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 به مثال های زیر دقّت کنید:

فَهمِ یساعدُني في  مُعجَمٍعَن أُفَتِّشُ 

 النُّصوصِ
 به دنبال فرهنگ لغتی می گردم که مرا در فهم متون یاری کند.

 

 (جمله پس از نکره)جمله وصفیه
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ها را توصیف اند و آنآمده« طُلّاباً»و « مُعجَمٍ»به ترتیب بعد از اسم های نکره  «یَستَمِعونَ»و « یُساعِدُ»های فعل

)برای سهولت،در جزوه از نام جمله وصفیه نیز استفاده می گوییم.می جمله وصفیهها در عربی اند. به این نوع فعلکرده

 کنیم(

 کند. آید و آن را وصف میاسم نکره می ای است که بعد از یکفعلیّه هـجملغالباً ، پس از نکره  هجمل

 

برای پیدا کردن جملۀ وصفیّه باید ابتدا یک اسم نکره پیدا کنیم و سپس جمله ای که آن اسم نکره را توصیف کرده 

 شناسایی کنیم. 

 

دوست  می دهندبه درس گوش را که با دقت  دانش آموزانیهر معلمی، الدَّرسَ بِدِقَّۀٍ یَستَمِعونَ طُلّاباً کُلُّ مُعَلِّمٍ یُحِبُّ 

 دارد. 

 وصفیه است. بعد از نکره یا همان جمله  هجملـپس  کرده است؛را توصیف « طلّاباً» هاسم نکر« یَستَمِعونَ» فعل

  

 استفاده می کنیم؛ « که»حرف  وصفیه از هجملـ  هترجمـدر هنگام  

 جملۀ وصفیه نکره

 

 یَستَمِعونَ الدَّرسَ بِدِقَّةٍ طُلّاباًکُلُّ مُعَلِّمٍ یُحِبُّ 

 

هر معلمی،دانش آموزانی را که با دقت به درس گوش می دهند 

 دوست دارد. 

 تعریــف

 پس از نکرهشناخت جمله 

 نکته

برای دانلود جزوات دیگر روی اینجا بزنید
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 به تربیت کودکان پرداخته است چیست؟که تَربیَۀ األطفالِ                اسم کتابی قامَ بِ  کِتابٍما  اسمُ  

 

 

 دقت کنیم که فعل جمله،کدام اسم را توضیح می دهد. (1

نکره ی  و موصوفممکن است بعد از اسم معرفه بیاید ولی اسم نکره را توضیح دهد. یا به عبارتی بین جمله وصفیه 

  آن فاصله باشد.

 

 

است «حیوانات »بلکه در مورد  توضیح نمی دهد را « المحیط»اسم قبل از خود یعنی « ال تتحرّک»فعل  در این مثال

 که یک اسم نکره است بنا براین جمله وصفیه برای آن است.

توضیح دهد. در اینصورت دیگر جمله وصفیه و یا ممکن است بعد از اسم نکره بیاید ولی اسم معرفه ای در قبل را 

 نیست.

 

 

 نکره وصفیهجملۀ 

 نکات تکمیلي

 همحقائِبَ ونحمِلُإلی مَکتَبَۀٍ و هم یَ التّالمیذُ یذهَبُ

 به کتابخانه ای می روندان را می برند کیفهایشدر حالیکه دانش آموزان 

 أبَداً ال تَتَحرَّکُمائیّۀٌ فی أعماق المُحیطِ  حَیَواناتٌ هُناکَ

 حیوانات دریایی در اعماق اقیانوس وجود دارند که هرگز حرکت نمی کنند.

برای دانلود جزوات دیگر روی اینجا بزنید
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وط ارتباط ندارد بلکه مرب با آنوصفیه نیست چون  هآمده، جمل« مَکتبۀ» ٔ نکرهبعد از اسم « نَحمِلُ  » هجملـبا این که 

 است.« المیذالت»به 

 . نمی گرددشروع ....« فـَ وَ، ثمّ، حتّی، أنْ،  إنَّ ، أنَّ، » وصفیه با حروف( جمله -2

 ....«فِرْعَوْنُ الرَّسُولَی فَعَصَ فِرْعَوْنَ رَسُوالً إِلَى أَرْسَلْنَا»....

