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 معرفه و نکره« مچهاردرس »

 اسم معرفه: اسمی است که نزد گوٌنده و شنونده ، ٌا خواننده ، شناخته شده باشد ، ولی اسم نکره ، ناشناخته است.

 مهمترٌن نشانه ای معرفه:

 ال: اگر اول اسمی )ال( باشد آن اسم معرفه است . مثل (ٔ

 الکتاب= کتاب                      کتاٌب = کتابی ، ٌک کتاب       (ٕ

رس= معلم (ٖ رٌس= معلمی ، ٌک معلم                           الُمدَّ  مدَّ

 نٌستند« ال»الالتی، اللُهمَّ( معرفه به  –الذی ، الّتی ، الّذٌن  –کلمات )هللا (ٔنکته 

ال( تکرار شود می توان )الؾ و معموال هرگاه اسمی به صورت نکره بٌاٌد و همان اسم دوباره همراه ) (ٕنکته 

 المش( را )اٌن ، ٌا آن( ترجمه کرد.

 اسب هاٌی را دٌدم . آن اسب ها کنار صاحبشان بودند.   راٌُت أفراساً . کاَنـِت األفراُس َجنَب صاِحبها.

 رجالً  –أفراساً نکره است. نکره در عربی معموالً تنوٌن )ـًـٍـٌـ( می گٌرد. مثل = رجٌل ( ٖنکته 

 مرد آمد. ٌک -آمد ت معنی می شود. جاء رجٌل =مردی ترجمه فارسی نکره به سه صور در

 ( معنی می شود.)ی ،ٌکآمد. نکره با  یمرد ٌک

اسم های خاص : نٌز معرفه هستند. اسم های علم )خاص( نام مخصوص کسی ٌا جائی است. مثل محمد ، فاطمة  نکته(

 ، اٌران، اصفهان ، هللا ، ...

 علم )خاص( اگر تنوٌن بگٌرند اسم معرفه هستند و نکره حساب نمی شوند.*  اسم های 

 علٌاً . معرفه هستند –محمٌد 

 نکته اضافی)خارج از کتاب(

 ِک ... –معرفه به ضمٌر: ضمٌرها که قبالً خواندٌد معرفه هستند . مثل هو هی ... َک 

 معرفه به اضافه نامٌده می شود معرفه به اضافه : اگر اسمی نکره باشد ولی به معرفه اضافه شود 

 کتابکَ       کتاب المعلم                      کتاُب محمٍد                     مثل: 

                  

 

 

  معرفه علم معرفه به اضافه  معرفه به ال معرفه به اضافه
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 دارد و اسمی که اضافه می شود به هٌچ عنوان تنوٌن نمی گٌرد « ال»اسمی که (ٔنکته 

 مثالً : التلمٌٌذ  ؼلط است           تلمٌٌذ المدرسه   ؼلط است

اگر ٌک اسم ال دار با کلمات )الّذی ، الّتی، الّذٌن، الاّلتی ...( بٌاٌد می توانٌم آن را شبٌه نکره ٌعنی حرؾ  (ٕنکته 

 ترجمه کنٌم.آخرش را )ی( 

ٌَضَحکُ.  دٌدم معلمی را که می خندٌد.  راٌُت المعلم الذی 

هٌچ گاه تنوٌن نمی گٌرند. اگر معرفه نباشند ٌعنی ال نداشته باشند و به « مثنی و جمع مذکر سالم»( اسم های ٖنکته 

 اسم دٌگری هم اضافه نشده باشند ، بصورت نکره معنی می شوند.

 ندجاء مومنون.   مومنانی آمد

 در جمالت اسمٌه خبر اگر بصورت نکره بٌاٌد، ؼالباً بصورت معرفه معنی می شود. ( 4نکته

 الطالُب ُمجٌد     دانش آموز کوشاست.

 هذا معلٌم     اٌن معلم است

 حروؾ ناصبه )مضارع منصوب(           (ٔترجمه فعل مضارع)

آخر مضارع ٌا ضمه ـُـ است ٌا )ن( . در عربی حروفی هستند که بر سر فعل مضارع می آٌند و آخر مضارع اگر ـُـ 

فَعلَن و انُتنَّ َتفَعلَن (فتحباشد به ـَـ  ٌَ  ه تبدٌل می کنند و اگر )ن( باشد )ن( را حذؾ می کنند بجز دو فعل بر وزن )هّن 

تبدٌل می کنند اما  التزامیلکی( معنای مضارع را از اخباری به  -لِـ  -حتی -یک -ا هم تؽٌٌراٌجاد می کنند )اَندر معن

 می سازد. مستقبل منفیلَن 

ٌَجَعَل  ٌَجَعَل = که قرار بدهد.( لِ ٌَجَعَل  –ٌَجَعُل = قرار می دهد : )اَن  ٌَجَعَل  –َحتی  ٌَجَعَل= )تا قرار بدهد ،  –کی  لِکَی 

ٌَجَعَل   = قرار نخواهد داد.تا اٌن که قرار دهد(. لَن 

ٌُحاِولوا = که تالش کنند  ٌُحاِولُوَن= تالش می کنند = اَن 

ٌَحکَُم .............. ٌَحکَُم ................ لَن   ٌَحکُُم = داوری می کند = کی 

 ...................حوَن= شاد می شوٌد = لِکی َتفَرُحوا ............. لَن َتفَرُحواَتفرَ 

ذَهبَن = می ذَهبَن  ٌَ ٌَ ٌَذَهبَن .................. لَن   .....................روند= َحتی 

اگر بخواهٌم جمله ای را منفی کنٌم که مضارع التزامی منفی بشود به اٌن صورت است که بٌن حروؾ  (ٔنکته 

 ناصبه و فعل مضارع )ال( می آورٌم.

