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کنکور   آموزای  الخصوص دانش  علل  کنکوری   آموزان  دانش  به  سالم 

برای   عمومی  کنکور   برای  هستید  همون طور که مطلع  علوم انسانی  

رشته   هر  برای  اصلی  تخصصی  و دروس    هها حذف شد تمام رشته 

مثال    عربی و    ادبیاتانسانی    رشته  برای شد  خواهد  زیاد  سواالتش 

رشته   که یا  دنبال  معلم  تربیت  های  کسایی   کننرو زیاد می   سواالتش

که   کنند  کار  خوب  خیلی  رو  عربی  درس  که  باید  هستند  حقوق 

           های دلخواه خودشون قبول بشوند.بتوانند در رشته 

                                               

همواره با توضیح کامل مباحث درسی  .  1مباحث رو به سه دسته تقسیم کردیم  توی این جزوه  

چه داخل کشور های آموزشی  سواالت تستی کنکوری و کانون.  2هر عبارت    ذکر مثال و تشریح  

که شاید برخی از مباحث فراتر از مباحث نکات برتر و مهم  .  3چه خارج کشور همراه با تشریح   

 ستداران عربی خالی از فایده نخواهد بود.کنیم که برای دوکر میکتاب باشند در کادری ذ

 

یا با شماره   fatemah.dar@gmail.comنظرات پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ایمیل  

گوی تمامی سواالت شما عزیزان هم پاسخ  مشاورهو برای    در میان بگذارید09106758977تلفن  

 .هستم
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« بر وزن مجرد   ثالثیو از »  کندبه اسمی که برتری شخصی یا شیء را بر دیگری بیان می  تعریف:

 مانند: أکرم، أعلم شود.  « ساخته میأفعل»

« یا صفت عالی سی به دنبال اسم تفضیل بگردیم معادل اون در زبان فارسی »اگر در زبان فار

صفت این پیش وند »تر«    (من برتر از تو هستم )گوییم:  به عنوان مثال می    .« استصفت برتر »

در صفت عالی  این پس وند »ترین«    (ایران بهترین کشور دنیا است)گوییم  است یا وقتی میبرتر  

 زبان فارسی است. 

 

 

 

 

 

 

 ( دبیرستان شهید رجایی تهران) : ما هو لیس الصحیح سوال

 أ وسط ها  االمورِ خیر . 2 من کبری   أکبر  ة  . فاطم1

 من أحمد  أعرج   . بشیر  4 من روسه  اصغر  . ایران  3

 

 * نکات برتر*

 شود.  از موارد زیر ساخته  نمی أفعل تفضیل 

 شود مثال: خضر: به معنای سبز ساخته نمی ها رنگ  مثال از. 1

 کور   مثال: عمی:  موجود در جسم.  هایعیب . از  2

 های دو مورد بال مثال 

  یعنی او از تو کورتر است چون قاعده ما بر این است که  (اعمی منک  ) هو  تونیم این بگوییمبرای مثال ما نمی 

 قانون نحو هست.  برخالف اما  عالی باشه نه بر عیب و نقص دللت کنه ترجمش درستهصفت 

 هذه البقرة: این گاو سبزتر از این گاوه؟؟؟ چرا غلطه؟؟؟ چون بر رنگ دللت   یا بگوییم هذه البقره أخضر من

 کرده است. 

 

 4: گزینه  جواب

 ها تشریح گزینه

صفت به معنای    )خیر:بهترین(  : چون2اشاره کرده درسته . گزینه    )أکبر: بزرگتر(: چون بر صفت برتر1گزینه  

.چون بر 4گزینه.   .این هم صفت عالی )أصغر: کوچکتر دللت دارد( درسته3عالی)ترین( اشاره دارد درسته  

 عیب دللت کرده غلط است. 
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 سنجش( . )عین لیس أفعل تفضیل:  سوال

 . االسد  أقوی من الرّجلِ 2أسود  مِن فاطمة                               زینب  .  1

 . الزیداِن أفضل  الناِس 4                            . أنتَ أفضل  مِن أخیک3

 

 

 

 

 

 : مثال: أکبر، أصغر، أفضل أفعل "مذکر "برای                                      

 مثال: ک بری، ص غری، ف ضلی :  فُعلی "مؤنث"برای         "أفعل تفضیل"های  مهمترین وزن

 : أکابر، أعاظم، أقارب أفاعلجمع بر وزن  ** 

 ترجمه و تحلیل  نکات بسیار مهم

 صفت عالی ( و در کجاها به معنای  تر )یعنی  صفت برتر  سوال: در کجاها اسم تفضیل به معنای  

 .شود( ترجمه میترین )یعنی  

حرف جر )مِن( . دانش آموزان باهوش، به جمله خیلی خوب نگاه کنید اگر بعد از اسم تفضیل 1

 شود.ترجمه میصفت برتر بیاید  

 

 :آسیا أکبرُ من أُوروبا     ترجمه: آسیا بزرگتر از اروپا است نمونه

 1: گزینه جواب

 ها شرح گزینه 

. چون که به رنگ دللت کرده است یعنی)أسود: سیاه( در نتیجه صحیح  1

.  3است  . چون بر صفت برتر یعنی )أقوی: قویتر( دللت دارد درست2نیست. 

 3و 2. مانند گزینه 4برتر)آفضل: بهتر(   صفت  2همچون گزینه  
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مِن آمده پس  کنیم که میشه )أکبر( چون که بعد از آن حرف جر : اول افعل تعجب را پیدا میپاسخ 

 به صورت صفت برتر ترجمه میشه یعنی )پسوند، تر( 

شود،  بیاید به صورت صفت عالی )ترین( ترجمه میمضاف الیه  . اگر بعد از اسم تفضیل  2

 أفضل تفضیل مضاف واقع شود. یعنی خود 

 

 

 

  

 . : فاطمة أکبر من زینب   ترجمه: فاطمه بزرگتر از زینب استسوال

: باز هم به جمله نگاه کنید چون بعد از أکبر حرف جر مِن آمده پس یه صورت صفت برتر  پاسخ 

 شود. ترجمه می 

 آسیا أکبرُ قارٍة فی العالم             ترجمه: آسیا بزرگترین قاره در دنیا است. نمونه: 

برتر ترجمه  کنیم  به جمله نگاه می  پاسخ: نیامده پس صفت  از اسم تفضیل »أکبر« حرف جری  بعد 

مضاف الیه واقع شده و خود أکبر  بینیم یعنی )قارة( که نمیشه ولی ما بعد از اسم تفضیل یک اسم می 

الیه ما داریم به صورت صفت عالی  نقش مضاف را گرفته است، چون که بعد از اسم تفضیل   مضاف 

 شود. ترجمه می 

                          *نکات برتر*

 . گیردبچه بدونید که مضاف نقش نیست بلکه با توجه به جایگاهش در جمله نقش می 

 . اهللِ الی المدینه: رسول خدا به مدینه آمدرسولُ  مثال: جاء

ذیرد نه  توضیح: رسول در اینجا نقش فاعل )جاء( را دارد به همین خاطر مرفوع شد؛ در عربی هر کلمه میتواند یک نقش بپ

 شود. ه می تواند مضاف واقع شود نقش دیگری دادکلمه که می  تدو نقش به همین خاطر چون که مضاف نقش نیس 

 . اهللِ: علی)ع( در راه خدا جهاد کردسبیلِ   مثال: جاهد علیٌّ فی 

جر )فی( آمده  توضیح: در این جمله )سبیل اهلل(، سبیل مضاف و اهلل مضاف الیه است ولی چون سبیل قبل از آن حرف  

 مجرور شده. 

 . های زیبایش را خواندمالجمیلة: قصه قصصَها قرأُت مثال: 

 )قصص( مضاف و نقش مفعول به )ها( مضاف الیه و الجمیلة صفت برای )قصص( است.  توضیح: 
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  . آیدهای دیگری می نکته: گاهی اسم تفضیل با وزن 

 أشَدَّ . أفَلَّ: أقَلَّ، 1 مثال: 

 . أفعی:أعلی، أسعی 2 

 .فُعیا: دُنیا،  3 

 . آفَل: آخَر4 

 برای أفعل تفضل چهار حالت وجود دارد: 

: هر گاه که اسم تفضیل خالی از »ال« و »اضافه« باشد، اسم تفضیل آن لزوما همراه با حرف جر من.  1

 آید. میمفرد مذکر به صورت 

 تر از گاو است قویمثال: األسدُ أقوی من البقره: شیر 

 تر از برادرت هستی. مثال: أنتَ أکرمُ مِن أخیک: تو گرامی 

های تفضیل ما در این جمله هستند، الف و لم نگرفته و  اضافه  توضیح: چون که أقوی و أکرم که اسم 

 اند.آمده به صورت مفرد مذکر اند هم نشده 

عموما به صورت مثنی  آید و در این حالت، ی : به هیچ عنوان با حرف جر مِن نمهمراه با ألف باشد. 2

 ، باید مطابقت کند. مذکر و مؤنث و مثنی و جمعو جمع و با ما قبل خود در  

 مثال: الرّجالنِ األفضالنِ فی البیت: دو مرد با فضیلت در خانه هستند. 

 مثال: المرأتانِ الفُضلیانِ فی المبیت: دو زن با فضیلت در خوابگاه هستند. 

 زنگ تفریح 

 سالم به دانش آموزای باهوش خودم 

بخونید وتست بزنید و  هارو خوب نامهها برای درصد بال زدن تو درس عربی باید درس ببینید بچه 

،  هایی که به نظرتون مشکل میاد، یه تک بزنید و بعد چند روز دوباره حل کنید تا خوب تثبت بشهتست 

 نید مطالب رو خوب به خاطر بسپارید. اتوفقط در این صورت می 
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 چون که اسم تفضیل همراه با »ال« آمده در جنس و عدد باید با ماقبل خود مطابقت کند.  توضیح:

 نیست جنس و عدد الزامی در این صورت مطابق آن با  مضاف به اسم معرفه باشد. . 3

 أفضلُ /أفضال الناسِ: دو زید برترین مردم هستند. مثال: الزّیدانِ 

 الناس. مردم برترین مردم است. مثال: مریمُ أفضلُ/فُضلی 

توضیح: چون که اسم بعد از أفعل تفضیل معرفه آمده مطابقت یا عدم مطابقت آن با ماقبلش الزامی  

 نیست. 

