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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

1 . تَْرِجمِ الَکِلماِت اّلتي تَحَتها خطٌّ
الف( قُل أعوُذ ِبَربِّ الَفلَق. 

ب( تبدأ حیاتها بالـإلتفاف حول جذع شجرة 
 

اُکتُب فِي الَفراِغ الَکِلَمَتیِن الُمَترادَفَتْیِن َو الَکِلَمَتیِن الُمَتضادتَیِن. 2
ّد ـُ َمزـز زـزَذـبزـزَتَکلَّ ـَ إثمزـزَسک

ب(  ≠  الف(  =   
 

َعیِّْن الَکِلَمُة الَغریبُة فِي الَمْعنی. 3
الف(  1( السیف  2( اللَّیِّن  3( السالح  4( الُحسام

ب(  1( واَفَق  2( إلِتفات  3( إلتَزَمَ  4( اَلََّف
 

اُْکتُْب ُمفَرداً أْو َجمَعاً للکلمَتْیِن. 4
ب( تُهَمة:  الف( ُجزُر:   

 
تَْرِجمِ الُجَمَل الّتالیة إلي الفارّسیة. 5

الف( علینا أن َنبتَِعَد عن الُعجِب و أن النُلقَِّب اآلخرین ِبألقاٍب َیکرَهونها.

ب( یُعِجُبني جّداً حارُس َمرَمي َفریِق السباهان!

ة الثالثة الطالب المشاِغب َیهِمُس الی اّلذي یجلس جنَبه. ج( ِفي الِحَصَّ

د( قُم عن مجلسک ِلبیک و معلّمک و إن ُکنَت أمیراً.

ثٍة. ه  ( الیَُسبُِّب اشتعاُل زیوِت شجرةُ النَفظ ُخروَج أّی غازاٍت ُملَوِّ

و( اإلغتاُب ِذکٌر ما الَیرَضی بِه االَِخروَن ِفي غیاِبِهم.

ز( َفکِّْر ثُم تََکلَّْم تَسلَم ِمَن الزََّلِل.

 
ِانَتِخِب الَترَجَمَة الَصحیَحَة: 6

الف( کلِّْم النّاَس علی قدر عقولهم:
 1( با مردم اندازۀ عقل شان صحبت کرد.

 2( با مردم اندازۀ عقل هایشان صحبت کن.
ب( شرُّ الناِس ذوالَوجهیِن:

 1( مردم بد دارای دو چهره اند.
 2( بدترین مردم دارای دو چهره اند.
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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

)  2( عربـی، زبان قرآن 

ِل الفراغاِت فِي الَترَجَمِة الفارسیَِّة. 7 َکِمّ
س الکیمیاء: الف( ِفي الحصة الثالثة کان الطالب یستمعوَن إلی کالِم ُمدِرّ

در زنگ  دانش آموزان به کالم معلم  .
رة و قد تَبلُُغ ِمن العمر اَلَفي َسنٍَة. ب( شجرةُ البلوط هَي ِمن الشجار الُمَعمَّ

درخت بلوط از درختان  است و گاهی عمرش به  سال می رسد.
ج( طوَبی ِلَمن الَیخاُف الناُس ِمن ِلساِنه.

 کسی که مردم از زبانش  .
 

8 . تَرِجمِ الکِلماِت التي تَحَتها خطٌّ
ب( َنِصُف بعَض هذه الظواهر  الف( اُدُع إلی سبیِل َرِبّک.  

د( یا أیُّها الذیَن آَمنوا الَیسَخر قوم من قوٍم  ج( أن الَیعصَی اوامر المعلّم  
و( إذا اجتهدَت َنجحَت  ه ( إن أحسنتم أحسنتم ِلنفِسکم  

 
اجعل الفعل المناسب. 9

د - َعّودا( الف(  ِلسانَک ِلیَن الکالم. )َعوِّ
ب(  غاباٌت جمیلٌة في ُمحافظَِة إیالَم. )یوَجُد - توَجُد(
ج( یا أیُّها اّلذین آَمنوا!  باللقاب. )التَناَبز - التَناَبزوا(

 
َعّین اسم المکان و ترجمه. 10

اَحُد الُمهاجمیَن َهَجَم علی َمرَمی فریق استقالل.
 

