
استاد سعید علیزادهعربی از ب بسم اهلل

کل عربی در یکـ نگاه 

نکته بی فرهنگی: جمع غیرانسان = مفرد مؤنث 3

g3... المفردات اّلتی دخلت العربّیة من لغات ُاخرٰی

و  3 مجزوم شــدن  موقــع  فعل هــا  در   12 و   6 نــون 

خــوردن  خانم هــا  )نــون  نمی شــود  حــذف  منصوب شــدن 

نــداره!!!!(

g3الَیْذَهْبَن  أن َیْذَهْبَن

قد + مضارع  گاهی )شاید( مضارع 3

g3)قد َیِصُل )گاهی می رسد

3 
فعل + ی

فاعل

g3)می )یاد بده َعلِّ

3 
فعل + ن + ی

مفعولنون وقایه

g3)منی )به من یاد بده َعلِّ

العملّیات الحسابّیة 3

g3)÷( تقسیٌم علی  )-( ناقص *   )+( زائد

g3)%( فی مئة   )×( ضرٌب، في

ثالثی مزید )8( باب دارد: باب افعال، تفعیل ... 3

بــرای تشــخیص حــرف یــا حــروف زائــد یــک بــاب بــه اولیــن  3

صیغــٔه ماضــی آن نــگاه می کنیــم.

کاربرد باب افعال و تفعیل متعدی ساختن است 3

g3َنّزَل: نازل کرد َنَزل: نازل شد 

نام دیگر باب ُمفاَعلة  ِفعال است 3

g3)جهاد )ُمجاَهدة

ــتوَا )س و  3 ــتراق )س ر ق(، إس ــتماع )س م ع(، إس ــل إس فع

أ(، إســتتار )س ت ر( از بــاب إفتعــال هســتند نــه إســتفعال

فاعل همیشه مرفوع است 3

g3ُــ / ــٌـ / وَن / اِن / اُت 

فاعل هرگز قبل از فعل نمی آید 3

َهَب الی المدرسة 3
َ

آرش ذ

     مبتدا

فاعــل،  3 هیچ وقــت  اشــاره  اســم  از  بعــد  )ال(دار  اســم 

تابــع اســم  بــه آن  .... نیســت و  مفعــول، مضاف الیــه و 

می گوینــد. )مشــارالیه(  اشــاره 

فاعــل از نــوع ضمیــر بــارز بــا اســم زنــدان شــروع می شــود  3

آرایشــی  لــوازم  برنــد  اســم  می شــود  آن  برعکــس  یــا 

بهداشــتی 

)ا ـ و ـ یـ ـ ن ـ َت ـ ُتما ـ ُتم ـ ِت ـ ُتما ـ ُتنَّ ـ ُت ـ نا( 3

َعَرفکم 	 َعَرْفُتم	

            فاعل                                      مفعول

ایــن نکتــه یادتــون باشــه خبــر از نــوع »اســم« )الــف و الم(  3

نــدارد )خبــر کــه ال نــداره خــودش خبــر نــداره(

	ُصدوُر  	األحراِر			قبُور			األسرار

     مبتدا   م. الیه   خبر    م.الیه

ــد  3 ــره باش ــر نک ــی اگ ــد ول ــه باش ــد معرف ــواًل بای ــدا اص مبت

ــر  ــدا و خب ــای مبت ــد ج ــرور باش ــار و مج ــوع ج ــر از ن و خب

عــوض می شــود یعنــی فرمــول خبــر مقــدم و مبتــدای 

موّخــر ســاخته می شــود

للغراب  صوٌت ُیحّذُر ِبه بقیة الحیوانات 3

      خ.مقدم  م.مؤّخر

ــُل  3 ــارع ُیْفَع ــول مض ــل و مجه ِع
ُ
ــر وزن ف ــی ب ــول ماض مجه

ــت. اس

ُخِلَق االنساُن ضعیفًا 3

 ُیعَرُف الُمجرموَن ِبسیماهم 3

ــد  3 ــی مزی ــوع ثالث ــتق از ن ــول مش ــم مفع ــل و اس ــم فاع اس

ــت. ــم اس مه

س ـ  3 اول آن )ُمـــ( / یکــی مانــده بــه آخــر )ـِــ( دارد ُمهنــدِّ

.... ُمنقِلــب 

وزن )فاطی ـ فاّل( اسم فاعل است. 3

g3قاضی ـ هادی ـ عاّم ـ خاّص 

ــا )َمـــ( شــروع می شــود و همــٔه وزن هــای آن  3 ــکان ب اســم َم

هــم بــا )َمـــ( شــروع می شــود

َمسجد	ـ	َمطبخ	ـ	َمعبد

اگــر اســمی جمــع باشــد بــرای تشــخیص جامــد یــا مشــتق  3

بــودن آن بــه مفــرد آن نــگاه می کنیــم.

