
 
 

 

 �👇� حروف مشبّهٌ بالفِعل در عربی �👇�

 .فقط بر سر جمله اسمیه می آیند که: حروف مشبّه بِالفعل حروفی هستند  تعریف

              { لَعَلَّ , لٰکِنَّ , لَیتَ,  کَأَنَّ,  أنَّ ,إنَّ  }   :حروف مشبّه بِالفعلانواع 

 نیستند. الفعلحروف مشبّه بِ{ ولینْ لکِ ,که  أَنْ  ,اگرإِنْ  ,بود  کانَکلمات} توجّه

 �👇� معانی حروف مشبّهٌ بالفِعل �👇�

 َّز خدود  او کل جمله بعدد   می آیددر اول جمله  رفع شکّ و تأکید جمله برای إن 

، کهستیبه در، بی تردید، همانا، قطعاً}و به معنای  را تاکید می کندنه یک کلمه{  }
   .باشد می { براستی، گمانبی

 

.کندخداوند به عدل و احسان امر می  همانااهللَ یأمُرُ بالعَدلِ و اإلحسانِ : إنَّ          مثال  

نیکوکاران را تباه نمی کند. شخدا پادا قطعا ﴾اهللَ ال یُضیعُ أجرَ المُحسِنینَ إنَّ﴿         مثال  

 

{ است و باید هنگام برخورد با نا  ➕ إِنَّ {در اصل به صورت} إِنّددداواژه}           
{ وجود دارد. إِنَّ{ بدانیم درآن حرف مشبّهٌ بالفعل} إِنّدددا}   

جَعَلناهُ قُرآناً عَرَبیّاً لَعَلَّکُم تَعقِلونَ{  داإنّد}   

.ما آن را قرآنى فصیح و عربى قرار دادیم، شاید شما )آن را( درک کنید قطعاً !  

اییم و به سوی او باز می گردیمما خدبه راستی  { لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ اددإِنَّ }  

1 



 
 

 

بدط  و ر وصدل کدردن   می باشد و بدرای  « که»می آید و به معنای وسط جمله در  :أنَّ 

  بکار می رود.دو جمله  دادن 

                                                                                   {اهللَ عَلَی کُلِّ شَيءٍ قَدیرٌ    أنَّ قالَ أعلَمُ}           مثال 

 خدا بر هر چیزی تواناست. کهدانم گفت: می                    

 

 نیز ترجمه می شود: « »به صورت « أنَّ»: گاهی با توجّه به نیاز جمله 

 العِزَّةَ لِلّهِ جَمیعاً... ﴾  أنَّکَ قَولُهُم ﴿ وَ ال یَحزُنْ             مثال

 است.خداز آنِ  ارجمندی، همه غمگین سازد نباید گفتارشان تو را          

 

 

  « أنّماد  إنَّما» کاربرد  

« أنّمدا   د   إنَّما» { بیاید أنَّ, إنَّ { همرا با حروف مشبّهٌ بِالفِعل } ماتوجّه: هرگاه حرف }

 .می آیند« حصر» برای  { می باشند و   تنها، فقط} به معنای درست می شود  که

            به نیّت هاست. فقطاعمال    األعمالُ بالنّیات:إنّما           مثال

            «.مؤمنان برادرانند تنها   المؤمنونَ إخَوَةٌ: إنّما»          مثال

 



 
 

باشدد و بدرای    مدی {  انگار، مانندِ،  گویا، گویی، مثل این که ،  مثلِ} : به معنای کَأنَّ   

 د: می آیتشبیه  مشابهت وبیان 

 ها یاقوت و مرجان هستند.آن گویا:  ﴾والمَرجانُ هُنَّ الیاقوتُدَکَأَنّ﴿ مثال         

                                        ﴾إرضاءَ جَمیعِ النّاسِ غایَةٌ ال تُدرَک کَأنَّ﴿ مثال         

خشنود ساختن مردم هدفی است که برآورده نمی شودمثل اینکه                   

 

 

  :َّیدا  ماقبدل   کامل کردن جملهباشد و برای بیان  می { امّا،  ولی} به معنای لٰکِن 

 :  می آید خود  رفع ابهام از جمله ماقبل

 ﴾أکثَرَ النّاسِ الیَشکُرونَلٰکِنَّ اهللَ لَذو فَضلٍ عَلَ النّاسِ و إنَّ ﴿ مثال         

 بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند. ولیخدا داری بخشش بر مردم است،  گمانبدی

