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) نـــــــــمـآآــــــــمزآ

) )انسانی  دوازدهـم  عربـی 

1 . تَرِجمِ اْلکلماِت اّلتي تَحَتها خطٌّ
)درس اول(  الف( َدواؤَُک فیَک َو ما تُْبِصُر.  
)درس دوم(  ب( یُْستَْخَدُم الّدینامیُت فی شقِّ اْلَقنَواِت.  
)درس سوم(  ج( أْلُب َلْم یُجِلْس ِبنتَُه ِعنَْدهُ. 
)درس دوم(  د( الزَّرافُة َبْکماءُ. 

 
اُْکتُْب في اْلَفراِغ اْلکلَمَتْیِن اْلمترادفتیِن و اْلمتضاّدتیِن. )َکِلمتاِن زائِدتاِن(     2

عیر ـــَلْیَســــَخْیَبُةـمألَنِلـــجاَءْتـــَمْلَیأســـملشَّ ـْ رمَح

)درس سوم(  الف(  ≠  
)درس دوم(  ب(  =  

 
)درس اول( 3 َعّیِن الکلمَة اْلغربیَة في اْلَمْعنَی: 

 َلْحم   َعَصب   َعفاف  َعظْم  
 

)درس سوم( 4  : اُْکتُْب جمَع اْلکلمِة اّلتي تحتها خطٌّ
شاَهَد َأنوِشروان َفّلحاً َعجوزاً.

 
تَرِجم هِذِه اْلجمَل إَلی اْلفارسّیِة: 5

)درس اول(  الف( النّاُس أکفاءٌ، أبوُهم آَدم.  
)درس اول(  ٍة أْم حدیٍد.   ب( َهْل ُخِلَق اْلنساُن ِمن ِفضَّ
)درس سوم(  ج( ِاْنزََعَج الّرسوُل )ص( حیَن َرآهُ.  
)درس دوم(  د( َعلَی النساِن أْن َیْستَفیَد ِمْن التِّقنّیِة َو َیْستَْخِدَمها ِفي حیاِته. 
)درس دوم(  َهبّیِة ِلکي یَُصحَِّح َخطََأهُ.   ه ( أْلِفرُد َمنَح ثَروتَُه ِلشراء اْلجواِئز الذَّ
)درس سوم(   و( کاَنْت الّشیماءُ تَحُضُن النّبيَّ )ص( َصغیراً و تُلِعُبُه.  
)درس اول(   ز( ﴿قالوا ال ِعلَْم َلنا إنََّک أْنَت عّلُم اْلغیوِب﴾  
)درس سوم(   ح( ﴿َفِبما َرْحمٍة ِمَن اللِّه ِلنَْت َلُهم و لْو ُکنَْت َفظّاً َغلیظ اْلَقلِْب اَلْنَفّضوا ِمْن حوِلَک.﴾  
)درس دوم(  هوِل.  ط( قَْد ِاستفاَد اْلنساُن ِمْن هِذِه اْلماّدةِ في َحْفِر اْلَمناِجم و تحویِل الّتلِل إَلی السُّ
)درس سوم( ی( ما ِمْن َرُجٍل َیْغِرس غرساً ِااّل َکتََب اللّ ُٰه َلُه ِمْن اْلَْجِر قَْدَر ما َیْخُرُج ِمْن ثََمِر ذِلَک اْلَغرِس.  

 
ِاْنتِخِب الّترجمَة الصحیحة. 6

)درس اول(  الف( الِجهاَد َکِجهاِد النَّفِس. 
 1( جهادی مانند جهاد نفس نیست.   2( هیچ جهادی مانند جهاد با نفس نیست.

)درس دوم(  َجَرتْیِن.  ب( ُأشاِهُد قاسماً و ُهَو جالٌس بیَن الشَّ
 1( قاسم را می بینم، در حالی که میان دو درخت نشسته است.  2( قاسم را دیدم و او بین دو درخت نشسته است.

 
ِل اْلَفراغاِت في الّترجمِة اْلفارسّیِة.  7 َکمِّ

)درس سوم( یماَء َبْیَن اْلقاَمِة َأِو اْلَعوَدةِ.   الف( َخیََّر النّبیُّ الشَّ
پیامبر )ص( شیماء را در  یا برگشتن 

1
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) نـــــــــمـآآــــــــمزآ

)درس دوم(  ُحِف اْلَفرْنسّیِة ُعنواناً َخَطاً.   ب( َنَشَرْت إْحَدی الصُّ
یکی از روزنامه های فرانسوی عنوان اشتباهی را  . 

