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 فعل در زبان فارسی و عربی

کلیدها برای پاسخ به سؤاالت ترجمه است. شناخت انواع افعال و زمان های آن در زبان عربی یکی از بهترین 

که برای بیان وقوع فعل در هر یک از زمان های ذکر شده، ساختارهای  ع و امر تقسیم می شود  در زبان عربی، زمان های اصلی فعل بر سه قسم ماضی، مضار

کاربری های خاصی وجود دارد. زمان های اصلی فعل در زبان فارسی به نوبۀ خود دارای شاخه های فرعی است؛ مانند ماضی ساده، ماضی  گون و متنوع با  گونا

گرچه برای این شاخه ها و تقسیمات معادل های معنایی وجود دارد، اما به طور مشخص نامی بر  نقلی، ماضی بعید، ماضی استمراری و ... . در زبان عربی ا

کرده و تنها واژۀ »معادل« را  که در ادامه می آید از نام زمان های فارسی استفاده  گذاشته نشده است. به همین علت ما در آموزش ترجمۀ زمان های فعل  آن ها 

به آن ها افزوده ایم. 

 اسلوب ترجمۀ فعل ماضی

1- معادل ماضی ساده

افعال ماضی عربی در معنی با فعل ماضی ساده )مطلق( در زبان فارسی برابر هستند؛ مثال:

کردید   َلِعْبُتم = بازی  کردیم  ج  ْخَرْجٰنا = خار
َ
أ َجَلْسُت = نشستم  َذَهَب = رفت 

برای ساختن فعل ماضی در زبان فارسی شناسه ها را به آخر ریشه یا بن ماضی می افزایند، ولی در زبان عربی ضمایر فاعلی به آخر ریشۀ فعل ماضی افزوده 

می شود؛ مثال:

شخص در فارسی
ساخت فارسی

فعل در فارسی
ساخت عربی

فعل در عربی
)ریشۀ فعل + ضمایر فاعلی()بن ماضی + شناسه(

ــ ـماّول شخص مفرد ـَ  َذَهْبُتَذَهبـ + ـُت  رفتمرفتـ + ــ

 َذَهْبَت، َذَهْبِتَذَهبـ + ـَت، ـِت رفتیرفتـ + ـیدوم شخص مفرد

 َذَهَب، َذَهَبْت1َذَهبـ + ـــــــــ رفترفتـ + ـــــــــسوم شخص مفرد

 َذَهْبناَذَهبـ + ـنا رفتیمرفتـ + ـیماّول شخص جمع

 َذَهْبُتما، َذَهْبُتم، َذَهْبُتّنََذَهبـ + ـُتما، ـُتْم، ـُتّنَ رفتیدرفتـ  + ـیددوم شخص جمع

ــ ـندسوم شخص جمع ـَ  َذَهبا، َذَهَبتا، َذَهُبوا، َذَهْبَن َذَهبـ + ـا، ـتا، ـوا، ـَن رفتندرفتـ + ــ

2- معادل ماضی سادۀ منفی

ما + فعل ماضی  ما َذَهَب: نرفت

ع با تغییر آخر آن  َلْم َیْذَهْب: نرفت / َلْم َیْشَربوا: ننوشیدند َلْم + فعل مضار

گاهی اوقات معنای ماضی نقلی منفی می دهد؛ مثال: ع بیاید،  ْم« بر سر فعل مضار
َ
گر حرف »ل  ا

ق به خداوند است؟ 
ّ

که مالکّیت آسمان ها و زمین متعل ُه ُملُك الّسماواِت و األرِض: آیا ندانسته ای 
َ
 َه ل

ّٰ
ْم أّنَ الل

َ
ْم َتْعل

َ
 ل

َ
 أ

م، ای، است، ایم، اید و  گذشته آغاز شده، اّما اثرش تا زمان حال باقی است. در زبان فارسی با افزودن شناسه های »اَ که در  3- معادل ماضی نقلی: فعلی 

گر حرف »َقْد« را پیش از فعل ماضی قرار دهیم، معنای ماضی نقلی می دهد )ماضی نقلی  ند« به آخر صفت مفعولی ساخته می شود. در زبان عربی ا اَ

َقْد + فعل ماضی(؛ مثال:

َکَل: خورده است 
َ
َقْد أ َقْد َذَهَب: رفته  است   َقْد َذَهْبَت: رفته ای   َقْد َذَهْبُت: رفته ام 

که آن را از سیاق جمله می توان فهمید؛ مثال:  گاهی اوقات فعل ماضی عربی در معنای ماضی نقلی فارسی است    

کتاب های متعددی دربارۀ فیزیک نوشته است. ف 
ّ
 الفیزیاء: این مؤل

َ
 عدیدًة حول

ً
ُکُتبا  

ُ
ف

ّ
ا المؤل

َ
َکَتَب هذ

َمُة ـ « دارد نشانۀ مؤّنث است )ضمیر مّتصل نیست(؛ مانند: َذَهَبِت اْلُمَعّلِ ـ ـَ که قبل از آن فتحه »ــ کشیده ای )ت(  1- در فعل های ماضی تای 

مبحث 1: فن ترجم � فعل ماضی

ماضی نقلی منفی 

ماضی نقلی فعل ماضی
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مبحث 1: فن ترجم � فعل ماضی

ع حرف »تقلیل« است و به معنای  »َقْد« بر سر فعل ماضی اغلب حرف »تحقیق« است )یعنی به قطعیت وقوع چیزی اشاره می کند(، ولی بر سر فعل مضار

»گاهی« است؛ مثال:

ْفَلَح المؤِمُنوَن: به حقیقت )قطعًا( مؤمنان رستگار شدند.
َ
َقْد أ

گاهی چیزی  که امید سود از آن داری ضرر می رساند. َقْد َیُضّرُ الّشيُء َتْرُجو َنْفَعُه: 

گاهی به باغ می رود. َعِلّيٌ َقْد َیْذَهُب ِإَلی الحدیَقِة: علی 

گزینه، نادرست نیست.  گزینه ای به صورت ماضی ساده ترجمه شده بود، ترجمۀ آن  ْد« بر سر فعل ماضی آمد و فعل در 
َ
گر حرف تحقیق »ق  ا

4- معادل ماضی نقلی منفی

ع مجزوم  َلْم َیْذَهْب: نرفت یا نرفته است  َلْم + فعل مضار

ع مجزوم  َلّما َیْذَهْب: ]هنوز[ نرفته است لّما + فعل مضار

گرفته باشد، اشاره می کند. گذشته به تکرار و استمرار صورت  که در  کاری  5- معادل ماضی استمراری: بر 

ع یکی از مشتقات فعل »کان« بیاید،  گر قبل از فعل مضار در زبان فارسی برای ساختن آن از فرمول »می + ماضی ساده« استفاده می شود، اّما در زبان عربی ا

معادل ماضی استمراری در زبان فارسی ترجمه خواهد شد. 

فعل عربیساخت در عربیفعل فارسیساخت در فارسیشخص در فارسی

ْذَهُب می رفتممی + رفتماّول شخص مفرد
َ
ْذَهُبُکْنُت + أ

َ
ُکْنُت أ  

 می رفتیمی + رفتیدوم شخص مفرد
ُکْنَت + َتْذَهُب

ُکْنِت + َتْذَهبیَن
ُکْنِت َتْذَهبیَن ُکْنَت َتْذَهُب،   

 می رفتمی + رفتسوم شخص مفرد
کاَن + َیْذَهُب

کاَنْت + َتْذَهُب
کاَنْت َتْذَهُب کاَن َیْذَهُب،   

کّنا َنْذَهُبکّنا + َنْذَهُب می رفتیممی + رفتیماّول شخص جمع  

 می رفتیدمی + رفتیددوم شخص جمع

ُکْنُتما + َتْذَهباِن

ُکْنُتم + َتْذَهبوَن

ُکْنُتّنَ + َتْذَهْبَن

ُکْنُتّنَ َتْذَهْبَن ُکْنُتم َتْذَهبوَن،  ُکْنُتما َتْذَهباِن،   

 می رفتندمی + رفتندسوم شخص جمع

کانا + َیْذَهباِن

کاَنتا + َتْذَهباِن

کانوا + َیْذَهبوَن

ُکّنَ + َیْذَهْبَن

 کانا َیْذَهباِن، کاَنتا َتْذَهباِن، کانوا َیْذَهبوَن، ُکّنَ َیْذَهْبَن

ساختارهای زیر هنگام ترجمه از زبان عربی به فارسی به صورت »ماضی استمراری« ترجمه می شوند:

کاَن َیْکُتُب: می نوشت ع   کاَن + فعل مضار الف( 

کار می کرد.     کشتزار  کشاورز در  کاَن الفّلُح َیْعَمُل في المزرعة: 

ماضی ساده

ماضی

حرف تحقیق

مضارع

حرف تقلیل

مضارع

حرف تقلیل

ماضی نقلی
منفی

ماضی سادۀ
منفی

ماضی استمراری
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 جواب طلب:

ع،  کن، یا نون آخر آن حذف شده باشد )به جز َیْفَعْلَن و َتْفَعْلَن( به آن فعل مضار که حرف آخر آن سا گر بعد از فعل امر یا نهی )فعل طلب(، فعل مضارعی بیاید  ا

ع التزامی ترجمه می شود؛ مثال: »جواب طلب« می گویند. ترجمۀ جواب طلب با »تا« آغاز شده و به صورت مضار

کند. که در آسمان است به تو رحم  کسی  کن تا  که در زمین است رحم  کسی  ماِء: به  رض َیْرَحْمَك َمْن ِفي الّسَ
َ
ِاْرَحْم َمْن في ال أ

ُموا ُتْعَرفوا، فإّنَ اْلَمْرَء مخبوٌء َتْحَت ِلساِنِه: سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا انسان ]در[ زیر زبانش مخفی است.
َ
تکّل

کن سپس حرف بزن تا از لغزش در امان بمانی. َلِل: فکر  ْم  َتْسَلْم ِمن الّزَ
َ
ْر ُثّمَ  َتَکّل َفّکِ

 فعل شرط:

ع را مجزوم می کند )به جز صیغه های  که / ما: هر چه، هر آنچه و ...( بر سر جملۀ شرطیه بیاید فعل مضار کس، هر  گر، چنانچه / من: هر  گر ادوات شرط )إن: ا ا

ع  که به فعل اّول فعل شرط و به فعل دوم جواب شرط می گویند. فعل شرط معنی مضار جمع مؤنث مانند َیْفَعْلَن و َتْفَعْلَن(. جملۀ شرطیه حاوی دو فعل است 

گاهی مستقبل )آینده( می دهد؛ مثال: ع اخباری و  التزامی و جواب شرط معنی مضار

کنید، شما را یاری می کند. گر خدا را یاری  ِإْن َتْنُصروا اللّ َه َیْنُصْرکم: ا

کند، به هدفش می رسد. کثیراً َیِصْل إَلی َهَدِفِه: هرکس بسیار تلش  َمْن ُیحاِوْل 

نیا َتْحُصْد في اآلِخرِة: هرچه در دنیا بکاری، در آخرت درو می کنی.
ُ

ْع في الّد ما َتْزَر

 بر سر فعل 
ً
ع ِاخباری« می دهد. »إذا« غالبا ع التزامی« و جواب شرط معنی »مضار که فعل شرط معنی »مضار گر«؛ اسم شرط غیرجازم است    1 »إذا: هرگاه، ا

ماضی می آید و آخر فعل را تغییر نمی دهد؛ مانند:

ق می شوی.
ّ
کنی، موف گر( تالش  إذا اْجَتَهْدَت َنَجْحَت: هرگاه )ا

گر( نادانان ایشان را مورد خطاب قرار دهند، به مالیمت پاسخ می دهند. : هرگاه )ا
ً
جاِهلوَن قالوا سالما

ْ
َو إذا خاَطَبُهُم ال

ع اخباری  ع التزامی و جواب شرط را مضار که فعل شرط و جواب شرط آن هر دو ماضی باشد، می توانیم فعل شرط را مضار  2 وقتی ادوات شرط بر سر جمله ای بیایند 

کنیم؛ مثال: ترجمه 

کم می شود. گفتن بیندیشد، خطایش   َخَطُؤُه: هرکس پیش از سخن 
َّ

ل
َ
 الکالِم ق

َ
ْبل

َ
َر ق

َ
ّک

َ
َمْن ف

کارهای نیک انجام دهی، آن ها را اندوخته ای برای آخرتت می یابی. خیراِت َوَجْدَتها ذخیَرًة ِلِخَرِتَك: هرچه از 
ْ
َت ِمَن ال

ْ
َعل

َ
ما ف

کنی، در زندگی ات موفقّیت به دست می آوری. گر صبر  جاِح في حیاِتَك: ا
َ
ی الّن

َ
َت َعل

ْ
إْن َصَبْرَت َحَصل

 :»
َ

 پس از »َلْیَت« و »َلَعّل

ع التزامی« ترجمه می شود؛ مثال: ع پس از ادوات َتَرّجی و َتَمّنی در جملۀ دارای »َلْیَت: کاش« )تمّنی( و »َلَعّل: شاید، امید است« )ترّجی(، به صورت »مضار فعل مضار

کاش دوستم در مسابقه پیروز شود. َلیَت َصدیقي َیْنَجُح في الُمساَبَقِة: 

ْمرًا: نمی دانی شاید خدا پس از این پیشامدی پدید آَوَرد. 
َ
 اللّ َه ُیْحِدُث َبْعَد ذلَك أ

َ
ال َتْدري َلَعّل

کاش جوانی روزی برگردد. لیَت الّشباَب یعوُد یومًا: 

کنندۀ حق از باطل[ دادیم، شاید هدایت یابید. کتاب و فرقان ]جدا که موسی را  ُکْم َتْهَتدوَن: و آن گاه 
َ
َو إْذ آَتْینا ُموَسی الِکتاَب و اْلُفرقاَن َلَعّل

جواب طلب

فعل طلب
جواب طلب

فعل طلب
جواب طلب

معطوف به فعل طلب

حرف عطف

فعل طلب

مضارع اخباری

مضارع التزامی

جواب شرط

فعل شرط

ادات شرط

مضارع اخباری

مضارع التزامی

جواب شرط

فعل شرط

ادات شرط

مضارع اخباری

مضارع التزامی

جواب شرط

فعل شرط

ادات شرط

مضارع اخباری

مضارع التزامی

جواب شرط

فعل شرط

ادات شرط

مضارع اخباری

مضارع التزامی

جواب شرط

فعل شرط

ادات شرط
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و امر ع  مبحث 2: فن ترجم � فعل مضار

)ریاضی 92 - با تغییر( ة اإللهّیة أنت أیضًا ِإْن تدرْکها َتُفْز.«:  
َ
ّن ْن َیِفّرَ ِمن هذه الّسُ

َ
حٌد أ

َ
 11 »العاَلُم َیقوُم علی الَعَمِل و َلْن َیْسَتطیَع أ

کنیپیروزمیشوی. کرد،تونیزچنانچهآنرادرک کاروفّعالیتادارهمیشودوهیچکسازاینسّنتخداییفرارنخواهد 1(دنیابا

کردیپیروزخواهیشد. گردرکش کاراستواحدینتوانستهاستازاینقانونالهینجاتیابدوتونیزا 2(هستیقائمبر

کنیرستگارمیشوی. گرآنرادرک کاربرپاستوهیچکسنخواهدتوانستازاینسّنتالهیرهایییابد،تونیزا مبر
َ
3(عال

گرتوآنرابفهمیرستگارخواهیشد. کاراستواراست،احدینمیتواندازآنرهایییابد،البتها 4(جهانبرپایۀ

ع  مستقبل منفی )آیندۀ منفی(؛ »َلْن یستطیع: نخواهد توانست«   »َلْن« + فعل مضار

کند«  که رهایی یابد، فرار   : ْن َیـِفّرَ
َ
ع التزامی؛ »أ ع  مضار ن« + فعل مضار

َ
»أ

کنی، َتُفْز: رستگار می شوی گر درک  ع اخباری؛ إْن تدرْك: ا ع التزامی + »َتُفْز« جواب شرط معنی مضار »ِإن«: ادات شرط + »تدرك«: فعل شرط معنی مضار

گزینه ها: بررسی سایر 

« به غلط آیندۀ منفی ترجمه شده است. ْن َیِفّرَ
َ
گزینۀ »1«: »َلْن یستطیَع« ترجمه نشده و »أ

« نیست. جملۀ شرطیۀ »إن تدرْکها َتُفْز« نیز  ْن َیِفّرَ
َ
گزینۀ »2«: »َلْن یستطیَع« به اشتباه »نتوانسته است« ترجمه شده و »نجات یابد« معنی دقیقی برای »أ

که به غلط زمان فعل شرط ماضی است. کنی رستگار می شوی« ترجمه شود  گر آن را درک  باید به صورت »ا

کلمۀ »البته« وجود ندارد. جملۀ شرطیۀ »إْن تدرْکها َتُفْز« به  گزینۀ »4«: »َلْن یستطیع« به اشتباه »نمی تواند« ترجمه شده و در عبارت عربی معادلی برای 

شکل صحیحی ترجمه نشده است.