 فرستادیم،پس فرعون از فرستاده سرپیچی کرد.فرستاده ای به سوی فرعون 

 جمله وصفیه نیست.«فعَصی»دیگر جمله « فَـ»به علّتِ آمدنِ در آیه شریفه 

 و یَتَعَلَّمونَهکُلُّ مُعَلِّمٍ یُحِبُّ طُلّاباً یَستَمِعونَ الدَّرسَ بِدِقَّۀٍ 

 دوست دارد. و آن را یاد می گیرند هر معلمی،دانش آموزانی را که با دقت به درس گوش می دهند 

 نمی تواند جمله وصفیه باشد.«یَتَعَلَّمونَ»دیگر جمله « واو»در این مثال به علّتِ آمدنِ  

 

 

 اسمیه باشد.  هجملـوصفیه می تواند یک  هجملـ

 
 در مدرسه جشنی برپاشد که در آن پدران و مادران بودند.  فیها اآلباءُ و األُمَّهاتُ. حَفلَۀٌاِنعَقَدَت فِی المَدرَسَۀِ 

 

 

 

 نکره ۀ اسمیهوصفیجملۀ 

 بیشتر بدانیم
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والً را معم وصفیه هآمده باشد، جمل فعل ماضيقبل از آن،  ه یباشد که در جمل فعل مضارعيه وصفی هاگر جمل الف(

 ترجمه می کنیم.ماضی استمراری به صورت 

 : بِسُرعَۀ مشِییَ اًطِالب الشّارِعِ یف تُرأی

 

 راه می رفت.سرعت را دیدم که به  خیابان دانش آموزیدر 

 

رجمه تمضارع التزامی باشد و جملۀ وصفیّه هم فعل مضارع باشد، جملۀ وصفیّه را به صورت  مضارعاگر فعل اوّل  ب(

 می کنیم:   

 :فَهمِ النُّصوصِفي  یساعدُني مُعجَمٍعَن  أُفَتِّشُ 

 

 یاری کند.به دنبال فرهنگ لغتی می گردم که مرا در فهم متون 

ماضی ساده یا ماضی بعید باشند، جملۀ وصفیّه را به صورت  هر دو ماضياگر فعل اوّل، و دوم )جملۀ وصفیّه(  ج(

 ترجمه می کنیم: 

 :فِی المُسابَقَۀفازَ  العِباً تَکَلَّمتُ

 

 برنده شد( برنده شده بود.)با بازیکنی صحبت کردم که در مسابقه 

 فعل ماضی نکرهاسم  فعل مضارع(ه ) وصفیّجملۀ 

 فعل مضارع نکرهاسم  ه ) فعل مضارع(وصفیّجملۀ 

 فعل ماضی نکرهاسم  ه ) فعل ماضی(وصفیّجملۀ 

 پس از نکره هٔجملـ هٔترجمـ
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باشد، در این حالت جملۀ وصفیّه به همان زمانی که هست  وصفیّه، فعل دیگری نیامده هاگر قبل از جمل

ترجمه می شود بنابراین اگر فعل مضارع باشد به صورت مضارع اخباری و اگر ماضی باشد به صورت ماضی)ساده یا 

 نقلی(ترجمه می شود.

 :اإلنسانِیُفیدُ  کَنزٌالقَناعَۀُ 

 

 .سود می رسانداست که به انسان  گنجیقناعت 

 الدَّرسَ بِدِقَّۀٍ یَستَمِعونَ  لّاباًکُلُّ مُعَلِّمٍ یُحِبُّ طُ

 

 .دوست داردکه با دقت به درس گوش می دهند دانش آموزانی را هر معلمی،

 :أُمَّه أخیراًضاعَ  غَزالًفِی الحَدیقَۀِ 

 

 از دست داده است.است که مادرش را به تازگی  آهوییدر مزرعه 

 فی مَکتبتکُمشاهَدتُ   کِتابٍما  اسمُ  

 

 چیست؟ دیدم در کتابخانه یتانکه اسم کتابی 

 اسم نکره جمله وصفیه

 اسم نکره جمله وصفیه

 اسم نکره جمله وصفیه

 اسم نکره جمله وصفیه
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 :"لألعشابِ للوقایةِ من األمراضِ. یدلُّ بعضُ الطّیورِ العلماءِ علي الخواصِّ الطّبیِّةِ". 1

 ند.کنها هدایت می( برخی پرندگان دانشمندان را به خواص پزشکی گیاهان دارویی برای پیشگیری از بیماری1

 نمایند.ها عالمان را به خواص طبیّ گیاهان برای جلوگیری از بیماری راهنمایی می( بعضی پرنده2

 نند.کها راهنمایی میهای پزشکی گیاهان برای پیشگیری از بیماریاصیت( بعضی پرندگان دانشمندان را به خ3

 کنند.ها عالمان را به خاصیت طبی گیاهان برای جلوگیری از بیماری هدایت می( برخی پرنده4

 "في عیونِ بعض األسماکِ نوعٌ من البکتریا المُضیئةِ یستطیع الغوّاصُ أن یلتقطَ الصّوَرَ في ضوءِها.". 2

