك الجمیله هو یسبِّ أنَّ مسألةِن لهذه الرت إلی اآلهل فکّ(3

 .لإلنسان السکینة بُرفتك الجمیل یسبِّلون غ بأنَّ رت إلی اآلن عن هذه المسألةهل فکّ(4

آغاز به نظرت می رسد که راه سختی پیش روي تو است، وليی وقتيی آن را طيی کيردي ميی       در » : 69

 ( 91 تجربیسراسري )                                                             .«فهمی که آن راه سخت را سریع پیموده اي

.صعباً، و عند ما تجاوزت عنه تفهم انّك قطعت الطّریق الصعب بسرعةٍ فی األوّل تَري أمامك طریقاً( 1

فهميت انيك قيد قضيیته      ا جاوزت ذلك الطریق بصيعوبةٍ و لمّ صعباً ك تواجه طریقاًلك انَّ افی البدء بد(2

.سرعاً مُ

طریق الصعب ا قطعته تفهم انك قد عبرت ذلك الك لمّولکنَّ صعباً أمامك طریقاً یبدو لك أنَّ فی البدایة(3

. سریعاً
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ریيق  ك عبرت ذلك الطّتفهم انَّ هایةالنّك، فتجاوزعنه، وفی فی ظنِّ صعباً فی ابتداء األعمال تواجه طریقاً(4

.سریعاً

 ( 91 هنرسراسري )                                                                                         :« ن الخطاعیِّ»: 71

.هه لنفسِبین یزیل اعتماد أقربائِکذِّالمُ إنَّ: دروغگو اعتماد نزدیکان خود را از دست خواهد داد(1

.أم بعیداً تی سنراها قریباًعمالنا هی الَّنتیجة أ  :ود یا دیر خواهیم دادنتیجه اعمال ما همان است که ز(2

.عمل فهو محترم و لو کان صامتاًلکن الذي ی: اما آنکه عمل می کند، اگر چه ساکت باشد محترم است(3

 لیس محترمياً  و یعمل قلیالً م کثیراًمن یتکلَّ. آنکه زیاد حرف بزند و کم عمل کند نزد مردم محترم نیست(4

.اسعند النَّ

 «جاي تأسف است اگر شهید فراموش شود، پس باید با حفظ خاطراتش سعی کنیم فراموشش نکنیم» : 71

( 89 ریاضیسراسري )            .اه بحفظ ذاکراهنسَنَ ان ال ، فلنسعَسف إن ینس الشهیدومن المُ(1

.اهنسَفنحاول أن نحفظ ذاکراه و الن نَ  هداءمن أن ینسوا الشّ أسفاً(2

.اهم بحفظ ذاکراهمسَفلنسعی أن ال نَن الشهید ینسی، من أنَّ وسفاًمُ(3

 . حفظ ذاکراهم اهم معنسَف إن ینسوا الشهداء، فلنحاول أن ال نَمع التأسّ(4

در واقع این دانشمندان مسلمان هستند که پدیده رنگین کمان و علت به وجود آمدنش را کثیف »: 72

 ( 88 ریاضیسراسري )                                                                            .«کرده اند

..ظاهر قوس قزح و سبب إحداثه العلماء مسلمین هم الذین یکتشفون أنَّ الواقعیة(1

.الواقع أن العلماء المسلمین هم الذین قد اکتشفوا ظاهره قوس قزح و سبب حدوثها(2

.أن الحکماء المسلمین هم الذین قد اکتشفت ظاهر قوس قزح و سبب حدوثه الحقیقة(3

 .ثهافی الواقع أن العلماء المسلمون هم الذین قد اکتشفوا ظاهره قوس قزح و سبب حاد(4

 «دوستانم به من گفتند آن ها عادت کرده اند که درس هایشان را شب امتحان چند بار مطالعه کنند»: 73

( 88 تجربیسراسري )          .اتٍقال األصدقاء لی أنتم من عادتکم أن تطالعوا دروسکم یوم االمتحانات بمرّ(1

.االمتحان ةٍ فی لیلةهن تعودن أن یطالعن دروسهن کم مرَّقالت لی صدیقاتی إنّ(2

.االمتحان دة فی لیلةلتطالعوا دروسهم دفعات متعدّقال األصدقائی لی هم قد تعود و(3

 .اتٍاالمتحانات بضع مرّ لیلة فی دروسهنَّ دن للمطالعةتتعوَّ نَّقالت صدیقاتی لی هُ(4
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 ( 87 ریاضیسراسري )                                    «.قلبی که از غیر خدا خالی شد فقط براي او می تپد»: 74

.ه القلب الذي خال من غیر اهلللَّه ال ینبض لِإنَّ(1

.ا هللما قلب ما خال من غیر اهلل ال ینبض إلَّإنَّ(2

.ما قلب الذي یخلو من غیر اهلل یخفق لهإنَّ(3

 .ا لهخال من غیر اهلل ال یخفق إلَّ قلباً إنَّ(4

 :الخطأعین « .خود باید تالش دانشمندان بزر  را مورد توجه قرار دهیم ما براي رسیدن به اهداف»: 75

( 87 ریاضیسراسري )                                 .بجهد العلماء الکبار للحصول علی أهدافنا علینا أن نهتمّ(1

.لنجعل جهد العلماء اللکبار نصب أعیننا للوصول إلی أهدافنا(2

.بأهدافنا للوصول إلی إجتهاد العلماء العظامیلزم علینا باالهتمام (3

 .أعیننا صبَل إلی أهدافنا یجب علینا أن نجعل إجتهاد العلماء العظام نُللتوصّ(4

 .«اما نماز از همه بهتر است  کارهاي ما براي خداي تعالی همگی سبب نزدیکی به او می شود،»: 76

( 87 تجربیسراسري )                        .أفضلها الصالة کنَّ، إلیه و لب التقرّأعمالنا هلل تعالی کلها تسبّ(1

.، الیه، اما أفضل منها الصاّلةعمالنا هلل تعالی سبب التقرّأ کلّ إنَّ(2

.أفضل منها الة، اهلل، أما الصّها لتقرّأعمالنا التی نعملها هلل تعالی کلّ(3

 .الةإلی اهلل، لکن أفضلها الصّ، ه تعالی تسبب التقرّلّها لِلنا أعمال نعملها کلّ(4

 ( 86 ریاضیسراسري )                                       «دوستانم را می دانمام قدر اکنون که تنها شده»: 77

.أصدقائی فأعلم قیمة صبح وحیداًن اُاآل(1

.صدیقاتی یزةو عرفت م اآلن صرت وحیداً(2

.یداًدیقاتی اآلن الذي صرت وحفهمت قدر الصَّ(3

 .أصدقائی و قد أصبحت وحیداً أعرف اآلن قیمة(4

«.رسول خدا بچه ها را حقیقتا دوست می داشت و شادان و خندان با آن ها برخورد می کرد»: 78

( 86 تجربیسراسري )            .و ضاحکاً ویلقی إلیهم سروراً اًبَّاألطفال حُ یحبُّ اًرسول اهلل کان حقّ(1

.و مبتسمینَ األطفال ویلقی إلیهم فرحاً یحبّ ائماًرسول اهلل کان د(2

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
کــــ

ت 
ھار
ـــــ
ـــــ
مـــ



 عربی کنکور
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97

.و ضاحکینَ م فرحینَاالطفال و لقیهُ کثیراً رسول اهلل یحبّ إنّ(3

 .و مبتسماً ویلقاهم فرحاً اًاألطفال حبّ کان رسول اهلل یحبّ(4

 ....... ةالعربیّ غةاللُّ« هر کس آن را یاد بگیرد، می یابدش. تزبان عربی کلید گنج فرهنگ اسالمی اس»: 79

( 86 هنرسراسري )                              .مه یجدهمن علّ کلّ اإلسالمیّ هو المفتاح لکنز ثقافة(1

.مه یجدهامن یتعلّ هی مفتاح لکنز الثقافة اإلسالمیة(2

.هادَجَمن علمها وَ اإلسالمیّ مفتاح الکنز لثقافة(3

 .ها وجدهممن نعلّ مفتاح کنز الثقافة اإلسالمیة(4

( 85 ریاضیسراسري ) :«الخطَان عیِّ» : 81

.أبداً لصداقةال تنتخب األشرار لِ: هرگز بدان را به دوستی انتخا، مکن(1

.ال تصاحب أهل البدع أبداً: با بدعت گذاران هرگز همنشینی مکن(2

.إلی بیتك ندعوا المحاسأ: ترین ها را به خانه ات دعوت کنبه(3

 .ه ه و قرینِیعرف االنسان من خلیلِ  :انسان از دوست و مصاحبش شناخته می شود(4

 ( 85 تجربیسراسري )                  :ن الصحیحعیِّ« بر ما شاهد و گواه است؟ آیا نداستی که خدا»: 81

ا؟ألم تعلم أن اهلل شاهد علین(1

أال تعلم بأن اهلل هو الشاهد بنا؟(2

؟و بصیراً هل أنت ما عملت أن اهلل علینا شاهداً(3

 ؟اهلل یشهد علینا بصیراً ت أنَّمههل أنت ما فَ(4

( 86 زبانسراسري )  : عیِّن الخَطا« فقط انسان است که می تواند از نیروي تعقل و تفکر استفاده کند»: 82

.ا اإلنسانر إلّل و التفکّالتعقّ ةع بقوّیتمتّ ال یقدر أن(1

.رل و التفکّالتعقّ ع بقدرةما اإلنسان یقدر أن یتمتّإنّ(2

.العقل و الفکر هو إنسان الذي ینتفع فقط من القوةهذا (3

 .العقل و الفکر ان فقط، یستطیع أن یستفید من قدرةاإلنس(4
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 ( 84 تجربیسراسري )     :«اند ردهوالدین تجار، ارزشمندي را در زندگی خویش جمع آوري ک»: 83

.فی حیاتهما الوالدان قد جمعا تجار، قیِّمةً(1

.نیاالدُّ الوالدین اجتمعوا تجربة ثمینة فی الحیاة(2

.کان الوالدان قد جمعا تجار، ثمینة طول الحیاة(3

 .مة طول حیاتهم القیِّ إن الوالدین اکتسبوا تجار، سامیة(4

«.ز سنن و قوانین غیر قابل تغییر در جهان به هدف خود خواهد رسیدانسان با استفاده ا»: 84

( 84 ریاضیسراسري )               .هدافهالتی ال تتغیر یصل اإلنسان إلی أفاع من السنن و القوانین باالنت(1

.و القوانین دون تغییر ةنَّستفادته من السُسوف یصل االنسان إلی هدفه بإ(2

.نن و القوانین التی ال تتغیر و سوف یصل إلی الغایه فی الدنیاسُّع بالاالنسان یتمتّ(3

 .نن و القوانین التی ال تتغیر فی العالمسیصل االنسان إلی غایته باالستفاده من السُّ(4

 :عیِّن الصحیح« !شودهر لحظه از عمر ما گنجی است که درطول زندگی فقط یك بار استخراج می »: 85

(93 هنرسراسري )                             !ها کنز یفیدنا إذا استخرجناه جیّداً إنّ لحظات عمرنا کلّ (1

! قیمة کلّ لحظة لعمرنا تساوي کنزاً یستخرج مرّة طول الحیاة  (2

!کلّ لحظة من عمرنا کنز یستخرج طول الحیاة مرّة واحدة فقط  (3

! مرّة إنّما العمر و لحظاته لنا یشبه کنزاً یستخرج خالل تمام العمر  (4

 :«!مادرم یازده سوال از من پرسید که همگی آنها از سه درس اول کتابم بوده است »: 86

 !سألت االُمّ منِّی أحد عشر سواالً کان کلّها من اُولی ثالثة دروس کتابی( 1

 !اُمِّی تسأل منِّی أحد و عشر سواالً کانت کلّها من اُولی ثالثة دروس من الکتا،( 2

 !ی أحد عشر سواالً کانت کلّها من ثالثة الدّروس االُولی من کتابیسألتنی اُمِّ( 3

 ! االُمّ سألتنی عن أحد و عشر سواالً کانت کلّها من ثالثة الدروس االُولی من الکتا،( 4
(93 هنر سراسري)

«.هر کس با حقیقت زندگی آشنا گردد، عمر خود را در دنیا تباه نمی سازد»: 87

( 83 تجربیسراسري ) .فی دنیاه، من عرف الحقیقة الحیاة ع العمرلن یضیّ(1

.ع عمره فی الدنیا، ال یضیّمن عرف حقیقة الحیاة(2
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.ع عمره فی الدنیا، ال یضیّعلی حقیقة الحیاةمن تعرف (3

 .ه فی الدنیا، من تعرف علی الحقیقة فی الحیاة ع عمرال یضیّ(4

 ........مأعلَ: عین الخطأ« می دانم که تو به خداي خود امید داري، پس آیا او را با اخالص می خوانی»: 88

( 88 سنجشسراسري )  .ترجین ربك فهل تدعینه مختلفةً  كِأنّ(1

. ك فهل تدعینه مخلصاًك ترجو ربَّأنّ(2

.أنَّكِ ترجین ربك فهل تدعینه بإخالص(3

 . أنَّكَ ترجو ربَّك فهل تدعوه بإخالصٍ (4

رنگ ها در اعماق دریا یکی پس از دیگري پنهان می شود و رد این هنگام تاریکی بيه وجيود ميی    »: 89

 ( 87 خارج از کشورسراسري )                                                                                                                          :«.یدآ

.لمةن الظُّتتکوَّ وحینئدٍ فواحداً تختفی األلوان فی أعماق البحر واحداً(1

.لمةبعد اآلخر فتظهر منه الظّ احداًلون فی أعماق البحر و خفی کلّی(2

.ن الظلمةبعد اآلخر فیتکوّ الواحد و تسیرُ األلوان تختفی فی عمیق البحار (3

 .الظلمة  ب منهسبّفتُ فواحداً لون یستتر فی عمق البحار و یخفی واحداً کلّ(4

 :«.کرد در حالی که پرندگان می خندیدندي خود مباهات میزمین به جاذبه» :91

( 92 ریاضیسراسري )                                            .تها و الطیور تضحكبیّکانت األرض تفخر بجاذ(1

.ة لها و الطیور ضاحکةاألرض تفتخر بالجاذبیََّ إنَّ(2

.یور تضحكکانت الطّذبها واألرض أصبحت تفاخر بجَ إنَّ(3

 .ضاحکة یورجذبها و أصبحت الطّ کانت األرض تفاخر بقدرة(4

ي آخير آن را تصيحیح    اي در هشت صفحه نوشتم و دو هفته قبل سه صفحه ي خود مقدمه براي رساله»: 91

 ( 92 ریاضیسراسري )                                                                            :«کردم

.صفحات من آخرها ثالثةحتها رسالتی و قبل أسبوعین صحّ مةفت ثمانی صفحات لمقدّألّ(1

.حت ثالث صفحات منها قبل أسبوعینو صحّ متی فی الرسالةفت ثمانی صفحات لمقدَّألّ(2

. رها قبل أسبوعینحت ثالث صفحات من آخفی ثمانی صفحات و صحّ مةکتبت لرسالتی مقدّ(3
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 .هاثنین ثالث صفحات منحتها قبل أسبوعین إمه فی ثامن صفحات و صحّلرسالتی کتبت مقدّ(4

 ( 92 تجربیسراسري )  :«.ي تو است که همت زیادي صرفشان کنیي اهداف عالیهشایسته»: 92

.ةکثیر ةأن تبذل لها همَّ یلیق لغایاتك السَّامیة(1

.تك الکثیرةمتك أن تخرج لها همَّالئق ألهداف قیِّمن الّ(2

.یبذل لها همة کثیرة أنَّ امیةالئق لك و ألهدافك السَّ(3

 .لها تك الکثیرةأن تخرج همَّ مةلك و لغایاتك القیِّینبغی (4

 ( 92 تجربیسراسري )     «.گردد چون عشق درست و حقیقی باشد، بال به رنگ نعمت ظاهر می»: 93

.عمةون النّن بلَالمصائب تتلوَّ کلّ داقةمع الصِّ اًحقیقیّ بّلو کان الحُ(1

.ر المصاعب نعماتنعتب یّةالحقیق داقةنا مع الصِّعندما یکون حبّ(2

.تظهر المصیبة بلون النعمة اًًو حقیقیّ صادقاً بّإن یکن الحُ(3

.عماتبلون النّ تصیر المصیبة اًحقَّ ة صادقةالمحبّ إن کانتِ(4

«تست های مفهوم»

 :للمفهوم المناسبعین « اهلل مجازیه بإساءته و إحسانه نّإعمل عمل من یعلم أ»: 94

( 92 تجربیسراسري )                                             .تجدوه عند اهلل ن خیرٍموا ألنفسکم مدّو ما تق(1

.عمل العالنیة أن تعمل فی الشرّ البرّ(2

.یحاسب علیه و شرّما یعمل اإلنسان من خیر أ(3

 .هایةمن یعمل الخیر ینتفع به فی النِّ(4

 ( 92 ریاضیسراسري )                  .عین المناسب للمفهوم. «نیك و بد روزگار در گذر است»: 95

.صیب نقَبا      فهو إن زاد مع الشّو اغتنم عمرك أیام الصّ(1

.یدور       فال حزن یدوم و ال سرور هر مختلفاًرأیت الدّ(2

.األمل نیا تفز      فدلیل العقل تقصیرُر  اآلمال فی الدُّصِّقَ(3

 .دائعالوَ ان تردّ یوماً دَّال بُدائع   و ا وو ما المال و األهلون إلّ(4

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
کــــ
رت
ــھا
ـــــ
ـــــ
مـ



 عربی کنکور
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111

 ( 91 تجربیسراسري )                                             :فی المفهوم الخطأعین « !دجَوَ دَّن جَمَ»: 96

 .تا شب نروي روز به منزل نرسی(2.     یره خیراً من یعمل مثقال ذرّة(  1

 .باید مراد آن که جوینده نیستن( 4یالی        ر اللّهِلی سَمن طلب العُ(  3

 ( 91 ریاضیسراسري )                                                     :«فی المفهوم الخطاعین »: 97

.تهالنیّال فائدة فی من تختلف سریرته عن ع: نمتلوّ امرئ ال خیر فی ودّ(1

.بعض األحیان شملکناها تألنَّنا ال خیر فی اآلمال التی تضرّ: ظمآن بصفو الماء غصّ ر،ّ(2

.قلب المومن کنوز األسرار فإعالنها خالف البرّ: لعالنیةر عمل اأن تعمل فی السّ البرّ(3

 ةاألميور الدنیویَّي   الخالق فی القلب یخرج حيبّ  ةإن دخلت محبَّ: نیا و أهملهامتی ما تلق من تهوي دع الدّ(4

.منه

 ( 89 تجربیسراسري )                                                                    :«فی المفهوم الخطأعین »: 98

.ة قرین المادّ شیءٍ لِّکُلِ اعلم أنّ: نثیاُو  ا خلقناکم من ذکرٍإنّ(1

.ك مسؤول عن عملكإعلم انَّ: ة نیّالعمل الع أن تعمل فی السرِّ البرّ(2

.ن سریرته و عالنیته واحدةعلی االنسان ان تکو: نمتلوّ امرئ ال خیر فی ودّ(3

 .إخوانهر، لسانه کثُمن عذُ: وا من حولكنفضُّغلیظ القلب ال اًو لو کنت فظّ(4

 : عین المناسب للمفهوم« ظمآن بصفو الماء غصّ ،ّرُ/ ترجو نفعه   الشیء رُّقد یضُ»: 99

( 89 ریاضیسراسري )                    .سراًسر یُسیجعل اهلل بعد عُ( 2           اهلل      ال تقنطوا من رحمة(1

 .کملَ و هو خیرٌ عسی أن تکرهوا شیئاً( 4کمل و هو شرٌّ وا شیئاًحبُّعسی أن تُ(  3

:فی المفوم غیرالمناسب عین« بالجبن ال ینجو من القدر و المرء/ و فی اإلقدام مکرمةٌ فی الجبن عارٌ»: 111
( 91 زبانسراسري ) 

.با قضا کارزار نتوان کرد(1

.چون قضا آید چه سود از احتیاط(2

.دارد شیشه را در بغل سنگ نگه می/ گر نگهدار من آنست که من می دانم (3

 .ز دریا کی بپرهیزد گهر جوي/ ز دشمن کی حذر جوید هنر جوي (4
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( 91 هنرسراسري )        :« فی المفهوم أالخطعین »: 111

.دنیا را هر طور بگیري می گذرد: عارض نیا خیالٌما الدّإنّ(1

.با قضا سود کی کند حذرت: و المرء بالجبن ال ینجو من القدر(2

.ز حیات اي دل یك دم است تا دانیحاصل ا: دقائق و ثوانٍ إن الحیاة(3

 .تبجیل المومن مثل احترام بیت اهلل: هفعلیه جبرُ ومناًمن کسر مُ إنّ(4

 ( 86 ریاضیسراسري )                        :عین الصحیح فی المفهوم« صنَید مع الفجر قَالصّ رَدَمن با»: 112

.نوا فی الوقت المعیّنصیادین أن یقعلی الصّ(1

.باحل الصّلینا ان نبادر بأعمال الخیر فی أوّیجب ع(2

.لنا ه مفیداًشیء نحبّ لیس کلّ(3

 .شیء لیس فیه ضرر نرجو نفع کلّ(4

 :إلی مفهوم البیت األقر،عین « لصَما أصل الفتی ما قد حَإنّ/  ل أصلی و فصلی أبداًقُال تَ»: 113

 ( 87 تجربیسراسري )               تُکتسب المعالی بقدر الکَدِّ( 2    و ما اهلل بغافل عمّا تعملون ( 1

.إنّما األعمال بالنیّات( 4کلُّ نفس بما کسَبت رهینة          (3

 ( 87 زبانسراسري )                     :فی المفهوم غیرالمناسبعین « ثَبَتَت علی حفظ العهد قلوبنا»: 114

 .الکریم إذا وعد وفی( 2  لمن ال عهد له ال دینَ( 1

 لكعدك فقد شغّن وَمَ( 4المومن ةسجیَّ  الوفاء إنَّ(  3

 ( 88سراسري تجربی ) :       من العبارة هو المقصود« متی ما تلق من تهوي دع الدنیا و أهملها»: 115

 نیاتعظیم شعائر اهلل فی الد( 2.     ر علی الدنیاسُّحَعدم التَ(  1

 .الدنیا اهلل و حبّ عدم إجتماع حبّ( 4تقصیر األمل فی الدنیا      (  3

:عن مفهوم العبارة الخطاعین « ال تترك الدّنیا بذریعة الحصول علی اآلخرة»: 116

( 88 ریاضیي سراسر) .رك الدنیاا بتإلّ ال تحصل علی اآلخرة( 1

.یجب أن تکون الدنیا وسیلة لکسب اآلخرة(2
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.لیك أن تعمل فی الدنیا لآلخرة یجب ع(3

 .نیابما فی هذه الدُّ کتسب ما فی اآلخرةیُ(4

 :فی المفهوم غیرالمناسبعین « حمن الذین یمشون علی األرض هوناًو عباد الرّ»: 117

.هرو آن است که آهسته و پیوسته رودر/ رهرو آن نیست که گه تند و گه آهسته رود (1

.تمیل نحو األرض اکثر ثمرةأغصان األشجار المُ(2

.هرگز نخورد آ، زمینی که بلند است/ افتادگی آموز اگر طالب فیضی (3

( 91 ریاضیسراسري )  .إعجا، المرء بنفسه دلیل علی ضعف عقله(4

 ( 91 تجربیسراسري ) :فی المفهوم األقر،عین « صیب بحمقه أعظم من فجور الفاجرمق یُإن األح»: 118

.من فسق الفجرة ضرراً أن حمق الجاهل أقلّ هل تظنُّ.... .... یا عجباً(1

.الفاجرین ه یجعلك فی زمرةنَّألال تستشر األحمق فی أمورك (2

.بأیدي الفجرة من یجعل زمام أموره مقاًأعظم الناس حُ(3

 .مثله عدُّنا نُ، فإنَّخذنا اإلنسان الفاجر األحمق خلیالًإن اتّ(4

 ( 88سراسري خارج از کشور)                      :فی مفهوم اآلیه غیرالمناسبعین « الت حین مناص»: 119

االنسجا، عند المصاعب ضعفٌ(1

.ال ینجو من القدر المرءُ(2

 .الفرارمن  فائدة ال تحاول، ال(3

 .جاة، فال إمکان للنّ وقعت فی الفخّ(4

 :معین المناسب فی المفهو« ینبض لها عرقٌ  میصاءمن األعراء من رسول اهلل و الرّ لن یقتر، أحدٌ»: 111

( 91سراسري خارج از کشور)    درشتی ز نرمی در آن حال بد/ به نرمی چو حاصل نگردد مراد (1

.از همت بلند به جایی رسیده اند/ ار همت بلند دار که مردان روزگ(2

.تا در سبیل دوست به پایان برد وفا/ یار آن بود که مال و تن و جان فدا کند (3

 .کانکه شد کشته ي او، نیك سر انجام افتاد/ زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت (4
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( 92 زبانسراسري ) :فی المفهومغیرالمناسب عین »: 111

.اتنیّالعمال بما األعلم انَّاِ: کمن فعلهمن قصد الخیر(1

.الکفّ  اءخمن س الوجه خیرٌ بشاشةُ: خفاهاأ جراًأعظم العباده أ(2

.کملَ و هو خیرٌ عسی أن تکرهوا شیئاً:  اًقد ینفع الشیء تحسبه شرّ(3

 .عالیمَکتسب التُ بقدر الکدِّ  :اعیةالنفوس السّتنادي  امیةاألهداف السّ(4

(تألیفی)     : عین المفهوم الصحیح« صلفرفی نیل ا فوتها فبلوغ العزّبادر الفرصة واحذر»: 112

 اًسرسر یُمع العُ إنَّ(  2                الدهر یدور مختلفاً(  1

 یوم لك و یوم علیك   الدهر یومان(  4    حا،     السّ مرَّ رُّالفرصه تمُ(  3

 ( 93 تجربیسراسري )                     :عیِّن المناسب للمفهوم . «! کلِّم النّاسَ علی قدر عقولهم  »: 113

 !إنّکم مسوولون عن کالمکم بین النّاس ( 2!              إنّ خیر الکالم ما یمکن فهمه للنّاس (1

 !تأمّل قبل أن تبدأ بالکالم أمام النّاس ( 4!     نّاس یجب علیکم أن تحفظوا لسانکم أمام ال( 3

 

 

هایشان برسند این است كه دقیقاًتوانند به خواستهیکی از دالیل اصلی كه چرا خیلی ها نمی

