
 براي آمادگی امتحان نهایی  دوازدهم جمع بندي عربی    باسمه تعالی 
  نکات مهم ترجمه :             1درس 

 معناي با یکتاپرستی: قید حالت است به حنیفاً  – أقامَ : برپاداشت ؛ أقامَ + وجه : روي آورد -1

 نیست.  نادانی از تر سخت فقري هیچ:  الفقَر أشدُّ من الجهلنافق نیست. هیچ خیري در دوستی م الخیَر فی وُدّ المنافق:= هیچ+اسم عام : ال+اسم نکره -2

 - آموختی، ما به آنچه جزهیچ دانشی نداریم : ال ِعلمَ لنا إّلا ما َعلَّمَتنا

 نمی کند. کسی که به مردم رحم خدا رحم نمی کند به الّناسَ:َیرَحمُ  ال َمن اهللاُ  َحمُ َیر  المضارع منفی (نفی):= ال+ فعل مضارع معمولی(دستوري نباشد)**
 دینی دارد.کانَ لَهُ دینٌ := داشتن،مالک بودن:  یا عند کانَ+لـ-3

 : تمدنهایی که الحضارات اّلتیمعنی می شود.  (که)داشته باشیم،در ترجمه اسم معرفه به صورت نکره و موصول (اّلذي،اّلتی ...)وقتی اسم معرفه+ موصول-4

 اشتباه نگیرید ِلمَ(ِلماذا) را با َلم: ترك نکرد،ترك نکرده است. مواظب باشید  َلم َیتُرك= ماضی منفی : َلم+مضارع-5

 : که رها شودأن ُیتَركَ = مضارع التزامی :  أن+مضارع –: گفته است  قدقالَ= ماضی نقلی : قد+ماضی -6

 قد+ ما89 : داللت بر تأ6%د دارد . قد+مضارع : داللت بر تقل%ل دارد .  *

 نشان دهند:پیامبران را بسوي آنها فرستادتاراه راست را  الّصراط المُستقیمَ ِلُیبیِّنواأرَسلَ إلیهم أنبیاءَ =تا+مضارع التزامی:وسط جمله مضارعِلـ +-7

 : باید َمَثل ابراهیم خلیل را یادآوري کنیم مثًال ابراهیم الخلیلَ  لَنذُکرو= باید+مضارع التزامی : +مضارع اول جملهـِل-8

 : وقتی که برگشت َلّما رََجعَ :وقتی که خارج شد ،  لّما َخَرجَ= وقتی که+ماضی ساده : َلّما+ماضی -9

 : همانا خداوند پاداش نیکو کاران راتباه  إنَّ اهللاَ الُیضیعُ أجر الُمحسنینَ «قطعًا،همانا،بی شک...» : معناي به و می کند تأکید را خود از پس جملۀ:إنَّ -10

 می دهد .  : همانا معلم درس می دهد = معلم درس إنَّ الُمعّلمَ َیدرُسُ نَّ» در آیه یا حدیث نباشد می توان آن را معنی نکرد. ه اگر کلمه«إنمی کند.البت

: می دانم که خدا بر هرچیزي أعَلُم أنَّ اهللاَ علی کلّ شیءٍ قدیٌر معنی می شود.  )این است که ( و بعد از اسم )که( وسط عبارات می آید و بعد فعل  حرف«أنَّ» -11

 : حقیقت این است که موفقیت همراه صبر است. الحقیقۀُ أنَّ النجاحُ مع الصبر تواناست. 

و تردید ؛ و گاهی بر شک  کأنَُّهنَ الیاقوتُ و المرجانُ : علی مانند شیر است ،کأنَّ علّیاً اسدٌ با توجه به مفهوم جمله گاهی بر تشبیه داللت دارد :  کلمه«کأنَّ»-12

 : ....................................کأنَّ إرضاءَ جمیع الّناس غایۀٌ الُتدرَكُ ند. : گویا دوستت قبول نمی ک کأنَّ صدیقکَ ال َیقبلُرد. داللت دا

 ؛است خودش از قبل جملۀ ابهام کردن طرف بر و پیام کردن کامل برايبه معناي «ولی ، اّما» «لکنَّ» -13
   نمی کنند سپاسگزاري مردم بیشتر ولی است مردم بر بخشش داراي : بی شک خدا الّناس و لکِنَّ أکثَر الناسِ ال َیشُکرونَ» و فضلٍ َعلی«إنّ اهللا ذ

، ماضی اگر ماضی باشد  جمله آرزویی ایجاد می کنند و اگر فعل بعد از آنها مضارع باشد به صورت مضارع التزامی و« لیتَ: اي کاش و َلعلَّ : شاید،امید است»کلمه -14

: َلَعلَُّکم َتعِقلون: شاید مسلمانان مّتحد شوند.  َلعلَّ الُمسلمینَ َیّتحدونَ : کاش آسمان برما ببارَد.الّسماءَ ُتمِطُر علینالیتَ معنی می شود.   ماضی التزامی استمراري یا

 )کرده باشد. می کرد (دوري رياز تبلی دو : کاش دوستمَلیتَ صدیقی إبتَعدَ عن الکَسلِامیداست شما خردورزي کنید. 

درجمله اسمیه بعد از مبتدا و در جمله فعلیه بعد از فاعل می می باشد.  «تنها ، فقط»کلمه اي است که معموًال براي ایجاد انحصار به کار می رود و به معناي  «إّنما» -15

ابراهیم تنها قصد مسخره کردن بتهاي ما رادارد  . البته  اّنما یقصد ابراهیم استهزاء اصنامنا : ک پدر هستند.:مردم تنها از یک مادر و یإّنما الّناسُ ِلأمٍّ و ِلأبٍ آید . 

 فقط خدا عادل است. إّنما اهللاُ عادلٌ : مفهوم جمله را نیز درنظر می گیریم 

 علی کتفهِ : الفأسو کّسر األصنامَ فعّلق فأساً حملَ عنی می کنیم . وقتی یک اسم نکره در جمله بعدي به صورت معرفه به ال بیاید ، «ال» را آن یا این م -16

 تبري را برداشت و بت ها را شکست سپس آن تبر را بر دوشش آویزان کرد 

 درس اول         توصیف کلمات :
 أو َخَشبٍ أو حدیدٍ ُیعَبدُ من دون اهللاِ .مثالٌ من حجرٍ الصََّنم : ِت -2        ذاتُ یٍد من الخََشِب و سنٍّ عریضۀٍ  من الحدید ُیقطَعُ بها .الفأس : آلۀٌ  -1
 الحنیف : التارك للباطل و المُتمائل إلی الدّین الحقّ . -4                  الَکِتف : عضوٌ من أعضاء الجسم َیقعُ فوقَ الجِذع . -3
 التّکلُّم بکالمٍ خفیٍّ .(کالمٌ خفیٌّ بین الشخصینِ) التهاُمس :  -5

= ماضی منفی : = ماضی منفی : َلم َیتُرك= ماضی منفی : = ماضی منفی : 

: گفته است = ماضی نقلی : قدقالَ= ماضی نقلی : = ماضی نقلی : 

:: داللت بر تأ6%د دارد  داللت بر تأ6%د دارد . قد+مضارع  قد+ ما9قد+ ما9

أرَسلَ إلیهم أنبیاءَ =تا+مضارع التزامی:=تا+مضارع التزامی:وسط جملهوسط جملهمضارعِلـ +
مثًال ابراهیم الخلیلَ مثًال ابراهیم الخلیلَ لَنذُکرلَنذُکر= باید+مضارع التزامی : = باید+مضارع التزامی : = باید+مضارع التزامی : وو= باید+مضارع التزامی : = باید+مضارع التزامی : +مضارع اول جمله

:وقتی که خارج شد ، َلّما رََجعَ :وقتی که خارج شد ، :وقتی که خارج شد ، لّما َخَرجَلّما َخَرجَ= وقتی که+ماضی ساده : = وقتی که+ماضی ساده : 

إنَّ اهللاَ الُیضیعُ أجر الُمحسنینَ«قطعًا،همانا،بی شک...» :«قطعًا،همانا،بی شک...» :معنايمعنايبهومی کندتأکید
إنَّ الُمعّلمَ َیدرُسُ نَّ» در آیه یا حدیث نباشد می توان آن را معنی نکرد. نَّ» در آیه یا حدیث نباشد می توان آن را معنی نکرد. 

معنی می شود. معنی می شود. )این است کهاین است که(و بعد از اسمو بعد از اسم)( که( وسط عبارات می آید و بعد فعل 

: حقیقت این است که موفقیت همراه صبر است.: حقیقت این است که موفقیت همراه صبر است.