  

 

  َن ردکد  بیان }یارد و بباش می{ کاشکی، ای کاش، کاش}: به معنییا لَیتَ  ,لَیت 

رده به کدار بد   و محال است در مورد چیزی که به وقوع آن امید نداریم{تمنّی وآرزو 

  .می شود

 ﴾کُنتُ تُراباً نيدیا لَیتَوَ یَقولُ الکافِرُ ﴿           مثال

 من خاک بودم.کاش  ایگوید: و کافر می                 



 
 

 

 َّرجداء } باشد و بدرای بیدان   می{  باشد که ، امید است ، شاید} : به معنای  لَعَل  ،

 .شود به کار برده میدر مورد چیزی که به وقوع آن امید داریم { امید داشتن:ترجّی

     ﴾ کُم تَعقِلونَدددلَعَلَّ عَرَبیّاً ا جَعَلناهُ قُرآناًددإنّ﴿             مثال

 کنید خردورزی شما امید است ما قران را به زبان عربی قرار دادیم قطعا         
 
 

 

 

  مضارع التزامی            مضارع فعل + { لَعَلَّ  یا   لَیتَ} :  1فنّ شماره 
  

آن فعل  بیاید فعل مضارع  {لَعَلَّ  ولیتَ  حروف} از بعد اگر: توضیح فنّ  

می شود. ترجمهمضارع التزامی  مضارع  صورت  

 

  ��  جَمیعَ مُدُنِ بِالدِی      دونَتَشاهِ  کُملَعَلَّدد            1مثال

ببینید. همه شهرهای کشورم را  شاید     :ترجمه به مضارع التزامی   

 

  ��    الدین       و العلم بجناحي هّزُیُج االنسانَ لَیتَ           2 مثال 

.شودب مجهز دین و علم بال دو به انسان كاش  :ترجمه به مضارع التزامی  

 فن ترجمه
 



 
 

 
 بعید یا ماضی استمراریماضی           اضیم فعل+ {   لَیتَ }:  2فنّ شماره 

 

 رابه آن فعل ماضی  ان میتو بیاید ماضی فعل لیتَ از بعد اگر: توضیح فنّ 

.کرد ترجمه بعید ماضی یا استمراری ماضی صورت  

 

 ��  دراسَتی اُدیمَ أن  أستَطیعُ کُنتُ نیلیتَ            1 مثال

  . بدهم ادامه را خود تحصیل توانستم می کاش  :ترجمه به ماضی استمراری 

     . بدهم ادامه را خود تحصیلتوانسته بودم  کاش    : ترجمه به ماضی بعید   

  

الکسلِ عن إبتعدَ سعیداً  لیتَ   ��          2مثال  

.کرد می دوری تنبلی از سعید کاش   ترجمه به ماضی استمراری  !

.بود کرده دوری تنبلی از سعید کاش  ترجمه به ماضی بعید    !

 

مُعلِّیمکُمْ     کالم إلی إستَمَعتُمْ  کُمدددتَلَی             3  مثال  👈 

.کردید می گوشمعلمانتان  سخن به کاش :ترجمه به ماضی استمراری   

.بودید کرده گوش معلمانتان سخن به کاش  :ترجمه به ماضی بعید   

 

 



 
 

 �👇�مخصوص رشته علوم انسانی�👇�

 

        جمله اسمیددده      

 جمله ای است که با اسم شروع می شود. جمله اسمیه : تعریف جمله اسمیه

باشد.می« خبر»و « امبتد» به نام  دو رکنارای جمله اسمیه د  

 

اسم  د هاضمیر د اسم اشیاء د اسم اشخاصاین اسم می تواند} : نکددددته

{باشد.و سؤالی  استفهام های اسمد اشاره   

 

 رفوعو م خبر     + و مرفوع   مُبتدا   = ارکان اصلی جمله اسمیه   توجّدده

  موفق است. محمد .            حٌناجِ مُحَمّدٌ = 1 

.هستند موفق یان.        دانشجوونَحناجِ فی اَلمدرَسَةِ  ونَالطّالب=  2  

.  فعال هستندمدرسه  یان دردانشجو   . نَشیطانِ فی اَلمدرَسَةِ تّلمیذانِال= 3  

للنّاس        بهترین مردم سودمندترین انها  برای مردمند.أنفعُهُم  النّاسِأفضَلُ = 4  