.كننده میخواهند؛ به عبارت دیگر آنان تقریباً هر روز خواسته خود را عوض  میدانند چنمی

اترا با ایمان بیامیزی،اگر خواسته. خواهی و بر درخواستت پافشاری كنبدان كه چه می

.به آن خواهی رسید
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« تست های قواعد »

 : فعل ثالثي مجرد و مزيد – 1عربي 
 :ن الصحیح فی فعل األمرعیّ: 114

.قِّت أقدامنا فی سبیل الحَبِّثَ! الهی (2.          فِّعوا إلی الصَأسرِ! الب ها الطأیُّ(1

.دروسکم یا أوالدي لوا بمطالعةغَأنتم إشتَ(4ساعد اآلخرینکیف یُر إلی صدیقك،نظُأَ(3

 فَرَعَ   : ا من المنتخباتز الخطَیِّمَ»: 115
با،
 لتفاعُ    

فُعارَتَ ←األمر للمخاطب (4 فَتعارَ ←الماضی ( 3  ف تَعارُ ←المصدر (2    یتعارَفُ ←المضارع  (1

 مَسَقََ     :ا من المنتخباتطَعین الخَ» : 116
با،
 إنفعال 

مسِإنقَ ←األمر للمخاطب  -2                              ساءإنقِ ←المصدر -1

مَسَإنقَ ←الماضی  -4                              مسِینقَ ←المضارع -3

 «سطالمکیال و المیزان بالقِ أوفوایا قوم »؟ ما هو نوع الفعل فی العبارة التالیة »: 117

، ثالثی مجرد ، للغائبینَفعل ماضٍ (1

، با، إفعالللغائبینَ  ،فعل ماضٍ (2

، ثالثی مجردفعل أمر، للمخاطبینَ (3

، با، إفعالفعل أمر، للمخاطبینَ (4

 ؟العبارات التالیة عن أبوا، األفعال فی  الخَطَاما هو »: 118

تفعیل  :قسم فی ناحیةٍ  قوا کلَّأنتم علِّ (1

إفعال: للعباد ظلماً ریدُو ما اهلل یُ (2

مفاعلة: هدافع عن حبیب حبیبِهو یُ (3

ستفعالإ: هل یستوي هو و صدیقه فی العلم (4

« سونَدِّقَتُ  رسلن،نا، أمَإنتقَ»  :ما هی األبوا، الصحیحة لألفعال التالیة » : 119

فعال، تفعیلافتعال، إ(  2                       لعُّفَل، تفعیل، تَافتعا (1

 إنفعال، إفعال، تفعیل  (4افتعال، إفعال، تَفَعُّل                       (       3
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 :«فاقوِ» ا عن کلمةطَن الخَعیِّ»: 121

 رفینح مزید بزیادة( 4        مصدر( 3     من با، المفاعلة (2مزید ثالثی    (  1

 :وا، األفعال فی المختارات التالیة من أب الخطَان عیِّ» :121

افتعال: خادعالغرور نَّي فإال تغترِّ البةتها الطّأیَّ (1

لتفاعُ: یون کثیرٌمعه ربِّ لَقاتَ یٍّبِن نَن مِیِّو کأ (2

تفعیل: موات و ما فی االرضح هلل ما فی السّسبِّیُ (3

إفعال: خريالُات اریّف السکال یفسد األنسان علی خال (4

 :«اسك علی إبلیس و تَصَارَعا لحظةًالنّ ضَّوانقَ»:  طٍّخَشیر إلیهما بِا اُن نوع الفعل عمَّعیِّ»: 122

أمر من مجرد ثالثی و ماضی من با، تفاعل (1

لماضی من با، انفعال و امر من با، تفاعُ (2

لماضی من با، انفعال و تفاعُ (3

لامر من با، افعال و ماضی من با، تفاعُ (4

 

 :«فی البئر لقوهُو أ ال تقتلوا یوسفَ»فی « لقواأ»الصحیح عن کلمة ن عیِّ»: 123

فعالفعل امر من با، إ -2                من با، إفعال فعل ماضٍ-1

د ثالثیمن مجرّ فعل ماضٍ -4                د ثالثی فعل امر من مجرّ-3

 جامد و مشتق

 : اسم المفعول معاًاسم الفاعل و فیها جاءَ تی ماالّ عین العبارة»: 124

.عندهُ مٌغتنم و قیِّه مُذي وقتُالب الّهو الطّ (1

.هه و أقربائِأصدقائِ عتمد عند کلِّاجح مُاالنسان النّ (2

.من کالم ذلك الشخص باًتعجّتاذ مُسأله أالس (3

.ةٍبدقَ هِر بالمعروف و أسمع إلی کالمِمِاآل انا احبُّ (4
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 :«فعل مزید ن ما فیه مشتق منعیِّ»: 125

.نِّه من مواضع الظَاالنسان الشریف یحفظ نفسَ (1

.م ما یغرسهعلّالمُمحصول عُمر (2

. عملنا أمس اجه فی القادم نتیجةما نو (3

.بهعمل األدیب ما یکتُ نتیجة (4

 :فیه من المشتقات لیسما ن عیِّ»: 126

 .بالماء ةوءَإلی حوض مملُ مکات بحاجةٍهذه السّ (1

. بستانه فرحاً هِمن فواکِ مقداراً  ساءمنح هذا الرجل البوَ (2

 .إخوانهم بون إلی اهلل بمواساةأکرموا الذین یتقرَّ (3

.یث عنِّماتی تبحَإحدي معلّ نَّختی بأاُتنی رَأخبَ (4

 :«ات؟ها من المشتقّکلُّ مجموعة أيُّ»: 127

، معاملةرّ، صبور، شَةفتوّ (1

الهّوالد، مدارس، أجمل، جُ (2

، رسولع، جمیلةإحسان، طبائِ (3

جتمع، مقراض، عامل، کتا،م (4

 :« ة فی العبارة التالیةسماء المشتقّما هی األ»: 128

« و المحیط مع البیئةف فی التکیُّ لسلوك العجیب لبعض الکائنات الحیةمن ا هذه هی نماذجُ»

، المحیطالعجیب، الکائنات، الحیة (1

ف، المحیطنماذج، العجیب، التکیُّ (2

 یئةف، البالسلوك، الکائنات، التکیُّ (3

السلوك، العجیب، الحیة ، البیئة (4

 ؟ها جامدةٌ اإلجابات کلُّ أيُّ»: 129

م، تحصیل، تعلُّ، مجاهدةحرَفَ (1

اء،ایمان، معصیة، أطبّجِهاد (2
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، کتابة هل، علیّسَ  کارم،مَ (3

اح، انتصار، سیّی، ارادةوعَجَ (4

    :عین ما ال یشتمل علی المشتق»: 131

دمورث النَّالقدم و یُ لُّزِهل یُالجَ (1

لُقتُو القلیل منه یَ المعاصی سمٌّ (2

 عجیبٌ االسالمیَّ الفتحَ و لکنَّ (3

المکتبة خلتُإلی المدرسة فد ذهبتُ (4

 علی اسم التفضیل؟ تشتملُ اإلجابة أيُّ»: 131

فی الخیر  اًبّإفعل الخیر حُ (1

خرياُ خواصّ ةُللعسل عدَّ (2

 رٍّشَ ه عند کلِّطَخَو آمن سَ (3

نسانباال دُصعَالعمل الخیر یَ (4

 :«صفت مشبهه»فیه  لیسعین ما »: 132

.القیامة یومَ نا اهللُبَن نحاسب أنفسنا قبل أن یحاسِعلینا أ (1

.تا معاًت الطفلة الصغیرة و طارَاعیها فحملَت الجدّةُ ذردَّمَ (2

.همعند ربِّ حیاءٌبل أ مواتٌقتل فی سبیل اهلل أمن یُو ال تقولوا لِ (3

.جمیالً الوجودَ تَرَ ن جمیالًکُ / اءٌد كَاکی و ما بِهذا الشّأیُّ (4

 :ة التالیةفی العبار ستخدمَاُ جامداً کم إسماً»: 133

 «ولیبالقلم القرون االُ متَعلّ            مٍمعلّ خیرُ مَّهُاللّ بحانكَسُ»

 خمس( 4اربعة           ( 3ثالثة          ( 2اثنان        (  1
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 معرب و مبني
أجمل من المکيارم فارغيب فیهيا و اجتنيب      ن بزینةال یمکن لالنسان أن یتزیَّ»: معربةل الن االفعاعیِّ»: 134

«المحارم

 نیتزیَّ –أجمل ( 4     ارغب ن، یتزیَّ( 3     ن مکن ، یتزیَّیُ( 2    جمل مکن، أیُ(  1

 .«قرآنمن ال تَیسَّرا ما ووُفاقر»:  شیر الیه بخطٍّن المعر، و المبنی فیما اُعیِّ: 135

   ما معر،ٌالهُکِ( 2                           ما مبنیٌالهُکِ(  1

 األول معر، و الثانی مبنیٌ( 4و الثانی معر،           االول مبنیٌ( 3

 :«اکثر ةالتی فیها أسماء مبنیَّ عین العبارة»: 136

رشدنا إلی صراط الخیر دائماًکان أبوك یُ (1

.اسلنَّلِ ا هو شفاءکر منَّلناه من الذِّنحن نزَّ (2

رس فی الدَّ ذان یجتهدانِما اللَّهذان الطالبان هُ (3

.ك التلمیذة هی التی تکتب واجبات المدرسةتل إنّ (4

 :«فیه اسم مبنیٌ لیسن ما عیِّ»: 137

ذنوبكَ ارةلهوف لکفّالمَ أغِث (1

رضموات و ما فی األیعلم ما فی السَّ اهللُ (2

لم یعرف شانه فهو هالكٌ امريءٍ لُّکُ (3

لتعلیم طال، المدرسة معلم حاذقٍ ی نحتاج إل (4

 :تالیة ال ، و المبنی عن الفعلین فی العبارةن المعرعیِّ»: 138

«لنام سبُهُهدینَّدوا فینا لنَذین جاهَوالّ»

               ما مبنیٌالهُکِ( 2                       الهما معر،ٌکِ( 1

 و الثانی معر، بنیٌاألول م( 4       األول معر، و الثانی مبنیٌ( 3 
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 :علی الترتیب نةعین الصحیح عن األفعال المعیَّ»: 139

 «هم الوارثیننجعلو  هم أئمةنَجعَلفی االرض و  استُضعِفواعلی الذین  نمُنَّأن  نُریدو »

معر،/ معر،/ مبنی/ معر،/ معر، (1

معر،/ معر،/ مبنی/ مبنی/ معر، (2

مبنی/ مبنی/ مبنی/ مبنی/ معر، (3

مبنی/ مبنی/ بنیم/ معر،/ معر، (4

نهتيدي ليو ال أن   ا لِنَّي انا لهذا و ميا کُ دَقالوا الحمد هلل الذي هَ»: تجد فی العبارة التالیة  اًمبنیَّ کم فعالً»: 141

«انا اهللدَهَ

 خمسة(4اربعة                   (3ثالثة        (2اثنان            ( 1

 ؟« فیه اسم مبنیٌّ لیسعین ما »: 141

یارم الدِّه یهدفانَّ لجهلَا الجهلَ (1

اهرةالظَّ ال قیمةَ للبسمة (2

اعةالطّ قنا توفیقَارزُ مَّلهُالَّ (3

البشر سعادةلِ نزل القرآنَأ اهللُ (4

 :«انإسمان مبنیَّ»ن الجوا، الذي جاء فیه عیِّ: 142

.عنه طول النهار بی الذي فتشتُهذا هو الظَّ (1

.ا تملك فی سبیل اهلل لیرضی عنكَمَّأنفق مِ (2

.و ال ظالماً لیس غلیظاً ذي یخرج من مکةالّ نَّإ (3

.ناا سیئاتِعنَّرنا و کفِّرلنا ذنوبَنا فاغفِربَّ (4

 : عین المبنیّ: 143

 ترضینَ( 4ا         بَکاتَتَ( 3عمل          لیَ( 2        أقیمُ( 1
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 موصول، ضمير، اشاره
 :للفراغ غیرالمناسبن عیِّ« ..............فی دروسي تانِتلمیذتان مجدَّ............»: 144

 کما/إنکما(4کما             /انتما(3هما           /هما( 2ي      / نحن ( 1

 ؟العبارةفی ( بارزاً و مستتراً) کم ضمیراً« عیوبی لیَّن أهدي إی مَإخوان بُّحِاُ»: 145

 خمسة( 4ثالثة               ( 3اثنان            ( 2        أربعة(  1

«لناوکَّا به و علیه تَحمن آمنَّقل هو الرَّ», :فی اآلیة الکریمة صالًمتّ کم ضمیراً»: 146

 خمسة( 4ثالثة               ( 3اثنان                ( 2            أربعة(  1

«............تودَّبینَ ... .........»: ما هو الصحیح للفراغین: 147

 أخوكِ – أنتِ( 4         نَّأخاک – نَّأنتُ( 3           نَّأخیکُ – نَّأنتُ( 2          أخاكِ – أنتِ(  1

 : « منصوباً«  نا »عین ضمیر »: 148

مةتها المعلّأیَّ مینا تجاربك النافعةعلِّ (1

لنا بات التی هی مفیدةٌالطیِّ علینا أن نتَناوَل (2

 نا المدرسة فی طول السنةلنا واجباتِنحن فعَ (3

. ءنا األعزاصدقائِأ ا فی بیت أحدالیوم ضیافتن (4

«ان منه الغفرانباهلل و راجیت مؤمنانِ.............»: للفراغغیرالمناسب عین »: 149

 أنتما(4                 نَّهُ (3ن              نح( 2هما              ( 1

 :«  منصوباً  ن ضمیر الیاءعیِّ»: 151

 . ستاذي فیّاُ کالمَ رَثَّقد أ (1

. عقلی حَتَفَو  (2

.راسة فی الدّ انی قدرةو أعطَ (3

. فنبیت حیاتی من جدید (4
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 :« فیها اسم موصول لیسالتی  ن العبارةعیِّ»: 151

.أبداً مصاعب ما نشعر بالضعف لا نحن عند مواجهة (1

.التی تکون فی الوعاء مکةترك فی النهر هذه السّسأ (2

.اهلل و یشکرونهی قضاء من یصبرون علَ  هوالء (3

.ینِّ، ال أقدر أن أدفع لك ما تطلب مِاًجدّ فةٌأنا آس (4

 :موصوالً لیس« نمَ»عین »: 152

من بنینا فی الصفِّ حَهل تعلم من نجَ (1

.ب بین المسلمینن اشتهروا فی الطِّمَّابن سینا مِ (2

نا من التالمیذن کان فی صفِّمَ حَجَنَ (3

دائماً ن آمنوا أن یعبدو اهللَمَّالقرآن یطلب مِ (4

 :«  التی فیها اسم موصول لعبارةعین ا»: 153

بسرعةٍ هُ من خیر فتجد جزاء ما تأتِ (1

ا تملك، فی سبیل اهلل لیرضی عنكمَّأنفق مِ (2

.ئوكَنِّم الناس علیك و یهَسلّما تعمل حین یِ (3

.خطیبذهبت الی المسجد بسرعة و لکن ما سمعت کالم ال (4

 :« اها سَرَالتی دَ.........ن یهما، عَبِّذین یُرَالّ............ سأل المعلم »: ن المناسب للفراغعیِّ»: 154

المسائل/ ا و علیّ حسناً (1

األسئلة/  الطال،َ (2

السوال/  الطالبینِ (3

المسألة/ مریم و زینب  (4

 :الخطأعین :155

ذین یمزحون کثیراًالّ حبُّال اُ (1

فیها تقع فی هذا الشارع درسُالمدرسة التی أ (2

یتها لصدیققد کتبتُ هذه رسالةٌ (3
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ناهی زمیلُ ل فی المکتبةدخَ ذيالّ (4

 :«ما»ن نوع عیِّ«می الکثیر فی الحیاةبتم من تقدّلت من المشاکل ما تعجَّم ما تحمّإذا علمتُ»: 156

 موصول/ استفهام( 4استفهام    / موصول( 3نفی    / موصول(2استفهام       / نفی(  1

 :موصوله« ما»ن عیِّ»: 157

.کمفی حیاتِ ل الحسنةما أطلب منکم هو القیام باألعما (1

.ا من جمع تجار، قیِّمةها إلّوحلوَ الحیاة رَّق مُما تذوَّ (2

.المظلوم لم فعلیکم بمساعدةما تشاهدوا من الظُّ (3

.ها المدیریَّین فی المراسیم، اُما تمنح الطال، المثالیَّ (4

 :«موصوالً« نمَ»ن عیِّ»: 158

عمله شاهد نتیجةساعد المظلوم یُمن یُ (1

ها ثابتةالجبال یحسب أنَّ من ینظر إلی (2

اًو لو کان مرّ من الناس من یقول الحقّ (3

اجحق الوسام فی عنق التلمیذ النّمن یعلّ (4

 :علی الموصول یشملن ما عیِّ»: 159

سکم من خیر تجدوه عند اهللموا النفُما تقدّ (1

.حتماً آتٍ ما بعد الموت و الموتُلِ یستعدُّ لُالعاق (2

ئده الی الخرا،ه الیوم کان قامن کان دلیلُ (3

ن یوقف العدوان؟ان، مَ، یا مدینة االحزیا قدسُ (4

 : صحیحاً لیساستخدام الموصول  االجوبة يِّفی أ»: 161

الثوا، العاجز من عجز عن اکتسا،ِ (1

.من عندك فی سبیل اهللأنفق بِ (2

کمقَلَذي خَدوا ربکم الّها الناس اعبُیا ایُّ (3

رضموات و األح له من فی السّسبِّیُ (4
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 :« فیه اسم موصول لیسن ما عیِّ» :161

باهلل فهو الفتی  نَمن آمَ! یا سلیمان (1

.اهلل مهُیعلَ وهُبدُو تُوا ما فی صدورکم أإن تخفُ (2

مان الورده قصیرکزیا من عمرُ! یا أخی (3

.ئتَل ما شِفعَدعنی و أ ك قويٌّنَّأ ما کنت اظنُّ (4

 :تختلف عن الباقی فی االعرا،«من»عین : 162

عمالهفی أ م من کان صادقاًاالسالم یحتر (1

.سیء إلینامن یُ علینا أن التعاتب بسرعة (2

 هِن کسلِل مکاسُبعدون عن التّمون یُالمعلّ (3

من التالمیذ تجتهدُمن ال و هل ینچح من یجتهدُ (4

 :فیها اسم موصول  ما جاءالتی  رةعین العبا»: 163

.اهلل فی سبیلِ ما عندكَنفق بِأ (1

.فحُن الصُّما طلبت من صدیقی ما عنده م (2

.کتسا، الثوا،عن إ زَجِمن عَ زُالعاجِ (3

.ینهیدفع به دَ ما کان عنده شیءٌ (4

 (فعليه –اسميه )جمله 
 :عرابهعین نوع الخبر وإ« ساعد اآلخرینالناس من یُ خیرُ»: 164

      مفرد و مرفوع محالً( 2                    مفرد و مرفوع لفظاً(  1

 جمله فعلیه و مرفوع لفظاً( 4              شبه جمله و مرفوع محالً( 3

 :للفراغ الخطان عیِّ« علی أیدیهنَّ الطالباتُ.................... عند الناس  مکرمةٌ............... »: 165

 حملناتَ/ هی (4تحملنی     / أنا (3   تحملكِ/  أنتِ(2حملك    ی/ أنت ( 1
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 :« رهن نوع الخبر الذي یختلف عن غیعیِّ»: 166

أحسن األحادیث أنفعها  (1

صلب من الحجرإرادة االنسان أ (2

المشاکل  لحلِّ دةللعاقل طرق متعدّ (3

لی اهلل، إالعلم و االیمان مفتاحان للتقرُّ (4

«.فید منهاستَأن نَ نریدُ فنحنُ هی مناسبةٌ للمطالعة ة ،العامّ هناك کتب مفیدة فی المکتبة»: 167

 :عین نوع الخبر علی التوالی 

جمله –مفرد  –ه جمله شب (1

شبه جمله –جمله  –مفرد  (2

مفرد –شبه جمله  –جمله  (3

مفرد –جمله  –جار و مجرور  (4

 :«فی نوع الخبر الخطان عیِّ»: 168

(شبه جمله)لج ت بالثّلئَقد مُ خلف بیوتنا جبال عالیة (1

(مفرد) هی التی اکتسبت مکانة رفیعة (2

(مفرد)هناك اخوان یسبقوننا بالعمل الخیر  (3

(جمله)مهما ما علی معلّالتلمیذان سلَّ هذان (4

 :فیه جمله فعلیه لیسعین ما : 169

.لت لنا مسرورةًنا و قامّتنا اُام نادَیّصباح أحد األ (1

.تقالَ مَّثُ تکم مع أوالدها إلی بیتنا،تی عمَّالیوم تأ (2

.تنظیف البیتن تقوما بِ، یجب علیکما أیا ولديَّ (3

.یف البیتقدر من اآلخرین علی تنظما أکُفکاِل (4

 :الخبر فیه الیِقدّمعین ما : 171

.حقیق حول األشیاءو التَّ بالمطالعة من الصباح أنا مشغولٌ (1

.بیعةفی هذه الطَّ و للبحار فوائد کثیرة (2
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.مام البحرببال اإلنسان عند ما یقف أ رُیخطُ کثیرة هناك أسئلة (3

.ةو أفریقیَّ فی الغر، مهاجرون مسلمون من آسیة (4

 :فعمحل الرَّ فی« نمَ»عین : 171

.ریننافعةً لآلخ عماالًن ال یعمل أمَّال تکن مِ (1

.ناجحاً من یشترك فی المسابقة لیس کلّ (2

.قِّمن یسیر فی طریق الحَ حبّالمُ نَّإ (3

.عداءاأل زرت من یجاهد فی الحر، ضدَّ (4

 :« مقدماً  لیسعیِّن الخبر »: 172

!أن ال تکون فی غرفتنا أشیاء زائدة  مِن األرجح (1

!کلت من األطعمة الّتی کانت فیها عناصر مفیدة أ (2

!إنّها أصبحت فی صفّها تلمیذة مثالیّة  (3

!لیس من أصدقائنا من الیُحاسب أعماله الیومیّة  (4

 :عین  الصحیح: 173

خیر ممدوحٌ العاملُ (1

الخیر ممدوحٌ العاملُ (2

ممدوحٌ الخیرِ عاملُ (3

 ممدوحٌ فعل الخیرِ العاملُ (4

ه  معرفه و نکر -« 2»عربي 
 :کثر من غیرهن ما فیه معارف أعیِّ: 174

.ثمرةفی بساتینهم المُ شجار کثیراًیغرسون األ هوالء الفالحونَ (1

.نزل علیهم العذا،فأ نبیاء دائماًبوا األقوم نوح قد کذَّ نَّإ (2

.صمان فی أعمالهما المشترکةهما صدیقان و لکن یختَ (3

.صابیح کثیرةمماء الدنیا بن السّاهلل زیّ نّإ (4
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 : ن ما لیس فیه اسم معرفةعیِّ: 175

هه و قرینِالمرء علی دین خلیلِ (1

.زنیا تفُر اآلمال فی الدُّقصِّ  (2

ذيو االَ کم بالمنِّال تبطلوا صدقاتِ (3

قلیله ذا حاجةٍ یطلب مساعدة لَّعَلَ (4

 :أسمائها معرفة  التی کلَّ ن العبارةعیِّ: 176

.یره کبو لکن جرمُ صغیراً ن کان جرمهُلسان و إالّ (1

.اًافضل من ان تکون سخیَّ و ان کان وجهك بشاشاً (2

.ةالعربیَّ لغةسلمی العالم الُّبین مُ غةُ المشترکةاللُّ (3

.قوم لهماس إلی طریق هی أان نهدي النّ علینا جمیعاً (4

 ؟معرفة « ما»األجوبة کلمه  يّفی أ: 177

.تالمیذ ا ثالثةإلّ ما رأیت فی صفوف المدرسة (1

.اهلل عند هُتجدوُمن خیرٍنفسکم موا ألما تقدّ (2

.نهه، و لکن قرأت مختارات مِما قرأت الکتا، کلّ (3

.کلنا فی بیت صدیقی العزیز غذاء لذیذما أ (4

 :ف باإلضافة المعرّ ما جاءجوا،  يِّفی أ: 178

عرا،ن اإلمِ لیس لضمیر الفصل محلٌّ (1

ن تواصلی دراستك؟أ تریدینَأ (2

فصح لغات العالمة من أالعربیّ لغةلُّا (3

.نخلعیَ رثَّ ذا ماثو، إ کلُّ (4

 معارف فقط؟ إجابة تشتمل علی ثالثة يّأ: 179

الکفّ سخاءِمن  الوجه خیرٌ بشاشة (1

.ون کثیرمعه ربیُّ لَقاتَ ن من نبیٍّیِّو کأ (2

قومتی هی أهذا القرآن یهدي للّ نّإ (3
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.اطَم من الخَل الکالم یسلَل قبمّمن یتأ (4

 :فیه اسم نکرة  لیسعین ما : 181

.ها، إلی المدرسة ثم الجامعةون الذّا، یحبُّمن الطلّ کثیرٌ (1

.عتمد علی نفسیبل أ بداًی اعتمد أن ال أعتمد علی اآلخرین أإنِّ (2

.المیذ ان یترکوا قاعة المدرسةیجب علیك ان ال تسمح للتَّ (3

.هلل تعالی اًبّنفقوا من اموالکم حُ، أ روة و األغنیاءثّلهل ایا أ (4

 :عرفة لیس م« ما –من »عین : 181

لنفسك حبب لغیرك ما تحبُّأ نیَّیا بُ (1

.شاءوتی الملك من تَتُ مّلهُالّ (2

. اجَا نَهبَکَنوح من رَ فینةهل بیتی کسَل أثَمَ (3

ا فیه خسران؟مَّبح مِتطلب الرِّأ (4

 ؟ « ةعن البقیّ قلّاألجوبة أ يّالمعارف فی أ»: 182

.ا قلیالًنهم لم تسکن من بعدهم إلّلك مساکِفتِ (1

.فلحونالمُ هم و اولئك هملی هدي من ربِّولئك عاُ (2

.العالم نساءِ لِّولی لکُاالُ مةالمعلّ «س»هراء الزّ (3

.بديّعم األالنِّ هادة هی الوالدة الجدیدة فی حیاةالشّ (4

 :أسمائها معرفة  التی کلّ عین الجملة: 183

.ةالعربیّ لغةُ المسلمین المشترکةُ هی اللغة (1

.ائعا الرَّذهبنا الی صحراء لنشاهد جماله (2

. اًمهمّ علی اآلخرین ال یعمل عمالً دُاالنسان حین یعتم (3

.دق و اآلمانة یدعونی الی الصِّ من النبیِّ سمعت نداءً (4
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 (ظاهری، محلي، تقديری)انواع إعراب 
 (:ةنیابیّ) ةعرا، فرعیّن عالمة اإلعیِّ: 184