کأنَُّهنَ الیاقوتُ و المرجانُ : علی مانند شیر است ،: علی مانند شیر است ،کأنَّ علّیاً اسدٌ کأنَّ علّیاً اسدٌ با توجه به مفهوم جمله گاهی بر تشبیه داللت دارد : 
: ....................................کأنَّ إرضاءَ جمیع الّناس غایۀٌ الُتدرَكُ کأنَّ إرضاءَ جمیع الّناس غایۀٌ الُتدرَكُ ند. : گویا دوستت قبول نمی ک

؛استخودشخودشازازقبلجملۀابهامکردن
سپاسگزمردمبیشترولیاستاستمردممردمبربربخششبخششدارايداراي: بی شک خدا

جمله آرزویی ایجاد می کنند و اگر فعل بعد از آنها مضارع باشد به صورت مضارع التزامی وجمله آرزویی ایجاد می کنند و اگر فعل بعد از آنها مضارع باشد به صورت مضارع التزامی و

: شاید مسلمانان مّتحد شوند. َلعلَّ الُمسلمینَ َیّتحدونَ َلعلَّ الُمسلمینَ َیّتحدونَ 

کرده باشد.کرده باشد.وريمی کرد (دوري ))وريوريوري

درجمله اسمیه بعد از مبتدا و در جمله فعلیه بعد از فاعل می درجمله اسمیه بعد از مبتدا و در جمله فعلیه بعد از فاعل می 

ابراهیم تنها قصد مسخره کردن بتهاي ما رادارد  . البته ابراهیم تنها قصد مسخره کردن بتهاي ما رادارد  . البته 

@rahemoshaver99    



 درس اول    بی دوازدهم واعد عرخالصه ق
 ه « إنَّ(همانا،قطعاً...)، أنَّ(که ،این است که)،کأنَّ(گویی،مانند)،لکنَّ(ولی،اّما)، َلَعلَّ(شاید)، َلیتَ(کاش)» و تأثیر آنها برجملالف) حروف مشبهه :    
 اهللاَ الُیضیعُ أجرَ الُمحسنینَ إنَّاست : از خودش  کالم بعد: براي تأکید  إنَّی آنها برجمله   کاربرد و تأثیر معنای -1   

 اهللاَ بکلِّ شیءٍ قدیرٌ أنَّ هو یَعلَمُ کالم است:  ارتباط بین دو بخش: براي ایجاد أنَّ              
 ُهنَّ الیاقوتُ و الَمرجانُ کأنَّـبیان تشبیه(وقتی خبرش اسم جنس باشد):    کأنَّ            
 إرضاءَ الّناسِ غایۀٌ التُدرَكُ  کأنَّ): نباشد برش اسم جنس و تردید( خبیان شکّ                   
 ازخودش است : کالم قبل: براي تکمیل کردن یا رفع ابهام از  لکنَّ           
 أکثرَهُم الُیعلمونَ  لکنَّالمُعلِّمَ مُشفقٌ للتالمیذِ وإنَّ      
 صدیقی َینَجحُ هذا الیومَ  َلَعلَّ. ( ترجّی)ست: براي بیان آرزوي دست یافتنی اَلَعلَّ            
 .(َتمّنی): براي بیان آرزوي دست نایافتنی یا سخت دست یافتنی به کار می رودَلیتَ             
 ناصراً إبَتَعدَ عن الکََسلِ َلیتَ  -لی ثروةَ قارونَ   لیتَ  -کُنتُ ُتراباً    َلیَتنییا               

و بعد از ماضی استمراري لیتَ به صورت  بعد از ماضیمعنی می شود . و فعل مضارع التزامی  و َلیَت به صورت ز لعلَّبعد ا مضارع** فعل 
 شاید دوستم به ورزشگاه رفته باشد .(لعلّ صدیقی ذََهبَ إلی الملعب ) ناصر ازتنبلی دوري می کرد.کاش   معنی می شود.،  ماض التزامی لعلّ 

 إنَّ : اول عبارت یا جمله می آید.   جایگاه در جمله -2   
 أنَّ ، لکنَّ : وسط عبارت می آیند.            
 کأنَّ ، َلَعلَّ ، َلیتَ : هم اول هم وسط می توانند بیایند.            

  ، انِ ، ونَ ) هستند به    -ٌ-ُ (  ، ین ، اتِ ...) و خبِر مرفوع -ً-َهمه ي حروف مشبهه داراي اسمِ منصوب(کاربرد و تأثیر عالمتی برجمله :  -3  
 َلَعلَّ المُسلمینَ ُمّتحدونَ ضدّ األعداء   – اهللاَ عادلٌ إنَّعبارتی مبتدا به عنوان اسم آنها منصوب می شود :          
 اسم بعد از آنها به عنوان  وقتی حرف«ما»(ماي کافه) به هرکدام از حروف مشبهه متصل باشد؛ تأثیر عالمتی آنها از بین می رود .و  تذکر :     

 إنَّما اهللاُ عادلٌ مبتدا مرفوع می شود :                
    ال رُجلَ فی البیتِ:   َ–:  تشخیص : ال + اسم نکره بدون ال و تنوین و مبنی برفتح  ب) الي نفی جنس

 چ مردي درخانه نیست.یهال رُجلَ فی البیتِ : معنی : هیچ + اسم نکره + نیست یا وجود ندارد :         
  ال شیءَ اَحسنُ ِمن الَعفوِ و خبرش مرفوع می شود :  َ–تأثیر عالمتی : اسم آن مبنی بر فتح         

 ** اگر (ال+ اسم+ إّلا) داشته باشیم ؛ دراین صورت خبرالي نفی جنس محذوف است : ال إلهَ إّلا اهللاُ 
حروف مشبهه  

 بالفعل 
 ترجمه مثال کاربرد

 واقعاً کتابها غذاي فکر هستند طعامُ الفکرإنّ الکتُبَ  د جمله بعد ازخودشکیتأ إنَّ
 بدان که خدا عادل است. إعَلم أنّ اهللاَ عادلٌ ارتباط بین دوجمله أنَّ

 آنها مانند یاقوت و مرجان هستند کأّنهُنّ الیاقوت و المرجان تشبیه یا شک و تردید کأنَّ
 این روزرستاخیزاست ولی او نمیداند هذا یوم البعث ولکّنه ال یعلمُ  جمله قبل ازخودش رفع ابهام یا تکمیل پیام لکنَّ
 شاید دوستم موفق بشود. لعلَّ صدیقی ینجحُ  بیان آرزوي دست یافتنی(ترّجی) َلَعلَّ 

 کاش ثروت قارون داشتم  لیتَ لی ثروة قارون بیان آرزوي دست نایافتنی(تمّنی) َلیتَ 
الي نفی 

 جنس

 هیچ لباسی زیباتر از سالمتی نیست اللباس أجملُ من العافیۀ چیزيجودیت کسی یا مو نفی

 

                 

                 

               

                 

                 

                 

 

 و َلیَت به صورت ز لعلَّبعد ابعد امضارعمضارع** فعل ** فعل 
ناصر ازتنبلی دوري می کرد.  کاش   معنی می شود.معنی می شود.،  ماض التزامی ،  ماض التزامی لعلّ 

إنَّ : اول عبارت یا جمله می آید.إنَّ : اول عبارت یا جمله می آید.      جایگاه در جمله
أنَّ ، لکنَّ : وسط عبارت می آیند.أنَّ ، لکنَّ : وسط عبارت می آیند.          

کأنَّ ، َلَعلَّ ، َلیتَ : هم اول هم وسط می توانند بیایند.کأنَّ ، َلَعلَّ ، َلیتَ : هم اول هم وسط می توانند بیایند.        
همه ي حروف مشبهه داراي اسمِ منصوب(همه ي حروف مشبهه داراي اسمِ منصوب(کاربرد و تأثیر عالمتی برجمله : 

َلَعلَّ المُسلمینَ ُمّتحدونَ ضدّ األعداء  َلَعلَّ المُسلمینَ ُمّتحدونَ ضدّ األعداء   اهللاَ عادلٌ – اهللاَ عادلٌ إنَّعبارتی مبتدا به عنوان اسم آنها منصوب می شود :     عبارتی مبتدا به عنوان اسم آنها منصوب می شود :     
وقتی حرف«ما»(ماي کافه) به هرکدام از حروف مشبهه متصل باشد؛ تأثیر عالمتی آنها از بین می رود .و وقتی حرف«ما»(ماي کافه) به هرکدام از حروف مشبهه متصل باشد؛ تأثیر عالمتی آنها از بین می رود .و 

إنَّما اهللاُ عادلٌ 
ال رُجلَ فی البیتِ: :  تشخیص : ال + اسم نکره بدون ال و تنوین و مبنی برفتح َ–:  تشخیص : ال + اسم نکره بدون ال و تنوین و مبنی برفتح :  تشخیص : ال + اسم نکره بدون ال و تنوین و مبنی برفتح 

یچ مردي درخانه نیست.چ مردي درخانه نیست.هیال رُجلَ فی البیتِ : هال رُجلَ فی البیتِ : ال رُجلَ فی البیتِ : معنی : هیچ + اسم نکره + نیست یا وجود ندارد : 
ال شیءَ اَحسنُ ِمن الَعفوِ ال شیءَ اَحسنُ ِمن الَعفوِ و خبرش مرفوع می شود : و خبرش مرفوع می شود : 

** اگر (ال+ اسم+ إّلا) داشته باشیم ؛ دراین صورت خبرالي نفی جنس محذوف است : ال إلهَ إّلا اهللاُ ** اگر (ال+ اسم+ إّلا) داشته باشیم ؛ دراین صورت خبرالي نفی جنس محذوف است : ال إلهَ إّلا اهللاُ 
ترجمهترجمه

واقعاً کتابها غذاي فکر هستندواقعاً کتابها غذاي فکر هستند
بدان که خدا عادل است.بدان که خدا عادل است.

