
حمِ ِسمِ ب ِ حیمِ هللا ِالرَّ ِالرَّ ن   

عربیِدوازدهمِتجربیِریاضیِمدومتنِدرسِ  

:ِمکهِمکرمهِوِمدینهِمنورهة ِرِ وَِّن ِالمِ ِة ِدین ِمِ الِ وِِة ِمِ رَِّکِ مِ الِ ِة ِکَِّمِ   

ِاأل سرِ  ِأ عضاء  ل س  ِالت  لفازِِةِ ج  طارِ وِهمِأ مام  ِفیِم  اج  ج  ِال ح  ِ.ی شاه دون   

-مشاهده میحاجیان را در فرودگاه مهرآباد  در حالی کهروبه روی تلویزیون نشستند اعضای خانواده 

 کردند.

 أَعضاء: جمع عضو،  ُحّجاج: جمع حاّج، َمطار: اسم مکان، ُهم یُشاِهدوَن اْلُحّجاَج فی َمطارِ : حال

ِ فِ »ن ظ ر  ی ِِ«عار  ِأ ع  ن  أ یِد موع هماِت ت ساق ط ِم  ،ِف ر  فِ ِف س أ لِ ِ.ماهِ ن ِإل یِوال د یه  بوِعار  ت ع ج   یاِأ بی،ِل م ِاً:ِال د ه ِم 

ِ؟!يکِ ت بِ   

. با تعجب از پدرش ریزدشان از چشمانشان فرو میهایعارف به پدر و مادرش نگاه کرد؛ دید که اشک

  کنی؟!ه میگری، چرا ای پدر: پرسید

باً: حال ب: اسم فاعل، ُمتَعَّجِ  واِلد: اسم فاعل، دموع: جمع دَمع، أَْعیُن: جمع َعین، ُمتَعَّجِ

یاتی ر  ک  ِأ مامیِذ  رُّ ج  ،ِت م  ِإل یِال ح  ه بون 
ِی ذ  یِالن اس  :ِحینماِأ ر  رَِِّ؛ا أل ب  ِم  ِةًِف أ قول ِفیِن فسی:ِیال یت نیِأ ذ ه ب 

ی ر  ِِ!أ خ   

خودم می  باپس ؛ دنپدر: هنگامی که مردم را می بینم به حج می روند، خاطراتم از پیش چشمم می گذر

!موگویم: ای کاش بار دیگر بر  

ق یَِّ ِفریضِ ةر  ِأ دَّی ت  نَّک  ک  ل  ِالماضیِة ِ:ِو  ف یِالسَّن ه   ِ ج  ِأ م یِةال ح  ع  !م   

!جب دینی حج را به جا آوردیرقیه: ولی تو با مادرم در سال گذشته وا  

ِأ بوکِ  تاق  ِاش  الشَّریفِ ِوِینِ ریف ِالشَِِّینِ مِ رِ ماِإلیِالحِ ا ألمُّ:ِل ق د  .الب قیعِ   

مشتاق شده است.بقیع شریف  و شریف دو حرممادر: پدرتان به   



فِ  تاق ِعار  ش  ِم  أ نت  اه ؟ِة ِ:ِأِ  أ یضاً؛ِیاِأ م   

مشتاقی؟ نیز، آیا تو مای مادرعارف:   

 ُمشتاق: اسم فاعل؛ اسم مفعول آن هم مشتاق است 

ِ. ِیاِب ن یَّ  ا أل م:ِن ع م،ِب التَّأکید 

. پسرکممادر: آری، البته   

د ِ شه  ذ اِال م  یِه  ِی ر  ل ٍمِحین  س  :ِک لُِّم  ِإل یها،ِا أل ب  .ی شتاق   

.شودبه آن مشتاق میپدر: هر مسلمانی هنگامی که این صحنه را می بیند   

 ُمسْ ِلم: اسم فاعل، َمشَهد: اسم مکان

ج  ؟ ِال ح  یات کماِع ن  ر  ک  ِذ  :ِماِهی  ف   عار 

 عارف: خاطرات شما از حج چیست؟

 ِذکَریات: جمع ِذکری  

ِال ک عب ِ ول  ِح  ِالطَّواف  ِو  رات  م  ِال ج  ی  م  ِر  فاٍتِو  ِع ر  ن یِو  فیِم  اجِ  ج  ِالح  ِخٖیام  ت ذ کَّر 
:ِأ  ِِةِ الشَّریف ِِةِ ا أل ب  ِالسَّع ی  و 

روِ بینِ ِال م  فاِو  ِزیارِ ةِ الصَّ .ال ب قیع ِالشَّریفِ ِة ِ،ِو   

و  بینکعبه شریف، سعی میان  اطرافپدر: چادرهای حاجیان در منی و عرفات، رمی جمرات، طواف 