َعیِّن اسم التفضیل فِي هاتین الجملتیِن و ترجم اسم التفضیل فقط. 11
قال اإلمام الصادق: إزرَعوا و إغرسوا. واللّه ما عمل الناُس عمل أحّل و ال أطیب ِمنُه.

 
َعیِِّن فعل الشرِط فِي الجملة األولی و جواَب الَشرِط فِي الجملة الثانیة ثَم تَرِجُم الجملتین. 12

الف( ما تَفَعلوا ِمن خیٍر َیعلَمه اللُّه.
ل علی اللِّه َفهو َحسُبُه. ب( َو َمن َیتوَکَّ

 
تَرِجم هذه العبارة حسب قواعد المعرفة و النکرة ثُمَّ عّین المعرفة. 13

أرَسلنا إلی فرعوَن رسوالً َفَعَصی فرعوُن الرسوَل
 

14 . اُذُْکْر المَحل اإلعرابُی للکلمات اّلتی تحتها خطٌّ
تَنُمو أثماُر الِعنِب الَبرازیلّي علی جذِعها.

 
َعیِّن  اْسَم المبالَغِة و اسم المفعول فِي الُجَمِل الّتالیِة. 15

إّن الَمرء َمخبوءٌ تحَت ِلساِنه. یا غّفار الذنوِب.
 

اُکتُب فِي الفراغ عدداً مناسباً. 16
ثمانوَن ناقص سبعوَن یساوي 
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) لـــــــــنزـــــزدـمزآآآ

)  2( عربـی، زبان قرآن 

8 . تَرِجم الکلمات التی تحتها خطٌّ

الف( قَد َعلَّْمتم الطالَب.
ب( هی أوصت أن یُغَسَل فستاَنه بعد موته.

ُد طفلها أْن التبکی. ج( کاَنت یَُعوِّ
د( ُسِمُع صوٌت عجیٌب ِمن الساحة المدرسة.

 
عّین نوع األفعال فِي الجمل التالیة. 9

.الف( ！أنِفقوا مما رزقناکم قبٍل أن یأتی یوٌم البیع فیه و ال ُخلّه و الشفاَعة
ب( یا حاج، رجاءً، راِجع طبیباً.

 
عّین نوع اإلسماٍء: اسم الفاعل أو اسم المفعول أو اسم المبالغة أو اسم المکان أو اسم التفضیل )ِاثنَیِن(. 10

الف( أعلم الناس َمن َجَمَع علَم الناِس إلی ِعلِمِه.
ب( یا َمن یُِحْب المحسنین.

 
اُکتُب فِي الفراِغ عدداًً مناسباً بالعربیة. 11

الف( عشروَن زائد ثالثون یساوی: 
ب( ثمانون ناقص عشرون یساوی: 

 
12 . عین محل اإلعرابی للکلمات التالیه التی تحتها خطٌّ

الف( ُحسُن سؤاِل نصف الِعلم.
ب( وََجدُت معلّماً یساِعُدنی علی تََعلُّم العربیة.

 
عین المعرفة و النکرة. 13

اُریُد أن أذَهَب إلی سوٍق مع فاطمة.
 

عین نوٌع الترجمة »لِ  « فِي العبارات التالیة. 14

الف( علینا أن نواجَه الحیاة بالسرور لنحصَل علی النجاح.
ب( َفلَْیْعُبدوا رّب هذا البیت.

 
ترجم الُجمل التالیة حسب القواعد التی قََرأتها حول أفعال الناقصة. 15

الف( َمن کاَن للِّه کاَن اللُّه َلُه.
ب( أنَزَل ِمن السماء ماءً َفتُصبُح الرُض ُمخَضّرةً.
ُس فیها مباحث علمیة. ج( إشتَرَکنا ِفي جلسٍة تَُدرَّ

د( رأیُت ُمجرِماً قد ُکِتَب لها الّسجُن.
 