ذَهَب = ٌَ ٌَذَهَب= که برود               اَن ال  ذَهَب  اَن  ٌَ  که نرود = ااَلَّ 

 + ال بصورت ااَّل نوشته می شود. گاهی اَن (2نکته 
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چهارمتست درست   

ٌِِّت ِمَن الَحّی* ( »*ٔ  «ِاّن هللاَ هو الّذی فالُِق الَحبِّ و النَّوی و ُمخِرج الَم

 خداوند کسی است که شکافنده ی دانه و هسته و بٌرون آورنده ی مرده از زنده است. (ٔ

 همان کسی است که دانه و هسته را می شکافد و مرده را از زنده بٌرون می کند.خداوند  (ٕ

 خداوند است که دانه را از هسته شکافت و مرده را از زنده بٌرون آورد. (ٖ

 خدواند همان کسی است که دانه ها را شکافته و مرده را از زنده بٌرون آورده است (4

ها َتنمو أثماُرها علی ِجذعها  بعناَعِرُؾ شجرًة اَعَجَب ِمن ال ما ُکنتُ ( »ٕ  البرازٌلی إلِنَّ

 ( عجٌب ترٌن درختی را که می شناسم ، انگور برزٌلی می باشد، زٌرا مٌوه هاٌش روی تنه می روٌدٔ 

 ( درختی عجٌب تر از انگور برزٌلی نمی شناختم، زٌرا مٌوه هاٌش روی تنه اش می روٌدٕ

 شناسم، زٌرا مٌوه اش روی تنه اش می روٌد( درختی عجٌب تر از انگور برزٌلی نمی ٖ

 (درختی عجٌبی مانندانگوربرزٌلی نمی شناختم، زٌرا مٌوه اش روی تنه می روٌد.4

ی هذه الّشجرةُ خانقًة ألنَّها تبدأ حٌاَتها بااللتِفات حولَ شجرٍة اُخری ( »ٖ  !«ُتسمَّ

 ش را با پٌچٌدن دور درخت دٌگری شروع می کند( نامٌدن اٌن درخت بنام خفه کننده به اٌن دلٌل است که زندگی أ

 ( اٌن درخت را خفه کننده می نامٌم، زٌرا زندگی اش را با پٌچٌدن دور ٌک درخت دٌگر آؼاز می کندٕ

 ( اٌن درخت خفه کننده نامٌده می شود، زٌرا زندگی اش را با پٌچٌدن پٌرامون درخت دٌگری شروع می کندٖ

 نامٌده می شود، زٌرا زندگی را با پٌچٌدن دور ٌک درخت دٌگر آؼاز می کند.( اٌن درخت، خفه کننده 4

ُ ُنوُر السماواِت و االرِض َمَثلُ ُنوِرِه َکمِشکاٍة فٌها ِمصباٌح ( »*4 فی ُزجاَجٍة ، الّزجاَجُة َکاَنَّها کوَکٌب ، المصباح هللاُّ

 ..خداوند نور آسمان ها و زمٌن است مثل نور آن مانند ..« ُدّرٌي*

 ( چراغ دانی است که در آن چراغ است ، چراغ در شٌشه است، شٌشه گوٌی ستاره ای درخشان است.ٔ

 ( چراغ دانی است که در آن چراؼی است ، آن چراغ در شٌشه ای است که آن شٌشه مانند ستاره ی درخشانی است.ٕ

 ی ستاره درخشان است.( چراغ دانی است که در آن چراؼی است ، آن چراغ در شٌشه است ، شٌشه گوٌٖ

 ( چراغ دان است که درآن چراغ است، چراغ در شٌشه است، آن شٌشه گوٌی ستاره درخشان است.4

 ؤ : الخط( عٌِن 5

نَتِفُع بعلمه خٌٌر ِمن ألِؾ عابٍد : دانشمند که از دانش خود سود می برد از هزار عبادت کنندٔ ٌَ  ، بهتر استه( عالٌم 

ًة ثانًٌة بالهدٍؾ : اٌن دو مَ  ( هذان الفرٌفان َتعاَدالٕ  ٌم دوباره بدون هٌچ گلی مساوی شدندترَّ

( رائحُة هذه  الشجرة کرٌهٌة َحٌُث َتهَرُب منها الحٌوانات: بوی اٌن درخت بد است، بطوری که حٌوانات از آن فرار ٖ

 می کنند 
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حمل خه هاٌش مٌوه هاٌی مانند نان در انتهای شا( شجرة  الُخبِز َتحِمُل أثماراً فی نهاٌة أؼصانها کالُخبِز: درخت نان ، 4

 .می کند

 ( عٌِن االسم المعرفة :6

 ( تلمٌذةً 4( حمٌداً                    ٖ( تلمٌذاً                  ٕ( قلماً             ٔ

 « َنوٌم علی ِعلٍم َخٌٌر من صّلٍة علی َجهٍل »( کم نکرًة جاءت فی عبارة 7

 ( ِست4( خمس                       ٖ( اربع                        ٕ    ( ثالث             ٔ

 ( عٌن الفاعل و المفعول به کّلهما  معرفتان :8

ُ ببدٍر*( »*ٕالفقٌرة رجاَلً من البداٌة                   ة( ما عرفت المرأٔ  «لقد َنُصرُکُم هللاَّ

ُ الی فرعوَن رسوالً 4                    ( َدَخَل فی المدرسِة تلمٌٌذ ال اَعِرفُه    ٖ  ( اَرَسَل هللاَّ

ٌّن الخطؤ:  9 رٌَن سوَرَة الحجراِت الّتی جائت فٌها هاتاِن اآلَتٌاِن بسورِة االخّلِق »( ع ی َبعُض الُمَفسِّ  «َسمَّ

 ( الُحجرات : المضاؾ الٌه4( االخالق: صفت     ٖ( فٌها : جارومجرور    ٕ( بعُض : فاعل      ٔ

ٌّن اسم معرفٍة ٌقبل التنوٌن :ٓٔ  ( ع

قَبُل التَّوَبة عن عبادهٕ( علّی مع الحق و الحّق مع علّی                   ٔ ٌَ  ( هو الّذی 

ُر قصٌٌر                               ٖ  ( الحٌاةُ ُتظِهُر بَِنفِسها َحقٌقَة االنسانِ 4( لساُن المقصِّ

