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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

1  : تَرِجم الکلمات اّلتی تَحَتها خٌطّ
الف( َنطََقها العرُب وفقاً أللسنتهم.

ب( ِمن األعمال الّصالحة، اإلهتماُم بالّریاضة.
اُکتُب في الَفراِغ الکلمات المَتضاّدتَیِن و الکلمات المتراِدَفَتیِن:  2

ُم ب-زَیَتَکلَّ لـک-زـلتقرُّ ُث-زـإلّتحاد-زـإلـتعاد-زـلسُّ َیعَلُم-زُیحدِّ

 ≠≠ ب(  ..    == الف(  
َعّین الکلمَة الغریبَة في المعنا:  3

الف(  1( َحمیر  2( َفخور  3( ُجذوع  4( فُنون
ب(  1( الُمختال  2( الُمتواِضع  3( الَجّبار  4( الَفخور

اُکتُب ُمفرداً أو جمَع الکلمَتیِن:  4
ب( أِحبَّة:  الف( َمحِمَدة:   

تَرِجم الُجَمَل التالیِة إلی الفارِِسیَة:  5
الف( َسِل المصانع رکباً تهیم في الفلوات

ب( واقِصد في َمشیَک واغُضض ِمن صوِتَک إنَّ اَنَکر االَصواِت َلصوُت الحمیر.
ج( قَد َشبََّه اللُّه کالَم َمن َیرَفُع صوتَُه دوَن دلیٍل منطقیٍّ بصوِت الحمار.

د( طائٌر ینُقُر جذع الشجرةِ ِبِمنقارِه عشَر َمّراٍت في الثانیة علی األقَّل
ه ( في ُمنتََصِف النّهاِر و عندما تَحُرُق الرِّماُل أقدام َمن یسیر علیها

و( ال نستطیُع أن َنِجَد لغًة بدون کلماٍت دخیلة
ز( إّن الصالةَ َعموُد الّدیِن.

حیَحَة:  6 إنَتِخِب التَّرجمَة الصَّ
الف( مهالً یا قنبر. َدع شاتَِمَک َمهاناً.

 1( ای قنبر آرام باش. دشنامگوی خود را خوار رها کن.
 2( ای قنبر صبر کن تا دشنامگوی تو خوار شود.

ب( َمن سأل فی ِصَغرِه، أجاَب فی کَِبرِِه.
 1( هر کس در خردسالی پرسید، در بزرگسالی پاسخ داد.

 2( هر کس در خردسالی اش بپرسد، در بزرگسالی اش پاسخ می دهد.
َکمِّل الفراغاِت في الترجمِة الفارسیِة:  7

الف( ال تَمِش في األرِض َمرحاً.
 در زمین  .

ب( َمن َجرََّب الُمَجرََّب َحلَّت ِبِه النّدامُة.
هر کس  را بیازماید  .

ج( دودةُ األَرِض، إذا أصاَبها َشٌئ قاِطٌع، تقسُمها إلی َیضَفیِن.
 ، هرگاه چیز  به او برخورد کند او را به دو نیم تقسیم می کند.

8  . تَرِجم الکلمات التی تحتها خطٌّ
2( َسُیَسجُِّل َهَدفاً. 1( کاَن َیستَریُح علی الّشاِطئ.  

َک للنّاِس. 4( و ال تَُصعِّر َخدَّ 3( و جاِدلهم باّلتی هی أحسُن.  
6( ما ساَفرُت إلی القریِة. 5( التمساُح ال َیبکی عند أکل.  

) لـــــــــنزـــــزــمزآ1آ
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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

)  2( عربـی، زبان قرآن 

عین الفعَل المناِسب للفراغات. 9
الف( الفریقاِن  قبل اُسبوَعیِن. 

 1( تعاَدلوا  2( تعاَدال  3( تعاَدَلَن
ب( سوَف  إلی المدرسِة.

 1( َنذَهُب  2( َذَهْبنا  3( َذَهْبُت
ج( أنتم  الفضَة.