)انسانی 96( ا، ولکّنه یحاول أن یکتسب مکانة العلماء و األدباء في المجتمع.«:   ّمّیً
ُ
کان أ  12  »إّنه و إن 

کسبمقامدانشمندانوادبادرجامعهاست. 1(هرآینهاوبیسواداست،ولیتالشوی

کسبجایگاهعالمانوادبادرجامعهبود. ویدرسناخواندهاست،اماتالشاوبرای
ً
2(قطعا

3(هماناویهرچندبیسواداست،اماتالششبهدستآوردنمنزلتعلماوادیباندرجامعهاست.

4(بیشکاوهرچنددرسناخواندهبود،ولیسعیمیکردجایگاهدانشمندانوادبارادرجامعهبهدستآورد.

»کان«بهصورت»بود«و»أنیکتسَب«بهصورتمضارعالتزامیترجمهمیشود. 

گزینه ها:  بررسی سایر 

ْن یکتب« ترجمه نشده است.
َ
گزینه های »1« و »2«: فعل ماضی »کان« به غلط »است« و »أ

گزینۀ »3«: فعل ماضی »کان« به غلط »است« ترجمه شده است.

ن الَخطأ:  13 َعّیِ

:نمیدانیشایدخداپسازاینپیشامدیپدیدمیآورد.
ً
ْمرا

َ
َهُیْحِدُثَبْعَدذلَكأ

ّ
الل

ّ
َعل

َ
)1الَتْدريل

کاشدوستمدرمسابقهپیروزشود. ْیَتصدیقيَیْنَجُحفيالُمساَبقِة:
َ
2(ل

کنید. کمَتعِقلون:هماناماآنراقرآنی]بهزبان[عربیقراردادیمشایدشماخردورزی
ّ
َعل

َ
ل
ً
عربیا

ً
ناُهُقرآنا

ْ
)3 إّناَجَعل

کههدایتیابید. کنندۀحقازباطل[دادیم،امیداست کتابوفرقان]جدا کهموسیرا ُکمَتهَتدون:وآنگاه
َّ
َعل

َ
)4َوإذآتیناُموسیالکتاَبوالُفرقاَنل

ع التزامی ع  معنی مضار  + فعل مضار
َ

  لیت و َلَعّل

 اللّ َه ُیْحِدُث: شاید خدا پدید آَوَرد(.
َ

ع اخباری ترجمه شده است )َلَعّل که به غلط مضار ع التزامی ترجمه شود  »ُیْحِدُث« باید مضار

ن الَخطأ:  14 َعّیِ

َمْرَءمخبوٌءتحَتِلساِنِه:سخنبگوتاشناختهشوی،پسبیگمانانساندرزیرزبانشمخفیاست.
ْ
ال مواُتْعَرفوافإّنَ

َّ
1(َتَکل

کسیکهدرآسماناستبهتورحممیکند. کنی، ماِء:بههرکسیدرزمیناسترحم 2(ِاْرَحْمَمْنفياألرِضَیْرَحْمَكَمْنِفيالّسَ

کرمبهدونصفبدونسروبدونُدمتقسیمشود،هرنیمهایدوبارهرشدمیکند. گر نصٍفِمنجدیدٍ:ا
ُّ

ُکل ٍسوبالَذیٍل،َیْنمو
ْ
مالّدودةإلیقسمیِنبالرأ 3(إْنُتَقّسَ

ثانیهحرکت باردریک راهشتاد الواحدة«:دوبالمرغمگسبهخاطراینکهآنها الّثانیة ًةفي مّرَ کهماثمانیَن ُیَحّرِ ُه ّنَ
َ
أ الّطّناِنبسبب ُیَریجناحا 4(»ال

میدهد،دیدهنمیشوند.

کنی« ترجمه شده و  کن« به صورت »رحم  کسی« ترجمه شده، فعل امر »ِاْرَحْم« یعنی »رحم  که( به غلط »هر    »َمْن« به معنای )کسی 

کن تا  کسی که در زمین است رحم  کند(. ترجمۀ صحیح عبارت: »به  ع التزامی ترجمه می شود )تا رحم  که به صورت مضار »َیْرَحْم« نیز جواب طلب است 

کند«.  کسی که در آسمان است به تو رحم 
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در زبان فارسی اسم نکره به سه صورت می آید:

کاربرد است(. مردی آمد. / یک مرد آمد. / یک مردی آمد )کم 

معادل فارسی هر سه جملۀ باال می شود: جاَء َرُجٌل. 

کرد؛ مثال: گر خبِر مفرد )یعنی غیر از »جمله« یا »شبه جمله«( نکره باشد، می توان آن را به صورت معرفه ترجمه  ا

فریُقـنا فاِئٌز: تیم ما برنده است. گنج است.   کنٌز: دانش  اْلِعْلُم 

که به صورت مفرد ترجمه می شوند اسم هایی 

که اسم اشاره جمع باشد؛ مثال: إلیه(، اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه می شود هرچند  ْل« باشد )ُمشاٌر
َ
�� هرگاه بعد از اسم اشاره اسمی دارای »ا�

کارهای منزل را تحّمل می کنند. َضی: این مادران با خشنودی، سختی های  ْلَن ُصعوباِت شؤوِن المنزِل بالّرِ ّمهاُت َیَتَحّمَ
ُ
هؤالِء األ

گر خبر اسم باشد )یعنی جمله یا شبه جمله نباشد( و به تنهایی در جمله بیاید، غالبًا به صورت مفرد ترجمه می شود؛ مثال:  ا

میَن: دانش آموزان باادب نزد معّلمان محترم هستند. بوَن ُمْحَتَرموَن ِعنَد الُمَعّلِ
َ

ّلُب الُمَؤّد الّطُ

هؤالِء المهندسون نشیطوَن: این مهندسان فّعال هستند. 

که جمع باشد در ترجمۀ فارسی به صورت مفرد ترجمه می شود؛ مثال:  صفت )نعت( در عربی هرچند 

کار می کنند. کارخانه  کارگران تلشگر در  الُعّماُل الُمْجتهدون َیْشَتِغلوَن في اْلَمْصَنِع: 

رَض َیِرُثها عبادي الّصاِلحوَن: همانا زمین را بندگان صالح من به ارث می برند.
َ
إّنَ ال أ

 معدود اعداد سه تا ده با این که جمع هستند به صورت مفرد ترجمه می شوند؛ مثال:

که طبقه طبقه است. که خداوند چگونه هفت آسمانی آفریده است  کیف َخَلَق اللّ ُه َسْبَع َسماواٍت ِطباقًا: آیا ندیده اید   لم َتَروا 
َ
أ

کتابم پنج صفحه است و چهار سال پیش آخرین صفحۀ آن را نوشتم. ْرَبع سنواٍت: مقدمۀ 
َ
َکَتْبُت آِخَر صفحٍة منها قبَل أ کتابي خمس صفحات و  مقّدمُة 

که همان قید حالت در فارسی است با این که جمع است به صورت مفرد ترجمه می شود؛ مثال:   حال مفرد 

گران تیم برنده شان را با شادی تشویق می کنند. جوَن فریَقُهُم الفائَز َفِرحیَن: تماشا ُع الُمَتَفّرِ ُیَشّجِ

ریَن: مردم، امتی یگانه بودند؛ پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد. بّییَن ُمَبّشِ ًة واحدًة َفَبَعَث اللّ ُه الّنَ ّمَ
ُ
کاَن الّناُس أ  

اسم منسوب

کلماتی مانند: ایرانی، مازندرانی، چوبی و آهنی »صفت نسبی« می گویند. در زبان عربی صفت نسبی »اسم منسوب« نام دارد؛ مثال: إیرانّي،  در زبان فارسی به 

مازندرانّي، َخَشِبّي، َحدیدّي و ...

اسم منسوب غالبًا نقش صفت را در جمله ایفا می کند؛ مثال:

: این مقالۀ علمی را یکی از زنان دانشمند یازده ماه قبل در ُنه صفحه  حَد َعَشَر َشْهراً
َ
َکَتَبْت إحدی العاِلمات هذه المقالَة العلمّیَة في ِتْسِع َصَفحاٍت َقْبَل أ قد 

نوشته است.

خبر

مضاف الیه

مبتدا

خبر

مبتدا

مفرد خبر )جمع مذکر(

صفت

مبتدا

مفرد

خبر )جمع مذکر(

مبتدا

مفرد

خبر

صفت )جمع(

مبتدا )موصوف(

مفرد صفت )جمع مذکر(

مفرد

معدود )جمع(

عدد

مفرد مفرد

معدود )جمع(

عدد

معدود )جمع(

عدد

مفرد حال )جمع(

مفرد حال )جمع(

صفت مفعول

مضاف الیه

فاعل

فعل

حرف تحقیق
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ـ ( می گیرد و حرف »ال« در عبارت به معنی  ـ ـَ ْل« یا »تنوین« نمی گیرد، بلکه فتحه )ــ
َ
که آن اسم »ا  5 »ال« الّنافیُة للجنس )الی نفی جنس(: بر سر یک اسم می آید 

»هیچ ... نیست« ترجمه می شود؛ مثال:

ْمَتنا: جز آنچه به ما آموختی، هیچ دانشی نداریم )برای ما نیست(.
َ
 ما َعّل

َّ
 ِعْلَم َلنا إال

َ
ال

کلمۀ »جنس« در این جا، نوِع یک چیز است. مثاًل وقتی جنِس »درخت« را نفی می کنیم )ال َشَجَرَة(، حکم ما دربارۀ همۀ انواع یا  که منظور از  کنید   دقت 

اجناِس درخت صادق است. دلیل نامگذاری این »ال« به »الی نفی جنس« همین است.

اسلوب حصر یا اختصاص

« جمله با ادات منفی )َلْم، ال، ما، لیس و...( همراه باشد، به اصطلح می گوییم جمله »اسلوب حصر« دارد. در این حالت جملۀ قبل 
ّ

هنگامی که پیش از »ِإال

« ناقص یا ناتمام است و معمواًل به فاعل، مفعول، نایب فاعل، مبتدا، خبر یا ... نیاز دارد )یعنی مستثنی ِمْنه در آن محذوف است(. این گونه جملت را 
ّ

از »إال

معمواًل با اسلوب »فقط ...« ترجمه می کنیم؛ مثال:

کرد. کاظم قصیده را حفظ  کاِظٌم: فقط   
ّ

ما َحِفَظ القصیَدَة إال

کاظم اختصاص  « آمده است. »حفظ قصیده« فقط به 
ّ

ال « فاعل ذکر نشده، بلکه فاعل بعد از »ِإِ
ّ

در این جا جمله با ادات منفی »ما« همراه است و قبل از »ِإال

دارد و تنها در او حصر شده است.

« می آید.
ّ

کلمۀ بعد از »ِإال کنیم و قید »تنها، فقط« بالفاصله بر سر  د ترجمه 
َ
 در اسلوب حصر می توانیم عبارت را به صورت مثبت و مؤّک

»إّنما« نیز معنای »فقط، تنها و ...« می دهد؛ مثال: 

کارها فقط به نیت هاست. إّنما األعمال بالّنیات: ]ارزش[ 

انواع معرفه

 1 ضمایر، مانند: هو، هي، هما، ...، َك، ِك، ـه، ها و ...

 2 اسم های خاص )علم(، مانند: اسم افراد، شهرها و ... ؛ مانند: محمد، علّي، دماوند و ...

 3 اسم هایی مانند: َمْن )کسی که(، ما )آنچه(، اّلذي، اّلتي و ...

ـ ، مانند: الکتاب، الفرس و ...  4 اسم های دارای ال

 5 اسم های اشاره، مانند: هذا، هذه، ذلك، تلك و ...

ف به اضافه، مانند: علُمـك  6 ُمعّرَ

 برای عالقه مندان است.
ً
کتاب درسی و صرفا ـ « را می خوانیم و چهار مورد دیگر فراتر از سطح  ف به »ال م« و ُمعّرَ

َ
کتاب درسی فقط معرفۀ »َعل  در 

 خالصه قواعد ملحقات فن ترجمه

 1 اسم جمع، ترجمۀ مفرد 

کوشا صفت: التلمیُذ الُمْجَتِهدوَن: دانش آموزان 

کتاب ُکُتٍب: چهار  معدود عدد سه تا ده: َسبُع َسماواٍت: هفت آسمان / أربعُة 

ْل«: هؤالِء الّتلمیُذ: این دانش آموزان اسم اشاره + اسم دارای »اَ

که یک اسم باشد(: الّتلمیُذ محبوبوَن: دانش آموزان دوست داشتنی هستند. خبر مفرد )خبری 

یُت الّتلمیَذ في الَمْدَرَسِة ضاِحکیَن: دانش آموزان را در مدرسه خندان دیدم.
َ
حال مفرد: رأ

 2 ترکیب وصفی - اضافی: زبان عربی: موصوف + مضاف الیه + صفت / زبان فارسی: موصوف + صفت + مضاف الیه

الّسلُم علی عباِد ال ّلِه الّصالحیَن: درود بر بندگان صالح خدا

حرف نفی

بـیـشـتـر بـدانـیـم

معرفه )ضمیر(

مُعرَّف به اضافه
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گزینه ها:   بررسی 

« + »ُحّبًا« به صورت یک عبارت تفضیلی )محبت بیش تری( ترجمه شده است.
ُ

َشّد
َ
گزینۀ »1«: اسم تفضیل »أ

ْحَسُن« + »قوال« به صورت یک عبارت تفضیلی )خوش گفتارتر( ترجمه شده است.
َ
گزینۀ »2«: اسم تفضیل »أ

که به غلط »مفرد« ترجمه شده است. گزینۀ »3«: »الّطلب« جمع است 

رفع العباِد( + اسم منصوب »درجًة« به صورت یک عبارت صفت عالی »بلندمرتبه ترین بندگان« ترجمه شده است.
َ
گزینۀ »4«: اسم تفضیل با مضاف الیه )أ

)زبان 85( سوة لنفسه فلن یضّل.«: 
ُ
 14 »من یبحث عن نماذج مثالیة لیجعلها أ

گمراهنخواهدشد. کسدرپیالگوهاییواالباشدتاآنهارااسوهایبرایخویشقراردهد، 1(هر

گمراهینمیافتد. کسیدرجستجویالگوهاییباشدوآنهارامالکعملخودبداندبه گر 2(ا

گمراهنمیشود. کهبهدنبالالگوینمونهباشدتاآنرامعیارخودقراربدهدهرگز کسی )3

گمراهنخواهدشد. کند کهدرپیمقتدایواالییباشدتااوراالگویخود کسی 4(هرگز

گزینه ها:   بررسی سایر 

گر« ترجمه شده است. که به غلط »ا گزینۀ »2«: »َمن« اسم شرط به معنی »هرکس« است 

که به غلط مفرد »الگو« ترجمه شده است. گزینۀ »3«: »نماذج« جمع مکسر به معنی »الگوهایی« است 

که به غلط »مقتدای واالیی« ترجمه شده است. گزینۀ »4«: »نماذج مثالیة« به معنی »الگوهایی واال« است 

ْن ُیصبَح أقوی الّناِس َفْلیتوّکل علی رّبِِه.«:
َ
راَد أ

َ
ْرَجَمة: »َمْن أ

َ
حیح في الّت  15 َعّیِن الّصَ

کند. کسمیخواهدقویترینمردمبشودبایدبرپروردگارتوکل 1(هر

کند. کسبخواهدقویترازمردمبشودبایدبرپروردگارشتوکل 2(هر

کند. کسبخواهدقویترینمردمبشودبایدبرپروردگارشتوکل 3(هر

کهمیخواهدقویترازمردمبشودبرپروردگارشتوکلمیکند. کسی )4

گزینه ها:   بررسی سایر 

ع اخباری )می خواهد( ترجمه شده و ضمیر »ـه« در »رّبه« نیز ترجمه نشده است. راَد« به غلط مضار
َ
گزینۀ »1«: فعل شرط »أ

که به غلط »قوی تر« ترجمه شده است. ْقَوی« چون مضاف واقع شده معنی صفت عالی )قوی ترین( می دهد 
َ
گزینۀ »2«: اسم تفضیل »أ

ع اخباری »توکل می کند« ترجمه شده است. ْل« به غلط مضار
َ
ع اخباری )می خواهد( ترجمه شده. همچنین »لَیَتَوّک راَد« به غلط مضار

َ
گزینۀ »4«: فعل شرط »أ

)ریاضی 92( کثیر.«:   کأّنه إنسان شاعر ُیدرك جمال الّلیل و هو یرقب القمر بإعجاب   16 »الظبُي 

کهقدرشبزیبارادانستهونظارهگرزیباییماهاست. 1(اینآهوچونانسانیاستشاعر

کهزیباییشبرادرکمینمایدوباشگفتیبسیارماهرانظارهمیکند. گوییانسانیشاعراست 2(آهو

کهقدرزیباییشبرامیداندوماهراباتعجببسیارنظارهمیکند. 3(چهبساآهوانسانیاستشاعر

کهشبزیبارادرکمیکندوبهطوریعجیبنظارهگرماهاست. کهاینآهوهمچونانسانشاعریاست گویی )4

گزینه ها: بررسی سایر  

که به غلط »انسانی است شاعر« ترجمه شده است. گزینۀ »1«: »این« اضافی است، »شاعر« صفت برای »إنسان« است 

که به غلط »انسانی است شاعر« ترجمه شده است. گزینۀ »3«: »چه بسا« اضافی است، »شاعر« صفت برای »إنسان« است 

که به غلط »این آهو« ترجمه شده است. گزینۀ »4«: »الّظبي« به معنی »آهو« 

َلِل الّدماغّي.«:
َ

 ِبالّش
ً

کانت ُمصابة سرةٍ  فقیرةٍ  َو َقد 
ُ
ها ُوِلَدْت في أ

َ
 17 »إّن

1(بیگماناودریکخانوادۀفقیرمتولدشددرحالیکهدچارفلجمغزیبود.

