
34 
 

 

 

 ادّلرسه اخلامس

 11لقامن *)هذا خلقه للِا(*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 تهیه و تنظیم: مجید رستمی                        الخامس: *)هذا خلقُ اهلل(*مشترک       الدّرسُ  01درسنامه و تست عربی

 فنون ترجمه موجود در درس پنجم:

  ِهام + فعل مضارع(در ترکیب ب  ، فعل مضارع به صورت التزامی ترجمه می شود. )ره

هام یس تطیعه ذلَک: چه بسا آ ن را بتواند. ب  مثال: ره

 (ِدوفعل –ما  –مَن  – إنترکیب +  )فعل اول به مضارع التزامی و فعل دوم به مضارع اخباری ترجمه شود)اگر ماضی باشند إذا :

 ماضی و مضارع در ترجمه صحیح است(.  دو وجهِ 

 اگر بعد از فعل اول، فعل دیگری به وسیله ی )و( با فعلِ اوّل ارتباط پیدا کند، آن را به عنوانِ فعلِ دوّم به شمار نمی آوریم. تذکّر:
 : هرکس چزیی را ُبواهد)خواست( و تالش کند)تالش کرد( می ایبد)ایفت(.َوَجدَ شیئا  و َجده  َطلَبَ مثال: َمن 
 فعل دّوم فعل اّول                         

، ال َتدعه قلبهه ظواهرها اخلاَّلبة(»65  (61)کنکور راییض«: َمن َعَرَف ادلنیا معرفة  حقیقیّة 

 اگر کیس واقعا  دنیا را بش ناسد، ظاهر دلرابیش اورا فریب منی دهد. (1

 آ ن که حقیقت دنیا را ش ناخته ابشد، ظاهر فریبنده ی آ ن فریبش منی دهد. (2

 ش ناخت، به ظواهر خوش آ ن دل خوش منی کند.آ ن کیس که دنیا را معیقا   (3

 کیس که دنیا را به طور واقعی بش ناسد،ظواهر دلرابی آ ن قلبش را منی فریبد. (4

 

 :در این درس نکات مهمی که در درس های گذشته خواندیم، به دلیل اهمیّت موضوع یادآوری شده اند 

  + مثال:الغّواصوَن اّّلیَن....: غّواصاین که     (:الّذی، الّتی، الّذینَ)ترکیبِ اسمِ الـ دار. 

  مضارع + شناسه( ترجمه می کنند.بن مضارع را به صورت التزامی)بِ +  مضارع:فعل کَی ( +  –حتّی  –ترکیبِ )أن 

: آ ای ممکن است  آأن یس تفیدَ ثال: هل یهمِکن م   بِش از آ ن اس تفاده بکند.که البِش ِمنهه

 )ٌة طبیعیٌّة: اردک غّده ایِللـب :مثال  به معنای داشتن. لِـ + اسم)ضمیر  طبیعی دارد.  ّطِة غهده

 در هر ُجیت)مسیت( .ترجمه کلّ به همراه اسم بعد از آن : ّ ُجة   مثال: یف ُکه

 تست های مربوط به واژگان، متن درس و درک مطلب
 

 یف املَعین: اخلََطأ  ( عَّّیِ 66

رِحِه.2                            سائل: ِمن انواع حاالِت املاّدة مثله املاء      (1 لتاِم جه َطّهِر: ِمن صفاِت ِلساِن الِقطِّ اِل   ( مه

ّرکههه غالبا  دِلفعِ احلِشات.4(ِوقایة: دفعه حادثة  قبَل وقوعها.                                             3 َ  ( َذنب: عضٌو خلَف ِجسِم احلیوان َیه

 

نتََخب  جاءت67  الةلامت ابلتناسب: ( یف آأّی مه

ّور  –ِالتأأَم  –ِاس تفاَد  (1 َض                              –ِالتقاط الصُّ  بوم –بطّ  –ِقطّ  –( ِحرابء 2َعوه

رح 3  ِاس تطاعَ  –ظالم  –ضوء  –( مهیضء 4لَِعَق                                          –صدور  –خزانة  –(جه

 

 احلقیقة و الواِقع:َحَسَب اخلَطأأ ( عَّّی 68

جه یف اللّیل. (1  البومةه طائٌر یسکنه یف ااَلماکِن املرتوکة ینامه یف النّهار و خیره