 1( َتکِنزونَ  2( َیِکنزونَ  3( یِکنزاِن
عیِّن اسم المکان و تَرِجمُه.  10

کاَنت اُختی تَقَرُأ دروَسها في المکتبِة.
َعیِّن اسَم التفضیِل و ترِجمُه.  11

ب( َشّر الناِس ذوالَوجَهیِن. الف( رأیُت في المدرسِة أکبر کتاٍب في العاَلم. 
ترجم الجملتیِن وفَق اسلوِب الشرِط.  12

الف( َمن تَزَرع في الدنیا تحصد في اآلِخرة. 
ب( إن تَنُصروا اللّه َینُصرُْکم و یَُثبِّت أقداَمکم. 

عّین فعَل الشرِط و جواَبُه.  13
و ما تَُقّدموا ألنُفِسکم تَِجدوه عنَداللِّه.

َضع في الفراِغ َعَدَد المناسِب:  14
ستوَن ناقص تسعة و عشرون یساوی 

َعیِّن اسم الفاعل و اسم المفعول و اسم المبالغة. 15
د. 2( یا حمیُد بحّق ُمَحمَّ 1( إّن اللَّه فی قُلوٍب ُمنکِسرةٍ.  
4( یا ُمفِطر بحّق فاطمة. 3( یا عالُی بحق علی.  

16  . أعرِب کلمات اّلتی تحتها خطٌّ
الف( الغداةُ بداَیُة النّهاِر. 

ب( یُساِعُد الزقزاُق الِتمساَح في تنظیِف أسناِنِه

َضْع فی الّدائِرةِ العدَد الُمناِسَب. )کلمتاِن زائَِدتان(  17

الف( َحیواٌن یُستَخَدُم ِللَحْمِل و الرُّکوِب. 

ِة فی َیِد الَمرأةِ.  َهِب َأِو اْلِفضَّ ب( زینٌَة ِمَن الذَّ

ج( ُعضٌو َیطیُر ِبِه الّطاِئرُ 

د( هَو ُعضٌو َنستَعِملُُه للنُّطِق َو التََّذوُّقِ 

ه ( یُْصنَُع ِمَن الَعجینِ 

و( هَو أصَغُر طاِئٍر َعلَی األرضِ 

َرر 1( الدُّ

2( العقل

3( السحاب

4( الماء

5( الحیاة

رواُل 6( السِّ

7( الِحمار

واُر 8( اَلسِّ
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) لـــــــــنزـــــزدـمزآآآ

اجَعل فی الَفراِغ کلمه مناسبًة.  8

الف( فاصِبروا  یحکَم اللُّه بیننا. )حّتی - لم - لن(

ـِ - َلن - ال( ب( تکلَّمُت َمَع اَصدقائی  َیعلَموا کیَف یُمِکُن َلهم النجاَح. )ل

ج( ُأریُد  اَذهَب الی سوِق العقاِئب. )َلم - إن - أن(

د(  اُکتُب جملٌة غداً. ) ِان - َان - َلن(.

عیَّن اسم الفاعل و اسم المفعول، اسم المبالغة و اسم مکان فی العبارات.  9

الف( کاد الکّذاُب یغِرُق عندما َکِذَب.

ب( َمعَبُد ُکرد ُکال فی مازندراَن.

داقَِة. ج( جاءَ اَحُد ُمهاِجمی فریق الصَّ

د( اَنَشَد بعُضهم اَبیاتاً َممزوجًة بالعربیِة.

عین جواب الشرط و ثم عیِّن الترجمة الصحیحة.  10

ما َفَعلَت ِمَن الخیراِت وََجدتَها ذخیرة اآلخرِتَک.

 1( هرچه از کارهای نیک انجام می دادی، آن ها را اندوخته ای برای آخرت می یافتی.

 2( هرچه از کارهای نیک انجام بدهی آن ها را اندوخته ای برای آخرتت می یابی.