        مِ.مِنَ النَّدَمِ عَلَی الکاَل خَیرٌعَلَی السُّکوتِ النَّدَمُ   =5

1 1 

 



 
 

{ بر سر  عَلَّلَ ,لٰکِنَّ   ,لَیتَ,  کَأَنَّ,  أنَّ, إنَّ  } : وقتی حروف مشبّهٌ بِالفعل اصل مطلب

رفوع م} ل جمله اسمیه بیایند عالوه بر تغییر معنی جمله اسمیه , مبتدا را که در اص

ی م_  {ینَ_  _ن ِی_  َ_ً_ منصوب } است به عنوان اسم خود_ { ونَ_   _ِان _   _ُ__ٌ

          ند.    دار کنند ولی خبر را تغییر نمی دهند و آن را به عنوان خبر خود مرفوع نگه می

 

         ٌ حناجِ فی االمتحانِ  ٌ مُحَمّدمثال         

      {و مرفوع خبرٌ  ناجِح } {مبتدا و مرفوعٌ  محمّد}              

    موفّق است. در امتحان محمّد همانا           ٌ حناجِفی االمتحانِ  ً مُحَمّدا إِنَّ   

     { رفوعو م إِنَّخبر ٌ  ناجِح}   {و منصوبإِنَّ  اسم ً  مُحَمّداتوضیح:  }

 

 .       ونَحناجِ فی اَلمدرَسَةِ  ونَالطّالبمثال         

  {و مرفوع خبر.  ونَحناجِ } {مبتدا و مرفوع  ونَالطّالب }     

 .       ونَحناجِ فی اَلمدرَسَةِ  ینَالطّالبلَعَلَّ      

      { مرفوع  و لَعَلَّ  خبر  ونَحناجِ } {و منصوبلَعَلَّ  اسم  ینَالطّالب توضیح: }

  

: همانطور که دیدید با آمدن حروف مشبّه بِالفعل بر سر جمله اسمیه توجّه کنید

  . {عالمت مبتدا تغییر می کند{}کلمات تغییر می کندنقش {معنی عوض می شود}



 
 

 

 �👇� تیترهای کنکوری حروف مشبّهٌ بالفِعل �👇�

 

 « إِنَّ  » حرف   کنکوری تیترهای         

 [ إنَّ]  ⬅ للتّأكید جاء حرفاً عیّن -        

 [ إنَّ ] ⬅ معناها أُکِّدَ عبارةً عیّن -        

 [ إنَّ ] ⬅ الجملة مضمون یُؤكّد حرفاً عیّن -        

 

 « أَنّ»  حرف  کنکوری تیترهای          

 [ نَّأَ] ⬅ الجُملتین بین یرتبطُ حرفاً عیّن -       

 [ نَّأَ ] ⬅ الجُملتَین بینَ للرَّبطِ جاءَ حرفاً عیّن -        

 

 
 « لِأَنَّ »  حرف  کنکوری تیترهای        

 [ ألنَّ  ] ⬅ للتعلیل جاء حرفاً عیِّن        

 

 « کَأَنَّ»   حرف کنکوری تیترهای        

 [کأنَّ] ⬅ للتَّشبیه جاءَ حرفاً عیّن -       

 [کأنَّ] ⬅ للتَّردید جاءَ حرفاً عیِّن -       

1 

1 

1 

1 



 
 

 
 « لَیْتَ»    حرف کنکوری تیترهای          

 [ لیتَ]  ⬅ للتّمنّي جاءَ حرفاً عیّن -         

 [ لیتَ] ⬅ وقوعه ترجو ال ما عیّن -         

 [لیتَ] ⬅ وقوعه نُیُمکِ ال ما عیّن -         

 « لَعَلَّ»   حرف  کنکوری تیترهای     

 [ لعلَّ] ⬅ للتّرجّی جاءَ حرفاً عیّن -      

 [لَّلع  ] ⬅ الفعل لوقوعِ الرّجاء علی تدلُّ الَّتي العبارةَ عیّن -      

 
 