)درس اول( ج( ﴿ذلَک اْلکتاُب ال َرْیَب فیِه ُهدًی لِْلُمتَّقیَن﴾  
آن کتاب  هدایتی برای پرهیزگاران است.

 
8 . تَرِِجم اْلفعاَل اّلتي تَحَتها خطٌّ

)درس اول(  الف( ِاْستَغِفروا ِمْن ُذنوِبُکْم.  
)درس اول(  ب( إلهی ال تَْقطَْع َرجائي َو أْنَت رجائي.  
)درس اول(  یوَف في اْلُغرفِة.   ج( َلْم نُْجِلْس الضُّ
)درس اول( د( َلیتَُکْم تَْغِفروَن.  

)درس دوم(  ه ( ذُِکْرَت ِباْلخیِر.  
)درس دوم(  و( کانُوا َیْمتَِنعوَن َعِن النّوم.  
)درس دوم(  ز( َلْن َیتَکاتَب الزّمیلِن.  
)درس دوم(  ح( ال تَکتبي شیئاً. 

 
عیِّن اْلِفعَل المناِسَب لِْلَفراِغ. 9

)درس دوم(  الف( َهل ال  واجَبُکْم؟ )تَْکتُبواـ  تَْکتُبوَنـ  َیْکتُبوَن(  
)درس اول(  ـِ  اْلقرآَن. )َأْفَهْمـ  َأْفَهَمـ  أْفَهُم(   ب( ل
)درس سوم( ُسوا(  َسـ  َدرَّ . )َدَرَسـ  َدرَّ فِّ ج(  اَْلُمَعلّموَن ِفي الصَّ
)درس سوم( د(  التَّلمیُذ فی اْلُمستقبِل. )َلم َیْرِجْعـ  َلْن َیْرِجَعـ  ما َرَجَع( 

 
عیِِّن اْسَم ال النّافیة لِْلجنِس. 10

)درس اول(   ال َیُقوُل أَحٌد: ال ِعلَْم لي في الّدنیا. 
 

َعیِّْن خبَر اْلحرِف اْلُمَشبَّه فِی العبارة الّتالیة. 11
ِاْبَحْث َعْن َمْعنَی »اْلَعّصاَرةِ« فی اْلُمعَجمِ: َلَعلَّ اْلَکِلَمَة َمْکتوبٌة فیِه.

 
12 . َعیِِّن اْلَمَحلِّ اْلعرابیَّ لِلَکلماِت اّلتی تَْحَتها خطٌّ

)درس سوم(  الف( َنْحُن َنْغِرُس أشجاراً ِلکی َیأُکَل ِمْن ثمارِها اْلَخروَن. 
)درس دوم(  ب( اَْلُمختَرعاُت اْلَحدیَثُة ساعدِت اْلَبَشَر ِلتَْسهیِل ُأموِر اْلحیاةِ.  
)درس سوم( ج( ِاشترْیُت أنواَع اْلفاکهِة إاّل أناناَس. 
)درس دوم( ریَن وَ  رَکُبوا الّطاِئرةَ.   د( وََصَل اْلُمساِفروَن إَلی اْلَمطاِر ُمتَأخِّ

 
)درس اول و دوم(  13 عیِِّن اْسَم اْلفاِعل و اْسَم اْلمفعوِل و اْسَم الّتفضیِل و اْسَم اْلمکاِن.  

فی النساِن اْنطََوی العاَلُم اْلکْبُر 
أیُّها اْلفاِخُر َجهلً ِبالنَِّسِب 

َسَة »جائَزةِ نوِبل«  أْلِفرُد قد َبنَی ُمؤسَّ
أْسَری ِبَعْبِدِه مَن الَمسِجد الحرام
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) )انسانی  دوازدهـم  عربـی 

حیحَة. 7 ِاْنَتِخِب التَّْرَجمَة الصَّ
)درس دوم(  الف( َلْن َنْمَتنَِع َعِن اْلخروِج.  