 آأعشاٌ  طبیٌّة نبااتٌت مفیدٌة ِللمعاجلِة نس تفیده ِمنها اَکدلواء. (2

طّی یف ِحفظِ ااَلمِن. (3  البقرةه حیواٌن یهساعده الِشُّ

یّارة.الّسائقه هَو اّّلی یقدره عََل قیادِة  (4  الس ّ
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 تهیه و تنظیم: مجید رستمی                                   الخامس: *)هذا خلقُ اهلل(*الدّرسُ درسنامه و تست عربی دهم مشترک                       

 ( عَّّی الصحیَح یف التّضاِد ِللةلامت الیّت حتتها خط:66

 البحاِر توجده قدرةه للِا ِبوضوح : ضوء      ظالمِ یف  (1

نه البومة ِمن طیور  الیّت تنامه یف  (2  : العشاءالنّهارا 

سنه الادِ   (3 ه حه ه  یسرته هَسِب: یَکمته  قبَح الن

 نَِسَ  شیئاٌ و َجده َوَجَد: َطلَبَ َمن  (4

 

َّوله ظالَم »( عّّی الصحیَح یف الرتمجة:111 َور  ضوءه الاسامِک املهضیئةه حته  .«البحاِر ا یل َّنار  مهیضء  یس تطیعه فیَه الغّواصوَن التقاَط صه

 د تبدیل می کند.برداری کننرا به روزی نوراین که در آ ن غّواصان می توانند عکس ور ماهی های نوراین، اتریکی درایها ن (1

 غواصان قادر به عکس گرفُت هستند.نور ماهی های رنگی ابعث می شود که درایی اتریک به روز روش ین تبدیل شود که در آ ن  (2

 درای به روزی روشن که غواصان می توانند عکس بگریند تبدیل می شود. های است که اتریکی ای نور ماهی نوراین به گونه (3

 نور ماهی های نوراین، درایی اتریک را به روزی نوراین که غواص ها قادرند عّکیس کنند تبدیل می کند. (4

 

فِرزه »:لرتمجةا ( عَّّی الصحیَح یف111 ةٌ تـه رِحهِ  ِلـلقطِّ غهده َطهِّرا  ِلـِالتئاِم جه  «.سائـال  مه

 مرغایب غده دارد که ماّدهای پاک کننده ترحش می کند ات زمخش هببود ایبد. (1

 گربه غّده ای دارد که برای هببود زمخش، مایعی پاک کننده ترحش می کند. (2

 را برای هببود زمخ ترحش می مناید. برای گربه غّده ای است که ماّده ای پاک کننده (3

 مرغایب را غّده ای است که اب ترحش مایعی پاک کننده زمخ را هببود می دهد. (4

 

 عَّّی ااَلقرَ  ا یل املفهوِم:«. النهَدمه عَل الّسکوِت خرٌی ِمن النَّدِم عََل الالکم( »112

شی به که مضری دل خویش    اب کیس گفُت و گفُت که مگوی.      (1  (ره ه الکم  کَـاحلساِم.2                           خامه

رُّ الالکم. 4(پش امین زگفتار دیدم بیس     پش امین نگشت از مخویش کیس.                                        3  ( الالکمه جیه

 نکات مربوط به قواعد:

 .جمله فعلیه: جمله ای که با فعل شروع می شود 

   :فعل+ فاعل ای فعل + فاعل + مفعولفرمول جمله فعلیه. 

 .فاعل اسمی است که انجام فعل را به آن نسبت می دهیم و بعد از فعل قرار می گیرد 

 سکینتَـهه عَل رسوِلـِه...(*  للاه مثال: *)فَأأنَزله  
 

  مذکر و اگر فاعل مؤنث باشد فعل، مؤنث فعل از لحاظ مذکر یا مؤنث آمدن، تابع فاعل است؛ یعنی اگر فاعل مذکر باشد فعل

 نوشته می شود.

چون)الطالبة( مؤنث است، حاَولَت الطالبةه یف املدرسة.  -2 چون )الطالب (مذکر است فعل)حاَوَل( مذکر آ مده است.ة. حاَوَل الطالبه یف املدرسَ  -1مثال: 

 فعل)حاولَت( مؤنث آ مده است.   