2(همانااودرخانوادۀفقیرمتولدشددرحالیکهدچارفلجمغزیشدهبود.

کهاودرخانوادۀفقیریبهدنیاآمدهبودودچارفلجمغزیبود. 3(بهدرستی

4(بیگماناودرخانوادۀفقیرمتولدشدهبودودچارفلجمغزیبود.
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گزینه های »2« و »4«[ که ]رد   :
  أّنَّ

گزینه ها[ ع اخباری است. ]رد سایر  َیِرُث: به ارث می برند، فعل مضار
گزینه های »2« و »4«[ عبادي الّصاِلحون: بندگان صالح من؛ ترکیب وصفی - اضافی است. ضمیر »ي« باید بعد از ترجمۀ »الّصالحون« بیاید. ]رد 

)خارج از کشور 96(  13 »المؤمن إذا یعد اآلخرین وعدًة یعتبر نفَسه مسؤوًل في العمل بها!«:  

1(مؤمنهروقتبهدیگرانوعدهایمیدهدخودرادرانجامآنمسؤولبهشمارمیآورد!
کهمؤمنبهدیگرانوعدهدادوعدهدادنی،خودرابرایانجامآنمسئولمیداند! 2(آنگاه

کردنبهآنمسئولبهشماربیاید! کهدرعمل 3(انسانمؤمنفقطوقتیبهدیگرانوعدهمیدهد
کردنبهآنمسئولمیداند! خودرادرعمل

ً
4(هرگاهانسانمؤمنیوعدهایبهدیگراندادحتما

کنید، »إذا« در جای مناسب خود قرار بگیرد؛ یعنی بعد از »مؤمن« ترجمه شود و    المؤِمُن إذا َیعد: مؤمن هر وقت وعده می دهد؛ دقت 
گزینه ها[ ع است. ]رد سایر  نیز فعل »َیِعُد« فعل مضار

گزینه ها[ َیعَتِبُر: به شمار می آورد ]رد سایر 
)خارج از کشور 96(  14 »هذا أمر طبیعّي أّن الّناس ُتلجئهم الّضرورُة إلی مساعدة اآلخرین!«: 

کمکدیگرانسوقمیدهد! کهضرورت،مردمرابه 1(اینمسئله،طبیعیاست
کردنبهدیگرانوادارمیکند! کمک کهمردمرا،ضرورتبه 2(اینامریطبیعیاست

کمکبهدیگرانوادارمیکند! کهمردمرابه کهضرورتهماناست 3(اینامر،طبیعیاست
کردنبهدیگرانوادارمیشوند! کمک کهمردمبه کهبهسببضرورتاست 4(اینمسئلهایطبیعیاست

کنید بعد از اسم اشاره اسم »ال« دار وجود ندارد. پس نمی توانیم به صورت »این امر«  : این امری طبیعی است؛ دقت    هذا أمٌر طبیعّيٌ
گزینه های »1« و »3«[ کنیم و نیز »طبیعّي« صفت برای »أمٌر« و ترکیب وصفی نکره است، پس ترجمۀ آن همراه »ی« نکره یا وحدت می باشد. ]رد  ترجمه 

گزینه های »1« و »4«[ ع معلوم است. ]رد  ُتلِجئُهم: ]آن ها را[ وادار می کند؛ فعل مضار
گاهی می توان در ترجمه، مرَجِع ضمیر را به جای ضمیر به کار برد. مانند: الّناس ُتلِجئهم الضرورُة: مردم را ضرورت وادار می کند. کنید  دقت 

)ریاضی 97( کتشاِف قلیٍل من األسرار الغامضة في العالم!«:   وسیلة ل
ّ

 15 »لیس علم البشر إل

کشفاندکیازاسرارپیچیدۀعالم! 1(علمبشریتنهاوسیلهاستبرای
کشفاندکیازاسرارپیچیدهدرعالم! 2(علمبشرفقطوسیلهایستبرای

کردناندکازاسرارپیچیدهاستدراینعالم! کشف 3(علمبشرفقطبرای
کشِفاندکازاسرارپیچیدهدراینعالم! 4(علمبشروسیلهاینیستمگربرای

گزینۀ »1«[    علم البشر: دانش بشر، علم بشر؛ »علم البشر« ترکیب اضافی است به صورت ترکیب وصفی نمی تواند ترجمه شود. ]رد 
گزینه های »3« و »4«[  َقلیٍل: اندکی؛ این اسم نکره است و باید به صورت ناشناخته ترجمه شود. ]رد 

گزینه ها[ کلمۀ »هذا« در جمله به کار نرفته است و نیز مضاف الیه هم نیست. ]رد سایر  في  العالم: در عالم؛ »در این عالم« نادرست است زیرا 
)ریاضی 97(  16 »کّل یوم ُتزّین السماَء ظاهرُة طلوع الّشمس و غروبها لنتمّتع بها و نتأّمل فیها!«: 

1(هرروزپدیدۀطلوعخورشیدوغروبآنآسمانرامیآرایدتاازآنبهرهمندشویموپیرامونآنبیندیشیم!
کنیم! 2(هرروزآسمانباپدیدۀطلوعخورشیدوغروبشآراستهمیشودتاازآنبهرهببریمودربارۀآناندیشه

کاماًلزینتمیدهدتااینکهبهرۀآنراببریموراجعبهآنبیندیشیم! 3(همهروزهپدیدۀطلوعوغروبخورشیدآسمانرا
کنیم! 4(همهروزهپدیدۀطلوعخورشیدوغروبآنبدونشکبهآسمانزینتمیدهدتااینکهبدانبهرهمندشویمودرآنتأّمل

گزینه های »3« و »4«[  گر اسم »کّل« همراه با اسم نکره ای بیاید »هر« ترجمه می شود نه »همه« )کّل + اسم نکره = هر( ]رد  کّل یوٍم: هر روز؛ ا   
ماء: آسمان؛ این کلمه پس از فعل آمده است و نقش مفعول دارد؛ و »ظاهرُة« نقش فاعل را دارد، در این جمله مفعول بر فاعل مقّدم شده است. ]رد گزینۀ »2«[ الّسَ

گزینۀ »3«[  کلمه یک فعل است و نباید به شکل یک اسم )بهره( ترجمه شود. ]رد  َع: تا بهره ببریم، تا بهره مند شویم؛ این  ِلَنَتَمّتَ
)تجربی 97( کسانی که ایمان آورده اید  .  ُکتب علی اّلذین من قبلکم لعّلکم تّتقون: ای  کما  ُکتب علیکم الصیاُم     17یا أّیها اَلذین آمنوا؛ 

کهازخدابترسید! کهقبلازشمابودهاند،باشد کسانی کردندونیزبر 1(برشماروزهرامقّرر
کنید! کهتقوایخداپیشه کهپیشازشمابودهاند،باشد کسانی 2(برشماروزهرانوشتهاندوبر

کردند،تاشایدپرهیزگارشوید! کهبرپیشینیانشماواجب کردهاندهمانگونه 3(روزهرابرشماواجب
کنید! کسانیکهقبلازشمابودهاندمقّررشد،تاشایدتقواپیشه کهبر 4(روزهبرشمامقّررشدههمانطور
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مبحث 5: یاد آوری )متوسطۂ اول(

در سال های قبل با مباحث زیر آشنا شدیم:

 1 اسم از نظر تعداد )مفرد، مثّنی و جمع(  2 اسم از نظر جنس )مذّکر و مؤّنث(

 3 اسم اشاره   4 ادوات پرسشی ) استفهامی(

 5 روزها، فصول و رنگ ها   6 اعداد اصلی و ترتیبی

 7 ترکیب وصفی و اضافی   8 وزن و حروف اصلی

ع، مستقبل، امر و نهی(  9 فعل ها )ماضی، مضار

کّلی بر آن ها خواهیم داشت: در ادامه به منظور یادآوری این مباحث، مروری 

کلمه در زبان عربی 
اسم

فعل

حرف

  اسم ها و حروف
گ، چ« در عربی نوشتاری )فصیح( وجود ندارد.  حروف الفبا در زبان عربی: حروف »پ، ژ، 

که معنا دارد اّما زمان ندارد. کلمه ای است  اسم: 

اسم از نظر تعداد )مفرد، مثنی و جمع(

لت دارد؛ مانند التلمیُذ، الکتاُب، الّرجُل، علمًا، مدرسٍة، أستاٌذ و ... که بر یک فرد یا یک چیز دال ��  مفرد: اسمی است �

ْیِن« برای مذکر و » ـتاِن« و » ـَتْیِن« برای مؤنث؛ مانند  لت دارد و دارای دو علمت است: »اِن« و »ـَ که بر دو فرد یا دو چیز دال  مثنی )تثنیه(: اسمی است 

الّطالباِن، الّطالَبْیِن، الّطالبتاِن، الَمْدَرَستاِن، َحقیَبَتْیِن و ...

گر مضاف واقع شود(، حذف می شود؛ مانند:  نون اسم مثنی در حالت اضافه )ا

در اصل َعیَنْیِن + ها َعْیَنیها  ْن ُتدیَر عیَنْیها في اّتجاهاٍت مختلفٍة.  
َ
ِحرباُء أ

ْ
َتْسَتطیُع ال

جوَج
ْ
َتْیِن + َیأجوَج و َمأ

َ
بیل

َ
در اصل ق جوَج 

ْ
َتي َیأجوَج و َمأ

َ
قبیل جوَج.  

ْ
جوَج و َمأ

ْ
َتي َیأ

َ
صوا ِمن قبیل

َّ
تخل

لت دارد و مشتمل بر انواع مختلفی است: که بر بیش از دو نفر یا بیش از دو چیز دال  جمع: اسمی است 

میَن موَن، المعّلِ لت دارد و علمت های آن »ـوَن« و »ـیَن« است؛ مانند المعّلِ که بر بیشتر از دو نفر عاقل مذکر دال  1 جمع مذکر سالم: اسمی است 

ریِق...(
َ
در اصل الِعبوَن ف عاَدِة. )الِعبو فریِق  ریِق الّسَ

َ
 نون جمع مذکر سالم هم در حالت اضافه حذف می شود؛ مانند ُیْعِجُبني الِعبو ف

لت دارد و علمت های آن »اُت، اٌت، اِت، اٍت« است؛ مانند المعّلماُت،  که بر بیشتر از دو نفر عاقل یا غیرعاقل مؤنث دال  2 جمع مؤنث سالم: اسمی است 

ُمجاهداٌت، الّسماواِت، مسابقاٍت و ...

که در هنگام جمع بستن، شکل مفرد آن تغییر می کند؛ مانند:  3 جمع مکّسر )تکسیر(: اسمی است 

راِذل، َمْلَعب  َملِعب، ِعْبَرة  ِعَبر
َ
رَذل  أ

َ
َحدیقة  َحداِئق، ِمفتاح  َمفاتیح، أ

دو شیوۀ کاربردی برای تشخیص نوع جمع
گر نه  گر »ن« جزء شکل مفرد آن اسم باشد جمع مکّسر و ا گر اسمی به »ـوَن« یا »ـیَن« ختم شود، برای تشخیص نوع جمع ، به مفرد آن نگاه می کنیم. ا  1 ا

که همگی جمع مکّسر هستند. غالبًا جمع مذکر سالم است؛ مانند قرون، بساتین، قوانین، شیاطین، مضامین، تمارین، سلطین و ... 

گر پس از حذف علمت شکل مفرد آن  تغییر نکند و معنا داشته   2 برای تشخیص جمع سالم )مذکر و مؤنث( از جمع مکّسر به شکل مفرد آن نگاه می کنیم. ا

باشد، جمع سالم است و در غیر این صورت می تواند جمع مکّسر باشد.

حذف علمت »ـوَن یا ـیَن«؛ مانند:

شکل مفرد آن تغییری نکرد و معنا دارد جمع مذکر سالم است.  الُمسِلموَن حذف ـوَن الُمْسِلم 

شکل مفرد آن تغییر کرد اما معنا ندارد جمع مکّسر است و جمع سالم نیست. یَن القوان  الَقوانیَن حذفـ 

کلمه مفرد است.  شکل مفرد آن تغییر کرد اما معنا ندارد  حذف ون هار  هارون 

حذف علمت »ات«؛ مانند:

شکل مفرد آن تغییر نکرد و معنا دارد جمع مؤنث سالم است. مة  مات حذف ات المعّلِ المعّلِ

شکل مفرد آن تغییر کرد اما معنا ندارد جمع مکّسر است و جمع سالم نیست. موات حذف ات األمو 
َ
األ

مبحث 5: یادآوری )متوسط � اول(
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ّيِ عبارٍة جاء جمٌع سالٌم للمذکر؟
َ
 5 في أ

ماِء«!
َ
ه َعنها: »الُکُتُب َبساتیُن الُعل

ّ
 ال ل

ُ
 رسول

َ
ُکنوٌز و قال َك مجنون!  2( ِإّنَ الُکُتَب  ّنَ

َ
کأ  هذا الکالَم؟ 

ُ
کیَف تقول  ِبَغَضٍب: 

ُ
 الغزال

َ
 1( قال

ِم؟!
َ
ِ العال

ّ
ُکل ّيُ ِصناَعٍة إیرانّیٍة َتْجِذُب الّسائحیَن ِمن 

َ
 ِلِخْدَمِة الّناس!  4( أ

ً
صیُر طبیبا

َ
ِحّبُ ِطّبَ العیون و سوف أ

ُ
نا أ

َ
 3( أ

کدام عبارت جمع مذکر سالم آمده است؟  در 

گویاتودیوانهای! گفت:چگونهاینسخنرامیگویی؟ 1(آهوباخشم

گفت:»کتابهاباغهایدانشمندانهستند.« گنجهستندوپیامبرخدادربارۀآن کتابها 2(بیگمان

3(منچشمپزشکیرادوستدارموبرایخدمتمردمپزشکخواهمشد.

گردشگرانراازهمۀجهانجذبمیکند؟ کدامصنعتایرانی )4

گزینۀ»2«»َبساتین« گزینۀ»1«»مجنون«اسممفعولومفردودر »الّسائحیَن«جمعمذکرسالماستومفردآن»الّسائح«میباشد.در  

گزینۀ»3«»العیون«جمعمکسرومفردآن»العین«است. جمعمکسرومفردآن»بستان«ودر

فایات.«
ُ
ْن غیَر المناسِب للَفراِغ: » جاَرتاِن نظیفتاِن في حفِظ و ساحِة البیِت ِمن الّن  6 َعّیِ

نتما
َ
 1( هما  2( نحُن  3( ُهّنَ  4( أ

کن: » دو همسایۀ تمیز در نگهداری حیاط خانه از زباله ها هستند... «.   ] گزینۀ[ نامناسب را برای جای خالی معین 

4(شمادونفر 3(آنها 2(ما 1(آندو

«برایجمعمؤنثبهکارمیرود،درحالیکه»جارتاِن«اسممثنایمؤنثاست.   زیرا»ُهّنَ

: )عن اسم اإلشارة(:
َ
ن الَخَطأ  7 َعّیِ

هداف!  2( هؤالِء الّطالباُت ناجحاٌت في ُمساَبقِة ِحْفِظ القرآن!
َ

 لهذه األ
ً

 1( تلك البّطارّیاُت لیست مناسبة

ی مکاٍن آَخَر!
َ
 ِمن مکاٍن إل

ُ
َنِة!  4( هذه اإلعصاُر ریٌح شدیدٌة َتْنَتِقل  الّسَ

َ
 خالل

ً
ْثمارا

َ
ها ُتْعطي أ ّنَ

َ
َهّمِ ُمواَصفاِت هِذِه األشجاِر أ

َ
 3( ِمْن أ

کن:   ] گزینۀ[ اشتباه را دربارۀ اسم اشاره معین 

1(آنباطریهابرایاینهدفهامناسبنیستند.

2(ایندانشآموزاندرمسابقۀحفظقرآنموفقهستند.

کهدرطولسالمیوههاییمیدهند. 3(ازمهمترینویژگیهایایندرختانایناست

کهازمکانیبهمکانیدیگرمنتقلمیشود. گردبادبادشدیدیاست 4(این

»اإلعصار«مفردمذکراستواسماشارۀ»هذا«صحیحاست.  

ّيُ جواٍب ال ُیناسب الّسؤال المذکور؟
َ
 8 أ

ِمِه! 
ْ
َم الّناِس إلی ِعل

ْ
ُم الّناِس َمْن َجَمَع ِعل

َ
ْعل

َ
ُم الّناِس؟ أ

َ
ْعل

َ
 1( َمْن أ

!
َ

مال
ْ
نَت َتْحُرُس ال

َ
ّنَ الِعلَم َیْحُرُسَك و أ

َ
 2( ِلماذا الِعلُم خیٌر ِمن المال؟ أِل

 !یَن َتْذهبوَن یا أوالدي؟ َذَهبنا ِلزیارِة َمْرَقِد اإلماِم الحسین
َ
 3( أ

!
ٌ

ُه َسْهل ّنَ
َ

ْرَس؟ َنَعم، َنْفَهُم الّدرس أِل  َتْفهْمَن الّدَ
َ
 4( أ

 کدام پاسخ مناسب سؤال ذکر شده نمی باشد؟   

کند(. کند)اضافه کهِعلممردمراباعملشجمع کسیاست کسیداناترینمردماست؟داناترینمردم 1(چه

2(چراعلمبهترازمالاست؟زیراعلمازتومحافظتمیکندوتوازمالمحافظتمیکنی.

