
حیمِ ِسمِ ب ِ ِالرَّ حٰمن  هللا ِالرَّ  
عربیِدوازدهمِتجربیِریاضیِسوممتنِدرسِ  

:ِکتابهاِغذایِفکرندکرِ الفِ ِعامِ طِ ِالکتبِ   
 ( تاب ِ فِ «ِأ نا»ع ْنِک  رُّ ل ع بّاسِم حمودِالع قّاد،ِب ت ص  ) 

(تصرفنوشته عباس محمود عقاد با « أنا»)از کتاب    

ِ ،ِو  ِاْلف ْکر  ِط عام  ِاْلک ت ب  مِ إنَّ أ طع  دِ  ِط عاٌمِکماِتوج  ِف ْکر  ْسمِ ِةٌِل ک ّل  ِج  .ل ک ّل   

کتابه ها خوراک اندیشه اند و هر اندیشه ای خوراکی دارد، همانگونه که برای هر بدنی خوارک هایی 

.یافت می شود  

 ُکتُب: جمع کتاب، أَطعمة: جمع َطعام

ذاًءِ ِغ  ب  ی ْجذ  ،ِأ نهِ  ِاْلق وّی  ْسم  زای اِاْلج  ْنِم  ِم  ،و  ه  باًِل ن فس  ناس  م   

،و از مزیت های بدن نیرومند این است که خوراکی مناسب را برای خودش جذب می کند  

 َمزایا: جمع َمزیّة، ُمناِسب: اسم فاعل

وضوع ، ِم  ذاًءِف ْکریّاًِفیِک ّل  غ  دِ  ِأ نِی ج  ِاْلعاق ل ِی ست طیع  ِاإلنسان  ِک ٰذل ک   و 

،ضوعی خوراکی فکری بیابدمی تواند در هر مو عاقلهمچنین انسان   

 َموضوع: اسم مفعول

، ِالطَّعام  ِف یِاْختیار  ِاْلک ت ب ِک التَّحدید  ف یِاْختیار  ِالتَّحدیدِ  ِإنَّ  و 

محدودسازی در گزینش کتاب ها مانند محدودسازی در گزینش خوراک استو   

ِ ریض  ِأ ْوِم  فل  ِإاّلِل ط  .کالهماِالی کون   

.ا بیماری استهر دوی اینها فقط برای کودکی ی  



أ ؛ م ِماِت قر  ِأ نِت فه  ِب ه  ٌر،ِت ست طیع  ِف ْکٌرِقاد  ِل ک  ِاْلک ت ب؛ِإذاِکان  ن  ِم  بُّ أِْماِت ح   ف اقر 

پس اگر اندیشه ای توانمند داشته باشی که به کمک آن می توانی آنچه را می خوانی بفهمی، از میان کتاب 

؛ها هرچه را دوست داری بخوان  

 قادر: اسم فاعل

، نین  ِآالفِالّس  ّر  ِع ل یِم  م  ِاِلم  ب  ِت جار  ِاْلک ت ب  ِاْلک ت ب ؛ِِل  نَّ ِالِت ْغنیناِع ن  ب   ف التَّجار 

تجربه ها ما را از کتاب ها بی نیاز نمی کنند؛ زیرا کتاب ها تجربه های اّمت ها در گذر هزاران سال پس 

،هستند  

ة، آالف: جمع أَلف، سنین: جمع َسنَة  تَجارب: جمع تجربة، أَُمم: جمع أُمَّ

ب ِ ِت جر  ِأ نِت بل غ  ن  ِالِی ْمک  نینِ ِة ِو  ِالّس  ْنِع ش رات  ِم  ِأ کث ر  د  ِاْلواح  .اْلف رد   

برسد.بیشتر از چند دهه به و امکان ندارد که تجربه یک فرد   

 اکثر: اسم تفضیل

رِ  ک رَّ ِک ت باًِم  ِه ناک  ِأ نَّ ِالِأ ظ نُّ ِةو  أ نَّ د ِِة ِاْلف ْکرِ ؛ِِل  نّیِأ عت ق دِ  ِف ْکرِ ِة ِاْلواح  ْتِأ ْلف  ِکات ب ،ِأ ْصب ح  هاِأ ْلف  ح  ةِ إذاِط ر   

یک فکر را  اگر و گمان نمی کنم که کتاب های تکراری وجود داشته باشد؛ زیرا من بر این باورم که

.هزار نویسنده مطرح کنند، هزار فکر می شود  

َرة: اسم مفعول، کاتِب: اسم فاعل  ُمَکرَّ

ِل هذا دَِِّو  ِع  ِآراء  د  اْلواح  ف یِاْلم وضوعِ  أِ  أ نِأ قر  ک تّاب ؛ِةِ أ ریدِ   

؛بنابر این می خواهم در یک موضوع  نظرهای چند نویسنده را بخوانم  

 آراء: جمع رأی، ُکتّاب: جمع کاتِب

ْنِق راءِ  ِم  ِأ نف ع  ِو  ِأ مت ع  ل  ِٰهذاِاْلع م  د ِِةِ ِل  نَّ ت ع دّ  ِاْلم  ،ةِ اْلم وضوعات   