 1( از خارج شدن امتناع نمی کنیم.  2( از خارج شدن خودداری نخواهیم کرد.
)درس اّول(    . فِّ ب( َلْم یُْجِلُسوا التَّالمیَذ فی الصَّ

 1( دانش آموزان را در کلس ننشاندند.  2( دانش آموزان در کلس ننشستند.
 

8 . تَْرِجمِ اْلفعال اّلتی تَحَتها خطٌّ
)درس سوم(  الف( َیْعتَِذروَن َعْن أعماِلِهمِ اْلَقبیحِة.  
)درس دوم(  ب( قَْد َیْذُکُر اْلُستاُذ تَلمیَذهُ اْلُقَدماءَ.  
)درس اول(  ج( کانا َیْقطَعاِن الحبال إلی ِقطٍَع صغیرةٍ.  
)درس پنجم(  د( ِهَی کاَنْت قد َرَجَعْت إَلی بیِتها.  
)درس سوم( راني.  تی تََذکَّ ه ( َجّدی َو َجدَّ
)درس چهارم(    . و( ما أْرَسلْتُنَّ کتاَبکنَّ
)درس چهارم(  ز( النّاس َسوَف َینْتَِبُهوَن عادةً.  
)درس اول( موَن أصِدقائَهم.   ح( َلْیتَُهْم یَُفهِّ

 
9 . اُْکتُِب اْلَمحلَّ اْلعرابیَّ لِما تَحَتها خطٌّ

)درس اول(   الف( ！جاِدْلُهْم ِباّلتي ِهَی أْحَسُن
)درس چهارم(  ْبُه الزََّمُن.   ْبُه اْلوالداِن صغیراً یُؤَدِّ ب( َمْن َلْم یُؤَدِّ

 
عیِِّن اْسم الفاعل، اْسَم المفعول، اسم المبالغة و اْسم التَّفضیل في العباراِت الّتالیة. 10

)درس سوم(  الف( الّتلمیُذ النّاِدموَن ِاْعتََذروا ِمْن أبیِهْم.  
)درس دوم(   َسُة جائزةِ نوبل َو اْلَمعاِمُل فی اْلمدینِة.   ب( ُبِنَی ُمْوسَّ
)درس اول( ج( اللُّه أْعلَُم َو ُهو َعّلُم اْلُغیوِب.  

 
َعّیِن المفعول المطلق َو َنوَعُه ، اْلحال، المستثنی و اْلمنادی في هِذِه اْلعباراِت. 11

)درس دوم(  الف( َذَهَبِت اْلِبنُْت إَلی اْلمدرسِة َفرِحًة.  
)درس سوم(  ب( أیُّها الفّلُح أتَأُمُل أن تعیَش في الّدنیا عیَش الْغنیاءِ؟  
)درس سوم(  ج( قََرْأُت اْلکتاَب فی اْلَمْکتََبِة ِااّل َمصاِدَرهُ. 

 
عیِِّن اْسَم اْلَحرِف اْلُمشبَّهِة بالِفْعِل و َخَبَرُه و اذُْکْر إعراَبُه. 12

)درس اول(  بیِع طویٌل فی َبلَِدنا.   َلْیَت َفصَل الرَّ
 

« فِي اْلعبارة. 13 « َو »اْلَمحلِّ اْلعرابیِّ رفيِّ حیَح في »التَّحلیِل الصَّ  َعیِِّن الصَّ
)درس اول( »ال َکنَز أْغنَی ِمن اْلقناعِة.«  

1( َکنَز: 
ٌر، َمفرٌد، ُمْعَرٌب / اسم »ال« النّافیه ِللْجنس  ب( ِاسٌم، جمُع تکسیٍر، ُمْعَرٌب / ُمبتَدٌأ َو مرفوٌع  الف( اسٌم، ُمذکَّ

2( أْغنَی:
 الف( ِفعٌل ماٍض، مفرٌد ُمذّکٌر غائٌب، معلومٌ  ب( ِاْسُم تَْفضیٍل، مفرٌد، ُمعرٌب / َخبر »ال« النّافیة ِللْجنس
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الف( ِاْجَعْل کلمًة مناسبًة لِلتَّوضیحاِت الّتالیة. 14
)درس دوم(  1(  ِعلٌْم َیْبحُث َعْن َخصاِئِص اْلموادِّ و الظّواِهِر الّطبیعیَِّة و الّطاقِة. )اَْلکیمیاءـ  اَْلفِیزیاءـُ  الطُِّب( 
)درس اول(   ُمـ  اَْلَعَصُبـ  اَْللَّْحُم(   . )اَْلدَّ 2(  َخْیٌط أَبَیُض فی اْلِجْسمِ َیجری فیِه اْلِحسُّ