 است. آن با ما قبلش الزامی   مضاف الیه مطابقتمضاف به اسم نکره. . 4

 مرد است. ترین قوی  علیأقوی رجلٍ:  علیٌّمثال: 

 أفضلُ رجلینِ: دو زید برترین مردان هستند. الزیدانِ مثال: 

رود یا چون )علی( مفرد مذکر است پس )رجل( هم باید به صورت مفرد مذکر به کار میتوضیح:  

  کند. رجلینِ با الزیدان در مثنی بود مطابقت می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **نکته برتر

 تفاوت )آخَر با آخِر( 

 اما )آخِر( به معنای )دیگر( خَر( به معنای )پایان( است آ. تفاوت معنایی: کلمه )1

 . هر دو مشتق هستند. أخَر بر وزن أفعَل اسم تفضیل و آخِر اسم فاعل است. 2

ر منصرف است و تنوین و  ی تواند هر نوع اعرابی را بپذیرد اما آخَر غخِر منصرف است و میآ.  3

به هیچ عنوان ها غیر منصرفگیرد البته اضافه کنیم که و فقط فتحه و ضمه می  کسره نمی گیرد

 گیرند که ال بگیرند و اضافه شوند. گیرند اما به کسره را به شرطی می تنوین نمی 

تفضیل  شود ولی )آخَر( چون بر وزن أفعل است و  . کلمه )آخِر( با گرفتن تای تانیث مؤنث می 3

 شود أُخری. مونث آن می 
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 )کنکور انسانی(  عّین ما فیه اسم تفضیل

 لنبتعد عن األعماِل اليت جتعل األراذل حیکمون علینا . 1

 . ُأحبُّ صدیقي الذي یُفِکُر يف أعماِله و أسالیِبه دائما  2

 . کتب التلمیُذ واجباَته ُمتأخِنرا  فما أرضی معلنمه عنه3

 . أسخط الصبوُر الشنیطاَن حبلِمه أمام املشاکل4

 1جواب گزینه 

 هاتحلیل گزینه 

 کنند، دوری کنیم. های شرور ما را محکوم میآدم. باید از کارهایی که 1     

ها بر وزن )أفعل( هست، کلمه )األراذل(      هایی که بر وزن )أفاعل( هستند مفرد آنعموما اسم  *     

 خواهد بود. تفضیل شود که بر وزن أفعل وزن أفاعل است که مفرد )أرذل( می 

 : تجزیه و تحلیل

و   رود )نبتعد( فعل مضارع متکلم مع الغیرل+ نبتعد: لم مکسور و برای امر غایب به کار می  

)عن( حرف جر. )األعمال( جمع مکسر   مجزوم به وسیله لم و عالمت جزم آن ساکن در آخر فعل. 

و مجرور به حرف جر. )التی( صفت برای أعمال و محال مجرور. )تجعل( فعل و فاعل هی مستتر که 

واو   . )یحکمون علینا( یحکمون فعل و فاعل آنگردد. )األراذل( مفعول به و منصوببه أعمال بر می 

 ) علینا( حرف جر و )نا( مجرور به حرف جر محال. 

 کند، دوست دارم. . دوستم را به خاطر این که به قوانین و کارهایش  همیشه فکر می 2
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أسالیب هم بر وزن أفاعیل است نه  در این گزینه أفعل تفضیل وجود ندارد، أحبُّ هم فعل است.  *

 أفاعل 

 : تجزیه و تحلیل

)أحبُّ(: فعل و فاعل آن أنا مستتر است. )صدیقی( مفعول به و منصوب )مضاف(، ی مضاف الیه و  

مجرور. )الذی( صفت برای صدیق چون صدیق مذکر است الذی آمده. )یفکر( فعل و فاعل آن هو  

مجرور به حرف جر و مضاف و  ، أعماله، ر)فی أعمالِه( فی، حرف جگردد. مستتر که به صدیق بر می 

) أسالیبه( عطف به أعمال و بالتبعیه از آن مجرور چون واو عطف آمده ضاف الیه و مجرورمحال. ه م

 حال و منصوباست . )دائما( 

 از او راضی نبود.   ش. دانش آموز تکلیفش را دیر نوشت پس معلم3

 در این گزینه أفعل تفضیلی وجود ندارد. ما أرضی ماضی منفی  است. *

 تجزیه و تحلیل: 

)کتب(: فعل ماضی و مبنی بر فتح. )التلمیذ( فاعل و مرفوع. )واجباته( مفعول به و منصوب. ه 

. )معلمه( فاعل  )متأخرا( حال و منصوب. )ما أرضی( ماضی منفی »مای نافیه« مضاف الیه و مجرور. 

 . و مرفوع، ه مضاف الیه و مجرور. )عنه( مجرور به حرف جر محال

 کند. ردباریش در مقابل مشکالت، خشمگین میآدم صبور شیطان را با ب  . 4

 أسخط فعل ماضی است أفعل تفضیل نیست  *

 : تجزیه و تحلیل

 )أسخط( فعل ماضی بر وزن باب أفعال.  )الصبور( فاعل و مرفوع. )الشیطان( مفعول به و منصوب.   

)بحلمه( مجرور به حرف جر، ه مضاف الیه و مجرور. )أمام( مفعول فیه و منصوب. )المشاکل( مضاف  

 . شوندکنند چون اضافه میالیه و مجرور چون که مفعول فیه اسم بعد از خود را مجرور می
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 . )کنکور انسانی( عّین ما لیس من أفعل تفضیل 

 . الأحٌد أرحم بک من رِبک   1

 علما   الناسِ  . َمن کاَن جاهال  فهو أفقرُ 2

 ة إن کانت هلا أهداٌف مجیل ة . ما أمجل احلیا3

 . هذا أغلی املالبس اليت أشرتیتها حتنی اآلن 4

 3جواب گزینه 

 هاتحلیل گزینه 

 تر از پروردگارت نسبت به تو نیست. مهربان. هیچ کسی 1

 وند تر را هم در ترجمه دارد. أرحم بر وزن أفعل تفضیل و  پیش  *

 تجزیه و تحلیل: 

)أرحم( خیر لی نفی  )ل( لی نفی جنس. )أحد( اسم لی نفی جنس مبنی بر فتح و محال منصوب. 

 مضاف، ک مضاف الیه و مجرور محال. جنس و مرفوع. )بک( مجرور به حرف جر. )من ربک( رب 

 . هر کسی که جاهل باشد او از نظر علم فقیرترین مردم است. 2

 شود * أفقر الناس چون اضافه شده و به معنای ترین نیز هست پس أفعل تفضیل محسوب می

 های زیبایی باشد. . چقدر زندگی زیباست اگر برای آن هدف 3
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در نقش مای نکره تامه ترکیب کنیم. )ما أجمل الحیاه( »ما« برای تحلیل این گزینه باید تجزیه و  *

در نقش خبر و مرفوع. »الحیاه« مفعول به  هو مستتر وجوبا »أجمل« فعل و فاعل آن مبتدا و مرفوع. 

 . دیدم که أجمل فعل است نه افعل تفضیل. و منصوب

 ام. ترین لباسی است که تا به حال خریده این گران قیمت . 4

 چون که بر وزن أفعل است و اضافه هم شده، أفعل تفضیل است.  «المالبسأغلی »*

 

 . )املپیاد( ما لیس فیه اسم تفضیل عّیِن 

 فی سبیِله مبن ضل   هو أعلمُ  .1
 ما فیه الطعام ساملا   املطاعمِ  خیُ  .2
 املستقیم  إلی صراطِ  ي أعلُم مبَن یهد إنن للاَ  .3
 و أهدی إلی  کتاب    إلی بیيت يجاء صدیق .4

 4پاسخ گزینه

 ها تشریح گزینه 

 تر به کسی است که در راهش گمراه شد. او دانا  .1

شود، مراقب باشد مَن  دهد اسم تفضیل محسوب میچون أعلم معنای تر را می 

ما از ترجمه متوجه شدیم که معنای اسم تفضیل   . موصول است حرف جر مِن نیست

 دهد. می

تجزیه و تحلیل: )هو( مبتدا و محال مرفوع. )أعلم( خبر و مرفوع. )بمَن( مجرور به 

حرف جر چون موصول است و مبنی محال مجرور. )ضلّ( فعل ماضی و مبنی بر فتح و 

 مجرور.  فاعل آن هو مستتر. )فی سبیله( مجرور به حرف جر ه مضاف الیه و

 ها آن است که بهترین غذاها را داشته باشد. بهترین رستوران  .2
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 وند ترین را دارد پس اسم تفضیل است. چون در اینجا خیر اضافه شده و پیش 

تجریه و تحلیل: )ما( در نقش خبر و محال مرفوع، چون موصول عام است و مبنی. 

ی از شرایط حال  )سالما( نقش حال را دارد. مشتق بر وزن فاعل و منصوب. یک

 مشتق بودن است. 

 تر است. آگاه  ، شودهمانا خداوند به کسی که به راه راست هدایت می  .3

 باز هم این گزینه پیش وند تر را دارد پس اسم تفضیل است. 

 ام آمد و کتابی را به من هدیه کرد. دوستم به خانه  .4

فقط از طریق  ها فعل رو از اسم تفضیل جدا کنید أهدی الیّ حواستون باشه بچه

معنا امکان دارد چون وزن و ظاهر فعل با اسم تفضیل هیچ فرقی ندارد اولین  

 کاری که باید انجام بدین ترجمه است. 

 

 

 ما جاء اسم تفضیل ة فی أی عبار 

 . حی  علی خِی العمل1

 . لیلُه القدِر خٌی من ألف شهر 2

 . یُوصینا رسول للا)ص( إلی العمل اخلی 3

 الناِس َمن یساعد املساکّی . خُی 4

 3پاسخ گزینه 

 هاتشریح گزینه 

 . بشتابید به سوی بهترین کار1
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 »خیر« چون که اضافه شده و معنای ترین را هم دارد. *

 . شب قدر بهتر از هزار سال است. 2

 خیر با حرف جز من آمده و صد درصد اسم تفضیل است. *

 کند. توصیه می . پیامبر خدا)ص( ما را به انجام کار نیک 3

 چون الف و لم گرفته در اینجا نقش صفت را برای »العمل« دارد اسم تفضیل نیست. *

 . بهترین مردم کسی است که به نیازمندان کمک کند. 4

 وند »ترین« گرفته است. چون که اضافه شده و پیش*

مجرور. »مَن« با حرف جر : »خیر« مبتدا و مرفوع. »الناس« مضاف الیه و  4گزینه    تجریه و تحلیل

اما حرف جر مِن میم آن    ؛مَن موصول که به معنی کسی که میم آن فتحه دارد  ، مِن اشتباه نگیرید

کسره دارد.در اینجا در نقش خبر و محال مرفوع چون که مبنی است. »یساعد« فعل و فاعل آن هو  

 مستتر. »المساکین« مفعول به و منصوب با فتحه چون جمع مکسر است. 
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 عّین ما الیشتمل اسم تفضیل

 ةِ احلسن ةِ و املوعظ ةِ ُادع إلی سبیِل ربنک بحلکم.1

 ي . َوَجدان سراویل أفضل من متجر صدیق2

 األقضی  إلی املسجدِ  احلرامِ  ه لیال  من املسجدِ دِ بأسری بع يالذ . سبحانَ 3

 القدمی  فی العالِ  ة  مکتب ابور أکبُ ش جندی  ةُ . کانت مکتب4

 1گزینه جواب 

 . به راه پرودگارت با حکمت و اندرز نیکو فرا بخوان 1

 *هیچ گونه اسم تفضیلی وجود ندارد 

 را در فروشگاه دوستم پیدا کردیم بهتری   شلوار. 2

 برد  القضیاش را شبانه از مسجد الحرام به مسجد . پاک و منزه خدایی را که بنده 3

 . کتابخانه در عصر قدیم بودبزرگترین  کتابخانه جندی شاپور از. 4
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بدین صورت که اصل این    ، شوندخیر و شر دو کلمه نادری هستند که جزء أفعل تفضیل محسوب می 

و به صورت خیر و شر    دو »أخیَر« و »أشرّ« بوده که به دلیل کثرت استعمال همزه این دو افتاده است

 . اندتبدیل شده 

: دو کلمه »خیر« و »شر« بر وزن أفعل تفضیل نیستند در صورتی در جمله معنای »بهتر« یا 1نکته

و این زمانی است که این دو کلمه   تفضیل خواهد بود»بهترین« ، »بدتر« یا »بدترین« باشند، افعل  

 مضاف و کلمه بعد از آنان مضاف الیه واقع شود. 