 « لکِنَّ » حرف کنکوری تیترهای           

 [لکنَّ ] ⬅ الجملة مقصود لمِّیُکَ حرفاً عیّن -          

 [ لکنَّ ] ⬅ قبله ما عن اإلبهام لرفع جاءَ حرفاً عیّن -          

 [ لکنَّ ] ⬅ قبلها ما جملةَ تُکمِّلُ الّتي الکلمة نعیّ -          

 [ لکنَّ ] ⬅ ماقبلها جملة عن اإلبهام ترفع الّتي الکلمة عیّن -         

 [  لعلَّ و لیتَ] ⬅ الفعل معنی یُغیِّرُ حرفاً عیّن -         

1 

1 



 
 

 �👇� تستهای کنکوریحروف مشبّهٌ بالفِعل �👇�

 

98هنر  تست

                      اهلل() !قدیر شيء کلّ علی اللّه إنّ 1)

 )الیاء ضمیر! ( حمایةً الحادثات من اِحْمِني ( 2  

    )الحیاة تحذیراً! )تجارب الحیاة تجاربُ حذَّرتني 3)

 )بأجمعها الجملة (یُکرم! و اإلنسان یرفع العلم إنّ (4 
 

98 تجربیتست

                   مال،ال من أحسنُ العلم إنّ( 1

 کثیرین، أصدقاء للعالم أنَّ نعلمُ (2  

 کثیرین،         أعداء المال لصاحب ولکنّ (3

 !المال و العلم بین الفرق هو هذا( 4  

 98خارجه بانز :تست

 !                الدّنیا في حلیفک الفوز لعلّ (1

 !قریبًا علیک ینزل الخیر کأنّ( 2  

            !حیاتک في یتحقّق النّجاح لیت (3

 !ذلک یؤیّد ال الواقع لکنّ کریم أنّه یدّعي (4



 
 

 

98 ریاضی    تست

 !بیننا شائع األمر هذا و نغضب، ولکنّنا النغضب، بأن اُمرنا( 1

 !التماثیل و الکتابات خلّل مِن الحضارات یعرف اإلنسان لعلّ( 2

 !رأسه إلی أصعد لیتني الجبال، بقیّة من أعلی الجبل هذا کأنّ( 3

 !صحیحة نتیجة لنأخذ الموضوع هذا حول کُتّاب عدّة آراء نقرأ لیتنا (4

 
 

تست

 ( أن4ْ( أنَّ                  3( إنَّ               2إنْ               ( 1

 
 

تست

                        !سّماء تُمطِرُ الیَومَ لَیتَ ال( 1

 !کَأنَّ في الغُرفة شخصَینِ( 2

                       !لَعلّ السّماء تُمطِرُ الیَومَ( 3

 !إنَّ في الغُرفة شخصَینِ (4  



 
 

تست

                  ﴾وال رَطبَ و الیابسَ إلّا في کتابٍ مبینٍ﴿( 1

 ﴾قالوا ال خیرَ إنّا إلی ربّنا مُنقَلبون﴿( 2  

           !لیتَ الکافرَ مدرکٌ منزلة اإلنسانِ في اإلسالم( 3

 !وَصَلَ إلی بیتهلعلّ أخا علیٍّ قَد  (4

 

تست

           ! إنّما الطلّاب یَسعَون للوصول إلی العُلَیٰ( 1

 !إنّ الطلّاب یَسعَون للوصول إلی العُلَیٰ (2    

             !وصول إلی العُلَیٰإنّما یَسعَیٰ الطلّاب لل( 3

 !إنّ یَسعَیٰ الطلّاب للوصول إلی العُلَیٰ (4     

تست

         ! ال شَعبَ من شعوب األرض إلّا و کانَ لَهُ دینٌ( 1

 ﴾اهللَ یُحبُّ الّذینَ یُقاتلونَ في سبیله صَفّاًإنّ ﴿ (2 

              !لعلّني أستَطیعَ أن أحصُلَ علی درجاتٍ عالیّةً( 3

 !لنا و یَدخلُنا الجنّةَلَیتَ اهللُ یغفر  (4

 



 
 

تست

              !سَعیراًإنَّ اهللَ لَعَنَ الکافرینَ و أَعَدَّ لَهُم  ( 1

 لَعَلَّ لَهُ عُذراً و أنتَ تلوم و تُعاتَبُ! (2 

                 !ال شَیءَ أحَقُّ بالسِّجنِ من اللِّسان( 3

 !یا لَیتَني کُنتُ مَعَهم فَأفوزُ فَوزاً غَظیماً (4

 