 فی ایِّ عبارٍة جاء النکرة ؟(ٔٔ

لَعبُ ٕاََنا مدٌنُة العلِم و َعلیٌّ بابها                              (ٔ ٌَ  ( راٌُت حمٌداً فی الشارع 

َة قابوٍس فی قائمة التُّراِث العالَمِّی   ٖ َمُه الٌونسکو قُبَّ لَت ُمَنظَّ  (  جَّ

 ( حدٌقُة شاهزاده قُرَب کرمان َجنٌَّة فی الصحراء4            

ٌّن عبارًة  -ٕٔ      فٌها اسم نکرة : لٌسَع

وِء                        (ٔ  ( فجؤًة ظهرت ؼٌمٌة سوداُء فی السماءِ ٕالوحدةُ خٌٌر ِمن جلٌس السُّ

 ( و هذا إسالٌم فی العهد الماض4ً( جاء سعٌٌد الی المدرسِة                                ٖ

َدمُ »کم نکرًة جاءت فً عبارِة  -ٖٔ    َدِم علی الکّلِم  اَلنَّ  !«علی الّسکوِت خٌٌر ِمَن النَّ

 ( أربعة4( ثالثة                     ٖ( اثنان                   ٕواحدة                  (ٔ

ٌّن المعرفة فی َمحلِّ الخبر : -4ٔ     ع

ٌة                              (ٔ ر َقصٌٌر ٕالّسکوت َذَهٌب و الکالُم ِفضَّ  ( لساُن المقصِّ

 ( الشِّعُب العالُِم َشعٌب ناجحٌ 4ٌاُن                                             س( آَفُة العلِم النٖ
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 ؟« َخلََق هللاُ ِمن هذه الشجرة فی جزٌرة قشم الّتی فی محافظة ُهرمزجان »جاء فی العبارة :  اسم الَعلَمکم  -5ٔ

 ( أربعة4( ثالثة                       ٖ( اثنان                          ٕواحد                            (ٔ

 فی ایِّ عبارٍة عدُد المعارِؾ أکثر ؟ -6ٔ

َقُع البحُر االبٌُض  (ٔ ٌّاًحاً ِمن ُدَوِل العالمٕبٌن أُروّبا و آسٌا و إفرٌقٌا            ٌَ ٌَجِذُب َقبُر کوروَش س  ) 

 ( سمعُت صوتاً عجٌباً ِمن الشارع َفَذهبُت إلٌه4( قد َجَعَل القراُن الّدنٌا وسٌلًة للحصوِل علی العقبی       ٖ

 ؟َعَدُد النکرات علی َحدٍّ سواٍء  ما جاءفی ایِّ عبارٍة  -7ٔ

ٌُعطٌِه هللاُ عمراً طوٌالً                                (ٔ  ( بحٌر ٌعاِدُل ُثلَث االرِض تقرٌباً ٕالّذی 

َرِة                   ٖ  ( هجمٌة قوٌٌة ِمن جانِب الِعِب فرٌِق الصداَقِة .4( َشَجَرةُ البَّلُوِط ِهَی ِمَن االشجاِر الُمَعمَّ

 

ٌَخَتلُِؾ عن -8ٔ ٌّن الخبَر   الباقً فی المعرفة و النکرة : َع

 ( ُؼصوُن الربٌِع َبدٌعٌة جمٌلةٌ ٕالجلٌُس الصالُح خٌٌر ِمَن الوحَدِة                            (ٔ

 ( سکوُت الِلّساِن َسالَمُة االنسانِ 4( العلُم خٌٌر ِمن العلِم                                           ٖ

 َعَدِد المعارِؾ بؤل و النکّراِت ؟َعن الَخَطؤ ما هو  -9ٔ

 اَنَزَل هللاُ تسعُة و تسعٌَن ُجزءاً ِمَن الّرحمِة للخلِق . )معرفًة واحدًة / نکرًة واحدًة ( (ٔ

داَقة . )معرفًة واحدًة / نکرتاِن اثنتان ( (ٕ ٌٌَّة ِمن جانِِب َفرٌِق الصَّ  اُنُظر، َهجَمٌة قو

 کمشکاٍة ... )معرفتاِن اثنتان / نکرتاِن اثنتاِن(هللاُ نور السمواِت و االرِض مثُل نوِره  (ٖ

ٌوِت . )معرفًة واجدًة / نکرًة واحدًة ( (4  تحتوی ُبذوُرها َعلً مقداٍر ِمَن الزُّ

 «رائَِحُة هِذِه الشجرِة الشجرِة کرٌهٌة َتهَرُب منها الحٌواناُت »ما هو الصحٌح عن المفردات:  -ٕٓ

 ( الشجرة : اسم ، مفرد مونث ، معرفه علم / خبر ٕبتدا              رائحة : اسم مفرد مونث ، معرفه بال / م (ٔ

 ( الحٌوانات : اسم، الجمع المونث / مضاؾ الٌه4( کرٌهة : اسم ، مفرد مونث ، نکرة / خبر                     ٖ
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 چهارممخصوص اعراب مضارع درس تست 