g3)ِرجال )َرُجل علماء )عالم(  

وزن أفعل = َافّل = َافعٰی همگی اسم تفضیل هستند. 3

g3اکبر ـ َاشّد ـ َاهّم ـ َاعلٰی ـ  َابقٰی

دو واژٔه »خیــر و شــر« اگــر بــه معنــی بهتــر و بدتــر باشــند  3

اســم تفصیــل هســتند )چــون همیشــه ایــن معنــی را 

نمی دهنــد( مثــل جملــه زیــر:

الخیــُر فیمــا َوَقــَع )خوبــی در چیــزی اســت کــه اتفــاق  3

) فتــد می ا

آِخر  اسم فاعل است و مؤنث آن )آِخرة( 3

آَخر  اسم تفصیل است و مؤنث آن )ُاخرٰی( 3

ــد از  3 ــتقیمًا بع ــه مس ــل اول ک ــه فع ــد ب ــتان باش حواس

ــن ـ مــا ـ ِاْن( »فعــل شــرط« می گوینــد  ادوات شــرط )َم

ــد. ــرط« می گوین ــواب ش ــل دوم »ج ــه فع و ب

ــردا درو  3 ــود ف ــته ش ــه کاش ــر چ ــدًا )ه ــْد غ ــزَرْع ُیحَص ــا ُی م

می شــود(

جــواب شــرط ممکــن اســت جملــه اســمّیه، فعــل امــر و یــا  3

نهــی باشــد کــه در آن صــورت بــا یــک حــرف )فـــ( می آیــد .

هَو حسبُه 3
َ
َمن َیتوّکل علی الّله ف

ــر  3 ــد دیگ ــمَّ ...( بیای
ُ
ـــ ـ ث

َ
ــرف )َو ـ ف ــا ح ــر ب ــرط اگ ــواب ش ج

جــواب شــرط نیســت »معطــوف« اســت.

ت   اقداَمکم 3 إن َتْنصُروا الّله َیْنصْرکم َو   ُیَثبِّ

       فعل شرط    جواب شرط  معطوف

ــل  3 ــد، فع ــرطیه بیاین ــه ش ــر جمل ــر س ــرط ب ــر ادوات ش اگ

شــرط بــه صــورت مضــارع الترامــی و جــواب شــرط بــه 

حّتــی اگــر  می شــود  معنــی  اخبــاری  مضــارع  صــورت 

باشــد!!! ماضــی  فعل هایــش 

ــب  3 ــزی را طل ــس چی ــر ک ــَد )ه ــدَّ َوَج ــیئًا َوَج ــَب ش ــن َطَل َم

کنــد و تــالش کنــد می یابــد.(

همــٔه اســم ها اصــواًل نکــره هســتند مگــر آنکــه جــزو شــش  3

معرفــه باشــند کــه البتــه در کتــاب ایــن 6 مــورد کامــل 

ــت. ــده اس نیام

2( َعَلم 3 1( معرفه ال  

4( اسم اشاره 3 3( ضمیر  

6( معرفه به اضافه 3 5( اسم موصول 

اسم نکره + اسم معرفه  معرفه به اضافه 3

»المدرســة«  3 خاطــر  بــه  )بــاب(  المدرســه   بــاُب 

معرفــه شــده اســت.

هــرگاه اســمی نکــره باشــد و همــان اســم دوبــاره در آن  3

ــن(،  ــا )ای ــم )ال(دار را ب ــوان اس ــد می ت ــا )ال( بیای ــه ب جمل

)آن( ترجمــه کــرد.

صاحبهــا  3 جنــب  األفــراس  کانــِت  َافراســًا،  رأیــُت 

صاحبشــان  کنــار  اســب ها  آن  دیــدم،  را  )اســب هایی 

بودنــد(

صفت در 4 چیز تابع موصوف است 3

جامع

عددجنس

معرفه واعراب
 نکره

بــه جملــه ای کــه بعــد از اســم نکــره بیایــد و آن اســم نکــره را  3

توصیــف کنــد جملــه وصفیــه می گوینــد.

g3البطُّ طائٌر یعیُش فی البرِّ و الماء

زندگــی  3 آب  و  خشــکی  در  کــه  اســت  پرنــده ای  )اردک 

) . می کنــد

در ترجمــه جملــه وصفّیــه از حــرف ربــط کــه اســتفاده  3

. می کنیــم

رأیــُت طفــاًل یبکــی  کودکــی را دیــدم کــه گریــه  3

. می کــرد

ــد  3 بعضــی اوقــات بعــد از اســم نکــره جــواب شــرط می آی

کــه حواســتان باشــد بــا جملــه وصفّیــه اشــتباه نگیریــد.