کجامیروید؟بهزیارتآرامگاهامامحسینرفتیم. 3(ایفرزندانمبه

4(آیادرسرامیفهمید؟بله،درسرامیفهمیمزیراآنآساناست.

عاست،اماپاسخماضیذکرشدهاست.   زمانفعلسؤالمضار

ع است. ع باشد، جواب هم مضار گر زمان فعل سؤال مضار گر زمان فعل سؤال ماضی باشد، جواب ماضی و ا  ا
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 در اعداد معطوف در عربی ابتدا »یکان« می آید و بعد از آن »دهگان« قرار می گیرد )یعنی یکان پیش از دهگان می آید(. عدد معطوف در زبان فارسی از چپ 

به راست ترجمه می شود؛ مثال: 

 َو ِعشریَن )25(
ً

َخمسة ثیَن )38( 
َ

ال
َ
 َو ث

ً
ثمانیة  َو َخْمُسوَن )54( 

ٌ
ْرَبَعة

َ
أ  َو ِتسعوَن )99( 

ٌ
ِتسَعة

 2 اعداد ترتیبی

ــ مین اضافه  ـُ ــ م یا ـــ ـُ که به عنوان صفت بعد از معدود به کار می روند و در زبان فارسی برای ترجمۀ آن ها معمواًل به آخرشان پسوند ـــ اعداد ترتیبی اعدادی هستند 

ح داد: می کنیم. اعداد ترتیبی را نیز می توان در 4 دسته شر

�� اعداد 1 تا 10�

دهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدومیکمعدد

العاِشرالّتاِسعالّثاِمنالّساِبعالّساِدسالخاِمسالّراِبعالّثاِلثالّثانياألّولمذکر

العاِشَرةالّتاِسَعةالّثاِمَنةالّساِبَعةالّساِدَسةالخاِمَسةالّراِبَعةالّثاِلَثةالّثانَیةاألولیمؤنث

 اعداد 11 تا 19

نوزدهمهجدهمهفدهمشانزدهمپانزدهمچهاردهمسیزدهمدوازدهمیازدهمعدد

الّتاسَع َعَشَرالّثاِمَن َعَشَرالّسابَع َعَشَرالّسادَس َعَشَرالخامَس َعَشَرالّرابَع َعَشَرالّثالَث َعَشَرالّثانَي َعَشَرالحادي َعَشَرمذکر

الّتاسعَة َعْشَرَةالّثاِمنَة َعْشَرَةالّسابعَة َعْشَرَةالّسادسَة َعْشَرَةالخامسَة َعْشَرَةالّرابعَة َعْشَرَةالّثالثَة َعْشَرَةالّثانیَة َعْشَرَةالحادیَة َعْشَرَةمؤنث

که »ال« دارند؛ مانند العشرون، الثلثون، األربعون و ... .  اعداد عقود: اعداد عقوِد ترتیبی نیز درست مانند اعداد اصلی هستند، با این تفاوت 

 اعداد معطوف: اعداد ترتیبی دوقسمتی هستند و با حرف »و« به هم پیوند می خورند؛ مانند الحادي و العشرون، الّثالُث و األربعوَن، الّثانیَة و العشریَن و ...

 همان قواعد ترجمۀ اعداد معطوِف اصلی بر اعداد معطوِف ترتیبی نیز صادق است؛ مثال: 

ْسَرة: مادۀ بیست و چهارم به حقوق خانواده اشاره می کند. 
ُ
 و العشرون ُتشیُر إلی حقوق األ

ُ
المادُة الّرابعة

ّول« همۀ اعداد ترتیبی بر وزن »فاِعل« هستند.
َ
 1 به غیر از »األ

گاهی نقش های دیگر نیز می گیرند؛ مثال:  2 اعداد ترتیبی غالبًا نقش صفت را در جمله ایفا می کنند، اما 

که این ماه آن را می خوانم. کتابی است  ُه هذا الّشْهَر: این سومین 
ُ
ْقَرأ

َ
ِکتاٍب أ هذا  ثاِلُث   

ـُ مین« ختم می شوند. ـُ م« یا »ـ  3 اعداد ترتیبی در ترجمۀ زبان فارسی به »ـ

ــ ( است. ـَ  4 حرکت حرف آخر هر دو جزء عدد 13 تا 19 اعداد اصلی فتحه)ــ

 5 ساعت و روزهای ماه با اعداد ترتیبی شمارش می شوند. مثال:

کتاب را در روز دوازدهم ماه دوبار خواندم. ُت مّرتیِن سبَع صفحاٍت ِمن الکتاِب الّثالِث في الیوم الثاني َعَشَر ِمن الّشهر: هفت صفحه از سومین 
ْ
َقَرأ

که دو تای آن ها  آمده  کلمه  پنج  از درس نهم  َمْفهوٍم: در صفحۀ ششم  ِبل  ِمْنها  کلمتاِن  کلماٍت،  َخْمُس  الّتاسع  الّدرس  الّسادسة ِمن  الّصفحة  جاءت في 

بی معناست. )نامفهوم است(

 6 در ساعت خوانی برای خواندن عقربۀ ساعت شمار از اعداد ترتیبی به جز »الواحدة« و برای عقربۀ دقیقه شمار از اعداد اصلی )شمارشی( استفاده می کنیم؛ مثال:

َکِم الّساعُة اآلَن؟

» 7 20: ′ الّساِبَعُة و ِعشروَن دقیقًة: »  »10 50: ′  َعْشَر دقائَق: »
ّ

ْلحادَیَة َعْشَرَة إال اَ

» 5 45: ′  ُرْبعًا: »
ّ

الّساِدَسُة إال الّثانیَة َعْشَرَة تمامًا: »12 تمام«  

» 5 30: ′ صُف: » ْلخاِمَسُة و الّنِ اَ

جملۀ وصفیه

مضاف الیه )معدود(

خبر )عدد، مضاف(

مبتدا
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و اصلی مبحث 6: اعداد ترتیبی 

ن ما جاء فیه عدٌد أصلّيٌ و ترتیبّيٌ معًا:  9 َعّیِ

.
ً
یشتركفیهاِاثناَعَشَرتلمیذا

ٌ
1(َسـَتْنَعِقُدفيالیومالخامِسِمنهذاالشهِرَحْفلة

متاٍر.
َ
أ

ُ
ة رافِةِسّتَ قامِةالّزَ

َ
طول ّنَ

َ
2(َنْفَهُمفينظرٍةواحدٍةأ

َن؟
ٓ
ِعْنَدهااال

ً
ة

َّ
کمَمَجل خری.

ُ
ٍتأ

ّ
ْرَبَعَمَجال

َ
تاِنِاثنتاِنَوَمَنْحُتهاأ

ّ
ختيَمَجل

ُ
کانتأِل )3

ِعّزاءفيالّساعِةالثانیةَعشَرة.
َ ْ
ِمضیاُفِبالّطعاِمِلُضیوفنااأل

ْ
خيال

َ
4(جاَءأ

کن: که در آن عدد اصلی و ترتیبی با هم آمده است معین   آن چه را 

که دوازده دانش آموز در آن شرکت می کنند. 1( در روز پنجم این ماه جشنی برگزار خواهد شد 

که طول قد زرافه 6 متر است. 2( در یک نگاه متوجه می شویم 

کنون چند مجله دارد؟ 3( خواهرم دو مجله داشت و چهار مجلۀ دیگر به او دادم. ا

ک آورد. گرامیمان خورا 4( برادر میهمان نوازم در ساعت دوازده برای میهمانان 

گزینه ها:    بررسی 

گزینۀ »2«: واحدة - ِسّتة: عدد اصلی گزینۀ »1«: الخامس: عدد ترتیبی - اثنا َعَشَر: عدد اصلی 

گزینۀ »4«: الثانیة َعشرة: عدد ترتیبی گزینۀ »3«: اثنتاِن - أْرَبع: عدد اصلی  

کتابة العملّیاِت الحسابّیة:   في 
َ
ن الَخَطأ  10 َعّیِ

رَبعیَن.
َ
وأ

ً
ِاثناِنوَثمانوَنتقسیٌمعلیاْثَنیِنُیساويواِحدا  82 2 41÷ = )1

.
ً

وِسّتوَنزاِئُدَخْمَسٍةوثالثیَنُیساويِمئة
ٌ

َخْمَسة 65 35 100+ = )2

سبعوَنناِقُصَعشرٍةُیساويَثمانیَن. 90 10 80− = )3

وِسـّتیَن.
ً

َحَدَعَشَرُیساويِسّتة
َ
فيأ

ٌ
ة ِسّتَ 6 11 66× = )4

کن:  ] گزینۀ[ اشتباه را در نوشتن عملیات حسابی معین 

2( شصت و پنج به اضافۀ سی و پنج مساوی با صد است.  1( هشتاد و دو تقسیم بر دو مساوی با چهل و یک است.  

4( شش ضربدر یازده مساوی با شصت و شش است. 3( هفتاد منهای ده مساوی با هشتاد است.  

که به غلط »سبعون« یعنی »هفتاد« ذکر شده است: ِتْسعوَن ناقُص َعْشَرٍة ُیساوي ثمانیَن.   »90« ِتسعون است 

َنِة:  َعن الکلمات الُمَلّوَ
َ
ن الَخَطأ  11 َعّیِ

.10 100× :
ً
فا

ْ
1(َعْشَرٌةفيِمَئٍةُیساويأل

. 80 100× ِمَحَشراٌت:
َ
ِمَئِةِمنَمْوجوداِتالعال

ْ
2(َثمانوَنفيال

. 1
5

رِض:
َ
ِم،یعیشوَنفيمساحٍةواسعٍةِمَناأل

َ
ُمسِلموَنُخْمُسُسّکاِنالعال

ْ
3(ال

.50000, ْنُظري:
ُ
ليا

َ
َفتوماٍن.َتَفّض

ْ
ل
َ
4(ِعنَدناِبِسْعِرَخْمسیَنأ

کن:  کلمات رنگی، اشتباه را معین   دربارۀ 

1( ده ضربدر صد مساوی با هزار است.

2( هشتاد درصد از موجودات جهان حشره ها هستند.

کنان جهان هستند و در مساحتی پهناور از زمین زندگی می کنند. 1 سا
5

3( مسلمانان

کن. 4( به قیمت پنجاه هزار تومان داریم. بفرما نگاه 

که به غلط »هشتاد ضربدر صد« آمده است. 80% )هشتاد درصد(    ثمانون في المئة یعنی

)خارج از کشور 91(  : ن ما َلْیَس فیه عدٌد ترتیبّيٌ  12 َعّیِ

ِةالساِدَسِة، یالَبْیِتفيالَمّرَ
َ
َرَجْعُتإل

ً
خیرا

َ
2(وأ ،

ً
خاصا

ً
کتابا ُخَذ

ٓ
یالمْکَتَبِةَخْمَسمّراٍتاِل

َ
1(راَجْعُتإل

!
ً
ِةالعاِشرِة،َفَفهمُتُهَجّیدا

َ
وفيالَمْرَحل

ً
کثیرا ُتفیه

ْ
ل ّمَ

َ
ْنَتأ

َ
4(وَبْعَدأ ِةالّثانیة، َتْیِنولکّنيماَفِهْمُتُهحّتیفيالمّرَ ُتِبِقراَءِتِهَمّرَ

ْ
3(َفَبَدأ
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 انواع خبر

خبر در جمله به سه صورت می آید:

که این اسم، مفرد، مثنی یا جمع  که خبر »اسم« باشد و فعل، جار و مجرور و ... نباشد و فرقی ندارد  �� خبر از نوع اسم: منظور از این نوع خبر، آن است �

باشد؛ مثال:

الّتلمیُذ ناِجحوَن. الّتلمیذان ناِجحاِن.  الّتلمیُذ ناِجٌح. 

کند، آن »جمله« خبر محسوب می شود؛ خواه آن جمله، فعلیه باشد یا  کامل   خبر از نوع جمله: هرگاه بعد از مبتدا جمله ای بیاید و معنی مبتدا را 

اسمیه؛ مثال:

که فعل همراه با فاعل »هي« مستتر است، خبر جملۀ اسمیه است.  : در این مثال، جملۀ »تقوُل«  المؤمنة تقوُل الحّقَ

األهراُم َتَقُع في مصَر.   الَقَمُر نوُر  ُه جمیٌل.

کند، خبر محسوب می شود؛ مثال:  کامل   خبر از نوع جار و مجرور: هرگاه بعد از مبتدا »جار و مجرور« بیاید و معنی مبتدا را 

الّنجاُة  في الّصدق. 

 تقدیم و تأخیر مبتدا و خبر

گاهی اوقات خبر بر مبتدا مقدم می شود.  که مبتدا مقّدم شود و خبر بعد از مبتدا ذکر شود؛ اّما  اصل بر این است 

که مبتدا نکره و خبر »جار و مجرور« باشد؛ مثال: گاهی خبر بر مبتدا مقّدم می شود و آن زمانی است 

 في الّداِر رجٌل: مردی در خانه است.  تقدیم خبر بر مبتدای خود

 َلُکم دیُنُکم  َو  ِلَي دیِن: دین شما از آِن خودتان و دین من از آِن خودم.  تقدیم خبر بر مبتدای خود

گرفت.( کوتاه شده است و نباید آن را با اسم نکره اشتباه   »  دیِن: دیُن + ي  دیني )که درست مانند »رّبي  رّبِ

 معّرفی انواع فاعل
فاعل به سه صورت در جمله می آید: 

که با یاد خدا دل ها آرامش می یابد.  گاه باش  ال ِبِذکِر ال ّلِه َتْطَمِئّنُ القلوُب: آ
َ
الف( اسم ظاهر: أ

ْنُفَسُکم: آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟
َ
مروَن الّناَس ِبالِبّرِ و َتْنَســوَن أ

ْ
 َتأ

َ
ب( ضمیر بارز )آشکار(: أ

کرد. ج( ضمیر ُمسَتِتر )پنهان(: َضَرَب َلنا َمَثًل َو َنِسَي َخْلَقُه: برای ما َمَثلی آورد و آفرینش خود را فراموش 

بـیـشـتـر بـدانـیـم

خبر )مفرد( خبر )مفرد( خبر )مفرد(

خبر )جملۀ فعلیه؛ فعل و فاعل(

مبتدا

خبر )جملۀ اسمیه(

خبر

مضاف الیه

مبتدا

مبتدا خبر )جملۀ فعلیه؛ فعل و فاعل(

خبر )جار و مجرور(

مبتدای مؤخّر

خبر مقّدم از نوع جار و مجرور

مبتدای مؤخّر

خبر مقّدم از نوع جار و مجرور

مبتدای مؤخّر

خبر مقّدم از نوع جار و مجرور

فاعل »اسم ظاهر«

فعل

فعل و فاعل »ضمیر بارز )واو(«

فعل و فاعل »ضمیر بارز )واو(«

فعل و فاعل »هو« مستتر

فعل و فاعل »هو« مستتر
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مبحث 9: فعل معلوم و فعل مجهول

که نایب فاعل مثّنی یا جمع باشد؛ مثال: گر نایب فاعل اسم ظاهر باشد، فعل مجهول به صورت مفرد می آید هرچند   1 ا

کاشته می شوند. ألشجاُر: درختان 
َ
ُتْغَرُس ا

که فعل مجهول مفرد باشد؛ مثال:  گر نایب فاعل جمع انسان باشد، فعل مجهول به صورت جمع ترجمه می شود هر چند   2 ا

ِة: دانشمندان چراغ های امت به حساب آورده می شوند. )به شمار می آیند.( ّمَ
ُ
ُیْعَتَبُر العلماُء مصابیَح األ

گر نایب فاعل جمع غیرانسان باشد، فعل مجهول غالبًا به صورت مفرد مؤنث می آید و به صورت مفرد هم ترجمه می شود؛ مثال:  3 ا

ضداِدها: چیزها به کمک متضادهایشان شناخته می شود. 
َ
شیاُء ِبأ

َ
ُتْعَرُف األ

ُتْصَنُع َحَلوّیاٌت لذیذٌة في مدیَنِة َیْزَد: شیرینی های لذیذی در شهر یزد ساخته می شود. 

 4 جایگاه نایب فاعل بعد از فعل مجهول است. 

را نایب فاعل قرار می دهیم و مفعول دوم به حالت خودش باقی  می ماند و هیچ تغییری صورت  گر فعلی دو مفعولی باشد، معمواًل مفعول اّول  ا  5 

نمی گیرد؛ مثال:

کثیرًة في هذه الدنیا. کثیرًة في هذه الدنیا.  ُوِهْبـــنا ِنَعمًا  َوَهَبـــنا ال ّلُه ِنَعمًا 

خداوند نعمت های زیادی را در این دنیا به ما بخشید.  نعمت های زیادی در این دنیا به ما بخشیده شد.

ْمـُت درسًا. ختـــي   َدرسًا.  ُعّلِ
ُ
َمْتـنـي      أ

َ
َعّل

خواهرم به من درسی را آموخت.  درسی به من آموخته شد.

