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 منت درس ترجمه 

 طراحی مترین متناسب با منت 

 متارین  و ترجمه  حل 

 کلامت معجم 

 منت اصلی درس و متارین

 درس  و متارین تحلیل نکات محل اعرابی منت 

 درس و متارین تحلیل نکات رصفی منت 

 بررسی متارین

 انسانیدوازدهم عربی  مسودرس 

 کاری از : 

 ی پور صفورا زک 

 )فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب از فردوسی مشهد(  

 محمد واعظ

 )فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب از فردوسی مشهد(  

 (☺رونایی! و)ویژه ایام ک
 99 فروردین

 با آرزوی سالمتی برای متامی دانش آموزان عزیز و معلامن گرامی 

 با ما همراه باشید : 

 کانال تلگرامی : 

 

     

 Mehmed.vaezاینستاگرام :  

 

 www.myatom.ir    در :  عربی  آزمونهای رایگان

@ArabicCollege 

http://instagram.com/mehmed.vaez
http://t.me/joinchat/AAAAAD-OXa64x4uvNKlyXw
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رُْس ال  ثالثُ اَلدَّ

 )بترصّف( ة ثالث قصص قصیر 

 سه داستان کوتاه )با تغییر(

 طفالِ اُم الْ تِ احْ  -1

 احرتام به کودکان -۱

 النَّبيِّ ؛   َم علَی. َو بْعَد لَحظاٍت جاء ابنُُه َو َسل   هِ ِعنَد رَسوِل الل   ذاَت يوٍم کاَن رَُجٌل جالِسا  

 درود فرستاد.پیامرب ر از لحظاتی پرسش آمد و ب پسروزی مردی نزد رسول خدا نشسته بود. 

 ِمْن َعَملِِه.   هِ َح رَسوُل الل  ِر فَ .َسُه ِعنَدُه ُب َو أجلَ لَُّه الْ  راَح نحَو والِدِه، فَقَب مَّ ثُ 

 او را بوسید و او را کنار خود نشاند. رسول خدا از کار او خوشحال شد.  سپس به سمت پدرش رفت، پدر 

 والِِدها.   يِّ ؛ ثُمَّ راَحْت نْحوَ ب َمْت َعلی النَّ َو بْعَد قلَيٍل جاَءْت بِنتُُه، َو َسل  

 پیامرب سالم کرد سپس به سمت پدرش رفت.  هد از مدت کمی دخرتش آمد و ب عب

ا الْوالُِد فَلَْم يَُقبِّلْها َو لَْم يُْجلِْسها ِعْنَدُه. فَانْزََعَج رَسوُل الل    ؟!« َفرُِّق بْْيَ أطَْفالَِك َم تُ َو قاَل: »لِ  هِ أَمَّ

 «؟!چرا بین کودکانت فرق می گذاری » :ا ناراحت شد و گفتاو را نبوسید و او را کنار خود ننشاند. رسول خد اما پدر 

 ُه. لَها، و أَجلَْسها عِندَ بَّ ُل و أَخَذ يَد بنتِه و قَ جُ الرَّ  ِدمَ نَ 

 .و او را کنار خودش نشاند )یا : دست دخرتش را بوسید( را بوسید  اومرد پشیامن شد و دست دخرتش را گرفت و )آن( 

ياْمُء ِبْنُت َحليَمةَ  -2  اَلشَّ

 شیامء دخرت حلیمه-۲

ياْمءُ ْخٌت ِمَن  اُ   هِ كانْت لِرَسوِل الل    .الرَّضاَعِة اْسُمَها الشَّ

 رسول خدا یک خواهر شیری به نام شیامء داشت.

ياْمُء تَْحُضُن النَّ   :ِعبُُه َو تَقوُل ال َصغريا  َو تُ   ِبیَّ کانِت الشَّ

 :کرد و می گفت در آغوش می گرفت و با او بازی میگی را در بچ پیامرب شیامء

دا    َحتیّٰ أَراُه ياِفعا  َو أْمرَدا               يا َربَّنا أَبِْق لَنا ُمَحمَّ

 ببینم   بالغنوجوان و او را تا         محمد را برای ما نگه دار !گاراپرورد                                                  

  الطُّفولَِة؛  و كاَن النبَّيُّ َشديَد التََّعلُِّق بِها ِف 

 پیامرب در کودکی عالقه زیادی به او داشت.