عّین فعل الشرط و جوابه. 16

َمن الَیستَِمع إلی الدرِس جّیداً َیرَسب ِفي اإلمتحاِن.
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) لـــــــــنزـــــزدـمزآآآ

ِاْقَرا النَّصَّ الّتالَی ثمَّ أجْب َعِن اأْلْسئِلَِة: 17

آّنه ماری ِشیِمل وُلِدُت فِی ألَمانیِا َکاَنت ُمنُد طُفولتِها ُمشتاقًَة إلی ُکلِّ َما َیرتَبُِط ِبالُشرِق. کاَن ُعُمرها َخمَسَة َعشَر َعاماً ِحیَن َبَدأت ِبَدَراَسة اللُّغِة 

داقَِة َو التَّفاُهمِ َبیَن أوروبا  الَعرِبیَِّة. قَبَل َوفاتِها َأوَصت ِشیِمل زُمالَءها أن یَُشکِّلُوا َفِریقاً لِلِحَواِر الّدینی َو الثَّقافِی َیُکوُن َهدفُُه األعلَی َمدَّ ُجسوِر الصَّ

َو الَعاَلمِ اإلسالِمّی.

الف( َأیَن وُِلدْت ِشیِمل؟ 

ب( َمتی َبَدات ِبَدَراَسة اللَُّغِة الَعربیِِّة؟ 
 

عین العدَد المناسَب لِلدوائِر. 18

 

1- شَجَرةُ النّفط

2- الدکتوراه الفخرِیة

3- الکالم

4- شجرة البلوط

5- الدکتوراه

6- الِمسک

الف( ِعطٌر یُتََّخُذ ِمن نوٍع ِمن الِغزالِن. 

َرةِ و قد تُبلَُغ ِمن العمِر ألَفی سنٍة.  ب( ِهَی ِمن االَشجاِر الُمَعمَّ

ج( َلُه آداٌب َیِجُب  َعلَی المتََّکلِّمِ أن یعَمَل بها. 

د( هَی شهاَدةٌ تُعطَی ِلشخٍص تقدیراً ِلجهوِدِه ِفي َمجاٍل ُمعّیِن. 

 
عین الجملة الصحیحة و الجملة غیَر الصحیحِة َحَسَب الحقیقِة و الواقِِع: 19

حیَح اْلَخطأالصَّ الف( إنَّ اللَُّغَة اإلنجلیزّیَة و الَفرَنسیَّ ُلغتاِن بدوِن کلماٍت دخیلٍة. 
حیَح اْلَخطأالصَّ ب( اّلذی َیتََکلَُّم ِفي ما ال یعلَُم، یقُع ِفي َخطٍَأ. 
حیَح اْلَخطأالصَّ بورة شیءٌ َیجِلُس اُلطُّاّلُب علیها.  ج( السِّ
حیَح اْلَخطأالصَّ د( أثَقُل شیءٍ ِفي المیزاِن هَو الُخلُُق الَحَسُن. 
حیَح اْلَخطأالصَّ ه ( العرُب َینِطقوَن الکلماِت الّدخیلََة بعَد التغییِر ِفي أصواتها و أوزانها. 
حیَح اْلَخطأالصَّ یدلّیِة ُغیر مسموحِ  داِع و قُطٍن طبٍیّ ِفي الصَّ و( بیُع ِمحراٍر و ُحبوٍب ُمسّکِنة ِللصُّ

 
َکمِّل الفراَغ حوَل الحواِر: 20

ِم ِعنَدَک؟ الف( َأ َضغُط الدَّ

ما  َضغُط الّدِم. )عندی - عندنا(

ب( ماذا تَکتُُب ِلي، یا حضَرةً الطَّبیِب؟

 لَک الَشراب و الحبوب المسکِّنَة. )نکتُُب - اُکتُُب(
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)  2( عربـی، زبان قرآن 

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )1(  عریب )2(

1 
ب( پیچیدن الف( سپیده دم ـ صبح دم 

2 
ب( َسَکَت ≠ تََکلََّم الف( إثم = َذْنَب 

3 
الف( گزینۀ 2؛ اللّین )باقی کلمات سالح هستند(

ب( گزینۀ 2؛ التفات )این واژه مصدر است اما باقی واژگان فعل ماضی 
هستند.(

4 
الف( جزیرة )مفرد جزر به معنای جزیره(

ب( تهم )جمع تهمة به معنای افترا(
5 

الف( ما باید از خودپسندی دوری کنیم و نباید دیگران را با القابی که از 
آن اکراه دارند لقب دهیم.

ب( دروازه بان تیم سپاهان مرا بسیار حیرت زده می کند.
ج( در زنگ سوم، دانش آموز شلوغ با کسی که کنارش می نشیند آهسته 

سخن می گوید.
د( برای پدرت و معلمت از جایت بلندشو اگرچه پادشاه باشی.