و ما تفعلوا ِمن خیٍر َیْعَلْمُه الّلُه 3

)هــر آن چــه از کار خیــر انجــام دهیــد خداونــد آن را  3

) نــد ا می د

مضارع منصوب با حروف ناصبه می آید 3

پیرزن زنگ بزن ِلـ ـ حّتی 3 َان ـ لن ـ کی ـ ِاذن  

g3ِلیذهَب * * َلن یذهبا  أن یذهَب 

أن + مضارع  مضارع التزامی 3

أن ینجحوا .... )که موفق شوند....( 3

َکی، ِلکی، ِلـ ، حّتی + مضارع التزامی 3

g3)َیجعالِن  ِلکی َیْجَعال )تا قرار دهند

ماضی ساده )-( 
علیزاده لم نداد.

ماضی نقلی )-( 
علیزاده  لم نداده است.

َلم + مضارع

g3َلْم َیِلْد و َلْم ُیوَلْد و َلم َیُکْن َلُه ُکُفوًا أحٌد

)نزاییــده و زاده نشــده و کســی برایــش همتــا نبــوده  3

اســت(

َلْم + مضارع = ما + ماضی 3

g3َهَب  نرفت
َ

لم َیْذَهْب = ما ذ

حواســتان باشــد )ِلــَم( را بــا )َلــم( اشــتباه نگیریــد چــون  3

)ِلــَم( مخفــف )لمــاذا( اســت.

لّما+ مضارع  ماضی نقلی منفی  3

)علیزاده	لم	نداده	است(

لّما یذهب  نرفته است. 3

g3 لّما + ماضی  هنگامی که ..... + ماضی

g3َهَب  هنگامی که رفت
َ

لّما ذ

فرق )ِلـ( ناصبه با )ِلـ( جازمه 3
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عربی از ب بسم اهلل
استاد سعید علیزاده

را  3 فعــل  آخــر  می آیــد،  جملــه  اول  معمــوالً   جازمــه  الم 

ســر  بــر  و  می دهــد  )بایــد(  معنــی  و  می کنــد  مجــزوم 

می آیــد متکلــم  و  غایــب  صیغه هــای 

ــوا  3 ْلَیعَلم
َ
ــهم ف ــِم ُدرِس ــالَب ِلَتَعلُّ ــاِعُد الّط ــات ُتس االمتحان

ــک ذل

یادگیــری  بــرای  دانش آمــوزان  بــه  ترجمه: )امتحانــات 

را  آن  بایــد  آن هــا  پــس  می کنــد  کمــک  درس هایشــان 

بداننــد(

الم ناصبــه معمــواًل وســط جملــه می آیــد و آخــر فعــل  3

را منصــوب می کنــد ولــی بهتریــن راه بــرای تشــخیص 

ترجمــه اســت.

ْمُت َمَع أصدقائی ِلَیْعَلموا کیَف ُیمِکُن َلهم ... 3 َتَکلَّ

)بــا دوســتانم صحبــت کــردم تــا بداننــد چگونــه بــرای  3

آن هــا ممکــن اســت .....(

ــاکن  3 ــد س ( بیای ــمَّ
ُ
ـــ ، ث

َ
ــروف )َو ، ف ــا ح ــرف )ِلـــ( ب ــرگاه ح ه

. د می شــو

g3ْل ْلیتوکَّ
َ
َوْلَیْذَهْب ـ ف

افعال ناقصه عبارتند از: 3

کان )بود( ـ صار )شد( ـ لیس )نیست( ـ أصبح )شد(  3

کان المعلم فی الّصف 3

فعل یکون مضارع کان است و امر آن ُکْن )باش( 3

ُکْن تلمیذًا ساعیًا )دانش آموز سخت کوشی باش( 3

مضــارع »أصَبــَح« می شــود »ُیصبــُح« کــه ثالثــی مزیــد  3

مضارع»صــاَر«  همچنیــن  و  »إفعــال«  بــاب  از  اســت 

می شــود »ُیصیــُر« و حواســتان باشــد »لیــس« مضــارع 

نــدارد.