 مردم است.  بدترینالنّاس: این مرد از  شر: هذا الرجلُ من 1مثال

توضیح: در اینجا »شر« مضاف و »الناس« مضاف الیه است، بدین سبب که شر در این عبارت اضافه  

 دارد پس افعل تفضیل است. شده و معنای )تر( 

ترکیب: هذا)مبتدا و محال مرفوع چون مبنی است( الرجل)عطف بیان برای هذا چون جامده و بعد از 

. شر )مجرور به حرف جر و عالمت  ضمیر اشاره قرار گرفته و بتبیعیه از هذا و مرفوع. مِن)حرف جر(

)من شر الناس( کل این جمله خبر  آن کسره ظاهری(. الناس)مضاف الیه و مجرور به کسره ظاهری(؛ 

 و محال مرفوع  

 

تفاوت دو کلمه  

 خیر و شر 
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 مثال: الصاله خیر من النوم: نماز بهتر از خواب است. 

الصاله )مبتدا و مرفوع عالمت رفع ظاهری( خیر )خبر و   این جمله رو ترکیب کنیم:  بیاید  توضیح: 

 اهری(مرفوع به ضمه ظاهری( مِن )حرف جر( النوم )مجرور به حرف جر و عالمت آن کسره ظ

بدون شک اسم  بیاید  حرف جر »مِن«  بعد از »خیر« و »شر«  خیلی خیلی مهم اینجاست که اگر    نکته

است. چون بعد از خیر حرف جر )مِن( آمده پس صدر درصد اسم تفضیل است. پس دانش تفضیل  

 سادگی. آموزان عزیز اگر مِن رو بعد از خیر و شر دیدید شک نکنید که اسم تفضیل است به همین 

 : العلمُ خیرٌ من الجهل عند کبار السالم: علم نزد بزرگان اسالم از جهل بهتر است. 2مثال

 توضیح: باز هم چون که بعد از »خیر« حرف جر »مِن« آمده بدون شک اسم تفضل است .     

 

بدون شک اسم  داشته باشند    خوب و نیک(بگیرند و معنای )الف ولم  »خیر« و »شر«  نکته: اگر  

 هستند. صفت مشبه گیرند و را مینقش صفت و بیشتر در این حالت تفضیل نیستند 

 رساند. مثال: العملُ الخیرُ لیضرَّک: کار خوب به تو ضرر نمی

چون که در اینجا )الخیر( صفت است و الف و لم گرفته اسم تفضیل نیست و صفت مشبه  تشریح:  

 است. 

العمل)مبتدا و مرفوع عالمت رفع ضمه ظاهری( الخیر )صفت برای العمل و مرفوع  کنیم:  ترکیب می 

گردد و ل نیز عالمت رفع ضمه ظاهری( لیضرک )فعل مضارع و هو مستتر فاعل آن که به العمل بر می 

 ل نفی و غیر عامل و این فعل با فعالش در محل رفع، خبر برای مبتدای ما است. 

 

معنای )خوبی و نیکی، خوب بودن یا نیک بودن( بدهد مصدر است و اسم  نکته: اگر )خیر( به 

 تفضیل نیست 

 چون که اسم تفضیل جزء مشتقات است اما مصدرها به کلی جامد هستند. 
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 : خوبی شما بسیار است. مثال: خیرکم کثیرا

 

 

 

 )انسانی، خارج از کشور(  : عّین کلمة »خی« و »شر« لیست اسم تفضیل1سوال 

 ةيف حاجِتهم الیومی َخُی الناِس َمن یساعُد اآلخرینَ  .1
 ةاملهدِندات لنظاِم الطبیع شرنِ من  إن تلوُّث اهلواءِ  .2
 عمٌل خٌی لإلنسان بعد الغلبِه علی املصاعبِ  ةُ السعاد .3
 ة املخرِنبِت للطبیعَهَجمِت الفئران علی املزارع و هذا العمُل من شرنِ  .4

 3جواب: گزینه  

 هاتشریح گزینه 

 انیشان یاری کند. . بهترین مردم کسی است که دیگران را در نیازهای روز1

دهد پس اسم تفضیل  را می   ترین( و معنای  خیر اضافه شده )به الناس*در این گزینه چون که 

 شود. محسوب می

ناس( مضاف الیه و  تجزیه و تحلیل: )خیر( مبتدا و مرفوع عالمت رفع آن ضمه ظاهری. )ال  *

ظاهری. مَن)موصول خاص و خبر و محال مرفوع چون که موصولت همگی مبنی مجرور با کسره  

از باب مفاعله و متعدی و فعل و فاعل هو مستتر. )اآلخرین(   هستند. )یساعد( فعل مضارع 

مفعول به و منصوب. )فی( حرف جر. )حاجتهم( حاجت مجرو به حرف جر و مضاف و هم مضاف  

 ه و محال مجرور. )الیومیه( صفت حاجت و مجرور. الی

 *نکات برتر* 

را در هیچ شرایطی نخواهند گرفت و  تنوینی  هیج نوع هستند یعنی های تفضیل غیر منصرف تمامی اسم 

)خیر و شر( در میان   گیرند زمانی که اضافه شوند یا ال بگیرند در این میان فقط حالت می کسره را در دو 

 .توانند تنوین وکسره را بپذیرند ها منصرف هستند و می اسم تفضیل 
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 برای نظام طبیعت است.  ی. همانا آلودگی هوا از بدترین تهدیدهای2

 ، پس اسم تفضیل است. دهدرا می معنای ترین و اضافه شده در این گزینه نیز چون که  *

تجزیه و تحلیل: )إن( از حروف مشبه بالفعل. )الهواء( مضاف الیه و مجرور. )من( از حروف   *

حرف   جر.  به  مجرور  )لنظام(  مجرور.  و  الیه  مضاف  )المهددات(  جر.  حرف  به  مجرور  )شرّ( 

 )الطبیعه(  جر. 

 . کار خوبی استبرای انسان،  سعادت بعد از غلبه بر مشکالت . 3

 . اسم تفضیل نیست)یعنی، خوبی و بدی( پس معنای مصدری دارد چون  *

دهد. )السعاده( مبتدا و مرفوع عالمت رفع آن  این جمله معنای شرطی می   تجزیه و تحلیل:  *

ضمه ظاهری. )بعد( ظرف زمان )الغلبه( مضاف الیه و مجرور و عالمت آن کسره ظاهری. )علی(  

صرف چون ال گرفته  جر گرفته است. )عمل خیر(  حرف جر. )المصاعب( بر وزن مفاعل غیر من 

تواند تنوین  )عمل( خبر و مرفوع عالمت رفع تونین رفع چون مضاف نشده و ال نگرفته می

 بگیرد.)خیر( صفت برای عمل و مرفوع. )لإلنسان( مجرور به حرف جر. 

 . طبیعت استهای ها به مزارع حمله کردند و این کار از بدترین تخریب کننده . موش4

 دهد، پس اسم تفضیل است. را می معنای ترین و اضافه شده در این گزینه نیز چون که   *

فاعل   ، جمع مکسر، )هجمت( فعل ماضی مفرد مونث مبنی بر فتح . )الفئران(  تجزیه و تحلیل:  *

)المزارع(  و مرفوع المزارع( علی: حرف جر.  مجرور به حرف جر، غیر  با فتحه ظاهری. )علی 

تواند کسره بگیرد. )هذا( مبتدا و محال مرفوع. )العمل( عطف  منصرف چون که ال گرفته می

بیان بالتبعیه از هذا و مرفوع. )مِن( حرف جر. )شرّ( مجرور به حرف جر. )المخربات( مضاف الیه  

 یعه( مجرور به حرف جر. )للطب و مجرور. 
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 ) آزمون لیمو ترش( عّین کلمه »خی« التکوُن اسم تفضیل: 2سوال

 ة. من یعمل اخلَی ُیشاهد مثرَته ُمشاهد1

 عنک ةٌ ک راضی. أعماُلک خٌی منی ألن أُمَ 2

 أوسُطها  . ِاعلم ای بُنی  خُی األمورِ 3

 ن رأیُته يف حیايت. هو خٌی مِ 4

 1پاسخ گزینه

 هاگزینه ح یشرت

 ای بیند چه ثمره هر کس کار خیری انجام دهد ثمره آن را می  .1

 دهد اسم تفضیل نیست. در اینجا چون خیر ال گرفته و معنای خوبی و بدی می*

اسم شرط. )یعمل( فعل و فاعلش هو مستتر، فعل شرط و مجزوم.  (من) :لیلتجزیه و تح 

جواب شرط و مجزوم. )ثمرته( مفعول به و منصوب،  )الخیر( مفعول به و منصوب. )یشاهد( 

 ه مضاف الیه و محال مجرور. )مشاهده( مفعول مطلق 

 . است از تو راضی تکارهای تو بهتر از من است چونکه مادر .2

 جر»من« آمده پس صد درصد أفعل تفضیل است. چون با حرف  *

: )أعمالُک( مبتدا و مرفوع، ک مضاف الیه و محال مجرور. )خیر( خبر و   یه و تحلیلزتج 

مرفوع. )مِنی( حرف جر، ی مجرور به حرف جر محال. )أن( حروف مشبیه بالفعل. )أمک(  

ر حروف مشبیه )راضیه( خباسم حروف مشبیه بالفعل و منصوب، ک مضاف الیه و مجرور. 

 بالفعل و مرفوع. )عنک( حرف جر، مجرور به حرف جر محال. 

 بدان این فرزندم بهترین کارها میانه روترین آنان است.  .3

 دهد پس افعل تفضیل است. چون خیر اضافه شده و معنای ترین می *

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 اطمه دارستانی : فسمدر                                                                                                       عربی یازدهم انسانی 

 

 

 

)اعلم( فعل امر مفرد مذکر مخاطب)أنت(. )یا بنی( منادی مضاف و  تجزیه و تحلیل:

)خیرُ( مبتدا و مرفوع. )المورِ( مضاف الیه و مجرور. )أوسطها( أوسط خبر و  منصوب. 