.مروه و زیارت بقیع شریف را به یاد می آورم  

ِ ِأ ناِأ ت ذ کَّر  ِا أل م:ِو  ب ل  ِاِالن ورِ ج  فیِالَّذیِکان  ِی ت ع بَّدِ  راءٍِِغارِ لنَّبیُّ تهِ ِح  فیِق مَّ .ال واق عِ   

.می کرد عبادتآن  قلّهواقع در  ِحرا را به یاد می آورم که پیامبر در غار نور کوهمادر: و من   

ق یَِّ تاب ِالتَّربی ِةر  ِفیِک  أ ت  ِع ل یِالنَِِّةِ الد ینیَِِّةِ :ِأن اِق ر  ل ت  ِن ز  ِال ق رآن  ِآیات  ِأ ولی  راءٍِأ نَّ ِح  ِفیِغار  .ِبی    

م نخستین آیات قرآن در غار حرا بر پیامبر فرود آمد. ه ارقیه: من در کتاب تربیت دینی خواند  

 أُولی  : اسم تفضیل مؤنثِ  أَو  ل

اه؟ ؛ِیاِأ م  ِال غار  أ یت  ِر   ه ل 



مادرم؟ای آیا غار را دیدی؛   

ِص عود ه ِإالَِّ رت ف عٍ،ِالی ست طیع  ب ٍلِم  ِج  ِف وق  ِی ق ع  لیِا أل م:ِالِیاِب ن یَّتی.ِا لغار  ج  ِر  ِتعلمینِأ نَّ ِأ نت  .ِو  ِاأل قویاء 

نی ل م  .ت ؤ   

 و نیرومند می توانند از آن باال روند. افرادنه درخترکم. غار باالی کوهی بلند واقع شده است. فقط مادر: 

کند.درد میپایم تو می دانی که   

 ُمرتَِفع: اسم فاعل، أَقِویاء: جمع قَوی،  

ق یَِّ أِإةر  ِث وٍرِالَّذیِل ج  أ یتماِغار  ِر  ِالنَّبیُِّ:ِه ل  دین ِِصِل یه  ِإل یِالم  ت ه  رِ ِةِ فیِط ریق ِه جر  ن وَّ ؟ةِ الم   

دیدید؟ را به آن پناه برد هبه مدینه منور هجرتشدر راه  ص که پیامبر آیا غار ثور  

ِاأل سرِ  أ عضاء  میعِ  ِج  ع  فِم  نَّیِأ نِأ ت ش رَّ تیِأ ناِأ ت م  :ِالِیاِع زیز  ِلِ ِةِ ا أل ب  باء  ِاأل ق ر  ع  ِم  کَِِّةِ زیارِ و  مِ ِة ِم  ک رَّ ِِةِ الم  و 

دین ِ رِ ِةِ الم  ن وَّ رَِِّةِ ال م  ِهِ ِةًِم  ِأ زور  ِو  نِ أ خری  اک  ه ِاألم  .ذ   

و  هو با نزدیکان برای زیارت مکه مکرم؛ من آرزو دارم که بار دیگر با همۀ اعضای خانواده عزیزمنه 

.مشرف شوم و این مکان ها را زیارت کنم همدینه منور  

َرة: اسم مفعول، أُْخری  : اسم تفضیل و مؤنث آخَ ر به معنای  َمة: اسم مفعول، ُمنَو  أَْقِرباء: جمع قریب، ُمَکر 

 دیگر؛ آِخر: پایان و مؤنث آن آِخَرة، أَماِکن: جمع َمکان 

 موفق باشید.

 اصغری.

 سرگروه عربی دور دوم متوسطه منطقه میانه

 و دبیر دبیرستانهای تیزهوشان و نمونه دولتی و شاهد میانه

 

 



حیم حمِن الرَّ  بسم هللا الرَّ

ریاضی تجربی مدوازدهعربی  دومقواعد درس   

الــــــــــــــــح  
کند و بعد از حالت یک اسم )غالبا فاعل یا مفعول( را بیان می کلمه یا کلماتی هستند که تعریف حال: 

. و جزء ارکان اصلی جمله نیست آیداتمام کالم می  

شود. مرجع حال کند، مرجع حال نامیده میحالت آن را بیان می فاعل یا مفعول که حال، مرجع حال: 

است.معرفه همیشه   

حال باید از لحاظ عدد و جنس با مرجع حال مطابقت کند.  نکته(   

ً : کودک، خندان آمد.   در این جمله ضاحکاً: حال، و الطفل: مرجع حال است.  مثال: جاَء الطفل   ضاِحکا

، مرجع حال است.  فالت  فالت   ضاِحکاتٍ : کودکان، خندان آمدند. ضاِحکاٍت، حال و الط ِ         جاَءت الط ِ

     ( حال جمله2( حال مفرد 1 انواع حال:

است.یک کلمه به صورت تک اسم و نکره ( حال مفرد: 1  

تک اسم)جمله نیست( -                   

نکره -   شرایط حال   

اسم فاعل یا اسم مفعول یا یکی از وزنهای فَعیل، فَِعل  -     مفــــــــرد   

، یَن، اتٍ عالئِم آخر:    ً   ، ینِ  -                   

جاَل مسروریَن.   لیِن َمسروریِن.  َرأَیت  الر ِ ج   مثال: رأَیت  الرجَل َمسروراً.   رأَیت  الرَّ



    .اتٍ مسرور الن ِساءَ َرأَیت    .تَینِ مسرورَ  ینِ تَ َرأَیت  اإِلمَرأَ َرأَیت  اإِلمَرأَةَ مسرورةً.      