ه ( سوختن روغن های درخت نفت سبب خارج شدن هیچ نوعی از گازهای 
آلوده کننده نمی شود.

و( غیبت حرفی است که دیگران در عدم حضورشان به آن راضی نیستند.
ز( فکر کن سپس صحبت کن تا از لغزش ها در امان بمانی.

6 
الف( گزینۀ )2( صحیح است. )َکلِّْم فعل امر است.(

ب( گزینۀ )2( صحیح است. )اگر قرار باشد »شر« برای »ناس« صفت 
باشد باید بعد از آن بیاید نه قبل از آن.(

7 
الف( سوم ـ شیمی گوش می دادند.

ب( کهن سال ـ 2000
ج( خوش به حال ـ نمی ترسند.

8 
الف( بخوان / دعوت کن

ب( وصف می کنیم / توصیف می کنیم.
ج( که سرباز نزند

د( نباید مسخره کنند
ه ( خوبی می کنید

و( موفق می شوی )فعل جواب شرط است و به صورت مضارع اخباری 
ترجمه می شود.(

9 
د )از روی ضمیر »َک« می شود فهمید که فعل باید دوم شخص  الف( َعوِّ

مفرد و همچنین مذکر باشد.(
ب( توَجُد )فعل مجهول است، نایب فاعل آن کلمۀ »غابات« است که 
جمع غیرعاقل می باشد پس فعل برای آن به صورت مفرد مؤنث می آید.(

ج( التنابزوا )شخص فعل باید با »یا أیها الذین آمنوا« تناسب داشته باشد، 
یعنی دوم شخص جمع مذکر باشد.(

10 

َمرَمی: دروازه )اسم مکان(
11 

أحّل: حالل تر، أطیب: پاکیزه تر
12 

الف( تَْفَعلوا. ترجمه: »هرچه از کار خیر انجام دهید خدا آن را می داند.«
ب( فهو َحْسُبُه. ترجمه: »هرکس برخدا توکل کند، خدا برایش کافی است.«

13 

ترجمه: »به سوی فرعون پیامبری را )فرستاده ای را( فرستادیم، فرعون از 
آن پیامبر سر باز زد.«

معرفه ها: فرعون ـ الرسول
14 

الِعنَب: مضاف الیه أثماُر: فاعل 
علی ِجذِع: جارومجرور البرازیلّي: صفت 

15 

َغّفار: اسم مبالغه َمخبوء: اسم مفعول 
16 

80 70 10− = عشرة 
17 

الف( 5: سخن پنهانی میان دو نفر  نجوا کردن / به آرامی سخن گفتن
ب( 4: دریایی که تقریباً معادل یک سوم زمین می باشد.  اقیانوس آرام

ج( 1: دانش مطالعۀ خاصیت های عناصر  شیمی
می رساند.  آسیب  دانش آموزان  به  رفتارش  با  که  دانش آموزی   :2 د( 

 شلوغ
ب(

1( درست؛ ترجمه: »کسی که در مورد آنچه که نمی داند سخن می گوید، 
دچار اشتباه می شود )در خطا می افتد(.«

و  فقط مسخره کردن  در سورۀ حجرات  ترجمه: »خداوند  نادرست؛   )2
غیبت کردن را حرام کرده است.«

خداوند در این سوره صدا زدن به لقب های بد و سوء ظن داشتن نسبت 
به یک دیگر را هم حرام کرده است.

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



www.gajmarket.com

45

18 

الف( شجرة الِعنب البرازیلّی
ب( باإللتفاف حول جذع شجرة و غصونها.

ج( نعم
د( في جزیرة قشم التی ثقع في محافظة هرمزجان.

19 

برای کشف رازهای مردم  َفْصح؛ ترجمه: »جاسوسی تالشی زشت  الف( 
برای رسوا کردنشان است.«

تکذیب کردنش می ترسی،  از  که  آنچه  »دربارۀ  ترجمه:  ث؛  تَُحدِّ ب( ال 
صحبت نکن«

20 

الف( نعم، ُأِحبُّها
بسبب تسلّل ب( لماذا ما قبل الحکم الهدَف؟ 

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )2(  عریب )2(

1 
ب( تخته سیاه الف( گناه 

2 
الف( ُوّد )دوستی، محبت( = ُحّب )عشق(

ب( َدنا )نزدیک شد( ≠ َبُعَد )دور شد(
3 

الف( گزینۀ 2؛ سمک )باقی کلمات جزء لباس های پوشیدنی هستند(
ب( گزینۀ 1؛ زیوت )باقی کلمات جزء شغل ها هستند.(

4 
الف( ُلحوم )جمع لحم به معنای گوشت(

ب( ِجذع )مفرد جذوع به معنای تنۀ درخت(
5 

الف( و از چیزی که به آن علم نداری پیروی مکن.
ب( خوشا به حال کسی که مردم از زبانش نمی ترسند.