 مرفوع، ها مضاف الیه و محال مجرور. 

 ام. دیده ی خود او بهترین کسی است که در زندگ .4

 بعد از آن حرف جر من آمده...*

)هو( مبتدا و محال مرفوع. )خیر( خبر و مرفوع. )منی( حرف جر، ی تجریه و تحلیل: 

مجرور به حرف جر. )رأیتُه( فعل و فاعل»تُ« و مفعول»ه«. )فی حیاتی( مجرور به حرف 

 جر ، ی مضاف الیه و محال مجرور. 

 

 

  

 زنگ تفریح

 سالم به دانش آموزای باهوش خودم

گزینه تجزیه و تحلیل نوشتم حتما بخوانید چون سه سوال  بعضی ابتکار من اینه که برای

. حتما حتما سعی کنید به دقت به  شاید هم بیشتر بشه کنکور رو به خودش اختصاص میده

 . تمرین و تکرار کلید حفظ و یادگیری عربیه.ها و اعرابش توجه کنیدنقش
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)سنجش(  : عین الصحیح عن نوعیّه »خیر« و »شرّ«3سوال   

)مصدر(. أمه حصولً علی األهداف . کنا خیر1َ  

فضیل( تاسم  ). ه فی الدنیا. إن تعتمد علی اهللِ تشاهد خیر2َ  

)مصدر( . من البهائم . مَن غلب شهوتُه عقلَه فهو شر3ٌ  

تفضیل( اسم ). المخلوقاتِ جداً فهو شرِّ . مَن یستهزئ باألصداقاءِ 4  

    4جواب گزینه 

هاه تشریح گزین  

هایمان بهترین امت بودیم. ما برای رسیدن به هدف . 1  

چون در این گزینه خیر اضافه شده و پسوند ترین را هم در ترجمه دارد پس افعل تفضیل است نه  

باشد.مصدر چون مصدر به معنای خوب یا بد یا خوبی یا بدی می   

)أمه( مضاف الیه و   تجزیه و تحلیل: )کنا( نا اسم کان و محال مرفوع. )خیر( خبر کان و منصوب. 

 مجرور. )حصول( حال و منصوب. )علی األهداف( مجرور به حرف جر. 

بیند. . هر کس که به خداوند اعتماد کند خیرش را در دنیا می2  

در این گزینه خیر به معنای خوبی ترجمه شده است درست است که اضافه شده ولی معنای مصدر را 

دهد. می  

شود از بدترین چهارپایان است.  . هر کس شهوتش بر عقلش چیره 3  

 چون که با حرف جر مِن آمده صد درصد اسم تفضیل است معنای ترین را هم داره دیگه؟؟ 

است. از بدترین مخلوقات واقعا کسی که دوستان را مسخره کند . 4  

 چون که اضافه شده و معنای صفت عالی را هم دارد پس اسم تفضیل است. 
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 ا

 

لیست اسم تفضیلعّین کلمه »خی«  4سوال  

. َمن حس ن خلَقه فهو خُی مؤمن 1  

کلُّها خی   أبمساءِ  . نسمنی اآلخرینَ 2  

صدیقی  من متجرِ  کانَ   . اشرتیت خَی قمیض  3  

ة واجباهتم املدرسی . خُی األموِر للتالمیذ أداءُ 4  

2پاسخ گزینه   

هاتحلیل گزینه   

. کسی که اخالقش خوب باشد او بهترین مومن  1

. است  

هم  در این گزینه چونکه »خیر« اضافه شده و پسوند »ترین« *. 

 دارد 

هایی که همگی آنان خوب هستند، صدا . دیگران را با نام 2

          مکنیمی

 . خرین که به معنای دیگران استآشود اسم فاعل أخِر می 

 . بهترین پارچه را که در فروشگاه دوستم بود، خریدم.3

 شان است. آموزان انجام تکالیف درسی دانش. بهترین کارها برای 4
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 اسم مشتقی است که به مکان که فعل در آن انجام گرفته دللت دارد. 

 

آید بر سه وزن می  مَفعَل    

مَفاعِل          مَفعِل  

 مَفعَله  

. مثال جمع مکسر: مسجد: مساجد/ مَکتَب: مَکاتِب/ مدرسه: مدارس  

شود  باشد بر وزن سه وزن بال ساخته نمی  وزن ثالثی مزید بر اسم مکان بسیار مهم: اگرنکته  

دهیم. می هح حرف ماقبل آخر را فتگذاریم و  می  »مُ«بلکه حرف مزارع را حذف کرده و به جای آن  

 مثال: 

 یکتشِفُ     مُکتشَف  محل کشف  

 ینتظر       م نتظَر   محل انتظار    

:عّی ما فیه اسم املکان؟ )سنجش( 1سوال  

میالدها ةاشرتیُت أساِور لصدیقتی مبناسب  1 .   

سریع احلساب ،اللنهم ! أنت منزل الکتاب  2  .  

 3 .جیب علی الطبیب أن یبذل کلن جهده فی معاجلة املَرضی

. العب ُیسجنل فی َمرمی فریقه فهو أمحق4  

جمع  

 مکسر 
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2و4پاسخ گزینه   

هاتشریح گزینه   

دوستم النگوهایی را به مناسبت جشن تولدش خریدم . برای 1  

 هیچ اسم مکانی وجود ندارد

. پروردگارا تو خانه کتاب و سریع الحساب هستی 2  

 منزل بر وزن مَفعِل پس اسم مکان است 

. دکتر باید تمام تالشش را برای معالجه بیمار بکند 3  

 ندارد

. بازیکن به دروازه گروهش گل زد پس او نادان است. 4  

) محل پرتاب کردن توپ( مرمی بر وزن مَفعِل به معنای دروازه   

 

 )انسانی، خارج از کشور(  : عّین الیشامل اسم الزمان؟2سوال

 ةِ احلسن ةِ و املوعظ ةِ ُادع الی سبیل ربنک بحلکم. 1

 صدیقی  جرِ تمن مأفضل َ  . َوَجَدان َسراویلَ 2

 األقضی الی مسجدِ  االحرامِ  من مسجدِ  ذی أسری بعبده لیال  ال   . سبحانَ 3

 القدمیِ   فی العالِ  ة  مکتب جندی شابور أکبَ  ةُ . کانت مکتب4

 1پاسخ گزینه 
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 هاتشریح گزینه 

 . . به راه پروردگارت با حکمت وپند نیکو فرا بخوان1

 . شلوارهای بیشتری را در فروشگاه دوستم یافتیم 2

 باشد. فروشند و بر وزن مفعِل می می کمه»متجر« به معنای جایی که اجناس را 

 اش را از مسجد الحرام به مسجد القضی فرستاد. . پاک و منزه است خدایی که شبانه بنده 3

 در این گزینه هم »مسجد« بر وزن مفعِل است و اسم مکان. 

 . کتابخانه جندی شاپور بزرگترین کتابخانه در دنیای قدیم بود 4

 مفعله و اسم مکان است. کلمه »مکتبه« بر ورن 

 

 . عّین ما لیس فیه اسم مکان. )سنجش( 3

 نا فی قریتِ  کثی    ه الی کتب  . حنن حباجِ 1

 تناولنا فطوَران فی مطعِم الفندق   . عند الصباحِ 2

 القدم ةِ کر   ةِ مبارا ةِ ملشاهد . ذهبُت مع صدیقی الی امللعبِ 3

 تکمشارعِ  من سوقِ  شارعتنا أرخصَ  فی سوقِ   املالبسِ  . کانت قیمهُ 4

 1پاسخ گزینه

 هاترشح گزینه 

 های بساری در شهرمان نیازمندیم . ما به کتاب1
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 یمان را صبح در رستوران هتل خوردیم . صبحانه2

 »مطعم« بر وزن مفعَل و اسم مکان است *

 . با دوستم به ورزشگاه برای تماشای فوتبال رفتیم 3

 مَفعَل و اسم مکان است »الملعب« بر وزن *

 تر از بازار خیابان شما است ها در بازار خیابان ما ارزان . قیمت لباس 4

 »المالبس« بر وزن مفاعل که جمع اسم مکان بر این وزن است پس اسم مکان است. *

 

 عّین ما لیس فیه اسم مکان)املپیاد( . 4

 ةِ العلمی ةِ . ذهبُت مع أصدقائی الی املکتب1

 ةِ العلمی املکان مکتشفَ  . لیس فی هذا2

 فی هذا املکان حتی تعودَ   . حنن منتظرٌ 3

 ة  مجیل ا  أشجار  شاهدُت فی طهرانَ . 4

 4پاسخ گزینه

 . با دستم به کتابخانه علمی رفتیم 1

 »المکتبه« بر وزن مفعله و اسم مکان است 

 در این مکان اکتشاف علمی نیست . 2
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هست و چون در اینجا مکان اکتشاف منظور هست پس  »مکتشف« بر وزن افتعال و غیر ثالثی مجرد  

 شود. اسم مکان محسوب می 

 . ما در این مکان منتظر تو هستیم تا برگردی 3

»منتظر« هم بر وزنی غیر ثالثی مجرد ساخته شده و چون منظور مکانی است که در ان منتظر کسی  

 شود. شوند پس اسم مکان محسوب میمی

 یدم . در تهران درختان زیبائی د4

کنن که اسامی شهرها و کشورها اسم مکان هستند اما این طور نیست بلکه باید بر خیلی ها فک می 

 وزن » مفعَل، مفعِل، مفعله یا غیر ثالثی مجرد که ساختنش از قبل گفته شد باشد. 
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 عّین ما لیس فیه اسم تفضیل. 5 

 انفی بلدِ  ةِ اإلسالمی ةِ ثور  بعدَ   ة  . ُصِنعت مالعُب کثی 1

 حماصیَل فی مزارعهم  . مجع الفالحونَ 2

 يف بلدان  یبنی املصناع کثیا  . 3

 أکابر  ة. ذهبُت الی اصفهان لزایر 4

 4جواب گزینه 

 . ورزشگاهای زیادی بعد از انقالب اسالمی در کشور ما ساخته شدند. 1

 »مالعب« بر وزن مفاعل و اسم مکان است 

 هایشان جمع کردند. مزرعه ها را در . کشاورزان محصول 2

 »محاصل« بر وزن مفاعل 

 های بسیاری در کشورها ساخته شدند . ساختمان 3

 »المصانع« بر وزن مفاعل 

 . دانش آموزان عزیز طهران اسم مکان نیز بلکه اسم یه شهری است. 4

 

 

 

 

 

 *نکات برتر* 

مکان نیست چون که  دانش آموزان باهوش خودم حواستون باشه اسامی شهرها و کشورها اسم  

نیامده است و زبق فرمون ساختن اسم   بر سه وزن »مفعَل، مفِعل، مفعله« و جمعش مفاعل، 

یعنی حذه ی مضارع و گذاشتن م  به جای آن و حرف    مکان بر وزن غیر ثالثی مجرد هم نیست 

 ماقل آخر را فتحه دادن البتع نه در هر فعلی. 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 اطمه دارستانی : فسمدر                                                                                                       عربی یازدهم انسانی 