گر فعل  گر فعل معلوم ماضی باشد، فعل مجهول نیز باید ماضی باشد و ا  6 در تبدیل فعل معلوم به مجهول و برعکس، زمان فعل تغییر نمی کند؛ یعنی ا

ع باشد. ع باشد، مجهول نیز باید مضار معلوم مضار

که مفعول دارند ساخت؛ زیرا مثًل فعل الزم »رفت  َذَهَب« را نمی توان  که فعل مجهول را باید همیشه از افعال متعّدی، یعنی افعالی   7 پیداست 

کرد  َنَصَر« می توانیم بگوییم »محمد یاری  گفت »محمد رفته شد.  ُذِهَب محّمٌد.«؛ اما با استفاده از فعل متعّدی »یاری  کرد و نمی توان  مجهول 

شد.   ُنِصَر محّمٌد.«. 

که به آن  که »مفعول« جمله، نقش دستوری خود را تغییر داده و رفتاری شبیه به رفتار »فاعل« می پذیرد  در این مثال و مانند آن، ملحظه می کنیم 

کرد.«  »ُنِصَر التلمیُذ: دانش آموزان یاری شدند.« ُم التلمیَذ: معلم دانش آموزان را یاری  »نایب فاعل« می گویند؛ مانند: »َنَصَر المعّلِ

کردن در هر دو جمله بر »تلمیذ« واقع نشده است؛ اّما در جملۀ مجهول »التلمیُذ« مانند فاعل در جملۀ ساده، مرفوع است، یعنی رفتاری  عمل یاری 

مانند رفتار فاعل را می پذیرد.

گر مفعول ضمیر متصل باشد، آن ضمیر در جملۀ مجهول )مطابق صیغه( به درون فعل منتقل می شود )ضمیر مستتر( یا فعل به صیغۀ دارای ضمیر   8 ا

متصل )بارز( تبدیل می شود؛ مثال:

کرد.  ُنِصْرُت: یاری شدم.  َنَصَرني ال ّلُه: خداوند مرا یاری  کرد.  ُنِصْرَت: یاری شدی.   َنَصَرَك ال ّلُه: خداوند تو را یاری 

کرد.  ُنِصَر: یاری شد. )دارای ضمیر مستتر( َنَصَرُه ال ّلُه: خدا او را یاری  کرد.  ُنِصْرَن: یاری شدند.  َنَصَرُهّن ال ّلُه: خداوند آن ها را یاری 

ُه ِبَبْدٍر
ّٰ

ُکُم ال ل ْد َنَصَر 
َ

ق
َ
مجهوِل: َو ل

ْ
حیَح في البناء ِلل ِن الّصَ  َعّیِ

 1( َو َلَقْد ُنِصَرُکْم ِبَبْدٍر!   2( َو َلَقْد ُنِصْر ُتم ِبَبْدٍر!

 3(  َو َلَقْد ُنِصَرُتم ال ّلَه ِبَبْدٍر!   4( َو َلَقْد ُنِصروا ِبَبْدٍر!

کرد. کن: و خدا شما را در ]جنگ[ بدر یاری  ترجمه: ] گزینۀ[ درست را در ساختن ]فعل[ مجهول معین 

 ضمیر »کم« مفعول است. مطابق صیغۀ ضمیر، فعل را در همان صیغه مجهول می سازیم، ضمیر »کم« دوم شخص جمع است و فعل را 

گزینۀ »2« صحیح است.  ُه( حذف می شود. با این توصیف فقط 
ٰ
در همان صیغه )دوم شخص جمع( مجهول می سازیم. »َنَصَرُکم«  ُنِصْرُتم، و فاعل )ال ّل

ترجمۀ جملۀ مجهول: »و در ]جنگ[ بدر یاری شدید«.

نایب فاعل

فعل مجهول

صفت مفعول

نایب فاعل )ضمیر بارز(

فعل

 صفت

مفعول دوم فاعل

مفعول اّول

فعل

مفعول

نایب فاعل )ضمیر بارز(

فعل مفعول دوم

مضاف الیه

فاعل

مفعول اّول

فعل
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ْن ما لیس فیه نون الوقایة:  6 َعّیِ

ْعِطنيِمفتاَحُغرَفتي!
َ
2(َرجاًء؛أ  الِة نيُمقیَمالّصَ

ْ
اْجَعل )1َرّبِ

َوة...!
ْ
4(الَتظّنيأّنيَوَقْعُتبحّبكیاُحل  ُکم

َ
ْسَتِجْبل

َ
ْدعونيأ

ُ
)3ا

کن: که در آن نون وقایه نیست، معین   آن چه را 

کلید اتاقم را به من بده. 2( لطفًا  1( پروردگارا، مرا برپا دارندۀ نماز قرار بده. 

که من به ]دام[ عشقت افتادم. گمان نکن  4( ای شیرین،  کنم.   3( مرا بخوانید تا شما را اجابت 

  »ال َتُظّني« از ریشۀ »َظَنَن« نون جزو ریشۀ فعل است.

گزینه ها: بررسی سایر 

ْدعو + ن + ي
ُ
گزینۀ »3«: ا ْعِط + ن + ي 

َ
گزینۀ »2«: أ گزینۀ »1«: ِاْجَعْل + ن + ي 

ْن ما لیس فیه نوُن الوقایة:  7 َعّیِ

ِحْقنيبالّصاِلحیَن
ْ
ل
َ
وأ

ً
َهْبليُحْکما )2رّبِ َکماتشاُءُعداتي! تيَهَجروني ِحّبَ

َ
1(أ

ْذُکْرُکمَواْشُکروالي
َ
)4َفاذُکرونيأ  3(الَتِهنيوالَتْحِزنيیاَحبیَبتي!

کن: که در آن نون وقایه نیست، معین   آنچه را 

کن. 2( پروردگارا، حکمت و دانشی به من ببخش و مرا به شایستگان ملحق  که دشمنانم می خواستند.  کردند، همانطور  1( دوستانم مرا ترک 

کنید. کنم و از من سپاسگزاری  کنید تا شما را یاد  4( مرا یاد  3( ای محبوبم سست نشو و اندوهگین نباش. 

کلمه است.   »َتِهني« از ریشۀ »َوَهَن« نون جزو ریشۀ 

کلمه است. »َتْحِزني« از ریشۀ »َحِزَن« نون جزو ریشۀ 

گزینه ها: بررسی سایر 

گزینۀ »4«: اذکروا + ن + ي ْلِحْق + ن + ي 
َ
گزینۀ »2«: أ گزینۀ »1«: َهَجروا + ن + ي 

ْن ما جاء فیه نوُن الوقایة:  8 َعّیِ

!
ٌ

نالَتسُکنيفيبیٍتفیهرجل
َ
2(والديأنصحكأ  1(الَتْدفنيقلبكبمشاِغلالحیاة!

َمَرنيبُمداراِةالّناِس!
َ
َهأ

ّ
4(إّنالل حٌدبصدٍقالتخونیهوالتهجریه!

َ
كأ 3(یافتاة!عندماُیِحّبُ

کن: که در آن نون وقایه آمده است، معین   آنچه را 

1( قلبت را با مشغله های زندگی دفن نکن.

کن نشو. که در آن مرد است سا که در خانه ای  کرد  2( پدرم تو را نصیحت 

کسی به راستی تو را دوست دارد، به او خیانت نکن و او را ترک نکن. که  3( ای دختر جوان، هنگامی 

کردن با مردم فرمان داد. 4( بی گمان خداوند مرا به مدارا 

َمَر + ن + ي«
َ
  »أ

گزینه ها: بررسی سایر 

کلمه است. گزینۀ »1«: »َتْدَفني« از ریشۀ »َدَفَن« نون جزو ریشۀ 

کلمه است. گزینۀ »2«: »تسکني« از ریشۀ »َسَکَن« نون جزو ریشۀ 

کلمه است. گزینۀ »3«: »تخوني« از ریشۀ »َخَوَن« نون جزو ریشۀ 

ْن ما لیس فیه نوُن الوقایِة:  9 َعّیِ

ْمَتني!
َّ
اْنَفْعنيِبماَعل ُهّمَ

ّ
2(الل 1(الُتعلنيفيالحیاةخیبتك،ِاْرَفعيصوتَكبالّضحك!

ٍةوَسداٍد!
َ
4(ولکنأعینونيِبَوَرٍعواجتهاٍدوِعّف  َغرِق!

ْ
ْنقَذنيِمَنال

َ
لفیُنأ 3(الّدُ
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مبحث 11: اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه

کم عدُد أسماِء الفاعِل و المفعوِل في الِعبارات الّتالیِة؟  17 

ِت 
َ
ْمراِض الُمْخَتِلَفِة و َقْد َدّل

َ
رًا و َبْعُض الّطیور َتْسَتْعِمُل الُعْشَب المناِسَب ِلْلوقایةِ  ِمن األ »إّن ِلساَن الِقِطّ سلٌح ِطّبّيٌ دائٌم و َمْملوٌء ِبُغَدٍد ُتْفِرُز سائًل ُمَطِهّ

اإلنساَن َعَلی األعشاِب الّطّبّیِة«.

2(»5«اسمفاعل»2«اسممفعول 1(»7«اسمفاعلو»1«اسممفعول

4(»6«اسمفاعل»2«اسممفعول 3(»6«اسمفاعلو»1«اسممفعول

 چند اسم فاعل و اسم مفعول در عبارت های زیر هست؟

گیاه مناسب  ک کننده ترشح می کند و بعضی از پرندگان،  که مایعی پا گربه یک اسلحۀ پزشکی همیشگی است و پر از غده هایی است   زبان 
ً
»قطعا

کرده اند.« گیاهان دارویی راهنمایی  برای پیشگیری از ]ابتال به[ بیماری های مختلف را به کار می گیرند و انسان را به 

ح زیر هستند:   اسم فاعل  و اسم مفعول  به شر

ر، 4- الّطیور )مفرد: الطائر(، 5- المناِسب، 6- الُمْخَتِلف اسم فاعل : 1- دائم، 2- سائل، 3- ُمَطِهّ

اسم مفعول: 1- مملوء

ِع في القرن الثاِمن: َلْیَست ُدموُع عیني هذي لنا الَعلمة؟«  18 أّيُ نوٍع من الکلمات التالیة ل ُیوَجُد في هذه العبارةٍ : »جاَء حافٌظ بالُملّمَ

4(العدد 3(اسمالمفعول 2(اسمالفاِعل المبالغة
ُ

1(صیغة

کلمات زیر در این عبارت وجود ندارد:  کدام  نوع از 

گفت[: آیا این اشک های چشم من برای ما نشانه نیست؟« »حافظ ملّمع را در قرن هشتم آورد ]و 

گزینه ها:   بررسی 

گزینۀ »2«: »حافظ« اسم فاعل است. گزینۀ »1«: اسم مبالغه نداریم، »الَعلمة« بر وزن َفّعال یا َفّعالة نیست. 

گزینۀ »4«: »الّثامن« عدد ترتیبی و اسم فاعل است. ع« اسم مفعول است.  گزینۀ »3«: »الُملّمَ

 المبالغِة؟
ُ

 19 في أِيّ عبارةٍ  ل ُیوَجُد اسُم الفاعِل و ل صیغة

ِنصِفَیوٍم.
َ

ُتُهِخالل َتْفُرُغَبّطارّیَ
ٌ

َجّوال َدّيَ
َ
2(ل  َجِرِبالَثَمٍر.

َ
َکالّش عاِلمِبالَعَمٍل

ْ
ل
َ
1(ا

ِمنبقیةالحاِضریَن.
ً
ْکـَبرسّنا الَخّباُزأ

ُ
ُجل 4(فيهذاالَمجلسالّرَ َوَطِن.

ْ
کبیرًةِمنالجنوِدلِلّدفاِعَعِنال 

ً
َمْجُموعة

َ
ْرَسل

َ
3(أ

کدام عبارت اسم فاعل و اسم مبالغه یافت نمی شود؟  در 
که باطری آن طی نصف روز خالی می شود. گوشی همراهی دارم   )2 1( دانشمند بدون عمل همچون درخت بدون میوه است. 

4( در این مجلس، مرد نانوا از بقیۀ حاضران بزرگ تر است. گروه بزرگی از سربازان را برای دفاع از میهن فرستاد.   )3

گزینه ها:   بررسی 

گزینۀ »1«: »العاِلم« اسم فاعل است.

گزینۀ »2«:  »جّوال« بر وزن »فّعال« اسم مبالغه است.

گزینۀ »3«: »مجموع« اسم مفعول است.

لت دارد، بر وزن »فّعال« و اسم مبالغه است و »الحاِضر« اسم فاعل است. گزینۀ »4«: »الخّباز« هم با این که بر شغل دال

ْسماِء الَمْفعوِل:
َ
 في ِصیاَغِة أ

َ
ِن الَخَطأ  20 َعّیِ

ُمنَتَخٌب 4(َیْنَتِخُب ُمْخَتَصٌر 3(َیْخَتِصُر ٌب
َ
ُمْنَقل 2(َیْنَقِلُب ٌم

َ
ُمَنّظ ُم 1(ُیَنّظِ

کن:  ] گزینۀ[ اشتباه را در ساختن اسم های مفعول معین 

ـ ( 2( دگرگون می شود  )ــــــــــ 1( منظم می کند  نظم داده شده  

4( انتخاب می کند  انتخاب شده 3( مختصر می کند  مختصر شده  

  به دلیل این که فعل الزم است نمی توانیم از آن اسم مفعول بسازیم.
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ـ ( هم داشته باشد، نکره نیست، بلکه معرفۀ »َعَلم« است؛ مثال: ـٌ ـــــ ـٍ ـــــ ـً گر تنوین )ـ  1 اسم خاص )َعَلم( حتی ا

کاِظٌم، محّمٌد و ُحَسیٌن  همگی معرفۀ َعَلم هستند. َعّباٌس، 

گر »خبر« تنوین نکره داشته باشد، معمواًل آن را به صورت معرفه ترجمه می کنیم؛ مثال:  2 در مبحث »مبتدا و خبر« ا

َفریُقنا فاِئٌز: تیم ما برنده است. گنج است.    کنٌز: دانش  ْلِعْلُم 
َ
ا

که با وجود داشتن تنوین، به صورت نکره ترجمه نشده است. کلمۀ »کنٌز« و »فائٌز« خبر است  نقش دو 

کویا، الَبرازیل، الُحسین، الِعراق،  ْل نیست(؛ مانند: شجرُة الّسِ
َ
ْل« بیاید معرفه علم همچنان »َعَلم« است )ُمَعّرف ا

َ
گر بر سر اسم خاص )َعَلم( حرف »ا  3 ا

الَبْصَرة، الُکوَفة و ... .

ح است و دربارۀ فعل ها و حرف ها بررسی نمی شود و جایگاهی ندارد.  کلمه تنها دربارۀ »اسم«ها مطر  4 معرفه یا نکره بودن از میان اقسام 

که یک اسم مضاف، معرفه است یا نکره؟ کجا بفهمیم  ْل« نمی گیرد، پس از 
َ
که می دانید اسم وقتی مضاف واقع می شود »تنوین« و »ا  5 همان طور 

گر مضاف الیه نکره باشد، مضاف نیز نکره است؛ مثال: گر مضاف الیه معرفه باشد، مضاف نیز معرفه است و ا پاسخ: در ترکیب های اضافی به مضاف الیه نگاه می کنیم. ا

ِم« معرفه است پس »کتاب« نیز معرفه است.  ِم )کتاِب معّلم(  »المعّلِ کتاُب المعّلِ

ٍم« نکره است پس »کتاب« نیز نکره است. ٍم )کتاِب یک معّلم(  »معّلِ کتاُب ُمَعّلِ

ن العبارَة الّتي ما جاء فیها »الَعَلم«:  1 َعّیِ

. هادٔیِ
ْ
َتْنموفيُجُزِرالمحیِطال

ٌ
2(َشَجَرُةالُخْبِزَشَجرٌةاْسِتوائّیة َفْيَسَنٍة.

ْ
ل
َ
ُعْمِرأ

ْ
ْشجاِرالمعّمرِةوقدتبلُغِمَنال

َ ْ
وِطهَيِمَناأل

ّ
1(َشَجَرُةالَبل

َبرازیِل.
ْ
ِم،َتنُبُتفيال

َ
شجاِرالعال

َ
َشَجَرٌةَتْخَتِلُفَعنباقيأ ِعَنُبالَبرازیلّيُ

ْ
ل
َ
4(ا کالیفورنیا. ِمفي

َ
شجاِرالعال

َ
ْطَوِلأ

َ
کویاَشَجرٌةِمْنأ 3(َشَجَرُةالّسِ

کن: که در آن »اسم خاص« نیامده است معین   عبارتی را 

گاهی عمر آن به دو هزار سال می رسد. کهنسال است و  1( درخت بلوط از درختان 

که در جزیره های  اقیانوس آرام می روید. 2( درخت نان درختی استوایی است 

کالیفرنیا است. 3( درخت سکویا از طوالنی ترین درختان جهان در 

که با بقیۀ درختان جهان تفاوت دارد و در برزیل می روید. 4( انگور برزیلی درختی است 

گزینه ها:   بررسی 

گزینۀ »2«: »المحیط الهاِدِئ« اسم خاص )نام یک اقیانوس( است. گزینۀ »1«: اسم خاص وجود ندارد.  