ْيامُء أَسرَي  ْي َن حُ  ةِ و و ف غز  امُ ي  فََمرَِّت الْ  نَِة الث اِمنَِة بَْعَد الِْهْجرَِة َوقََعِت الشَّ  ة  بَِيِد الُْمْسلِمَْي؛  ِف السَّ

 اسیر شد  مسلامنان  به دست ءشتم هجری شیامحنین در سال ه)جنگهایی با حضور خود پیامرب( روزها گذشت و در غزوه 

 يِّ ِمَن الرَّضاَعِة ... « ؛  ب خُت النَّ إّن  َلُ » : فَقالَْت لَُهم

 من خواهر شیری پیامرب هستم؛بی شک  :و به آنها گفت

قوا قَْولَها، فَأََخذوها ِعندَ فَلَْم   ،  هِ رَسوِل الل   يَُصدِّ

 ا بردند، سخن او را باور نکردند و او را نزد رسول خد

 فََعرَفَها َو أَكْرََمها َو بَسَط لَها رِداَءُه؛  

 او را شناخت و به او احرتام کرد و عبای خود را برای او پهن کرد؛  (رسول خدا)

َها مَّ ثُ  ،    قاَمِة َمَعُه ُمَعزَّزَة  أوبَْْيَ الْ   أْجلَسها َعليَِه، َو َخريَّ  الَعودِة إلَی قَوِمها ساملَة  راضيَة 
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   به قومش مختار کرد، شنتو خشنود بازگ سامل یابا عز ت همراه خودش او را بین ماندن روی عبای خود نشاند و و را سپس ا

ياْمءُ   .، َو أرَْسلَها إلَی قَوِمها بِإعزازٍ  هِ قَوَمها، فَأَْعتََقها رَسوُل الل   فَاْختارَِت الشَّ

 .قومش فرستاد به سوی ا عزت او را رسول خدا او را آزاد کرد و ب ، پسرا برگزید  ششیامء قوم

 سالِم  ها إلَی الْ دافَعْت عْن أَخيها و َدَعْت قومَ ْت و فأَْسلمَ 

 م خود را به اسالم دعوت کرد و اسالم آورد و از برادرش دفاع کرد و ق (نیز)او 

 .وامُ لَهُم فأَْسلَ  َينَّْت أَخالَق النبَّيِّ و بَ 

 .آنها اسالم آوردند بدین ترتیبتوضیح داد  پیامرب را برای آنهاو ویژگی های و اخالق 

وا ِمْن َحْولَِك﴾ْن ﴿فَِبام َرْحَمٍة ِمَن اللِه لِ   ۱59آُل ِعمران:  َت لَُهم َولَْو كُنَْت فَظ ا  َغليَظ الَْقلِْب َلنَْفض 

 .شدند  می  پراکنده   اطرافت  از   گامن   بی  بودی،  سنگدل  و  تندخو   اگر   و   شدی،  نرمخو   آنان   با   خدا  سوی  از   رحمتی  [ برکِت ]  به  پس

 الَعجوُز املُْحِسنُ  -3 

 پیرمرد نیکوکار -۳

 يَْغرُِس فَسيلََة َجْوٍز،  حا  َعجوزا  ال  ی اِم شاَهَد »کرِْسٰی أنَوِِشواُن « فَ ف یَوٍم ِمَن الَ 

 ، شتمی کا یییک کشاورز پیری را دید که نهال گردو روزی «انوشیروان  خرسو»

َب َو قاَل   !َل ِمْن ََثَرِها؟ُح، أ تأَمُل أْن تَعيَش َحتیّٰ تأکُ ال  ا الفَ ه أيُّ » :فَتَعجَّ

 ؟! از میوه آن بخوری  تا انی ب زنده  (اینقدر)ای کشاورز! آیا فکر می کنی » :تعجب کرد و گفت

 « بْعَد َعْْشِ َسنَواٍت !؟ إل    ها ل تُثِْمُر عادة  ُم أنَّ  تْعلَ لأ 

 ؟!  دهدمنی میوه  گذشت( ده سال)معمول  جز پس از  (درخت)ن که آ آیا منی دانی 

 َخروَن أَْشجارا ، فََنْحُن أَکَلْنا ِمْن َِثارِها،  فَقاَل الَْعجوُز: َغرََس الْ 

 ،خوردیم  از میوه های آنهاکاشتند و ما درختانی پیرمرد گفت: دیگران 

   َخروَن.الْ   َل ِمْن َِثارِهاي يأکُ کَ لِ  أْشجارا   َو نَْحُن نَْغرُِس 

 (ما بکاريم و ديگران بخورند       دگران کاشتند و ما خورديم) ا دیگران از میوه هایش بخورند!ی کاریم تدرختانی مما و 