آنها مانند یاقوت و مرجان هستندآنها مانند یاقوت و مرجان هستند

@rahemoshaver99    



 نکات مهم ترجمه :    2درس 

  ضمناً چون جمله -«یُشاهِدون » چون بعد از فعل ماضی«جََلسَ» آمده پس ماضی استمراري معنی می شود ( نگاه می کردند) فعل مضارع -1
 در ترجمه قبل از آن « درحالی که» می آوریم  پساست » جمله حالیه یُشاهدونَ« وهُم 

 تأکید( واقعاً )+ ماضی نقلی :َلقَد اِشتاقَ : واقعاً عالقمند شده است.َلقَد+ ماضی= حرف  -، ألَجأ : پناه داد َلَجأ : پناه آورد  -2
 ه ندرت می رود .قد یَذهَبُ : گاهی می رود ، خیلی کم ، ب حرف تقل3ل گفته , شود .  » قد«قد+مضارع : * 

(دُموع) است،پس جمله حالیه  شود.ثانیاً چون توضیح براي اسم معرفه يفعل«تَتَساَقطُ»اوالً بخاطر فعل ماضی قبل ازآن(رأي)،ماضی استمراري معنی می -3
 ،درحالی که فرومی ریخت(می افتاد)و درترجمه،از«درحالی که»کمک می گیریم  است

  –با تعجُّب ، تعجّب کنان)  به صورت قید حالت معنی می شود.(« مَُتَعجِّباً» حال است پس  -4
مضارع (أرَي) آمده است ولی مفهوم عبارت اجازه نمی دهد آن را مضارع التزامی ترجمه کنیم بلکه بهتر است  فعل «یذهبون» اگرچه بعد از فعل -5

 درحالی که می روند.ید.مضارع اخباري معنی شود.ضمناً چون جمله حالیه است همراه« درحالی که»می آ
 کاش بروم اي لیتَ+ مضارع = کاش + مضارع التزامی : یالیتنی أذهَبُ :  -6
 فعل ماضی«َلجأ » بخاطر اینکه بعد از فعل ماضی«رأیُتما» آمده ، پس ماضی بعید ترجمه می شود : پناه برده بود. –غارثورٍ اّلذي : غارثوري که  -7
 عَبَّدُ:عبادت می کرد کانَ یََت –جبل الّنور اّلذي:کوه نوري که  -بُّ أن تَزورَها:دوست داري که زیارت کنی آن را ِحُت –ُکلُّ مُسلمٍ:هر مسلمانی  -8
 ] قوي هستند می توانند از آن باال بروند که  فعل منفی + إّلا= فقط + فعل مثبت : الیسَتطیعُ ُصعودَهُ إّلا األقویاء : فقط [کسانی -9

     توصیف کلمات :
 الجرّارة : سّیارةٌ نستخدمها للعمل فی المزرعۀ. -3 الموقف(الَمَحطّۀ) : مکانُ وقوف الّسّیارات و الحافالت -2 الِقمّۀ : أعلی الجبل و رأُسهُ  -1
 ُبنیّۀ : البنت الصغیر -6 بُنیّ : االبن الصغیر -5  صلیح.الُمعّطلۀ : صفۀٌ لجهازٍ أو آلۀٍ أو أداةٍ بحاجۀٍ إلی الت -4

 درس دوم   داعقو
 (کان،   ،ین ،اتٍ) که توضیح براي اسم معرفه اي باشد و فعل جمله از افعال ناقصه-ًمنصوبی(: صفِت نکره ي  حال مفرد -1   تشخیص   حال

 و به آن  صفت نکره ،حالآن  جه بهدرنتینباشد. (وجدَ،َجَعلَ، حَِسبَ، أعَطی، وََهبَ ...) و افعال دومفعولی صارَ، أصَبحَ ، َلیسَ)                          
 با صاحب حال هماهنگ باشد. تعداد و جنسیتحال باید از نظر  ضمناًاسم معرفه ،صاحب حال(مرجع حال) می گوییم .              

 مُشتاقینَ  ، َجَلسَ أعضاءُ االُسرةِ أمامَ التلفازِ مسروراً، جاء المعلّمُ إلی الّصفّ  ضاحکاًرأیُت التلمیَذ                
 در عبارت دو جمله داریم که جمله دوم توضیح براي اسم معرفه اي است. و به یکی از شکلهاي  حال جمله(جمله حالیه) : -2                   

 می آید.و+ ضمیر+ فعل یا اسم مرفوع)  -3و+ قد + ماضی ،  -2فعل مضارع ،  -1(                        
 عندالبابِ  هوجالسٌرأیتُ قاسماً و -3 ،درسَهُ  َقدَقرَأجاءَ التلمیذُ إلی الّصفّ و -2 ،إلی الّصفّ  یَذهَبُرأیتُ الُمعلِّمَ  -1                        

 با پسوند(ان یا انه) یا پیشوند(با) معنی می شود. دانش آموز را خندان دیدمحال مفرد :    ترجمه                   
          که) معنی می شود: معّلم را دیدم درحالی که به کالس می رفت.با(درحالی که یا حالیه :  لهجم               

 تبدیل حال مفرد به جمله و بالعکس :

 : یا ازحال یک فعل مضارع بسازیم و+ ضمیر معادل صیغه حال می آوریم و حال را ازنظر عالمت مرفوع می کنیم الف) مفرد به جمله :
 = رأیتُ التلمیذَ یضحکُ = رأیتُ التلمیذَ و هو ضاحکٌ یذَ ضاحکاً رأیتُ التلم

و اگر فعل بود از آن اسم فاعل یا اسم مفعول بسازیم و آن منصوب و کلمه بعد از ضمیر اگر اسم بود واو و ضمیر را حذف  :جمله به مفردب)
  ساً عند البابرأیتُ قاسماً وهو جالسٌ عند الباب = رأیتُ قاسماً جال –حصول مللرأیتُ الفالح جامعاً رأیتُ الفالَح و هو یجمع المحصول = را منصوب کنیم.

 ) از آن کلمه اسم فاعل یا اسم مفعول به صورت نکره و منصوب ، هماهنگ با صاحب حال بسازیم . 1 ساختن حال از کلمه داده شده :
 ی ، از آن کلمه بسازیم) و+ضمیر+ اسم مرفوع / و+ضمیر+ فعل مضارع یا ماضی / و+قد=فعل ماض2

 .... و هو یضحک  جاء المعلّم إلی الّصفّ - و هو ضاحکٌ  جاء المعلّم إلی الّصفّ-ضاحکاً   جاء المعلّم إلی الّصفّ جاء المعلّم إلی الّصفّ ....... ( ضحک) : 

مضارع اخباري معنی شود.ضمناً چون جمله حالیه است همراه« درحالی که»می آمضارع اخباري معنی شود.ضمناً چون جمله حالیه است همراه« درحالی که»می آ
لیتَ+ مضارع = کاش + مضارع التزامی : یالیتنی أذهَبُ : لیتَ+ مضارع = کاش + مضارع التزامی : یالیتنی أذهَبُ : 

فعل ماضی«َلجأ » بخاطر اینکه بعد از فعل ماضی«رأیُتما» آمده ، پس ماضی بعید ترجمه می شود : پناه برده بود.غارثورٍ اّلذي : غارثوري که –غارثورٍ اّلذي : غارثوري که غارثورٍ اّلذي : غارثوري که 
ِحبُّ أن تَزورَها:دوست داري که زیارت کنی آن را بُّ أن تَزورَها:دوست داري که زیارت کنی آن را تُتُُتحِِحتُُتُکلُّ مُسلمٍ:هر مسلمانی –ُکلُّ مُسلمٍ:هر مسلمانی ُکلُّ مُسلمٍ:هر مسلمانی 

فعل منفی + إّلا= فقط + فعل مثبت : الیسَتطیعُ ُصعودَهُ إّلا األقویاء : فقط [کسانیفعل منفی + إّلا= فقط + فعل مثبت : الیسَتطیعُ ُصعودَهُ إّلا األقویاء : فقط [کسانی
    توصیف کلمات :

الموقف(الَمَحطّۀ) : مکانُ وقوف الّسّیارات و الحافالتالموقف(الَمَحطّۀ) : مکانُ وقوف الّسّیارات و الحافالت-22الِقمّۀ : أعلی الجبل و رأُسهُ 
بُنیّ : االبن الصغیر-5الُمعّطلۀ : صفۀٌ لجهازٍ أو آلۀٍ أو أداةٍ بحاجۀٍ إلی التصلیح.صلیح.الُمعّطلۀ : صفۀٌ لجهازٍ أو آلۀٍ أو أداةٍ بحاجۀٍ إلی التالُمعّطلۀ : صفۀٌ لجهازٍ أو آلۀٍ أو أداةٍ بحاجۀٍ إلی الت

 ،ین ،اتٍ) که توضیح براي اسم معرفه اي باشد و فعل جمله از افعال ناقصه ،ین ،اتٍ) که توضیح براي اسم معرفه اي باشد و فعل جمله از افعال ناقصه-ًمنصوبی(: صفِت نکره ي 
(وجدَ،َجَعلَ، حَِسبَ، أعَطی، وََهبَ ...) (وجدَ،َجَعلَ، حَِسبَ، أعَطی، وََهبَ ...) و افعال دومفعولی 

حال باید از نظر تعداد و جنسیتحال باید از نظر حال باید از نظر اسم معرفه ،صاحب حال(مرجع حال) می گوییم . اسم معرفه ،صاحب حال(مرجع حال) می گوییم . اسم معرفه ،صاحب حال(مرجع حال) می گوییم . ضمناًضمناًاسم معرفه ،صاحب حال(مرجع حال) می گوییم . اسم معرفه ،صاحب حال(مرجع حال) می گوییم . 
، َجَلسَ أعضاءُ االُسرةِ أمامَ التلفازِ، َجَلسَ أعضاءُ االُسرةِ أمامَ التلفازِمسروراًمسروراً، جاء المعلّمُ إلی الّصفّ 

در عبارت دو جمله داریم که جمله دوم توضیح براي اسم معرفه اي است. و به یکی از شکلهاي در عبارت دو جمله داریم که جمله دوم توضیح براي اسم معرفه اي است. و به یکی از شکلهاي 
می آید.می آید.و+ ضمیر+ فعل یا اسم مرفوع) و+ ضمیر+ فعل یا اسم مرفوع) 

هوجالسٌرأیتُ قاسماً و-3،درسَهُ درسَهُ َقدَقرَأَقدَقرَأجاءَ التلمیذُ إلی الّصفّ و
با پسوند(ان یا انه) یا پیشوند(با) معنی می شود. دانش آموز را خندان دیدمبا پسوند(ان یا انه) یا پیشوند(با) معنی می شود. دانش آموز را خندان دیدم

   که) معنی می شود: معّلم را دیدم درحالی که به کالس می رفت.که) معنی می شود: معّلم را دیدم درحالی که به کالس می رفت.