 نوشته می شود.  اشد، فعل به صورت مؤنثاگر فاعل، جمعِ غیرِ انسان)غیرعاقل(ب 

.   -1مثال:   .يف القریةِ  و َخرِبَت بیوتٌ  الّرایحه َعَصفَت . 2متلکه احلیواانته لهغة  عاّمة 
 

 ،مفرد می نویسیم. مثنی یا جمع باشد، فعل را به صورتِ  اسمِ  اگر فاعلِ جمله 

. اب اینکه )التاّلمیذ( محع است،   ویل)ِاجمتَع( مفرد آ مده است.مثال: ِاجتََمَع التاّلمیذه
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 تهیه و تنظیم: مجید رستمی                        الخامس: *)هذا خلقُ اهلل(*الدّرسُ          مشترک        01درسنامه و تست عربی

 وّلین کلمه فاعل فقط یک کلمه است، پس اگر با جمله هایی مواجه شدیم که بعد از فعل یک گروه اسمی قرار گرفته باشد، باید ا

 آن گروه را به عنوان فاعل در نظر بگیریم. 

جتََمَع  فعدٌد مثال: ا   .)گروهی از دانش آ موزان در برابر در الکس مجع شدند(.ِمن التالمیِذ آأماَم ابِ  الصه

گاهی ممکن است که بین فعل و فاعل فاصله بیفتد، در این صورت عجله نکنید. برای تشخیص فاعل در چنین شرایطی مطمئن ترین راه 

 .وجه به معین مجُل )رجل( فاعل استدر این مثال ابتمثال: َطَرَق ابَ  بیِتنا یف تلَک اللّحظِة رجٌل فقرٌی. مراجعه به معنی جمله است. 

 

  انِ( یا )ونَ( است. ، فاعل است. گاهی عالمت آخرِ  _ٌ یا تنوین ضمه _ُ  عالمتِ حرفِ آخرِ فاعل  ضمه( 

ّفه  -1مثال:   سَعها.      للاه ال یهةله ال وه یّاراتنِ تَصاَدَمت ا  -2نفسا  ا  اّلهَبم. املهعلّمونَ جَشهع  -3        لس َ  طه
 فاعل فاعل فاعل                   

  فاعل در جمله و بعد از فعل حاضر نیست، دراین حالت باید شناسه ای)ضمیر( که در آخر فعل آمده را به عنوان فاعل در گاهی

 نظر بگیریم. البته گاهی این شناسه)ضمیر(، پنهان است که از راه معنی فهمیده می شود.

َ  لنا مثال  و....(*.فاعل است.   در این مثال)و( نّاَس ابلرِبِّ و تنسوَن آأنفَسهم(*َن ال وآ تأأمر *)مثال:   جا فاعل اب توجه به معین)هو( است.در این  *) َورَضَ

 

 فیها فاعل: لیَس ( عَّّی عبارة  113

ّیاراتِن آأماَم ابِ  املَصنَع.                                (1 ها یف ادّلراسة.2تَصاَدَمت الس ه دیسون ودَلَ  (ساعََدت ُآمُّ ا 

ا .4اّّلنوِ  و هَو التّوا ه الّرحمی                               للاه غاِفره  (2  ( ال آأملکه ِلنفیس نفعا  و ال رَضّ

 

 ( عَّّیِ العبارة الصحیحة:114

 فَرة.( جَشهَع البقَرةه الثهعلَب عَََل اخلروجِ ِمن احله 2َسرَتوا الصّیادوَن احلهفَرَة یف الغابة.                                     (1

 ( َحَِضَت املهَدّرس تاِن یف حفةلزواج تلمیذهتا.4(بعَد املََطِر ِامتََل  الِبرئه ِمن املاء.                                         3

 

دة  »ِللفراغ: اخلََطأأ ( عَّّی 115 تََعّدِ  «. یهشاِهده ...... یف آأعامِق املهحیط آأضواء  مه

 ( الغّواصّیَ 4( الغّواصاِن                        3( الغّواصوَن                              2        الغّواصه                        (1

 

 مضریا .  لیَس عَّّی الفاعَل  (116

َجرة. (*                                        (1  ( البقرة تهعِطي ااِلنساَن احللیَب.      2*)ال تقراب هذِه الشه