ب( ِاْمَلِ اْلِفراَغ ِباْلَکِلمِة المناسبِۀ. )کلمتاِن زائدتاِن( 
ِحْفِظـــُنقیَمـــأَْحَسَنـــَقْتِل

)درس چهارم(  ـِ ُبوماِتها.   َد اْلرَُّجُل الطَّبیَعَة في الَمزارعِة ب 1( َهدَّ
)درس پنجم(  ّیتي.  لةِ َو ِمْن ُذرِّ 2( َربِّ اْجَعلْنی الَصّ

 
حیَح َو اْلَخطأ َحَسَب اْلحقیقِة. 15 َعّیِن الصَّ

نادرستدرست   )درس اّول( الف( ِللُْمؤمِن َخصلَتاِن: اْلُبْخُل َو اْلِکْذُب.  
نادرستدرست  )درس دوم(  . ب( تُْمنَُح جائَزةُ نُوبل إَلی َمْن یُفیُد اْلَبشریََّة فی َمجاالٍت کالّسلِم و الطِِّبّ
نادرستدرست )درس سوم( نوَب إاّل الّشرک ِباللِّه.  ج( الَیْغِفُر اللُه الذُّ
نادرستدرست )درس پنجم( د( نُریُد إنارةَ اْلقلِب َو اْلَعقِل ِمَن اللِّه. 

1

1

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



www.gajmarket.com

43

پاسخ آزمون )1(  )3( عربـی 

1 
ب( شکافتن کانال ها )0/25( الف( نمی بینی )0/25( 

د( الل )0/25( ج( ننشاند )0/25( 
2 

الف( راَحت ≠ جاءَْت )رفت و آمد( )0/25(
ب( َخیَبُة األَمِل = َاْلَیأس )نا امیدی( )0/25(

3 
گوشت - عصب )پی( - پاکدامنی - استخوان )0/25(

 4 َاْلَعجاِئز )پیرمردها( )0/25(
5 

الف( مردم همتا و هم مرتبه هستند، پدرشان آدم است. )0/5(
ب( آیا انسان از نقره یا آهن خلق شده است؟ )0/5(

ج( رسول )ص( ناراحت شد، هنگامی که او را دید. )0/5(
د( انسان باید از فناوری استفاده کند و آن را در زندگی اش به کار برد. )0/75(

را  اشتباه اش  تا  بخشید  جوائز طالیی  برای خریدن  را  ثروتش  آلفرد  ه ( 
تصحیح کند. )0/75(

و( شیماء پیامبر )ص( را در کودکی در آغوش می گرفت و با او بازی می کرد. )0/75(
ز( گفتند هیچ دانشی نداریم، همانا تو بسیار دانای امور نهان هستی. )0/75(

اگر  و  شدی  نرم  آنان  با  خداوند  جانب  از  رحمتی  برکت  به  پس  ح( 
تندخوی سنگ دل بودی قطعاً از دورت پراکنده می شدند. )1(

این ماده در َکندن معدن ها و دگرگونی تپه ها به دشت ها  از  انسان  ط( 
استفاده کرده است. )1(

او  اینکه خداوند برای  ی( هر مردی )شخصی( درختی را نکاشت؛ مگر 
پاداشی را نوشت به اندازۀ آن چه که از میوۀ آن نهال خارج شود. )1(

6 
الف( گزینه 2؛ ال + اسم = هیچ ............... نیست )0/25(

ب( گزینه 1؛ »و« در جمله »حالیه« است. )0/25(
7 

ب( پخش کرد )0/25( الف( ماندن - اختیار داد )0/5( 
ج( که هیچ شکی در آن نیست، )0/25(

8 
ب( َنُبر )0/25( الف( آمرزش بخواهید )0/25( 

د( بیامرزید )0/25( ج( ننشاندیم )0/25( 
و( خودداری می کردند )0/25( ه ( یاد شدی )0/25( 

ح( ننویس )0/25( ز( نامه نگاری نخواهند کرد. )0/25( 
9 

الف( تَْکتُبوَن )بعد از »َهْل« هرگز »ال« نهی نمی آید. و چون ضمیر »ُکْم« 
است، تکتبوَن صحیح است. )0/25(