 

 

 

 املکان. )سنجش( عّین ما یدُل علی . 6

 ة. وجدان کتاب  عن مکارِم األخالق حتت منضد1

 من املسافرین ة. عندما أذهُب إلی جامعه صباحا ُأشاهُد مواقف احلفالت مملوء2

 . إدفعوا َمظال الناِس بإلحسان الیهم 3

 الدِنهر  ة. علی احلُکناِم أن یشارکوا الرنِعیه فی مکار 4

 2جواب سوال 

 ها تشریح گزینه 

 زیر میز کتابی از مکارم اخالقی را پیدا کردیم  . 1

ت و بر وزن مفعَل و مفعِل و مَفعله نیست. دقت کنید مِنضده میم آن کسره نضده« اسم شیء اس »مِ*

 فعله میم آن فتحه دارد. دارد ولی مَ

 ها را پر از مسافر دیدم.. هنگامی که صبح به سوی دانشگاه رفتم جایگاه اتوبوس 2

 مفاعل است چون که جایگاه استادن منظور است پس اسم مکان است.  »مواقف« بر وزن*

 های مردم را با نیکی به آنان از بین ببرید. بدی. 3

*»مظالم« درست است که بر وزن مفاعل است اما هر وزن مفاعلی اسم مکان نیست بلکه فقط از طریق  

 توان تشخیص داد. ترجمه می 

 های( روزگار با مردم مشورت کنند. )حیلهها . حاکمان باید در سختی 4

 *هیچ گونه اسم مکانی ندارد. 
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تواند منشأ کلمه دیگر باشد.  و خود می  از کلمه دیگر گرفته نشده اسمی است که چیست؟  جامد

 مثل: جدار، إعالم، کتاب، نار، إستهالک. 

توان  از  است و می  بدون داشتن زمان؛ اما دللت بر انجام کار دارد: اسمی است که مصدریجامد 

 . آن مشتق ساخت

توان از آن فعل مشتق کرد یا ساخت. از  مثال: مانند اسم »کتابه« که به معنای نوشتن است می

 توان)کتب، یکتب، کاتب، مکتوب، ...( ساخت. کتابه می

. مانند: »جدار« که به معنای دیوار  توان از آن مشتق ساختهایی که نمی اسم : جامد غیر مصدری

باغ است  « که به معنای الحدیقهتوان از آن فعل، اسم فاعل« اسم مفعول... ساخت یا »است نمی 

 . توان از آن چیزی را مشتق کردنمی 

 مشتق: اسمی است که از گلمه دیگر گرفته شده و داری سه ویژگی خاصی است 

 : برای تشخیص ریشه فعل باید سه حرف یا چهار حرف اصلی رو جدا . ریشه دارد1 

 خورند که به تمرین  آموزان در این مورد به مشکل بر می که البته اکثر دانش کنیم                         

 زیاد نیاز دارد.                        

 ورد رو هم باید حفظ کرد، که در کتاب دسی به پنج مورد  : این م. وزن خاصی دارد2                       

 اشاره شده است.                        

 اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه درس دوم 
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 . معنای مطابق با مشتقی است که بر وزن آن ساخته شده است 3                      

 

 

 : مصادر مجرد و مزید: إحسان، إکتساب،  جامد مصدری                 :جامد  اسم  

 : جزء مصادر و مشتقات نیست: جدار، قلمجامد غیر مصدری                                   

 اسم فاعل  از ریشه فعل ساخته شده  مشتق: 

 اسم مفعول  

 اسم مبالغه  

 اسم تفضیل  

 اسم مکان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *نکات برتر*

مجرد و مزید و رباعی مجرد یا هر نوع مصدر دیگری که شاید من  . تمام مصدرها از ثالثی  1

 همگی جامد هستند. مثال: إحسان، استمرار، انزجار، تکمیل، خروج. م یهم نشناس

بود. 2 بیاید، جامد خواهد  از آن »یّ«  بعد  و  باشد  اگر کلمه مشتق  مثال: صابریّ، علویّ،   . 

 .مجدیّ

سومین حرف اصلی آن »ی« باشد این کلمه اسم  ای »مُ« و دومین و  . اگر حرف اول کلمه 3

 . مشتق است و اسم فاعل از ثالثی مزید است. مثال: مُرید، مُجیب، مُستشیر، مُنقضی

، اسم مفعول از »ا« باشدای »مُ« و دومین و سومین حرف اصلی آن  . اگر حرف اول کلمه4

 ثالثی مزید است. مثال: مُستَجاب، مُقوی، مُصطفی، مُراد. 
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 . شوددر مورد ساخته می اسم فاعل: اسمی است که بر انجام دهنده عملی اشاره دارد 

 این مورد کار خاصی ندارد فقط بر  . ساختن اسم فاعل از »فغل یا مصدر« از ثالثی مجرد:1 

 .دقت کنید حرف ما قبل آخر کسره دارد یادتون نره  شود. ل« ساخته می »فاعِ           

 مثال:               

 شود(                حاضِر ) کسی که حاضر می حضر            

 نویسد() کسی که می کاتِب کتب 

 کند(ساجِد )کسی که سجده می سجد

 . ساختن اسم فاعل از »فعل یا مصدر« از ثالثی مزید: 2           

 کنیم . حالت مضارع، مصدر، یا فعل را پیدا می 1            

 پذاریم . اولین حرف مضارع که همان )ی( است رو حذف و به جای آن )مُ( می2

 کنیم. . دومین حرف اصلی را کسره و حرکت یا همان اعراب حرف آخر را حذف می 3

 مثال:

 مُکَمِّل)اسم فاعل(  یُکمِّلُ)مضارع(  تکمیل)مصدر( 

 )مضارع(                مُصاحِب )اسم فاعل(  یُصاحِبُ   مُصاحبه)مصدر( 

 مُکتسِب )اسم فاعل(            )مضارع(   یکتسبُ إکتساب)مصدر(
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 . )لیمو ترش( . فی عّین العباره لیست فیه اسم فاعل1 

 ا  . إذا خاطبهم اجلاِهلون قالوا َسالم1 

 َعَرف ُطُرَق النجاح ةاحلیا. َمن سأَل املُجر ب عن أسرار  2

 ة. إن حَترَتموا املؤمنّی فی حیاِتکم تنالوا الس عاد3

م لَِنفِسک ِمن خی  جتُده عند للِا فی االخر 4  ة. ما تُ َقدِن

 2پاسخ گزینه 

 هاتشریح گزینه 

 زمانی که جاهالن آنان را مورد خطاب قرار دادند گفتند سالم.  1

ه ضمه در ابتدایش باشد »الجاهل« اسم فاعل از ثالثی مجرد؛ چون بر وزن اسم فاعل است و میمی ک  *

 یا حزف ما قبلش کسره دراشته باشد نیست. به همین خاطر از ثالثی مجرد ساخته شده نه مزید. 

شرطی  دهد و  فقز معنای  کیب: »إذا« از اسم شری غیر عامل یعنی فعل مضارع را جزم نمی رتجزیه و ت

دهد. »خاطبهم« »خاطب« فعل ماضی مبنی بر فتح و فاعل آن الجاهلون. »هم« مفعول به و  به جمله می 

محال منصوب چون مبنی است. »قالو« فعل و فاعل آن واو و الف آن الف زینت و جواب شرط . »سالما«  

 . مفعول به و منصوب

 شناسد. های موفقیت را می راه . کسی که از اسرار زندگی که تجربه شده بپرسد، 2

ل آن فتحه گرفته که در اسم فاعل  ب* »المجرِّب« اسم مفعول از ثالثی مزید است، دقت کنید حرف ماق

 گرفت و در ترجمه هم به صورت اسم مفعول باید ترجمه شود. باید کسره می

 رسید. احترام بگذارید به سعادت میر زندگیتان دمومنان  به اگر 3
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*»المؤمنین« مؤمِن اسم فاعل بر وزن ثالثی مزید چونکه مُ گرفته است و حرف ماقل آخر آن کسره  

 گرفته است. 

 یابی. فرستی، آن را در آخرت نزد خداوند می . آنچه را که از خیر برای خودت می 4

ضیل. پس  شود اسم تفشود اسم فاعل اما با آخَر فتحه میدر مباحث قبل گفتیم که آخِر با کسره می *

 شود. »آخِر« اسم فاعل می 

 

 )قلم چی(  مفعولً جاء فیها اسم الفاعل  . عیّن العباره التی2

 . سیِّد القومِ خادمهم فی السفر 1

 . الجلیسُ الصالُح خیرٌ من الوحده 2

 . یری حافظ فی قرب حبیبه راحه و فی بعده عذاباً 3

 . رأیتُ الطّالبَ فی المدرسه مسرورین یلعبون 4

 4جواب گزینه 

 هاتشریح گزینه 

 سرور قوم خادمشان در سفر است . 1

 »خادم« خبر و مرفوع  *
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 . عّین اسم الفاعل من اجملرد الثالثی. )سراسری هنر( 3

 . الناُس فی مسِی حیاهتم یبحثون عن أصدقاء خملصّی1

با  من کالم ذلک الشخص  . سأله األستاذُ 2  متعجِن

 أهدافهم بجلد و السنعی. سیصل الطنالُب الی  3

 . کان فی هذا املدینه مظلومون  4

 3جواب گزینه 

 هاتشریح گزینه 

 . . مردم در مسیر زندگیشان به دنبال دوستان وفادار هستند1

»مخلِصین« اسم فاعل از ثالثی مزید است. از کجا فهمیدم؟ اولیش مُ داره و ماقبل حرف آخرش کسره *

 است. 

 پرسید در حالی که از سخن آن شخص متجب بود. . استاد از او  2

 »متعجبا« اسم فاعل از ثالثی مزید *

تجزیه و ترکیب: »سأله« فعل ماضی مبنی بر فتح و »ه« مفعول به و منصوب. الستاذ: فاعل فعل سأل و  

مرفوع با ضمه ظاهری. »متعجبا« حال و منصوب. »من کالم« مجرور به حرف جر. »ذلک« ضمیر اشاره  

 مذکر. »الشخص« عطف بیان. برای 

 . دانش آموزان با جدیت و تالش به اهداف خود خوهند رسید. 3

»الطالب« جمع مکسر اسم فاعل طالب است چون که مفرد آن طالب است و اسم فاعل از ثالثی مجرد  *

 پس جواب این گزینه است. 

 . در این شهر مظلومین بودند. 4
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شویم که ب وزن اسم مفعول از ثالثی  اندن متوجه می »مظلومین« همان طور که از وزنش هنگام خو *

 مجرد است اما سوال از ما اسم فاعل را خواسته است. 