ٌَهدی َمن هو کاذٌب َکّفاٌر ( »*ٔ  *«ِانَّ هللاَ ال

 ( همانا خداوند کسی را که دروؼگو و بسٌار کافر است هداٌت نمی کندٔ

 ( همانا خداوند کسی را که دروغ می گوٌد و کافر است را هداٌت نمی کندٕ

 ( ٌقٌناً خداوند کسانی که دروؼگو و کافر هستند را هداٌت نمی کند.ٖ

 نخواهد کرد. ( قطعا خداوند آن کسی را که دروغ می گوٌد و کافر است را هداٌت4

نَفعوا  الّناَس ( »ٕ ٌَ  !«إذا کان الّطّلب بعٌدٌَن عن َثقافِتهم االسّلمٌة لن 

 ( هرگاه دانش آموزان از فرهنگ اسالمی دور شده اند به مردم سود نرسانده اندٔ

 جوٌان از فرهنگ اسالمی خود دور باشند به مردم سود نخواهند رساند( زمانی که دانشٕ

 ٌان از تمدن اسالمی دور بودند به مردم سود نخواهند رساند( وقتی که دانشجوٖ

 ( اگر دانشجوٌان از فرهنگ اسالمی خود دور بشوند مردم از آنها سود نخواهد برد4

 « :ما کان الّطّلب َخِجلوا ِمن عملهم القبٌح حتی شاَهدوا نتٌجَة االمتحانات( »ٖ

 ٌجه امتحانات را دٌده اند( دانش آموزان از کار زشت خود پشٌمان نبودند که نتٔ

 (دانش آموزان زمانی که نتٌجه آزمون ها را دٌدند از کار زشت خود پشٌمان شدندٕ

 ( دانش آموزان از کارهای زشت خود پشٌمان نشدند تا اٌنکه نتٌجه آزمون ها را دٌدندٖ

 دند.( دانش آموزان از کار زشت خود شرمنده نشده بودند تا اٌنکه نتٌجه امتحان ها را د4ٌ

ٌّن الصحٌح :4  ( ع

ٌّارتکُم ِانَفَجر ؟ کدام ماشٌنتان تاٌرش منفجر شد؟ٔ  ( اَیَّ إطاٍر ِمن س

 ( کٌَؾ ِاسَتَطعُتم اَن َتحلُّوا ُمشکِلَتکُم ؟ چگونه توانستٌد مشکالت خود را حل کنٌد؟ٕ

 ( کم کانت الساعة عنَد إنفجار االطار ؟ ساعت چند تاٌر منفجر شد؟ٖ

ٌّارة فی ذلک الوقت؟ درآن زمان چه کسی ازشما ماشٌن را می راند؟(َمن کاَن منکم 4 ُسوُق الّس ٌَ 

ٌّن الصحٌح عن مفهوم عبارة 5 ٌَسَمَع »( ع  !«ِمن أخّلِق الجاهل االجابُة قبلَ اَن 

 ( ندانستن عٌب نٌست ، پرسٌدن عٌب استٕب                                 جِ ( إسَتِمع ُثمَّ اَ ٔ

 ( چودانی وپرسی سوالت خطاست.4بود مانند دٌدن                   ( شنٌدن کی ٖ
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ٌّن 6  : الخطؤ(  ع

 فَرحنَ ٌَ ( َتفَرحَن           لکِی ٕ    ( تقولوَن           حتی تقولوا                 ٔ

ذَهَب                          ٖ ٌَ ذَهُب            اَن  ٌَ ٌَجلِسوَن         4( ٌَجلُِسوَن     (   لن 

ٌّن العبارة الّصحٌحة :7  ( ع

علَمُه هللإ( ِان تدرسون َتنَجُحوا                                ٔ ٌَ  ( ما تفعلوَن من الخٌرات 

 ( ال ترَفعوا اصواَتکُم حّتی الُتسَمَع من بعٌد4( عسی اَن تکرهوَن شٌئاً و هو خٌٌر لکم           ٖ

ٌّن عبارًة لَ 8  فٌها من الحروؾ الناصبة : ٌسَ ( ع

ٌَحکَُم هللاُ بٌننا ( »ٔ  «عسی اَن ُتِحّبوا َشٌئاً و هو َشٌر لَکُم( »ٕ«         ِاصبِروا حتی 

 «ِاسَتِمعوا َمواعَظ الوالدٌِن لِتحصلُوا علی تجارب قٌّمٍة ( »4«             لٌََس االنسان ِااّل ماَسعی ( »ٖ

 ( عٌن الّلم الناصبة9

 فی المسجد ( المومنوَن لٌعبدوا هللإالمومنون الی المسجد لٌعبدوا هللا            َهَب ( ذَ ٔ

ٌُساِعُدنی لِتکمٌل هذا البناء؟ !4( االمم المسلمة لتستٌقظ  ِمن َنوِم الؽفلة             ٖ  ( َمن 

ٌّن المناسب للفراغ ٓٔ ُد لِهوالِء علی اَن .... صدٌقاتِهنَّ باالسماء الحس»( ع   «نة ُنإکِّ

ٌُلَقِّبَن                   ٕ( ُتلَقَِّب                       ٔ  ( ُتلَقِّبوا 4( ُتلَقِّبَن                    ٖ( 

 فی استخدام الفعل المضارع : الخطؤعٌن (ٔٔ

ِحُب علٌنا اَن الَنرَفُع أصواتنا فوَق صوِت والَدٌنا أبداً  (ٔ ٌَ 

ٌَرَحَمُهم  (ٕ ٌَسَتؽفروه لِ ٌَهم و اَن  ٌُعط ٌَسؤلوهُ لِ  أَمَر هللاُ المسلمٌَن اَن 

ٌَسَهرَن الّلٌالً فی المستشفً. (ٖ  الممّرصاُت نساٌء لِ

ٌُِحبُّ المتکّبرٌَن و علٌنا اَن ال َنرَفَع أصواَتنا فوَق َصوٍت ُمخاَطٍب . (4  ِانَّ هللاَ ال 

داً  َنحُن َنطلُبُ »ما هو الصحٌح للفراغ ؟: (ٕٔ ٌِّ  .«ِمنکُم اَن ............. َج

 ( َتدُرُسوا4( َتدُرسوَن               ٖ( َدَرسُتم                       َٕدَرسوا                  (ٔ

ٌِّن فعّلً مضارعاً (ٖٔ ٌُوَجُد ع  : تؽٌٌٌر فی آِخِرهال

ٌَذوَق منها کؤساً  (ٔ ٌَطلُُب الکرامَة حّتی  ُه   ِانَّ

َتَخلَّصَن منها ما َبَحَثت الطالباتُ  (ٕ ٌَ  َعن َحلٍّ لهذه المسائِل لِ

 «لَن َتنالوا البِِّر حّتی ُتنِفقوا ِمّما ُتِحبُّوَن » (ٖ

قَطَع کالَم ُمَعلِّمه (4 ٌَ ُب لَن   التلمٌُذ الُمودَّ
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 ؟ أکَثرُ أیُّ عباَرٍة فٌها الفِعلُ المضارُع (4ٔ