98 کشور خارج ریاضیتست

                       !جمیعًا بلّدي مدن اُشاهد لعلّني( 1

 !بلّدي في المدن کلّ أنظر لیتني (2

                     !کلّها بلّدي مدن أنظر کنت لعلّي (3

 !بلّدي مدن جمیعَ اُشاهد کنت لیتني(4 

 

98 ریاضیتست

            !ببینم را کتابها یهمه کاش :الکتب جمیع رأیتُ لیتني (1

 !شود نازل ما بر خیر شاید :علینا نزل قد الخیر لعلّ (2

                 !شود تمام امتحان کاش !انتهی قد االمتحان لیت( 3

 !دهد نجاتمان پایداری شاید !یُنقذنا الصّبر لعلّ (4  

 
 



 
 

 

98 کشور خارج ریاضیتست

 دارای گمان بی که است انسانی برای فخر :ثابت عقلٌ له الّذي لإلنسان الفخر إنّ  1) 

 !است ثابت عقلی

 قرار آن در آنچه هر با علم ظرف قطع بطور :فیه جُعل ما بکلّ الیضیق العلم وعاء إنّ   2)

 !شود نمی تنگ شود، داده

 آنها زا که درختانی کنار از مردم :بها ینتفعون الّتي األشجار بجوار یمرّون النّاس إنّ   3)

 !کنند می عبور قطعاً برند، می سود

 از درختان برخی های شاخه :ثمارها وزن ثقل من تنکسر األشجار بعض غصون إنّ   4)

 !شود می شکسته شک بدون هایش میوه وزن سنگینی

 

تست

 !اند آورده ایمان که کسانی و او رسول و است اهلل فقط شما ولیّ (1

 !بیاورد ایمان کس هر و پیامبرش و است خداوند شما ولیّ همانا (2

 !است آورده ایمان آنکه و پیامبر و است اهلل شک بدون شما سرور(3

 !است آورده ایمان که کسی و او رسول و است شما سرور خداوند کهبدرستی(4

 
 



 
 

 

تست

 98 کشور خارج انسانی اختصاصی

 با را استعدادش بودن کم تواند می کوشا دانشجوی که بدانند دانشجویان شاید( 1

 !نماید جبران تالش

 با را استعدادش کمی تواند می کوشا آموز دانش که بدانند آموزان دانش کاش ای (2

 !کند جبران تالش

 بودن کم که دارد توانایی تالشگر آموز دانش که بفهمند آموزان دانش شاید 3)

 !نماید جبران تالش با را استعداد

 کمی که است توانمند تالشگر دانشجوی که فهمیدند می دانشجویان کاش ای (1

 !کند جبران تالش با را استعدادش

 

تست

 یتذکّرون! لعلّهم الفحشاءِ عَن یَنهَی و بِالعدلِ یأمرُ اهللَ إنّ (1

 !یفوزوا لم لکنّهم العلمیِّ السِّباقِ فی الطّالب اشترک (2

 عنهم! اهللُ لیرضی الفقراء یساعدوا أن عاهدوا الناسُ (3

 ﴾المرجان و الیاقوتُ کأنّهنَّ﴿(  4



 
 

 �👇� الی نفی جنس در عربی �👇�

 

   {لجنسنافیة لِ}الی نفی جنس 

 جمله اسمیه می آید و جمله اسدمیه بایدد بدا یدک     بر سر یی است که{ ال:}  تعریف

 . آیدمی { هیچ ... نیست{عبارت  } ال نفی جنس } . در ترجمهاسم نکره شروع شود
 

 { است __َ__{همیشه و فقط دارای عالمت } فتحه ال نفی جنس : اسم} توجّه

 {باشد. لاَ{و }    _ً   _ٍ   _ٌ{هیچ نباید دارای }تنوین   ال نفی جنس : اسم} توجّه

 {اگر اسم ظاهر و آشکار باشد مرفوع باقی می مانند.ی جنس ال نف: خبر} توجّه

 أغنَیٰ مِن القناعَةِ:  کَنزَ  ال  مثال        
  .نیست نیازکننده تر از قناعت گنجی بی هیچ                ترجمه

 