ج( درخت نان درختی استوائی است که در جزیره های اقیانوس آرام می روید.
د( که از انجام دادن تکالیف مدرسه فرار نکند.

ه ( سپس به صورت تدریجی آن را خفه می کند.
و( آیا دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ پس در حالی که 

از آن اکراه دارید.
ز( به دانش آموزان با اخالقش زیان می رساند.

6 
الف( گزینۀ )2(؛ »تکذیبه« در عبارت )1( ترجمه نشده است.

ب( گزینۀ )2(؛ »کان + مضارع« به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود.
7 

الف( داناترین - جمع کند. )بیافزاید(
ب( شاید یا امید است ـ بهتر باشند

ج( تالش کنی ـ موفق می شوی )جمله شرطی است، فعل شرط به صورت 
مضارع التزامی و فعل جواب شرط به صورت مضارع اخباری ترجمه می شوند(

8 
الف( خواهد دانست
ب( متوجه می شود

ق: باور کرد( ج( باور می کردند )َصدَّ
َر: یادآوری کرد( د( به یاد نیاور - یادآوری نکن )تََذکَّ

ه ( که پر بشود
و( نگو )فعل نهی از تقوُل(

9 
الف( گزینۀ )3(؛ تقاُبل )تقاَبَل ـ َیتَقاَبُل ـ تقاُبل(

ُر ـ تکدیر( َر ـ یَُکدِّ ُر )َکدَّ ب( گزینۀ )3(؛ یَُکدِّ
10 

کلمات  باقی  و  است  فاعل  اسم  کلمه  )این  المواِفق  )4(؛  گزینۀ  الف( 
فعل اند.(

ب( گزینۀ )4(؛ التُْدَرُک )باقی افعال مثبت اند اما این فعل نفی است.(
11 

الف( أکبر )اسم تفضیل بر وزن َافعل(
ب( مکتبة )اسم مکان(

12 

8 3 24× = ب(   99 3 33÷ = الف( 
13 

الف( ُبِعْثُت = فعل مجهول )مجهوِل اول شخص مفرد بر وزن فُِعلُت(
ب( تَنُْصروا = فعل شرط / إْن= اداة الشرط

ج( خیٌر = خبر و مرفوع
د( ن = نون وقایه، لیس له محٌل ِمن اإلعراب / الفقراء = فاعل و مرفوع

: مفعول به و منصوب ه ( قُْل = فعل امر / الَحقَّ
14 

ب( اولئَک مستمعون الف( هاتاِن البطاقتاِن 
15 

الف( َغّفار: اسم مبالغه )بر وزن فّعال(، ترجمه: بسیار بخشنده
ب( أرحم: اسم تفضیل )بر وزن أفعل(، ترجمه: مهربان تر یا مهربان ترین

ج( الُمحِسن: اسم الفاعل )از مصدر ِاحسان(، ترجمه: احسان کننده
نگاه  آن  مفرد  به  آن  نوع  تشخیص  برای  جمع  اسامی  با  برخورد  )در 

می کنیم و مفرد آن برای ما مالک است(
16 

نیستند.  راضی  آن  به  عدم حضورشان  در  دیگران  که  سخنی   :3 الف( 
 غیبت

ب( 1: سخن پنهانی میان دو نفر.  به آرامی سخن گفتن
ج( 4: کسی که خداوند به او عمری طوالنی می دهد.  سالخورده

د( 2: انسان زیر آن پنهان است.  زبان
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ورللا تتتتّوألل ّ  َا َا اس
ُّ وتلا  َ

ْا تلا
ّ
و ُم ِم لِ

)  2( عربـی، زبان قرآن 

به افعال مضارعی که تاکنون یاد گرفته اید »مضارع معمولی« می گوییم و این افعال را طبق معمول به صورت مضارع اخباری ترجمه می کنیم.