 

 عّین اسم الفاعل من اجملرد الثالثی. )گاج( . 3

 حمصوُل عمِر املعلم ما یغرسه. 1 

 . هو اجملنون و یغرق فی حبنه2

 الظ نن اإلنساُن الشریُف حیفُظ نفَسه من مواِضع . 3

 من هو غارٌق فی اجلهل  وییتبُع اهل. 4

   4پاسخ گزینه 

 کارد. محصول عمر معلم همان چیزی است که آن را می . 1

* »مجنون« بر وزن مفعول و اسم مفعول است از ثالثی مجرد اما سوال از ما اسم فاعل خواسته است نه  

 مفعول 

 . او دیوانه است و در عشقش غرق شده است. 2

 »مجنون« هم بر وزن اسم مفعول ، اما از ما اسم مفعول ساخته است  *

 کند. . انسان شریف خودش را از جایگاههای ظن و گمان محفوظ می 3
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 »مواضع« جمع مکسر موضع است.  *

 کند کسی که در جهل غرق شده است. . از هوا وهوس پیروی می4

 رق« بر وزن اسم فاعل از ثالثی مجرد است. ا»غ

 

  

 زنگ تفریح

ها تا اینجا که خوی پیش رفتیم ولی باز هم تکرار خسته نباشد بچه

حله برای تسلط داشتن برخی کنم تست در درس عربی بهترین راهمی

از مباحث مثل ثالثی مجرد و مزید به دلیل گستردگیش به تست زنی 

 بیشتر نیاز داره.
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 . عّین اسم الفاعل لیس من الفعل املزید. )سنجش( 4

ُل أمَرهم1  . رب نا حیبُّ املتوکلَّی و ُیسهِن

 . األدواُت الزراعیه مقسِنمه دوده األرض 2

 . الصدیُق َمن کاَن انهیا  عن الظلِم و العدوان 3

 ُمنِظُف أسنان التمساخ دون خطر املربیُّ . 4

 3جواب گزینه 

 کند. . پروردگار ما توکل کنندگان را دوست دارد و کارشان را آسان می 1

 لمتوکلین« اسم فاعل از ثالثی مزید است نه ثالثی مجرد. *»ا

تجزیه و تحلیل: »ربِّنا« )رب (مبتدا و مرفوع )نا( مضاف الیه و مجرور محال. »یحبُّ« خبر و مرفوع و خود 

گردد. »المتوکلین« مفعول به و منصوب.  این فعل متشکا از فعل و فاعل آن هو مستتر که به رب بر می

گردد و باب إفعال. »أمرهم« سهل« فعل و فاعل آن هو مستتر که باز هم به رب بر می»و« واو عطف. »ی

 مفول به و منصوب )هم( هم مضاف الیه و محال مجرور. 

 کرم زمین هستند.  . ابزارهای کشاورزی جدا کننده 2

 * »مقسِم« اسم فاعل از ثالثی مزید است. 

 دارنده باشد. . دوست کسی است که از ظلم و دشمنی باز 3

 *»ناهیا« اسم فاعل از ثالثی مجرد. 

 کند. های تمساح را بدون هیچ خطری تمییز می. مربی دندان4

 *»مُنظِف« اسم فاعل از ثالثی مزید. 
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 . عّین املستثی منه لیس اسم فاعل. )قلم چی( 5

 إال کبیهم إمام املقبةِ  ل ینزل السائحوَن من احلافلةِ . 1

 املسافرون يف السیارِة إال َمن لیست لدیه بطاقة . قد رکب 2

 . کانت الطالباُت قد حفظن أبیاَت تلک القصیدة إال ما یصعُب حفظها 3

 . کتب الطنالب واجباهتم املدرسة يف احلصنة األخیة إال زمیلي املشاغب4

 3اپسخ گزینه 

 گردشگران در اتوبوس پیاده نشدن جز بزرگترین آنان. 1

مستثنی)کبیرهم( و مستثی منه )السائحون( است چون سائح بر وزن فاعل است پس مستثی   *

 منه ما بر زون اسم فاعل است 

 . مسافران از ماشین پیاده شدن جز کسی که بلیت نداشت. 2

* مستثنی )کسی که بلیت نداره( مستثنی منه )المسافرون(  کسی که بلیت نداره از مسافر است از  

 تونید مستنی منه رو پیدا کنید چون مستثنی جزء ل ینفک مستثنی منه است. طریق ترجمه می 

 چون مسافر هم بر وزن اسم فاعل است پس این مورد هم اسم فاعل است و جواب ما نیست. 

 های این قصیده را حفظ کردند جز آنچه که حفظ آن سخت بود. آموزان بیت دانش. 3

جدا کردن مستثنی و مستثنی منه است. مستثنی)اون    * نکته کلیدی این گزینه اول به ترجمه و

 . آموزانبیتی که سخت بوده و حفظ نشده( مستثنی منه)قصیده بوده که حفظ شده درسته؟(نه دانش 

 دوست شلوغ من. جز  ، آموزان تکالیف درسی خود را در آخرین جلسه نوشتند. دانش4

 »الطّالب« میدونیم که این جمع مکسر طالب هست، تکرار شده.  *
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 . عّین اسم فاعل من الثالثی اجملرد. )لیمو ترش( 6

 قون یَهتمنون برتبیة التالمیذسون املُشفِ درِ . هوالء املُ 1

 هذا العال ُملَتزمون بدیِن اإلسالم  . ُُخُس ُسکنانِ 2

 ُصعوبِت الدنهر . أحبنيت املخلصون الَیرتکوَنين يف 3

 . ای أی ها املُؤِمُن جاِهد يف سبیِل ربِنک دوَن أیِن خوف4

 2پاسخ گزینه 

 هاتشریح گزینه 

 دهند. آنان مدرسان دلسوزی هستند که به تربیت دانش آموزان اهمیت می . 1

 »مُدرسون« و »مشفقون« اسم فاعل از ثالثی مزید هستند.  *

محال مرفوع. »المدرسون« صفت و مرفوع برای هولء. »المشفقون«  تجزینه و تحلیل: »هولء« مبتدا و  

صفت برای المدرسون و مرفوع. »یهتمون« خبر برای هولء و مرفوع  خود این فعل نیز متشکل از  

فعل و فاعل آن که واو میشه. »بتربیه« مجرور به حرف جر. »التالمیذ« مضاف الیه و مجرور به کسره 

 ظاهری. 

 ن این دنیا به دنیا اسالم پایبند هستند. نصفی از ساکنا. 2

*»ملتزِمون« اسم فاعل از ثالثی مزید است که ظاهرا طراح سوال متوجه نشده است. »سکان« جمع  

 شود طالب. مکسر ساکن که خود سالکن اسم فاعل مثل طالب که می

 کنند. های روزگار رها نمی . مخلصین مرا دوست دارند و مرا در سختی 3

 اسم فاعل از ثالثی مزید   »مخلِصین« *

 . ای مومن در راه پروردگارت بدون هیچ ترسی جهاد کن. 4

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 اطمه دارستانی : فسمدر                                                                                                       عربی یازدهم انسانی 

 

 

 

 . * »مومن« اسم فاعل از ثالثی مزید است

 

 

 

 

 

 

 

ر زوی آن کاری انجام گرفته است و همچون اسم فاعل  بیانگر اسمی است که ب تعریف اسم مفعول:

 شود. از ثالثی مجرد و مزید ساخته می 

 . بریمشود در ثالثی مجرد بر وزن مفعول می . فعل یا مصدری که با ما داده می1

مکتوب                    شرح مثال: کتب                                                          

 مشروح  

 مَجروح جرح  مضروب  ضرب         

 . ساختن اسم مفعول در ثالثی مزید 2

 کنیم. . حالت مضارع، مصدر، یا فعل را پیدا می 1

 گذاریم. ـُ« میکنیم و به جای آن »م. حرف مضارع را حذف می2

 کنیم. . حرف آخر فعل را حذف می3

 **نکات برتر

اسم ال  د:ها باهاش مشکل دارندانش آموزان باهوش من یک نکته خیلی مهم که خیلی از بچه

داره بعد از اسم اشاره است. اگه اسمی که ال گرفته و بعد از ضمایر اشاره قرار بگیرد جامد باشد 

شود صفت و هر اعرابی را که ضمیر اشاره بگیرد آنان شود عطف بیان اما اگر مشتق باشد میمی

 گیرند.نیز همان اعراب را می
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 مُلزَم  )اجبار شده(                     یُلزِمُ إلزام  مثال:

 مُقتَل )کشته شده( إقتال                          یُقتِلُ   

 مُعَیَّن )تعیین شده( یُعیِّنُ  تعیین 

 . )سراسر خارج از کشور( املزیدعّیِن ما جاء فیها اسم مفعول من الثالثی . 1

 صامتونَ  مظلومونَ  . کان يف هذه اجلماعةِ 1

 ه انظرا  ألعماِله دائما  . إن  املؤمَن یری معبودَ 2

 صوتُه مستمع يف کل الدنیا. الذي واقٌف إمامک  الرجلُ  .3

 علینا أن نشاور العقالء يف مجیع األمور . 4

 3پاسخ گزینه 

 هاتشریح گزینه 

 ها و سکوت کنندگان بودند. گروه مظلوم در این . 1

 *»مظلوم و صامت( هر دو بر وزن اسم فاعل هستند در ثالثی مجرد. 

»کان« از افعال ناقصه. »فی هذه الجماعه« »هذه« محال مجرور »الجماعه« چون که جامد تجزیه و تحلیل:  

مؤخر و مرفوع و صامتون است عطف بیان و بالتبعیه از اسم اشاره مجرور. »مظلومون صامتون« مبتدای  

 هم صفت مظلومون و مرفوع. 

 بیند. . همانا مومن معبودش را همیشه ناظر بر اعمالش می2

 * »مومن« اسم فاعل از ثالثی مزید . »معبود« ثالثی مجرد از اسم مفعول. 

 . مردی که در مقابلت ایستاده صدایش در تمام دنیا شنیده شده است. 3
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 ثالثی مزید است. * »مستمع« اسم مفعول از 

 ما باید در تمام امور با عاقالن مشورت کنیم. . 4

 »العقالء« جمع عاقل است که عاقل بر وزن فاعل و اسم فاعل از ثالثی مجرد است. 

 

 عّین ما فیه االسم املفعول من الثالثی اجملرد. )لیموترش( . 2

 . هذة السمکاُت حباجة  إلی حوِض مملوء  بملاء1

 رجعنا الی منزل ل نراها يف غرفِته . ملنا 2

 مساِعدة الضعفاء کفارة لذنوب يف هذا العصر . 3

 . هو معتِمدٌة بنفسه يف مجیِع األمور 4

 1پاسخ گزینه 

 ها به حوضی پر از آب احتیاج دارند. . این ماهی 1

 باشد. * »مملوء« از ریشه مأل که اسم مفعول آن مملوء است و از ثالثی مجرد می 

تجزیه و ترکیب: »هذه« مبتدا و محال مرفوع چون که مبنی است. »السمکات« چون جامد است ) جمع  

مکسر السمک: السِماک، أَسماک( عطف بیان و مرفوع بالتبعیه از هذه و مرفوع. »بحاجه« مجرور به حرف 

مضاف  »الی حوض مملوء« حوض مجرور به حرف جر و مضاف )مضاف گفتبم که نقش نیست« مملوء جر. 