 عاًی متواضمِّمت علی اُسلّ( 2            ی خاشعاًطعت ربِّأ( 1

 ماءفی السَّ ائران یطیرانِالطّ( 4         قالمی الحمراء  هذه أ( 3

«هِحقِّ حقَّ.........  كَ......... ی أعطَ»: عین المناسب للفراغ: 185

 ذو –ا، (4ذي          –أخا ( 3ذا            –أخ (2ذا              –ابو ( 1

«یبکونَ عشاءً............. ا جاؤوُ»: 186

 ابوه( 4        ابیهم   (3    ابوهم     ( 2أباهم              ( 1

 :عین الصحیح: 187

.محترم عند الناس ذو األفکار العالیة (1

.فهمرأیت اخوك و أختك یحمالن جرابین علی أکتا (2

.حوالنا فی جمیع األمّبینا و اُلنکرم أ (3

.ة القمریَّنة شهران من السَّ ة و ذي القعدةذي الحجّ (4

 «موالهممون بیوت المظلومین و یتلفون أالمستعمرون فی العالم یهدِّ»: فی العبارة اًفرعیّ عراباًکم إ: 188

 واحد( 4اثنان               ( 3                 ثالثة( 2اربعة             (  1

 :عرا، التقدیريباإل« المعاصی»عین : 189

عمالنانا اغفرلنا معاصینا فی أربّ (1

ب الفناءیسبِّ المعاصی سمٌّ (2

االنسان ملك قلبَالمعاصی ت انّ (3

.ان تبعد المعاصی عن نفسك فی الحیاةك ی لنجاحِکفَ (4

«........ حقیقة............... بالعدالة و أدرك صاحب ...........  کمَحَ»: عین الصحیح للفراغ: 191

مرأ –دعوا  –القاضی  (1
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مراأل – عويَالدّ –القاضی  (2

مراأل –ي دعوَ –القاضی  (3

مراأل –عوي الدّ -القاضی  (4

 :سم المنقوصعین الصحیح حسب قواعد اإل: 191

راط المستقیمإلی الصّ االنبیاء هادٍ کلُّ (1

ك ساع فی طریق العلمالنَّ طویالً ی لك عمراًتمنّأ (2

اسیدي النّو البحر بما کسبت أ ظهر الفساد فی البرِّ (3

ذي کان فی الحکمةمت علی قاض الّسلّ (4

 :عرا، التقدیريیح عن اإلعین الصح: 192

أرسل الحاکم قاض إلی المحکمة (1

بع الهوي فهو الجاهلتّمن إ (2

دياهلل بعث انبیاء بالهُ انّ (3

اسعند النّ اضی عن نفسه لیس محبوباًالرّ (4

 :عرا،ه لإلن ما لیس فیه عالمات تقدیریَّعیِّ: 193

ه تِالفتی نشاطه و بمروءَ قیمة (1

.نیا بنفسهاال تشغلك زخارف الدُّ (2

ذي یتبع الهوي دائماًإحذر الّ (3

.یسجن الحارس المعتدي خارج المدینة  (4

 :ة اإلعرا، فرعیّ ن عالمةعیِّ: 194

لییل ان ینجَیکاد اللَّ (1

یربِّ فی حیاتی إکتسا، رضایة همّالمُ (2

یالی ر اللَّهِب العلی سَلَمن طَ (3

.عبد غیر اهللنی بان أتامرونَها الجاهلون أایُّ (4
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 : للفراغ الخَطَان عیِّ« فی المجتمع...........  یجب أن تکرموا»: 195

 ابیکم الصالح(4االخ فی الدین        ( 3ذا الفضل العظیم           ( 2أباه العالم           ( 1

 :فی عالمات االعرا، الخَطَاعین : 196

ین فی تعلیمهم جدِّنا مُمو صفّصبح معلِّأ (1

.طشااحون یحصدون المحاصیل بنفی قریتنا فلّ (2

علینا ان تساعد المظلومین فی العالم دائماً (3

.سالممون فی العلوم ماداموا ملتزمون باإلالمسلمین متقدِّ انّ (4

 :عین الصحیح فی عالمات االعرا،: 197

والدما والداي ذي أفکار نافعة لألإنّ (1

فی المسابقات العلمیة ت صدیقايَشاهد (2

ا قد سافرنا إلی مناطق ایران المختلفةکنَّ (3

والدي عجوزین، یحتاجان إلی المساعدة أصبح (4

 :سم المنقوصبالنسبة الی اإل الخَطَاعین : 198

ناسیحذف المعتدي من بالدِ (1

علیمم و التَّهل أنت ساعی فی التعلُّ (2

مام العدوّزي و لم یستسلم أالغا لَقاتَ (3

هبِداء واجِل فی أاعی لن یهمَهذا السّ (4

 :عن المنقوص و المقصور الخَطَاعین : 199

بداًی أی المساکین و الیتامَتنسَال  (1

کتسا، العلم فینجحهو ساعی فی إ (2

اسذي النّختی إحذري من أاُ (3

.عمله ي نتیجةرَالمعتدي یَ انّ (4
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 :عین الصحیح فی عالمات االعرا،: 211

.ا، فی ساحة المدرسة مرتفعةصوات الطلّسمعت أ (1

.رکةقان فی الشّفتان الئهاتان صدیقتاي، و هما موظَّ (2

.مت معهمابیتنا و تکلّ والدا صدیقی فی شارع قر،َلقیت  (3

.عجیبةً و شاهدت مناظراً سافرت إلی مناطق العالم المختلفة (4

 :عین الصحیح فی عالمات االعرا،: 211

.صوات التلمیذاتعن أمدیرات المدارس سمِ إنّ (1

.فان الئقان فی شرکتهمابی و صدیقه موظَّکان أ (2

.فی هذه المسابقة قبل حکم الحکمین ل منوّکنت أنا أ (3

.رام فی شهر ذوالحجةنی کنت مع حجاج بیت اهلل الحَیا لیتَ (4

 :عرا،ة لإلفرعیَّ عالمة التجداألجوبة  يّفی أ: 212

اهدهذا الزّ موکب هارون بدارِ رَّمَ (1

یاطینستاذ الشّك اُانّ فکرة رائعة (2

تریدان ان تذهبا إلی المکتبة نتماأ (3

الجالفقر یکشفان جواهر الرّو الغنی (4

 (93سراسري ریاضی ) :                               الفرعیةفیه من عالمات اإلعرا،  لیسعیِّن ما : 213

!أفضل تالمیذي هم الّذین یتعلّمون العلوم النافعة (1

هل فهمت صدیقتاك هذا الدرس و الدّرس الماضیة ؟ (2

!لمّا رأي األعداء شجاعة المجاهدین هربوا مذعورین (3

ه النّواحی دکّان لنشتري منه الفاکهة؟هل یوجد فی هذ (4

 ؟ة کثر من البقیَّی أعرا، المحلّاألجوبة اإل يّفی أ: 214

.عادةساس السّها ألزموا تقوي اهلل، النَّأ (1

.ا نقولهاتی کنَّذهبت تلك العبادات الّ (2
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.عانان ال یجتمِحبَّ اآلخرة الدنیا و حبّ حبُّ (3

.ها لطیفلُّشجار خضراء ظِأ جلسنا تحتَ (4

ف و اضافه وص
: عین الصحیح« .عق........  کرامه واجب علی کلِّإ النَّ.............. أکرم : کبراأل..............قال لی »: 215

ذو –اخوك  –ابوك  (1

ذا –ابوك  –اخوك  (2

ذي –ابوك  –اخاك  (3

ذي –اباك  –اخوك  (4

 :عین الصحیح عن االضافة : 216

شاهدنا ساکنین هذه الجزیرة فی الغابة (1

حوالاأل علیك ان تصلح بین اخوتك فی کلِّ (2

مات المدارس فی التعلیم الطالباتاجتهدت معلّ (3

اسمن النّ المساعدةطلب  صاحب المزرعة انّ (4

 :«عن المضاف و المضاف الیه» الخَطَاعین : 217

.جدة، النَّجدةالنَّ........  سمعا منها صوتاً هذان البدویان وجدا فی طریقهما بئراً (1

.لحیوانات فی رأي ظبی سکن فی إحدي الجزر االستوائیَّة االجمل ا (2

وقالتی اشتراها لی والداي من السُّ ةف ورده المزهریَّجفّ الجو الحارّ (3

.کان هائجاًصیادو البحار الیذهبون عادةً الی قر، البحر اذا  (4

 :الیه فی العبارات التالیة مضافٌ« نا»ز ضمیر میِّ: 218

نفسهم و فی أ ریهم آیاتنا فی اآلفاقسنُ (1

مبعوثونا لَ، أ إنَّو عظاماً ا تراباًأ إذا متنا و کنَّ (2

 اریخ آثار غزو المهاجمینَرأینا فی التَّ (3

.ا،نت الوهّك أانَّ نك رحمةهب لنا من لدُ (4

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
کــــ

ت 
ھار
ـــــ
ـــــ
مـــ



 عربی کنکور
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

124

(93 ضیریاسراسري ) :نوعه عن الباقی  یختلفن النّعت عیِّ: 219

!ظهرت أشعّة الشّمس الذهبیّة من وراء الجبال المرتفعة  (1

!أنا راضٍ برضی اللّه عند مواجهة حوادث الدّهر المرّة  (2

!علیك أن تُنفقی من ثرواتك العظیمة؛ یا اُختی  (3

!لحظة زیارة جدّتی لحظة أنتظرها منذ مدّة طویلة  (4

 :ن النعت جملةعیِّ: 211

.سل الطبیعی و هو مبید للجراثیمکل العاء علی أطبّد األیوکِّ (1

.فیحاول االنسان ان یکتشفها العالم أسرار غامضةفی  (2

.لی حتی اضع کتبی فیها ی محفظة جدیدةمِّأشترت اُ (3

.دق و أداء االمانةمرنا بالصِّاهلل بعث رسوالً إلینا یأ انَّ (4

 :عین الجملة الوصفیة: 211

فی السماء ظهرت اشعة الشمس المضیئة (1

و هو یرقب الصیاد فی نقطة وقف الغزال (2

أخذتها من المکتبةتی قرأت الکتب الّ (3

یعشق الجمال ظبیاً شاهدت فی الغابة (4

 :عین الصحیح فی الصفة و االضافة : 212

کوا بالقرآن الکریمتمسّ! یا مسلمین العالم (1

.علمیّحول الموضوعات ال آخراً اًوجدت کتاب (2

.لمجدین یحاولون فی السبیل اشبا، بالدنا المجدِّ (3

.ةا، العلمی فی المدارس الکثیرا نشاهد تقدم الطلّکنَّ (4

(93 هنرسراسري ):فیه نعت  لیسما عین : 213

!صدمتنی فی الشّارع سیّارة کانت صغیرة جدّاً  (1

!أیّام االُسبوع  تنتشر الصّحف و المجلّات فی بالدنا کلّ (2

!عجِّلوا بتلك األعمال الحسنة، فهی أفضل لکم  (3
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!جسمنا و روحنا  علینا أن نأکل أطعمة یحتاج إلیها (4

 :عین الصحیح فی الصفة و االضافة : 214

راسیةعداد واجباته الدِّتقدم الطالب فی إ (1

فی سبیل الرشد قافةمسلمون العالم یطلبون الثّ (2

ةالعربیَّ غةلمین هو اللُّنا المشترك بین المسلغتُ (3

الحون فی االرض الواسعمت علی عباد اهلل الصّسلّ (4

 إعراب فعل مضارع
 :هاکلّ عین االفعال مجزومة: 215

.ی اآلنتی بمثله حتّعندما أنزل القرآن لم یستطع أحد أن یأ (1

.لی اهدافه غداًواجباته الیوم یصل إ داءر فی أقصّمن لم یُ (2

.المینهم من الظّخذوا حقّی یأحتّ وم الغفلةالمسلمین من ن لیستیقظ کلّ (3

.داءنی لم اضهم ما کان قصده من هذا النِّینادینی صدیقی ان اشاهده ولکنَّ (4

 (93 ریاضیسراسري )                  ! إلی اللّه ......علی الحسنات ......إن : عین الخطأ للفراغین : 216

یتقرّبان/ یحرصان( 4تتقرّبوا      / تحرصوا ( 3تتقرّبا     / تحرصا ( 2تتقرّبن    / تحرصن  (1

 :بالترتیب ما هو الصحیح عن أفعال العبارة: 217

 «یذهبوا بعیداًاحة و اللیرجع هوالء التالمیذ إلی السّ»

نفی                   / امر (2نفی                  / منصو، (  1

 مضارعان مجزومان(4   مضارعان منصوبان   (3 

 : فیها المضارع منصوباً لیسالتی  عین العبارة: 218

. ی تنجحوا دائماًأسألکم أن تسعوا فی وظائفکم حتّ (1

.ر،کل و الشّه لن یسرف فی األمن صفات المومن انَّ (2

.هم لم یقاتلوا فی سبیلهاهلل علی بنی إسرائیل القتال ولکنّ بَکتَ (3

.بها تکن معتصماً فال  بها،ن یعذّأ من عادات الدهر أن یخلق االبدان بعدَ (4
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 :الم فی نوع الّ الخطاعین : 219

هجارّ: زق ألهلهخرج الفالح لطلب الرِّ (1

ناصبه: روسنی فی الدّونَصدقائی لیساعدُدعوت أ (2

جازمه: الکذ، تسئیه ن عاقبةلیعلم االنسان أ (3

جازمه: م العربیة لنفهم لغة عالمیةعلَّنحن نت (4

 .«!لس فی األمام لنسمع کالم االُستاذة جیّداً لمّا دخلنا الصفّ قلت لصدیقتی لنج» : 221

 (93 هنرسراسري )                                                       :عیِّن الصحیح فی نوع اللّامات الثاّلث 

حرف الجرّ/ جازمة / ناصبة ( 2ناصبة                             / جازمة / جارّة  (1

 جازمة/الم األمر / حرف الجرّ ( 4األمر                          الم / ناصبة / جارّة ( 3

 :الخطاعین : 221

ذبون فی کالمهم یفوزون فی الحیاةمن لم یک (1

لغیره یقع فیها من یحفر بئراً (2

تنجحن فیها ان تصدقن فی حیاتکنَّ (3

فی الدرس ال تنجح فی االمتحان البةان تتکاسل الطّ (4

 :و جوابهفی الشرط  الخَطَاعین : 222

عوکمکوا باإلعجا، یضیِّان تتمسَّ (1

یضاًتصیب نفسك باألذي أ مقِان تنتَ (2

کثیراً خیراً رَان تزهد فی الدنیا تَ (3

مخلصاً ان تقبل علی الکتا، تجد صدیقاً (4

 :«ام الناصبهاللّ »عین : 223

.بالتفاول ةالمرَّ قائق الحیاةالمسلمات لیواجهن ح (1

.نناالحمراء فی بد ن الکریاتنحن نتناول الرمان لتکوی (2

.نجاحهنَّ لتفهمن سرّ بناتی، کلمن الفائزات فی المسابقةیا  (3

.صلت إلی هدفكع اآلالم الکثیرة لومل المصاعب و تتجرّلو کنت تتحّ (4
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 :عین الصحیح للفراغ: 224

ولکين المطيرلم مين      ها فوق رأسهم عند ما تمطير السيماء  ................... تهم و ان مظلَّ.............. أرادوا أن »

«السماء

تنزل/ یرفعوا / یحملون ( 2            ینزل/ یرفعوا / یحملوا  (1

 ینزل/ یرفعون / تحملوا ( 4               تنزل/ یرفع / یحمل (       3

(93 زبانسراسري )  : منصوباًعیِّن الفعل : 225

!  إنّ األعداء هجموا علی أراضینا، فلنُقاتلهم  (1

 !یذهب المسلمون إلی مکّة المکرّمة لحجّ بیت اللّه الحرام  (2

! جلس المدعوّون حول المائدة لتناول الطّعام  (3

!تعمل هوالء الطّالبات بأحکام القرآن لیغفر اللّه ذنوبهنّ  (4

 :عین الصحیح: 226

کبر منكك یحترمك من أاحترم من أصغر من (1

.هماس تکتسبون محبّال تکذبوا علی النّ (2

فی االمتحان حینَان تجتهدي فی دروسك تنجَ (3

.اق فی کالمه یفلح فی حیاتهمن یصدّ (4

 :هاکلّ ةفعال مجزومعین األ: 227

وم و لکن لم تنعمضض من النّختی تنهَنادیت اُ (1

.ا لم یذهب الجهللّم، و إلنصبر علی تعب التعلّ (2

.تشر االسالم فی العالمأعدائهم حتی ین د المسلمون ضدّحاتّ (3

.ان بمثلهزل القرآن لیظهر عجز الناس عن اإلتین (4

 :عرا، الفعل المضارعمن حیث إ لیس صحیحاًن ما عیِّ: 228

.کم تفلحونصابروا و رابطوا و اتقواهلل لعلَّ (1

.تین فی المراسیمی ان تأال تنسَ یا فاطمة (2

.کثیراً و تجعل اهلل فیه خیراً ی ان تکرهوا شیئاًسَفعَ (3
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.ونا تحبُّمَّی تنفقوا مِحتّ لن تالوا البرَّ (4

 :الخَطَاعین : 229

فهو المعتدي من یعتمِد باآلیات القرآنیة (1

.و حلوها یفوز فیها الحیاة رَّق مُمن تذوَّ (2

الًوَّفیها تقع فیها أ ال من تحتفر بئراً (3

خیص من الکالمکوت بالرّالسّ ال تبعن هیبة (4

 :علی المضارع المنصو، الیشتملعین ما : 231

متحاناتح فی اإللننجَ جتهدنا کثیراًا (1

برحمتك  نی الجنةسالك ان تدخلَی أانِّ لهمَّالَّ (2

یضاعفه لکم حسناً ان تقرضوا اهلل قرضاً (3

.اس الی الحقِّلیهدي النّ بعث النبیّ (4

 ؟ اعرا، الفعل المضارع صحیحاً لیس األجوبة يِّفی أ: 231

.کثیراً و یجعل اهلل فیه خیراً ی ان تکرهوا شیئاًسَفعَ (1

واقع یبت و هو فیها المحالة/ لغیره  بئراً و من یحتفر فی الشرِّ (2

و عقوال  نفساًیبنی و ینشی أ/ من الذي  جلّأعلمت أشرف او أ (3

.یمانهمهم بإیهدیهم ربّن الذین آمنوا و عملوا الصالحات ا (4

 :باقیالم یختلف عن العین حرف الّ: 232

االمور العقل السلیم مصلح لکلِّ لیعلم االنسان انّ (1

.لی هدفیی أصل إعینی حتّصب أالجعل الجهد نُ (2

.کثیراً بعد نفسی عن الغضب، حاولتُال (3

.جاهلٍ مشفقٍ کلّ لنتجنب مشاورة (4
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 :الم الجازمة عین حرف الَّ: 233

.و ال یحاك اآلخرین هِلیعتمد المومن علی نفسِ (1

.ش عن موضوع مهمّالبلد الفتِّسافر الی ذلك أ (2

.هِولِاهلل االنبیاء لتومنوا به و برس رسلأ (3

.كَبیع المحاصیل لتزداد ثروتِ ال تنوَ (4

 :التی لیس فیها مضارع منصو، عین الجملة: 234

.من المال ءٍاذهب الیه لتحصل علی شی (1

.لیتناولوا العشاء ا جلسوا علی المائدةلمَّ (2

.امیةلسَّهداف النحاول للوصول الی األ (3

.م حول مشاکلی فی الحیاةتکلَّجئت إلیك أل (4

 معلوم و مجهول      
(91 هنرسراسري ):للمجهول  فی البناء الخَطَاعین : 235

......لهدایتکم   یاءرسل االنبا ←المجالت  ارسلت االنبیاء لهدایتکم فی کلِّ (1

....... مةاکتسبت تجار، قیِّ ← راسةالدِّ  ثناءمة أسب التالمیذ تجار، قیِّتیک (2

.....نساعد فی واجبتاتنا   ← فی واجباتنا المدرسة مّاعدنا االُتُس (3

.......... فتحت أبوا، الجنة ←قین للمتَّ ةبوا، الجنَّاهلل أ حَفتَ (4

(91 زبانسراسري ):عین نائب الفاعل: 236

علی المساکین ه کان ینفق نعمهُالنَّ کرم ذو النعمةاُ (1

غیرة باألزهار الحمراء الجمیلةن حدیقتی الصَّزیِّاُ (2

هتِما یکون عنده من سعَ کلّ عةسَینفق ذو الِّ (3

.طقَا علی نفسی فَلّیاة ان ال أعتمد إمنی الحتعلِّ (4

 (93 ریاضیسراسري ):ضمیراً مستتراًنائب الفاعل عین : 237

!کأنّ عقولکم قد غُسلت فغیّرتُم طریقة حیاتکم  (1

!إنّی اُرسلت للتّعلیم و إلتمام مکارم األخالق  (2
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!هذا العالم فی الجلسات العلمیّة لن تویّد آراء  (3

!مُنعنا من التّکاسل و إلقاء اُمورنا علی اآلخرین  (4

(89 ریاضیسراسري )   :فی المبنی للمجهول الخَطَاعین : 238

.ار بالماء الجاريفت الدّظِّنُ: ار بالماء الجاريالدّ فتُنظَّ (1

.فی الصف حصی الحاضرینَاُ  :فحصی المعلم الحاضرین فی الصِّأ (2

.مولنهی جمیع التالمیذ من الخیُ :ی المعلم جمیع التالمیذ من الخمولینهَ (3

.سةالمخالفین فی الجل فکرة تبدي: لتالمیذ فکرة المخالفین فی الجلسةحد ایبدي أ (4

(88 ریاضیسراسري ) :عین الفعل المبنی للمجهول: 239

امرهام والدي بإطاعتها و االهتمام بأواکرّ (1

.غار بسبب صغرهمحترام الصّال تسمح ان یترك إ (2

ةلمسرحیَّجراء ار یوم إال یمکن لنا ان نغیِّ (3

.ا تخبر اآلخرین بما أنفقته فی سبیل اهلللّاُرید أ (4

:اء للمجهولفی البن الخطاعین : 241

.فی البحر وجدت سمکة عظیمة ←فی البحر  اد سمکة عظیمةالصیّ دَجَوَ (1

.صرتم فی مواقع کثیرة نُ ← واقع کثیرةرکم اهلل فی مصَنَ (2

اًذا کان حقّق قولك إصدّیُ ← اًذا کان حقّق قولك إصدّاُ (3

.دقتی فی الصِّجعل عزَّاُ ←دق تی فی الصّجعل عزّأ (4

(87 ریاضیسراسري ) :للمبنی المجهول الخطاعین : 241

.رشدنا الی االنتخا، الصحیحاُ: نتخا، الصحیحمتنا إلی اإلتنا معلّدَرشَأ (1

.خضراء حمل حقیبة جمیلةتُ: خضراء ها حقیبة جمیلةعَختی مَحمل اُتَ (2

.ختیعرس اُ عیكَ إلی حفلةدُ: ختیرس اُعُ ی الی حفلةمِّتك اُعَدَ (3

.کثیراً ةلهیَّعم اإلذکر النِّتُ  :کثیراً ةلهیَّعم اإلالمومنون النِّ رُیذکُ (4
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(86 تجربیسراسري ):عین المبنی للمجهول: 242

صعباً متحان سواالًلم اشاهد فی اإل (1

هافی وقتِ الةاقیم الصّ (2

وامُی یرحَاهلل حتَّطیعون أمرالمومنون یُ (3

.ماتناعلینا ان نکرم معلّ (4

 (86 هنرسراسري )                      : فی المبنی للمعلوم الخطاعین « عالیکتسب المَتُ الکدّ درِبقَ»: 243

المعالی تکتسب المرأة( ............. 2        اکتسبنا المعالی       (............ 1

 .عالیجل المَرّیکتسب ال( ............. 4نکتسب المعالی              (............ 3

(93 هنرسراسري ) ( :عن المبنی للمجهول ) « عیِّن الخطأ  »: 244

!      لدارنا مطبخ صغیر تُفتح نافذته علی الزّقاق (1

!فی هذا الیوم مُنعنا من الذّها، إلی البحر ألنّه هائج( 2

     لطّعام ألنّه کان مملوءًا بالملحلم یُتناول هذا ا( 3

 !نُصح أخویك بأن ال یُحاکیا اآلخرین فی حیاتهما( 4 

 اسماً ظاهراً لیسعیِّن نائب الفاعل : 245

 تُکتسب فی مدرسة الحیاة تجار، ثمینة مفیدة (1

لن أنسی أبداً تلك العملیّات الّتی جُرحت فیها بشدّةٍ (2

إذا کان مومناًال یُعرف من یساعد المساکین  (3

اشترکتُ فی جلسة تُعلَّم فیها طریقة حلّ مشاکل الحیاة (4

 (83 تجربیسراسري )   :للمجهول عین الصحیح فی المبنی« مجتمع سعیدق آمالهم فی بناء حقِّنُ»: 246

.........................ق آمالهمتحقَّ(2    .....................ق اآلمال نحقَّ (1

 .....................یحقّقون اآلمال(4 ......................   آمالهم یحقَّق(      3
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(84 تجربیسراسري ):عین المبنی للمعلوم: 247

کتب اهلل علیکم الصیام (1

.یعرف الناس بکالمهم (2

ند الشدائدیعرف الصدیق الوفی ع (3

کاسلمنعتم من التّ  ها الطال،،یُّأ (4

(93 زبانسراسري ):عین نائب الفاعل  :248

!   إنّ الحیاة تُعلّمنا عدم االعتماد علی غیرنا  (1

!ء و الصّفراء نُرید أن تُزیّن حدیقتنا باألزهار الحمرا( 2

 !  علی ذي النّعمة أن یُنفق ممّا عنده من النّعم (3

 !تُزیّن السّماء و األرض فی األیّام الماطرة بألوان جمیلة ( 4

 (81 تجربیسراسري )          «ال یهدي اهلل القوم الظالمین»: عین الصحیح فی المبنی للمجهول: 249

المینالظّ ال یهدي القومَ (1

نالموم الظّال یهدي القو (2

ال یهدي اهلل القوم الظالمین (3

المینالظّ ال یهدي القومُ (4

(81 هنرسراسري ):عین الصحیح للمبنی للمجهول: 251

قام اإلحتفال العظیمة فی المدرسةتُ (1

.إلی الحقِّ عی المسلمینَدُ (2

کاءاس بالذِّنّکان فتی یعرف ال (3

.دائدوفیاء عند الشّصدقاء األیعرف األ (4

 (83 زبانسراسري )             :عین الصحیح فی  المبنی للمجمهول« مینة الثّ منا الجواهرَنحن قدّ»: 251