 .ُح ألَف دينارٍ ْعطَی الَفال  !« َو أَمَر أْن يُ فَقاَل أَنوِِشواُن: »أَْحَسْنَت يا َشيخُ 

 (.بدهندداده شود ) ز کشاور هزار دینار به که انوشیراون گفت: آفرین بر تو ای پیرمرد و دستور داد 

َجرَةِ  :ِرحا  ُح الَعجوُز فَ فَقاَل الَفال   َع إَْثاَر ٰهِذِه الشَّ  « ! »ما أْْسَ

 اتفاق افتاد!()میوه دادن این درخت چه زود  !ه زود میوه دادچکشاورز پیر با خوشحالی گفت: این درخت 

 .ُح ألَف ديناٍر آَخرَ َفال  الی  ْعطَ فَأْعَجَب أنَوِِشواَن کالُمُه َو أَمَر َمرَّة ثانية  أْن يُ 

هزار دینار دیگر   تا دستور داد برای دومین بارو   (سخن او خوشش آمدانوشیروان از )به تعجب واداشت انوشیروان را سخنش 

 )داده شود(. به او بدهند

 لل هِ رَسوُل ا .قَْدَر ما يَْخُرُج ِمْن ََثَِر ذٰلَِك الَْغرِْس جِر ُه لَُه ِمَن ال كََتَب الل   ما ِمن َرُجٍل يَْغرُِس َغرْسا  إل  

 بنویسد پاداش شبرای آید می نهال بیرون میوه آن آنچه که از خداوند به اندازه مگر اینکه بکارد  کسی نیست که نهالی (هیچ)

  .(است نوشته و واجب کرده )ْسیعا  پاداش

 . الَْجديَدةِ ُهام يَغرِساِن فَسائَِل ف بِدايَِة َحياتِِهاَم          

        کارند.آن دو در آغاز زندگی جدیدشان نهالهایی می           
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 : اَلُْمْعَجم

 )نگهدار )أَبْقٰی ، يُبْقيأبِْق : 

 ميوه دادناَْْلْْثار : 

 ميوه دادأْْثَر : 

 )نتَْخَب )مضارع: يَْختارُ برگزيد = اِ اْختاَر : 

 آزاد كردَق : أْعتَ 

 «بِإعزاٍز: با عز ت، » گرامی داشنتعزاز : اْلْ 

 گرامی داشتأَكْرََم : 

 ماندنقاَمة : ْلا

 .است درآمده، ولی هنوز ريش در نياورده پرس نوجواىن كه سبيلشمْرَد : اَْل 

 اميد داشتأَمَل  : 

 آزرده شدَعَج : زَ انِ 

 )مضارع: يَنَْفضُّ ) ده شدپراكن:  ضَّ انفَ 

 گردواَلَجْوز : 

 در آغوش گرفتَحَضَن  : 

 : َ  اختيار دادَخَّيَّ

 دفاع كردداَفَع : 

 )دعوت کرد)مؤن ِث »َدعا « دَعْت : 

 رفت = ذََهَب راَح  : 

 ديگر جامه ها روپوش بلند و گشاد رویالَرِّداء : 

 شري خوارگیاَلرَّضاَعة : 

يخ :  يوخ» پريمرد ، پيشوااَلشَّ   «جمع: اَلشُّ

  «جمع: اَلَْعجائِز» پريمرد ، پريزناَلَعجوز : 

 برگشنت = اَلرُّجوعالَعوَدة : 

 كاشت غَرََس  :

 نهال ، كاشنِت نهالغَرْس : لا

 سنگدلغلَيُظ الَقلِب : 

  «جمع: اَلَْفسائِل» نهالاَلَْفسيلَة : 

 تندخواَلَفّظ : 

 با ... بازی كردَب : العَ 

 )ماضی: لَن  ، مضارع: يَلْيُ ) نرم شدینَت : لِ 

َع :   !چه شتابان استما أْْسَ

 )مضارع: ََيُرُّ )گذر كرد َمرَّ  : 

 گرامیامَلَُعزَّز : 

 جوان كم سالع : اَليافِ 
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 در رابطه با متن : تالیفی سواالت
 بنویسید. که از منت درس استخراج شده  را  عبارتهای زیردر قرمز رنگ نقش کلامت  -۱

 ؛  النَّبيِّ  علَیَم ُه َو َسل  ــُ ابن جاء   َرُجٌل جالِسا  کاَن  -الف

 ِمْن َعَملِِه.  هِ رَسوُل الل  َح  ِر فَ . ُب ُه الْ ـِه، فَقبَلَّ والدِ  نحوَ راَح  -ب