 تواند در نور آن عکس بگیرد.ها هست که غواص میعی از باکتری نورانی در چشمان بعضی ماهی( نو1

 گیرد.هایی میها عکسها باکتری روشن دارند که غواص در نور آنهای بعضی ماهی( چشم2

 تواند عکس بگیرد.ها میها باکتری نورانی وجود دارد و غواص در نور آنهای بعضی ماهی( در چشم3

 هایی بگیرد.ها عکستواند در نور آنها نوعی از باکتری روشن هست و غواص می( در چشمان برخی ماهی4

 :. عیِّن الصَّحیح3

 کند.ای دارد که مایعی طبّی ترشّح می: گربه در زبان خود غده"یّاً.یَملکُ القِطُّ غُدَداً فی السانه تُفرِزُ طِبّ"( 1

 : کالغ با صدایش به اهل جنگل در نزدیکی خطر هشدار داد."أهلَ الغابۀِ بالقُربِ من الخطرِ.یُحَذّرُ الغرابُ بِصوتِه "( 2

 : خداوند برای بندگانش چیزی بهتر از عقل تقسیم نکرده است."ما قَسَمَ اهللُ للعبادِ شَیئاً أفضلَ من العقلِ."( 3

 خواهد شما از کشورتان بیرون بروید.خبیث می : دشمن"یُریدُ العدوُّ الخبیثُ أن یُخرِجَکُم مِن بَلَدِکُم."( 4

 :. عَیِّن التّرجمة الصّحیحة4

 ( فَحَصَ الطّبیبُ أسنانَ وَلَدِه الّغیر!: پزشک، دندان پسر کوچکش را دید!1

 کنیم!( نَستفیدُ مِنْها کَدَواءِ: از آن به عنوان دارو استفاده می2
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 رای حساسیت خرید!( أشْتَری مَرهَماً لِلْحَسّاسِیَّۀ!: پمادی ب3

 چرخد!ظُنُّ رأسَ البُومۀِ یُدیرُ! گمان کرد سر جغد می( أ4

 في الحوارات التّالیة؟ الخطأ. ما هم 5

 نحن فی خِدمَتِکُم، تَفَضَّلوا.–( أَیُّـهـا السّائقُ، نُریدُ أنْ نَذْهَبَ إلَی الْمَدائِنِ. 1

 سَلمانَ الفارِسیِّ و مُشاهَدَةِ طاقِ کِسرَی. لِزیارَةِ مَرقَدِ-( لِمَ تَذهَبونَ إلَی المَدائِن؟ 2

 بِالتَّأکیدِ؛ إنَّهُ أحَدُ قُصورِ المُلوکِ السّاسانیّیینَ قَبلَ اإلسالمِ.-( هل لک معلومات عن طاقِ کِسری؟ 3

 أظُنُ المَشافَۀَ سَبعَۀُ و ثالثینَ کیلومتراً.-( کَم المسافَۀُ مِن بغدادُ إلَی هُناکَ؟ 4

 حسبَ الحقیقة: الخطأ. عیِّن 6

 ( صالةٌ علی جهلٍ خیرٌ من نومٍ علی علمٍ!2    ( یُرسلُ الغُرابُ أخبار الغابۀِ!1

 ( یحتوی الزیتونُ علی زیتٍ کثیرٍ!4   ( الوقایۀُ من األمراضِ خیرٌ من العالجِ!3

 لتکمیل الجمل التّالیة: الخطأ. عیِّن 7

 ( .......... هذه الغرفۀ صبعۀُ جدّاً!: )إنارةُ(2  )الزّیتُ(( .......... سائلٌ یُستفاد لطبخ األطمعۀ!: 1

 ( جُرح الجندیّ .......... فماتَ بعدَ قلیل!: )إلتئَمَ(4  ( خبرُ نجاح فریقنا .......... إنتباه األصدقاء!: )أثارَ(3

 . ما هو السؤال المناسب للجواب التالي؟8

 ".لزیارة مرقد سلمان الفارسیّ و مشاهدة طاق کسری"

 ( بِمَ تذهبینَ إلی المدائن؟2    کیف تذهبینَ إلی المدائن؟( 1

 ( لماذا تَذْهبونَ إلی المدائن؟4    ( متی تذهبان إلی المدائن؟3

 ن؟االکلمتان المتضادتان أو المترادفت ماجاءت. في أی عبارة 9

 ( أکبرُ الحُمق اإلغراقُ فِی المَدح و الذمّ.1
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 ها و تقدرُ أنْ تَرَی فِی التَّجاهَینِ.یتُدیرَ عَینَ( تَستَطیعُ الْحِرباءُ أَن 2