ــا مبتــدا  3 ــر ســر مبتــدا و خبــر می آینــد و ب افعــال ناقصــه ب

ــور  ــد )در کنک ــوب می کنن ــر را منص ــا خب ــد ام کاری ندارن

اســم و خبــر افعــال ناقصــه نمی خواهــد ولــی یادگیــری اش 

الزم اســت بــرای اشــتباه نگرفتــن بــا )حــال، مفعول بــه  

)....

کان	المعلُم				شاعرًا

        اسم ک   خبرکان

کان بــه معنــی بــود  کان بیتــی نظیفــًا )خانــه ام  3

ــود( ــز ب تمی

ــًا  3 ــورًا رحیم ــَه کان غف ــت إّن الّل ــی اس ــه معن کان ب

)بی گمــان خــدا آمرزنــده و مهربــان اســت(

کان + مضارع   ماضی استمراری 3

کان المعلــُم یذهــُب الــی المدرســه )معلــم بــه مدرســه  3

) می رفــت

کان + )قد( + ماضی  ماضی بعید 3

َهَب )رفته بود( 3
َ

کان قد ذ

کان + ِلـ   کان لی خاَتٌم فّضٌة )یک انگشتر نقره داشتم( 3

3 
کانَّ کاَن 

ــا، قطعــًا، بــه درســتی کــه( جملــه بعــد از خــود را  3 ِانَّ )همان

تأکیــد می کنــد اول جملــه و یــا بعــد از مشــتقات فعــل قــال 

می آیــد و هم چنیــن گاهــی اوقــات بــرای تکیــه کالم اســت 

و ترجمــه اش اختیــاری اســت.

ِانَّ الّلَه علی ُکلِّ شیٍء قدیٌر 3

قال الرسوُل یاربِّ ِانَّ قومی إّتخذوا هذا القراَن َمهجورًا 3

أنَّ بــه معنــی کــه اســت و دو جملــه را بــه هــم پیونــد  3

می آیــد. جملــه  وســط  معمــواًل  و  می دهــد 

َنعلُم أنَّ للعالم أصدقاء کثیریَن 3

کأنَّ به معنای »مانند« و »گویی« است 3

کأنَّ إرضاء جمیع الناس غایٌة الُتدَرُک 3

)گویــی خشنودســاختن همــه مــردم هدفــی اســت کــه  3

نمی شــود( آورده  به دســت 

لکــّن بــه معنــی ولــی و اّمــا اســت و بــرای کامــل کــردن پیــام  3

و برطــرف کــردن ابهــام جملــه قبــل خــودش اســت.

فهذا یوُم الَبْعِث ولکّنکم ُکنتم الَتْعَلموَن 3

خودتــان  3 شــما  ولــی  اســت  رســتاخیر  روز  ایــن 

نســتید ا نمی د

لیــَت بــرای تمّنــی و آرزو اســت و بــه معنــای »کاش« اســت  3

ــا لیــَت« هــم می آیــد. و بــه صــورت »ی

لیت صدیقی ینجُح فی المسابقه 3

ــاید« و  3 ــای »ش ــه معن ــت و ب ــد اس ــی و امی ــرای ترّج ــّل ب لع

»امیــد اســت« می باشــد.

إّنا جعلناُه قرآنًا عربّیًا لعّلکم تعَقلوَن 3

ــم شــاید  3 ــرار دادی ــی ق ــان عرب ــه زب ــا قــرآن را ب )بی گمــان م

ــَرد ورزی کنیــد( »امیــد اســت« شــما ِخ

ــم )ال( و  3 ــد و آن اس ــم می آی ــر اس ــر س ــس ب ــی جن الی نف

تنویــن نمی گیــرد و همیشــه فتحــه دارد.