م الجواهر الثمینةنحن قدَّ( 2                ثمینةمت الجواهر الدّقُ (1

 منا الجواهر الثمینةنحن قدَّ( 4           م الجواهر الثمینة       قدّتُ(       3
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(89 سنجشسراسري ):عین الصحیح فی البناء للمجهول: 252

........... دَما وجِ: ب إلی مکان بعیدهَد ذَه کان قَه النَّدتُجَما وَ (1

.............کثرأ أقرَتُ: ام الصیفیّفی أأنا أکثر من عشرة کتب مفیدة قر (2

.............یضعف إرادة  :االنسان فی کثیر من األحیان یضعف الفقر إرادة (3

...............ةعت المظلَّرفِ: وسهمفوق روُ ة فی االیام الماطرةالناس المظلَّ عُیرفَ (4

(89 سنجشسراسري ):اء للمجهولفی البن الخطاعین : 253 

.بعد الوصول الی البیت یکتب دروساً ←روس بعد الوصول الی البیت الدّ بُنکتُ (1

.سلمات فی الحیاةترشد الم ← رشد المومن المسلمات فی الحیاةیُ (2

.یف فی البیتیکرم الضّ ←فی البیت  مّیف االُتکرم الضّ (3

.لیلة  ماء کلَّد السّتشاهَ ← لةلی ماء کلَّشاهد السّاُ (4

 (89 سنجشسراسري )                                             :للمجهول ن یکون مبنیاًأ الیمکنعین ما : 254

ن یموتالجواد یعرف بعد أ (1

ها بعد وفاتِلّال یعرف الجواد إ (2

ن یموتا بعد ألّالجواد ال یعرف إ (3

حد بعد وفاتهأ لَّیعرف الجواد کُ (4

 (افعال ناقصه، حروف مشبهه بالفعل، الی نفي جنس ) نواسخ 

(91 تجربیسراسري ):غیر عاملة « ال»ن عیِّ: 255

جتهادجاح دون إك ال تحصل علی النّعلم انَّإ (1

ائجام ههواء البحر هذه االیّ ال شك فی انّ (2

اس بالبخل مر النّذي یأال تعش فی حیاتك کالّ (3

.ذهبنا الی شارع ال حانوت فیه فلذلك لم نشتر شیئاً (4
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(89 تجربیسراسري ) :الجنس النافیة« ال»عین : 256

شیء غیر اهلل باطل ال کلّأ (1

.م الی هل نجح فی االمتحان أأخ ال اعلم انّ (2

سرته فقراء ال أغنیاء هو و أ (3

.داًجیِّ تَك درسك نجحت، النَّال عجب من انّ (4

 (87 ریاضیسراسري )    :«صار»حیح مع فعل لصّعین ا« رسخالق و الدّأنت قدوة لزمیالتك فی األ»: 257

صارت أنت قدوة (4         قدوة نت تصیرأ( 3      صرت قدوة (2قدوة        صار أنتَ (1

 (84 ریاضیسراسري )                                :للفراغ الخطاعین « حکام القرآنبأ................. لیت »: 258

ك، متمسك(  2                 کینالمسلمون، متمسِّ (1

 ها، متمسکة( 4                 کونالمسلمین، متمسِّ(       3

(86 ریاضیسراسري ):للجنس النافیة« ال»عین الصحیح فی : 259

نشیطٌ ال تاجرٌ هذا شاعر جلیلٌ (1

.الحقِّال شك فی إنتصار: قلت لزمیلتی (2

وءلی مجالس السُّال یذهب المومن إ (3

ا فی سبیل اهلللّفاق األموال إها الغنی الإنیُّأ (4

(85 ریاضیسراسري ):للجنس یةالناف« ال»عین : 261

الیوم ال طالبة فی المدرسة (1

عمال الخیرا أال تطلبوا إلّ (2

شی محیط اهلل علی کلِّ نّأال تعلم أ (3

ها االنسانلم تقول ما ال تعلم، ایُّ (4

(84 تجربیسراسري ) :هفعال الناقصفی األ الخطاعین : 261

ت له أموال کثیرةالئق لیس من کانالّ (1

.کات بحبل اهللمن متمسّالمومنات صابرات مادُ (2
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حیفةا، یطالعون الصَّکان اولئك الطلّ (3

رجاتکتسا، الدّمین فی إصبحا المسلمان متقدِّأ (4

(84 ریاضیسراسري ):«ال»عن نوع  الخطاعین : 262

(نافیه)الب مادام ال یجتهد ال ینجح الطّ (1

(ناهیة)ال تتکاسلی فی الحیاة تنجحی  (2

( للجنس نافیة)لتکاسل مع ا ال نجاح فی الحیاة (3

(   نافیة للجنس)ال أري نجمة فی السّماء هذه اللیلة  (4

«جاهزةً من السّماء ............. و ال تنزل ........... إلّا بعد ......... لیست »: حیح للفراغعین الص: 263

عمَالنّ – عبِالتّ – احةَالرّ(  2عیمُالنّ – عبَالتّ – الرّاحةُ( 1

عمةُالنّ – بَتعِ – احةَالرّ (  4عمُالنّ – عبِالتّ – احةُالرّ(  3
(83 تجربیسراسري )

 :«رالعصو علی مرِّ........  فوا تألیفاتٍلَّقد أ........ کان العلماء »: فراععین الصحیح لل: 264

(82 تجربیسراسري )                      مفیدةٌ/  المسلمینَ( 2                        مفیدةً/ المسلمون ( 1

 مفیدات/  المسلمینَ( 4                        مفیدةً/  المسلماتُ (3

 «عةًرائ اریخ بطولةًفی التّیُسجِّلونَ  بابنا المسلمونَش« »نکا»حیح مع فعل عین الصَّ: 265

(82 تجربیسراسري )     .............لونجِّسکان یُ لمسلمونَنا اشبابُ (1

..........لوانا المسلمون قد سجَّکانت شبابُ (2

...............لوننا المسلمون یسجِّشبابُ کان (3

........... نا المسلمونبلون شباسجِّکان یُ (4

(81 تجربیسراسري ):الخَطَاعین : 266

مورهمفی أ قین ثابتینَالمحقِّ نَّإ (1

مورهمقین کانوا ثابتین فی أالمحقِّ نَّإ (2

مورهم قون کانوا ثابتین فی أالمحقِّ (3

.مورهمقون ثابتین فی أکان المحقِّ (4
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(93 هنرسراسري )   ( :فی عمل النّواسخ )  الخطأعیِّن : 267

!لیس إخوانی مجدِّین و محاولین لتحقّق أهدافهم  (1

!إنّ هذین البلدین متقدِّمان فی الصّناعة و مشهوران فیها  (2

!فی الصفّ لعلَّ هذان التّلمیذان یساعدان معلمهما  (3

!یتقدّم أبناء المجتمع فی حیاتهم مادامت االُمّهات مومناتٍ  (4

 « البالد الی العلوّ.. .......ی لیالی حتّالّ........... ذین عمل العلماء الّ ة نتیجةالعلمیَّ........  نَّإعلم أ»: 268

(89 سنجشسراسري )                                          أوصلوا –ر سهَیَ – کتشافاتَاإل (1

وصلواأ –سهر  – اکتشافاتٍ (2

یوصلوا –تسهرون  – اکتشافاتَ (3

وصلوایُ –یسهرون  – االکتشافاتِ (4

(88 سنجشسراسري ):للجنس النافیة« ال»حیح عن عین الصّ: 269

ا فی جنبه قصر عالٍلّال کوخ إ (1

صدره ضاقَن ا لمَلّسع إال یتّ (2

احجا ینتهزها النّلّال الفرصة إ (3

.منها ا ارتجف العدوّلّعب إالشّ ال حماسة (4

(87 سنجشسراسري ):عین الصحیح عن النواسخ: 271

.مفی تهذیب نفسه، حتی یتقدَّ الزاهد ساعیاً نّإ (1

.بعضهم ینجحون فقط ولکنَّ  مقتدرین،الناس  کلّ لعلَّ (2

.ی ینجحه لیعمل حتّمه، ولکنَّالکسالن ضعیف فی تقدّ نَّإ (3

.ال فی نهایتها نةالسّ یسعون فی بدایة لیت التالمیذُ (4

 (86 سنجشسراسري )    :«لکنَّ»ستخدام حیح بإعین  الصّ« ستخدموائقون لم یُال ناك شبا،ٌهُ»: 271

..........................ناك ئقی هُال شباباً لکنَّ (1

.....................ال ئقون کم هناك شبا،ٌلکنَّ (2
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......................الئقو هناك  هم شبا،ٌلکنَّ (3

..........................الئقین اك شباباًهنُ لکنَّ (4

(85 سنجشسراسري )                 :«ال»عن نوع  الخطاعین : 272

(للجنس نافیة)ة هذا العام فی المسابقات العلمیّ ال فائزة (1

(نافیه) مت ال تجتهدینَروس مادُال تنجحین فی الدّ (2

(ناهیة)م کتسا، المجد و التقدّإل ااول إلّال تح (3

(ناهیة)ا فی المسجد إلّ الةقیم الصّال اُ (4

(85 سنجشسراسري ):فی النواسخ الخطاعین : 273

.ما رأي سلیمخاك لهُأبايَ و أ نّإ (1

ت فی الحیاةحَجَي سلیم فنَرأ صبحت ذااُ (2

هار لیل و ذاکرین فی النّکانوا عابدین فی الَّ (3

.اعین إلی الخیر یعملونه بأنفسهمالدّ نَّإ (4

 ل صحيح و معتلفع -« 3»عربي 

(91 ریاضیسراسري ) :فیه مضاعف لیسعین ما : 274

.دائدالشّ نفسك و معنویتك لمواجهة قوِّ يدیا ول (1

.بداًمن المصاعب و المشاکل فی الحیاة أ لن افرَّ (2

.اجحینالتالمیذ من النّ  وا هوالءعدّ أولیاء المدرسة (3

.نفاقها، فما قبلتهبإ علیِّ ن تمنَّأرادت صدیقتی أ (4

 (91 تجربیسراسري )                                                   : الظاهرة ةبفتح ن المعتل منصوباًعیِّ: 275

.الًوّا أن یمنح منه نفسه أشیء إلّه ال ینهی عن نَّ، فإه حقاًقی ربّمن اتَّ (1

.الغناء ه یعفو حالة القدرة و ینفق فی حالةنّ، فإحسناً یماناًومن باهلل إمن یُ (2

.ن یخرق الجبال طوالًه ال یستطیع أنَّ، فهو یعلم أرض مرحاًالعبد الصالح الیمشی علی األ (3

.حال یحتاج الی الناس يّی أه علنَّو إن کان ذا ثروة عظیمة، فإاالنسان لن یستغنی من اآلخرین  (4
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(89 ریاضیسراسري ):نوع واحد من عین ما فیه افعال معتلة: 276

ساعدهن تُول أفحا ر صدیقك محتاجاًن تَإ (1

.منها جد وفاءًلم أ وعدتنی زمیلتی وعداً (2

.ع اإلنسان من عشیرته و إن کان ذا مالٍیتوقَّ (3

.عمکر حینما تصل إلیه النّی المومن الشّنسَال یَ (4

(89 هنرسراسري ):فی المعتل الخَطان عیِّ: 277

العالیة فکنَّأهدا نتن تنلنَأ (1

ئةالسیِّ عمالهنَّیخشین من أ نَّه (2

ائماًك دا لطف ربّلّانت ال ترجین إ (3

.انتم تنهین الناس عن خطایاهم (4

(93 ریاضیسراسري ):حول األفعال المعتلّة  الخطأعیّن : 278

!األطبّاء یصفونَ للمرضی أدویة تَشفیهم (1

!عجز هذان الرجالن العجوزان أن یمشیا علی رجلیهما  (2

!؛یا بنتی العزیزة ال تَبِعی وقتك بثمن رخیص (3

!لم یَعُد هوالء الباحثون یصلون إلی أهدافهم العلمیّة  (4

(89سراسري تجربی ):فیه فعل معتلّ لیسعین ما : 279

.فذهبت وحدي  لی الجبل،ی إن یدعونزمالئی نسوا أ (1

.علیساعدنی أحد ألصل إلی األو لم یُ (2

.مريی نجحت فی ألت مسیري حتّاصَی وولکنّ (3

.علن نجاحینا اُو ذهبت إلی األعلی و أ (4

 (88 نزباسراسري )                 (:کانمال، نسَی، ودع، رضی، جاد،) اإلعاللفی  الخطان عیِّ :281

 .لی الکذ، فی حیاتك تمیلی إال (1

.راًبعد العسر یُس نَّألِ ی صعوبة الحیاةنسَإ (2
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.یی یرضی اهلل عنِّحتّ الغیبةع دَألِ (3

.اسنوا خیر النّوی تکخوانکم حتّدوا علی إجُ (4

(87 تجربیسراسري ):فیه فعل مضاعف لیسعین ما : 281

علی نفسی قَّشأن أ حبُّاُ (1

عزمی شدّهوایی و أ ذلّی اُحتّ (2

ینِّیطان مِالش یفرّ لی نفساً عدّکی اُ (3

رعسِّر و ال تُسِّیَ ر،ِّ فیا (4

(86 ریاضیسراسري ):فی المجزوم اطَالخَن عیِّ: 282

(هو)ع دَلیُ ←ی دعَیُ (1

(انتن)دعون تَ ال ←دعون تَ (2

(نحن)ب تُلم نَ ←تو، نَ (3

(انتم)رضون لم تَ ←رضون تَ (4

(93 زبانسراسري ):اإلعالل فی  الخطاعین  :283

!  إن یَقضِ اللّه حاجتك فال یغرَّك ذلك  (1

!اُعفُ عن من ظلمك و أعطِ کلّ ذي حقّ حقّه ( 2

 !کلّ النّاس یُحبُّون أن یعشوا فی الدّنیا متنعّمین (3

 !إن ال یُنهَوا عن المنکر یفعلوه، فانهَوهم بعض الناس ( 4

(85 ریاضیسراسري ):اتلّعین الصحیح فی المعت: 284

نو،من الذّ بنَتو  ساءها النّتُأیّ (1

یعنِّ رض عن عملی واعفُاِ. مِّیا اُ (2

طفاالًا أنّام کُیّأ نسَنحن لم ن (3

نی اآلعود حتّو لم تَ الطالبةُ ذهبت الی المدرسة (4
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(85 تجربیسراسري ):فی االعالل الخطاعین : 285

نیالم تلق جزاء عملك فی الدُّأ (1

حیحةالصّ عمالهنَّیرضون عن أ نَّهُ (2

ء الواجباتداأقومی لِ تها الطفلةیّأ (3

احةمن السَّ فی زاویة الترمین کتبکنَّ (4

 «ینِّعَ........ جسمی قبل شفاء روحی و ..... .........و ..............  حوائجی............... الهی »: 286

 (85سراسري زبان )                                                                                            :عیِّن المناسب     

عفُاُ/ ال تشف /  قضِاِ( 2                  عفُاُ/ ال تشفوا /  أقضِ (1

 عفیاُ/  ال تشفَ/  قضَاِ (4                 عفوااُ/ ال تشفی / قضی اِ(       3

(84 ریاضیسراسري )         :عین الصحیح فی االعالل: 287

یمةعفو خطیئتی العظ، اُیا اهللُ (1

.فی السوق یا صدیقی بیعینَماذا تَ (2

فی المدرسة یتلوون القرآن صباحاً نَّهُ (3

ها لکنَّلوتی نقین حکایتی الّلم تنسَ نَّانتُ (4

 : فی األفعال المعتلّة  الخطأعیِّن : 288

! صدیقتنا نست أن تدعونا إلی حفلة میالدها  (1

 !یرجو والداك أن تکون أیّامك مملوءة بالنجاح بعد هذا  (2

!قام المومنون بعمل یرجون أن یکون مفیداً للمجتمع  (3

!إنّهن سِرن یوم أمس فی حدیقة الحیوانات خارج المدینة  (4

ن أسيرار نجاحيه فيی    بيی و هيو یبيیِّ   أ التقیيتُ »لین و نوع المعتل و البا، الفع عین الصحیح فی المادة: 289

 (89 سنجشسراسري )                                                                                  « الحیاة

لتفعُّ –اجوف  –، ي ن / فعال إ –اجوف  –ل ي ق  (1

تفعیل –اجوف  –، ي ن / افتعال  –ناقص  –ل ق ي  (2

تفعیل –مثال  –، ي ن / افتعال  –ناقص  –ل ق ي  (3
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لفعُّت –مثال  –ي ، ن /  فعالإ –اجوف  –ي ت  أ (4

(89 سنجشسراسري ):عن نوع المعتل الخطاعین : 291

و تضحیتکنَّ جهدکنَّم و العزة بِتنالین التقدّ نتنَّأ (1

القتال ها، الی ساحةعن الذّ والدهنَّلم ینهین أ هنَّ (2

.مك بتواضع واجب عن سوالهمام معلّقف أ (3

.بداًمونی دروس الحیاة أذین علّنس الّلم أ (4

(93سراسري هنر ):فی اإلعالل  صحیحالعیّن : 291

!جریت األمطار الکثیرة فی الشوارع المدینة  (1

!هل ترجین الوصول إلی أهدافك یا زمیلتی  (2

!م تتلوون هذه اآلیات بصوت عالٍ أنتنّ ل (3

!هوالء الرّجال یمشیون فی الحدیقة آخر کلّ اُسبوع  (4

« دنيا علیيه مين الخطيأ    بغیر ما تعوّ ن نهتمّنجاحه فی الحیاة و یطالبنا بأ کان المعلم یحکی لنا عن سرّ»: 292

 (88 سنجشسراسري )                                                                          :تهعین المعتل و مادّ

اجوف: ع و د / ناقص : ح ك ي / جوف أ: ك و ن (1

اجوف: ع و د / اجوف : ح ك ي / ناقص : ك ا ن  (2

مثال: و ع د / ناقص : ح ك و / اجوف  : ك و ن  (3

مثال: و ع د/ اجوف : ح ي ك / مثال : ك و ن  (4

(88 سنجشسراسري ):فیه معتل ناقص لیسعین ما : 293

.ايوالشّ أ لنا األطعمةیَّصاحب البیت هَ انّ (1

.ت اآلیات الکریمةف و تلَفی الصّ ت التلمیذةوقفَ (2

.یو سألتهما أن یرضیا عنِّ وقعت علی قدمی والديّ (3

.ضلمرییشفی ذلك ا راًوثِّمُ واءًددار الکالم بین الحکاء لیجدوا  (4
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 مفعول مطلق و مفعول فيه 
(91 هنرسراسري ):للبیانعین المفعول المطلق : 294

.و طاعةً سمعاً :من طفلها ان ال یترك یدها، قال لها مّا طلبت االُفی الشارع لمّ (1

.وصفال یُ اًبا، البیت دقَّ قَّفی النوم دُ نتُباح الباکر عندما کصّفی ال (2

.دةاتهم جیِّمعنویَّ و لکنَّ رح بعض المقاتلین فی هذه العملیات جرحاًجُ (3

.التکریم عیت لإلشتراك فی حفلةدُ یضاًزمیلتنا أ نَّکأ (4

(89 تجربیسراسري )            :عین ما فیه تاکید للفعل: 295

.ق کالمه تصدیقاًصدّیُمن أبعد لسانه عن الکذ،، (1

.حسناً مه تکریماًم من علّن یکرّعلی االنسان أ (2

.یمانك بقاء غیر زائل،لیبقی إفرغ قلبك من الحسدأ (3

.رانا عن قریبه یَنَّفی مجال الموت فإ فصبراً (4

(88 تجربیسراسري ):وعلنّعین المفعول المطلق ل: 296

.ر فی القلبتوثّ ةقرأت آیات من القرآن قراءَ (1

.وننا لمستقبل بالدناهم یربّنَّأل اًمینا جدّنحترم معلِّ (2

.انتصاراً انتصر المجاهدون فی ساحة المعرکة (3

.امنه باإلستفادة غیرالصّحیحة اًعت النعم حقّضیَّ (4

(93 ریاضیسراسري ):عیّن المفعول المطلق : 297

!اُطیعك یا إلهی و أشهد بربوبیّتك مقرّاً بأنّك إلهی و ربِّی  (1

!ال تقلق أبداً ؛ إنّ الّذي خلقك من عدم یحفظك من المخاطر  (2

!ی اآلخرین لن اُبادر مبادرةً تُنجینی من الخطرات حینما أعتمد عل (3

!هناك نظرة خاصّة لإلنسان الصابر إلی العالَم، تعطیه صبراً کثیراً  (4
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(84 تجربیسراسري ) :عین المفعول المطلق: 298

الشکر للمخلوق کالشکر للخالق (1

.فی سبیل اهلل جاهداًعلی جهادك یا مُ کثیراً شکراً (2

قت الشکر و للحمد بذکر مکارم األخالقیةحان و (3

.لی طریق الحققدِّم شکري العظیم لمن أرشدنی إاُ (4

«ملیناآل...... دّلی الجِقومی إ..........»: المطلق النوعیالفراغ بما یناسب للمفعول  مألاِ: 299

(83 ریاضیسراسري )               مُحبّ –یُحبّون  (2حُبّ  –ذکروا  (1

 دعوة –یدعون ( 4محبّة                      –ساعَدوا (3

غ بميا یناسيب المفعيول المطليق     االفر اِمأل« الحنون مّاالُ................. لتلمیذاتها  المعلمة................... »: 311

 (89 سنجش خرداد)                                                                                                                                     :النوعی

تبسُّماً/ ابتسم  (2           ابتساماً      / ابتسمت  (1

ابتسامةَ/  ابتسمَ(4                   ابتسامَ/ ابتسمت  (3

 :غ لبیان نوع الفعلللفرا الخطأعین « ............لك العدیدة عماعلیك أن تنظر الی أ»: 311

(88 سنجش بهمن )    نظرةً دقیقةً( 2                           دقیقاً نظراً(1

 ناظرَ العاقل( 4   نظرَ الباحث(3

 (88 سنجش اسفند)                  :ناسب للفراغعین الم« غباتالرّ................  هنَّربّ........... المومنات »: 312

دعوةً/ یدعون ( 2                دعوةَ/ یدعون (1

 ذاکرات/ یذکرن ( 4محبة                / تدعون (3

(91 ریاضیسراسري )               :محلّیةالمفعول فیه عرا، ن عالمة إعیِّ: 313

کك دي صدیقتك قبل أن تترساعِ (1

من لم یختف لسانه وراء قلبه فهو جاهل (2

ختیاركك لسانك إذا لم یك فی إکبر عدوّأ (3

.بداًأ ل مصائبه ولست نادماًتحمَّأطلب العلم و أ (4
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 (88 ریاضیسراسري )                              :علی مکان وقوع الفعل التی فیها اسم یدلُّ ن العبارةعیِّ: 314

.تی تحکی لها حکایةعندها ح أجلست الوالدة بنتها الصغیرة (1

.عند طیرانها فی الغرو، ماء رائعةتجعل الطیور السّ (2

.ایه معها عن مشالکی تهتمُّ متُصدیقتی اذا تکلّ نّإ (3

.«قوس قزح»ن نشاهد ی متی نستطیع أمِّاُقالت لِ (4

(88 زبانسراسري )    : عین المفعول فیه منصوباً: 315

خبرك عنه؟ماذا تریدین أن أ (1

متی تصل الشمس إلی وسط السماء؟ (2

.اه فی حیاتینسأن لَ مت منك درساًتعلّ (3

.مستاذي فی یوم تکریم المعلّالُ رأیت صورة (4

(87 تجربیسراسري )         :فیه المفعول فیه لیسعین ما : 316

لکم دینکم کملتُالیوم أ (1

إذا جاءت الحسنات تذهب السیئات  (2

قصر للحأینما تذهب تجد النّ (3

کثیرةً الیوم یوم یرزقنا اهلل فیه نعماً (4

(86 ریاضیسراسري )                  :ن المفعول فیه منصوباًعیِّ: 317

ا،لّعلی فقدان هذا الطالب النشیط من بین الطُ آسفاً (1

.ررِّحضرنا فی جلسة اإلمتحان قبل الموعد المق (2

.فرنفسنا للسَّأنا أیَّاقتر، یوم العید و نحن هَ (3

.صدقائیقضیت ساعةً واحدةً فی بیت أ (4

(93 زبانسراسري )       :عیِّن المفعول فیه : 318

! نتهم کوکباً مضیئاً شاهد النّاس قبل ساعتین فی سماء مدی (1

! وصف اللّه تعالی فی القرآن جنّات تجري من تحتها األنهار  (2

!من یأکل تفّاحة فی کلّ یوم ترجع الطّاقة إلی جسمه سریعاً  (3
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!سافرنا من قبل اُسبوعین إلی المناطق المرکزیّة من بالدنا  (4

(93 ریاضیسراسري ):عین المفعول فیه: 319

! سأحضر فی الحفلة متأخّراً، إن تُوافق  (1

!إذا أردت أن تعمل عمالً فاعلم أنّ اللّه شاهد علیك  (2

!أیّها اإلنسان؛ إلی متی یستمرّالکبر و الغرور فی نفسك  (3

! وضوع فی الیوم التّالی سوف تسمع أخباراً مهمّة عن هذا الم (4

 (87 تجربیسراسري )                                            :وقوع الفعل مکانالتی تعیین  عین العبارة: 311

دي رسل رسوله بالهُهو الذي أ (1

.العقل نقص الکالم مَّذا تَإ (2

ن تجلس عندهه أمِّطلب الطفل من اُ (3

كالحُاً فیه صَن تعمل خیرأ البرّ (4

(83 ریاضیسراسري ):المفعول فیه فیه لیسعین ما : 311

عندي امتحان صباح یوم الجمعة (1

بیعمن لیالی الرّ طولُلیالی الشتاء أ (2

يالی بیت جدِّ نذهبُ أیام الجمعة (3

تیلیالی الشتاء نسمع ذکریات جدَّ (4

(88 سنجش اسفند) :وقوع الفعل نزمان یّعین العبارة التی تع: 312

ت الطالبات فی امتحانات هذه السنةنجح (1

فرفی السّ کامالً سبوعاًقضینا اُ (2

ذهبت الی المسجد عند طلوع الشمس  (3

اقتر، یوم العید و نحن فرحون (4
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« حال »