یا ازحال یک فعل مضارع بسازیمو+ ضمیر معادل صیغه حال می آوریم و حال را ازنظر عالمت مرفوع می کنیم

@rahemoshaver99    



   نکات مهم ترجمه :   3درس 
ـِ + اسم یا ضمیر اول جمله» ؛ مالکیت را می رساند : لکلِّ -1    هر اندیشه اي غذایی دارد. فکٍر طعامٌ : « ل
 «ُتوَجدُ » مجهول مضارع است به معناي یافته می شود. -2
 حرف جّر «ِمن» وقتی با یک اسم جمع آمده باشد بهتر است«ازجمله» معنی شود و در اصل به معناي بعضی از آن جمع است:  -3

 عضی از مزیت هاي جسم قوي) ازجمله مزیت هاي جسم قوي (ب ِمن مزایا الجسم القويّ : 
 بهتر است التزامی معنی شود: دانستیم که «کان + لـ» به معناي داشتن است ؛ حال اگر درجمله شرطیه بود -4

 اگر اندیشه ي توانایی داشته باشی . إذا کان َلکَ فکرٌ قادرٌ :  

 – بخوان آنچه را دوست داري می شود : إقرأ ما ُتِحبُّ : کلمه«ما» وقتی وسط عبارت باشد غالباً موصول است و «آنچه ، چیزي که »معنی  -5

 ، به معناي وجود داشتن است :  ولی اگر نقش خبر مقدم داشته باشد«ُهناكَ» اسم اشاره به مکان دور است به معناي «آنجا»  -6 
 . شدگمان نمی کنم که کتابهایی تکراري وجود داشته با ال أُظنُّ أنَّ هناكَ ُکُتباً ُمَکرَّرةً : 

 استقبال می کنند، به پیشواز می روند. َیسَتقبالنِ :  -پایین کوه منتظرمی مانند(چشم به راه می شوند)پدر ومادر  «َینَتِظُر الوالدانِ أسَفلَ الَجَبلِ :  -7
 در ترجمه اسلوب استثنا توجه داشته باشیم که : -8

 ز ... معنی کنیم.الف) مستثنی منه در جمله موجود باشد ، «إّلا» را بجز ،مگر ،ج
 بجزحامد همکالسی ها در امتحان حاضر شدند. الزُّمالءُ َحضروا فی اإلمتحان إّلا حامداً : 

 فقط خدا گناهان را می آمرزد.    الَیغِفرُ الذنوب إّلا اهللاُ : ب)مستثنی منه محذوف باشد،و فعل جمله منفی است؛«إّلا»فقط معنی می شود وفعل مثبت:

      توصیف کلمات :
 الُمَفکِّر : العالم اّلذي َلهُ أفکارٌ عمیقۀٌ و حدیثۀٌ . -3   الثانویّۀ : المرحلۀ الدّراسیّۀ بعد اإلبتدائیّۀ . -2   الصََّحفیّ : شخصٌ َیکتُبُ مقاالٍت فی الصُُّحف . -1
 الَمرَح : الَمشی بحالۀ الّتکبّر و الغرور  -6   ّیاً الحاجۀَ َلهُ :األغَنی : هو اّلذي َجَعَلهُ غن -5 الّتی نُشاهِدُ َحولَنا .الظروف : األوضاعُ و األحوال  -4
 الَهون : المشی فی حالۀ التواضع و السکون مخالفه «الَمرَح» -7

 اسلوب استثناء   درس سوم

ه برگروه و جمع داللت دارد و ُمستُثنی از ی کاسم) ُمسَتثنی مِنه : 2) مُستَثنی : کلمه اي که بالفاصله بعد از «إّلا» آمده است.1 ارکان استثناء :  استثناء
 آنها جدا شده است.و رابطه ي مستثنی با آن رابطه ي جزء به کل است. وگاهی ممکن است محذوف باشد.

 ما جاء إلینا إّلا کاظمٌ -اهللاا إّل التعبدوا –ماکان هدفهُ إّلا التعلیمَ  –ُکلُّ شیءٍ َینُقصُ باإلنفاقِ إّلا العلمَ  –رأیتُ التالمیذَ فی الّصفّ إّلا حمیداً  
 هرگاه یکی از کلمات« کلّ ، جمیع، شیء ، احد، موجود » در جمله قبل از إّلا آمده باشد ،غالباً همین کلمات م منه هستند. :1نکته  
 درحدي که ما می خوانیم ُمستثنی یک کلمه است ولی مستثنی منه می تواند بیش از یک کلمه باشد. : 2نکته 

 وقتی می گوییم مستثنی منه برجمع داللت دارد منظور این نیست که جمع باشد بلکه ممکن است مفرد باشد ولی معناي عام بدهد.  :3نکته 

ُمستثنی نقش است و اعراب آن بر اساس بودن یا نبودن مُستثنی منه در جمله تعیین می شود. اگر م منه موجود باشد، مستثنی منصوب می توجه: 
 اگر م منه محذوف باشد ؛ إعراب مستثنی بر اساس نقش مورد نیاز جمله تعیین می شود.و  آید . 

 دارد. التعبدوا إّلا اهللا َحصر و اختصاصباشد ؛ می گوییم این عبارت داللت بر جمله منفی و ثنی منه محذوف مستهرگاه  تذکر ویژه : 
 باشیم ، آن جمله نیز داللت بر حصر دارد. عالوه بر این مورد ، وقتی در جمله کلمه«إّنما» داشتهضمناً  
 است. مثالً جمله «رأیتُ التالمیذَ فی الّصفّ إّلا حمیداً» در اصل بوده اسلوب استثناء در اصل خالصه شده ي دو جمله  نکته َخفَن : 

 رأیتُ التالمیَذ فی الّصفّ  و ما رأیُت  حمیداً فی الّصفّ .                              
 وقتی م منه موجود باشد ؛ کلمه«إلّا» را بجز یا مگر معنی می کنیم . ُکلُّ شیءٍ َینُقصُ باإلنفاقِ إّلا العلمَ  الف)  جمه :در تر 

وقتی م منه محذوف و فعل جمله منفی داشته باشیم. فعل را مثبت و إّلا را فقط یا تنها معنی می کنیم.ماکان هدفهُ إّلا التعلیمَ ب)               

«ُهناكَ» اسم اشاره به مکان دور است به معناي «آنجا» «ُهناكَ» اسم اشاره به مکان دور است به معناي «آنجا» 
نال أُظنُّ أنَّ هناكَ ُکُتباً ُمَکرَّرةً : ال أُظنُّ أنَّ هناكَ ُکُتباً ُمَکرَّرةً :  ال أُظنُّ أنَّ هناكَ ُکُتباً ُمَکرَّرةً : گمال أُظنُّ أنَّ هناكَ ُکُتباً ُمَکرَّرةً : گگال أُظنُّ أنَّ هناكَ ُکُتباً ُمَکرَّرةً : گماماممان

وماماممادر«َینَتِظُر الوالدانِ أسَفلَ الَجَبلِ : «َینَتِظُر الوالدانِ أسَفلَ الَجَبلِ :  پدپپدپدر

در ترجمه اسلوب استثنا توجه داشته باشیم که :در ترجمه اسلوب استثنا توجه داشته باشیم که :
الف) مستثنی منه در جمله موجود باشد ، «إّلا» را بجز ،مگر ،جالف) مستثنی منه در جمله موجود باشد ، «إّلا» را بجز ،مگر ،ج

امالزُّمالءُ َحضروا فی اإلمتحان إّلا حامداً : الزُّمالءُ َحضروا فی اإلمتحان إّلا حامداً :  در هاهاها کممکککمکککمممکککممکمکالالککککالالسیسسیی همهه جببجببجزججزجزحاحاحامدممدمد

ب)مستثنی منه محذوف باشد،و فعل جمله منفی است؛«إّلا»فقط معنی می شود وفعل مثبت:ب)مستثنی منه محذوف باشد،و فعل جمله منفی است؛«إّلا»فقط معنی می شود وفعل مثبت:

الثانویّۀ : المرحلۀ الدّراسیّۀ بعد اإلبتدائیّۀ .الثانویّۀ : المرحلۀ الدّراسیّۀ بعد اإلبتدائیّۀ .--2  الصََّحفیّ : شخصٌ َیکتُبُ مقاالٍت فی الصُُّحف .
األغَنی : هو اّلذي َجَعَلهُ غنّیاً الحاجۀَ َلهُ :األغَنی : هو اّلذي َجَعَلهُ غناألغَنی : هو اّلذي َجَعَلهُ غن-5الّتی نُشاهِدُ َحولَنا .

الَهون : المشی فی حالۀ التواضع و السکون مخالفه «الَمرَح»

ی که برگروه و جمع داللت دارد و ُمستُثنی از اسمی کی کاسماسم) ُمسَتثنی مِنه : ) ُمسَتثنی مِنه : 22) مُستَثنی : کلمه اي که بالفاصله بعد از «إّلا» آمده است.) مُستَثنی : کلمه اي که بالفاصله بعد از «إّلا» آمده است.
آنها جدا شده است.و رابطه ي مستثنی با آن رابطه ي جزء به کل است. وگاهی ممکن است محذوف باشد.آنها جدا شده است.و رابطه ي مستثنی با آن رابطه ي جزء به کل است. وگاهی ممکن است محذوف باشد.