 «ِحبُّوا شٌئاً و هَو َشٌر لَکُم و َعسَی اَن َتکَرهوا شٌئاً و ُهَو خٌٌر لَکُم و َعَسی اَن تُ »  (ٔ

 «ِان اَحَسنُتم اَحَسنُتم ألَنفُِسکُم » (ٕ

علَمُه هللاُ »  (ٖ ٌَ  «ما َتفَعلوا ِمن َخٌٍر 

بلُُؽُه الکاذُب ِباحتٌِالِه . (4 ٌَ بلُُػ الصادُق ِبصدِقِه ما ال  ٌَ 

ٌّن (5ٔ  ؟ الخطؤَع

ٌُساِعدوَننً            (ٔ ٌَنُصرَ 4انی                لُِتحبّ ( ٖ( اَن َتسؤَلَنً            ٕاَن   نً( َحّتی 

ٌّن الّصحٌح :(6ٔ  ع

ذَهبَن ٕاَن ُتجاِهدٌَن                                   –ُتجاهدٌَن  (ٔ ٌَ ذَهبنَ  –(  ٌَ  اَن 

فَرحَن ٖ ٌَ فَرَح                                           –(  ٌَ  لَن َتحَزن -( َتحَزنُ 4اَن 

ٌّن الصحٌَح َعن َنوَع االفعاِل فی العبارِة علی الترتٌِب :  -(7ٔ ٌَجلَِس ُکلُّ » ع ُب َحَضُروا و َطلََب االستاُذ ِمنهم اَن  الطّلَّ

 « واِحٍد ِمنهُم فی زاوٌٍة ِمن قاعِة االمتحان 

 ماضی -ماضی -( ماضیٕمضارع                                    –ماضی  –ماضی  (ٔ

 ماضی -امر -( مضارع4ماضی                                       -رعمضا -( ماضیٖ

ٌّن ا -(8ٔ  لوا َکّلَم هللا »ؤ َعن الکلمات الّتالٌة : لخطع ٌَُبدِّ  «ٌُرٌدوَن اَن 

 مزٌد ثالثی من باب افعال –ٌُرٌدون: فعل مضارع ، سوم شخص جمع  (ٔ

لُوا : فعل مضارع  (ٕ َبدِّ ٌُ  ثالثی من باب تفعٌلسوم شخص مفرد ، مزٌد  –اَن 

 جامد      -مفرد مذکر –هللا : اسم  (ٖ

 معرفه به اضافه –جامد  –َکالم : اسم  (4

ٌّن الصحٌَح عن الکلماِت التالٌة :  -(9ٔ  «لَن َتنالوا البِرَّ حّتی ُتنفِقوا ِمّما ُتِحبُّونَ »ع

 مزٌد ثالثی ، مبنی للمعلوم –لَن َتنالوا : فعل مضارع ، دوم شخص جمع  (ٔ

 معرفه به ال / مضاؾ الٌه –مفرد مونث  –: اسم  اَلِبرَّ  (ٕ

 مزٌد ثالثی ، مبنی للمعلوم –حّتی ُتنفقوا : فعل مضارع ، دوم شخص جمع  (ٖ

 مزٌد ثالثی ، مبنی للمعلوم –ُتحبُّوَن : مضارع منصوب ، دوم شخص جمع  (4

ٌّن الصحٌح فی تحلٌل الکلماِت الّتالٌة :  -(ٕٓ  «صوَرَتها اٌاَم ِصَؽریساَفرُت إلی قرٌٍة شاَهدُت »ع

 سافرُت : فعل ماضی ، اول شخص مفرد ، مجرد ثالثی  (ٔ

 معرفه –قرٌٍة : اسم ، مفرد مذکر  (ٕ

 مزٌد ثالثی    –شاَهدُت : فعل ماض، مبنی للمعلوم  (ٖ

 نکره –مفرد مونث  –صوَرة : اسم  (4
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 تست های چهار گزٌنه ای عربی ٌازدهم انسانی )کاردرمنزل(

 درس چهارم

ِن  ٌِّ  (:8-ٔاألَصحَّ َو األَدقَّ فً الَجواب )َع

ٌَِّة. -ٔ لوها إلَى َكلِماٍت َقرٌَبٍة ِمَن اللَُّؽِة الَعَرب خٌلََة ِوفقاً أِللِسَنتِِهم َفَبدِّ نِطُق الَعَرُب الَكلِماِت الدَّ ٌَ "" 

ی نزدٌک به زبان الؾ( عرب واژگان وارد شده را بر اساس زبان هاٌشان به زبان می آورند، پس آن ها را به واژگان

                    .عربی تبدٌل کنٌد

ب( عرب واژگان وارد شده را بر اساس زبانشان تلفّظ می کنند، پس آن ها را به واژگانی نزدٌک به زبان عربی تبدٌل 

   .کردند

ٌک به زبان ج( عرب واژگان وارد شده را بر اساس زبان هاٌشان به زبان می آورند، پس آن ها را به واژگانی نزد

                         .عربی تبدٌل کردند

د( عرب واژگان وارد شده را بر اساس زبان هاٌشان به زبان آوردند، پس آن ها را به واژگاِن نزدٌک به زبان عربی 

   .تبدٌل کنٌد

لوا الهدؾ.""َبعَد اْنِضماِم َهَذا الّّلِعِب إلَى َفرٌِق بِرسبولٌس، ُهم َتَخلَّصوا ِمن َبعِض  -ٕ  الَمشاِكِل َو َسجَّ

 د از اٌنکه اٌن بازٌکن به تٌم پرسپولٌس اضافه شد،  برخی مشکالت آن ها رفع شد و به هدؾ رسٌدند.الؾ( بع

 ب( بعد از افزودن اٌن بازٌکن به تٌم پرسپولٌس ، آن ها از مشکالت قبلی خود رها شدند و به هدؾ رسٌدند.