هرگاه دو اسم پشت سر هم بیاید هر دو معرفه یا هر دو نکره باشند معموال موصوف و صفت  (1 نکته

؛ اما اگر اولی معرفه و دومی نکره باشد، اولی مرجع حال و دومی در پایین هستند مثل مثال اول و دوم

.مانند مثال سوم باشدحال می  

ً .    :حال  جاَء الطاِلب  الفَِرح  .     :صفت         جاَء طاِلب  ف ِرح  .     :صفت           جاَء الط اِلب  فَِرحا

خوشحال آمد. ز،دانش آمو            آمد. یدانش آموِز خوشحالآمد.              دانش آموِز خوشحال  

  . شودحال هر چند مثنی یا جمع باشد، مفرد ترجمه می (2نکته 

آید؛ لذا هرگاه بعد از اتمام کالم و بعد از گاهی حال به صورت جمله می ( حال جمله یا جمله حالی ه:2

 اسم معرفه جمله ای بیاید و حالت آن اسم را نشان دهد، جمله حالی ه است.

 مثال: شاَهدت  التَّالمیذَ ی کت بوَن دروَسه م: دانش آموزان را دیدم در حالی که درسهایشان را مینوشتند.

 دََخَل الط اِلبوَن الَصفَّ  و ه م ضاِحکون: دانش آموزان داخل کالس شدند در حالی که میخندیدند. 

هر دو جمله حالیه                                

قبل  باشد؛ حرف )قَد( فعلقبل  ما باشد و یهیا فعل جمله حالیه هر گاه از نوع جمله اسمیه باشد، (1نکته

واو حالیه    گویند. می واو حالیهآید که به آن ( میویک ) هااز آن  

به سه جمله زیر دقت کنید: (2نکته  

عَل ِم   یَْکت ب   ِکتابَه :             معلم کتابش را مینویسد.      الم 

ً  یَْکت ب  درَسه .      معلمی را دیدم که کتابش را مینوشت.            عَل ِ ما  َرأَیت  م 

عَل ِمَ  یَْکت ب  درَسه .     این معلم را دیدم در حالی که کتابش را مینوشت.  َرأَیت  الم 

توانیم آن را از جمله نمی ( تمام کننده جمله است یعنی بعد از اتمام کالم نیامده ویَْکت ب  در جمله اول فعل )

نقش خبر دارد. اما این فعل در دو جمله دوم بعد از اتمام کالم آمده یعنی توضیح اضافی  حذف کنیم و

هست اما در جمله دوم بعد از اسم نکره آمده لذا نقش صفت)جمله وصفیه( و در جمله سوم بعد از اسم 

 معرفه آمده لذا نقش حال)جمله حالیه( دارد.



آوریم و با توجه به شرایط جمله قید )در حالی که( را میدر ترجمه جمالت حالیه : حالیه ترجمه جمالت

کنیم:موارد زیر ترجمه میحالیه و جمله ماقبل آن به صورت   

 الف( فعل ماضی+ فعل ماضی          ماضی ساده یا بعید 

ِ و قَد َخَرَج  دروَسه : َکتََب الط اِلب  ِمن الصَّف   

.نوشته بودش را دانش آموز از کالس خارج شد در حالی که دروس   

 ب( فعل ماضی+ فعل مضارع         ماضی استمراری

َل و ه َو َرأَیت   ج  إِلی بَیتِه:یَذَهب  الرَّ  

.رفتمیاش آن مرد را دیدم در حالی که به خانه  

شود غالبا در ای که با )کیَف( سئوال میو جمله شودسئوال می (َکیفَ )حال غالبا با استفاده از  (1نکته 

؟ ذََهَب َمسروراً.  َکیَف مثال:        .آیدحال می جوابش ذََهب  الط اِلب   

همیشه نقش حال دارند. اگر در جمالت پس از اتمام کالم بیایندکلمات )َجمیعاً، َمعاً، قائاِلً، َوَحدَ(  (2نکته   

 موفق باشید.

 اصغری

 سرگروه عربی دور دوم متوسطه منطقه میانه

تیزهوشان و نمونه دولتی و شاهد میانهو دبیر دبیرستانهای   

                                                   