 االیه و مجرور. »بالماء« مجرور به حرف جر. 

 . هنگامی که به منزل برگشتیم در اتاقش او را ندیدم.2

 »منزِل« اسم فاعل از ثالثی مزید است دقت کنید که حرف ماقبل آخر کسره است. * 
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 . کمک به نیازمندان کفاره گناهان در عصر حاضر است. 3

در ثالثی مزید است چون به آن کسره داده شده)منظور حرف یکی مانده به آخر * »مساعده« اسم فاعل 

 است( پس اسم فاعل است. 

 . او در تمامی امور به خودش متکی است. 4

 * »معتمِد« اسم فاعل از ثالثی مزید است. 

 

 . )املپیاد( عّین ما فیه اسم مفعول. 3

 عباِد للِا هو الذ ي حُنبُّ جملسَته لعلِمه  ِمن خِی . 1

 قرأُت أشعارا  عربیا  ممزوجة  بلفارسیة. 2

 . عند اإلمتحان اقرتب معل مي مين و ابتعد عن السبورة 3

 السماوت و االرض و املشرق و املغرب. هو للا الذي خلق 4

 2پاسخ گزینه 

 وش دادن( به علمش را دوست داریم. . از بهترین بندگان خدا کسی است که نشستن برای )گ1

ولی کلمه »مجلسه« اسم مکان   * همون طور که از قبل یاد گرفتیم در اینجا هیج گونه اسم مفعولی نیست

 بر وزن مفعله است و »خیر هم چون با من آمده و معناب صفت عالی را دارد اسم تفضیل است. 

 )اشعاری عربی که در آن کلمات یا جمالت فارسی است(. شعرهای عربی آمیخته شده به فارسی را دیدم. 2

 ممزوجة« بر وزن اسم مفعول در ثالثی مجرد است. * »

 و از تخته سیاه دور شد. هنگام امتحان معلم به من نزدیک شد  . 3
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 . * »معلم« هم ثالثی مزید از اسم فاعل هست که در بال دیدیم

 مغرب را آفرید. . او کس است که آسمان و زمین و مشرق و 4

 * »مشرق و مغرب« ثالثی مزید از اسم فاعل است. 

 

 . )سراسری انسانی(. عّین ما لیس فیه اسم مفعول4

ُب مدرسِتنا َمصنوعاِت خشبینة يف املصنع. . 1  شاهَد طالن

 یغفرللا لنا  يَی املطلوبَّی ُأدعوان لکخ. ای 2

 حمبوبون لدینا للاِ  . املظلومون الذین جاهدوا يف سبیلِ 3

 من أحد  قبلُ و الیُ  کبیةٌ   انةٌ خی األعداءِ  . مساعدةُ 4

 4پاسخ گزینه 

 هاتشریح گزینه 

 دانش آموزان مدرسه ما چیزهایی که از چوب در کارگاه ساخته شده بودند را دیدند. . 1

* »مصنوعات« ات عالمت جمع مونث سالم است خوب این عالمت رو بردارید که خود کلمه »مصنوع« 

 که خود مصنوع بر وزن اسم مفعول است از ثالثی مزید. ماند می

 ها)محبوبین( برایمان دعا کنید تا خداوند ما را بیامرزد. . ای بهترین خواسته شده 2

 د است. * »المطلوب« بر وزن مفعول از ثالثی مجر

 . ستم دیدگانی که را در راه خدا جهاد کردند نزد ما محبوب هستند. 3
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تجزیه و تحلیل: »المظلومون« مبتدا و مرفوع با عالمت فرعی )ون(. »الذی« صفت برای المظلومون و محال 

و  مرفوع. »جاهدوا« فعل و فاعل آن واو و صله موصول و محلی از اعراب ندارد. »فی سبیل اهلل« سبیل جار 

مجرور و مضاف، اهلل مضاف الیه و مجرور. »محبوبون« خبر و مرفوع و عالمت رفع آن واو است. »لدینا« 

 ظرف و نا مضاف الیه و مجرور. 

* »المظلومون« و «المحبوبون« این دو هم دو عالمت جمع مذکر سالم دارند یعنی )ون( که این دو عالمت  

 ماند که این دو هم بر وزن اسم مفعول در ثالثی مجرد هست. میباقی ( را اگر برداریم )مظلوم و محبوب

 شود. کمک به دشمنان خیانت بزرگی است که از کسی پذیرفته نمی . 4

* »مساعده« بر وزن مفاعله از باب مفاعله است از ثالثی مزید حواستون باشه نه اسم فاعل است نه مفعول  

 ای دارد، مراقب باشید. ظاهری فریبنده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *زنگ تفریح*

 دانش آموزای عزیزم خسته نباشید، خسته شدید نه؟؟؟

، و یه استراحت کوتاه هم در سعی کنید اول درسنامه رو بخونید بعد تست بزدین

های بعدی انرژی که آدم گیج میشه و برای تستبین تست زنی داشته باشید چون 

 مخچتون استراحت بدین.هارو اشتباه میزنه. یه خورده به مونه و جواببراش نمی
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های آن را کنند تعریفی از شرط و ویژگی قبل از پرداختن به اداواتی که دو فعل یا یک را جزم می

 بیان کنیم. 

برای اگر  )گوییم:  شوند مثال میشروع می  اگرتعریف شرط: ما در فارسی جمالتی شرطی داریم که با  

کنید.(  )اگر در رانندگی مراقب اطراف نباشید، تصادف می   شوی.(موفق نمی   ، امتحان درس نخوانی

شوی.( در سه جمله بال ما اول یک جمله شرطی را ذکر  )اگر دارو را سر موقع نخوری بیماری می 

 کردیم و نتیجه آن را هم در آخر آوردیم این میشه جمله شرطیه در زبان فارسی. 

الت شرطیه باید از قانون و مقرارت نحوی و آوردن ادواتی به اما در زبان عربی برای ساختن جم

 اند استفاده کرد. خصوص که برای شرط وشع شده 

  ادوات شرط  در زبان عربی جمله شرط 

 فعل شرط  سه ویژگی بارز دارد 

 جواب شرط  

 بینی.( )اگر تنبلی کنی زیان می    تَکسَلْ             تََخسَرْ        إن :1مثال

 

 جواب شرط  فعل شرط  ادوات شرط 
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 پیری به نفعت است . )هر چه در کوردکی بیاموزی در  فی الکِبَر یَنفَعْک فی الصِّغرِ  تتعلَّمْ  ما: 2مثال

 

 جواب شرط          فعل شرط      ادوات شرط 

را در خود دارد یا هر دو فعل)منظور فعل شرط و جواب   عموما دو فعلنکات مهم: جمله شرطیه  

البته این نکته رو اضافه کنم که به کار    شرط( ماضی یا مضارع یا یکی از آنان ماضی یا مضارع باشد. 

ها خیلی کم به کار بردن فعل مضارع به عنوان فعل شرط و فعل ماضی به عنوان جواب شرط را عرب 

 برند. مثال: إن تَصبِرْ ظَفِرتْ می

 

 شوی( هر دو فعل ماضی:إن صَبَرتَ ظَفَرتَ. )اگر صبر کنی موفق می  

 شوید( وا. )اگر صبر کنید موفق می تَظفَر  واهر دو فعل مضارع: إن تَصبِر مثال:   

 شوی می إن صَبَرتَ تظفِرْ. )اگر صبر کنی موفق یکی ماضی و دیگری مضارع: 

 

آیند، آخر فعل که در شوند که وقتی بر سر فعل مضارع می به حرفی گفته می ادات شرط چیست:  

 . کندحالت عادی مرفوع است را مجزوم می

 دهند:. ادواتی که یک فعل را جزم می1 

 ل نهی  ، مثال: لم، لما، لـِ،  ادات شرط به دو دسته تقسیم 

 شوندمی             

 دهند:ادواتی که دو فعل را جزم می. 2 

 مثال: إن، مَن، ما، أینما 
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نه دو فعل   دهند: یعنی این که فقط توانایی جزم یک فعل را دارند. ادواتی که یک فعل را جزم می1

 ها اشاره شد. که چهار مورد هستند که در بال بدان

کند یعنی کاری که در گذشته  تبدیل می  معنی آن را به ماضی منفی مطلقلم +فعل مضارع: مثال: 

 . و معنای منفی هم دارد.  گذاردانجام داده شده و شک وشبه رو برای امری که انجام گرفته رو نمی 

 

 أحدٌ )هیچ کس نرفت( لم یذهَبْ »لم«  

 فی امتحانه) در امتحانش موفق نشد( لم یَنَجْح 

 الی بیتها بعد عودتِه من المسابقه: )بعد از بازگشتش از مسابقه به                           لم تذهَبْ 

 خانه نرفت( 

 هایش نرسید چون که  الی أهدافه ألنه ل تعتمد بنفسه) او به هدف لم یوصلْ 

 .( به خودش اطمینان ندارد                              

کند؛ لفظا یعنی به آخر فعل که نگاه می  لفظا مجزومرا   رعمضا آخز فعلمثال: لما + فعل مضارع: 

 کند.تبدیل می  معنای فعل مضارع رو به ماضی منفی متصل به حالبینیم.  کنیم جزم را می می

 .( تَعَلَّمَ أخی القراءة و لمّا یکتُبْ )برادرم قرائت را آموخت ولی هنوز ننوشته است                       

 ی یا همون گذشته رو داره اما ضدرش آموخته از قبل که این معنای ماایعنی بر »لمّا« 

 با آمدن لما در ادامه جمله اشاره داره به این که تا زمان حال هم ننوشته است.  

 فی الموضوع الهام و لکن طالب لما یسمع کالمَها. )معلم در  تَکلَّم المعلمُ  

 مورد موضوع مهمی صحبت کرد ولی یکی از دانش آموزان هنوز سخن را                                                     

 نشنیده است.(                                       

 . داردمعنای امر  کند وون بقیه حروف لفظا مجزوم می مثال: لــِ + فعل مضارع: آخر فعل را همچ 
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 لِتَطبْ نفسَک )باید جانت پاک گردد( اگه دقت کنید معنای امری دارد.  