: )نقش و عالمت إعراب(  11 عیِّن الصحیح في محِل اإلعرابي لِلکلماِت اّلتي تحتها خطٍّ

) الف( کاَن رسوُل اللِّه ُأسَوةً َحَسنًَة ِللعالمیَن. // رسوُل )مبتدا و مرفوع به ضمه  اسم کاَن و مرفوع به ضمه 

) ب( أصَبَح الطالباِن ناِجَحیِن في االمتحاِن. // ناجحیِن )خبر أصبَح و منصوب به )یـ (  مفعول و منصوب به کسره 

) ج( عداوةُ العاقِل خیٌر ِمن صداقِة الجاهِل. // العاقِل )مضاف الیه و مجرور به کسره  صفت و مجرور به کسره 

) د( کاَد الشابُّ الَکّذاُب یغِرُق. )صفت و مرفوع به ضمه  فاعل و مرفوع به ضمه 

ترِجم االفعال الناقصة.  12

الف( ... َو یقوُل الکاِفُر یا لیتَني ُکنُت تراباً. 

ةً.  ب( ... أنَزَل ِمن الّسماءِ ماءً َفتُصبُح االرُض ُمخَضرَّ

 . ج( کاَن َلُکم َسریٌر َخَشبیٌّ

د( ... یقولوَن ِبأفواِهِهم ما لیَس في قلوِبِهم. 

عیِّن الشرَط و جواَبُه ثم ترجم الجملة.  13

إنَّ المؤمنیَن اّلذیَن إذا خاطََبهم الجاِهلوَن قالوا سالماً.

ترجم الجمل التالیة حسب قواعد اّلتی قََرأتَها. 14

الف( َلم َیرِجْع صدیقی إلی بیِتِه.

ب( ال َیتَِّخذ المؤمنوَن الجاهلیَن صدیقاً.

ج( َلن َیقِبَل صاحب الحانوت.

د( ذهبُت إلی حانوٍت ألشتری شیئاً.

ه ( یا لیتنا ُکنّا َمَعکم َفنَفوُز فوزاً عظیماً.

و( إتِّخْذ سبیلک یا أخی!
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) لـــــــــنزـــــزدـمزآآآ

)  2( عربـی، زبان قرآن 

عّین الجواب الصحیح.  15

الف( مصدر »تَعاَرَف«

 1( تعریف  2( ُمتعارف  3( تَعاُرف

ب( مضارع »اکَرَم«

 1( َیتَکرَّمُ  2( یُکِرمُ  3( َیکَرُم

ضع في الّدائِرةِ العَدَد الُمناِسَب.   16

الف( َمن َیعجُبک ِشْکلُه و کالُمُه. 

ب( یُصنَُع منه الُخبَز. 

ج( نستفیُد منها فی وَقِت الَمطَِر. 

د( الُحزُن و التألُّم. 

ه  ( ِسُعرهُ کثیٌر و غاِلی. 

و( بمعنی المساعده. 

1( نجَدة

2( اَجَوَد

3( مکروب

4( ِمظله

5( المخلوقات

6( العجین

7( الملیح

8( قَیِّم

اکتب في الَفراِغ َکلمَة مناسبَة ِمن الَکِلماِت الّتالیة. )کلمتان زائدتان( 17
وعّیات - الطباشیُر - الَجناُح - الَشرَشف الطباشیر - األبکم - الَمتَجر - الَمکروب - النَّ

ریر. الف(  ِقْطَعُة قُماٍش تُوَضُع َعلَی السَّ

ب(  عضٌو یطیُر بِه الطائُر.

نة یُکتُب بها علی الّسبورة. ج(  مادةٌ بیضاءُ أو ُملَوَّ

د(  ُهو اّلذي حزنُُه کثیٌر.

ه (  َمن ال یستطیع أن یتکلََم.

و( َیْختَِلُف األُْسعاُر فی الّسوق َحَسَب  .