 تٌم پرسپولٌس، آن ها از مشکالت رها شدند و گل را ثبت کردند. ج( بعد از پٌوستن اٌن بازٌکن به

 د( بعد از اٌنکه اٌن بازٌکن به تٌم پرسپولٌس پٌوست، آن ها از برخی مشکالت رها شدند و گل را ثبت کردند.

 "َعلٌَُكم أن َتعلَموا لَن نسَتطٌَع أن َنِجَد لَُؽًة بِدوِن َتباُدِل الُمفَرداِت." -ٖ

 ت که ٌاد بگٌرٌد که نمی توانٌم زبانی را بدون جابجاٌی واژگان بٌابٌم.( ضروری اسالؾ

 .ب( الزم است ٌاد بگٌرٌد که نتوانستٌم زبانی را بدون جابجاٌی واژگان بٌابٌم

 .ج( باٌد بدانٌد که نخواهٌم توانست زبانی را بدون جابجاٌی واژگان بٌابٌم

 .بدون جابجاٌی واژگان بٌابندد( باٌد آموزش دهٌد که نخواهند توانست زبانی را 

ِة." -ٗ ٌَّ ِة بِاللَُّؽِة العرب ٌَّ ٌِّن لِلتَّّلمٌِذ أبعاَد َتؤثٌِر َنقِل الُمفَرداِت الفارس حٌح: "َب ٌِّن الصَّ  َع

 دانش آموزان ابعاد تؤثٌر منتقل شدن واژگان فارسی به زبان عربی را بٌان کن.الؾ( به 

 منتقل شدن واژگان زبان فارسی به زبان عربی آشنا کردند.دانش آموزان را با ابعاد تؤثٌر ب( 

 دانش آموزان ابعاد تؤثٌر منتقل شدن واژگان زبان فارسی به زبان عربی را بٌان کرد.ج( به 

 دانش آموزان با ابعاد تؤثٌر منتقل شدن واژگان فارسی به زبان عربی آشنا شدند.د( 
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ٌِّن  -٘  . الخطؤَع

ٌُرٌُد هللاُ لٌَِ   داوند نمی خواهد تا شما را در حالت بحرانی قرار دهد. جَعَل َعلٌَُكم ِمن َحَرٍج: خالؾ( ما 

: واژگان عربی ًّ ِة بَِسَبِب العاِمِل الّدٌن ٌَّ ُة ِفً اللَُّؽِة الفارس ٌَّ ٌَزداُد الُمفَرداُت الَعَرب در زبان فارسی به خاطر عامل دٌنی  ب( 

 افزاٌش می ٌابد.

ٌَحَتو َبَة: کتابی را که شامل واژگان فارسی عربی شده است بنوٌسٌد.ج( ألِّفوا ِكتاباً  َة الُمَعرَّ ٌَّ  ي الَكلِماِت الفارس

لوا  هِذِه الُحروَؾ إلَى ُحروٍؾ َقرٌَبٍة ٍمن َمخاِرِجها: اٌن حروؾ را به حروفی نزدٌک به محّل تلّفظ آن ها تبدٌل  د( َبدِّ

 کردند.

ٌِّن ما ُهَو َؼٌُر الُمناِسب فً ال -ٙ فُُن."َع  َمفهوِم : "َتجري الّرٌاُح بِما ال َتشَتهً السُّ

 د کشتی آنجا که خواهد خدای/وگر جامه بر تن درد ناخدای الؾ( بر  

ٌَكون   ٌَقوَل لَُه ُكن َف  ب( إّنما أمُرهُ إذا أراَد َشٌئاً أن 

 ج( خدا وقتی نخواهد عمر دنٌا سر نخواهد شد/گلوی خشک صحراٌی به باران تر نخواهد شد            

 د( باد آورده را باد می برد    

حٌح َعلَى َحَسِب الواقِِع. -7 ٌِّن الصَّ  َع

ُة قٌ َبٌة.                                 ب( الِفضَّ ٌِّ َهب.                                                                                                   الؾ( الّدٌباج ِعطٌر لَُه رائَِحٌة َط  َمُتها أفضُل ِمن الذَّ

خٌلََة ِطبقَ  ٌَّر أصواُتها.   د( َنَطَق الَعَرُب الكلِماِت الدَّ ٌِّة لَم َتَتَؽ ِة فً العرب ٌَّ  َنتِِهم.ألسِ  ج( َبعَد ُدخوِل الَكلِماِت الفارس

َة. " -8 ٌَّ ُة اللَُّؽَة العرب ٌَّ ًِّ َدَخلِت ............... الفارس حٌح لِلَفراغ: "................ الَعصِر الجاِهل ٌِّن الصَّ  َع

 ألفاظ -الَكلِمات                د( إذا  –الُمفردات        ج( ِعنَدما  –اللُّؽات            ب( ُمنُذ  –الؾ( َحٌُث 

 (:ٕٔ-9نَّصَّ الّتالً بِدقٍَّة ُثم أِجب َعن األسئِلَة)إقرأ ال

اِت الّتً َنراها خارَج المنزِل لٌَست إاّل نتٌَجًة لِلبذر األ ٌّ ٌّة لِلَمرأِة، عناٌُتها بِاألسرِة. فإّن األخّلق ّوِل الّذي إنَّ أّول َمسإول

 َزَرعْتُه األمُّ فً البٌِت. َفاألمُّ ترِسُم فً 

ًَّ لأِلّمِة ُهو تربٌُة البِنِت. إضافًة إلى ذلك ذهِن الّطفِل الؽاٌ بُِعها فً حٌاتِِه َو لِذلك َنعتقُِد أنَّ اإلصّلَح الحقٌق اِت الّتً َسٌتَّ

اِت األخَرى لِلمرأِة  ٌّ  َفِمن المسإول

ِة، َو ِمن أفضلِها ُمكاَفَحُة )مبارزه( الفقر و ُمكاَفَحُة الجهِل  ٌّ  َو ُمكاَفَحُة المرِض.ُمشاركُتها فً الخدماِت االجتِماع