ما جاء إلینا إّلا کاظمٌ-اهللاإّلا إّلالتعبدواالتعبدواماکان هدفهُ إّلا التعلیمَ ماکان هدفهُ إّلا التعلیمَ ماکان هدفهُ إّلا التعلیمَ ––ماکان هدفهُ إّلا التعلیمَ ماکان هدفهُ إّلا التعلیمَ ُکلُّ شیءٍ َینُقصُ باإلنفاقِ إّلا العلمَ –ُکلُّ شیءٍ َینُقصُ باإلنفاقِ إّلا العلمَ 
هرگاه یکی از کلمات« کلّ ، جمیع، شیء ، احد، موجود » در جمله قبل از إّلا آمده باشد ،غالباً همین کلمات م منه هستند.هرگاه یکی از کلمات« کلّ ، جمیع، شیء ، احد، موجود » در جمله قبل از إّلا آمده باشد ،غالباً همین کلمات م منه هستند.

درحدي که ما می خوانیم ُمستثنی یک کلمه است ولی مستثنی منه می تواند بیش از یک کلمه باشد.درحدي که ما می خوانیم ُمستثنی یک کلمه است ولی مستثنی منه می تواند بیش از یک کلمه باشد.

وقتی می گوییم مستثنی منه برجمع داللت دارد منظور این نیست که جمع باشد بلکه ممکن است مفرد باشد ولی معناي عام بدهد. وقتی می گوییم مستثنی منه برجمع داللت دارد منظور این نیست که جمع باشد بلکه ممکن است مفرد باشد ولی معناي عام بدهد. 

ُمستثنی نقش است و اعراب آن بر اساس بودن یا نبودن مُستثنی منه در جمله تعیین می شود. اگر م منه موجود باشد، مستثنی منصوب می ُمستثنی نقش است و اعراب آن بر اساس بودن یا نبودن مُستثنی منه در جمله تعیین می شود. اگر م منه موجود باشد، مستثنی منصوب می 
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   نکات مهم ترجمه : 4س در
 :  »«ُیصادُ  َیصیدُ : شکار می کند ، مجهول آن –ُنِصبَ َلهُ : براي وي پرپاشد(نصب شد)  -وُِلدَ : متولد شد ( متولد شده است) فعل مجهول است. -1

 بالکویت: درکویت ، بالشام : در شام  حرف جرّ «بـ» با اسم مکان خاص بیاید به معناي ( فی) است  - شکارمی شود» 
فعل+ ضمیر «ه،هما ،هُم ...» این ضمایر مفعولٌ به هستند و باید به صورت مفعول معنی شوند. البته می  –؛ جَهَرَ بِهِ : آن را آشکار کرد   دجاءبـ : آور – 2

 رسید پ دانیم که مفعول با حرف را یا به صورت متمم یعنی با حرف اضافه «به،با،از» معنی می شود . سأَلهُ اإلمامُ : امام از او
، َیکادُ : نزدیک است ، : فعل مضارعی که بعد از کادَ ،َیکادُ می آید به صورت مضارع التزامی معنی می شود : یکادُ یکونُ شاعراً :  کاد: نزدیک بود  -3

 نزدیک است شاعري بشود 
رَِغبَ فی : عالقمندشد ؛ رَِغَب َعن: بیزار شد، متنفرشد ؛  رََحلَ = ذَهَبَ = راَح  . – ، تََعلَّمَ : یادگرفت : عَلِّمهُ القرآنَ : قرآن را به او یاد بدهَعلَّمَ : یاد داد -4

 رَغَّبَ : تشویق کرد 
گر خبرکان فعل  وقتی خبر کان اسم باشد ، کانَ با توجه به مفهوم جمله ، است یا بود معنی می شود : کانَ الفرزدقُ ُمحّباً : فرزدق دوستدار بود ولی ا -5

 ، به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود : کان یَسُتُر : می پوشانید د مضارع بو
َلّما + مضارع = ماضی منفی : َلّما َیِصل :  –َلّما + ماضی = وقتی که + ماضی ساده مثبت : لّما َحجَّ : وقتی که حج گزارد ؛ لّما وََصلَ : وقتی که رسید.  -6

 ده یا نقلی) َلم َیقدِر: نتوانست یا نتوانسته است.ساهنوز نرسیده است. َلم+مضارع = ماضی منفی (
 إستسَلمَ : تسلیم شد –، أن یَستَِلَمهُ : آن را لمس کند إسَتلَمَ : مسح کرد، لمس کرد، دریافت کرد  -7
د البته توجه داشته باشیم  وقتی درجمله دوفعل داریم و اولی ماضی و دومی مضارع ، بهتر است فعل دوم(مضارع) به صورت ماضی استمراري معنی شو -8

 که فعل دوم جمله وصفیه یا حالیه است ، که اگر حالیه باشد ؛ قبل از آن از « درحالی که» استفاده می شود. 
 الّناس : برآن نشست درحالی که به مردم نگاه می کردَجلَسَ علیه َینُظُر إلی 

 در ترجمه جمله اي مفعول مطلق دارد اینگونه عمل می کنیم : -9
 ، کنار فعل یک کلمه ي تأکیدي مانند(واقعاً ، حتماً ، بی شک ، قطعاَ ...) بیاوریم . نداشتصفت و مضافٌ إلیه  ، الف) اگرمفعول مطلق

 (بیاموز)َعلِّمُه القرآنَ تَعلیماً : به او قرآن را حتماً یادبده – بی گمان آمرزش خواستمإستغَفرتُ اهللاَ إستغفاراً: ازخدا 
  .خیلی یادکنیدفعل بیاورید : اُذُکروا اهللاَ ذکراً کثیراً :خدا را صفت داشته باشد ، معناي صفت را قبل از ، طلق ب) اگرمفعول م 

 أنَشدَ هذه القصیدَة إنشاداً رائعاً : این قصیده را به زیبایی سرود. –إستََلَمهُ إستالماً سهالً : آن را به آسانی لمس کرد 
 داشت، بجاي آن از کلمات(همچون ، مثل،مانند،چون) استفاد کنید.  مضافٌ إلیه، ج)اگر مفعول مطلق 

 طاف بالبیت طواف األعاظم: خانه خدا را مانند بزرگان طواف کرد أسَتغِفرُ اهللاَ إستغفار الصالحین :از خدا همچون درستکاران آمرزش می خواهم.
        توصیف کلمات :

 الحَرَم : داخل بیت اهللا. -4 الِحلّ : خارج بیت اهللا. -3 قدام فی األرض الوَطأة :مکان األ -2 البطحاء : ارض مّکۀ  -1
 َرغِبَ عن : أعرَضَ عنه و َتنفَّرَ  –رَغِبَ فی : مالَ إلیه و أَحبَّهُ  -7  جَهَرَ بهِ : ظَهَرَ أو تبّین شیئاً  -6 رَحلَ : ذَهَبَ إلی مکان لیسُکنَ هناك .  -5
 لنوم و َلم یَتُرکهُ .لَزِمَ المنام : أخذَهُ ا -8

 اسلوب مفعول مطلق   درس چهارم  

ـً ) براي همان -َو کلمه دوم ،مصدر منصوب(دوکلمه هم ریشه(هم خانواده) در یک جمله داشته باشیم که کلمه اول فعل  :شناخت مفعول مطلق  - 1  ـ
 علی رسولهِ  تنزیالً صوب ، مفعول مطلق می گوییم. َنزَّلَ اُهللا القرآنَ فعل باشدیعنی از نظز مجرد و مزید با فعل هماهنگ باشد؛ به آن مصدر من       

 تکلیماً  : الف) مطلق تأکیدي : صفت و مضاف إلیه ندارد. َکلَّمَ اهللاُ موسی  نوع مفعول مطلق-2
 الُیوَصفُ .إیماناً آمنتُ باهللا  –العارفینَ  ذکرَروا اهللاَ اُذُک –کثیراً  إستغفاراًب) نوعی : صفت یا مضاف إلیه دارد : أسَتغِفرُ اهللاَ                       

 علی الفقراء. إحساناًگاهی ممکن است فعل مفعول مطلق حذف شده باشد و خود مفعول مطلق به صورت مصدر منصوب اول جمله بیاید.  **
   داشته باشیم که  صفتی نکره و منصوباین است که گاهی ممکن است خود مفعول مطلق حذف شود و صفت آن جایگزینش شود. که راه شناخت آن  **

 تدریجّیاً هو یَعلَمُ أنَّ المال َینُقصُ  – کثیراًبیان کند. اُذُکروا اهللا  مقدار یا چگونگی انجام فعل          

وقتی خبر کان اسم باشد ، کانَ با توجه به مفهوم جمله ، است یا بود معنی می شود : کانَ الفرزدقُ ُمحّباً : فرزدق دوستدار بود ولی اوقتی خبر کان اسم باشد ، کانَ با توجه به مفهوم جمله ، است یا بود معنی می شود : کانَ الفرزدقُ ُمحّباً : فرزدق دوستدار بود ولی ا
، به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود : کان یَسُتُر : می پوشانید ، به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود : کان یَسُتُر : می پوشانید 

َلّما + ماضی = وقتی که + ماضی ساده مثبت : لّما َحجَّ : وقتی که حج گزارد ؛ لّما وََصلَ : وقتی که رسید. َلّما + ماضی = وقتی که + ماضی ساده مثبت : لّما َحجَّ : وقتی که حج گزارد ؛ لّما وََصلَ : وقتی که رسید. 
ده یا نقلی) َلم َیقدِر: نتوانست یا نتوانسته است.ساهنوز نرسیده است. َلم+مضارع = ماضی منفی (هنوز نرسیده است. َلم+مضارع = ماضی منفی (
، أن یَستَِلَمهُ : آن را لمس کند ، أن یَستَِلَمهُ : آن را لمس کند إسَتلَمَ : مسح کرد، لمس کرد، دریافت کرد إسَتلَمَ : مسح کرد، لمس کرد، دریافت کرد 

وقتی درجمله دوفعل داریم و اولی ماضی و دومی مضارع ، بهتر است فعل دوم(مضارع) به صورت ماضی استمراري معنی شووقتی درجمله دوفعل داریم و اولی ماضی و دومی مضارع ، بهتر است فعل دوم(مضارع) به صورت ماضی استمراري معنی شو
که فعل دوم جمله وصفیه یا حالیه است ، که اگر حالیه باشد ؛ قبل از آن از « درحالی که» استفاده می شود. که فعل دوم جمله وصفیه یا حالیه است ، که اگر حالیه باشد ؛ قبل از آن از « درحالی که» استفاده می شود. 