َرتِّب الکلمات و اکتُب سؤااًل و جواباً صحیحاً. 18

الف( األدِوَیة - القافلة - أشتَریها - ِلَمن - هِذِه - فی - تَشتَری - ِلزَُمالئی

    ؟   .
ب( َما - َمکسوُر - الُغرَفِة - هَی - َسریٌر - الُمشِکلَُة - فی - االوَلی

    ؟   .
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پاسخ آزمون نوبت اول )1( )2( عربـی 

1 
ب( ورزش الف( بر زبان آورد 

2 
ب( اإلبتعاد ..≠ التَقرُّب = َیتََکلَّمُ  الف( یَُحّدُث 

3 
الف( گزینۀ )2(؛ َفخور )به معنای فخر فروش است باقی کلمات جمع هستند.(

ب( گزینۀ )2(؛ المتواِضع )به معنای فروتن می باشد. باقی کلمات صفات منفی 
هستند.(

4 
ب( حبیب )یار( الف( محاِمد )ستایش ها( 

5 
الف( از انبارهای آب دربارۀ سوارانی که در بیابان ها تشنه و سرگردان اند بپرس.

ب( در راه رفتنت میانه روی کن، صدایت را پایین بیاور، زیرا بدترین آوازها 
بی گمان بانگ خران است.

ج( خداوند صدای کسی را که بدون دلیل منطقی صدایش را باال می برد به 
صدای خر همانند کرده است.

د( پرنده ای که تنۀ درخت را با نوکش دست کم ده بار در ثانیه می زند.
ه ( در نیمه روز و هنگامی که شن ها پاهای کسانی را که روی آن ها حرکت 

می کنند از شدت گرما می سوزانند.
و( زبانی را بدون کلمات دخیل نمی توانیم پیدا کنیم.

ز( همانا نماز ستون دین است.
6 

ب( گزینۀ )2(  الف( گزینۀ )1(  
)در جملۀ شرطی فعل اول به صورت مضارع التزامی و فعل دوم به صورت 

مضارع اخباری ترجمه می شود.(
7 

الف( با ناز و خودپسندی ـ راه مرو
ب( آزموده ـ  پشیمان می شود.

ج( کرم خاکی ـ تیز
8 

1( استراحت می کرد  )کان + مضارع  ماضی استمراری(
2( ثبت خواهد کرد

3( گفت وگو کن / ستیز کن
4( با تکّبر روی برنگردان

5( گریه نمی کند
6( مسافرت نکردم

9 
الف( گزینۀ )2(؛ تعاَدال  )فریقان مثنی است.(

ب( گزینۀ )1(؛ َنذَهُب )بعد از س / سوف فعل مضارع می آید.(
ج( گزینۀ )1(؛ تَکِنزوَن

 10 الَمْکتََبة )کتابخانه(

11 

ب( َشّر )بدترین( الف( أکبر )بزرگ ترین( 
 اسامی تفضیل اگر مضاف واقع شوند به صورتـ  ترینـ  ترجمه می شوند.

اگر همراه با حرف »ِمن« بیایند، به صورت ـ تر ـ ترجمه می شوند.
12 

الف( هر کس در دنیا بکارد در آخرت درو می کند.
ب( اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری می کند و قدم هایتان را استوار می سازد.

13 

تَِجدوهُ: فعل جواب شرط موا: فعل شرط  تَُقدِّ
14 

60-29=31 واحد و ثالثونَ 
15 

1( اسم فاعل از مصدر إنکسار: ُمنَکِسَرة
2( اسم مفعول از مصدر  َمحمید: ُمَحمَّد

3( اسم فاعل ثالثی مجرد:  عالی
4( اسم  فاعل از مصدر  إفطار: ُمفِطر

16 

2( فاعلـ  جارومجرور 1( مبتداـ  مضاف الیه 
17 

الف( 7؛ حیوانی که برای حمل و سواری به کار گرفته می شود. خر
دستبند است.   زن  دست  در  که  نقره  یا  طال  از  زیوری  8؛  ب( 