،ین کار از خواندن موضوع های متعدّد لذت بخش تر و سودمندتر استزیرا ا  

دة: اسم فاعل  أَمتع: اسم تفضیل، أَْنفَع: اسم تفضیل، ُمتَعَدِّ



یاه ِ فیِح  أِ  ث الًِأ ْقر  ِکات باً،ِآراءِ «ِناب لیونِ»ِف م  ث الثین   

،نظرات سی نویسنده را می خوانم «ناپلئون»مثال در مورد زندگی   

رینِ وأ ناِواث ِ ِاْلک تّاب ِاآلخ  أ وصاف  ِالِت شب هِ  ِنابلیونِب أ وصاف  ص ف  ِک لَِّکات ب ِق ْدِو  .ٌقِأ نَّ  

که هر نویسنده ای ناپلئون را با ویژگی هایی وصف کرده است که مانند ویژگی های  مطمئنمو من 

.نویسندگان دیگر نیست  

 واثق: اسم فاعل، أَوصاف: جمع وصف، آَخر: اسم تفضیل به معنی دیگر

ب فائ د ِ نهِ  ِم  ج  ِ،ِث مَِّالِی ْخر  ت ه  ئِفیِق راء  اْلقار  دِ  تاب ِی ْجت ه  ِک  بَّ ،ةِ ف ر   

برد،نمی؛ سپس سودی از آن کندتالش میچه بسا کتابی که خواننده در خواندن آن   

 قاِرئ: اسم فاعل

ِت أثیراًِ ه  ِفیِن فس  ثّ ر  ئه ؛ِف ی ؤ  قار  هِ  فَّح  تاب ِی ت ص  ِک  بَّ ِر  ِفیِآرائ هِ ِو  ر  .ع میقاًِیظه   

در روح او می گذارد که در  عمیقیچه بسا کتابی که خواننده اش آن را سریع مطالعه کند، اّما تآثیر 

.اندیشه هایش آشکار می شود  

یا ِف یِاْلح  ف ت ک  ْعر  م  ِالَّذیِی زیدِ  ف ه و  فیدِ  ِاْلم  تاب  ِاْلع ِِةِ أ ّماِاْلک  ِو  ِع ل یِاْلف هم  ت ک  ِقوَّ ،و  ل  م   

کتاب سودمند کتابی است که شناخت تو را در زندگی و توان تو را بر فهمیدن و عمل کردن افزایش اما 

،دهد  

 ُمفید: اسم فاعل

نای ِ دیراًِب اْلع  ِج  تاب ،ِکان  ِفیِک  ِٰذلک  ْدت  ج  ِالتَّقدیرِةِ ف إ ذاِو  .و   

.توجه و قدردانی است شایستهاگر آن را در کتابی یافتی، پس   

ِک ردّیِ  ْنِأ ْصل  م  هِ  ؛ِأ مُّ صریٌّ ٌرِم  ِشاع  ٌرِو  ف ّک  ِم  فّیِو  ح  ِص  أ دیٌبِو  .ا لع قّادِ   

.مصری است؛ مادر او اصالتی کردی دارد شاعر، روزنامه نگار، اندیشمند و ادیبعقاد   

ر: اسم فاعل، شاعر: اسم فاعل  ُمفَّکِ



ریَِّ مالِإاّلِاْلح  یِاْلج  الی ر  ِاْلع قّادِ  ِاْلقاسی ِِ؛ِوِ ة ِف کان  ِظ روف ه  ْغم  ِالنَّشاط ِع لٰیِر  ِإالَّ یات ه  فیِح  دِ  ِ.ةِ ل هذاِالِن شاه   

در زندگی اش با وجود شرایط دشوارش فقط  به همین خاطر ؛عقاد زیبایی را فقط در آزادی می دید

.شادابی می بینیم  

 ظروف: جمع ظرف، قاسیة: اسم فاعل

ِ ِاْلک ت ب.ِو  آالف  أِ  ق ر  صرِ ی قال ِإنهِ  ِاْلک تّاب ِفیِم  ّم  ْنِأ ه  ِم  .ه و   

.گفته می شود او هزاران کتاب خوانده است. و از مهم ترین نویسندگان در مصر است  

 یُقاُل: فعل مضارع مجهول، آالف: جمع أَلف، أََهّم: اسم تفضیل

کت ب ِ ئ ِِةِ اْلع ربیَِِّةِ ف ق ْدِأ ضافِإل یِاْلم  ْنِم  ِم  تاب ِف یِِةِ أ ْکث ر  ْخت ل ف ِک  ِالم  جاالت  .ةِ اْلم   