(91 ریاضیسراسري ):فاعالًن صاحب الحال عیِّ: 313

سریعاً الکتب من المکتبة ذتُأخ (1

ائفاًب المخطئ خیحاسَ (2

جالسین رأیت الضیوف فی الغرفة (3

ائی شاکرینَبقردعوت أ (4

(91 تجربیسراسري ) :مرفوعاًن صاحب الحال عیِّ: 314

هم دائماًلین علی ربِّمتوکِّ یعیش هوالء الطّلبة (1

ذواقا، مختلفین فی األاکثر الطلّ رأیتُ (2

اهدنا فی سفرنا تلك القري القدیمةش (3

مثال القدیمةهذه حکم قد قرأناها فی األ (4

(89 ریاضیسراسري ):عین الصحیح فی اسلو، الحال: 315

وا و هم مذعوریننا المشرکون فرّؤ  أْعدا (1

.له یعتصم بحبل اهلل و هو خاضعاً المومنُ (2

لینصرف عن خطئه  عن المخطئ عفُاُ (3

ن نبتعد عن الکذ، و نحن عالمون بقبحهعلینا أ (4

(87 ریاضیسراسري ) :لمفعولا ن حالةن الحال یبیِّعیِّ: 316

 لمیذ درسه حول موضوع قرائن المادةأ الترَقَ (1

ضات ساهراتی الممرّشاهدت فی المستشف (2

الدکم مشفقین علیهم موا أوها الناس علِّیُّیا أ (3

.بجمالها اًالحدیقة معجِّبزهار شاهدت أ (4
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(87 تجربیسراسري ):نوعها عن البقیة یختلفعین الحال  :317

مك المعلم الدرس یساعدك فی الحیاةعلّ (1

یل بجنهض التالمیذ من مکانهم واقفین للتَّ (2

شفائی العاجل یدُوصف لی الدواء یُف الطبیبُ (3

فکارناو نحن غارقون فی أ ونا علی الذها،بأ حَّلَأ (4

 (86 ریاضیسراسري )                   :عین الصحیح للفراغ« فی العلوم.............. ابنا م طلّعلّنحن نُ»: 318

باحثین( 4              الباحثون( 3           باحثان( 2          باحثون (1

(86 تجربیسراسري ) : (عن الحال) الخطاعین : 319

.تساعدها آذانها لمةتطیر الخفافیش فی الظّ (1

.ته لناو نحن غافلون عن مضرّ حداًقد ترجوا أ (2

.ه و نحن مصابون بفتن الزمانلنا هذا الکتا، القیم نقرأ (3

.عن العلوم رض باحثاًیشجع االسالم المسلمین أن یرحلوا إلی اقصی األ (4

(93 زبانسراسري ):«الحال»عین : 321

!یُشجّع المعلّم المثالی تالمیذه بأن یکونوا مثالً صالحاً فی الحیاة  (1

!بعض النّاس یُحبُّون أن یُسافروا راکبین فی القطار أو الطّائرة  (2

!طّفل باکیاً من أجل اُمّه و لکن لم یجدها فی البیت کان ال (3

! العقل هبة من اللّه ألنّه یُسبّب النّجاة فی أسوأ الحاالت  (4

(93 تجربیسراسري ):فیه الحال  لیسعیِّن ما : 321 

!       سرعة قطعت هذه الطّالبةطریقها نحو المدرسة مُ (1

 !نشاهد فی أعماق البحار الظّلمات متراکمة فی طبقاتٍ  (2

!اندفع المجاهدون إلی القتال متوکلین علی اللّه تعالی  (3

!لیس العدوّ قادراً علی أن یسیطر علی شعبنا المقاوم  (4
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(76 هنرسراسري )   :جاء الحال عبارة يّی أف: 322

الغرفة النظیفةَ حبّاُ( 2                         الغرفة نظیفةً حبّاُ(1

 اُحبّ تنظیفَ الغرفة( 4اُنظّف الغرفة تنظیفاً                       (3

(89 سنجش اسفند)          :فیه الحال لیسعین ما : 323

.إحذري فوت الفرصة: ات قلبی تقولُ لیدقّ سمعتُ (1

حانت الفرصة الذهبیة لی و سافرت الی مکة المکرمة (2

.ةزول و قد کنت فی الشارع بدون مظلّبدأ المطر بالنّ (3

.ة مترفةنت غنیّة و أختك الفقیرساعدي أ (4

للفيراغ لألسيلو،    الخطيا عین « العائدین من المسابقات العلمیة.. ......... فی الجلسة...........  اشترکت»: 324

 (89 سنجش خرداد)                                                                                                : الحال

مستقبلة/ مدرسة طالبة ال( 2                 االستقبال/ ا، لّطُ (1

 و هما تستقبالن/ الطالبتان  (4                یستقبلن/ الطالبات (      3

(88 سنجش اسفند):المفعول حالة نعین الحال یبیِّ: 325

.الخالق تعالی بعض الحیوانات و هی من مخلوقات ب الناس برویةیتعجَّ (1

.ل علی اهللسبب شفائه التوکّ نّشفی المریض من مرضه فقد اعتقد أ (2

.بهذا الموضوع واجهت معلمی فی الشارع و هو مسرورٌ (3

.ن ال یحاولون فی حیاتهم و هم یقدرونال تکن ممّ (4

«...........:.المجالت هم یجتهدون فی کلّالنَّ لدي الی البالد الغربیةال یحتاج رجال و نساء ب»: 326

(88 سنجش بهمن) :یجاد اسلو، الحال میز الخطا للفراغ إل

و هم یشتاقون( 4       و هم مشتاقین( 3           یشتاقون (2         مشتاقین  (1

 .عین الصحیح للفراغ لیکون حاال« فصلت بینهما ثمَّ ........شاهدت الورقتین فی کتابی »: 327

(87 سنجش فروردین)         ملتصقتین (4             ملتصقتان( 3             یلتصقان(2            التصاقاً (1
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: فراغعین الصحیح لل« مینةخذ الجوائز الثّمن أ................. کریم التّ فی حفلة............... اشترکت » :328

(86 سنجش اسفند)                         مسرورتانِ/ الطالبتین ( 2                   مسرورتان/  الطالبة (1

 مسرورتین/ الطالبتان ( 4           مسرورتین       / الطالبات (3

 ...... عن حالة« محرومین» م کلمةتتکلّ« یحزن األطفال فی أرض فلسطین محرومین من حقوقهم»: 329

(86 سنجش بهمن)         االطفال (4             حقوق (3       نیطفلس (2      االرض (1

(86 سنجش فروردین) :ن الحالعیِّ: 331

 فلتها الصغیرةط مّرفعت االُ (1

ا فی تعلیم الطالبات مجتهداتٍنّکُ (2

مُسرعة الی طفلتها الجامعة مّذهبت االُ (3

.لون علی اهللکسر صنادیق قوم یتوکّال أ (4

(87 انسانیسري سرا)        :ن الجملة الحالیةعیِّ: 331

یلعب فی الحدیقة شاهدت طفالً (1

ف تحمل محفظتهاالصّ ةمدخلت معلّ (2

د،ثون عن األیتحدّ لّا، فی الجلسةاشترك الطُ (3

.مایةفی مجال الرّ ةشارکت فی مسابقات ریاضیّ (4

 (84 هنرسراسري )       :للحال غیرالمناسبعین « فی دروسها............ .. المعلمة التلمیذة حبُّتُ»: 332

جتهدُت(4             اجتهاداً(3             و هی تجتهدُ(2           مجتهدةً (1

 تمييز
(91 تجربیسراسري ):ن العدد یحتاج الی رفع االبهامعیِّ: 333

.اًمهمّ متحاناًسأمتحنکم للمرة الثالثة إ: مناقال معلّ (1

.جتین اثنتینلنظم کتابتکم درجعل فأ (2

.وا بهاأن تهتمّ بدَّال ا ثالثاًجوبتکم إلّص ألخصّو ال اُ (3

و هی مقدار اعتمادي علیکم و أعطیکم درجة ثانیة ال ترتبط باألجوبة (4
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(91 هنرسراسري )  :فیه التمییز لیسن ما عیِّ: 334

لکنَّنی اُحبّك أکثر منه(2              هو اکثر منك درایةً(1

 .یماناًی إو رفعت درجاتی عند ربّ(4           ك مألت قلبی حیاةنَّأل(3

(91 زبانسراسري ):الی رفع االبهام التحتاجعین العبارة التی : 335

میالدي اکثر أصدقائی إلی حفلة دعوتُ (1

ماتكنت اکثر التلمیذات عند معلّأ (2

فرعند رجوع ولدها من السّ مّمتألت قلب االُاِ (3

.ی اآلنباح حتّمن الصّ ما أکلت ذرة (4

(89 تجربیسراسري ):التمییز ماجاءعبارة  يّفی أ: 336

علی اهلل تعالی کاالًتّالناس ازدادوا إ (1

بالمعروف مراًإلی اهلل من کان أ باًاکثر الناس تقرّ (2

اًعام حارّو الطّ ال تشربوا الماء بارداً (3

.للبیت کیلوات برتقاالً سبعة مّشترت االُإ (4

(89 خارج از کشورسراسري ) :فیه التمییز لیسعین ما : 337

نهار سمکاًملئت میاه األ (1

م هذا الشاعر فی الشعر فصاحةًتقدَّ (2

فی الجوا، ً  ی خطأمنِّ قلّأنت أ (3

.زالالً حسن ما شربته الیوم ماءًکان أ (4

(86 تجربیسراسري ) : عین التمییز: 338

رس فی الدّ رقةفتها غاشاهدت صدیقتی فی غر (1

.ناعطاها لنا ربّتی أعم الّعلی النّ حمداً (2

ارةخبار السّبعد استماع األ ازداد قلبی فرحاً (3

متحان ازداد فرح قلبنابعد النجاح فی اإل (4
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(86 ریاضیسراسري ) :                   الی التمییز التحتاجعین العبارة التی : 339

حسنك أنّإ(2                       کوبی إمتأل(1

 کثُرَ رجایی باهلل تعالی(4اشتهرتُ فی مدینتی            (3

(87 خارج از کشورسراسري ) :فیه التمییز ما لیسعین : 341

 و استقامة فضل منها خلقاًأ حبُّاُ (1

.اًهی خیر من رأیتها فی حیاتی حقّ (2

جراًإطاعة اهلل أعظم العبادات لإلنسان أ (3

.حسداً لیس فی المومن مثقال ذرة (4

(87 زبانسراسري ) :عین التمییز: 341

علمیةً ك العالم الشهیر اکثر العلماء آثاراًذل (1

اجتهاد زمیلی اکثر من غیره فی أداء واجباته (2

اء کانوا من شبا، وطننا عزّاألاکثر شهدائنا  نّإ (3

مدینته قد کتب اکثر مقاالته فی صفحة عرف کاتباًأ (4

:مییزسلو، التعین الصحیح للفراغ فی أ« ...............کان صدیقی خیر التالمیذ »: 342
(87 ریاضیسراسري )

 مجتهداً( 4               حناناً (3             اًقویّ(2        رؤوفاً(1

(88 خارج از کشورسراسري ):فیه التمییز ما لیسعین : 343

.صدق الناس قوالًکنت عزمت أن اکون من أ (1

.سحار کثیراًی فی األد لربِّتعبّو أ حسنهم عمالًو أ (2

.یی قریب من ربِّنّفأشعر إ یماناًی یمتلئ قلبی إحتّ (3

.و نهاراً ه لیالًوحبِّ دون قربه عیشةً حبُّنی ال اُنّألِ (4

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
کــــ

ت 
ھار
ـــــ
ـــــ
مـــ



 عربی کنکور
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

152

(88 زبانسراسري ):الی التمییز ال تحتاجالتی  عین العبارة: 344

نة الماضیةمت صدیقتی فی السّتقدَّ (1

من زمیالتها حسنُتلك التلمیذة أ (2

اًلکی أنجح غدحاول الیوم لتهذیب نفسی اُ (3

حتی اآلن  یعمل ذرةً ستاذ لماُلی  (4

(88 ریاضیسراسري ):عین التمییز: 345

ه عند اهللر جزاءیَ من یعمل الخیر (1

خیرك کثیر لجمیع الناس نّلنا، فإ حفظك اهللُ (2

نمتلوّ هُنَّالمنافق، فإ خیر فی ودّ ال (3

عنك ك راضیةمّاُ نَّی درجة ألعمالك خیر منِّأ (4

(86 زبانسراسري ):الی التمییز ال تحتاجالتی  عین العبارة: 346

معلَأنت أ( 4                کوبی إمتأل(3           شربت ماءً(2            ن الطفلسُحَ (1

(85 ریاضیسراسري )        :عین ما یحتاج الی التمییز: 347

اعمل الخیر و اکثر منه (2عاقبته وخیمة                     الشرّ(1

 انمتضادّ الخیر و الشرّ(4                   العلم خیر من المال (3

(85 تجربیسراسري ) :عین التمییز :348

بعد انتصار المجاهدین قلبی سروراً یمتلئُ (1

ال یوصف ك سروراًنی نجاحسرّ (2

عجبنی فی قلبه قد أ وجدت سروراً (3

یدوم طویالً لیت فی حیاتك سروراً (4

(84 تجربیسراسري )     :فیها ابهام لیسالتی  عین العبارة: 349

 ةًهل عملت ذرّ (4تلك بهجةٌ        ( 3            ذلك خیرٌ(2          کملأنت أ(1
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 (83 تجربیسراسري ) : بهامللفراغ لرفع اإل عین الصحیح« ............... م التالمیذ فی المدرسةتقدّ: 351

عالماً( 4                  مجتهدین (3                ماًتقدّ (2               علماً (1

 (81 تجربیسراسري )                                                                                             :عین التمییز: 351

فال یوص اًبّهذا االمر حُ حبُّاُ (1

اًبّحُ لئ قلبی بعد تلك الحادثةمُ (2

قدر علی تحقیقهال أ اًی حبّمنِّ طلبتَ (3

بالخیرات اًبّفی قلبی حُ الةُزادت الصّ (4

 (81 ریاضیسراسري )    .«..........ن مَ........... اکثر الناس »: صحیح للفراغ وفق الترجمةعین ال: 352

 «است که نا امید نمی شودفهیم ترین مردم کسی )

یئس ما – تفاهماً( 2                     ما قنط – هیماًتف (1

ال یقنط –فهماً  ( 4ال یرجو                       –فهیماً  (3

 إستثناء
(91 ریاضیراسري س)       :مرفوعاًعین المستثنی : 353

به  ربَعتَا من إإلّ ال ینتهی عن الخطأ (1

كبك من ربّا ما یقرّلّال تعمل إ (2

اهلل لمرضاة ا ما یکون ابتغاءًلّال تنفق إ (3

راد ذلكا من أر اهلل إلّال یغیّ (4

(91 تجربیي سراسر)       :عرابه عن الباقیإ یختلفلمستثنی عین ا: 354

 ا من کان اکثر اجتهاداًلّلم ینجح فی االمتحان إ (1

ا اهلل تعالیلّلم یدع المومن لقضاء حاجاته إ (2

ا بعض الطلبةلّالی هذه الحفلة إ تِلم یأ (3

.عمالهفی أ ا الذي نشیطاًلّواجباته إ ودِّلم یُ (4

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
کــــ

ت 
ھار
ـــــ
ـــــ
مـــ



 عربی کنکور
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

154

 (93 زبانسراسري )                                                                               :المفرّغعین المستثنی : 355

!ال یستعین النّاس فی المصائب بالصّبر إلّا بعضهم ( 2!  لم ینجح أحد فی اإلمتحان إلّا السّاعین  (1

!لم یغرس األشجار المثمرة إال هذا الفلّاح النّشیط ( 4! ال یتقدّم الناس فی هذه الدّنیا إال المجدّین (3

(89 تجربیسراسري ):عرا،فی اإل مختلفاًن المستثنی عی: 356

.کانت تنتظر أباها ا واحدةلّذهبت التلمیذات إلی البیت إ (1

.بن الصغیر العاقلا اإللّهم عمرهم إکلُّ  بناءع األلقد ضیَّ (2

.ا زمیلتیلّع هوالء الزمیالت الطریق الصحیح إلم تقط (3

.ا الطالب المثابرلّال یصل إلی الغایة السامیة إ (4

(89 هنرسراسري ):عین الصحیح: 357

ا العلماء المجدون ال ینتفع بالعلوم الّ (1

االخالق الحمیدة ا ذوال تصحبوا الّ (2

ا جندیان منهم جاهد المقاتلون الّ (3

ا العمل بالحسنات لیس فی قلوبنا الّ (4

(88 ریاضیسراسري ):مفرغاً لیسستثناء ن اإلعیِّ: 358

علی نفسه ا من ال یتّکئلّتبع اآلخرین إالی (1

ا اهلللّالمین إما فی صدور الع ال یعلم کلّ (2

ا من یعرف قیمتهالّدافع عن العدالة إهل یُ (3

.انّمِ ا واحداًلّب مع االطفال إلنلعَ ف لحظةًلم نتوقّ (4

(88 تجربیسراسري ) :فی االعرا، مختلفاًعین المستثنی : 359

ونا محبُّلّالی استقبال المدیر إ تِلم یأ (1

ا اثنین منهملّاکبون من السیارة إما نزل الرّ (2

قون األزرا اللّلّی األلوان العدیدة إصدیق حبُّال یُ (3

.ا ما کان فی الکتا،لّما کتب المعلم سواالت االمتحان إ (4
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(88 هنرسري سرا) :محذوفاًعین المستثنی منه : 361

.ا الضعفاء منهملّعوبات إمام الصّالحیاة ال یستسلمون أ مرّ اقوالذین تذوَّ (1

.عمالهم و دروسهمووبین فی أا الدّلّلن ینجح الطال، فی دروسهم إ (2

.ا صاحب األخالق الحسنةلّقیقة الحیاة إف علی حما تعرّ (3

منهم ا قلیالًلّالناس یعانون التکاسل إ نّقد شعرت بأ (4

(87 تجربیسراسري ): المفرغالمستثنی  عین: 361

.عشا،ا األلّاالشجار و األزهار إ ما ضر، البردُ (1

.ا اإلستراحةلّی المریضة إمِّاُما وصف الطبیب لِ (2

.ا الهواء الحارّلّفی فصل الصیف إ عانی شیئاًال اُ (3

.تهاا مسرحیّلّلفزیون إفی الت یم الحفلةمراس لم نشاهد (4

 (86 هنرسراسري )       :الخطأعین « ......... ا لّیر فی مراسیم تکریم یوم التلمیذ إع المدلم یشجّ»: 362

التلمیذات المجتهدات (1

تلمیذان مجتهدین (2

المجتهدین التالمذة (3

تلمیذتین مجتهدتین (4

(85 ریاضیسراسري )      :محذوفاًعین المستثنی منه : 363

لی اهللء،إعاا الدّلّما کان لنا عمل إ (1

.ا المومنون باهلللّال یدرکه إ مرٌهذا أ (2

را التمرین األخیلّها إکتبت تمارینی کلّ (3

.ین منهما المجدِّلّا، فی اإلمتحان إال ینجح الطلّ (4

(84 ریاضیسراسري ) : المفرغلمستثنی عین ا: 364

عارضاً ا خیاالًلّإ لیست الدنیا شیئاً (1

ا التکاسللّشعرت أن بالدي ال تعانی إ (2

عمال الخیرا أصحا، ألّیضیع الناس عمرهم إ (3
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ینمجدِّا اللّال ینجح االنسان فی حیاته إ (4

(84 ریاضیسراسري ) :مرفوعاًعین المستثنی : 365

ا أصوات جمیلةلّإ سمع من الحدیقةال یُ (1

صالح المجتمعا إلّإ رید شیئاًلن نُ (2

ا باهلللّها المومنون ال تخافوا إایُّ (3

.نَّمنهُ ا واحدةلّإ حضرت الطالبات فی المدرسة (4

(93 ریاضیسراسري )             :محذوفاً منه عین المستثنی: 366

!ما کان المدیر قد قبل جمیع الموظّفین إلّا واحداً منهم  (1

!ال یثور ضدّ الظّلم و الظّالمین فی العالم إلّا المومنون  (2

!خلقتهم إلّا العقالء منهم  لم یتأمّل أغلب النّاس حول (3

!ما راقبت االُمّ أعمال أوالدها الیوم إلّا لعبهم الکثیر  (4

 (82 ریاضیسراسري )                                     :فیها المستثنی منه حُذفالتی  عین العبارة: 367

ادقینا الصّلّإ علی حقّ حدٌلیس أ (1

نَّمنهُ ا واحدةلّنجحت التلمیذات إ (2

ا المتکاسلین منهملّا، إلّالطُینجح  (3

ونا المجدُّلّال ینال العزّة إ (4

(81 ریاضیسراسري ):عرا، المستثنیفی إ الخطأعین : 368

.ك بوعدكا وفاءَلّ، و لم یبق إاء جمیع الواجباتبأد قمتُ (1

.ا االیمان باهلللّداء، إمقابل األع سالحاً ال تملك الجماهیرُ (2

.لَفنا األعداءفلهذا خا ،ا بناء مجتمع االسالمیلّا نرید إنَّما کُ (3

.ا ذکریات الحر، المفروضةإلّ ،بی جمیع ذکریاتم أتکلّ (4
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 : محذوفاًعیِّن المستثنی منه : 369

!لم یرکب المسافرون فی السیّارة إلّا اثنین منهم  (1

!کریمین من أقوامنا لم اُشاهد فی الضّیافة إلّا ضیفین  (2

!نشعر بأنّ النّاس یعانون الکسل إلّا قلیالً منهم  (3

!لن یفوز الطلّا، فی دروسهم إلّا المجتهدین منهم  (4

 (87 تجربیسراسري )                «.........ا إلّ ما حضرت فی المدرسة»صحیح للفراغ؟ ما هو ال: 371

ن المجتهدتانالطالبتا( 2             الطالبتین المجتدتینِ (1

نالطالبتین المجتهدی( 4             الطالبتان المجتهدین(       3

(81 زبانسراسري )                 :ستثناءعین الصحیح فی اإل: 371

ا المتکاسلینلّال یفشل فی الدرس إ (1

 لَتکاسا اللّعمل مباح إ کلّ (2

ا المتکاسلونینجح هذا الطالب إلّ (3

ا المتکاسللّیجتهد الناس فی عملهم إ (4

منادی
(91 ریاضیسراسري ):الخطأعین : 372

ی ال تشتبهما تکتبه حتّ إقرأ. یا کاتبُ (1

بُر الی ما تکتُانظُ. یا کاتباً (2

لینا جودكل إیا ذا االحسان نزِّ (3

إلی متی الغفلة ها العینُیُّأ (4

(91 زبانسراسري ): مضافاً لیسعین المنادي : 373

عم الکثیرةنا کیف نشکرك علی هذه النّلهُإ (1

ك الحنونا من ربّلّلمساعدة إذا الحاجة، ال تطلب ا (2

یفیدنی ف لی دواءًصِ ها الطبیب، رجاءًایُّ (3

ةداء واجباتك المدرسیَّي فی أرقصِّ، ال تُیا طالبة المدرسة (4
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(89 تجربیسراسري ):ناديأن یکون مُ  ال یمکنعین ما : 374

.أبیهم موا ذکري والدةکرّی یأوالدي اجتمعوا حتّ (1

.باام الصّیّی أمشی فی أحتّ خذت یديّالتی أ نتِأی مِّاُ (2

.صبح فیها قلقلةحظات التی اُدعو فی اللّنا إیّاك أربّ (3

.حداًأ هل تعرفنَ ،لمکتبتنا جة إلی مسوولیةزمیالتنا نحن بحا (4

(89 زبانسراسري ) :ة علی الفتحمبنیّ« تلمیذ» عین کلمة: 375

س و التکاسل تلمیذ، حار، الیأ (1

لیوم االمتحان  اًن مستعدّف؛ کُیا تلمیذ الصَّ (2

التلمیذ النشیط هو الذي یغتنم فرص الخیر نَّإ (3

فی دروسه  ا و هو مجتهدٌلّفی المدرسة إ التلمیذَ (4

(88 تجربیسراسري ):فی النداء الخطاعین : 376

علی لسانی  ؛ اجعل الحقَّر،ِّ (1

خطئَ ؛ إلی متی إرتکا، الخطیئةیا مُ (2

حمق؛ ال خیر فی مجالسة األمریمُ (3

ال تترکونی،االوفیاء صدقاءُها األایُّ (4

 (88 خارج از کشورسراسري )                    «.............یا بنی آدم »: المناسب للفراغ غیرعین : 377

اهلل درکوا کنه عظمةلن تُ (1

همکم یسعون لخدمة أبدان (2

اهلل مةحد کنه عظدرك أال یُ (3

.کمام عمریّأحصوا أعمالکم بدل أ (4

 (87 اضیریسراسري )                             :لفراغ الخطأعین « ارینستفوز فی الدّ................ یا »: 378

مُیتعلّ طالباً (4             فی العلمِ طالباً (3            العلمِ طالباً (2           العلمِ طالبَ (1
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(87 تجربیسراسري )              :الضمّته علی مبنیّ« طالب» عین کلمة: 379

یا طالب حاول الیوم فی کسب العلم (1

.عمالً هِفضل من زمالئِالطالب أهذا  (2

طالب الناحج هو الذي یغتنم الفرصةما النّإ (3

متحانا و قد نجح فی اإلنا إلّفی صفّ ال طالبَ (4

(85 ریاضیسراسري )      :فیه المنادي لیسعین ما : 381

لنا ال طاقةل علینا ما نا ال تحمّربّ (1

عم الوافرةی الذي رزقنا النّربّ (2

مت العلم و العلماء باالسالمی کرّربّ (3

نیا و اآلخرةی اقض حاجاتنا فی الدّالهی و ربِّ (4

(87 انزبسراسري )           :الخطأعین : 381

جاءت صدیقاتك لزیارتك !فاطمة (1

حسان الی الفقراءاجتهد فی اإل !طالب (2

ماء؟متی تظهر فی السّ !ها الشمسایُّ (3

علمك ادفع زکاة !یا ذاالعلم و الحکمة (4

(85 جربیتسراسري ) :داءسلو، النّوفق أ الخطأعین : 382

ارحم ضعف بدنی و عقلی !ی ربِّ (1

.نیتنسَالحسنی ال  من له األسماء !یا کریمُ (2

بوا، رحمتكا أافتح لن !حَفتّیا مُ (3

نصر االسالم و المسلمیناُ !یا إله العالمین (4

(85 هنرسراسري ) :الخطاعین : 383

رحم علینااِ !متنانا ذالنعمة و اإلی (1

فی العلم  رغبة ادرسی کثیراً !فی الدرس یا مجتهدة (2
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ساعدوا المساکین و الیتامی !یا االغنیاء (3