حاال می خواهیم نوع جدیدی از افعال مضارع را یاد بگیریم که به صورت معمول ترجمه نمی شوند.

یعنی اگر حروف »أن )که، این که( ـ َلن )هرگز( ـ َکی ـ لکی ـ حتی ـ )تا، تا این که، برای این که(« قبل از فعل مضارع بیایند، تغییراتی در شکل فعل 

مضارع ایجاد می کنند:

ـُـ( تبدیل به فتحه می شود. ـُـ( ختم می شوند حرکت )ـ 1( صیغه هایی که به ضمه )ـ

َیذَهُب  أن یذَهَب  

َیْقَرُأ  َکی َیْقَرَأ

2( در بقیۀ صیغه ها که به »ن« ختم می شوند، به جز صیغه های )َیْذَهْبَن و تَْذَهْبَن( حرف ن از آن ها حذف می شود.

یشکروَن  أن یشکروا  

تَقدریَن  أن تقدري

نحوۀ ترجمۀ افعال مضارع با حروف:

1( حروف »أنـ  َکیـ  ِلــ  ِلکیـ  حتی« معنای فعل را به مضارع التزامی تبدیل می کند. به این حروف، حروف ناصبه می گویند.

 طلبُت اَن تَعلموا: خواستم که بدانید
تَْجَعُل  قرار می دهی

أن تَْجَعَل  که قرار بدهی

2( حرف »َلن« معنای فعل را به مستقبل منفی تبدیل می کند.

 َنْکتُُب  َلن َنْکتَُب
می نویسیم  نخواهیم نوشت.

تُحاولیَن  َلن تحاولي
تالش می کنی  تالش نخواهی کرد.

 أن + ال )نفی( + فعل مضارع = أالّ + فعل مضارع
أن + ال + یذَهَب  أالّ َیذَهَب  که نرود.

 به این افعال مضارع که حروف ناصبه بر سر آن ها می آید و معنا و شکل فعل را تغییر می دهند فعل مضارع التزامی )منصوب( می گویند.

ورللا ّوألل ّ 

تتتت َا َا اس
ُّ وتلا  َ

ْا تلا
ّ
و ُم ِم لِ
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لل  ّل و تتتتّوألل ّ  َا َا اس
ُّ تلا وا

 َ
ْا وتلا

ُم ِم لِ

در درس قبلی با فعل مضارع التزامی )حروف ناصبه بر سر مضارع منصوب( آشنا شدید.

در این درس با حروفی دیگر آشنا می شویم که تغییراتی را هم در ترجمه و هم در عالمت آخر افعال ایجاد می کنند.

اگر حروفی مثل »لم - ال )نهی( - ِلـ )حرف جزم(« بر سر فعل مضارع بیایند، فعل را مجزوم می کنند:

ـُـ« ختم می شوند ساکن می پذیرند. 1( یعنی در صیغه هایی که به »ـ

2( در صیغه هایی که به »ن« ختم می شوند )به جز: َیْذَهْبَن و تَْذَهْبَن(، »ن« حذف می شود.

تَنَْقِطْعَن  َلم تنقِطْعَن تنقطعاِن  َلم تنقطعا   َینَْقِطُع  َلم ینَقِطعْ 

نکات مربوط به »َلم«

معنای فعل مضارع را به »ماضی منفی ساده« یا »ماضی نقلی منفی« تبدیل می کند.

 َلم یُقارْب  نزدیک نشد.
َلم تَْستَْغِفْر  آمرزش نطلبیدی

 دقت کنید که »َلم« را با حرف پرسشی »ِلَم« اشتباه نکنید. ِلَم در آخر فعل هیچ تغییری ایجاد نمی کند.

نکات مربوط به حرف »ال )نهی(«

1( حرف »ال« )نهی( بر سر صیغه های دوم شخص می آید و به صورت »امر منفی« ترجمه می شود.

ال تَْستَْغِفْر  آمرزش نطلب

2( حرف »ال« )نهی( بر سر صیغه های اول شخص و سوم شخص می آید و به صورت »نباید + مضارع التزامی« ترجمه می شود.

ال )نهی(: الَیْکتُْب: نباید بنویسد / الیتکاسلوا: نباید تنبلی کنند

ال )نفی(: الَیْکتُُب: نمی نویسد / الیتکاسلون: تنبلی نمی کنند

یعنی، اگر ال + فعل مجزوم بیاید= ال نهی و ال + فعل معمول بیاید= ال نفی محسوب می شود.