 گویم را بنویسی(  جمیعَ ما أقولُ لک. )باید همه آنچه که برای میلِتَکتُبْ »لـِ« 

 هایت حضور داشته باشی( کالس لِتَکُنْ حاضرا فی کلِّ صفوفک ) بادی در تمامی  

مضارع:   فعل   = نهی  ل  عامل مثال:  و  مجزوم  را  فعل  تاثیر    آخر  فعل  اعراب  روی  بر  است)یعنی 

 گذارد( و معنای نهی از یه کار یا  امری را دارد. می

 لتَیأسْ مِن رحمة اهللِ. )از رحمت خدا ناامید نباش(  

 اإلجتهاد. ) در راه تالش و کوشش تسلیم نشو( ل تسلِمْ فی طریق  »لی نهی«  

 مرا به خاطر آنچه که از من سر زده سرزنش نکن(  . )ی بما بدر منینخذا لتؤ                               

 

آیند در اصل دوازده مورد هستند که برای مطالعه بیشتر  ادوات شرطی که بر سر دو فعل مضارع می

کنم که البته فقط چهار مورد از آنان در  کاور هر دوازده مورد را ذکر میو برای دانش آموزای کنج 

 ذکر شده است. کتاب درسی 

 

 

 

 )اگر، چنانچه(  . إن »حرف شرط«1 

 )هرکه، هر کس(   . مَن»اسم شرط«2 چهار حروف شرطی  

 )هرچه، هر آنچه، آنچه(  »اسم شرط« . ما3 اند که د رکتاب آمده

 )هر گاه، اگر(  »اسم شرط« . إذا4 

)هر  َکیفما )هر که(/ أی  )هر گاه( /  َمهما)اگر( /  إذاما

 َحیثما)هر جا(/  أن ی)هر گاه( / أی انَ )هرجا(/  أینماگونه( / 

 ون الزم نیست.چ از ذکر مثال خودداری کردمه(. چ)هر
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 دهند: نکته: این چهار مورد دو فعل را جزم می

 شرط هر دو مضارع باشند. * اگر فعل شرط و جواب 

 شود، ضمه آن حذف و ساکن میهایی که آخرش با ضمه همراه است. صیغه1

هاإلنساُن  م  علِ یُ  مامثال:   داند.( هر آنچه که انسان بداند، خداوند ان را می) للاُ  یعلم 

کند پس دو فعل را  تحلیل: »ما« مشخصه که اسم شرط است  و دو فعل را مجزوم می

( که هر دو در )جواب شرط و هر دو مجزوم  و یعلمه  »فعل شرط«پیدا کنیم )یعلماول  

صیغه مفرد مذکر غایب هستند که آخر فعل در این صیغه مرفوع است، طبق قاعده  

چون ضمه ظاهری دارد یعنی ضمش مشخصه در جزم این فعل عالمت رفع را بردارید 

 و جزم را جایگزین آن کنید. 

 شود.( )اگر تالش کند، موفق می تَنَجح  جَتَتِهد  إن مثال: 

برای جمله شرطیه خود نیاز به دو فعل دارد اول دو فعل  تحلیل: »إن« حرف شرطیه و  

می پیدا  عالمت  را  با  مجزوم  دو  هر  شرط«  تنجح»جواب  شرط«/  )تجتهد»فعل  کنیم 

ظاهری یعنی اعرابی که مشخصه که همون ساکن روی آخرین کلمه فعل است( صیغه 

 ونث غایب هست.مفرد م

تر بخوام یا به صورت سادههستند    بدون ضمیر بارزهایی که  یغهص: در  1نکته خیلی مهم

صیغه میبگویم  ختم  ضمه  به  آخرش  که  مضارع  در  صیغههایی  در  یعنی  های شوند 

  را از آخر فعل حذف و   _ُ_   ها فقط عالمت رفعبرای جزم در این صیغه(  1،4،7،13،14)

 گذاریم. را به جای آن می  _ْ_  عالمت ساکن
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 شود( بگوید پشیمان می)هر کس دروغ  ُیَکِذب  ینِدم  َمن مثال: 

 شوم( )اگر کار کنم موفق می أعِمل  أجَنح  مثال: إن 

 شویم( )اگر تالش کنیم موفق می نعِمل  نعمل  إن مثال: 

شوند در هنگام جزم  هایی از مضارع که به نون ختم میو در صیغه  :2نکته خیلی مهم  

این دو جزء تأنیث شود جزء دو جمع مونث غایب و مخاطب چون نون  نون آنان حذف می

 یا همان عالمن جمع مونث است و اصافه نیست تا بشه با جزم حذفش کرد. 

شود فرقی ها در هنگام جذم حذف می( نون آن11و10و9و8و5و  3و2های )پس در صیغه

دهند نیست  زم میجدهند با ادواتی که دو فعل را  در بین اداوتی که یک فعل را جزم می 

هایی که نون دارند، نون  های بدون ضمیر جزم و در صیغهیعنی برای هر دو در صیغه

 شود. آنان جزء دو جمع مؤنث حذف می

 مانید( )اگر بیفتید می تَسقُطوا تَثبُتوا إنمثال:

این دو فعل در اصل )تسقطون و تثبتون( بودند که در جمع مذکر مخاطب به کار برده  

هم »إن« شرطیه آمده و دو فعل را مجزوم  اند چون که نون دارند و قبل از آن دو  شده

 ها به دلیل جزم افتاده است.کند، نون هر دو این فعلمی

 کنید( یشرفت می) اگر دانش بیاموزید پتَتَعلَّما تَتَقدَّمامثال: إن 

این دو فعل نیز در صیغه مثنی مخاطب به کار رفته و نون آن دو به دلیل جزم حذف  

 شده است. 

 شوید( )اگرکنید موفق میتطلبنَ تنجَحنَمثال: إن 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 اطمه دارستانی : فسمدر                                                                                                       عربی یازدهم انسانی 

 

 

 

اند چون که نون در این دو فعل  این دو فعل نیز در صیغه جمع مؤنث مخاطب به کار رفته

همیشه   تواند حذف شود و چون فقط دو جمع مونث در مضارع  جمع مونث است نمینون  

 محال مجزوم. گوییم هستند در تجزیه و تحلیل این دو فعل می بر فتح مبنی

 کنند، چنین است: برای جزم ادوات شرطی که یک فعل را مجزوم می نکته مهم:

در اصل این   لتَکتَبْ) ننویس»مفرد مذکر غایب« »بدون ضمیر بارز« »لنهی« (مثال:  

فعل مضارع در حالت عادی یعنی وقتی که خالی از هر گونه عوامل جازمه یا ناصبه یا 

گیرد اگر »ل« را جازمه باشند مرفوع است خود این فعل یعنی )تکتبُ( عالمت رفع می

اما با آوردن حروف جازمه عالمت رفع آن حذف برداریم چون فعل مضارع مرفوع است  

 شود. و مجزوم می

مثال: لَم یُصبِرْ)صبر نکرد( »مفرد مذکر غایب« »بدون ضمیر بارز« »لم جازمه«( چون  

 . که یکی از ادوات جازمه سر این فعل آمده عالمت رفع آن را به جزم تبدیل کرده است

که نون و فتحه آن جزء جمع مونث  چون  )نرفتند( »جمع مونث غایب«  مثال: لم یذهبنَ

های کنکور نگید که مفتوحه آید پس حواستون باشه در اینجا یا در تست به حساب می

یا مجزوم به دلیل فالن کلمه چون که همیشه همیشه دو جمع مونث در مضارع مبنی  

بر فتح هستند چیزی که قواعد نحوی وضع کرده و هیچ حرفی یا اسمی اعراب این دو  

مو نمیجمع  تغییر  شرایطی  هیچ  در  را  می  دهدنث  باشد فقط  قرار  اگر  بگویم  تونیم 

می باشد  باشد میمجزوم  منصوب  باشد  قرار  اگر  یا  محال  گوییم محال مجزوم  گویییم 

 مجزوم.

آیند با این تفاوت که  دو کلمه »لو« و »إذا« از ادات جزم به حساب می نکته بسیار مهم: 

  و فقط معنای شرطی دارند.دهند یعنی غیرعامل هستند فعل مضارع را جزم نمی
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 ایستادم( ایستادی، می)اگر میتقومُ نقومُ لومثال: 

اگر خواستی که ادیب باشی در علوم   تفننُإذا أرَت أن تکونَ أدیباً  مثال:   العلوم)  فی 

 متخصص شو( 

مواقع بیشتر  خبر    در  و  مبتدا  از  متشکل  اسمیه  جمله  شرط  که جواب  چون  است 

است صالحیت جواب    اما جمله اسمیه آورده شده  بایست جواب شرط فعلیه باشدمی

در جواب   هواجب است که بر سر جمله اسمیشرط قرار گرفتن را ندارد به همین خاطر  

                                       بیاید. فاء شرط

 . اگر جمله اسمیه باشد: مثال: مهما أردَت 1                                                            

لقضائه)هر چه بخواهی آماده       إنّی مُستعدٌف                                                    

 .برآوردن آن دارم

 . اگر منفی به »ما« یا »لن« باشد. مثال:2                            مواردی که واجب است

 . )اگر  أطرُدُه/ لن أطرُدَه فما إن جاءنی ضیفٌ                         فاء بر سر جواب شرط 

 کنم/هیچ گاه او را مهمانی نزد من آید او را رد نمی                                             بیاید 

 کنم.رد نمی  

. اگر در جواب شرط »قد« »سین و سوف«  3                                                          

 بیاید. مثال:

 ) هر کس بهذمَّک فقدمَن مَدَحک ما لیس فیک                                             

 چیزی که در تو نیست، تو را ستایش کند مسلما  
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 کرده استتو را نکوهش  

 . اگر جواب شرط فعل طلبی باشد. مثال: إن 4 

 به )اگر دشمنت زمین  التشمتفَسقَطَ عدوَّک                                                         

 خورد او را مالمت نکن( 

 

هایی که در بال  : مراقب باشید اگر در جواب شرط فاء آمده مثل نمونهنکته بسیار مهم

شود همون عالمن ضمه یا رفع آن باقی ذکر کردم هیچ تغییری در فعل مضارع ایجا نمی

 ماند.می
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اگر فعل شرط و جواب شرط هر دو ماضی باشند هم به صوره ماضی ساده ترجمه   ای:نکته ترجمه

ترجمه می اخباری  را مضارع  و جواب شرط  التزامی  را مضارع  فعل شرط  این که  هم  و  شوند 

 است   ای اشاره دارد که تمام شده: به گذشتهماضی ساده یا ماضی مطلق.  1            کنند.  می

 +ام، افتاده+ایم. دویدهبرای ساختن آن بن ماضی+شناسه فاعلی:                        تعریف  

 الزام شده اشاره دارد که به آنجام آن کار  به آینده    مضارع التزامی: .2 

 است)یعنی باید انجام شود( 

 بنویسیم  برای ساختن آن: ب+ بن ماضی+ شناسه فاعلی: بگذاریم، 

 خبری در آینده یا حال اشاره دارد. به  :  مضارع اخباری.3 

 روید. روم، میمیمی+ بن ماضی+شناسه فعل:   
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 . )املپیاد( . عّین کلمة »من« شرطیة1

  آبداِب التنعلنم ینجح   . َمن یَلَتزِم  1

 َمن ذالذي یُقرُض للاُ َحسنا  ُیضاِعَفه له . 2

 العجائب ي العالَمن خیلق هذة  . 3

 الکسب من حالل . من أفضل األعمال  4

 1اپسخ گزینه 

 ها تحلیل گزینه

 شود. . کسی که به آداب تعلم و تربیت پایبند باشد موفق می1

دهد. دو تا فعل هم موجودن  »مَن« از جمله اسماء شرطی است که دو فعل را جرم می

 )یلزم و ینجح( 
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