.حاولن فی اکتسا، الحق !یا مسلمات العالم (4

(85 خارجسراسري ) :المناسب للفراغ غیرعین « امیةهداف السّق األلتحقّانهضوا ... ! ......................یا » : 384

 ها الطالباتتُایّ (4         ا، المدارسلّطُ (3           ا،ها الطلّأیُّ (2ة        مّأبناء االُ(1      

 (84 ریاضیسراسري )                        :عین الصحیح للفراغ« الهّا الجُلّأکرموا العلماء إ................. ها ایُّ»: 385

 المومنین ( 4الطفالن (3               الطالباتُ (2           یذُالتالم(1      

(84 ریاضیسراسري ) : عن المنادي الخطأن عی: 386

ساعد الناس! یا ذالنعمة الواسعة (1

.عن خطایانا عفُاُ! غافرین یا خیر ال (2

حوال نحن نشکرك فی جمیع األ! یا أبونا (3

حافظ علی أعمالك الحسنة! ها االنسان یا ایُّ (4

(84 تجربیسراسري )      :فی المنادي الخطاعین : 387

، ارحمنایا بصیرُ (2                    ، ال تبكِیا طفلُ(1

 درسوا، اُجتهدین المدرسةیا م (4           منام، علّال یعلّ یا عالماً(3

(79 ریاضیسراسري )       :نوع اعرابه یختلفیز المنادي الذي مِّ: 388

میذتی المدرسهجلسا یا تلإ (2            العالم اجتهدن یا طالباتِ(1

 م و جاهد یا ولدي العزیزقُ (4             نهضوا یا مسلمی العالمإ(3

 (87 خارجسراسري )                                      :فی نوع المنادي یختلفعین المنادي : 389

رةصباح، یا بنتی الصغی بن کلّمن اللّ ساًعلیك أن تشربی کأ (1

.مها بعجلةلوا من سلّتنزائرات،ال یا مسافري الطّ (2

.، التنسیا أن تعمال بما طلبته منکمایا ولديّ (3

.مات، یا معلّما یجب علیهنَّ تکنَّمن تلمیذاعلّ (4
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(88 سنجش خرداد) :عین الصحیح فی المنادي: 391

یا ذالجالل و االکرام، آتنا حسنةً (1

خرین لیحترموكی اآلیا فاطمةَ، احترم (2

.اهلل نَّالعالم، لقد فضلکُ یا مسلماتُ (3

.ماتك و والدیكي معلّرِّ، سُالبةیا الطّ (4

(87 سنجش خرداد) :فی المنادي الخطأعین : 391

.ائماًنحن نجتهد فی اکتسا، العلم د !علّمین المدرسةیا م (1

.لی الحقرشدنا إن یُطلبی من اهلل تعالی أاُ !مّیا اُ (2

.ه فرض علیکمول وآلالرس بّحُ !ها المسلمونیا ایُّ (3

.اه عنّکلّ دفع الشرّإ! عن الضّرر یا کاشفاً (4

و افعال مضاعف « واو»انواع 
(91 هنرسراسري ) :الحروف الجارّةعین الواو من : 392

«جم هم یهتدونو بالنّ» (1

«نتم ال تعلموناهلل یعلم و أ» (2

«عشر والفجر و لیالٍ» (3

«لکم دینکم ولی دین» (4

(88 تجربیسراسري ):الحالیة« واو»عین : 393

منها اًحفظ قسمراجعت دروسی و أنا أ (1

حمن ا لرضی الرَّلّإ ما عملت عمالً،واهلل: قلت (2

و عاجالً شیاًأسرع الطالب الی البیت ما (3

لت فی منظر جمیلوقفت فی الشارع و تأمّ (4
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(83 تجربیسراسري ) :الحالیة« واو»عین : 394

.تفعن بهینالقرآن و  إلی تالوةومنات تستمع الم (1

.رسأل صدیقه عن الدّف و هو یسدخل التلمیذ الصّ (2

.شارکنا فی حفلة المدرسة و استمعنا إلی کالم المدیرة (3

.کثیرةً فوا کتباًلَّعلماء المسلمین شارکوا فی بناء الحضارة و أ (4

(83 خارجسراسري ):العاطفة« واو»عین : 395

موالك و علمكأدفعت زکاة أ (1

تفوت الفرصة نّو حیاتك إ: میقال لی معلّ (2

قُّدُالمدرسة و الجرس ی لیوصلت إ (3

نفاقوهم و أنتم قادرون علی اإلال تردُّ (4

:الحالیة« واو»عین : 396

لی العمل الصالحتنا و هی تدعو إمّمت اُتقدَّ (1

«نون و القلم و ما یسطرون» (2

منه ما العزةنّنا و إنحن ندعو ربّ (3

.فیه ذلك ا ال فائدةال تطلب و ال تبحث عمّ (4

(91 سنجش فروردین):فی المضاعف الخطاعین : 397

الفقیر لمساعدتك له نَّمُال تَ! لديیا و (1

نی من عبادك الصالحین و المخلصیندَّالهی، عُ (2

 أبی أن أترك الدرس و المدرسة حبَّلم یُ (3

من الذین یرتکبون المعاصی رّ، فِیا انسانُ (4

(تألیفی)      :الحالیة« واو»ت جاءَ عبارة يّفی أ: 398

س و ال تکسل فی الحیاةدرُاُ (1

نتم تعلمونال تکذبوا و أ (2

 بةلی المکتف و ذهبت إمن الصّ حمدُخرج أ (3
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هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمون (4

 (تألیفی)                   «بونو هم متعجِّ القصرَ رأي الناسُ» فی عبارة« الواو»عین نوع : 399

ةواو معیّ (4          واو قسم (3         واو عطف (2  واو حالیة          (1

(تألیفی)         :«فی المضاعف الخطأعین »: 411

قُبِضَ علی المجرم ِو لم یَفِرَّ (2         اللّهمَّ، رُدَّ کلّ غریبٍ  (1

 لم اُسِرَّ من فشلِهِ( 4         حاجتی    إلهی، ال ترُدَّ(3

(91 انسانیسراسري ):فقط طفةعین الواو عا: 411

.نا واهلل ال مشکل لیانت مضطربة، أ! مِّیا اُ (1

.داًق هذا التلمیذ کالم المعلم و هو لم یفهمه جیّصدِّ (2

جی فی اللیل من البیت و أنت وحیدةیا طفلتی ال تخرُ (3

.موره و لم یعتن بکالمیبأ ف مشغوالًوظّکان المُ (4

«تست های ترکيبي»

(89 ریاضیسراسري ) :کید علی وقوع الفعلن ما فیه تأعیِّ: 412

.ففرحت من ذلك اماًی فی وجهی إبتسمِّإبتسمت اُ (1

نعقد مجلس آخر لتکریم المجتهدات أیضاًإ (2

.و نهاراً دروسه لیالً الطالب بمطالعة یهتمُّ (3

.ا جماعتین نشیطتینلّاحة إفی السّ یتُما رأ (4

(88 ریاضیسراسري ):فیه المفعول المطلق لیسعین ما : 413

.لی الصراط المستقیمن دعا إممَّ حسن قوالًمن هو أ (1

؟تواجه نبأ إنتصار المسلمین مواجهةًکیف  (2

.ها الطالبعلی المصائب و اآلالم، ایُّ صبراً (3

.سبحان الذي له ملك السماوات و االرض (4
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(88 تجربیسراسري ):منصوباًعین المفعول فیه : 414

.نت اکثر اجتهاداًین أصدقائك أن بمِ (1

.ی نتناول الطعامنا حتّلّعندما وصل وقت العشاء ذهبنا ک (2

.اهو وصلنا الی نهایت یضاًام أمضت هذه االیّ (3

.مریضه بیب إلی عیادةفی صباح الیوم التالی ذهب الطّ (4

(87 ریاضیسراسري )          :فیه تاکید للفعل لیسعین ما : 415

تال القاري القرآن تالوةً حسنةً (1

.دائماً قائق دورةتدور عقر، الد (2

ناًی صباح الیوم تحسّمِّنت حال اُتحسَّ (3

من العقا، فاًخائ بتعد عن المعاصی ابتعاداًإ (4

(83 ریاضیسراسري )      «.......مون بالدهمالمعلمون یخد»: ن کیفیة وقوع الفعلالفراغ بما ال یبیِّ إمأل: 416

سالمإلخادمین لِ(4کثیرةٍ           خدماتٍ(3          االنبیاء خدمةَ (2   خدمةً بالغةً     (1      

(82 تجربیسراسري )        :لیف المعلم نقولفی تأ ا نشكُّلمّ: 417

کتاباً ف المعلمُلَّأ(2              ف حاذقاًیولِّ المعلمُ(1        

 ف سریعاًلّالکتا، أ (4                لیفاًف المعلم تألَّأ(3        

(86 سنجش خرداد) :فیه الحال لیسن ما عیِّ: 418

ف صامتاًجلس التلمیذ فی الصّ (1

ریننبیاء مبشِّ یرسل األاهلل نّإ (2

اکثر من غیرها سعیاً هذه الطالبة (3

درسها ختی فی الغرفة تقرأشاهدت اُ (4

 (86 سنجش بهمن)                                             :ستثناءأسلو، اإل ال تطابق التی عین العبارة: 419

ا فاطمةَلّنجحت الطالبتان إ (1

ا مریمَلّإ نجحت الطالباتُ (2
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داًا محمّلّإ لطالبُنجح ا (3

ا حامداًلّلّا، إنجح الط (4

(92 زبانسراسري ):عین المبنی المجهول: 411

بداًنحن ال نستسلم أمام الظالمین و ال تطیعهم أ (1

.خرینصیحة اآلنبادري بتهذیب نفسك قبل ن تُعلیك أ (2

اعنّابتعادك الکثیرسمع بسبب صوتك ال یُ نّإ (3

ور الجمیلةمن الصّ ما تحبُّ ها رسمت علی الورقةنّإ (4

(92 زبانسراسري ) :مضافاً لیسعین المنادي : 411

عیف لیل الضّ، ارحم عبدك الذَّیا ر،ِّ (1

ما فی یدك ن، أنت تبذلین لنا کلّی الحنومِّاُ (2

لمن تشاء  ذا االحسان، تهب رحمتك الواسعة (3

کتسا، الخیرات، انت تساعدین أوالدك فی إمّیا اُ (4

(92 انسانیسراسري )       :الناسخة « ال» عین: 412

جاح فی حیاتهالنّ لن یري الذي یعمل بجدّ (1

مت علی صدیقی ال علی جمیع الحاضرینسلّ (2

ال هّالجُ ه ال نفع فی مجالسةنّیجب أن نعترف بأ (3

یدرس فی البیت، بل فی المدرسة خاه الأ نّإ (4

(92 هنرسراسري ) :فی عالمات االعرا، الخطأعین : 413

سك سیراك اآلخرونکما تري نف (1

الصامدون یثورون علی الظلم و الظالمون (2

تفتح لك القلو، ن کان فوك مبتسماًإ (3

میهما فی الحفلةهذان الطالبان یحترمان معلّ (4
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(92 هنرسراسري ):یرفع اإلبهامفیها ما  وصفیّة جملةن عیِّ: 414

.زاد ماؤه هذه السنة بسبب األمطار الکثیرةر جمیل فی مدینتی نه (1

راهزمن أ موري کلَّفی جمیع اُ هتماماًیزیدنی إ نساناًأعرف إ (2

.یمانیمأل قلب العباد باإل عمال عند اهلل عملٌأبقی األ (3

.رت ینبوع قلبی بالعلمفجّ مشاکلَ لتُتحمَّ (4

 (92 زبانسراسري )                                             :نوعه من الباقی یختلفعین المستثنی : 415

ا من اجتهد و ابتعد عن الکسل لّم إلن یحصل علی التقدّ (1

بالمصاعب و المشاکل ءةمملو ا مرحلةلّلیست الحیاة إ (2

ةو الفتوّ ا قصة عن المروءةلّة إلم تکن فی المجلّ (3

.ا الموتإلّ  مرض دواء لکلِّ: قال الطبیب لی (4

 (91 هنرسراسري )                             ........نتما و أ  تقربا من الشرِّال: للفراغ الخطاعین : 416

!مومنتان (4               !تومنان (3            !یومنان(2            !مومنان (1

 (91 زبانسراسري )                                   :فی المنقوص الظّاهریةعالمة االعرا، ین عِّ: 417

 ی تجدي المعالی فی الحیاةخالق حتّکتسبی العلم و األا (1

بعده عن اهللهلك المعاصی االنسان و تُتُ (2

لتنفیذ الحکم عادل فی هذه المحکمة حضر قاضٍ (3

المعتدي علی ثغور البالد المختلفةیهجم  (4

(91 انسانیسراسري )            :عین النعت جملةً: 418

.البحر لیس له لون واحد ی صفحةمِّوجه اُ کانّ (1

صبح العالم موضع احترام جمیع الذین یعرفونهأ (2

اًدائد یجد ثمرته فی حیاته حقّمن یصبر فی الشّ (3

عند المصائب جمیالً صبراًندعو اهلل أن یهبنا  (4
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(91 هنرسراسري ):عین المفعول المطلق: 419

لی ولدي المجتهدین محسناًأحسنتُ إ (1

لیك محسنینأحسن الی اآلخرین کما أحسنوا إ (2

حسان الخالصین ا الی المساکین إحسنَّا أنَّإ (3

.یعیش و یموت مومناً یماناًأحسن المومنین إ نّإ (4

(91 زبانسراسري ):فی االعالل الخطاعین : 421

.ن شاءإ یهب اهلل لنا عمالً (1

ها أصبحت مریضةنَّصدیقتی الیوم أل لقَألِ (2

.دنن تجدن بما تعِلن أحاوِ (3

تیه لم یأعندي ولکنَّ ءن یجیطلبت منه أ (4

(92 ریاضیسراسري ):شبه جملةعین الخبر : 421

ار کثیرةزهفی تلك الحدیقة رائحة األ (1

.رسائله فی کتابة سلو، خاصّکاتب اُ لّلکُ (2

روس واجب االهتمام بالدّ لبةالطّ علی کلّ (3

.الجوّ ف بسرعة بسبب حرارةبسنا تجفّیف مالفی الصّ (4

.ات رخ بدهد، باور محال بودنش را عوض كنفاق دنیا در زندگیخواهی مَحال ترین اتاگر می
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«  درك مطلب »

 (91 ریاضیسراسري ) : بما یناسب النص( 431 – 422) أجب عن االسئلة ص التالی ثمَّالنّ إقرأ: 1شماره    

فلهيذا   .یصينعها  طیادها بشيبکة قویية  علی الحشرات بعد اصي  ي العنکبوت بصورة أساسیةیتغذَّ»

هيذه الشيبکة    قلِّي تُعو  مها لمرور عنکبوت واحد فقط،حج یکفی بعض العناکب تقوم بصنع شبکة

فی أحيد أطرافهيا و عنيد     منتظراًفببقی العنکبوت  ،رضی فی إنشقاقات األلقَو تُعلی األغصان أ

، ثم یقيوم  لیقبض علی الصید نکبوت فی داخل الشبکةتسقط فیها غافلة، فیندفع الع عبور الطعمة

ةً قاتليةً یسيتعملها   سامّ تمتلك غدداً بکو بعض العنا! خرياُ بترمیمها و إصالحها إنتظار فریسة

«!عدائهالعنکبوت فی معارکة أمام خصومه و أ

 ..........یحتّ لماذا یصنع العنکبوت شبکته صغیرة؟ یصنعها صغیرة :422

لحشرات الصغیرةال تدخل فیها ا (1

بسهولة یعبر العنکبوت فیها (2

شجارألاقها علی األغصان و یعلّ (3

.من داخلها ن یفرَّال یقدر الصید أ (4

 نشقاقات االرض؟ی فی إو تلقَق الشبکة علی األغصان ألماذا تعلّ: 423

کلهال یري العنکبوت صیده فیقبضه و یأی حتّ (1

شجار و النباتاتمکان عیش العنکبوت بین األ نّأل (2

الخطر ه إقتر، الی منطقةنّحتی ال شعر الصید بأ (3

.عدائهالعنکبوت یرید إخفاءها عن عیون أ نّأل (4

 :عین الصحیح: 424

ا عن طریق الشبکات لّال إمکان لصید الحشرات إ (1

.منه ا ال حیلةصاد، هذا ممَّصید یُالعنکبوت کما یَ (2

ء الصیدینتظر العنکبوت داخل الشبکة لمجی (3

.ر یقدر أن یدخل فیهافال شیء آخَ بکةإذا دخل الصید الش (4
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 :صعلی حسب النّ: 425

.صالحصبح الشبکة بحاجة إلی اإل، تُفریسة بعد سقوط کلّ (1

.مامهاأ حین یري العنکبوت واقفاً یسقط الصید داخل الشبکة (2

.شیء قبل کلّ لصید یقوم العنکبوت بترمیم الشبکةا طُسقُیحین  (3

.تفیده فی المعارك ةقویّ ةسامّ نواع العناکب یمتلك غدداًجمیع أ (4

 (:427و  426)عین الصحیح فی التشکیل 

 «بعض العناکب تقوم بصنع شبکه یکفی حجمها لمرور عنکبوت واحد فقط»  :426

مرورِ – حجمُ – شبکةٍ – ومُتقُ (1

عنکبوتٍ – جمَحَ – ومُتقُ – العناکبِ (2

شبکةِ – نعِصُ – بَالعناکِ – بعضُ (3

احدٍو – عنکبوتٍ – شبکةِ – نعٍصُ (4

 «عند عبور الطعمه تسقط فیها غافله فیندفع العنکبوت فی داخل الشبکه»: 427

الشبکةِ – لِداخِ – ةٌلَغافِ –ط سقُت (1

العنکبوتُ – ةًغافلَ – الطُّعمةُ – بورِعُ (2

عُدفَینَ – طُسقُتَ – عبورٍ – ندَعِ (3

لِداخِ – وتُالعنکبُ – غافِلةً – عمةِالطُّ (4

 (431 – 428)رفی حلیل الصّلتّعرا، و اعین الصحیح فی اإل

 :«یکفی»: 428

.ةالفعلی والجملة« حجمُ»فعل و فاعله / معر،  –مبنی للمعلوم  – متعدٍّ –مزید ثالثی  –مضارع  (1

و الجمليه فعلیيه   « حجيم »فعل مرفيوع و فاعليه   / معر،  –معتل و ناقص  –د ثالثی مجرّ –للغائب  (2

.ونعت

المستتر، والجمله فعلیه« هو»فاعله ضمیر / ی للمعلوم مبن –معتل و ناقص  –للغائب  –فعل مضارع  (3

ة للمنعيوت  بالتبعیّي  اًفعل و فاعله جمله فعلیه و نعت و مجرور محلّي / معر،  –الزم  –معتل و مثال  (4

«شبکة»
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 : «قُعلِّتُ»: 429

«هذه»فعل و مفعوله / معر،  – متعدٍّ –ل حرفین من با، تفعُّ مزید ثالثی بزیادة – للغائبة (1

و « هذه الشبکه»فعل مرفوع، و نائب فاعله / معر،  –مبنی للمجهول  – متعدٍّ –و مضاعف صحیح  (2

الجمله فعلیه

فعيل  / معر،  –صحیح و مضاعف  –حرف واحد من با، تفعیل  مزید ثالثی بزیادة –فعل مضارع  (3

«هذه»مرفوع و فاعله 

فعيل مرفيوع و نائيب    /  مبنی للمجهول –صحیح  –مزید ثالثی من با، تفعیل  – للغائبة –مضارع  (4

.و الجمله فعلیه« هذه»فاعله 

 : «نتظراًمُ»: 431

و منصيو، للمکيان و منصيو، لفعيل     ظرف او مفعول فیه للمکيان  / معر،  –نکره  –مفرد  –اسم  (1

«ییبق»

: مفعول مطلق لفعل محيذوف، تقيدیره  / معر،  –( مصدره إنتظار)مشتق و اسم فاعل  –مفرد مذکر  (2

منتظراً ،رَظَانتَ

ل مفرده و منصو،، و صاحب حا/  منصرف –معر،  –نکره  –( مصدره انتظار)تق و اسم فاعل مش (3

«العنکبوت»الحال 

حال و منصو، و صياحب الحيال ضيمیر    / منصرف  –معر،  –نکره  –جامد  –مفرد مذکر  –اسم  (4

«یبقی»المستتر فی فعل « هو»

(91 تجربیسراسري )      :بما یناسب النص( 428 –431) الی ثم أجب عن األسئلةص التّالنّ إقرأ: 2شماره 

فهو ال یستطیع تنفس األوکسيجین  ! ة تتفّسهفی عملیّ ةعجب الکائنات الحیّن أعنکبوت الماء مِ»

کيب  نی بهيا العنا بتالمواد التی من  سماك فیقوم بضع مکان کرويّالمذا، فی الماء کما تفعل األ

، بعيد ذليك یصيعد    ة بمهارة و سيرعة غصان المائیَّه بین األتبِّیُثثم . بیتها، حیث ال ینفذ منه الماء

 رتتکيرَّ ، فیضيعها فيی شيبکته، و هکيذا     بها بسيرعة  الماء هابطاً حباباتالی السطح حتی یحمل 
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ق لَي غثيم یُ .عجیبة وسرعة فائقية  فیدخل فیه بطریقة ، بیته بالهواء ی یمتلئات حتّمئات المرّ ةالعملیّ

 «ة ثانیةر العملیَّوکسجین فتتکرّو الرّاحة إلی أن ینتهی األبیت علیه و یعیش بالهدوء ال

 :عین الصحیح: 431

.بعضها بعضاً العناکب تبنی بیوتها بمساعدة (1

.خارج الماء هذا النوع من العنکبوت ال یقدر أن یعیش دائماً (2

.التی تستعملها هذه العناکب لبناء البیت یختلف بعضها عن بعض الموادّ (3

.وکسجین المذا، فی الماءس األن تتنفّأ –مثل العناکب  –سماك ال یقدر األ (4

 حبابات الماء؟ ما هی فائدة: 432

.لی بیتهبها ینزل العنکبوت إ  (1

لی السطحبها یصعد العنکبوت إ (2

وکسجین المذا،فیها األ (3

سفیها ما یساعد العنکبوت علی التنفّ (4

 سطح الماء؟لی ه إبعد مجیئِ هبط بسرعةن یلماذا یجب علی العنکبوت أ: 433

لفقدان الهواء علی سطح الماء  (1

حتی ال یموت (2

حتی ال یزول حبا، الماء (3

لبناء بیته بسرعة (4

 ال ینفذ منه الماء؟ لماذا یجب علی العنکبوت أن یبنی بیته بصورة: 434

.سن یتنفّه حینئذ ال یقدر أالنَّ (1

بیته ثانیة  ر بناءن یکرّجبر أیُی الحتّ (2

.هالماء یهدم بیته ویقلع نّأل (3

سیدخل فیه الهواء المناسب للتنفُّی الحتّ (4
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 (436و  435)عین الصحیح فی التشکیل 

 .«المذا، فی الماء کما تفعل االسماك فیقوم بصنع مکان کرويهو ال یستطیع تنفس األوکسجین »: 435

مکانٍ – سماكُاأل – المذا،ِ – سَنفّتَ (1

صُنعِ – ومُیقُ – الماءِ – المذا،َ (2

ومُیقُ – لُتفعَ – سِتنفُّ – یستطیعُ (3

کرويٍّ – سماكُاأل – لُفعَتُ – الماءِ (4

 :«فیدخل فیه بطریقة عجیبة  ر العملیه مئات المرات حتی یمتلی بیته بالهواءتتکرّ»: 436

لُیدخُ – بیتُ – یمتلئَ – اتِالمرَّ (1

عجیبةٍ – طریقةٍ – بیتُ – یمتلئَ (2

بیتَ – اتِالمرَّ – مئاتِ – ةُالعملیّ (3

طریقةِ – الهواءِ – ئَلِیمتَ – اتَئَمِ (4

 (:439 – 437)عین الصحیح فی االعرا، و التحلیل الصرفی 

 :«تُثبِّیُ»: 437

المستتر، « هو»فعل مرفوع، و فاعله / مبنی للمعلوم  – متعدٍّ –مزید ثالثی من با، تفعیل  –للغائب  (1

و الجمله فعلیه

فعيل مرفيوع، و فاعليه ضيمیر     ./ للمعليوم  مبنی  – متعدٍّ –ل حرفین من با، تفعُّ مزید ثالثی بزیادة (2

الفعلیة ةمستتر، و الجمل

فاعليه ضيمیر    فعيل و / معير،   –مبنی للمعلوم  –صحیح و مضاعف  –مزید ثالثی  –فعل مضارع  (3

 مستتر و الجمله فعلیة و حالیة

«ه»ضيمیر   فعيل و نائيب فاعليه   / معير،   –مبنی للمجهول  – متعدٍّ –صحیح  –للغائب  –مضارع  (4

و الجمله فعلیة و حالیة البارز،

 :«رُتتکرَّ»: 438

فعل مرفيوع و  / معر،  –صحیح و مضاعف  –مزید ثالثی من با، تفعیل  – ائبةللغ –فعل مضارع  (1

.و خبر مقدم و الجملة الفعلیة« ةالعملیَّ»فاعله 
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/ مبنيی للمعليوم    –الزم  –عف صحیح و مضا –ل حرفین من با، تفعُّ مزید ثالثی بزیادة – للغائبة (2

.و الجمله فعلیة« ةالعملیّ»فعل مرفوع و فاعله 

«هيی »میر فعل و فاعله ض/ مبنی للمعلوم  – متعدٍّ –حرف واحد من با، تفعیل  مزید ثالثی بزیادة (3

 و الجمله فعلیة و حالیة المستتر،

«انيت »فعل و فاعله ضيمیر  / معر،  –مبنی للمعلوم  –الزم  –مضاعف  –للمخاطب  – فعل ماضٍ (4

.و الجمله فعلیه المستتر

 :«حبابات»: 439

مفعول فیه و منصو، به کسره/ منصرف  –معر،  – معرف باالضافة –جامد  (1

مفعول به و منصو،/  معرف باالضافة –مشتق وصفه مشبهه  –جمع سالم للمونث  (2

.مفعول به و منصو، بالکسره/  معر، باالضافة –جامد  –جمع سالم للمونث  –اسم  (3

.مفعول به و منصو،/ منصرف  –معر،  –مشتق وصفه مشبهه  –جمع سالم للمونث  (4

 (91 ریاضیسراسري ) :بما یناسب النص( 448 – 441) ة ثم أجب عن األسئلةص التالی بدقّالنّ إقرأ: 3شماره 

و کيان مين    فَعُو ضَ رَفکبُ ده،عوالد تساکان یعمل فی حفلة و لم تکن له اموال و ال أ احاًفلّ نّإ»

الحقيل   صيبح أو قيد  ! المجاورة ليه  البساتینباألشجار و النباتات مثل  حقله ملیئاًن یري آماله أ

فی بسيتانه و کانيت الحسيرة رفیيق      یمشیکان یوم  کلّ! ........لم یکن فیه نبات أو شجر فارغاً

هيا مين أسيبا،    نّر أکان یتصيوّ .......یا، و ذها، یري هنا و هناك فأرات فی أ. ساعاته وأیامه 

! خیير؟  یية لعنالّ راتلماذا خلقها اهلل العلیم؟ ألهذه الفأ....! ..الموت لها ..........  شکلةبروز هذه الم

 نّکيأ ! یيا للعجيب   ...... بیيع  ، الرّرُقَ......  تاءالشّ  جاء...... نوات ام و مضت السّیّت األمرّ............ 