.بی گمان او بیشتر از صد کتاب در زمینه های گوناگون به کتابخانه عربی افزوده است  

 َمکتَبَة: اسم مکان، أَکثر: اسم تفضیل، َمجال: اسم مکان، ُمختَِلف: اسم فاعل

ل ِ رح  إالِف یِاْلم  ِاْلع قّادِ  س  بت دائیَِِّةِ ماِد ر  ِمِ ةِ اال  جود  ِو  سِ ،ِل ع د م  حاف ظِ ِةِ ثان ویَِِّةِ در  ِن ش أِِةِ فیِم  و  ل دِ  أ ْسوانِالَّتیِو 

.فیها  

عقاد به دلیل نبودن دبیرستان در استان اسوان که در آن متولد شد و پرورش یافت، فقط در مرحله دبستان 

.درس خوانده است  

 َمدَرَسة: اسم مکان، ُوِلدَ: فعل ماضی َمجهول

ت هِ  اِاْست طاع ْتِأ سر  ِم  رِ و  إل یِاْلقاه  ل هِ  راس ت هِ ِةِ أ نِت ْرس  ِد  .ل ت ْکمیل   

.و خوانواده اش نتوانست که برای کامل کردن تحصیالتش او را به قاهره بفرستد  

هِ ف ِ إاّلِع لیِن فس  اْلع قّادِ  دِ  .ماِاْعت م   

 عقاد تنها به خودش تکیه کرد

لیزیَِّ ِاإلنج  ِِة ِف ق ْدِت ع لَّم  الَّذین  ِالسُّیّاحِ  ن  ِل زیارِ م  صر  ِإل یِم  ِالتّاریخیَِِّةِ کانواِی أتون  .ةِ اآلثار   

.آمدند، یاد گرفتبه مصر می یعقاد انگلیسی را از جهانگردانی که برای دیدن آثار تاریخ  



 ُسیّاح: جمع سائِح و اسم فاعل، آثار: جمع أَثَر

 موفقِباشید.

 اصغری.

 سرگروهِعربیِدورِدومِمتوسطهِمنطقهِمیانه

دبیرستانهایِتیزهوشانِوِنمونهِدولتیِوِشاهدِمیانهوِدبیرِ  

 

 



حیم حمِن الرَّ  بسم هللا الرَّ

تجربی ریاضیعربی دوازدهم  سومقواعد درس   

، حصرءإِستثنا  
این جمالت  عبارت است از خارج کردن اسمی از حکم جمله به وسیله ادات استثناء. استثناء:الف( 

 میتوانند مثبت یا منفی باشند.

  شود.داخل آن جدا میاز  قبل از ادات استثناء واقع شده و مستثنی   منه: ا( ُمستثنی                

آید.نقش و محل اعرابی به شمار نمی ،منه مستثنی         ارکان   

إِلّ  ( ادات استثناء:2                

اسمی است که بعد از ادات استثناء واقع شده و از حکم جمله و از داخل ( ُمستثنی:3    استثناء   

آید.نقش و محل اعرابی به شمار می ،شود. مستثنی  منه جدا می مستثنی                  

 مثال:

مستثنی منه: الطُّاّلب                                                     

  َحَضَر الطُّاّلُب فی الَمدرسِة إِّل َعلیّاً.    ادات استثناء: إِلّ        

                                                    ً ُمستثنی: َعلیّا  

    ل یَذَهُب الّطاِلباُت إِلی المدرسِة إِّل َمریَم.       

ُکلُّ َشیٍء یَْرُخُص إِذا َکثَُر إِّّل األَدََب؛ فَِإنَّه إِذا َکثَُر َغال.        



. 2شروع شود و « ما، ل، لَْم، لَْن، لیسَ »جمله با ادوات نفی مثل . 1در جمالت استثناء اگر  ب( حصر:

در جمله حذف شده باشد، دیگر جمله استثناء نیست بلکه حصر است. قاعده حصر منه  ُمستثنی  

اختصاص دادن چیزی به کسی یا موضوعی است. در این جمالت، جمله قبل از إِّل ناقص است و بوسیله 

های دیگری از قبیل ندارد بلکه نقش شود. کلمه بعد از إِّل هم دیگر نقش ُمستثنی  می کلمه بعد از إِّل کامل

« فقط، تنها، منحصرا و....»گیرد. در ترجمه این جمالت از قیودی نظیر فاعل، مفعول، خبر و.... را می

 استفاده میکنیم. 

نیست.  منه ندارد و ناقص است+ إِّل+ اسمی که ُمستثنی   جمله منفی که ُمستثنی  خالصه               

د   قلمرو محمد                                     :مثال: ما َحَضَر فی المدرسِة إِّل ُمَحمَّ  

فقط محمد در مدرسه حاضر شد.          

 

  شوند.خداوند مأیوس میل یَْیأَُس ِمن روحِ هللِا إِّل القَوُم الکافِرون: فقط قوم کافر از رحمت 

 موفق باشید.

 اصغری

 سرگروه عربی دور دوم متوسطه منطقه میانه

 و دبیر دبیرستانهای تیزهوشان و نمونه دولتی و شاهد میانه

 

 حضور