ٌّة هً الّتً ................. . -9  األمُّ الِمثال

ٌّة.            ب( ُتكاِفُح األمراَض َو ُتصبِح طبٌبًة و َتتُرُك تربٌَة أطف ٌِّة َو األسر ٌّاِت االجتماع  الِها.الؾ(َتجَمُع بٌَن المسإول

ٌَكوَن لَها أ قوُم بِتربٌِة أوالِدها.ج( ال َتعَمُل خارَج البٌِت و ُتحبُّ أن  ٌَ ٌِّة َو  ٌّاِت االجتماع  والٌد َكثٌروَن. د( ال َتهَتمُّ ِبالمسإول
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ِن  -ٓٔ ٌِّ ؟ َع  .الَخَطؤكٌَؾ َتَتحقَُّق ُمكاَفحُة المرِض ِمن جانِِب األمِّ

 األِطّباء.الؾ( حٌَن أصَبَحت طبٌبًة َو عالََجِت األمراض.                  ب( إذا مرَض الّطفل َو عالََجُه 

 ج( إذا َعلّمت أبناَءها االجتِناَب َعن الَجراثٌِم.                     د( حٌَن قامت ِبتربٌِة طفلِها سالِمًة.

ُع ............. سعٌدة ُرّبما ............. ُجرماً". -ٔٔ َتمتَّ ٌَ حٌح لِلفراغ: "إن كاَن ...........  ٌِّن الصَّ  ع

ٌَقوم بـِ  قُم بـِ     ج( المنزل/بؤخالق/لم ٌنَتِشر   د( المجرم/بؤسرة/لَم ٌرتِكب     الؾ( الطفل/إمرأة/ ٌَ  ب( اإلنسان/َثقافة/لَم 

ٕٔ- . حٌح عن َمفهوِم الّنصِّ  ماُهَو الصَّ

ٌّة دوِر األمِّ فً إصالِح الُمجَتمع       الؾ( احتراُم األمِّ فً الُمجَتَمع                                 ب( أهّم

ٌّة تربٌة الَبنٌن فً َتقّدِم الُمجَتمعج(   اخِتصاُص الّتربٌة ِبالَبنات                                د( عدُم أهّم

ٌِّن الُمناِسب فً الَجواب )  (:ٕٓ-َٖٔع

ماواِت َو األرِض َمَثلُ نوِرِه َكِمشكاٍة فٌها مِ  -ٖٔ صباٌح الِمصباُح فً َكم اسماً َنِكرًة فً الِعبارِة التالٌِة: "هللاُ نوُر السَّ

" جاَجُة َكؤنَّها كوَكٌب ُدّريٌّ  ُزجاَجٍة الزُّ

 ج( أرَبَعة                           د( ِسّتة                    الؾ( َثالثة                             ب( َخمَسة

ٌِّن ما ُكلُّ أسمائِِه َمعرفٌة )َحَسَب الَقواِعَد الَّتً َقَرأَتها(. -ٗٔ  َع

َبَة. ٌَشتِمُل الُمفرداِت المعرَّ ًٌّ باُبها.           ب( رأٌُت قاموساً   الؾ( قاَل رسول هللا)ص(: أنا مدٌَنُة الِعلم َو عل

ٌُنَتَفُع ِبعلِمِه خٌٌر ِمن ألِؾ عابٍد.  ج( ما رأٌُت أَسداً فً هذه الؽاَبِة.                                     د( عالٌِم 

ٌِّن فعّلً  -٘ٔ .َع ًّ   ما لَُه َمعَنى الُمضارع اإللتزام

 ًٌّ ٌِّداً.                                   ب( َتباُدُل الُمفردات بٌَن اللُّؽاِت َطبٌع ًٌّة.الؾ( ال ُتجٌبوا َقبَل االِسِتماِع  َج ٌَجَعلَها َؼن  لِ

 د( ماِعنَدنا قُدرةٌ َحّتى ُنساِعَد لِلفُقراِء.        ج( ال َتظلِم َكما ال ُتِحبُّ أن ُتظلََم.                               

ٔٙ- . ًّ ُدلُّ َعلَى الَمستقَبِل الَمنف ٌَ ٌِّن فِعّلً   َع

ِل الُمإِمنونَ  تَوكَّ ٌَ   الؾ( قالَت األعراُب آَمّنا قُل لَم ُتإِمنوا َو لِكن قولوا أسلَمنا                  ب( َعلَى هللِا َفْل

عَملوا وَ  ٌَ ٌؤسوا ِمن ُمساَعَدِة اآلَخرٌَن.             د( َو َعَسى أن َتكَرهوا َشٌئاً َو ُهَو َخٌٌر لَُكمج( ُهم لَن  ٌَ  ظاِئَفُهم َحّتً 

َتناولُ العشاُء َو َفجؤًة َسِمعوا الّصوَت الَعجٌِب َو أسَرعوا  َخَطؤً َكم  -7ٔ ٌَ فً هذه الِعبارِة: "َجلَسوا َعلَى المائَِدٍة حّتى 

 إلٌَها."

 َثالث                          ب( َخمس                 ج( أربع                           د( ِستّ الؾ( 

: "أرَسلنا إلَى  -8ٔ ِن الّصحٌح فٌما أُشٌَر إلٌِه بَِخطٍّ ٌِّ سولَ." فِرعونُ َرسوالً َفَعصى  فِرعونَ َع  الرَّ

 فاعل  -فاعل          د( خبر  -ج( مجرور            مفعول  -فاعل                  ب( مضاؾ الٌه  –الؾ( فاعل 
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 َكم اسماً َمعِرَفًة فً هذه الِعبارِة )َحَسَب الَقواِعَد الَّتً َقَرأَتها(:   -9ٔ

َمنِ  ٌَ ٌٌَّن فً الِعراِق َو ال ٌة َكثٌَرةٌ ِبَسَبِب التِّجاَرِة َو ُدخوِل اإلٌران ٌَّ ِة ألفاٌظ فارس ٌَّ  ""َقد ُنِقلَت إلَى الَعَرب