الّناس : برآن نشست درحالی که به مردم نگاه می کردالّناس : برآن نشست درحالی که به مردم نگاه می کرد
در ترجمه جمله اي مفعول مطلق دارد اینگونه عمل می کنیم :در ترجمه جمله اي مفعول مطلق دارد اینگونه عمل می کنیم :

، کنار فعل یک کلمه ي تأکیدي مانند(واقعاً ، حتماً ، بی شک ، قطعاَ ...) بیاوریم .، کنار فعل یک کلمه ي تأکیدي مانند(واقعاً ، حتماً ، بی شک ، قطعاَ ...) بیاوریم .صفت و مضافٌ إلیه نداشتصفت و مضافٌ إلیه 
َعلِّمُه القرآنَ تَعلیماً : به او قرآن را حتماً یادبدهَعلِّمُه القرآنَ تَعلیماً : به او قرآن را حتماً یادبده–بی گمان آمرزش خواستم

فعل بیاورید : اُذُکروا اهللاَ ذکراً کثیراً :خدا را فعل بیاورید : اُذُکروا اهللاَ ذکراً کثیراً :خدا را صفت داشته باشد ، معناي صفت را قبل از 
أنَشدَ هذه القصیدَة إنشاداً رائعاً : این قصیده را به زیبایی سرود.أنَشدَ هذه القصیدَة إنشاداً رائعاً : این قصیده را به زیبایی سرود.

داشت، بجاي آن از کلمات(همچون ، مثل،مانند،چون) استفاد کنید. داشت، بجاي آن از کلمات(همچون ، مثل،مانند،چون) استفاد کنید. 
طاف بالبیت طواف األعاظم: خانه خدا را مانند بزرگان طواف کردطاف بالبیت طواف األعاظم: خانه خدا را مانند بزرگان طواف کردأسَتغِفرُ اهللاَ إستغفار الصالحین :از خدا همچون درستکاران آمرزش می خواهم.

الحَرَم : داخل بیت اهللا.الحَرَم : داخل بیت اهللا.--44الِحلّ : خارج بیت اهللا.الِحلّ : خارج بیت اهللا.
َرغِبَ عن : أعرَضَ عنه و َتنفَّرَ –رَغِبَ فی : مالَ إلیه و أَحبَّهُ رَغِبَ فی : مالَ إلیه و أَحبَّهُ 
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 ) ازمشتق ها نمی آید. 3 .( ازنظر مجرد ومزید بافعل هماهنگ است)) مصدر منصوب فعل جمله است2) ال نمی گیرد .1:  خصوصیات مفعول مطلق -3
ـً) می آوریم که البته اگر م. الیه داشت بدون تنوین  :ساخت مفعول مطلق-4 ـَ   فعل جمله را درنظر می گیرم و مصدرآن را به صورت منصوب(

 إنتَقمنا العدوَّ ........................ (نوعی )  -می آید :  أحِسنوا الّناسَ ........... (تأکیدي) 
 را انتخاب می کنیم که خصوصیات مفعول مطلق را دارا باشد.اي گزینه  اب مفعول مطلق مناسب :خانت -5

 تهادَ)اج –جهادَ  –ُمجاهداً  –هُم ُیجاهدون فی سبیل اهللا ............. األسدِ ( مجاهدةً  –تَعلُّماً )  –مُتَعّلماً  -التَعلَُّم   –تََعلَّمنا الدّرسَ ................ ( تَعلیماً 
 الف) مطلق تأکیدي : براي تأکید وقوع فعل یا رفع شکّ از وقوع فعل به کار می رود.   :کاربرد مفعول مطلق   -6

 ب) مطلق نوعی(بیانی) : براي بیان کمیّت یا کیفیّت وقوع فعل به کار می رود.                           
 شود.    می  مطلق نقش حسابمفعول  ، در تعیین محل اعرابی -7
 ؛ به مفعول مطلق و خصوصیات آن توجه شود. جمله  يدر شناخت و تصحیح خطاها -8
 در قراءة  و عالمت گذاري کلمات جمله مواظب مفعول مطلق باشیم که منصوب بیاید . کی با تنوین و کی بدون تنوین.   -9

 ...) دقیقاً پشت فعل می آید.  ) تاکیدي : قید تأکیدي(حتماً،واقعاً،بی شکّ ،1: ترجمه مفعول مطلق -١٠
 ) نوعی همراه مضاف إلیه : بجاي آن از کلمات(همچون ،چون ،مثل ،مانند) استفاده می شود. 3 ) نوعی به همراه : معناي صفت را پشت فعل می آوریم .2

 نکات مورد نیاز تحلیل صرفی(نوعیت)فعل 

 غایب ، مخاطب یا متکلم ؛ مفرد مثنی یاجمع  :   صیغه فعل) 2    ذَهَبَ ، ذََهبا ..... :ماضی     ) نوع فعل : 1

               مفرد مذکر غایب ، مثناي مذکر غایب .......              : یَذَهُب ، یَذهبانِ ..... مضارع         
  .للغائب ، للغائبینِ ، للغائبینَ ، للغائبۀ .....              : إذهَب ، إذَهبا ......امر           
         : الَتذَهب ، التَذهبا ..... نهی          

فعل با توجه به صیغه مفرد ماضی دو حالت دارد ؛ یا سه حرف است یا بیش از سه حرف است . که اگر فقط سه حرف اصلی باشد، ثالثی ) مجرد یا مزید : 3
 داشت، ثالثی مزید گفته می شود. سوف ُیجاهدون ، ُیجاهدون، ُیجاهِدُ ، جاهدَ (مزید) سه حرف اصلی حرف یا حروف زائديمجرد و اگر عالوه بر 

 توجه : اگر فعلی درمفرد ماضی بیش از سه حرف داشت یعنی به باب رفته و فعلی که به باب رفته باشد ،ثالثی مزید است.
ـِـ / حرف وسط تشدید/ حرف سو ـُـ  لف باشد/ فعل امري که همزه اش مفتوح( اَ) باشد = مزیدم تـ باشد/ حرف سوم یا چهارم ا** مضارع 

 ** فعل هایی که ثالثی َمزیدٌ فیه هستند به یکی از وزنهاي زیر می آیند  
 عُّل َفَت یََتَفعَّلُ ، َتَفعَّلَ، ُمفاعلۀ  فاِعلُ،ُی فاَعلَ، تفعیل  َفعِّلُ،ُی َفعَّلَ، إفعال  أفَعلَ ؛ ُیفِعلُ ؛

 یَسَتفِعلُ؛ إستفعال  إسَتفَعلَ؛ إنفعال  یَنَفِعلُ، إنَفَعلَ، إفتعال ، َیفَتِعلُ  إفَتَعلَ؛ َتفاُعل  فاَعلُ،َتَی َتفاَعلَ؛
 اگر فعلی با چه کسی و چه چیزي معنایش کامل شود متعدي است ولی اگر فقط با چه کسی کامل شود ، الزم است .) الزم یا متعدي(ُمتعدٍّ): 4

 علی مفعول داشته باشد ؛ متعدي است وگرنه الزم است.ارتی دیگر، اگر فبه عب
 سألتُ المعّلَم:  –در ترجمه با حرف را معنی می شود و گاهی هم به صورت متمم(با حرف اضافه «به ،با،از» )می آید. رأیُت المعّلمَ : معّلم را دیدم  *مفعول

 د)جهاد کنید(بجنگی الکّفار : با کّفارجاهِدوا  –از معّلم سؤال کردم  
  ؛ ینَ ؛ اِت ) -ً ،-َ*مفعول از نظر عالمت منصوب است( 

 ماهللاُ ، َنَصرَُکهُ *فعل+ضمایر«ه،ُهما،هُم ...» این ضمایر مفعول هستند : َیعَلُم
 *یکی از ضمایر منفصل«اّیاهُ ،ایّاُهما ...» داشتیم ،این ضمایرمفعول هستند.