ج( 1؛ عضوی که پرنده با آن پرواز می کند.  بال
د( 5؛ آن عضوی است که برای تکلّم یا چشیدن از آن استفاده می کنیم  زبان

ه ( 2؛ از خمیر ساخته می شود.  نان 
و( 3؛ از پرنده روی زمین کوچک تر است.  پرنده آوازخوان

18 

الف( ال
ب( أبیاتاً ممزوجة بالعربیة

ج( حاِفظ الشیرازی و سعدّی الشیرازی
19 

عشرون )یا هر عدد اصلی )و نه ترتیبی( دیگر(
20 

بین فریق الّسعادةِ و الصداقَة بیَن َمن هذه المباراةِ؟ 

پاسخ آزمون نوبت اول )2( )2( عربـی 

1 
ب( جام، لیوان الف( پرورشی 

2 
ب( الُقرب ≠ الُبعد الف( الُوّد = الُحّب 

3 
ب( أِحّبة )محبوبان( الف( الوُْکنَة )النه( 
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)  2( عربـی، زبان قرآن 

4 
الف( گزینۀ )4(؛ َعاّلَمة )به معنی بسیار دانا می باشد. باقی کلمات اسم هستند 

نه صفت(
ب( گزینۀ )2(؛ چتر )به معنی چتر است. باقی کلمات عضوی از جسم می باشند.(

5 
1( مار ُدَمش را در آن قرار می دهد سپس مانند عصا می ایستد.

2( ما باید به کارهای نیک مشتاق باشیم.
3( کلمات عربی در زبان فارسی به دلیل عامل دینی زیاد شده اند.

4( ماهی پرنده نوعی از ماهی ها است که از آب با حرکت ُدم نیرومندش 
می جهد )می پرد( و بر فراز سطح آب پرواز می کند.

5( گاهی اوقات چشمه زندگی در تاریکی ها جست وجو می شود.
6( بی گمان خدا هیچ خودپسندی را دوست نمی دارد.

6 
الف( بهترین است.

أحسن اسم تفضیل است و این جا معنی بهترین می دهد.
ب( بپرهیزـ  بسیار دروغگو

کّذاب: اسم مبالغه است.
7 

الف( دیگریـ  برگرفتند
ب( با ناز و خودپسندی ـ راه مرو

ج( صبحگاه
8 

ب( نوک می زد الف( گذشته است 
د( خواهد شکست ج( که بدانیم 

)أن + فعل مضارع  مضارع التزامی(
و( برگرفتند ه ( نیکی کن 

9 
الف( گزینۀ )3(؛ تکَرهوا )فعل باید منصوب باشد(
ب( گزینۀ )2(؛ َینُْقُر )فعل باید مفرد مذکر باشد.(

ج( گزینۀ )3(؛ تَتَِّخذوا )با توجه به معنا، فعل نهی نیاز داریم.(
 10 مطعم: رستوران / غذاخوری

11 

ب( أعلم: داناتر الف( خیر: بهترین 
12 

الف( السائلین )جمع مذکر سالم کلمۀ سائل، اسم فاعل(
ب( مسئول )اسم مفعول(

ج( َوّهاب )اسم مبالغه(
13 

کاَن: فعل جواب شرط  ظَلََم: فعل شرط 
11:45´ 14 

15 

ج( خبر ب( مجرور به حرف جر  الف( مبتدا ـ  صفت 
16 

)ترجمه: هرچه که از نیکی )خیر( برای خودتان از پیش بفرستید، آن را نزد 
خدا می یابید.(