ْلَبرازیل« اسم خاص است.
َ
گزینۀ »4«: »ا کویا« و »کالیفورنیا« اسم خاص هستند.  گزینۀ »3«: »الّسِ

ِن العبارَة اّلتي فیها »الَعَلُم«:  2 َعّیِ

کّفاٌر کاِذٌب َهالَیْهديَمْنُهَو
ّ
الل )2ِإّنَ  ِم

َ
َقل

ْ
َمبال

َّ
ذيَعل

ّ
ْکَرُمال

َ ْ
َكاأل ورّبُ

ْ
)1ِاْقَرأ

ِم.
َ
عال

ْ
شجاِرال

َ
َشَجَرٌةَتْخَتِلُفَعنباقيأ َبرازیلّيُ

ْ
ِعَنُبال

ْ
ل
َ
4(ا .

َ
ة ُهالقضّیَ

َ
دِبالفارسّيوَشَرَحل

َ
ماأل ِ

ّ
3(َذَهَبالّطالُبإلیُمَعل

کن: که در آن »اسم خاص« هست معین   عبارتی را 

2( بی شک خداوند کسی را که دروغ پرداِز بسیار ناسپاس است، هدایت نمی کند. که با قلم یاد داد.  گرامی ترین است، همان  که پروردگارت  1( بخوان 

که با بقیۀ درختان جهان فرق دارد. 4( انگور برزیلی درختی است  ح داد.  3( دانش آموز نزد معّلم ادبیات فارسی رفت و موضوع را برای او شر

گزینه ها:   بررسی 

گزینۀ »2«: »ال ّلَه« )اسم جلله( اسم خاص است. گزینۀ »1«: »رّب« اسم خاص نیست.  

م است.
َ

ه« َعل
ّ

 از میان اسامی خداوند تنها »ال ل

« اسم خاص نیست. ْلِعَنُب الَبرازیلّيُ گزینۀ»4«: »اَ گزینۀ »3«: اسم خاص وجود ندارد.  

م(  برازیلّي )نکره(
َ

م(  إیرانّي )نکره( / برازیل )َعل
َ

ج می شوند؛ مانند: إیران )َعل ت خار مّیَ
َ

که »ّي« می گیرند از َعل  اسم هایی 

مضاف الیه

مضاف 
مضاف الیه

مضاف 
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کدام عبارت، معادل ماضی استمراری در فارسی نیامده است؟   در 

که از درختی به درخت دیگر می پرید. 1( سنجابی را دیدیم 

گوش می دادند. 2( در زنگ اول دانش آموزان به سخن معلمشان 

گرد ارتباط می داشت )داشت(. 3( تعدادی از دانشمندان کتاب هایی را در زمینه های آموزش و پرورش نوشتند که بعضی از آن ها به معلم و )بعضی( دیگر به شا

ع به کار می برند. کشاورزان برای حفاظت محصوالتشان از ]دست[ حیوانات، آن را به عنوان پرچین در اطراف مزار که  4( درخت نفت درختی است 

گزینه ها:   بررسی 

فعل دوم معنی ماضی استمراری ع »َیْقِفُز«  گزینۀ »1«: فعل ماضی »شاَهدنا« + فعل مضار

فعل دوم معنی ماضی استمراری ع »َیْسَتِمعون«  گزینۀ »2«: فعل ماضی »کاَن« + فعل مضار

فعل دوم معنی ماضی استمراری ع »َیْرتبط«  ْلَف« + فعل مضار
َ
گزینۀ »3«: فعل ماضی »أ

ع اخباری ع »َیسَتْخِدُم«  معنی مضار گزینۀ »4«: فعل مضار

ن عبارًة ما جاَء فیها معاِدٌل للماضي البعید في الفارسّیة:  5 َعّیِ

.
ً

نظیَفة
ُ

َمْدَرسة
ْ
فواَمْدَرَسَتُهمَفصاَرِتال

َ
الُبَنّظ کاَنالّطُ )2 .

ُ
ْیُتُهِمْنقبل

َ
قدرأ

ً
ِکتابا یوَم

ْ
1(ِاْشَتَریُتال

ِسالکیمیاء. کالِمُمَدّرِ ی
َ
ُکْنُتأسَتِمُعإل 4(فيالحّصةالثالثة ّیاَمِصَغري.

َ
یَقْریةٍشاَهْدُتصوَرَتهاأ

َ
3(ساَفْرُتإل

کن:  که در آن معادلی برای ماضی بعید در فارسی نیامده است معین   عبارتی را 

که آن را از قبل دیده بودم. کتابی را خریدم  1( امروز 

کرده بودند، پس مدرسه تمیز شد. 2( دانش آموزان مدرسه شان را تمیز 

کودکی ام دیده بودم. که تصویرش را در روزهای  کردم  3( به روستایی سفر 

گوش می دادم. 4( در زنگ سوم به سخن معّلم شیمی )به دقت( 

گزینه ها:   بررسی 

فعل دوم معنی ماضی بعید یا ماضی ساده یُتُه« فعل ماضی 
َ
گزینۀ »1«: فعل ماضی » ِاشتریت« + جملۀ وصفّیه »قد رأ

فعل دوم معنی ماضی بعید فوا« 
َ

گزینۀ »2«: فعل ماضی »کاَن« + فعل ماضی »َنّظ

فعل دوم معنی ماضی بعید گزینۀ »3«: فعل ماضی »سافرُت« + جملۀ وصفیه »شاَهْدُت« فعل ماضی 

فعل دوم معنی ماضی استمراری ْسَتِمُع« 
َ
ع »أ گزینۀ »4«: فعل ماضی »ُکْنُت« + فعل مضار

 فعل »کان« + »قد« + فعل ماضی، معنی »ماضی بعید« می دهد.

ن العبارَة اّلتي ُیوَصُف فیها الَخَبُر:  6 َعّیِ

فيَسَنٍة.
ْ
ل
َ
ُغِمَنالُعْمِرأ

ُ
وَقْدَتْبل

ٌ
وِطَشَجَرٌةطویلة

ّ
بل

ْ
2(َشَجَرُةال . یزیٍتخاّصٍ

َ
بالُقْرِبِمنَذَنِبهاتحتويَعل

ٌ
ة ِةُغّدٌةطبیعّیَ َبّطَ

ْ
1(ِلل

َکَدواٍء. َجِةَنْسَتفیُدِمْنها
َ
ُمعال

ْ
نباتاٌتمفیدٌةِلل

ُ
ة ّیَ َبّ عشاُبالّطِ

َ
4(األ .

ً
را وٌءِبُغَدٍدُتفِرُزساِئاًلُمَطّهِ

ُ
َمْمل ِقّطِ

ْ
3(ِلساُنال

کن:  که در آن خبر توصیف می شود معین   عبارتی را 

که روغن خاصی را دربردارد. 1( اردک یک ُغدۀ طبیعی نزدیک ُدمش دارد 

گاه عمر آن به دو هزار سال می رسد. که  2( درخت بلوط درختی بلند است 

ک کننده ای را ترشح می کند. که مایع پا گربه پر از غده هایی است  3( زبان 

که از آن ها به عنوان دارو استفاده می کنیم. گیاهانی مفید برای معالجه هستند  گیاهان دارویی   )4

گزینه ها:   بررسی 

که »غّدة« )مبتدای مؤخر( را وصف نموده است. گزینۀ »1«: »تحتوي« جملۀ وصفیه است 

گزینۀ »2«: »َشَجرٌة« خبر و نکره است اما بعد از آن جملۀ وصفیه نیامده است.

کرده است. که »ُغَدٍد« )مجرور به حرف جر( را وصف  گزینۀ »3«:  »ُتْفِرُز« جملۀ وصفیه است 

کرده است. که »نباتاٌت« )خبر( را وصف  گزینۀ »4«: »َنسَتفیُد« جملۀ وصفیه است 
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ع و اسلوب شرط مبحث 15: اعراب فعل مضار

کن:  ـ ( نیست معین  که در آن الِم امر )ِل  عبارتی را 

که از آن بترسند. کمک می کند، پس آن ها باید آن را بدانند و نباید  1( امتحان به دانش آموزان در یادگیری درس هایشان 

کنیم. که به راه راست هدایت شویم، باید از قوانین دینی مان پیروی  گر بخواهیم  2( ا

که غذاهای مفید را بخوریم تا در زندگی از آن ها بهره مند شویم )لذت ببریم(. 3( بر ما الزم است 

ک داد. گرسنگی خورا که به آن ها در  4( پس پروردگار این خانه را باید بپرستند 

گزینۀ »3« صحیح است؛ زیرا الم امر غالبًا در اّول جمله، اّولین فعل در جمله، یا بعد از »ف، و ، ثّم« می آید.   

گزینه ها: بررسی سایر 

که حرف »فاء« بر سر آن آمده است. گزینۀ »1«: »َفْلَیْعَلموا« الم امر است 

ِبْع« معنای دستوری دارد پس الم امر است. گزینۀ »2«: »ِلَنّتَ

که حرف »فاء« بر سر آن آمده است. گزینۀ »4«: »َفْلَیْعُبدوا« الم امر است 

رِط:
َ

ْن فعًل ماضیًا لیس فعَل الّش  15 َعَیّ

دِبَك.
َ
َعلیأ

ُّ
ُمَكفهذاَیُدل

ّ
2(إْنتواَضْعَتلمنُیعل عنالمکتبة.

ٌ
عطاكالکتابمسؤول

َ
ْمَتمعهوأ

َّ
1(َمْندعاكوَتکل

ُهعلیهم.
ّ
بالّظلمفسیغضُبالل

ً
بعُضالّناِسبعضا

َ
4(إْنَتعاَمل غةالعربّیةَیْفَهْملغةالقرآنبشکٍلصحیٍح.

ّ
َمالل

َّ
3(َمْنَتَعل

کن: که فعل شرط نیست معین   فعل ماضی را 

کتابخانه است. کتاب داد، مسئول  کردی و به تو  که تو را صدا زد و با او  صحبت  کسی   )1

کنی، پس این نشانه ای بر ادب توست. که به تو آموزش می دهد تواضع  کسی  گر نسبت به  2( ا

3( هرکس زبان عربی را یاد بگیرد زبان قرآن را به شکل صحیحی می فهمد.

گرفت. کنند پس خداوند بر آن ها خشم خواهد  گر مردم با یکدیگر با ظلم رفتار  4( ا

که فعل ماضی است فعل شرط نیست، زیرا »َمن« اسم شرط نیست بلکه اسم موصول است و  گزینۀ »1«، »دعا«    در این تست فقط 

به معنی »کسی که« می باشد. فعل »تکّلمَت« هم ماضی است و به فعل »َدعا« عطف شده و فعل شرط نیست.

گزینه ها: بررسی سایر 

 علی أدبك« جواب شرط است.
ُ

گزینۀ »2«: »إْن« حرف شرط، فعل ماضی »تواَضْعَت« فعل شرط، »فهذا َیُدّل

ع »َیْفَهْم« جواب شرط است. َم« فعل شرط، فعل مضار
َ
گزینۀ »3«: »َمْن« اسم شرط، فعل ماضی »َتَعّل

ـ « جوابیه یا جزائیه، »َسَیْغضُب ال ّلُه« جملۀ جواب شرط است. گزینۀ »4«: »إْن« حرف شرط، فعل ماضی »َتعاَمَل« فعل شرط، »َف

ن حرَف الّلم اّلذي ل ُیْسِکُن الفعَل المضارَع:  16 َعّیِ

. یالکالمالَحّقِ
َ
2(ِلَنْسَتِمعإل  ِلالمؤمنون

َ
َیَتوّک

ْ
ِهَفل

ّ
یالل

َ
)1َعل

ْیُکمِمْنَحَرٍج
َ
ُهِلَیْجَعلَعل

ّ
)4ماُیریُدالل ِم.

ْ
فيالّصِف:ِلَتْجَتِهدالطالباُتفيَسبیِلالِعل

ُ
مة

َّ
3(قالتالمعل

کن: کن نمی کند معین  ع را سا که فعل مضار ـ ( را   حرف المی )ِل

گوش دهیم. 2( باید به سخن حق  کنند.  1( و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل 

4( خداوند نمی خواهد بر شما تنگ بگیرد )دشواری قرار دهد(. کنند.  گفت: دانش آموزان باید در راه علم تلش  کلس  3( معّلم در 

گزینۀ »4« الم امر نیست. کن تبدیل می شود. در این تست فقط  ــ ( باشد به سا ـُ گر ضمه )ــ ع بیاید، آخر فعل ا گر الم امر بر سر فعل مضار   ا

« می آید. ّمَ
ُ
 در اول جمله، اولین فعل در جمله یا بعد از ویرگول )،( یا حرف »ف، و، ث

ً
 الم امر )ِلـ( معموال

گزینه ها: بررسی سایر 

ـ(آخرعارضیاست؛بعدازحرف»ف«آمدهاست. ــ ـِ کسره)ـــ ِل«المامراستو
َ
یتوّک

ْ
گزینۀ »1«:»َفل

کنمیکند. گزینۀ »2«:»ِلَنْسَتِمْع«دراولجمله،المامراستوآخرفعلراسا

کنمیکند. گزینۀ »3«:»ِلَتْجَتِهْد«دراولجمله،المامراستوآخرفعلراسا
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 به معنای »داشتن«

ـِ «، »ِعنَد« یا »َلَدی« معنای داشتن می دهد. فعل ماضی »کاَن« + »ل

کاَن َلَدّيَ جّواٌل: تلفن همراهی داشتم. : تختی چوبی داشتم.  کان ِعندي َسریٌر َخَشِبّيٌ ٍة: یک انگشتر نقره داشتم. 
َ

کاَن لي خاَتُم ِفّض

کاَنْت( ولی فعِل بعد از آن،  کمکی »کاَن« و فعل بعد آن بیاید، فعل »کاَن« به صورت مفرد و هم جنس اسم بعد از خود می آید )کاَن -  هرگاه اسمی بین فعل 

هم از نظر جنس و هم از نظر عدد با اسم مطابقت می کند؛ مثال:

کودکان به خانه هایشان رفته بودند. کاَن األطفاُل قد َذهبوا إَلی بیوتِهم: 

« به معنی »گویا« و »مانند« است؛ مثال:  ّنَ
َ
گرفت. »کأ « اشتباه  ّنَ

َ
  1 فعل ناقصۀ »کان« را نباید با حرف مشّبه بالفعِل »کأ

َمْرجاُن : آنان مانند یاقوت و مرجان اند. )گویا آنان یاقوت و مرجان اند(.
ْ
یاقوُت و ال

ْ
ُهّنَ ال

َ
 کأّن

که فعل ناقص نیستند، اشتباه نگیرید. ُن« به معنی »تشکیل شد«  َن، َیَتَکّوَ کرد« و »َتَکّوَ ُن« به معنی »تشکیل داد، ایجاد  َن، ُیَکّوِ  2 فعل ماضی »کاَن« را با »َکّوَ

ْصَبَح« و شیوۀ ترجمۀ آن ها
َ

 آشنایی با افعال »صاَر« و »أ
ْصَبَح« به معنای »شد« هستند؛ مثال:

َ
»صاَر« و »أ

ًة: از آسمان آبی را فروفرستاد پس ]به وسیلۀ آن[ زمین سرسبز می شود. رُض ُمْخَضّرَ
َ
ماِء ماًء فُتصِبُح األ ْنَزَل ِمَن الّسَ

َ
أ

کردند، پس مدرسه تمیز شد. ّلُب َمْدَرَسَتُهم َفصاَرِت الَمْدَرَسُة َنظیَفًة: دانش آموزان مدرسه شان را تمیز  َف الّطُ
َ

َنّظ

ْصَبَح« حرف زائد دارد و بقیه حرف زائد ندارد.
َ
 از میان افعال ناقصه فقط فعل ناقصۀ »أ

 آشنایی با فعل »َلیَس« و شیوۀ ترجمۀ آن
که در دل هایشان نیست و خدا به آن چه پنهان می کنند  َیُقولوَن ِبأفواِهم ما َلْیَس في ُقلوِبِهم َو الُلَ أْعَلُم ِبما َیْکُتموَن: با دهان هایشان چیزی را می گویند 

دانا تر است.

ـ « یا »ِعند« معنی »ندارد« می دهد؛ مثال: ْیَس + »ِل
َ
  1 ل

کتابی ندارم. کتاٌب:  ْیَس ِعندي 
َ
ل

که به آن دانشی ندارم. که از تو چیزی بخواهم  گفت: پروردگارا، من به تو پناه می برم ]از این[   :ٌم
ْ

ْیَس لي ِبِه ِعل
َ
َك ما ل

َ
ل

َ
سأ

َ
ْن أ

َ
 ِبَك أ

ُ
 رَبّ إّني أعوذ

َ
قال

ْیَس + »هناك« معنی »وجود ندارد« یا »نیست« می دهد؛ مثال:
َ
 2 ل

 ِلحاجاِت اإلنساِن و لکّن المصاِدَر محدودٌة: برای نیاز های انسان حّدی وجود ندارد در حالی که منابع محدود است.
ٌ

ْیَس هناك َحّد
َ
ل

 3 افعال ناقصه هرگز فاعل و مفعول نمی گیرند و بررسی الزم و متعدی یا معلوم و مجهول بودن در مورد آن ها وجود ندارد.