 جمله معلوم و مشخص باشد ، فعل معلوم است وگر نه مجهول است.نده کار در اگر فاعل و کن) معلوم یا مجهول : 5
  ) ُیکتَبُ ، ُینزَلُ  داریم . -َ  -ُ) ُکِتبَ،اُنزِلَ  و مضارع (-ِ  -ُ* درظاهر و عالمت فعل هاي مجهول : ماضی (

 ( َیذَهبنَ ، َتذَهبنَ) َمبنی است.جمع مؤنثاي ط در صیغه هبود فق مضارعاست ولی اگر  حتماً َمبنیبود  فعل ماضی یا امراگر  معرب یا مَبنی : -6
 
 

مات( ف إل

در شناخت و تصحیح خطاها

در قراءة  و عالمت گذاري کلمات جمله مواظب مفعول مطلق باشیم که منصوب بیاید . کی با تنوین و کی بدون تنوین.  در قراءة  و عالمت گذاري کلمات جمله مواظب مفعول مطلق باشیم که منصوب بیاید . کی با تنوین و کی بدون تنوین.  
) تاکیدي : قید تأکیدي(حتماً،واقعاً،بی شکّ ،1:ترجمه مفعول مطلقترجمه مفعول مطلق

) نوعی به همراه : معناي صفت را پشت فعل می آوریم .) نوعی به همراه : معناي صفت را پشت فعل می آوریم .
نکات مورد نیاز تحلیل صرفی(نوعیت)فعل نکات مورد نیاز تحلیل صرفی(نوعیت)فعل 

ذَهَبَ ، ذََهبا .....ذَهَبَ ، ذََهبا .....ماضی :ماضی 
: یَذَهُب ، یَذهبانِ .....: یَذَهُب ، یَذهبانِ .....

: إذهَب ، إذَهبا ......
       : الَتذَهب ، التَذهبا .....

فعل با توجه به صیغه مفرد ماضی دو حالت دارد ؛ یا سه حرف است یا بیش از سه حرف است . که اگر فقط سه حرف اصلی باشد، ثالثی فعل با توجه به صیغه مفرد ماضی دو حالت دارد ؛ یا سه حرف است یا بیش از سه حرف است . که اگر فقط سه حرف اصلی باشد، ثالثی 
داشت، ثالثی مزید گفته می شود. سوف ُیجاهدون ، ُیجاهدون، ُیجاهِدُ ، جاهدَ (مزید)داشت، ثالثی مزید گفته می شود. سوف ُیجاهدون ، ُیجاهدون، ُیجاهِدُ ، جاهدَ (مزید)سه حرف اصلی حرف یا حروف زائدي

توجه : اگر فعلی درمفرد ماضی بیش از سه حرف داشت یعنی به باب رفته و فعلی که به باب رفته باشد ،ثالثی مزید است.توجه : اگر فعلی درمفرد ماضی بیش از سه حرف داشت یعنی به باب رفته و فعلی که به باب رفته باشد ،ثالثی مزید است.
لف باشد/ فعل امري که همزه اش مفتوح( اَ) باشد = مزیدلف باشد/ فعل امري که همزه اش مفتوح( اَ) باشد = مزیدم تـ باشد/ حرف سوم یا چهارم ام تـ باشد/ حرف سوم یا چهارم ا

** فعل هایی که ثالثی َمزیدٌ فیه هستند به یکی از وزنهاي زیر می آیند 
فَعُّل َتَفَتیََتَفعَّلُ ،َتَفعَّلَ،َتَفعَّلَ،ُمفاعلۀ ُمفاعلۀ ُیفاِعلُ،ُیفاَعلَ،

یَسَتفِعلُ؛ إستفعال إسَتفَعلَ؛إسَتفَعلَ؛إنفعال إنفعال یَنَفِعلُ،
اگر فعلی با چه کسی و چه چیزي معنایش کامل شود متعدي است ولی اگر فقط با چه کسی کامل شود ، الزم است .اگر فعلی با چه کسی و چه چیزي معنایش کامل شود متعدي است ولی اگر فقط با چه کسی کامل شود ، الزم است .

در ترجمه با حرف را معنی می شود و گاهی هم به صورت متمم(با حرف اضافه «به ،با،از» )می آید. رأیُت المعّلمَ : معّلم را دیدم در ترجمه با حرف را معنی می شود و گاهی هم به صورت متمم(با حرف اضافه «به ،با،از» )می آید. رأیُت المعّلمَ : معّلم را دیدم 
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     نکات مورد نیاز تحلیل صرفی(نوعیت)اسم  
 :  مؤنث –مذکر :  ) جنسیت اسم2      ) عدد اسم :  1

  : تلمیذة ، مؤمنۀة   مؤنث عالمت    : مؤمن ، تلمیذ، مدرسۀمفرد                      
  : زهراء ، صحراء اء                : مؤمنانِ ، مؤمَنینِ  ُمثنی      
   : کُبري ، ُصغريي               مؤمنونَ ، مؤمنینَ جمع سالم مذکر:      
 منات مؤ جمع سالم مؤنث:      
      : تالمیذ، مدارس  جمع تکسیر     

 اسم مرد نباشد. ) آن کلمه3مه مفردباشد  آن کل)2اضافی باشند یعنی جزء سه حرف اصلی نباشند ؛) 1 عالمتهاي مؤنث(تأنیث) بایدشرایط تأنیث : *
 *اسم درموارد زیرمؤنث حساب می شود حتّی اگرعالمت تأنیث نداشته باشد:

 کلمات:دار،نار،نفس،روح، شمس،ارض، حرب،بئر،سماء،ریح،حال،جهّنم،سنّ  -3اعضاي زوج بدن(َید،رِجل،َعین، اُذُن،حاجب، کفّ ) -2اسم شهرها ،کشورها  -1
 :   مشتق ) جامد یا3
 الف) کلمه اي صفت بود ، مشتق است : عالِم ، مؤمن، غّفار، أفضل     
 ب) کلمه اي اولش «مـ» زائد باشد : مشتق است : َمعَبد، َمدرسۀ     
 ج) کلمه اي شرایط فوق را نداشته باشد ،جامد است: تلمیذ، کتاب، البحر    

 انواع مشتق : 

 سِلمونَ ، آخِر ، هادٍ ، ُمجیبُمؤِمن ، مُ  –اسم فاعل : کاتِب ، رازق  -1    
 ُمحَترَم ، ُمَحمَّد ، ُمجاب –اسم مفعول : َمکتوب ، معلوم  -2    
 حَسود ؛ َجوّال ، سّیارة ؛ َحدّاد ، طیّاراسم مبالغه : َغّفار ، عّلامۀ ،  -3    
 اسم تفضیل : أکبر، أفضل، أحبّ ، أعَلی ؛ الُفضَلی ، آَخر ، أراذل -4    
 : َمعَبد ، َمسِجد، َمکتََبۀ ، منازل ، َمدار، َمطاراسم مکان  -5    

     الف) ال دار : القرآن ، التلمیذ، المدرسۀ  انواع معرفه :     اگر اسمی جزو معرفه ها نبود ،نکره است. ) نکره یا معرفه :4
 ب) اسم خاص(َعَلم) : اهللا ، محّمد ، فاطمۀ، تهران، مّکۀ ، رخش، ذوالفقار           
       االُسرة اعضاءمریم ؛  کتابه اضافه : ج) معرفه ب          

 اگر اسم جزو یکی از موارد زیر باشد مبنی است :) ُمعرَب یا مبنی : 5
 )  19تا 11( اعداد مرکب(َمن، ما، إذا ) ، شرطمَتی،أینَ،کیفَ ...) ، استفهام((اّلذي ...)،موصول(هذا ...)،اشاره(هو ...)، ضمیر

ـُ نصب مضارع  +مضارع= مضارع منصوب(أن،َلن،کی،لکی،حّتی، لـ)* حروف ناصبه ـَ ، حذف نون بجز صیغه : ـ  أن+َیذَهبُ = أن یَذَهَب  12و6 به ـ
ـُ به ساکن ، حذف نون بجز صیغه هاي  جزم مضارع : (لَم،ال نهی،الم امر، ادات شرط)+ مضارع = مضارع مجزوم * ادات جزم  12و6ــ

 َمن+ َیعملُ الخیر یُشاهِدُ نتیجَتهُ = َمن َیعَمل الخیر یُشاهِد نتیجَتهُ   لـ+َنذُکرُ= لَنذُکر –وا ال+تعبدوَن = التعبد –لَم+ َینُصُر = َلم َینُصر 
 فعل مضارع در غیر موارد فوق مضارع مرفوع(معمولی) است. تذکر:

 
 
 
 
 
 

*اسم درموارد زیرمؤنث حساب می شود حتّی اگرعالمت تأنیث نداشته باشد:*اسم درموارد زیرمؤنث حساب می شود حتّی اگرعالمت تأنیث نداشته باشد:
اعضاي زوج بدن(َید،رِجل،َعین، اُذُن،حاجب، کفّ ) اعضاي زوج بدن(َید،رِجل،َعین، اُذُن،حاجب، کفّ ) -22اسم شهرها ،کشورها اسم شهرها ،کشورها 

:  :  مشتقمشتق
الف) کلمه اي صفت بود ، مشتق است : عالِم ، مؤمن، غّفار، أفضل الف) کلمه اي صفت بود ، مشتق است : عالِم ، مؤمن، غّفار، أفضل 
ب) کلمه اي اولش «مـ» زائد باشد : مشتق است : َمعَبد، َمدرسۀ ب) کلمه اي اولش «مـ» زائد باشد : مشتق است : َمعَبد، َمدرسۀ 

ج) کلمه اي شرایط فوق را نداشته باشد ،جامد است: تلمیذ، کتاب، البحرج) کلمه اي شرایط فوق را نداشته باشد ،جامد است: تلمیذ، کتاب، البحر

ُمؤِمن ، مُ سِلمونَ ، آخِر ، هادٍ ، ُمجیبسِلمونَ ، آخِر ، هادٍ ، ُمجیبُمؤِمن ، مُ –اسم فاعل : کاتِب ، رازق 
ُمحَترَم ، ُمَحمَّد ، ُمجابُمحَترَم ، ُمَحمَّد ، ُمجاب

حَسود ؛ َجوّال ، سّیارة ؛ َحدّاد ، طیّارحَسود ؛ َجوّال ، سّیارة ؛ َحدّاد ، طیّار
اسم تفضیل : أکبر، أفضل، أحبّ ، أعَلی ؛ الُفضَلی ، آَخر ، أراذل

: َمعَبد ، َمسِجد، َمکتََبۀ ، منازل ، َمدار، َمطار
الف) ال دار : القرآن ، التلمیذ، المدرسۀالف) ال دار : القرآن ، التلمیذ، المدرسۀانواع معرفه :  انواع معرفه :     اگر اسمی جزو معرفه ها نبود ،نکره است.