 ؛ لکن عَینها کانت ثابِتَۀٌ.مُتحرِّکٌ ها( البومَۀ رأس3ُ

 ( اآلن لیسَ الوقت المناسب لالبتعادِ أو االقتراب.4

 . عیِّن الخطأ حَولَ المَحَلِّ اإلعرابيّ لِلْکلماتِ المُعَیَّنة:10

 فاعل ←ذَهَبوا إلی أعماق البحر  الغَوّاصونَ( 2   مضاف الیه ← هــاالحِرباءُ تُدیرُ عَیْنَــیــ( 1

 خبر ← لِسانِه( جَمالُ الْمرءِ فَصاحَۀُ 4    مفعول ←الحَیَواناتِ ( صَوتُهُ یُحَذّرُ 3

 . عیّن الصّحیح في اإلشارة إلي الفاعل:11

 "بالبرّ و تنسون أنفسکم النّاسأتأْمرون "( 2   الطائر فی األماکن المتروکۀ. هذا( یسکن 1

 "الذّءب و أنتم عنه غافلون هأخاف أن یأکال"( 4   ک کثیرة.معلومات( بارک اببه فیک؛ 3

 "ذنب واحد کثیر و ألف طاعة قلیل.". کم مبتدأ في العبارة التالیة؟ 12

 ( ثالثۀ2       ( واحد1ٌ

 ( أربعۀ4       ( اثنان3

 . عیّن العبارةَ الّتي فیها المفعول:13

 ننتفعُ مِن عِلمِه. ( تَواضَعْنا لِمَن2    ( نَظَرُنا فی وَجهِ الوالدَینِ عبادَةٌ.1

 ( إغْراقُنا فی المَرحِ أکْبَرُ الحُمْقِ.4   ( شاهَدَنا اُستاذُ اللّغۀ العربیّۀ فی المَکتَبۀ.3

 ن العبارةَ الّتي جاءت فیها صیغة للمبتدأ:. عی14ِّ

 ( حُسْنُ األدبِ یَسْتُرُ قُبحَ النَّسَبِ.2    واحدٍ.( رَأیانِ خیرٌ مِن رأی 1

 ( ذَنْبٌ واحدٌ کثیرٌ و ألْفُ طاعۀٍ قلیلٌ.4   ( النّباتاتُ مُفیدةٌ لمُعالَجَۀِ أمراضٍ کثیرةٍ.3

 فیه الفاعلُ و المفعولُ معاً: لیس. عیّن ما 15
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 10  مراجعه نمایید.konkure_iran@برای دریافت جزوات و تست های استاد مسیح خواه به کانال 
 

 فی مکانِها. ( یَرمی الطفلُ النفایۀ2َ    ( الناسُ یعرفون المرافقَ العامَّۀَ.1

 ( قد یَسحَب اإلعصارُ األسماکَ إلی السماء!4    ( تنمو الشجرةُ من حبّۀٍ صغیرةٍ.3

 . میِّز التّرکیبَ اإلضافيّ في العبارات التّالیة:16

 ( العلماءُ المسلمون ألفوا کتاباً مفیدةً فی العصور الماضیۀ.2 إنَّ اإلیثارَ صفۀٌ إنسانیۀٌ یَجِبُ أن نتحلّی بها.( 1

 حْتَرِمونَ المعلّمین.الطاّلب المؤدّبون فی المدارس یَ (4  ( أرید أن أذهب إلی المکتبۀِ العامّۀ.3

 فعالً: لیسعیّن الخبر الّذی . 18

 ( ما قَسَّم اهلل للعباد شیئاً أفضل من العقل.2   "وَ اجعَل لی لسان صدق فی اآلخرین"( 1

 ( أخرَج الطّفل مالبسه من جسمه.4   ( أکبَر الحمق اإلغراق فی المدح و الذَّمّ.3

 في إعراب کلمات الجملة التّالیة: الخطأ. مَیّز 19

 "تّجاهات مُختلفۀ دونَ أن تحرَّک رأسها.تستطیع الحرباء أن تدیر عینیها فی اال"

 ( الحرباء: فاعل2      عَینَی: فاعل( 1

 ( رأس: مفعول4      ( مختلفۀ: صفۀ3

 فیه الفاعل: لَیس . عیّن ما20

 ( یَحْفَظ الشُرطیُّ الْأمنَ بِالْکاِلبِ.2   ( أحَبُّ عباد اهللِ إلی اهللِ أنْفَعُهُم لِعبادِه.1

 ( تَجذِبُ صِناعۀٌ إیرانیّۀٌ السّائحینَ مِن کُلّ العالَم.4  "أنزَلَ اهللُ سَکینتهُ علی رَسولِهِ وَ عَلَی المؤمنینَ"( 3
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