یَس« فقط صرف ماضی دارد.
َ
ع و امر نیز دارند، اما »ل ْصَبَح« عالوه بر صرف ماضی، مضار

َ
 4 »کان، صار، أ

فعاِل الّناقصة:
َ
 1 َعّیِن العبارَة اّلتي لیَس فیها فعٌل ِمَن األ

َرؤوٌفَرحِیٌم
َ
ُکمل رّبَ ْنُفِسإّنَ

َ ْ
األ ِبِشّقِ

ّ
ْمَتُکوُنواباِلغیِهإال

َ
ٍدل

َ
یَبل

َ
ُکْمإل

َ
ْثقال

َ
أ

ُ
)1وَتْحِمل

ْننیأَس.
َ
َفل

ً
َسیکوُنَزهوقا

َ
الباطل ّنَ

َ
2(إْنُنؤِمْنبأ

َمِمنالّظلماِتإلیالّنوِر.
َ
جوَممصابیُحُتْخِرُجالعال َقَمَروالّنُ

ْ
ْمَسوال

َ
ّنالّش

َ
کأ )3

ْنُفِسِهْمنادمیَن
َ
َسّرواِفيأ

َ
ْمٍرِمْنِعْنِدِهَفُیْصِبحواَعلیماأ

َ
ْوأ

َ
ِتـَيبالَفْتِحأ

ْ
ْنَیأ

َ
ُهأ

ّ
)4َفَعسیالل

کن: که در آن فعلی از افعال ناقصه نیست معین   عبارتی را 

که جز با مشقت بدن ها نمی توانستید بدان برسید قطعًا پروردگار شما رئوف و مهربان است. 1( و بارهای شما را به شهری می برند 

که باطل از بین رفتنی خواهد بود، هرگز ناامید نخواهیم شد. گر ایمان داشته باشیم  2( ا

که جهان را از تاریکی ها به ]سوی[ نور بیرون می آورد. گویا خورشید و ماه و ستارگان چراغ هایی هستند   )3

گردند. 4( امید است خدا از جانب خود پیروزی یا امر دیگری را پیش آورد تا ]در نتیجه آنان[ از آن چه در جان هایشان نهفته داشته اند پشیمان 

که در ظاهر تقریبًا شبیه فعل ناقص »کاَن« است. « جزء حروف مشبهة بالفعل است  ّنَ
َ
  »کأ

گزینۀ »4« »ُیْصِبحوا« افعال ناقصه هستند. گزینۀ »2« »َسیکوُن« و در  گزینۀ »1« »َلْم تکوُنوا«، در  گزینه ها: در  بررسی سایر 
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ن حاًل َیْخَتِلُف نوُعها َعِن الباقي:   8 َعّیِ

.
ً
َمِلِمْنهذاالُعْنواِن،َوِبقَيحزینا

َ
ْنِبوِبَخْیَبِةاأل

َ
ِبالّذ

ُ
2(َشَعَرنوِبل  ْوَن

َ
ْعل

َ
نُتُماأل

َ
)1َوالَتِهُنواَوالَتْحَزنواَوأ

وشکروُهضاِحکین.
ً
الّسیُدالمدیُرالتالمیَذُمْبَتِسما

َ
4(ِاْسَتْقَبل کبیَنأْوُمشاًة. ِمَنالناِسَیسیروَنرا

ٌ
3(الَمْوِکُبَجماعة

کن: که نوع آن با بقیه متفاوت است معین   حالی را 

1( و سست نشوید و اندوهگین نشوید در حالی که شما برترید. 

کرد و اندوهگین باقی ماند.  گناه و ناامیدی  2( نوبل با این عنوان احساس 

که سواره یا پیاده حرکت می کنند.  کاروان جماعتی از مردم است   )3

کردند. کرد و آن ها خندان از او تشکر  4( آقای مدیر از دانش آموزان با لبخند استقبال 

گزینه ها:    بررسی 

گزینه حال »جملۀ اسمیه« است.  که در این  ْعَلوَن« خبر است 
َ
ْعَلوَن« »و« حالیه، »أنتم« مبتدا، »األ

َ
گزینۀ »1«: »و أنتم األ

گزینۀ »2«: »َحزینًا« حال مفرد و مرجع آن »هو« مستتر در »َبِقَي« است. 

ِکبیَن« حال مفرد و مرجع آن ضمیر »و« در »َیسیروَن« است و »ُمشاًة« معطوف به حال است.  گزینۀ »3«: »را

گزینۀ »4«: »ُمْبَتِسمًا« حال مفرد و مرجع آن »السّیُد« و »ضاِحکیَن« حال مفرد و مرجع آن ضمیر »واو« در »شکروا« است. 

حیَح عن أسلوِب الحاِل: ن الّصَ  9 َعّیِ

ْنِترِنتُمشتاَقَتیِن.
ْ

ةٍفياإل مّیَ
ْ
ٍةِعل

َ
2(هاتاِنالبنتاِنقاَمتاِبجْول بي،ِلَمتبکي؟

َ
:یاأ

ً
َبة واِلَدُهُمَتَعّجِ

َ
ل

َ
1(َنَظَرعارٌفإلیواِلَدْیِه،َفَسأ

ماَمَمْصَنٍعفيُمحافظِةمازندراَنُمبَتِسَمْیِن.
َ
4(َوَقَفالُمَهْنِدسوَنالّشباُبأ ِرْجليُتؤِلُمني. ّنَ

َ
ُمأ

َ
ْنَتَتْعل

َ
تي!الکهُفَیَقُعَفْوَقَجَبٍلمرَتَفٍعوأ 3(یاُبنّیَ

کن:   ] گزینۀ[ درست را دربارۀ اسلوب حال معین 

گریه می کنی؟ کرد: ای پدرم، برای چه  1( عارف به پدر و مادرش نگریست پس با تعّجب از پدرش سؤال 

گردش علمی در اینترنت پرداختند.  2( این دو دختر با اشتیاق به یک 

کوهی بلند قرار دارد در حالی که تو می دانی پای من درد می کند.  3( ای دخترکم، غار در باالی 

کارخانه ای در استان مازندران لبخندزنان ایستادند )ایستاده اند(. 4( مهندسان جوان در مقابل 

گزینه ها:    بررسی 

َل« از نظر جنس مطابقت ندارد و درست آن »متعجبًا« است. 
َ
َبًة« حال است اّما با مرجعش یعنی ضمیر »هو« در فعل »َسأ گزینۀ »1«: »ُمَتَعّجِ

که از نظر عدد و جنس با مرجعش )صاحب  حال( یعنی ضمیر »ا« در »قاَمتا« مطابقت دارد.  گزینۀ »2«: »ُمشتاَقَتْیِن« حال مفرد است 

ْنِت تعلمیَن« است زیرا صاحب حال للمخاطبة است. 
َ
ْنَت َتْعَلُم« جملۀ اسمیۀ حالیه است و درست آن »و أ

َ
گزینۀ »3«: »و أ

که جمع مذکر است از نظر تعداد مطابقت ندارد و درست  گزینۀ »4«: »ُمْبَتِسَمْیِن« حال مفرد است )از نظر تعداد مثنای مذکر( اّما با مرجعش »الُمَهندسوَن« 

آن »ُمْبَتِسمیَن« )جمع مذکر( است. 

 َعِن الحاِل َو َمْرَجِعها: 
َ
ِن الَخَطأ  10 َعّیِ

َفیِنفيالُغرفةناِشطیَنفيواجباِتـِهم.
َ

2(َشاَهْدُتالُمَوّظ .
ً
َمْزَرَعِةنشیطا

ْ
َمنصوٌرفيال

َ
1(ِاْشَتَغل

عندالباب.
ً
حزینا

ً
َفررأیُتمحّمدا علیالّسَ

ً
ُکْنُتعازما 4(لّما .

ً
لیَنعلیَرّبِـهمدائما الِمَذُةُمتوّکِ 3(یعیُشالّتَ

کن:    ] گزینۀ[ اشتباه را دربارۀ حال و مرجعش معین 

کردم.  کارهایشان فعال مشاهده  کارمندان را در  2( در اتاق،  کار می کند.   1( منصور در مزرعه با نشاط 

4( زمانی که عازم سفر بودم محمد را ناراحت نزدیک در دیدم. 3( دانش آموزان همواره با توکل بر پروردگارشان زندگی می کنند.  

َفْیِن( از نظر تعداد همخوانی ندارد و درست آن »ناِشَطْیِن« است.
َ

َفْیِن« مفعول است اما حال )ناِشطیَن( با مرجعش )ُمَوّظ
َ

  »ُمَوّظ

« هر دو اسم خاص و معرفه )علم( و شایستۀ صاحب حال واقع شدن هستند و با دیدن تنوین نباید آن ها را با اسم 
ً
که »منصوٌر« و »محّمدا کنید   دقت 

نکره اشتباه بگیریم.
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 مفعول مطلق

کید بر انجام فعل یا بیان نوع وقوع فعل به کار می رود. که غالبًا از جنس و ریشۀ فعل جمله اش است و برای تأ مصدری 

کید بر وقوع فعل می آید. که برای تأ ، ًة« از جنس فعل جملۀ خود است 
ً
کیدی: مصدری با نشانۀ »ا مفعول مطلق تأ

،  بی شک، بی گمان و نیز کاماًل« بر سر فعل ترجمه می شود؛ مثال:
ً
، قطعا

ً
کید »حتما کید بر انجام شدن فعل است و با آوردن قیدهای تأ کیدی برای تأ  مفعول مطلق تأ

 تنزیاًل: فرشتگان بی شک فرود آورده شدند.
ُ

َمالِئَکة
ْ
 ال

َ
ل  ُنّزِ گفت.   سخن 

ً
: خدا با موسی قطعا

ً
 ُه موسی تکلیما

ّ
َم الل

َّ
َکل  

: از خدا بی گمان آمرزش خواستم.
ً
 َه ِاستغفارا

ّ
ْرُت الل

َ
ِاْسَتْغف کنید.   یاد 

ً
: خدا را حتما

ً
 َه ِذْکرا

ّ
ذکروا الل

ُ
 ا

ـــ ، َة« از جنس فعل جملۀ خود است و برای بیان نوع وقوع فعل به کار می رود. ـَ ، ًة، ـــ
ً
مفعول مطلق نوعی )بیانی(: مصدری با نشانۀ »ا

، ًة« است.
ً
که نشانۀ آن »ا بعد از مفعول مطلق نوعی، »صفت یا مضاف الیه« می آید 

 مفعول مطلق ترجمه نمی شود، بلکه صفت آن به صورت قیدی بر سر فعل ترجمه می شود؛ مثال:
ً
 در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی، که با صفت همراه است، معموال

کنید. : خدا را بسیار یاد 
ً
کثیرا  

ً
 َه ِذْکرا

ّ
ذکروا الل

ُ
 ا

: مادر برای تربیت فرزندانش بسیار تالش می کند.
ً
 باِلغا

ً
والِدها اْجِتهادا

َ
ّمُ ِلَترِبَیِة أ

ُ
َتْجَتِهُد األ

: از خدا صادقانه آمرزش خواستم.
ً
 صادقا

ً
 َه اْسِتْغفارا

ّ
ْرُت الل

َ
ِاْسَتْغف

کن.  َجمیاًل: به زیبایی صبر 
ً
اْصِبْر َصْبرا

َ
ف

: رزمندگان ایرانی به سوی میدان های نبرد به سرعت روانه شدند.
ً
 َسریعا

ً
َق الُمقاِتلوَن اإلیرانّیوَن نحو ساحاِت الِقتاِل اْنِطالقا

َ
ِاْنَطل

« یا »ًة« است. نشانۀ مفعول مطلق نوعی با صفت، »اً

که با مضاف الیه همراه است، از قیدهایی »مانند،  همانند، چون، همچون و ...« استفاده می کنیم؛ مثال:  در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی 

 َه استغفاَر الّصاِلحیَن: از خدا مانند درستکاران آمرزش خواستم.
ّ

ْرُت الل
َ

ِاْسَتْغف

ُسوِد: قهرمانان مانند شیران به دشمن هجوم می بردند.
ُ
 األ

َ
 ُیهاِجمون الَعُدّوَ ُمهاَجَمة

ُ
بطال

َ
کاَن األ

ـــ « یا »َة« است. ـَ نشانۀ مفعول مطلق نوعی با مضاف الیه، »ـــ

، ًة + صفت اً

ـــ ، َة + مضاف الیه ـَ ـــ
مفعول مطلق

کیدی برای رفع شک از اصل وقوع فعل به کار می رود.  1 مفعول مطلق تأ

کیفّیت وقوع فعل( به کار می رود.  2 مفعول مطلق نوعی برای بیان نوع وقوع فعل )بیان 

کرد.  3 مفعول مطلق را نباید به صورت مفعول ترجمه 

 4 مفعول مطلق ناظر به فعل جمله است، نه فاعل، مفعول یا ... .

کیفّیت وقوع فاعل، مفعول یا نایب فاعل باشد، به دنبال حال )قید حالت( می گردیم نه مفعول مطلق. گر سؤال دربارۀ   5 ا

 6 مفعول مطلق باید از مصدر همان فعل باشد. 

 7 مفعول مطلق جزء ارکان اصلی جمله نیست و حذف آن آسیبی به پیکرۀ مفهوم نمی زند.

 تیپ شناسی سؤاالت مفعول  مطلق

تیپ سؤاالت زیر را به خاطر بسپارید تا در تشخیص موارد مطلوب در تست ها دچار سردرگمی نشوید:

کیدی ْن ما فیه اهتمام و عنایة علی »وقوع الفعل« فقط  مفعول مطلق تأ َعّیِ

کیفیة وقوع الفعل  مفعول مطلق نوعی ُن  ْن ما ُیَبّیِ َعّیِ کیدی  کید ِللفعل  مفعول مطلق تأ ْن ما فیه تأ َعّیِ

ِن المفعول المطلق للبیان  مفعول مطلق نوعی َعّیِ کیدی  کید علی وقوع الفعل  مفعول مطلق تأ ْن ما فیه تأ َعّیِ

مبحث 20: مفعول مطلق
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و ترکیب( و تحلیل صرفی )تجزیه  مبحث 21: اعراب 

سوا«:  ت37 »ل َتَجّسَ

ُه»أنتم«
ُ
وفاعل

ٌ
/فعل مضاِرٌع)للّنهي(،معلوٌم،متعّدٍ

ٌ
2(فعل 

ٌ
وفاعل

ٌ
،مضارٌع،معلوٌم،بزیادةحرفیِن/فعل

ٌ
1(فعل

هضمیرالواو
ُ
وفاِعل

ٌ
ل،بزیادةَحْرفْیِن/فعل أمٍر،ِمنبابَتَفّعُ

ُ
4(فعل 

ٌ
وفاعل

ٌ
مضارٌع)للّنهي(،ِمنبابتفعیل،بزیادِةَحْرَفیِن/فعل

ٌ
3(فعل

  جاسوسی مکنید:

گزینه ها: بررسی سایر 

گزینۀ »2«: فعٌل و فاِعُلُه »أنتم«  فعٌل و فاِعُلُه »واو«

ل گزینۀ »3«: ِمن باب تفعیل  ِمن باِب َتَفّعُ

ٌع )للّنهي( گزینۀ »4«: فعُل أمٍر  فعٌل مضار

ع به حساب می آید. که فعل امر خود یکی از انواع فعل در زبان عربی است اما فعل نهی جزو دستۀ افعال مضار  1- همیشه به خاطر داشته باشید 

سوا« بوده است. که در اصل »ال َتَتَجّسَ ل است  ّعُ
َ

سوا« فعل نهی از باب َتف 2- »ال َتجّسَ

 أجب عن األسئلة التالیة بما یناسب هذه العبارة: )40-38(

ْو ِبإشارٍة!«:
َ
ُکَر ُعیوَب اآلَخریَن بکلٍم َخفّيٍ أ

ْ
ْن ل َنذ

َ
»َو أ

 با آن چه برای این عبارت مناسب است، به سؤال های زیر پاسخ بده: )40-38(

که عیب های دیگران را با سخنی پنهان یا با اشاره یادآوری نکنیم.