هَدّرَسة التلمیذَة املثالیّة.3       نَِة ادّلراس یّة.4                                   ( جَشهعت امل ته طریقَة تدرییس يف هذِه الس ه  ( غرَیه

 

 می آید. و فاعل یکی از ارکان مهم جمله فعلیه می باشد که بعد از فعل : مفعول 

   برخی از فعل ها برای کامل شدن معنایشان نیاز به مفعول ندارند)فعل الزم( ولی برخی دیگر برای تکمیل معنای خود حتماً به

 . مشخصات مفعول به شرح زیر است:)فعلِ متعدی(مفعول نیاز دارند

 به دست آورند.  را بدون آن فعل و فاعل نمی توانند معنای کاملی 

 د. را؟ و چه چیزی را؟( آورده می شو در جواب پرسش های)چه کسی    

  ینَ( است. -ًَ است.  یا در آخرش)ینِ–ََ یا تنوین فتحه –عالمتِ آخر مفعول فتحه 

 

 تهیه و تنظیم: مجید رستمی                        الخامس: *)هذا خلقُ اهلل(*الدّرسُ                      مشترک      01رسنامه و تست عربید
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َُّک   یف املدرسِة.    الطالبَّیِ شاَهَد املعلّموَن           آأحَدا  مثال: و ال یظمِله رب

 

  .در برخی از جمله ها، مفعول قبل از فاعل می آید که بهتر است برای تشخیصِ مفعول، به معنی مراجعه کنیم 

 آ ن شب، مرد فقریی کوبید.()دِرخانه ی ما را در فقرٌی. رجلٌ بیتنا یف تلَک اللّیةَل  ابَ  مثال:َطَرَق 
 فاعل مفعول             

  :ضمیر)نا( در انتهای فعل 

 اگر در انتهای ماضیِ متکلم مع الغیر)اول شخص جمع(باشد، فاعل است.  .1
س تَغَفر نامثال: َخلَق   للَا      در این دو مثال)ان( فاعل است. انالسمواِت و ااَلرض          // ا 

 آمده باشد، مفعول به است. به غیر از ماضیِ متکلم مع الغیر  دیگریاگر در انتهای هرفعل  .2
  در این مثال ها )ان( مفعول به است.   نا.     ِاحرَتِمـ اناملعمّل.  ال تهؤاِخذ انمثال: یهشاِهده  

 :ضمیر)ی( در انتهای فعل 

 اگر مستقیماً به فعل بچسپد، فاعل است.  .1
 فاعل می ابشد.« ی»  مضری)ش ناسه( در مثال هاللَا. َن یـای اهّمي.    آأنِت تس تَغِفر  ي.   الحَتَزنـِ مثال: اهخِرِج 

 مفعول است و به معنای )مرا، به من( است« ی»باشد ضمیر)شناسه( « فعل + نـ + ی»اگر .2
.      ِارمَحنـِ  ـیَهَدنشامثال: هنا ياملعمّله نـِ ای رب  مفعول می ابشد.در مثال ها مضری)ی( . ي.     الکتا ه یهساِعده

 

 : مثال: هذا معلّمنا  // هذا کتاِبنکته: اگر)نا( و )ی( به اسم وصل شوند مضاف الیه هستند

 یا ینِ یا ینَ باشد اما بعد از فعل های )کانَ، لیسَ، صارَ( یا بعداز حرفِ)إنَّ( یا بعد از )إال( قرار –ََ یا -اسم هایی که عالمت آخرشان ًَ

 نیستند.گرفته باشند، مفعول 

نه االِ عادال  اکَن للاه  :مثال ال  نسانَ .   ا  .     ال یهةَلّف للاه نفسا  ا  َ  می ابشد -ََ ای–در این مثال ها امس های مشخص شده اب اینکه آ خرشان عالمت .  هاوسعَ لَفي خهرس 

 ویل مفعول نیستند.