ب) اسم خاص(َعَلم) : اهللا ، محّمد ، فاطمۀ، تهران، مّکۀ ، رخش، ذوالفقار ب) اسم خاص(َعَلم) : اهللا ، محّمد ، فاطمۀ، تهران، مّکۀ ، رخش، ذوالفقار   
اعضاءمریم ؛ ه اضافه : ه اضافه : کتابکتابج) معرفه به اضافه : ه اضافه :   ج) معرفه بج) معرفه ب  

)  19تا 11((اعداد مرکباعداد مرکب(َمن، ما، إذا ) ، (َمن، ما، إذا ) ، 
ـَ ، حذف نون بجز صیغه  ـَ ، حذف نون بجز صیغه  به ـ أن+َیذَهبُ = أن یَذَهَب 12و6 به ـ

ـُ به ساکن ، حذف نون بجز صیغه هاي  ـُ به ساکن ، حذف نون بجز صیغه هاي ــ ــ
َمن+ َیعملُ الخیر یُشاهِدُ نتیجَتهُ = َمن َیعَمل الخیر یُشاهِد نتیجَتهُ َمن+ َیعملُ الخیر یُشاهِدُ نتیجَتهُ = َمن َیعَمل الخیر یُشاهِد نتیجَتهُ 
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 ، [ضاف إXYه، VWت، TUتدا ، PQر ، LMNور 3H Iف 3ّF ..... اBت@?ل ، =>;ول678ص 34دن 0/ش ک,+ه * (م'ه %$#ی ، المحلّ االعرابی(نقش دستوري کلمه درجمله):
درجمله اسمیه باید مبتدا و خبر و نوع خبر را تعیین کنیم .الف)

 ) اگر فعل معلوم باشد ، فاعل برایش تعیین کنیم 1درجمله فعلیه : ب)
 د. ایش تعیین شو) اگر فعل مجهول بود ، نائب فاعل بر2                        

 اگر فعل ناقصه(کان،صار،لیسَ،اصبحَ )داشتیم، اسم وخبر الزم دارند.ج)
 حروف مشبهۀٌ بالفعل(إنّ،أنّ،کأنّ،لکنّ،َلعلَّ،لیت)اسم وخبر الزم دارند.د)
 اگر الي نفی جنس در جمله بود، اسم و خبر نیاز دارد. ه)

 شد.ومجرور و .... نیز با*ممکنه مفعول به، صفت  ، مضافٌ إلیه  یا جار 

 مهم ترین نقش هاي دستوري (المحل اإلعرابی) عبارتند از :  
 للغرابِ صوتٌ ُیَحذِّرُ بهِ حیوانات الغابۀ. –إسَتغفِروا لذنوبکم  –(اسم ظاهر،ضمیربارز،ضمیرمستتر): َیغِفرُ اهللاُ الذّنوبَ لکم فعل معلوم + فاعل

 ذوالقرنین ُنصِرَ فی بناء الّسدّ –الّشهداءُ ُیرزقونَ عند اهللا  – الصیامُ علُکیم (اسم ظاهر،ضمیربارز،ضمیرمستتر): کُِتبَ  فعل مجهول +نائب فاعل
 اك نعبدُ اّی -َقذفوه –إجعلنی  –َیعَلُمهُ اهللاُ  –:کَتَبَ التالمیذُ دروسَهُم  مفعول به

 للُغرابِ صوتٌ  –الّصدقِ  النجاةُ فی –اهللاُ َیغِفرُ الذّنوبَ  –): اُهللا بکلّ شیءٍ قدیرٌ مفرد،جمله، شبه جمله(مبتدا،خبر
  –تلمیذاً ُمجتهداً  –): الرجلُ العالمُ مفرد ، جمله وصفیه(صفت

 رأیتُ تلمیذاً یَذهَبُ إلی الّصفّ  –فریُقنا الفائز  –القوم الکافرونَ 
 صدیُقهُ  –مدیرُ المدرسۀ  –صوتُ الُغرابِ  –: کتابُ علیٍّ مضافٌ إلیه

 فیه -للمؤمنینَ  –ابٍ من کت –فی الصف   مجرور به حرف جرّ:
 : ذَهَب علیٌّ و محمّدٌ إلی المکتبۀمعطوف 

 صوب= اسم  مرفوع + خبرمن (کانَ ، صارَ ،اصبحَ ،لیسَ )فعل ناقصه 
 صار المؤمنونَ ناجحینَ  –کانَ اهللاُ عادالً  

 إنّهُ عادلٌ  –حِبُّ الُمجاهدینَ : إنّ اهللاَ ُی= اسم منصوب +خبرمرفوع ( إنّ ، أنّ ، کأنّ ، لکنّ ، َلَعلَّ ،لیتَ )حروف مشبهه
 َلَعلَّ الطالبَ یَنجحُ فی المسابقۀ 

 : ال شیءَ أحسنُ من العفو اسم وخبر الي نفی جنس
 المکتبۀإلی  ذهبونَرأیتُ التالمیذَ یَ – وهم مشتاقونَ إلیهجلَس أعضاءُ االُسرةِ أمامَ التلفاز   – ضاحکاًجاءالمعلمُ إلی الّصفّ ):حال(مفرد یا جمله حالیه

 لَم َیکفُر بآیاتِ اهللاِ إّلا الُمذنبونَ ،حَضرَ الطُّّلابُ فی اإلمتحانِ إّلا حمیداً مستثنی:
 اُذکروا اهللاَ ذکراً کثیراً   –إجتهدنا فی دروسنا إجتهادَ الناجحینَ  –: أسَتغفِرُ اهللاَ إستغفاراً  مفعول مطلق(تأکیدي یا نوعی)

مهم ترین نقش هاي دستوري (المحل اإلعرابی) عبارتند از :  مهم ترین نقش هاي دستوري (المحل اإلعرابی) عبارتند از :  
(اسم ظاهر،ضمیربارز،ضمیرمستتر): َیغِفرُ اهللاُ الذّنوبَ لکم (اسم ظاهر،ضمیربارز،ضمیرمستتر): َیغِفرُ اهللاُ الذّنوبَ لکم 

(اسم ظاهر،ضمیربارز،ضمیرمستتر): کُِتبَ (اسم ظاهر،ضمیربارز،ضمیرمستتر): کُِتبَ فعل مجهول +نائب فاعلفعل مجهول +نائب فاعل
إجعلنی َیعَلُمهُ اهللاُ –َیعَلُمهُ اهللاُ :کَتَبَ التالمیذُ دروسَهُم :کَتَبَ التالمیذُ دروسَهُم :کَتَبَ التالمیذُ دروسَهُم ––:کَتَبَ التالمیذُ دروسَهُم :کَتَبَ التالمیذُ دروسَهُم 

اهللاُ َیغِفرُ الذّنوبَ اهللاُ َیغِفرُ الذّنوبَ ): اُهللا بکلّ شیءٍ قدیرٌ –): اُهللا بکلّ شیءٍ قدیرٌ ): اُهللا بکلّ شیءٍ قدیرٌ مفرد،جمله، شبه جملهمفرد،جمله، شبه جمله
تلمیذاً ُمجتهداً ––تلمیذاً ُمجتهداً تلمیذاً ُمجتهداً ): الرجلُ العالمُ ––): الرجلُ العالمُ ): الرجلُ العالمُ مفرد ، جمله وصفیه

رأیتُ تلمیذاً یَذهَبُ إلی الّصفّ رأیتُ تلمیذاً یَذهَبُ إلی الّصفّ –فریُقنا الفائز 
صدیُقهُ صدیُقهُ مدیرُ المدرسۀ مدیرُ المدرسۀ مدیرُ المدرسۀ ––مدیرُ المدرسۀ مدیرُ المدرسۀ صوتُ الُغرابِ –صوتُ الُغرابِ 

فیهفیه-للمؤمنینَ للمؤمنینَ ابٍ –من کتابٍ من کت

= اسم  مرفوع + خبرمنصوبصوب= اسم  مرفوع + خبرمن

إنّهُ عادلٌ إنّهُ عادلٌ حِبُّ الُمجاهدینَ حِبُّ الُمجاهدینَ حِبُّ الُمجاهدینَ ––: إنّ اهللاَ ُی: إنّ اهللاَ ُیحِبُّ الُمجاهدینَ حِبُّ الُمجاهدینَ : إنّ اهللاَ ُی: إنّ اهللاَ ُی= اسم منصوب +خبرمرفوع

رأیتُ التالمیذَ یَ ذهبونَرأیتُ التالمیذَ یَ –وهم مشتاقونَ إلیهوهم مشتاقونَ إلیهجلَس أعضاءُ االُسرةِ أمامَ التلفاز  

اُذکروا اهللاَ ذکراً کثیراً  اُذکروا اهللاَ ذکراً کثیراً  

@rahemoshaver99    