ــه  3 ــوزی در مدرس ــچ دانش آم ــة )هی ــی المدرس ــَذ ف ال تلمی

ــت( نیس

حــال نکــره اســت و بعــد از ذوالحــال )صاحــب حــال(  3

اســت. معرفــه  همیشــه  آن  کــه  می آیــد 

یلعُب األطفاُل بعد إتمام الدرس فرحیَن ُکّل یوم 3

                 ذوالحال                                 حال

ــت  3 ــداد مطابق ــس و تع ــر جن ــد از نظ ــال بای ــال و ذوالح ح

ــند ــته باش داش

جاء التلمیذاِن الی المدرسِة ضاحَکْیِن 3

دقت کنید: 3

1(	رأیت	ولدًا	مسرورًا	)پسر	خوشحالی	را	دیدم(

                             صفت

2(	رأیُت	الولَد	المسروَر	)پسر	خوشحال	را	دیدم(

                              صفت

3(	رأیُت	الولَد	مسرورًا	)پسر	را	خوشحال	دیدم(

                               حال

موری	الشخصّیة
ُ
4(	جعلُت	صدیقتی	أمینًة	ِل

                                     مفعول

)دوستم	را	برای	کارهای	شخصی	ام	امین	قرار	دادم(

5(	کان	التلمیُذ		ضاحکًا

                اسم کان  خبر کان

حال از نوع جمله اسمّیه  3

اسم	معرفه	+	......	و	+	مبتدا	+	خبر

َة 3 َجَلَس سعیٌد أمام الّتلفاز و هو ُیشاِهُد ُامَّ

مســتثنی یعنــی »جداشــده از حکــم ماقبــل« ـ ااّل ادات  3

ــتثنی از  ــه مس ــه ای ک ــه کلم ــود و ب ــده می ش ــتثناء نامی اس

ــود ــه می ش ــه گفت ــتثنی ِمن ــت، مس ــده اس ــدا ش آن ج

ُکلُّ َشیٍء َیْنُقُص	ِباإلنفاق		ِااّل			الِعلَم

مستثنی منه                    ادات    مستثنی
                                           استثناء

مالُء	َحَضروا	فی	صاَلِة	المتحان	اّل	حامدًا	 الزَّ

مستثنی منه                                         مستثنی

در استثناء جمله قبل از ااّل کامل است 3

g3ُاسلوُب الَحْصر

ــتنی  3 ــه و مس ــتثنی من ــردن مس ــدا ک ــر پی ــلوب حص در اس
اهمیتــی در کنکــور نــدارد و ااّل در اســلوب حصــر بــرای 
ــت. ــر اس ــاص و حص ــرای اختص ــه ب ــد بلک ــتثناء نمی آی اس

ما شاهدُت فی المکتبة ااّل کاظمًا 3

)در	کتابخانه،	تنها	کاظم	را	دیدم(

)در	کتابخانه،	کسی	جز	کاظم	راندیدم(

g3 حصــر یعنــی اختصــاص دادن چیــزی بــه کســی یــا

موضوعــی

ــی  3 ــا کس ــد ی ــق ش ــتگو موف ــا راس ــادُق )تنه ــاَز ااّل الّص ــا ف م

ــد( ــق نش ــتگو موف ــز راس ج

جمله قبل از ااّل در حصر ناقص است 3

ــل  3 ــس فع ــوب از جن ــت منص ــدری اس ــق مص ــول مطل مفع

ــه ــود در جمل ــل خ ماقب

َنّزل	الّلُه	القراَن	تنزیاًل 

                             مفعول مطلق

مفعول مطلق به دو دسته تقسیم می شود  3

الف(	مفعول	مطلق	تأکیدی

ب(	مفعول	مطلق	نوعی

ــت  3 ــه اس ــل جمل ــدری از فع ــدی، مص ــق تأکی ــول مطل مفع

کــه بــه انجــام فعــل تأکیــد می کنــد و صفــت یــا مضاف الیــه 

نــدارد.

استغفرُت	الّلَه	إستغفارًا

                          م.م.نوعی

)از	خدا	بی	گمان	آمرزش	خواستم(

در ترجمــه مفعــول مطلــق تأکیــدی از قیدهــای تأکیــدی  3

ــم ــتفاده می کنی ــًا« اس ــًا و قطع ــان، حتم ــد »بی گم مانن

در ترجمــه مفعــل مطلــق نوعــی )کــه مضــاف واقــع شــده  3

اســت( از قیــد »ماننــِد« اســتفاده می کنیــم.

إسَتْغفرُت	الّلِه	إستغفاَر	الصالحیَن

)مانند	درستکاران	از	خدا	آمرزش	خواستم(

ــع  3 ــوف واق ــه موص ــی )ک ــق نوع ــول مطل ــه مفع در ترجم

قیــد  صــورت  بــه  را  صفــت  می توانیــم  اســت(  شــده 

ترجمــه کنیــم.

مُّ ِلتربیة أوالِدها إجتهادًا بالغًا  3
ُ
َتْجَتِهُد األ

)مادر برای تربیت فرزندانش بسیار تالش می کند.( 3
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