 

 فیها املفعول: ماجاءعَّّی عبارة   (117

ا ...(*                                                   *)ال آأملکه ِلنفیس  (1  (*)یهریده للاه ِبمک الیهرَس ...(*2رَضّ

ناس با .                               (ای3 لبیس لباسا  مه ِة.4                       طالبة ا   ( ای صدیقی ال تصَعد ِمن هذِه الِقمه

 

 مفعوال :« ان»( عنَّب مضری118

 ( ِاعَتَصمنا حببَل للِا مجیعا .2الترَتکوان عنَد الّصعاِ  وحیدیَن.                                       (1

نِة ادّلراس یّة.                                       3  ( ِصداقَتهناتهَسبِّبه آأن یعمتَد النّاسه علینا.4(تَعاَرفنا یف بدایِة الس ه

 

 مفعوال :« ي»( عَّّی مضری 116

یّن دعوته قوِمي لیال  و َّنارا .                                          (1 .2ا  ِرحته ِبـشّدة   ( َصَدَمتین س یّارٌة و جه

.4 (آأَخَذ الوادِله ِبیدي و ذَهبنا حنَو البیِت.              3 نِزِِل ِمن احلافةله  ( ای طفةل ا 

 

نویه »عَّّی املناسَب ِلـلفراغِ: (111  «.جَشهَع احلهّضاره ..... یف ااِلحتفاِل الس ه
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 .جمله اسمیه: جمله ای است که با اسم شروع می شود 

  :مبتدا + خرب ارکان جمله اسمیه 

 )ونَ( است آنها )انِ( یاَ  است یا آخر –َُ یا تنوین –عالمت آخر مبتدا و خبر ضمه 
 

 اسمی که در آغاز جمله اسمیه می آید و درباره ی آن خبر داده می شود. مبتدا تنها یک اسم است و نمی تواند بیشتر از مبتدا :

 یک اسم باشد. ولی گاهی وابسته هایی مانند صفت یا مضاف الیه دارد

مواِت و ااَلرِض.    للاه مثال:  دافعوَن عن حقوِق املظلومَّی. ملسلمونَ احلهمِق ااِلغراقه یف املدحِ و اَّلّمِ.  ا آأکربه نوره السه  مه

 :قسمتی از جمله است که درباره ی مبتدا،  به دیگران خبر می دهد.  خبر 

 ِیکی از شکل های زیر می آید: خبر معموالً به صورت 

 يف املدرسة حارضٌ املعمّله  .مثالاسم:    .1

رس یکتبه مثال. الطالبه فعل:    .2  ادله

 يف البیتِ مثال. الرجله  جارو مجرور)حرف اضافه و متمم( می آید.  .3

  .حرتٌم)رجل: خرب و حمرتم: صفت(اگر خبر به صورت اسم باشد، می تواند وابسته)صفت، مضاف الیه( داشته باشد  معلّمنا رجٌل مه

 :در دو جا، فعل را به عنوان خبر در نظر نگیرید 

َک ا یل النهجاح. تنوین دار بیاید.فعلی که بعد از اسم  .1   مثال: الکتا ه صدیٌق یهرِشده

َو اّّلی آأرَسَل رسوهَله ابلههَدی.  الّذین( بیاید. –الّتی  –فعلی که بعد از)الّذی  .2  مثال: هه

 

  .برای پیدا کردن خبر حتماً باید ترجمه جمله را بفهمیم 

  مبتدا مقدّم کرد. برای تشخیص اینکه جارومجرور در اول جمله خبر می توان آن را بر اگر خبر به صورت جار و مجرور باشد

مقدم است یا نه باید آن را فرضاً حذف کنیم، اگر یک جمله کامل باقی بماند، خبر مقدم نیست اما اگر با حذف جار ومجرور 

 جمله ناقص بشود، خبر مقدم است.

اّل ٌ  اّلٌ  مبتدای  .مثال:یف املدرسِة طه یف الّربیعِ الاجشاره مجیةلٌ »اما در عبارت  خرب مقدم)جلو آ ورده شده( است. ةه( و یف املدرسمؤّخر)آ خر آ ورده شددر این مثال طه

 یف الربیع خرب نیست؛ زیرا اب حذف آ ن مجُل انقص منی شود. «جّدا  
 

یُّ مه النّوِم مثال: اللّونه الَبنَفَسجیُّ ِلغهرفَِة  یُّ »( در این عبارت اعصا  است. آ رامش دهنده ی)رنگ بنفش برای ااتق خوا ، ااَلعصاِ . هَّدِ هَّدِ خرب است. چون مه « مه

 درابره ی مبتدا خرب می دهد و مه معنای مجُل را اکمل می کند.