نکات مربوط به حرف لِـ )جازمه( ]معروف به لِـ امر[

این حرف بر سر افعال مضارع )صیغه های سوم شخص و اول شخص( می آید و معنای آن را اصطالحاً مؤّکد می کند. )باید + مضارع التزامی(

 لنطلْب جمیعاً: همۀ ما باید بخواهیم.
لیستمعوا: باید بشنوند.

انواع لِـ موجود در زبان عربی:

1( ِلـ جزم )توضیح دادیم(

2( ِلـ نصب )در درس پنجم توضیح دادیم(

3( ِلـ َجّر )همان حرف اضافه موجود در عربی دهم که بر سر اسم می آید و بر سر فعل نمی آید. اما دو »ِلـ« دیگر بر سر فعل می آیند.(

تفاوت ِلـ نصب با ِلـ جزم:

1( ِلـ نصب بر سر همۀ افعال می آید )هر 14 صیغه( اما ِلـ جزم فقط بر سر افعال سوم شخص و اول شخص می آید.

2( ِلـ نصب معموالً داخل جمله می آید و وابسته به فعل دیگری است اما ِلـ جزم معموالً شروع کنندۀ جمله و تک فعل جمله است و به فعل دیگر 
وابسته نیست.

لل  ّل و ّوألل ّ 

تتتت َا َا اس
ُّ تلا وا

 َ
ْا وتلا

ُم ِم لِ
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للا ّل و واّوألل ّ 
نم س ا

ل
تلار ِا ةَسِقتلناَس

)  2( عربـی، زبان قرآن 

افعال ناقصه عبارتند از:
لیس )نیست( أصبح )گردید(  صاَر )شد(  کان )است، بود( 

این افعال بر سر جملۀ اسمیه می آیند.

 1- از میان افعال ناقصه، فعل کان در تمامی موارد صرف می شود )نهی، امر، ماضی، مضارع(
2- فعل های صار و أصبح فقط به شکل »ماضی و مضارع« در 14 صیغه صرف می شوند و فعل ناقصۀ لیس فقط دارای 11 صیغه ماضی است.
3- افعال ناقصه فاعل ندارند؛ مفعول نمی پذیرند و مجهول نمی شوند و جمالتی که با این افعال شروع می شوند جملۀ اسمیه محسوب می شوند.

1( معانی افعال ناقصه »کان«
الف( فعل ناقصه »کان« )مضارع: یکون، امر: کن( به معنای »است« ]برای خدا و قیامت[

 »کان اهلل بکم دستاراً« خدا برای شما بسیار پوشاننده است.

ب( فعل ناقصه کان به معنای »بود« در حالی که بعد از آن فعل نیامده باشد.

 کان الطالُب نشیًط: دانش آموز خوشحال بود.

ج( فعل ناقصه کان به عنوان کمکی معادل »ماضی استمراری«
کان + فعل مضارع  ماضی استمراری

 کان المعلموٌن یسمعون آیات القرآن.
معلم ها آیات قرآن را می شنیدند.

د( فعل ناقصه کان به عنوان کمکی معادل »ماضی بعید«
کان + فعل ماضی  ماضی بعید

 کان التالمیذ ذهبوا إلی المدرسة
دانش آموزان به مدرسه رفته بودند.

ه ( فعل ناقصه »کان« به معنای »داشت«
کاَن بر سر حرِف »ِلـ« یا کلمۀ »ِعنَد« معادل فارسی »داشت« است.

 کان لی الّجواُل الغالیة: تلفن همراه گران قیمتی داشتم.
ما کان عندی طعاٌم: من غذا نداشتم

2( معانی افعال ناقصه »صار و أصبح«
َیصیُرـ  یُصِبُح به معنای »شدـ  گردید«

 صار التالمیُذ نشیطوَن: دانش آموزان خوشحال شدند.
تصِبُح الرُض مخضرةً: زمین سرسبز می شود.

3( معنای فعل ناقصۀ »لیس«
به معنای »نیست«

 لیس فی الغرفة رجٌل: در اتاق مردی نیست

للا ّل و ّوألل ّ 

وا
نم س ا

ل
تلار ِا ةَسِقتلناَس
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