فعل جواب شرط: تَِجدوُه فعل شرط: تقّدموا 
17 

ب( 2 الف( 6 
د( 1 ج( 5 

18 

الف( نادرست؛ الغداةُ بدایة النّهار
ب( نادرست؛ الینطقوَن

ج( نادرست؛ علم الکیمیاء علم مطالعة خواص العناصر
د( درست

19 

ب( تاجٌر الف( فی مدینة شیراز 
د( لسان الغیِب ج( ال 

 20 فی مصر

21 

أّی لوٍن ِمن هذه الفساتیِن عنَدُکم؟
أبیض و أسود

پاسخ آزمون نوبت اول )3( )2( عربـی 

1 
ب( پرده / َپر الف( خودخواه 

2 
الف( گزینۀ )2(؛ الّسعر )به معنای قیمت. باقی کلمات پوشاک اند.(

ب( گزینۀ )4(؛ أراِذل )باقی کلمات معنای مثبت دارند.(
3 

ب( دیدان )ِکرم خاکی ها( الف( الّدابة )جنبنده( 
4 

ب( األحّبة ..≠ الُعداة = الوُکنه  الف( الُعش 
5 

الف( وزن هایش تغییر کرده اند و عرب آن را مطابق زبان های خودشان تلفظ کردند. 
ب( ورزشگاه از تماشاگران پر می شود.

ج( چه بسیار زندگی ام را تلخ می کنی درحالی که تو حامل عسل هستی.
د( هر کس شهوتش بر عقلش غلبه کند از چارپایان پست تر است.

ه ( دوست آن کس است که از ظلم و دشمنی نهی کند و به نیکی و احسان 
مداومت کند.

و( ای پسرم! هزار دوست بگیر، هزار دوست کم است و یک دشمن نگیر 
که یک هم زیاد است. 
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َا ّل ل ّد ُُسّ اا ْر ول ّر َیسل بَْظَ
او
ل
ُمُ خ  َوی ا

ّو

)  2( عربـی، زبان قرآن 

»هر کس درس بخواند، موّفق می شود«، به این جمله در زبان فارسی »جملۀ شرطّیه« می گوییم.
در زبان عربی نیز هرگاه بخواهیم »جملۀ شرطّیه« ایجاد کنیم باید از »اسلوب و روش خاّصی« استفاده کنیم.

برای ایجاد جملۀ شرطّیه باید »ادوات شرط« را در ابتدای جمله بیاوریم.

مهم ترین ادوات شرط عبارت اند از:
»ترجمه أدوات شرط«»ادوات شرط«
»اگر«إْن: حرف شرط
»هر که«َمْن: اسم شرط
»هر چه«ما: اسم شرط

معموالً این ادوات بر سر عبارتی می آیند که »دو فعل« را تحت تأثیر خود قرار می دهند.
به فعل اّولی که أدوات شرط بر آن تأثیر می گذارد »فعل شرط« )شرط تحّقق فعل دیگری است( و به فعل دوم، »جواب شرط« )جواب و نتیجۀ انجام 

فعل قبلی( می گویند.

ْل: فعل شرط / َیسلَْم: جواب شرط( ْل قبَل الکالِم َیسلَْم ِمن الَخطأ: )َمن: أدات شرط / َیتَأمَّ  َمن َیتَأمَّ
ما تَْفَعلُوا ِمن خیٍر َیْعلَْمُه اهلُل: )ما: أدات شرط / تَفَعلُوا: فعل شرط / َیْعلَْم: جواب شرط(

فعل شرط بالفاصله بعد از أدوات شرط می آید. یعنی هیچ فاصله ای بین أدوات شرط و فعل شرط وجود ندارد.
الزم به ذکر است آمدن این أدوات تغییراتی را هم از نظر معنایی و هم از نظر ظاهری ایجاد می کنند، که این تغییرات عبارت اند از:

1( تغییرات معنایی: فعل شرط )مضارع اخباری یا ماضی ساده( به صورت »مضارع التزامی« و جواب شرط )مضارع اخباری یا ماضی ساده( به صورت 

»مضارع اخباری یا مستقبل« ترجمه می شود:

َمْن َیْجتَِهْد )مضارع( فی أعماله َینَجْح )مضارع( فیها  هر کس در کارهایش تالش کند، موفق می شود.
َمْن ِاجتََهَد )ماضی( فی أعماِله َنَجَح )ماضی( فیها

 

 هرگاه »فعل شرط و جواب شرط« فعل ماضی بودند، هم می توانیم آن دو را به صورت »ماضی ساده« و هم می توانیم به صورت گفته شده 
)فعل شرط: مضارع التزامی / جواب شرط: مضارع اخباری / مستقبل( ترجمه کنیم.