ـِ« اول جمله جازمه است.( )0/25( ب( َأَفَهْم )»ل
ج( دّرس: معلّمون جمع مذکر است، پس باید فعل اول جمله مفرد مذکر 

باشد. )0/25(
د( َلن َیرَجع: َلن از ادات ناصبه است که فعل مضارع را تبدیل به مستقبل 
می نماید و با توجه به کلمۀ »مستقبل« در عبارت حتماً باید از لفظ »لن« 

استفاده شود. )0/25(

10 

اسم »ال« النّافیة: ِعلَْم / خبر »ال« النّافیة: »لی« )0/25(

11 

اسم الحروف المشّبهة: الَکلْمَة / خبرها: مکتوبٌة )0/25(

12 

الف( نحُن: مبتدا / أشجارًا: مفعول / اآلَخروَن: فاعل )0/5(
ب( الحدیثُة: صفت / تسهیل: مجرور به حرف جر / الحیاة: مضاف الیه )0/5(

ج( األناناس: مستثنی و منصوب )0/5(
د( ُمتأخرین: حال و منصوب به »یا« )0/5( مرجَع الحال: َاْلمسافروَن

13 

سة / اسم التفضیل: األکَبر / اسم  اسم الفاعل: الفاخر / اسم مفعول: َمؤسَّ
المکان: المسجد / اسم مبالغه: النفس العمارة / اسم التفضیل: الصغری

)هر مورد 0/25(  

14 

الف( 
1( عنصری فلزی گران بها که برای زینت زن است. )مس - آهن - طال( )0/25(

 - )ملخ  می شود.  زده  مثال  تالش  و  سعی  در  که  کوچک  حشره ای   )2
مورچه - مگس( )0/25(

ب( 
1(  »أفواِهِهم« با دهان هایشان چیزی که در دل هایشان نیست می گویند. )0/25(

2( »ُسبات« از خواب رفتن خرد به خدا پناه می بریم. )0/25(

15 

الف(
2( لُیجری فیه تجاربه. )0/25( 1( َعِمَل أْلِفرد ُمِجّدًا )0/25( 

ب(
1( پدر آلفرد کارخانه ای بر پا نکرد. )خطا( )0/25(

2( برادر آلفرد در انفجار آزمایشگاه کشته شد. )صحیح( )0/25(

پاسخ آزمون )2(  )3( عربـی 

1 
ب( به زور بگیرم )0/25( الف( حرکت داد )0/25( 

د( شیرخوارگی )0/25( ج( تندخو )0/25( 
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) )انسانی  دوازدهـم  عربـی 

2 
الف( ِاْنَزَعَج ≠ َفِرَح )ناراحت شد، خوشحال شد( )0/25(

ب( َکتََم = َستََر )پنهان کرد( )0/25(
3 

»جوان کم سال - جوان - پسرنوجوان سبیل درآمده -  شلوار « )0/25(
4 

النََّفق )تونل( )0/25(
5 

الف( در بدن انسان جهان بزرگ تر پیچیده شده است. )0/5(
ب( هدف او کمک به انسان در زمینه آباد کردن و ساختن بود. )0/5(

ج( رسول  خدا )ص( شیماء را آزاد کرد و او را به سوی قومش فرستاد. )0/5(
د( مسلمانان سختش را باور نکردند پس او را نزد پیامبر )ص( بردند. )0/75(

ه ( رؤسای شرکت های ساخت و معدن ها و نیروهای مسلح برای خریدن 
آن روی آوردند )پیش آمدند( )0/75(

و( گفتارشان تو را ناراحت نکند، زیرا ارجمندی همه برای خدا است. )0/75(
ز( هر غذایی که نام خدا بر آن ذکر نشود همانا فقط درد و مرض است. )0/75(
ح( انفجار آزمایشگاه تصمیمش را در ادامه دادن کارش ضعیف نکرد. )0/75(

فرق  کودکانت  بین  چرا  فرمود:  )ص(  پیامبر  و  نبوسید  را  او  پدر  ط( 
می گذاری؟ )0/75(

ی( مردم امتی یگانه بودند، پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد. )0/75(
ک( از رحمت خداوند فقط قوم کافر ناامید می شود. )0/75(