 :أصعَبُ مِن الجَهلِ  فَقْرَ  ال  مثال        
  .نیست.از نادانی تر فقری سخت هیچ                مهترج

 
 

 من العَقلِ: أفضَلُشَیءَ   ال  مثال        
  نیست.چیزی بهتر از عقل  هیچ                ترجمه

 



 
 

 �👇� انواع ال  در عربی �👇�

 

} النّاهیة{            

.ندکمی آید و دو تغییر در مضارع ایجاد می فقط بر سر مضارع الی نهی : تعریف        

 {   نَ نِ } و حذف{ ْ _ساکن_}به{ _ُ }_تبدیل     تغییر در ظاهر مضارع    : الف

  التزامی مضارع  = مضارع فعل +ال      غییر در معنی مضارع    : تب

 
 تَستَمِعوا} گوش ندهید{  ال     }گوش می دهید{      نَستَمِعوتدَ     مثال    

 ْ} دروغ نگو{  تدَکْذِبال  }دروغ می گویی{            ُ  کْذِبتدَ      مثال    

 بشویند{ نبایدیدَغسِلوا }  ال         } می شویند{    نَغسِلویدَ      مثال    

 بکشیم{ نبایدْ}  ندَقتُل ال            } می کشیم {  ُ  قتُلندَ      مثال    

        

            {النافیة} 

 یجادا مضارع فعل ظاهر در تغییری هیچ آید می مضارع فعل سر بر {منفی ال} : تعریف

 دهد. می تغییرکند می منفی را آن معنی فقط و کند نمی

 دهید{می } گوش ننتَستَمِعو  ال     }گوش می دهید{      نَستَمِعوتدَ     مثال    

 { نمی گویی} دروغ ُ تدَکْذِبال  }دروغ می گویی{            ُ  کْذِبتدَ      مثال    

 شویند{نمی }  یدَغسِلونَ ال         } می شویند{    نَغسِلویدَ      مثال    

 کشیم{نمی } ُ ندَقتُل ال            } می کشیم {  ُ  قتُلندَ      مثال    

1 

1 



 
 

 
 

 {جوابیّة}           

  .آیدمی { آیا, أ ,هَل }که در پاسخ بهاست  «نه»به معنای { الی جواب}:  تعریف

 ؟ربیل هَل أنتَ تسکُنُ فی مَدینةِ أ:  سؤال      مثال       

 !بوکانال، أنا أسکُنُ فی مدینَةِ جواب:                          

 

 

 {مفصّل تدریس شد}}نافیة للجنس{               

 لَنا إلّا ما عَلَّمتَنا عِلمَ  ال  مثال        
 .دانشی نداریم هیچای، جزآنچه به ما آموخته                ترجمه

 

 من العَقلِ: أفضَلُشَیءَ   ال  مثال        
 .نیستر از عقل چیزی بهت هیچ                ترجمه

 

      توجّه کرونایی          

بده معندای    { نفی جنس یال}بوده و« نیست»به معنای  { لَیسَ}فعل ناقصه   
 .  باشدمی« هیچ ... نیست»

 

1 

1 

1 



 
 

 

 �👇� تستهای کنکوریالی نفی جنس �👇�

 
 

 

98 ریاضیتست

               !ثابت لعقلٍ إلّا أدبٌ و عفافٌ و الحیاء1ٌ)

 !شيء کلّ له الّذي الرحیم لربّنا إلّا العزّة ال(  2

 العلمیّة!     الجولة تلک إلی ذهابنا زمانَ أتذکّر ال3)

 !للعبادة طریقةٌ له و إلّا العالم شعوب من ال شعبَ 4) 

 

تست

 )ناهیة(                    !هلل یَری أعمال النّاسأال تعلم بأنّ ا (1

 )نافیة( !ا تُحاوِلدي إلّا الکتساب رضا اهلل دائماً  (2

 !   اِجتَهِدوا یا شبابُ! ال نجاحَ في التّکاسُل! )نافیة للجنس( (3

 )ناهیة( !قدِّمُ إن ابتعدت من االجتهاد و النّشاط   (4

 
 



 
 

 

تست

 نافیة !التُدَرکُ غایةٌ النّاسِ جمیعِ إرضاءَ کأنّ (1

 لِلجِنسِ النافیة !راسِبٌ طالبَ ال المدرسةِ هذه فی (2

 ناهیة !مَعَنا اهللَ إنَّ !التَحزَن( 3

 نافیة! أخیه مِن یَسخر لمَن التدیُّن (4

 
 