َمْن ِاجتََهَد فی أعماله َنَجَح فیها: هر کس در کارهایش »تالش کرد /  تالش کند، موفق شد / می شود« )خواهد شد(
ولی اگر »فعل شرط« یک فعل مضارع باشد، به صورت »مضارع التزامی« ترجمه می شود.

ما تَزَرْع فی الّدنیا تَحُصْد فی اآلِخَرةِ: هر آن چه را در دنیا بکاری، در آخرت درو می کنی / خواهی کرد.

2( تغییرات ظاهری: با آمدن أدوات شرط بر سر جمله، اگر فعل شرط یا جواب آن »مضارع« باشند، به این ترتیب در ظاهرشان تغییراتی ایجاد می شود:
ـ« تبدیل می شود. مثال: إْن + َیجتِهُد = إْن َیجتَِهْد ـْ ـُـ« در صیغه های )1 و 4 و 7 و 13 و 14( به »ـ عالمت »ـ

حرف »ن« در آخر فعل مضارع )به جز دو صیغۀ 6 و 12؛ للغائبات و للُمخاطبات( حذف می گردد. مثال: إْن + َیجتِهدوَن = إْن َیجتَِهُدوا

سلوبُرشطُُّسدّستُ)سبزسْ(ُرشط ُُسلختلُْسا

ساختار جملۀ شرطّیه: ادوات شرط + فعل شرط + جواب شرط + ...
1- ما تَزَرعوا فی الّدنیا تَحُصدوا فی اآلخَرةِ: هر آن چه را در دنیا بکارید، در آخرت درو می کنید. )درو خواهید کرد(

2- إْن َصَبرَت فی اُموِرَک َحَصلَْت علی النّجاح فی حیاِتَک: اگر در کارهایت صبر کنی، در زندگی ات موفقّیت به دست می آوری. )به دست خواهی آورد(

 کلمات »إذا )هرگاهـ  اگر(ـ  َلو )اگر(« نیز از أدات شرط محسوب می شوند، با این تفاوت که آخر فعل ها را تغییر نمی دهند.

إذا: اگر این اسم برای ایجاد »جملۀ مشروط )شرطّیه(« باشد، از أدوات شرط محسوب می شود یعنی مانند جمله شرطّیه ترجمه می شوند.
یعنی فقط معنای جمله را. )فعل شرط  مضارع التزامی / جواب شرط  مضارع اخباری یا مستقبل(

َا ّل ل ّد ُُّس ْراا ول ّر سل

َی بَْظَ
او
ل
ُمُ خ  َوی ا

ّو
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 إذا ِاجتََهدت َنَجْحَت: هرگاه )اگر( تالش کنی، موّفق می شوی.
إذا تَمَّ الَعقُل َنَقَص الکالُم: هرگاه )اگر( عقل تمام شود، سخن کم می شود.

ولی اگر به منظور ایجاد »جملۀ مشروط )شرطّیه(« نباشد، فقط »یک قید زمان« و به معنای »زمانی که، هنگامی که« می باشد. 

 إذا َرَجعُت إلی َبیتی أّدیُت واجباتی: هنگامی که به خانه برگشتم، تکالیفم را انجام دادم.

 کلمات شرط هر دو گروه )عامل جزم و غیرعامل( می توانند بر سر »فعل های ماضی« هم بیایند، با این تفاوت که هیچ تغییری در ظاهر 
فعل ایجاد نمی کنند و فقط معنای فعل شرط و جواب شرط را طبق آن چه که گفته شد تغییر می دهند. 