6 
ب( گزینه 2؛ ُمْبتَِسمیَن: حال است )0/25( : شاید )0/25(  الف( گزینه 2؛ َلعلَّ

7 
الف( گذشت، اسیر شد )0/25(

ب( احساس گناه و ناامیدی کرد. )0/25(
ج( انسانی، به خوبی انجام می دهد. )0/5(

8 
ب( بریده خواهند شد )0/25( الف( منع نکن )0/25( 

د( رفتار می کردید )0/25( ج( آمرزش خواسته بودم )0/25( 
و( نفهماندی )0/25( ه ( به یاد نمی آورم )0/25( 

ح( مصرف نمی کنند )0/25( ز( خودداری می کردیم. )0/25( 
9 

الف( یَُشجُِّع )فعل اول جمله مفرد و طبق جنس فعل می آید( )0/25(
ب( َیشکروَن )چون به »النّاُس« برمی گردد( )0/25(

ج( تَنْتَِفُح: باز می شود )فعل برای جمع غیرانسان، »مفرد مؤنث« می آید. )0/25(
د( می آید  َیستَمعوَن )0/25(

10 

»خبر« النّافیة للجنس: أْجَمُل )0/25(

11 

اسم اْلحرف اْلُمَشبَّه: َفْصل )0/25(
12 

الف( اْلَفْخُر: مبتدا / ثابٍت: صفت )0/5(
ب( اهلُل: فاعل / النّاَس: مفعول )0/5(

ج( إلستخراج: جارومجرور / التَّجمیل: مضاف الیه )0/5(
د( الِعلَم: مستثنی )0/25(
ه ( ُمْبتَِسماً : حال )0/25(

13 

 اسم فاعل: الثاِمنة - الُمحسنین / اسم مفعول: َمْرُصوٌص / اسم مبالغة: َغّفار / 
)هر مورد 0/25( اسم تفضیل: َاَشدُّ / اسم مکان: َمْفَسَدةٌ  

14 

الف(
1( )َاْلَعَصب(: عصب، رشته ای سفید در جسم که در آن حس جاری است. )0/25(

2( )َسلَََب(: از او با قهر و زور گرفت. )0/25(
ب( 

1( )عشرات(: آلفرد به ساخت ده کارخانه اقدام کرد. )0/25(
2( )َاْعلَُم(: خداوند به آن چه پنهان می کنید داناتر است. )0/25(

15 

الف( َیْغرُس فسیلَة َجْوِز )0/25(
ب( تُْثِمُر بعَد َعشر َسنواٍت. )0/25(

ج( َهْل تَأُمُل أن تعیَش حّتی تأُکل ِمن ثمِرها؟ )0/25(
د( قال الفّلح: ما أْسَرَع إثماَر هذِه الّشجرةِ. )0/25(

پاسخ آزمون )3(  )3( عربـی 

1 
ب( خواب کوتاه و سبک )ُچرت( )0/25( الف( طل )0/25( 

ج( بر هم نهاده نمی شود )بسته نمی شود( )0/25(
د( سخت )محکم( )0/25(

2 
ب( األمَرد = الیافع )0/25( الف( الَکُفوء ≠ المخالف )0/25( 

پسر جوان = جوان کم سال همتا≠ مخالف 
3 

الف( َغَل )گران شد()0/25(
ب( القصیرة )درد، درمانگاه، کوتاه، نسخه( )0/25(

4 
الف( انسان در گذشته نمی توانست کوه ها را بشکافد؛ ولی بعد از اختراع 

دینامیت، کوه ها برای دست یافتن به معادن شکافته شدند. )1(
ب( ما نباید گمان کنیم که پیکرهایی کوچک هستیم )موجوداتی بی ارزش 
هستیم( بلکه دنیای بزرگتر در ما )به خاطر ما( در هم پیچیده می شود. 

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



58

َاسود سرد
ُهَْجول َا ّانل

ف
ُهْ ُّو َا ّل و

ف
ُهْج َا ّْانل

ّ
ه

) )انسانی  دوازدهـم  عربـی 

الحال )قید حالت(: کلمه ای را که حالت اسم ماقبل خود را هنگام وقوع فعل بیان می کند، »حال« می گویند. )در زبان فارسی به آن قید حالت می گویند(

 اسمی را که حالت آن بیان می شود مرجع حال می گویند. باید معرفه )دارای »ال« یا علم( باشد.