ُکَر«:
ْ

 ت38 »َنذ

ٌ
وفاعل

ٌ
،مجّردثالثي،للغائبیَن/فعل 2(مضارٌع،متعّدٍ 

ٌ
وفاعل

ٌ
ممعالغیر/فعل

ّ
،للمتکل ،مضارٌع،متعّدٍ

ٌ
1(فعل

ُه»نحن«المستتر
ُ
وفاِعل

ٌ
4(مضارٌع،معلوٌم،الزٌم،متکلممعالغیر/فعل ُهمحذوف

ُ
وفاِعل

ٌ
،معلوٌم،متعٍد/فعل

ٌ
3(فعل

که یادآوری نکنیم:   

گزینه ها: بررسی سایر 

گزینۀ »2«: للغائبیَن  للمتکّلم مع الغیر

گزینۀ »3«: فعٌل و فاعُلُه محذوٌف  فعٌل و فاعُلُه ضمیر »نحن« المستتر

گزینۀ »4«: الزٌم  متعّدٍ

 ت39 »ُعیوَب«:

ٌ
2(اسٌم،جمُعتکسیٍر)مفرُدُه:َعیب(/فاعل  

ٌ
1(اسٌم،مفرٌد،مذکٌر/مفعول

ٌ
4(جمُعتکسیٍر)مفرُده:عائب(،مذکٌر/مفعول 

ٌ
3(اسٌم،جمُعتکسیٍر)مفرُدُه:َعیب(،مذکٌر/مفعول

  عیب ها:

گزینه ها: بررسی سایر 

گزینۀ »1«: مفرٌد  جمُع تکسیٍر )مفرُدُه: َعیب(

گزینۀ »2«: فاعٌل  مفعوٌل

گزینۀ »4«: مفردُه: عائب  مفرُده: َعیب

 ت40 »اآلَخریَن«:

2(جمٌعسالٌم)مفرُده:اآلخر(،مذکٌر،اسُمفاعٍل/مضاٌفإلیه 1(اسٌم،جمُعتکسیٍر)مفرُدُه:اآلخر(،اسُمتفضیٍل/مضاٌفإلیه
ٌ

/مفعول
ٌ

4(اسٌم،جمٌعسالٌمللمذّکر،مذکٌر،اسُمتفضیٍل،معرفة 3(جمٌعسالٌم)مفرُده:اآلخر(،مذکٌر،اسُمتفضیٍل/مضاٌفإلیه

  دیگران:

گزینه ها: بررسی سایر 

گزینۀ »1«: جمُع تکسیٍر )مفرده: اآلَخر(  جمٌع سالٌم للمذّکر

گزینۀ »2«: اسُم فاعٍل  اسُم تفضیٍل

گزینۀ »4«: مفعوٌل  ُمضاٌف  إلیه
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حیَح في َضبِط حرکاِت الکلماِت: ِن الّصَ  28 َعّیِ

!
ً
ُهَدؤوبا

َ
َعَمل

َ
ْمُتْضِعْفَعْزَمُه،َفَقْدواِصل

َ
ل

ُ
حاِدَثة

ْ
2(هِذِهال ِةِلَیْمَنْعاْنفجاَرها! ماّدَ

ْ
ِفِرُدُمْنُذِصَغِرِهِبٰهِذِهال

ْ
ل
َ
أ 1(قدِاْهَتّمَ

َیوَم!
ْ
فاِئَزَفِرحیَنال

ْ
جوَنَفریَقُهُمال ُمَتَفّرِ

ْ
ُعال 4(ُیَشّجِ ِة! ماّدَ

ْ
خریِببهِذِهال َقْتِلَوالّتَ

ْ
َدواُتال

َ
َکُثَرْتأ ُحروَبو

ْ
3(ِاْزداَدِتال

کن: کلمات، معین   ] گزینۀ[ درست را در حرکت گذاری 

کند. کودکی اش به این ماّده توجه نموده است تا از انفجار آن جلوگیری  1( آلفرد از زمان 

کارش را پی در پی )بی وقفه( ادامه داد.  2( این حادثه اراده اش را ضعیف نکرده، و 

کشتار و تخریب با این ماده افزایش یافت.  3( جنگ ها زیاد شد و وسایل 

4( تماشاچیان امروز با خوشحالی تیم برنده شان را تشویق می کنند.

گزینه ها:   بررسی سایر 

ـــ شده است. »ِلَیْمَنْع  ِلَیْمَنَع« ـْ کن ـــ ـــ به غلط سا ـَ که به جای فتحه ـــ ـ « در »ِلَیْمنَع« حرف ناصبه است  گزینۀ »1«: »ِل

گرفته است، درست آن »واَصَل« است.  ـــ  ـِ کسره ـــ ـــ ،  ـَ که »عین الفعل« بجای فتحه ـــ گزینۀ »2«: »واِصَل« فعل ماضی باب »مفاَعَلة« است 

گرفته است. »الُحروَب  الحروُب« ـــ  ـَ ـ ، فتحه ـــ ــ ـُ که به غلط به جای ضّمه ـــ ْلُحروَب« فاعل است  گزینۀ »3«: »اَ

حیَح في َضبِط حرکاِت الکلماِت: ِن الَصّ  29 َعّیِ

ناِمْنِثماِرها!
ْ
َکل

َ
،َفَنْحُنأ

ً
شجارا

َ
ِخروَنأ

ْ
َعجوُز:َغَرَساآل

ْ
ال

َ
2(قال َمْصَنِع!

ْ
الُمْجَتِهدوَنَیْشَتِغلوَنفيال

ُ
َعّمال

ْ
1(ال

َکُثَرَغال! ُهإذا َدُب؛فإّنَ
َ
األ

ّ
َکُثَرإال َشيٍءَیْرُخُصإذا

ُّ
ُکل )4 َبْعَدَعْشِرَسَنواٍت!

ّ
هاالُتْثِمُرعادًةإال ّنَ

َ
ُمأ

َ
الَتْعل

َ
3(أ

کن: کلمات، معین   ] گزینۀ[ درست را در حرکت گذاری 

کار می کنند.  کارخانه  کارگران تلشگر در   )1

کاشتند و ما از میوه هایشان خوردیم. گفت: دیگران درختانی را  2( پیرمرد 

که آن ها به طور معمول میوه نمی دهند مگر بعد از ده سال. )آن ها به طور معمول تنها بعد از ده سال میوه می دهند.( 3( آیا نمی دانی 

گران می شود.  4( هر چیزی ارزان می شود زمانی که زیاد شود به جز ادب؛ زیرا آن زمانی که ]ادب[ زیاد شود، 

گزینه ها:   بررسی سایر 

گزینۀ »1«: الَعّمال  الُعّمال؛ »الُعّمال« جمع مکسر و مفرد آن »العاِمل« است. 

ة« است. 
َ

َعل
َ
ّعال و ف

ُ
 جمع مکسر آن »ف

ً
 اسم فاعل معموال

که  گزینه به معنی »دیگران« است  گزینۀ »2«: اآلِخروَن  اآلَخروَن؛ »آِخر« اسم فاعل به معنی »پایان، انتها« است اّما »آَخر« به معنی »دیگر« و در این 

باید »اآلَخرون« ذکر می شد.

ـ (. ــ ـَ دَب؛ »األدب« مستثنی و اعراب مستثنی منصوب است )ـــ
َ
َدُب  األ

َ
گزینۀ »4«: األ

 في َضبِط حرکاِت الکلماِت:
َ
ِن الَخَطأ  30 َعّیِ

ها! ّمَ
ُ
َوُتساِعُدأ

ً
فيأداِءواِجباِتهاراضیة

ُ
2(َتْجَتِهُدالّطاِلَبة یرانّیوَنَرَجعواِمَنالُمساِبَقِةُمْبَتِسمیَن!

ْ
َعبوَناإل

ّ
لال

َ
1(ا

یراِن! یالّطَ
َ
ذيَیْقِدُرَعل

ّ
َوحیُدال

ْ
بوُنال

َّ
َحَیواُنالل

ْ
ُخّفاُشهَوال

ْ
ل
َ
4(ا !

ٌ
صوتّیة

ٌ
حبال

َ
هاأ

َ
ْیَسْتل

َ
َبْکماُءل

َ
رافة الّزَ 3(إّنَ

کن: کلمات، معین   ] گزینۀ[ اشتباه را در حرکت گذاری 

1( بازیکنان ایرانی از مسابقه با لبخند بازگشتند.

کمک می کند.  2( دانش آموز در انجام تکالیفش با خشنودی تلش می کند و به مادرش 

3( همانا زرافه الل است و تارهای صوتی ندارد. 

کند.  که می تواند پرواز  4( خفاش تنها حیوان پستانداری است 

که به غلط »فاَعل« ذکر شده است. »الّلَعبوَن  الّلِعبوَن« /  که باید بر وزن »فاِعل« باشد    »الّلِعبوَن« اسم فاعل از ثلثی مجرد است 

الُمساِبَقة مصدر باب مفاعلة و عین الفعل آن مفتوح می باشد. »الُمساِبَقة  الُمساَبَقة«
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مبحث 24: درک مطلب

 37 من أسباب جفاف البستان و زواله أّن 

2(الفأراتتمنعإیصالالمواّدالالزمةإلیاألشجار! 1(هناكلمیکنأحدیقدرأنیواظبهویحفظه!

کلها! کانتفوقالترابوالفأراتتأ 4(البذور کانوایحافظونعلیه! 3(أوالدصاحبالبستانما

)  من أسباب )از دالیل( جفاف البستان و زواله )خشکی بوستان و نابودی آن( أّن  )این است 

کند.(  که بتواند( أن یواظبه و یحفظه. )از آن مواظبت و محافظت  1( هناك لم یکن أحد یقدر )کسی وجود نداشت 

2( الفأرات )موش  ها( تمنع )مانع می شدند( إیصال المواّد الّلزمة إلی األشجار. )از رسیدن مواد الزم به درختان.( 

کانوا یحافظون علیه. )از آن محافظت نمی کردند.(  3( أوالد صاحب البستان )فرزندان صاحب باغ( ما 

کلها. )و موش ها آن ها را می خوردند.( ک بودند( و الفأرات تأ کانت فوق التراب )بذرها باالی خا 4( البذور 

که از مزرعه  گفته است »کسی نبود  که  گزینۀ »1«  کند« پس با  کمک  که او را   که »کشاورز، مال و فرزندی نداشت    در متن آمده است 

گزینه درست است. کند« مرتبط و این  مواظبت و محافظت 

کان   38 ِصْف لنا صاحب البستان: 

شيءیراه!
ّ

کل سّیئالخلقیشتم
ً
2(غنّیا مافیها،لکّنهلمیکنیقدرأنیراها!

ّ
کل 1(محّبالطبیعةو

!
ً
فيعملهلکّنهلمیکنمأیوسا

ً
4(وحیدا یکرهالحیاةومافیهامنالمخلوقات!

ً
مبغوضا

ً
3(متشائما

کان )بود(  کن برای ما( صاحب البستان )صاحب باغ را(:   صف لنا )توصیف 

کّل ما فیها )و هر آن چه در آن بود(، لکّنه )ولی او( لم یکن یقدر )نمی توانست( أن یراها )آن را ببیند(.  1( محّب الطبیعة )دوستدار طبیعت( و 

که می دید(.  کّل شي ء  یراه )هر چیزی را  2( غنّیًا سّیئ الخلق )ثروتمند و بداخلق( یشتم )دشنام می داد( 

3( متشائمًا )بدبین( مبغوضًا )منفور( یکره الحیاة )بدش می آمد از زندگی( و ما فیها من المخلوقات )و آن چه از مخلوقات در آن است(. 

کارش تنها بود( لکّنه لم یکن مأیوسًا )ولی ناامید نبود(.  4( وحیداً في عمله )در 

گزینۀ »4« می تواند درست باشد. گزینه های موجود فقط  کشاورز اشاره شده است و با توجه به  که در آن به تنهایی    با توجه به متن 

کان یأتي بالبذور؟:  39 من 

2(اللعیناتالمخفّیة  1(الریاح

ح
ّ

4(الفال  3(الفأرات

کسی بذرها را می آورد؟(: کان یأتي بالبذور؟ )چه   من 

2( الّلعینات المخفّیة )لعنتی های مخفی(  1( الریاح )بادها(  

4( الفّلح )کشاورز( 3( الفأرات )موش ها(  

ک پنهان می کردند، اّما آن ها را فراموش می کردند. بنابراین  گفته شده است، موش ها دانه ها را می آوردند و زیر خا که در متن    همان طور 

گزینۀ »3« درست است.

 40 ما هو مفهوم النّص؟:

2(الحسرةسالحمنالحیلةله! !وهوخیرلکم
ً
)1عسیأنتکرهواشیئا

4(منصبرفيحیاتهنالماطلبه! 3(التعجل،فإّنالعجلةمنالشیطان!

 ما هو مفهوم النّص؟ )مفهوم متن چیست؟(

1( عسی )چه بسا( أن تکرهوا شیئًا )از چیزی بدتان بیاید( و هو خیر لکم )در حالی که آن برایتان خوب و باعث خیر باشد(. 

که( ال حیلة له )هیچ چاره ای ندارد(.  کسی است  2( الحسرة )حسرت( سلح من )سلح 

3( ال تعجل )عجله مکن( فإّن العجلة من الشیطان )زیرا عجله از ]جانب[ شیطان است(.

کند( نال ما طلبه )به آن چه می خواهد، دست می یابد(. 4( من صبر في حیاته )هرکس در زندگی اش صبر 

گزینۀ »1« درست است. که موش های لعنتی باعث خیر شدند،    با توجه به متن 
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کنکورهای رسارسی 98

سراسری ریاضی 98

 عّین األصّح و األدّق في الجواب للترجمة من أو إلی العربیة )1 - 10(
-1-:... کم اللّ ُه و رسوله و الّذین آمنوا ！إنّما ولیُّ

1( ولّی شما فقط اهلل است و رسول او و کسانی که ایمان آورده اند ...
2( همانا ولّی شما خداوند است و پیامبرش و هر کس ایمان بیاورد ...

3( َسرور شما بدون شک اللّ ه است و پیامبر و آن که ایمان آورده است ...
4( به درستی که خداوند َسرور شما است و رسول او و کسی که ایمان آورده است ..

کم بخاُر الماء في الّسماء و یتشّکل منه الغیُم الّذي یُعّد منشأ المطر!«:-2- »یَترا
کم می شود و از آن ابر تشکیل می گردد که منشأ باران به شمار می آید! 1( بخار آب در آسمان مترا

کم آسمان هستند که ابر را تشکیل می دهند و همان منشأ باران به شمار می آیند! 2( این بخارهای مترا
کم شده است ابرها به وجود می آیند و آن یک منشأ برای باران است! 3( از بخارهای آبی که در آسمان مترا

کم می شود و سبب به وجود آمدن ابرها در آسمان می گردد که منشأ باران است! 4( بخار آب در آسمان مترا
»إنّها من أعجب األسماك، تغذیُتها َصعبة علی الهواة أِلنّها تُحّب أن تأکل صیَدها حیًّا!«:-3-

1( آن از ماهی های عجیبی است که تغذیه اش برای عالقمندان سخت است برای این که دوست دارد شکاِر زنده بخورد! 
2( او از شگفت ترین ماهیانی است که برای عالقمندان، غذا دادنش سخت است زیرا او خوردن زندۀ شکار را دوست دارد!

3( او از ماهیان شگفت آوری است که برای عالقمندان، تغذیه اش سخت دشوار است زیرا زنده خوردِن صید را دوست دارد!
4( آن از عجیب ترین ماهی هاست، غذا دادن به او برای عالقمندان دشوار است زیرا دوست دارد که صید خود را زنده بخورد!

»إّن ِمن اُخلص الّناس َمن تَجري ینابیُع الحکمة من قلبه علی لسانه!«:-4-
1( از مردم بااخالص تر کسی است که چشمه های حکمتی از قلب وی بر زبانش روانه شود!

2( کسی که چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری می شود، از خالص ترین مردم است!
3( از خالص ترین مردمان کسی است که چشمه های حکمت از قلب او بر زبان وی جاری شده باشد!
4( کسی که چشمه های حکمت را از قلب خویش بر زبان روانه سازد، از بااخالص ترین مردمان است!

»ال تَستشر الکّذاَب، فإنّه کالّسراب یقرِّب علیك البعیَد و یُبعد علیك القریَب!«:-5-
1( با شخص کّذاب مشورت مکن، زیرا او چون سراب است، دور را بر تو نزدیک می نمایاند و نزدیک را دور!

2( دروغزن را مورد مشورت خویش قرار نده، چه او همچون سراب بعید را به تو نزدیک می نمایاند و قریب را دور!
3( با شخص دروغگو مشورت نکن، چه او مانند سراب دور را به تو نزدیک می کند و نزدیک را از تو دور می سازد!

4( کّذاب را مشاور خود قرار مده، زیرا او مانند سراب است که بعید را به تو قریب می کند و قریب را از تو بعید می سازد!
ر في نفسي هل یُمکن أن تکون قد ُخلقت الّسماُء و األرض و کلُّ ما فیهما من دون حکمة!«:-6- »کنُت اُفکِّ

1( با خویش در اندیشه ام که آیا امکان دارد این آسمان و زمین و همه چیز که در آن هاست بی حکمت خلق شود!
2( با خودم فکر می کنم که آیا ممکن است، آسمان و زمین و هرچه در آن هست بی حکمت خلق شده باشد!

3( با خود می اندیشیدم، آیا امکان دارد که آسمان و زمین و هر آن چه در آن ها است بدون حکمت خلق شده باشد!
4( با خویشتن خود فکر می کردم آیا ممکن است این آسمان و این زمین و آنچه که در آن هست بدون حکمت خلق شود!

»هناك کلماٌت تَجري علی أقالم بعض الّشعراء أِلّول مّرة تَدلُّ علی َمفاهیم جدیدٍة لَم یکن یَعرفها اآلخرون!«:-7-
1( کلماتی وجود دارند که برای بار اّول بر قلم های بعضی از شاعران جاری می شوند در حالی که بر مفهوم جدیدی که دیگران آنها را نمی شناسند، داللت دارد!
2( وجود دارد کلماتی که بعضی از شعرا برای اّولین مرتبه بر قلم های خود جاری می کنند که بر مفاهیمی جدید داللت می کند که آن را دیگران نمی شناختند!
3( آن جا، کلماتی است که بعضی شاعران اّولین مرتبه، بر قلم هایشان جاری می کنند و بر مفهوم جدید که دیگران آنها را نمی شناخته اند داللت دارد!
4( کلماتی هستند که بر قلم های بعضی شعرا برای اّولین بار جاری می شوند که بر مفاهیم جدیدی داللت می کنند که دیگران، آنها را نمی شناختند!

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210


	8-9
	24
	29
	38
	46
	52
	60
	69
	78
	84
	89
	106
	119
	130
	143
	154
	162
	179
	184
	202
	214
	239
	254
	287
	289