 الؾ( َخمس                            ب( أرَبع                          ج( ِسّت                        د( َسبع

ِن الفاِعل َعلَماً. -ٕٓ ٌِّ  َع

ٌّاحاً ِمن ُدَوِل ال ٌَجِذُب َقبُر كوروش ُس  عالَِم.                    الؾ( لِلفٌروزآبادّي ُمعَجٌم َمشهوٌر ِباْسِم القاموِس.                ب( 

َة قابوس. مُة الٌونسكو قُبَّ لَت ُمَنظَّ  ج( أنَزَل هللاُ القُرآَن فً َشهِر َرَمضاَن.                           د( َسجَّ

 

 

 چهارمکنکورکتابهای قدٌم متناسب بادرس تست های 

ٌّن األصّح و األدق فی األجوبة للترجمة أو التعرٌب  َع

 هللا علٌنا خزائن علومه و ٌفّتح ابواب رحمته :(َقد نشر ٔ

 الؾ(خداوند گنجٌنه های علومش را بر ما گشوده است و درهای رحمتش را بر ما باز می کند.

 ب(خداٌا گنجٌنه های علوم را بر ما بگشای و درهای رحمتت را بر ما بازفرما .

 را بر ما باز خواهد کرد. ج(خداوند گنجٌنه های علومش را بر ما می گشاٌد و درهای رحمتش

 د(خداوند گنجٌنه ی علومش را بر ما باز کرده و درهای رحمت خود را بر ما باز می کند .

 (ّعٌن الصحٌح :ٕ

 الؾ(لم ٌکن هناک ذئٌب : گرگ آنجا نبود . ب(اولئک الطالبات ، محترمات ُ :آنهادانش آموزانی محترم هستند 

 کسی به کمک اٌن چوپان نٌامد . ج(ما ذهب احٌد لِمساعدة ذلک الراعی :

ٌَُؽِرُد علٌها الطٌور:اٌن درخت بلندی است که پرندگان بر آن آواز می خوانند.  د(هذه شجرةٌ باسقة ٌ 

 (2ٕ)سراسری هنر  «اللُهَم قد وهبتنی کلّ ما کنت ؼٌر مستؤهل له، ألنَّ فضلک ٌشمل کلّ عبادک» ٖ

 عطا کرده ای، زٌرا لطؾ تو همه بندگانت را شامل  می شود.( خداٌا: هر آن چه سزاوار آن نبودم به من ٔ

 ( پروردگارم: آنچه را شاٌسته ی آن بودم به من داده ای، چون بخشندگی تو شامل همه بندگان است.ٕ

 ندگانت می شود.ب( پروردگارا: به من می دهی همه ی آن چه را شاٌسته ی آن نٌستم، زٌرا فضل تو شامل همه ٖ

 من عطا کن هر چٌزی را، حتی اگر سزاوار آن نباشم چون مهربانی توبه همه بندگان رسٌده است. ( خداوندا: بهٗ
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   «هإالء شاعرات و لهّن أشعار ذات عاطفة نافذة و شعور عمٌق(» ٗ

 (اٌنها شعرائی هستند که اشعارشان دارای عاطفه ای نافذ و احساساتی عمٌق است ٔ

 ه عاطفه ای نافذ و احساسی عمٌق دارد (اٌنان شاعر هستند و اشعاری دارند کٕ

 (اٌن شاعران را اشعاری است با عاطفه تؤثٌر گذار و احساس عمٌق ٖ

 ( اٌن شعرا اشعاری دارند با عواطؾ تؤثٌر گذار و احساسی عمٌقٗ

ٌّن النکرة: ٘  ( ع

 األوقاِت! ( کالم الّرجل مٌزاُن عقله فی أکثرِ ٕ( العامل الّنشٌط ٌحترمه جمٌع الّناس!       ٔ     

ٌّة متنّوعة!ٗ( سٌکون لقاإنا ٌوُم الخمٌس القادم!          ٖ       ( فً هذه المدٌنة محاّلٌت تجار

ٌّن العبارة الّتً فٌها النکرة: )سنجش دی 7  (9ٖ( ع

 ( کان المّعلم قد عرفه من بداٌة ِهذا األمر!  ٕ( نری آٌاِت هللا فً جمٌِع الکائنات حولنا!    ٔ 

 ( الٌوم من وظائفک إطعاُم اُختک و أداُء واجباتک!ٗ                  اَعلی َجَبٍل فی اٌران (دماوندٖ  

ٌّن العبارة ٙ  (9ٔفٌها النکرة: )آزماٌش سنجش آبان  ما جاءت(ع

 ( کّل إنساٍن ٌصبر فً المصاعب ٌدرک بصبره منزلة الصابرٌن!ٔ 

 اة! ( نحن بحاجٍة إلی إرشادات معلّمٌنا الکرام طول الحٌٕ 

 ( الٌکذب الّذي ٌعرؾ حقٌقة الدنٌا و اآلخرة!                  ٖ    

ٌّنت سقؾ ؼرفتً بمصابٌح ملّونٍة!ٗ      ( إّننی ز

ٌّن العبارة التً کلّ أسمائها معرفة: )سنجش آبان 7  (8ٙ( ع

 ( اللسان و إن کان جرمه صؽٌراً ُجرمه کبٌر!    ٔ    

ٌّاً!ٕ      ( إن کان وجهک بّشاشاً أفضل من أن تکون سخ

 ( اللّؽة المشترکة بٌن مسلمً العالم هً اللّؽة العربٌة! ٖ    

 ( علٌنا جمٌعاً أن نهدي إلی الّنآس إلی طرٌق هً أقوم لهم!ٗ    

ٌّن العبارة الّتی 8  فٌها نکره )تالٌفی (  ما جاءت(ع

 ب( الذکاء هبة ٌ وهبها هللا لؤلذکٌاء                        الؾ(شاهدنا حمٌداً ٌساعُد الفقراء  

 ج(القناعة کنٌز الٌنفد                                        د(هذا هدٌؾ ٌرٌده األبرار فی کل

 

  