 

 ( عّّی الصحیَح یف تعیّی اخلرب:111

ههم ِللنّاِس: خرب  (1  «ِحفظه»( آأَحبُّ ااَلعامِل ا یل للِا ِحفظه اللّساِن: خرب2«                                      ِللنّاِس »آأفضله الناِس آأنفعه

یّارِة: خرب3 نیا مزرعةه الاآ  4                              «الَکهرابء»(البطاریّةه خمزنه الَکهَرابِء یف الس ه  «ال خرة»: خرب خرة( ادلُّ

 

 «.النهَدمه عَل الّسکوِت خرٌی ِمن النهَدِم عَل الالکمِ »( عَّّی الصحیح َعن املبتدا و اخلرب عَل الرتتیب:112

 الالکم –( خرٌی 4خری             –( النهَدم 3خرٌی             –(  الّسکوت 2عَل الّسکوت                             –النهَدم  (1
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 ( عَّّی اخلرَب فعال :113

بّا  بال مالَمة.                                                   (1  الصّیه آأّوله دوةل  ِاس تَخَدَمت النّقوَد.  (2حننه مارآأینا حه

لهامِت.4(رساةَله الاسالِم قامئٌة عََل آأساِس املنطِق                                       3 یل الظُّ م ِمن النّوِر ا  ه رُجه  (  للاه ویلُّ اّّلیَن آ َمنوا خیه

 

 ( عَّّی اخلرَب مقّدما :114

           .  ( هؤالء املصابیحه االهّمة4(  یف الّساعِة الّسابعة َرَجَع آأیخ.             3( علینا احلفاظه عَل املرافِق العاّمة.       2      قمیةه الانساِن بعقُِلِ

 موصوف و صفت:

 :اسمی است که صفتی برایش می آوریم. به عبارت دیگر هر نقشی مثلِ فاعل، مفعول، مبتدا و خبر که دارای وابسته ی  موصوف

 شند موصوف نامیده می شوند.صفت با

 در این عبارت وردٌة، خرب و موصوف است زیرا دارای وابس ته ی صفت است.مثال: هذِه وردةٌ مجیةٌل: 
 

 :اسمی است که موصوف را توصیف می کند یا یکی از ویژگی های آن را بیان می کند.باید بدانیم که صفت در موارد زیر  صفت

 تابع موصوف است:

  .جنس: برای اسم مؤنث، صفتِ مؤنث و برای اسم مذکّر، صفت مذکّر می آوریم 

 .عدد: برای اسم مفرد، صفتِ مفرد و برای اسم مثنّی، صفت مثنّی و برای اسم جمع، صفت جمع می آوریم 

 .اعراب)عالمت حرفِ آخر(:  حرف آخر موصوف، هر عالمتی که داشته باشد همان را به صفت می دهیم 

  اگر موصوف )ال( داشت، صفت هم )ال( می گیرد. اگر موصوف تنوین داشت صفت هم دقیقاً  یا تنوین:  گرفتنِ )الـ( لحاظِاز

 همان تنوین را می گیرد.

 فاعل و موصوف( اجملّد)صفت(1الفالح مثال: یهزَرعه الفاّلحه املهِجدُّ آأجشاَر التُّفاحِ.

 

  به صورت مفردِ مؤنث می نویسیم.در صورتی که موصوف جمع غیر انسان باشد، صفت را 

 املناطق( موصوف است و )امجلیةل( صفت می ابشد.ِمن ایران. ) املناطِق امجلیةلِ مثال: ذهبته ا یل 

 

  اگر موصوف به یک ضمیر متصل شده باشد، باید صفتش را همراه)الـ( بیاوریم امّا هنگام ترجمه به فارسی، اوّل صفت را ترجمه

 را)اسمِ بدون الـ + ضمیر + اسمِ دارای الـ(:می کنیم و بعد ضمیر 

 : این مدرسه ی بزرگ ما است.مدرستهنا الکبریةه مثال: هذِه 

 

  .ء ِمن آأفضِل نساِء العاملّیالّزهرامثال: فاطمةه  برای اسم های خاص صفت باید) الـ ( بگیرد . 