  جاء   اْلُمَعلُِّم   َفرِحاً.  )معلم، خوشحال آمد.(
                   مرجع حال  حال

تَْذَهُب   فاِطَمُة    َمسروَرةً.  )فاطمه با خوشحالی رفت.(
          صاحب حال    حال

 حال به صورت یک اسم یا جمله می آید.

حال مفرد )اسم(: به صورت یک اسم نکره است که بیانگر حالت مرجع خود است.

  رأْیُت  الِطّفَل  َنشیطاً. 
                  مرجع حال  حال )مفرد(

ـُ و حرف یکی مانده به آخر از  »حال« باید )منصوب »اً ، ةً، ْیِن، تَْیِن، یَن، اٍت« و نکره )بدون ال( و بر وزن فاعل، مفعول، َفعیل، َفِعل یا حرف اوّل آن م
ـِ باشد. ـَ یا  حرف اصلی 

رة( ر - ُمَکسَّ مانند )ضاِحک - َمسرور - وحید - َفِرح - ُمَبشِّ

 حال، در جمله ای که افعال ناقصه )کاَن - صاَر - َلْیَس - اَصَبَح( باشد نمی آید )خبر افعال ناقصه را با حال اشتباه نکنید(

کاَنَ الّتلمیُذ ضعیفاً.
          خبر »کاَن« منصوب

حال جمله: هرگاه در یک عبارت دوجمله ای، جملۀ اسمیۀ دوم به اسم معرفه در جملۀ اوّل برگردد به جملۀ دوم جملۀ حالیه گویند.
بین جملۀ حالیه و جملۀ قبل آن »و« می آید که به آن »واو حالیه« گویند و به معنی »در حالی که« است.

  َرأْیُت اْلفالَح  و  ُهَو َیْجَمُع اْلَمحصوَل. کشاورز را دیدم در حالی که محصول را جمع می کرد.
                      مرجع   واو  حال جمله

                   حال حالیه

. دانش آموزان را می بینم در حالی که در کالس نشسته اند. فِّ اُشاِهُد التَّالمیَذ  و  ُهْم جاِلسوَن ِفی الصَّ
            مرجع    واو  حال جمله

          حال حالیه

 »حال« باید از نظر جنس و عدد با مرجع حال مطابقت کند.

 
قاَمِت  اْلِبنتاِن ِبَجْولٍة علّمیٍة ُمْبتَِسمیَن.    َرَجَع  اْلاّلِعبوَن ِمَن اْلمساَبَقِة ُمْبتَسمیَن.  

مرجع حال                     حال                    مرجع حال                         حال  
                   )جمع مذکر(                 )جمع مذکر(                                                   )مثنی مؤنث(              )مثنی مؤنث(

   تَعیُش  المؤمناُت فی الّدنیا قانعاٍت. 
             مرجع حال                   حال

           )جمع مؤنث(             )جمع مؤنث(

سود سرد
َا
ُهَْجول َا ّانل

ف
ُهْ ُّو َا ّل و

ف
ُهْج َا ّْانل

ّ
ه
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َتسود سرد
َّ
ُل
ّ
ُق َت

ُّ
ُقل
َ
رِ

ّ
ة

 ُاسلرب استثناء:

در هر استثناء سه رکن موجود است: 1. مستثنی          2. ادات استثناء          3. مستثنی منه
مستثنی: یعنی جدا شده )کلمه ای که از حکم قبل خود جدا شود(

ادات استثناء: »إّل« به معنی »به جز، مگر و ...« که بین مستثنی و مستثنی منه می آید. 
مستثنی منه: کلمه ای که مستثنی از آن جدا شده باشد »مستثنی منه« گویند.

  
َحَضَر التَّالمیُذ في صاَلِة اْلِمتحاِن إّل     َعلّیاً.   دانش آموزان به جز علی در سالن امتحان حاضر شدند.

     مستثنی منه                      ادات استثناء   مستثنی

ُکلُّ َشیٍء َینُْقُص ِباْلنفاِق إّل    اْلِعلَْم. هر چیزی جز علم با انفاق کم می شود.
مستثنی منه              ادات استثناء   مستثنی

ـ ین، اِت، اٍت« باشد. ـً ــ ـَ مستثنی باید اعرابش »منصوب 

 اسلرب حرص:

»حصر« به معنی اختصاص دادن )منحصر کردن( چیزی به کسی یا موضوعی.