د الطیيب اليذي غيرس    وجيو ؟ من کان ذلك المتباتاما هذه النّ! تغییر عظیم الحقل علی و شكّ

 سيرّ کشيف ال  خیراًو أ ......عضان ت األیام و إمتأل الحقل باألوراق و باألمرَّبذور هذه األشجار؟ 

زمين   ها تنساها، فبعد ميرورِ تی بالحبو، و تدفنها تحت الترا، لکنّلعینات تأك الّکانت تل.......

 .«!ثَدَحَ ما ثَدَحَ...... 
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 ..............نّله أن أسبا، جفاف البستان وزوامِ: 441

.کلهاالبذور کانت فوق الترا، و الفأرات تأ (1

.شجارازمة إلی األاللّ یصال الموادّرات تمنع إالفأ (2

.والد صاحب البستان ما کانوا یحافظون علیهأ (3

.ن یواظبه و یحفظههناك لم یکن أحد یقدر أ (4

 ................کان : صف لنا صاحب البستان: 441

. یوساًه لم یکن مأکنّفی عمله ل وحیداً (1

.شیء یراه الخلق یشتم کلّءسیی اًغنیّ (2

 . و ما فیها من المخلوقات یکره الحیاة مبغوضاً متشائماً (3

.ن یراهاه لم یکن یقدر أما فیها، لکنّ و کلّ الطبیعة محبّ (4

 ور؟من کان یأتی بالبذ: 442

 یاحالرّ (4            اترالفأ (3       لعنیات المخفیةالّ (2          احالفلّ(1      

 ؟ما هو مفهوم النّص: 443

من صبر فی حیاته نال ما طلبه  (1

.له الحسرة سالح من ال حیلة (2

من الشیطان العجلة نّال تعجل، فإ (3

.و هو خیر لکم ن تکرهوا شیئاًعسی أ (4

 (:445و  444)حیح فی التشکیل عین الصّ

 :«ها من أسبا، بروز هذه المشکلةنّر أیتصوَّرات فی ایا، و ذها،، کان یري هنا و هناك فأ»: 444

سبا،ٍأ – یا،َإ –ا نَهُ –ي رَیَ (1

هِهذِ – وزِرُبُ – سبا،ِأ – رُیتصوَّ (2

رُیتصوَّ – یا،ِإ – راتٌفأ – ناكَهُ (3

وزِرُبُ – سبا،ٍأ – رُیتصوَّ – راتٍفأ (4
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 :«کشف السرّ خیراًام و امتأل الحقل باألوراق و باألغصان، أت االیّمرّ»: 445

رُّسِّال – کشفَ – الحقلَ – متألَاِ (1

وراقِاأل - الحقلَ – امَیّاأل – تِمرَّ (2

فَکشِ – الحقلُ – متألَاِ – امُیّاأل (3

رِّالسِّ – االغصانِ – وراقِاأل – الحقلِ (4

 (:448 – 446)عین الصحیح فی االعرا، و التحلیل الصرفی 

 :«صبحأ»( 446

«الحقل»، اسمه من األفعال الناقصة/ نی علی الفتح مب –الزم  –معتل و مثال  –ئب للغا – ماضٍ( 1

 .فعال الناقصه و هی من من النواسخفعل من األ/ مبنی  –فعال مزید ثالثی من با، إ –للغائب ( 2

 .«الحقل»فعال الناقصه و هی من النواسخ، اسمه من األ/ معر،  –للغائب  – فعل ماضٍ( 3

«فارغاً»و خبره فعل من النواسخ / نی للمعلوم مب – متعدٍّ –فعال مزید ثالثی من با، إ( 4

 :«یمشی»: 447

و منصو، « کان»و خبر  فعل و مع فاعله جملة فعلیة/ معر،  –الزم  –فعال مزید ثالثی من با، إ (1

محالً

و خبير   و فاعله الضيمیر المسيتتر و الجملية فعلیية     فعل/ مبنی للمعلوم  – متعدٍّ –للغائب  –مضارع  (2

«کان»

المستتر و الجمليه  « أنت»فعل مرفوع و فاعله ضمیر / ل و ناقص معت –رد ثالثی مجّ –فعل مضارع  (3

 فعلیة

.المستتر و الجملة فعلیة« هو»فاعله ضمیر فعل مرفوع و / معر،  –معتل و ناقص  –د ثالثی مجرّ (4

 :«البساتین»: 448

ورالیه و مجر مضافٌ/ معر،  –بأل  فمعرّ –( بستان، مذکر : مفرده)جمع تکسیر  (1

الیه و مجرور مضافٌ/ جامد  –( بستان مذکر: مفرده)جمع تکسیر  –اسم  (2

مضافٌ الیه و مجرور بعالمة أصلیة/ أل ف بمعرّ –جمع سالم للمذکر  –اسم  (3

الیه و مجرور  مضافٌ/ معر،  –ل ف بأمعرّ –جامد  –جمع السالم للمذکر  (4
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 (91 تجربیسراسري )         :یناسب للنصبما ( 457 – 449) ص التالی ثم أجب عن األسئلةالنّ إقرأ: 4شماره 

و برکة یضیر االنسان للحصول علی خبيرة و إسيتعداد    ل العمر خیراًوّفی أما یکون الفقر  کثیراً»

، و منذ کانوا فی المهيد  و الزمتهم الفاقة  و کثیرون هم الذین ولدوا فقراء لمواجهة شدائد الحیاة

فی ضیافة حيدثت مناقشية حيول    . ینالغ  بناءها أریتصوّرجات لم لی دلکن استطاعوا أن یصلوا إ

 مازحياً له الخيدم و سيأ   حدإلی أ إلتفتة الجدال بین الحاضرین المنزل شدّ ي ر،ّا رأفلمّ قضیة،

التيی   فسألوا عن حیاته و عين المدرسية  . ر الجمیع من کالمه الفصلفتحیّ.ح یوضّ ، فبدأیهعن رأ

و ! ها کانت مدرسة البيؤس همّرست فی مدارس عدیدة و لکن أقد د: ، فأجا،ی فیها دروسهتلقّ

 ال یجوز للفتی مهما کيان بائسياً  . ر المشهور جان جاك روسوا ذلك المفکّلّهذا الخادم لم یکن إ

ریيدیها بشيرط وجيود اإلرادة و    جاح تظهر لمُسبل الحصول علی النّ نّفإ! أن ییأس مادام یسعی

 .«العزم

 ............قر الف: للفراغ الخطأعین : 449

ه خیر و برکةکلّ فی الحیاة (1

.و عبراً م فیه دروساًمجال نتعلّ (2

نسانل اإلتحمّ ب تقویةیسبّ (3

!خیر و فی آخرها شرّ فی بدایة الحیاة (4

 ؟مدرسةً متی نعتبر الفقرَ: 451

و اشتیاق ما اختاره الطالب عن حبّعند (1

.حلو الفقر و المرارة نّابة أق طلّحینما تذوّ (2

صحا، الفکر رین و أمن المفکّ فیه جماعةحین دخلت  (3

.هیِّئ الطالب لمواجهة المعارك المقبلة فی الحیاةذا کانت دروسه تُإ (4

 ن ییأس؟یجوز لإلنسان أ متی: 451

حین ال إرادة له و ال محاولة (1

.مام عیونهجاح أذا لم تظهر عالئم النّإ (2
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ه مالزم للفقرنّعندما علم أ (3

جهده یجةه ال یري نتفی وقت یحاول لکنّ (4

 ................... ص هو أنّمفهوم النّ: 452

.ناهمجاح و یدرکون مُم النّقون سلّهم یتسلّکلّ  الءِمن ذاق طعم المرارة و البؤس فهؤ (1

.بداًلفقر، ال یرون النجاح فی حیاتهم أالذین ولدوا فی النعیم و لم یشعروا طعم ا (2

.نسانت فی البستان فکذلك اإلا تنبقوي ممّخور أنبت بین الصّشجار التی تُاأل (3

.والهبه و ال نسمح بز ن نهتمّرجات العلیا، فعلینا ألی الدّالفقر یوصل اإلنسان إ (4

 (:454و  453)شکیل حیح فی التّن الصّعیِّ

رها لی درجات ليم یتصيوّ  و لکن استطاعوا أن یصلو إ...............  ذین ولدوا فقراء و الزمتهم الفاقةال»: 453

«نیاء الغأبن

ینَالغِ –رها یتصوَّ – درجاتِ –وا لُّصَیُ (1

بناءًأ – درجاتٍ –لوا صِیَ –م تهُمَالزَ (2

واستطاعُاِ – ةَالفاقَ –م هُمتُالزَ –وا لدُوَ (3

رُتصوَّی – الفاقةُ –وا دُلِوُ – الذینَ (4

جيا، قيد   ی فیها دروسه، فأالتی تلقّ تحیر الجمیع من کالمه الفصل فسألوا عن حیاته و عن المدرسة» :454

«درست فی مدارس عدیدة

سِمدارِ –ت سَرَّدَ – الفصلِ – الجمیعُ (1

وسُدرُ – کالمِ – الجمیعَ –ر حیَتَ (2

دیدةٍعَ – سَمدارِ – وسَدرُ –ی لقَّتَ (3

.دیدةًعَ – رسَمداِ – هِحیاتِ – رَحیَتُ (4

 (:457 – 455: )عرا، و التحلیل الصرفییح فی اإلن الصحعیِّ

 :«رتصوَّی»: 455

.و الجملة فعلیة «أبناء»فعل مجزوم و فاعله / معر،  –الزم  –جوف معتل و أ (1

«لم»فعل مجزوم بحرف / معتل و اجوف  –ل مزید ثالثی من با، تفعّ –للغائب  –مضارع  (2
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و الجملة فعلیة« أبناء»فعل و فاعله / مبنی –مبنی للمعلوم  –الزم  –جوف معتل و أ –فعل مضارع  (3

«هيو »فعل و نائب فاعليه ضيمیر   / مبنی للمجهول  – متعدٍّ –فعیل مزید ثالثی من با، ت –للغائب  (4

المستتر

 :«تفَلتَإ»: 456

المسيتتر، و الجمليه   « هو»میر فعل و فاعله ض/ مبنی للمعلوم  –الزم  –فتعال من با، إمزید ثالثی  (1

فعلیة

لضيمیر  فعيل و فاعليه ا  / مبنی للمعليوم   – متعدٍّ –صحیح و مضاعف  –نفعال مزید ثالثی من با، إ (2

البارز

جملية  فاعليه الضيمیر المسيتتر و ال   / مبنی  – متعدٍّ –فتعال مزید ثالثی من با، إ – للغائبة – ماضٍ (3

 فعلیة

البارز  فعل و فاعله ضمیر التاء/ مبنی  –الزم  –صحیح  –مزید ثالثی  –للمخاطب  – فعل ماضٍ (4

 :«مازحاً»: 457

«حد الخدمأ»فی « أحد»والحال حال مفردة و منصو،، و ذ/ منصرف  –معر،  – نکرة (1

«سأل»المستتر فی « هو»حال و منصو، و صاحب الحال ضمیر /  نکرة –مشتق و اسم فاعل  (2

.«لهسأ»فی « ه»صو، و صاحب الحال ضمیر حال و من/ منصرف  –معر،  –مفرد مذکر  –اسم  (3

«حد الخدمأ»حال مفردة و منصو، و ذوالحال ( / مصدر، مزاح)سم فاعل مشتق و ا –مفرد مذکر  (4

(92 زبانسراسري )       :صیناسب النّبما ( 466 –458) الی بدقةٍ ثم أجب عن األسئلةص التّالنّ إقرأ: 5شماره 

جهياز   نّأ ا یظينّ لم یکن منّ. بداًره أتصوَّا ننّما کُ جدیداً اختراعاً دقیقة یشهد العالم مع مرور کلّ»

و نحن حيین غضيبنا أ  ف. تشعر بالعواطف إلی آلةل من وسیلة لجمع المعلومات الکامبیوتر سیتحوّ

ه إلزالية غضيبنا أو قلقنيا و    ن ینشير لنيا ميا نحبّي    یقدر أ هذا الجهازُ ،شعرنا بالقلق و االضطرا،

ليه إمکانیيات    نّخري لهيذا الجهياز أ  و من المحاسن االُ. المالئمة المواقفاذ ختّبإ یضاًینصحنا أ

م ی سيبیل المثيال المعلّي   لَفی مجال التعلیم؛ فعَ ةصّن نستفید منها فی بعض المجاالت خانستطیع أ

م یقيدر  لواجبات، و المعلّون او یتلقّ یتابعونه هذا الجهاز، و التالمیذ فی بیوتهمس عن طریق یدرّ

 .«عملهم ةیّعلی کیف شرفیُن أ
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 :حیحعین الصّ: 458

التعلیم ةن یقوم بمهمّال یقدر الکامبیوتر أ (1

لجمع المعلومات لةکان الکامبیوتر فی البدایة وسی (2

ال إمکانیة إلستجابة الکامبیوتر بأحاسیس مستخدمیة (3

.سیصببح کصدیق لهم أنّه ختراع الکامبیوتر کان الناس یعلمونحین إ (4

 ......................ما فی المستقبل نشاهد ربّ: عین المناسب للفراغ: 459

ر شکلها و تعریفهاغیَّتیالمدرسة  نّأ (1

.تی بدلهاو الکامبیوتر یأل طّالمدارس تتع نّأ (2

لیهم، فال نحتاج إبدل المعلّس الکامبیترات تدرِّ (3

.فی مکانتهما م و التلمیذ فنري تبدیالًالمعلّ فی منزلة تغییراً (4

 :الخطأعین : 461

.ربدل إنسان آخ نسان فیما بعد الکامبیوتر صدیقاًمن المحتمل أن یختار اإل (1

.اًواقعیّ مراًرؤیا یمکن أن تصبح الیوم أق فهذه الما تتحقّنسان ربّالت اإلتخیّ (2

.ةمالئیّتر فی المستقبل کقلم ال یرتکب األخطاء اإلما یستخدم الکامبیوربّ (3

.ن یشرف علی عمل المستخدم عن طریق الکامبیوترم أال یقدر المعلّ (4

 :للجوا، الخطأستقبل العالم؟ عین کیف ترون م: 461

االرتباطات بین الناس تقلّ (1

.ویشعر بالغربة ح وحیداًاالنسان یصب (2

قطار االختراعات یتوقف (3

.بعض المجاالت یشعر االنسان براحة فی (4

 (:452 – 451)شکیل حیح فی التّعین الصّ

«......لجمع المعلومات  ل من وسیلةجهاز الکامبیوتر سیتحوّ نّا یظن أحد منّلم یکن أ»: 462

یظنُّ – حدٍأ –ن یکُ (1

وسیلةٍ – لَیتحوَّ – جهازَ (2
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المعلوماتِ – لجمعٍ – ةِوسیل (3

لُیتحوَّ – هازَجِ – حدٌأ (4

 :«م یدرس عن طریق هذا الجهاز، و التالمیذ فی بیوتهم یتابعونهالمعلّ»: 463

مهِیوتِبُ – التالمیذِ – هازِالجِ (1

ونَعُابِتیُ – طریقٍ – سُدرِّیُ (2

التالمیذُ – الجهازِ – طریقِ (3

وتِیُبُ – سُدرِّیُ – المعلمُ (4

 (:455 – 453)ی االعرا، و التحلیل الصرفی حیح فعین الصّ

 :«عونابِیُت»: 464

 و خبر و مرفوع محالً مع فاعله جملة فعلیة/ مبنی للمجهول  –الزم  –صحیح  –فعل مضارع  (1

فاعله ضمیر الواو البارز و الجملة فعلیة/ مبنی للمعلوم  –معتل و اجوف  –للغائبین  (2

فعل و فاعله ضمیر الواو البارز/ ر، مع – متعدٍّ –مزید ثالثی من با، تفاعل  (3

فعل مرفوع بثبوت نون االعرا،/ مزید ثالثی  –للغائبین  –مضارع  (4

 :«شرفیُ»: 465

«نأ»فعل منصو، بحرف / معر،  –فعال مزید ثالثی من با، إ –للغائب  –فعل  (1

یةفعل و الجملة المستتر،« هو»فاعله ضمر فعل و / معر،  – متعدٍّ –د ثالثی مجرّ (2

فعل منصو، و فاعله الضمیر المستتر / مبنی  –الزم  –مزید ثالثی  –مضارع  فعل (3

.المستتر« هو»فعل مرفوع و فاعله ضمیر / مبنی للمعلوم  –الزم  –صحیح  –مضارع  (4

«المواقف»: 466

الیه و مجرور مضافٌ/ ممنوع من الصرف  –معر،  –ل ف بأمعرّ –اسم  (1

الیه و مجرور مضافٌ/ منصرف  –ر، مع –( موقف، مذکر: همفردُ)جمع تکسیر  (2

به و منصو، مفعولٌ/ ل ف بأمعرّ –مشتق و اسم مکان  –( وقوف: مفرده)جمع مکسر  (3

«المالئکة»: مضاف و المضاف الیه/ ممنوع من الصرف  –( وقوف: مصدره)مشتق و اسم مکان  (4
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.کندشود، باالخره روزی ظهور پيدا ميای که مرتّب تکرار ميفکر يا کلمه

 1332سال  «رياضي » سراسری واالت کنکورس

 (466-456)عیِّن األصحّ و األدقّ فی األجوبة للتّرجمة أو للتّعریب أو المفهوم  -

 .«ن نزیلهانا نسطیع أن یطرحوا علینا مشاکل حیاتهم لعلّیحب أن نسمح ألصدقائنا أ»: 467

کنند شاید بتوانیم آن ها را  واجب است از دوستانمان بخواهیم که مشکالت زندگی را براي ما بیان (1

.حل نماییم

ما به دوستان خود اجازه می دهیم که با مطرح کردن مشکالت زندگی خود با ما، بتوانیم آن هيا را   (2

.از بین ببریم

باید به دوستان خود اجازه دهیم مشکالت زندگی خود را با ما مطرح کنند شاید بتوانیم آن ها را بر  (3

.طرف کنیم

اجاز مطرح کردن مشکالت را به دوستان خود بدهیم امید است که بتوانیم آن هيا   بر ما واجب است (4

.را زایل کنیم

 :«إن تدرکها تفز یضاًأنت أ، ةلهیّنة اإلمن هذه السُّ ن یفرَّالعالم یقوم بالعمل و لن یستطیع أحد أ»: 468

، تو نیز چنيان  دخواهد کررار نت خدایی فدنیا با کار و فعالیت اداره می شود، و هیچ کس از این سنّ (1

.را درك کنی پیروز می شود چه آن

تو نیيز اگير آن را    ت الهی رهایی یابد،عالم بر کار برپاست، و هیچ کس نخواهد توانست از این سنّ (2

.درك کنی رستگار می شوي 

کيش  الهی نجات یابد، و تو نیز اگر درت احدي نتوانسته است از این سنّ است وهستی قائم بر کار  (3

.دي پیروز خواهی شدکر

جهان بر پایه کار استوار است، احدي نمی تواند از آن رهيایی یابيد، البتيه اگير تيو آن را بفهميی        (4

.رستگار خواهی شد
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 :«عجا، کثیرهو یرقب القمر بإ لیل ودرك جمال الّنسان شاعر یُإ هُنَّکأ الظبیُ»: 469

.گر زیبایی ماه استته و نظارهه قدر شب زیبا را دانساین آهو چون انسانی است شاعر ک (1

چه بسا آهو انسانی است شاعر که قدر زیبایی شب را درك می نماید و مياه را بيا تعجيب بسيیار      (2

.نظاره می کند

آهو گویی انسانی شاعر است که زیبایی شب  را درك می نماید و با شگفتی بسیار مياه را نظياره    (3

.می کند

درك می کند و به طيوري عجیيب   ست که شب زیبا را گویی که این آهو هم چون انسان شاعري ا (4

.گر ماه استنظاره

ها فی الحفاظ عن نفسيه مقابيل خشيونة    ی یستفید منحتّ من مخلوقاته بخصائص ممتازة اًد اهلل کلّزوّ»: 471

«الحیاة

خدا هر یك از مخلوقاتش را خصوصیت ممتازي بخشیده تا با آن خود را زندگی خشين و سيخت    (1

.حفاظت کند

اظيت از خيود در برابير    اي مجهز کرده تا آن هيا را در حف جستههمه مخلوقات را به خصائل بردا خ (2

.نامالیمات زندگی به کار گیرند

ها خصلت ممتيازي داده تيا بيدان وسيیله بتواننيد از خيود در مقابيلخداوند به هر کدام از آفریده (3

.خشونت زندگی محافظت نمایند

جسته تجهیز کرده تيا از آن هيا در حفاظيت از    به خصوصیاتی براز آفریدگانش را  خداوند هر یك (4

.خویش در مقابل خشونت زندگی استفاده کند

 : الخطأعین : 471

.کردپدرم هرگز نماز اول وقت را ترك نمی: بداًل الوقت أوّکان أبی ال یترك صالة أ (1

آن از توصيیه هياي پیيامبر     گفت کيه و همواره به ما می: (ص)ها من وصایا النبی نّأ و یقول لنا دائماً (2

.است (ص)

، نمياز را نگياه   و در مورد نماز گفتيه شيده   : بوا بهاو تقرّ الةحافظوا علی الصّ عن الصالة و قد قیلَ (3

.ي آن تقر، بجوییددارید و به وسیله
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پس می دانی که هر چیزي از اعمال تو در گرو نمياز  : شیء من عملك تبع لصالتك کلّ نّفاعلم أ (4

.است

 : عین المناسب للمفهوم. «نیك و بد روزگار در گذر است»: 472

.یب نقصن زاد مع الشّفهو إ  با ام الصّیّو اغتنم عمرك أ (1

فال حزن یدوم و ال سرور  یدور         هر مختلفاًالدّ یتُرأ (2

ملفدلیل العقل تقصیر األ  ر اآلمال فی الدنیا تفز        قصِّ (3

الودائع ن تردّأ یوماً دَّو ال بُ    ا ودائع  لّألهلون إو مال المال و ا (4

 «زمین به جاذبه ي خود مباهات می کرد در حالی که پرندگان می خندیدند»: 473

بیتها و الطیور تضحكکانت األرض تفخر بجاذ (1

ة لها و الطیور ضاحکةرض تفتخر بالجاذبیّاأل نّإ (2

تضحك صبحت تفاخر بجذبها و کانت الطیورألرض أا نّإ (3

.کانت األرض تفاخر بقدرة جذبها و أصبحت الطیور ضاحکة (4

ي آخر آن را تصحیح فحه نوشتم و دو هفته قبل سه صفحهاي در هشت صي خود مقدمهبراي رساله»: 474

 :«کردم

.رهامن آخصفحات  حتها ثالثةسبوعین صحّمة رسالتی و قبل أفت ثمانی صفحات لمقدّلّأ (1

.سبوعینحت ثالث صفحات منها قبل اُو صحّ سالةتی فی الرّمفت ثمانی صفحات لمقدّلّأ (2

.سبوعینرها قبل اُحت ثالث صفحات من آخفی ثمانی صفحات و صحّ مةکتبت لرسالتی مقدّ (3

.سبوعین اثنین ثالث صفحات منهاحتها قبل اُفی ثامن صفحات و صحّ لرسالتی کتبت مقدمة (4

 :صیناسب النّبما ( 483 – 475) ةاألسئلجب عن أ ثمَّ الی بدقةٍص التّالنّ إقرأ   

اس بعمليه  النّي  ءو الثانی یقول و یتبع بالعمل، و الثالث یفاجی. نتج غیر الکالمال ال یُحدهم قوّأ: اس ثالثةالنّ»

انی و الثّي ! و هيم کثیيرون   وتالصّي ا لّي صدر منه إبل الفارغ ال یل شبیه بالطّوّو األ. م قبل وقوعهن یتکلّدون أ

و  النياس،  بيین  و الثالث قلیل وجوده ! انه متفاخر منّنّا ألّ، إح بما هو فاعلن یفعل فیصرّأه یدرك ما یجب علی

 !الءهذا هو خیر الناس و نحن بحاجة إلی هؤ. متالعمل بالصّ حیرجِّبالکتمان و  همورأ  علی قضاء هویستعین
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هم و رّفشی سِي هم بعد زمن یُو لکنّ ةاعو المواعید الخدّ مون باألقوال الجمیلةیتکلّ خاصاًأش ینارأ ما قد فکثیراً

ا و نحين ميادحون   لّي م إن ال نيتکلّ ا أعيون منّي  هم یتوقَّلکينّ وق موایدهم راهم یحاولون لتحقّو نَن کذبهم، أیتبیَّ

  .«عمالهمأل

 .............نا نّاألمر الجمیل عند الفئة الثالثة أ: ن الصحیحعیِّ: 475

.اًلم نر منهم ال أذي و ال سوء (1

و جهاد هم یعملون بجدّنّنشاهد أ (2

فی مواعیدهم  شاهد منهم کذباًنلم  (3

.عا نتوقّشیاء اکثر ممّنري منهم أ (4

 :الخطأعین : 476

.ولیالمنافق یشبه جماعات المجوعة األ (1

شدّخسارة المجتمع من المجموعة الثانیة أکثر و أ (2

 ةفی المجتمعات البشریّ کثر عدداًولی أاالُ الجماعة (3

، بخالف الثانیةمن الناس جراًع أتتوقّ ال الجماعة الثالثة (4

 :لصفات المجموعة الثالثة مناسبعین ما هو : 477

.حترم فی حیاتهال یُ م فهو حینئذٍم نفسه ال یکرّمن ال یکرّ (1

.حدث ضوضاء قبل قیامها بالعملنزول المطر و ال تُ د قبلَال ترعَ (2

.ههونق وجسه و رَلبَلجمال مَ م جاهالًعظّن نُو من الجهالة أ (3

العجز بالعجل نّ، فإال تعجلن و کن باهلل معتصماً عمل کثیراًاِ (4

 :صنسب لمفهوم النّعین ما هو األ: 478

نطق من لسان القوللسان العمل أ (1

.یعینهحقارة المرء فی کثرة کالمه الذي ال  (2

 اًتکن مکثار ذا نطقت فالکوت سالمة فإمت زین و السّالصّ (3

صل الفتی ما قد حصلما أنّإ        بداًال تقل أصلی و فصلی أ (4
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 (:481 و 479)حیح فی التشکیل عین الصّ