؛ هر دو ماضی(؛ هر کس قبل از سخن گفتن فکر کند، خطایش کم می شود.  َمن َفکََّر قَبَل الَکالِم قَلَّ َخطََأهُ: )فعل شرط: َفکََّرـ  جواب شرط: قَلَّ
ما َفَعلَْت ِمن الَخیراِت وََجْدتَها ذخیرةً آلِخرَتَک: )فعل شرط: َفَعلَْت ـ  جواب شرط: وََجْدَت؛ هر دو ماضی( هرچه از خوبی ها انجام بدهی آن را 

ذخیره ای برای آخرتت می یابی.

نتیجه این که  فعل شرط یا جواب شرط و یا هر دو آن ها می توانند »مضارع یا ماضی« باشند. ولی معنای همۀ آن ها طبق آن چه گفته شد ترجمه می شود.

 1( صیغه های فعل شرط یا جواب شرط می توانند یکسان و یا متفاوت باشند )نوع جزم در فعل و جواب شرط می تواند یکسان یا متفاوت باشد(
1- ما تَزّرْع في الّدنیا تَحُصْد في اآلخَرةِ: )فعل شرط: مجزوم اصلی / جواب شرط: مجزوم اصلی( ]نوع جزم یکسان[

2- إْن تَنُصروا اهلَل َینُْصرُْکم: )فعل شرط: مجزوم به حذف نون اعراب / جواب شرط: مجزوم اصلی( ]نوع جزم متفاوت[
3- إْن تُحاولی فی قَراءَةٍ دروِسِک َیفَرْح والداِک: )فعل شرط: مجزوم به حذف نون اعراب / جواب شرط: مجزوم اصلی( ]نوع جزم متفاوت[

2( در جملۀ شرطّیه، جواب شرط می تواند به صورت یک »جملۀ اسمیه« )تشکیل شده از یک مبتدا و خبر( بیاید که در این صورت به مجموع 
ـَ« می آید. »مبتدا و خبر« جواب شرط از نوع »جملۀ اسمیه« گفته می شود، که غالباً قبل از آن حرف »ف

من َعلّم ِعلماً فـلُه أجْر من عمل به.  و ما تُنِفُقوا ِمن خیٍر فـإّن اهلل به علیٌم. 

ل علی اهلل َفـُهو حسُبُه.          من َیتوکَّ

ـَ « می آید. همچنین اگر جواب شرط »امر یا نهی )فعل طلب(« باشد، غالباً قبل از آن »حرف ف

 1( منظور از »َمنـ  ما« جازمه یا عامله همان »َمن و ما شرطّیه« می باشد. 
عیِّْن »ما - َمْن« عاملة / جازمة؛ ترجمه سؤال: »َمن ـ  ما« شرطّیه را مشّخص کنید.

2( »َمن شرطیه« غالباً در جمله نقش »مبتدا« و فعل شرط و جواب شرط »خبر« آن محسوب می شوند.
3( َمن یُحاوُل کثیراً َیِصُل إلی أهداِفِه: )مبتدا: َمن شرط و خبر: یُحاِوُل و َیِصْل(

) َمن َفکََّر قَبَل الَکالم قَلُّ َخطؤُهُ: )مبتدا: َمن شرط و خبر: َفکََّر و قَلَّ
و »ما شرطیه« نیز در جمله غالباً نقش »مفعول به« را دارد.

ما تَزَرُع في الّدنیا تَحُصْد في اآلخَرةِ: )ما: مفعول(  و ما تُنِفُقوا ِمن خیٍر َفإنَّ اهلَل به علیٌم: )ما: مفعول( 

 ممکن است در یک عبارت در ظاهر، بیش از یک فعل شرط یا جواب شرط وجود داشته باشد که در اصل به آن ها »معطوف به فعل 
شرط« یا »معطوف به جواب شرط« گفته می شود. 

 إن تَنُصروا اهلَل َینُصرُکم و یَُثبِّْت أقدامکم.
                 فعل شرط    جواب شرط    معطوف به جواب شرط
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