  ما فاَز إلّ الّصاِدُق  کسی جز راستگو موفق نشد. )یا تنها راستگو موفق شد.(
»موّفقیت« را فقط به شخص راستگو اختصاص یا منحصر کردیم.

 ورش های حرص:

معمولً هنگامی که »إّل« در جملۀ منفی بیاید و مستثنی منه ذکر نشود. »إّل« برای استثناء نیست، بلکه برای »اختصاص و حصر« است.

 ما َحِفَظ اْلَقصیَدةَ إّن کاِظٌم.  کسی جز کاظم قصیده را حفظ نکرد. / تنها کاظم قصیده را حفظ کرد.
در این جمله »حفظ قصیده« فقط به کاظم اختصاص دارد و تنها در او منحصر می شود.

د« با کلمه »فقط یا تنها« ترجمه کنیم.  در اسلوب حصر می توان جمله را به صورت »مثبت« و »ُمؤکَّ

ل تَْعُبدوا ِاّل اهلَل: تنها خدا را بپرستید.

سود سرد

َت
َّ
ُل
ّ
ُق َت

ُّ
ُقل
َ
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ّ
ة
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نسود چ اود  َّمظل
ا
َوّیُهْل ِل

) )انسانی  دوازدهـم  عربـی 

 مفعرل مطلق

مصدری است از جنس فعِل جمله که برای »تأکید یا بیان نوع و چگونگی«  انجام فعل می آید.

    
ِاْستَْغَفْرُت اهلَل ِاستغفاراً. فِّ مبیناً.  إّنا َفتَْحنا َلَک َفتحاً الصَّ
      فعل     مفعول مطلق                            فعل       مفعول مطلق

مفعول مطلق هرگز »ال« نمی گیرد و باید »مصدر« فعل در جمله باشد
2. مفعول مطلق تأکیدی انواع مفعول مطلق: 1. مفعول مطلق نوعی  

1( مفعول مطلق نوعی: هر گاه بعد از مفعول مطلق، صفت یا مضاف الیه باشد، به آن مفعول مطلق نوعی می گویند.

      
ِاْستَْغَفْرُت اهلَل ِاستغفاراً   الّصالحیَن ِاْستَْغَفْرُت اهلَل ِاستغفاراً  صادقاً  
                 مفعول مطلق   صفت                                                              مفعول مطلق  مضاف الیه

                    »نوعی«                                                                                »نوعی«

 اگر بعد از مفعول مطلق، بالفاصله یک فعل بیاید، به آن »جمله وصفی« گویند و مفعول مطلق نوعی است.

قََرأُت هذا الکتاَب قراءَةً       تُؤثُِّر منّی
       مفعول مطلق  جملۀ وصفی

           »نوعی«

2( مفعول مطلق تأکیدی: هر گاه بعد از مفعول مطلق، »صفت و مضاف الیه« نباشد.
ِاْصِبرُوا َعلَی المشاِکِل َصْبرًا

فعل امر               مفعول مطلق »تأکیدی«

 ترجمـۀ مفعرل مطلق:

الف( »مفعول مطلق تأکیدی«: در ترجمۀ مفعول مطلق تأکیدی از قیدهای تأکیدی مثل »قطعاً، مسلماً، یقیناً، بی گمان و ...« به کار می بریم.

  اُذکروا اهلَل ِذکراً. )خداوند را قطعاً یاد کنید.(
                           مفعول مطلق تأکیدی

ِاستَْغِفُر اهلَل ِاستغفاراً. )از خدا بی گمان آمرزش بخواه.(
                  مفعول مطلق تأکیدی

قید تأکیدی در ترجمۀ مفعول مطلق باید قبل از فعل باشد.

  نُزَِّل اْلمالئکُة تنزیالً
 1. قطعاً فرشتگان فرود آورده شدند.   2. فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند.

شمارۀ »2« صحیح است، چون مفعول مطلق تأکیدی است و باید فعل جمله را تأکید کند. در شمارۀ »1« گزینۀ اول کل جمله تأکید گردید.

ب( مفعول مطلق نوعی: در صورتی که بعد از مفعول مطلق نوعی، صفت باشد. مفعول مطلق ترجمه نمی شود و صفت به صورت »قید« ترجمه می شود.

سود چ اود
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