 :«بین الناس و هو یستعین علی قضاء أموره بالکتمانالثالث قلیل وجوده »: 479

اسِالنَّ – بینِ – قلیلٌ (1

ورِمُأ – قضاءٍ – عینُستَیَ (2

مورِاُ – اءِضَقَ – بینَ (3

ودُجُوُ – لیلٍقَ – ثُالِالثّ (4

 :«عمالهما و نحن مادحون أللّم إن النتکلّا أهم یتوقعون منّلتحقق مواعیدهم ولکنَّ یحاولون»: 481

مهِعمالِأ – ونٌحُمادِ – حنُو نَ (1

عونَوقَّیتَ – یدِواعِمَ – قَّحقَّتَ (2

عمالِأ – ادحونَمَ – ونَعُوقَّتَیَ (3

مُتکلَّنَ – قِحقُّتَ – ونَحاولُیُ (4

 (:483 – 481)ی حیح فی االعرا، و التحلیل الصرفن الصّعیِّ

 :«حرجّیُ»: 481

.المستتر« هو»فعل مرفوع و نائب فاعله ضمیر / معر،  –مبنی للمجهول  – متعدٍّ (1

.فعل و مع فاعله جملة فعلیة/ نی للمعلوم مب – متعدٍّ –صحیح و مضاعف  –مضارع  (2

 المستتر، الجملة فعلیة« هو»فاعله ضمیر  /مبنی للمعلوم  –ل مزید ثالثی من با، تفعّ (3

.المستتر« هو»فعل مرفوع و مع فاعله ضمیر / معر،  –مزید ثالثی من با، تفعیل  –للغائب  (4

 :«ینارأ»: 482

البارز  «نا»فعل فاعله ضمیر / مبنی  –معتل و ناقص  –د ثالثی مجرّ –للمتکلم مع الغیر  (1

.مستترال  «ناأ»فعل و فاعله ضمیر / نی للمعلوم مب – متعدٍّ –للمتکلم وحده  – فعل ماضٍ (2

البارز« نا»فاعله ضمیر / مبنی  –الزم  –معتل و ناقص  –د ثالثی مجرّ (3

فعل و مع فاعله جملة فعلیة/ عتل و اجوف م –د ثالثی مجرّ – ماضٍ (4
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 :«وتالصّ»: 483

مستثنی و منصو،/ ممنوع من الصرف  –معر،  –جامد  –اسم  (1

عرا، الفاعلمستثنی مفرغ و مرفوع بإ/ ف بأل معرّ –جامد  –مفرد مذکر  (2

و مرفوع« یصدر»فاعل لفعل / معر،  –ل ف بأمعرّ –( صفة مشبهة)مشتق  (3

«الطبل»مستثنی مفرغ و المستثنی منه / منصرف  –معر،  –مونث  –مفرد  –اسم  (4

 (:491 – 484) عین المناسب الجوا، عن األسئلة التالیة

 :فی عالمة اإلعرا، الفرعیة الخطأعین : 484

!ا الحاضر کثیرونقون فی مجتمعنالمتّ (1

مین قبل شهرینلد ولدیه التوأوُ (2

مثناء درس المعلّکانوا صامتین أ (3

الطفالن ذلك الرجل الغریب یشاهد (4

 : مرفوعاً« ما»ن عیِّ  :485

.تاجون الیهمرکز المدینة لتهیئة ما یحلی ام الخمیس إیّیذهب العاملون أ (1

.سبوعام االُیّنشاط و اجتهاد أ من بکلّف یطالعن ما یتعلّتلمیذات الصّ (2

.نسانفهم الثقافة العربیة ما یساعد علی فهم اللغة العربیة لإل نّإ (3

.وراق االمتحانحه من أم علی تالمیذه ما صحّع المعلّوزّ (4

 :فیها معتل مثال ما جاءالتی  ن العبارةعیِّ: 486

منها ا مقداراًلّبع صاحب المزرعة محاصیله ألم یَ (1

.ذي خلقنانا الّبّا لرلّجب علینا أن ال نسجد إیَ (2

 ةعلمیّ عوا أهلهم لسفرةدّهوالء التالمیذ ذهبوا لیُو (3

بحث عن صاحبهاقاق اِفی الزّ ن تجد نقوداًإ (4

 :ن یبنی للمجهولأ یمکنعین الفعل الذي : 487

.خرینمن اآل اًصغر سنّه کان أنّبت من أعماله الکبیرة مع أتعجّ (1

.حیاتهمخالق فی علی المؤمنین أن یکتسبوا العلم و األ (2
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.یتهافی حدیقنا أزهار جمیلة یفرح الناظرون برؤ (3

.هایةیقتر، من مطلوبه فی النّ ن یصبر قلیالًإ (4

 :شبه جملةعین الخبر : 488

فی تلك الحدیقة رائحة األزهار کثیرة (1

.رسائله فی کتابة سلو، خاصّکاتب اُ لکلّ (2

روس واجباالهتمام بالدّ لبةعلی کل الطّ (3

.الجوّ ف بسرعة بسبب حرارةبسنا تجفِّیف مالفی الصّ (4

 :منصوباًعین المفعول فیه : 489

ام الفراغ فی الحدائق العامة الواقعة فی خارج المدینةیّسنة نقضی أ فی کلّ (1

.لنا ق حیاةً سعیدةن نستیقط فی الصباح الباکر لنحقّنحن نسعی أ (2

تیجدّ جتمعت عائلتی صباح الیوم فی قاعة االستقبال لزیارةاِ (3

.ةمور مهمّام فراغه بأیّ أن یمألا أنّواحد مِ ول کلّیحا (4

 :فعالرّ فی محلّ ملةعین ج: 491

.ساس صداقتناأن أکون صدیقك مادام العدل أ حبّاُ (1

.مالمعلّ ة أکثر فائدة من رسالةبشریّ رسالةري لست أ (2

.سلو، حیاته بنفسهینتخب أ لفتیً ال یأس فی الحیاة (3

.کثر من اجتهادهدبه اه لصدقه و ألحبّاُ جدّلی زمیل مُ (4

 :عن الباقی یختلفعین المنادي : 491

موالکمدوا بأجو یا اهل الفضل،  (1

سراریل، کم فیك من األها اللّیُّیا أ (2

ها خطرةنّار أل، ال تلعبی بالنّیا طفلة (3

.عالم بالدکم یا جنودارفعوا أ (4

-----------------------------------------------------------------
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 1332سال  «تجربي »سواالت کنکور سراسری   

 (:499 – 492)و المفهوم عریب أو التّفی األجوبة للترجمة أ دقّو األ صحّعین األ

 :«ل من تعب عملهتقلّ ةعطی ذلك العامل هدیّالیوم حاولت أن أ»: 492

.رش بکاهمکارگر از سختی کا این بود که با دادن هدیه اي به آنتالش من امروز  (1

.اي بدهم که از سخت کارش کم کندارگر هدیهامروز تالش کردم به آن ک (2

.امروز سعی نمودم که با دادن هدیه از سختی کار آن کارگر بکاهم (3

.با تالش امروزم در دادن هدیه به آن کارگر سختی عمل او کم شد (4

 :«داي مساعدةً مثمرةًا أن یساعدنی واللّر علی القیام بهذا العمل الخطیر إقدال أ»: 493

.من قادر به انجام این کار مهم نیستم مگر اینکه والدینم به نحوي ثمر بخش به من کمك کنند (1

زمانی به انجام دادن این عمل با ارزش اقدام می کنم که از والدینم مساعدتی تياثیر گيذار داشيته     (2

.باشم

نکنند نیم توانم آن را به خوبی انجام خطر یاري موثري مادر مرا در اقدام به این کار پراگر پدر و  (3

.دهم

در صورتی می توانم این کار را خو، انجام دهم که پدر و مادرم مرا بيه گونيه ثمير بخيش      قطعاً (4

.یاري نمایند

 :«علم و العالم لیقرأها فی مجلس تکریم العلماء الکبارلفی وصف ا دةمتعدّ بیاتاًقد أنشد هذا الشاعر أ»: 494

ابیاتی در مورد دانش و دانشمند سروده اند تا در مجالس بزرگداشيت علمياي    شاعران بی شماري (1

.بزر  خوانده شود

هيا را درمجليس بزرگداشيت    را در وصيف عليم و عيالم سيروده تيا آن     این شاعر ابیات متعيددي   (2

 .دانشمندان بزر  بخواند

راي تکریم دانشمندان سراید تا در مجلسی بي علم و عالم میهاي فراوانی را این شاعر درباره بیت (3

.بزر  آن ها را بخواند

در توصیف دانش و دانشمند این شاعر بیت هاي زیادي سروده است تا در همایش بيزر  علمياي    (4

.بزر  خوانده شود
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 :«الحقیقی ق طعم الحیاةن تذوّعمرك و ال یسمح لك ألف ه یتم، فانَّال تنظر إلی الدنیا بالتّشاؤ»: 495

.نیا منگر، چه عمر را تلف کرده نمی گذارد تو طعنم زندگی واقعی را بچشیبینی هیچگاه به دبا بد (1

گی تو اجازه نمی دهد طعم حقیقی زند بینی به دنیا نگاه مکن، زیرا عمرت را تباه می کند و بهبا بد (2

.را بچشی

را  دهد طعم حقیقی زنيدگی کند و به تو اجازه نمینی نگاه مکن، زیرا عمر را تلف میبیبه دنیا با بد (3

. درك کنی

دهد طعم واقعی زنيدگی  کند نگاه مکن، چه اجازه نمیکه زندگیت را تلف میبینی به این دنیا با بد (4

.را درك کنی

 :حیحن الصّعیّ: 496

هنگامی که احسياس درد ميی کينم بيا سيجده      : رض بالسجود الطویلباأل لتصقُعندما أشعر باأللم أ (1

.طوالنی به زمین می چسبم

ریيزم  را در درون دارم بیرون ميی  چه و آن چه : جد هناك من یسمعنیا بداخلی فسأم ج کلَّخرِو أ (2

.به او گوش دهم پس در آن جا کسی را خواهم یافت که

ام مگير اینکيه شيبانه روز بيه     و او را نشناخته: اقباالشتی و نهاراً حه لیالًسبّن اُا بعد ألّو ما أعرفه إ (3

.خاطر شوقم وي را تسبیح گفته باشم

و این اشتیاق مرا به کسی که همان خداي واحيد   :لی من هو اهلل الواحدا إلّوق ال یوصلنی إذا الشّو ه (4

.است رسانده است

 :للمفهوم المناسبعین  :«حسانهاهلل مجازیه بإساءته و إ نّإعمل عمل من یعلم أ»: 497

نفسکم من خیر تجدوه عند اهللموا ألو ما تقدّ (1

العالنیة عمل رّن تعمل فی السّأ البرّ (2

یحاسب علیه و شرّأ ما یعمل االنسان من خیر (3

.هایةمن یعمل الخیر ینتفع به فی النّ (4

@Maharate_Konkur مھارت کنکور

کور
ــــن
ـــــ
کــــ

ت 
ھار
ـــــ
ـــــ
مـــ



 عربی کنکور
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

191

 :«ي تو است که همت زیادي صرفشان کنیي اهداف عالیهشایسته»: 498

.ة کثیرةن تبذل لها همّامیة أیلیق لغایاتك السّ (1

.تك الکثیرةن تخرج لها همّائق ألهداف قیمتك أمن اللّ (2

.هال لَبذَیُ ة کثیرةهمّ نّلمیة أهدافك السّو أل الئق لك (3

.هالَ تك الکثیرةن تخرج همّمة أبغی لك و لغایاتك القیّین (4

 :«.بال به رنگ نعمت ظاهر می گردد ،باشد چون عشق حقیقی و درست»: 499

.ن بلون النعمةالمصائب تتلوّ کلّ داقةمع الصّ اًحقیقیّ بّلو کان الحُ (1

.نعتبر المصائب نعمات داقة الحقیقیةالصّنا مع ما یکون حبّعند (2

.مةعبلون النّ تظهر المصیبة اًحقیقیّ و صادقاً بّن یکن الحُإ (3

.عماتبلون النّ تصیر المصیبة اًحقّ ة صادقةن کانت المحبّإ (4

 (:518 – 511) ص التالی بدقةٍ ثم أجب عن األسئلةالنّ إقرأ

ن یحسين  جار، ولهذا فعلیه أن یحيرص علیيه و أ  ید النّ نسان کالخشب فیالوقت هو المادة الخام فی ید اإل»

 عيدّ تُ ، و قيد أدرك أن الحیياة  لیيه دیدة إمن حاجتيه الشّي   و العاقل یعرف قیمة الوقت معرفة ناتجة. استعماله

 .قائق قیمةٌ جلیلةلهذه الدّ تکونن وانی، فیجب أقائق و الثّبالدّ

علی الوقت و العهيود   فالمحافظة. بین الناس ائعةماذج الشّنّهی من ال ةیّنمعدم االلتزام بالمواعید الزّ و ظاهرة

 ع وقته بال فائيدة هو الذي یضیِّ هملالمُاالنسان  نَّدق و قوة اإلرادة فإصف بالصّانسان اتّ تظهر فی کلّ ةیّنالزم

 .فیسوء عیشه

 رواکبُي ذا تيی إ فولية ح غار منيذ الطّ علی المواعید فی نفيوس الصّي   فالواجب یقتضینا أن نغرس عادة المحافظة

سيود الينظم و تيزداد    یَعمال و رها الظروف و حینئذ تنتظم األن تغیّال یمکن أ وجدوا هذه العادة ثابتة راسخة

 .«جاح و یعیش الناس فی طمأنینةفرص النّ

 :عین المقصود من العبارة« الوقت هو المادة الخام فی ید اإلنسان»: 511

.وانیقائق و الثّزائه من الدّجیل الزمان و أاالنسان هو العامل فی تشک (1

.خرياُ لی موادّ یکفی لتشکیل الزمان بل هو بحاجة إالوقت بوحده ال (2

.و سوئهااإلنسان هو المسؤول عن حسن االستفادة من الوقت أ (3

.ال فرق بینهم قیمة الوقت لجمیع فئات الشعب متساویة (4
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 ؟من یراعی العهود الزمنیّة: 511

!اإلرادةدوق و ذوالصّ (1

!و العاقل ادقالصّ (2

!اإلرادة ابر و قويّالصّ (3

!العاقل و الوفیّ (4

 ...............ه نَّلماذا ال یعرف الجاهل قیمة الوقت؟ أل: 512

!لیه فی حیاتهال یحتاج إ (1

!دقصف بالصِّلم یتّ (2

!عمالهظم علی أال یسود النّ (3

!الوقت یفوت نّلم یدرك أ (4

 : حیحعین الصّ: 513

!یةمتساوالوقت لجمیع فئات الشعب  قیمة (1

!خلف المواعید ب بروز ظاهرةما الظروف تسبّربّ (2

!حسن من الکبارة أطفال یراعون المواعید الزمنیّاأل (3

!بالوقتن هو العامل المرجّح إلشاعة اإللتزام القانو (4

 (:515و   514)شکیل عین الصحیح فی التّ

 :«دقبالصّ صفانسان اتّ تظهر فی کلّ ةعلی الوقت و العهود الزمنیّ المحافظة»: 514

نسانِإ – رُظهَتَ – الوقتِ (1

دقِالصِّ – نسانٍإ – رُظهَتَ (2

ةِمنیَّالزَّ – قتِالوَ – ةُظَحافِالمُ (3

نسانٍإ – لِّکُ – ودِهُالعُ (4

 :«لیهدیدة إمن حاجته الشّ العاقل یعرف قیمة الوقت معرفة ناتجة»: 515

ةٍجَناتِ – ةَفَعرِمَ – لُالعاقِ (1

ةًجَناتِ – عرفةًمَ – قیمةَ (2
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الوقتِ – ةًقیمَ – فُعرِیَ (3

دیدةِالشّ – ةِحاجَ – جةٌناتِ (4

 (:518 – 516: )رفیعرا، و التحلیل الصّحیح فی اإلن الصّعیِّ

 :«تکون»: 516

.بالفعل و هی من النواسخ فعل من األفعال المشبهة/ معتل و أجوف  –مجرد ثالثی  (1

.«مةقیّ»اسمه  و من األفعال الناقصة/ د ثالثی مجرّ –للمخاطب  –فعل مضارع  (2

.و من االفعال الناقصة« أن»فعل منصو، بحرف / د ثالثی مجرّ – للغائبة (3

.المستتر« هی»اسمه ضمیر / معر،  –جوف معتل و أ –مضارع  (4

«کبروا»: 517

جزميه حيذف نيون     فعل شرط و مجيزوم و عالمية  / لمعلوم مبنی ل – متعدٍّ –صحیح  – فعل ماضٍ (1

االعرا،

اعله ضمیر الواو البارز، و الجملة الفعلیةنائب ف/ مبنی  –مبنی للمجهول  –الزم  –د ثالثی مجرّ (2

و شرطیه فاعله الضمیر البارز، و الجملة فعلیة/  معتل و ناقص –د ثالثی مجرّ –للغائبین  (3

اعله ضمیر الواو البارز، و الجملة فعلیةفعل و ف/ الزم  –للغائبین  – فعل ماضٍ (4

 :«لمِالمُه»: 518

.«انسان»للموصوف  ةو مرفوع بالتبعیّ صفة/ منصرف  –مشتق و اسم فاعل  –مفرد مذکر  (1

.ةو منصو، بالتبعیّ نعت أو صفة( / تهمیل: مصدره)اسم فاعل  –مفرد مذکر  –اسم  (2

.یّةعنعت و منصو، بالتب/ معر،  –نکره  –( همالإ: مصدره)مشتق و اسم فاعل  (3

.مفرد و مرفوع« إنَّ»خبر / معر،  –ف بأل معرّ –مفرد مذکر  –اسم  (4

 (:516 – 519) ن المناسب للجوا، عن األسئلة التالیةعیِّ

 :الفعل عن مادة الخطأعین : 519

(ك ي د)لب ثععض الناس یکیدون فی حیاتهم کالب (1

(د ع و)هم لوحدهم  بناءعون أدَالحون ال یَاآلباء الصّ (2

(ق و ل)ا، لّقل رأیك فی المجلس االستشاري للطُ (3
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(و ص ل)ن تجتهدوا اتی إالذّ  کتفاءإللی اانتم تصلون إ (4

 :ةتقدیریّعرابه غیر عالمة إ« القاضی»ن عیِّ: 511

.ن تذهب الی القاضیدعوة المظلوم تسیر إلی اهلل قبل أ نّإ (1

نا نغفل عنها و لم یغفل اهلل عنها و لو غفل عنها القاضیولکنّ (2

.دعوتهم لیت القاضی نشاهده أمام بیت المحرومین إلجابة (3

.ةعلینا و علی القاضی خاصّ المظلوم حقّ دعوة فإجابة (4

 :موصولة« ما»ن عیِّ: 511

.ه اهلل لناموالنا یضاعفُما نعطی اآلخرین من أ (1

.یئاًما کان عندي قلم فما استطعت أن أکتب ش (2

.ءتاها فی الشّعُیف تنفَفی الصّ الحیواناتُ ما تجمعِ (3

.ئب الذي کان فی المزرعةاس من الذّالنّ ر،َهَ ما (4

 «شعارنشد األن یُاالنتصار و یقدر أ  واجه نبأن یُنزلت علی قلبه بعد أقد اُ کینةاعر بالسَّالشّ حسّیُ»: 512

 :؟للمجهول فی العبارة اًمبنیّ کم فعالً

 واحد (4            ثنانإ (3           ثالثة (2          أربعة(1        

 ادسة فی ساعة الخامسية ی مدینتی وسأرجع فی الیوم السَّف من األسبوع القادمة یوماً سأقضی خمسة»: 513

 :خطاءح األصحِّ« هربعد الظّ

الخامس  – سادسة – قادمة –یام أ (1

الساعة -السادس –القادم  –ام یّأ (2

الساعة –السادس  – المدینة –خمس  (3

خامسة –القادم  –سبوع أ –قضی د (4

 :ن الحالعیِّ: 514

.مس لم تطلعشّیوم و ال وم کلّستیقظ من النّی أنّإ (1

.ه لم یقدر یجیب عنهامور ولکنّسأله عن حقائق األ (2
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.سیانالدرك و تنقص من النِّ ةقوّة تزید من مرینات الذهنیَّالتّ (3

.ی ما کنت معهماولکنِّ ةالعربیّ لغةم مع صدیقتها بالُّکانت تتکلّ (4

 :فیه التمییز لیسن ما عیِّ: 515

لتیحینما فهمت جوا، أسئ قلبی سروراً  ءیلِمُ (1

.فی مجال طلب العلم کثر صدیقك اجتهاداًما أ (2

ع بنعماتهالکی نستطیع التمتّ علینا أن نري الحیاة جمیلةً (3

من سائر المجاهدین جرأةً شدّی کانوا فی الحر، أبناء عمِّأ نّإ (4

 :ناديفیه المُ لیسعین ما : 516

.یض عنِّنت مونس وحشتی فال تعرُإلهی أ (1

.شهر رمضان المباركیام فی الصّ نَّمسلمات علیکُ (2

نادیكا اُعیف لمّی عبدك الضّربِّ ال تردَّ (3

.خالص فی القلبنا إذا دعوناه بإبُینا یستجربّ (4

----------------------------------------------------------------- 
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پاسخنامه کلیدی تستهای جزوه

 کلید سوال کلید سوال کلید سوال کلید سوال کلید سوال کلید سوال کلید سوال

1 2 64 1 11 3 134 2 181 3 224 3 271 4 

2 3 67 1 12 1 137 4 182 1 227 2 272 4 

3 2 68 2 13 3 138 2 183 1 228 2 273 2 

6 2 61 2 16 3 131 1 186 4 221 2 276 1 

5 4 55 4 15 2 165 3 185 1 235 3 275 4 

4 4 51 4 14 1 161 4 184 1 231 2 274 2 

7 1 52 4 17 3 162 2 187 1 232 3 277 4 

8 4 53 1 18 2 163 3 188 1 233 1 278 3 

1 2 56 2 11 3 166 1 181 2 236 3 271 4 

15 1 55 4 155 4 165 4 115 4 235 2 285 3 

11 2 54 3 151 1 164 1 111 2 234 1 281 4 

12 4 57 4 152 3 167 1 112 -237 1 282 4 

13 4 58 4 153 3 168 1 113 4 238 2 283 3 

16 1 51 4 156 4 161 3 116 4 231 2 286 3 

15 1 45 3 155 4 155 3 115 4 265 4 285 2 

14 2 41 1 154 1 151 1 114 4 261 3 284 2 

17 3 42 3 157 1 152 1 117 3 262 3 287 4 

18 2 43 2 158 1 153 2 118 2 263 1 288 1 

11 1 46 4 151 1 156 2 111 2 266 4 281 2 

25 2 45 1 115 3 155 4 255 1 265 3 215 1 

21 2 44 4 111 2 154 2 251 1 264 2 211 2 

22 1 47 3 112 3 157 1 252 4 267 1 212 1 

23 4 48 4 113 1 158 3 253 4 268 4 213 1 

26 2 41 3 116 2 151 2 256 2 261 2 216 2 

25 3 75 1 115 4 145 2 255 4 255 1 215 1 

24 1 71 4 114 1 141 1 254 4 251 1 214 1 

27 4 72 2 117 4 142 4 257 2 252 1 217 3 

28 1 73 2 118 4 143 4 258 1 253 1 218 2 

21 4 76 4 111 2 146 2 251 4 256 4 211 4 

35 1 75 3 125 4 145 3 215 4 255 1 355 3 

31 2 74 3 121 2 144 3 211 4 254 4 351 4 

32 4 77 1 122 3 147 1 212 4 257 2 352 1 

33 4 78 4 123 2 148 3 213 2 258 1 353 3 

36 3 71 2 126 3 141 4 216 1 251 2 356 1 

35 3 85 3 125 2 175 1 215 2 245 1 355 2 

34 2 81 1 124 3 171 3 214 4 241 4 354 4 

37 3 82 3 127 2 172 -217 4 242 4 357 2 

38 3 83 1 128 1 173 3 218 3 243 3 358 1 

31 4 86 4 121 1 176 1 211 4 246 1 351 2 

65 2 85 3 135 2 175 4 225 1 245 3 315 3 

61 3 84 3 131 2 174 3 221 1 244 1 311 2 

62 4 87 3 132 2 177 2 222 2 247 3 312 3 

63 2 88 2 133 3 178 4 223 3 248 4 313 1 

66 1 81 1 136 2 171 4 226 1 241 1 316 1 

65 1 09 1 131 3 189 3 221 4 279 3 311 4 
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پاسخنامه کلیدی تستهای جزوه   

 کلید سوال کلید سوال کلید سوال کلید سوال

314 2 345 3 656 2 668 2 

317 2 341 2 655 1 661 1 

318 4 342 2 654 1 655 4 

311 4 343 2 657 3 651 1 

325 2 346 2 658 3 652 3 

321 4 345 1 651 3 653 2 

322 1 344 2 615 3 656 3 

323 2 347 4 611 4 655 2 

326 1 348 1 612 3 654 1 

325 3 341 2 613 2 657 2 

324 3 375 2 616 3 658 2 

327 4 371 4 615 1 651 1 

328 4 372 4 614 2 645 4 

321 4 373 3 617 1 641 3 

335 3 376 1 618 2 642 4 

331 3 375 4 611 3 643 3 

332 3 374 2 625 4 646 4 

333 3 377 2 621 4 645 1 

336 2 378 2 622 4 644 1 

335 1 371 1 623 3 647 

334 3 385 2 626 2 648 

337 4 381 3 625 1 

338 3 382 3 624 1 

331 4 383 3 627 2 

365 -386 4 628 2 

361 1 385 1 621 3 

362 3 384 3 635 3 

363 4 387 4 631 2 

366 3 388 3 632 4 

365 4 381 4 633 3 

364 2 315 1 636 1 

367 3 311 1 635 1 

368 1 312 3 634 2 

361 3 313 1 637 1 

355 1 316 2 638 2 

351 2 315 1 631 3 

352 4 314 1 665 4 

353 1 317 4 661 3 

356 2 318 2 662 3 

355 4 311 1 663 1 

354 4 655 4 666 2 

357 1 651 4 665 3 

358 2 652 1 664 2 

351 1 653 1 667 4 
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