  حمراء)قرمز( //  –خضراء)سبز( // أحمر  –بیضاء)سفید(// أخضر  –رنگ ها برای اسم قبل از خود صفت به حساب می آیند: أبیض

 صفراء)زرد(. وزن أفعل برای مذکر و وزن فعالء برای مؤنث به کار می رود. –سوداء)سیاه( // أصفر  –زرقاء)آبی( // أسود  –أزرق 

)این رنگ زرد است( هذِه ورقٌة خِضاء. )این برگ سزب است(  مثال: هذا لوٌن آأصفره

 

 عَّّی املناسَب ِللفراغ:« َظهََرت یف الّسامء ....... غمیة  ......»( 115

 سودا –( امجلیل 4سوداء                        –( امجلیةل 3آأسود                       –( امجلیةل 2آأسود                     –امجلیل  (1
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  ( عَّّی عبارة  لیَس فیها صفة:116

 ( هل شاهدَت اجلرَس ااَلبیَض عَل َّنِر اکرون؟2اهِحبُّ ایران و مناطقها امجلیةل                                            (1

فوَن کثریوَن.        3 وظه ها یف دراس تهِ 4                                (هذِه الِشکةه لها مه دیسون ودَلَ               ( ساعَدت آأمُّ ا 

 

 (62)کنکور انساینفیه صفت: لیَس (  عَّّی ما 117

زجع  لک.2العقله س یٌف قاطٌع، فقاِتل هواَک بعقِلک.                                                 (1 ّ یشء  مه  ( آأبِعد عنَک ُکه

ایم آ ن تکونوا اکلّرحِی الشدیدة                              3    حننه ندعو للَا آأن نصَل ساملا .( 4(کونوا یف حیاتمک اکلهواء الّرقیق و ا 

 

 مضاف و مضاف الیه

 الیه می دهند.هرگاه دو اسم در کنار هم قرار گرفته و به هم وابسته شوند ولی همدیگر را توصیف نکنند، تشکیل مضاف و مضاف 

 برای اینکه مضاف و مضاف الیه را بهتر یاد بگیریم، حتما موارد زیر را باید در نظر داشته باشیم.

 مضاف 

 ه باشند. بنابراین مضاف هریک از نقش های مبتدا، خبر، فاعل، مفعول می توانند مضاف شوند یعنی دارای وابسته ی مضاف الی

 آخرش تعیین می شود.نقش نیست و با توجه به نقشش عالمت 

 (یاتنوین )َک معلّمه مثال: هذا  َ ( نمی گیرد.-َ   –ًَ -مضاف)ال 

 ََد ازآخرشان حذف شود. « ن»اگر یک اسم مثنی یا جمع مذکر سالم مضاف شود باید حرف  العاملِ  مسلمومثال: ِاحته

 

 مضاف الیه 

  است. « ینَ »یا « ینِ »َ  یا –َِ یا تنوین –عالمت آخر مضاف الیه همیشه کسره 

 .بعد از ضمایر و اسم های اشاره هیچ وقت مضاف الیه نمی آید 

  .در یک عبارت ممکن است چند مضاف الیه کنار هم قرار بگیرند 

 ُکامت مشخص شده هرسه مضاف الیه هستند. جلَنهةا آأهلِ  ش باِ  مثال: احلسنه و احلهسّیه س یّدا 

 

 احلیاة تهقّوی ارادة........» ........ ِللفراغِّی: ( عَّّی الصحیَح 118

 ااِلنسانِ  –( املصاعب 4الانسانه          –( املصاعب 3الانساَن                     –( مصاعب 2الانساِن                      –مصاعب  (1

 

لیه جاء یف عبارة116 َبَق یف مساعدة »( م مضافا  ا   «زمالئِه.دفضله تالمیذ املدرسة َمن س َ

ثناِن                                   (1  ( مخسة4( آأربعة                             3( ثالثة                                  2ا 

 

َج ِمن مشاُکها ادلراس یّة»(عَّّی الصحیَح عن ترمجة121 اوله آأن ََتره  «اکنت زمیلیت حته

 دریس اش بریون بیاید.مه الکیس من تالش می کرد از مشالکت  (1

 تالش مه الکیس ام این بود که از مشالکت دریس خارج شود. (2

 مه الکیس ام تالش می کرد که از مشالکت دریس اش بریون بیاید. (3

 مه الکیس ام تالش کرد ات از مشلک دریس خود خارج شود. (4

 
 