98داخل انسانیتست

 به ایمان همان افزاید، می نداریم، آنها برای توانی هیچ که اموری در را ما صبر آنچه( 1

 !است اللّه

 اللّه به ایمان در آن بلکه شود، نمی زیاد نیست، ما در طاقتش که کارهایی در ما صبر (2

 !است

 ایمان آن بلکه کند، نمی زیاد را ما قدرت نیست ما در آنها توان که کارهایی در صبر( 3

 !خداست به

 همان که نداریم را آن طاقت هیچ که است اموری افزاید، می را ما صبر که چیزی( 4

 !خداست به ایمان



 
 

 

98 کشور خارج انسانی اختصاصی 5تست

 !         أسراره نعلم ال البعث، کیوم الیوم ال ( 1

 !عمرنا یفني الجهل، من أسوأُ فقرًا ال (2  

 !          نضرة فیه األشجار کالرّبیع، فصلُ ال (4

 !مشاکلنا لحلّ العقل من أقوی قدرة ال(4   

 

تست

 کشف به را ما اینکه برای نیست ها مجسمه و نقاشیها و نقشها از بهتر چیزی هیچ (1

 !کند می تشویق قدیم تمدّنهای

 مقدی تمدّنهای یافتن به را ما که ندارد وجود تمثالها و رسمها و نقوش از بهتر چیزی( 2

 !باشد کرده ترغیب

 تمدّنهای کشف به را ما تندیسها و نقاشیها و نقشها از بهتر که نیست چیزی هیچ (3

 !کند تشویق قدیم

 هادتمثال و نقاشیها و نقوش از بهتر قدیم تمدّنهای کشف به را ما که نیست چیزی( 4

 !باشد کرده ترغیب

 



 
 

 

1400کنکور تجربی   الجنس لنفي «ال» نیِّع 7 تست 

!الیوم کَلذل نایألنفس الخیراتِ نَجمع أن فعلینا بَنون و مالٌ ینفعنا ال یومٌ سَیأتي( ۱  

!تهمحبَّ تَفقد ال و صراطه عن تضلّ ال و أبداً فالتحزن اهلل معَ كنتَ إن( ۲  

!عندي احتیاطيّ إطار ال و فانفجرَ حادٍّ بشيءٍ سیّارتي إطارُ إصطدمَ( ۳  

!الغافلین من لست أنا ال ربّك؟ نعمة تذكر أن تَنسى هل( ۴  

 

 

1400ربی کنکور تج «بأنفسهم ما یغیّروا حتّى بقوم ما یُغیّر ال اهلل إنّ» . تست  

 درون که یوقت مگر کندینم دگرگون دارد وجود قوم دل در که را یزیچ اهلل همانا( ۱

!کنند دگرگون را شیخو  

 در آنچه که یزمان مگر کندینم جادیا رییتغ دارد وجود اقوام در آنچه در اهلل قطعأ( ۲

!کند رییتغ هست شانیدلها  

 یدلها در را آنچه نکهیا تا دهدینم رییتغ هست یقوم در را آنچه خداوند همانا( ۳

!دهند رییتغ دارند خود  

 ابتدا نکهیا مگر سازدینم دگرگون هست اقوام دل در که را یزیچ خداوند قطعا( ۴

!ندینما دگرگون را خود یدلها  

 
 



 
 

 حروف مشبّهٌ بِالفعل و الی نفی جنسموضوع جزوه :  

 عربی دوازدهم انسانی و تجربی و ریاضی: کتاب 

 درس اوّل عربی دوازدهم

 لقمان سلطانی رادنویسنده : 

  دبیر عربی از شهرستان بوکان

   09143813591منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستم.   

 
 

ه نشد : دانش آموزان و دوستان گرامی مطالب این جزوه از جایی کُپی توجّه

ام ددیّت و وسواس زیاد و به صورتی که برای شما در این اددددداست و با دقّ

 قابل فهم باشد نوشته شده است. در ضمن سؤاالت کنکوری مربوطکرونایی 

 ل درؤاسددبه درس را هم ذکر کرده ام تا بعد از فهم قواعد با چگونگی طرح 

 کنکور نیزآشنا شوید.