 ُه، ـبِنُت جاَءْت  -ج

 ؟!« َك ـأطَْفالِ َفرُِّق بْْيَ َم تُ »لِ  . ها فَلَْم يَُقبِّلْ  الْوالِدُ  -د

 .بنتِه   يدَ َخَذ  أ   و ُل جُ الرَّ   ِدمَ نَ  -هـ

ياْمءُ ِمَن الرَّضاَعِة ْخٌت اُ  هِ كانْت لِرَسوِل الل   -و  .اْسُمَها الشَّ

ياْمُء تَْحُضُن النَّ کانِت  -ز  . َصغريا   ِبیَّ الشَّ

دا  نا أَبِْق لَنا  ــَربَّ يا  -ح  أْمرَدا َو ُه ياِفعا  َحتیّٰ أَرا ُمَحمَّ

 ؛  الطُّفولَةِ ِف بِها  النبَّيُّ َشديَد التََّعلُِّق  كاَن   -ط

نَِة  ْيَن حُ  ةِ و و ف غز  امُ ي  الْ َمرَِّت   -ی ْيامُء أَسريَة   َوقََعِت   الِْهْجرَةِ بَْعَد    الث اِمنَةِ ِف السَّ  ؛  الُْمْسلِمْيَ بَِيِد الشَّ

 ِمَن الرَّضاَعِة ..يِّ ب خُت النَّ َلُ   ین  إ  -ک

قوا   لَم -ل  . هاقَْولَ يَُصدِّ

 ُه؛  رِداءَ َو بَسَط لَها   فََعرَفَها َو أَكْرََمها -م

َها -ن  ، ساملَة  راضيَة  الَعودِة إلَی قَوِمها  أو   ُمَعزَّزَة  َمَعُه   قاَمةِ الْ بَْْيَ    َخريَّ

ياْمءُ فَاْختارَِت  -س  ،   هِ الل   رَسوُل ، فَأَْعتََقها هاقَومَ  الشَّ

 سالِم  ها إلَی الْ قومَ َدَعْت  -ع

 .وامُ أَْسلَ لَهُم ف  أَخالَق النبَّيِّ َينَّْت بَ  -ف

والَ َغليَظ الَْقلِْب  فَظ ا   َت َولَْو كُْن  ...﴿ -ص  ۱59آُل ِعمران:  ِمْن َحْولَِك﴾  نَْفض 

 ،يَْغرُِس فَسيلََة َجْوزٍ  حا  َعجوزا  ال  فَ « کرِْسٰی أنَوِِشواُن شاَهَد »  -ق

 ... ، أ تأَمُل حُ ا الَفال  هأيُّ »  -ر

 « !؟  َسنَواٍت  َعْْشِ بْعَد   إل   عادة  ل تُثِْمُر  هاأنَّ  -ش

 أَکَلْنا ِمْن َِثارِها،   َنْحنُ ، فَ َخروَن أَْشجارا  الْ : َغرََس الَْعجوزُ فَقاَل  -ت

   .َخرونَ الْ   ِمْن َِثارِهاَل يأکُ يَکلِ   أْشجارا   َو نَْحُن نَْغرُِس  -ض

 .دينارٍ  ألَف  حُ الَفال  ْعطَی  !« َو أَمَر أْن يُ َشيخُ  »أَْحَسْنَت يا -ث

َع  : رِحا  ُح الَعجوُز فَ الَفال  فَقاَل  -خ َجرَةِ ٰهِذِه إَْثاَر  »ما أْْسَ  « ! الشَّ

 .آَخرَ ُح ألَف ديناٍر  ی الَفال  ْعطَ أْن يُ  ثانية   َمرَّةَو أَمَر   هُ ـأنَوِِشواَن کالمُ فَأْعَجَب  -ذ

 . ما يَْخُرُج    قَْدرَ جِر لَُه ِمَن ال  هُ الل  كََتَب  إل   َغرْسا   يَْغرُِس ما ِمن َرُجٍل  -ض

 .الَْجديَدةِ ف بِدايَِة َحياتِِهاَم ام يَغرِساِن فَسائَِل هُ  -ظ
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 وجود دارد؟  صفتدر جمله زیر چند  -۲

 .  يَْغرُِس فَسيلََة َجْوزٍ   حا  َعجوزا  ال  شاَهَد کرِْسٰی أنَوِِشواُن  فَ 

 

َع  معنی فعل »  -۳ َع » « در عبارت أْْسَ َجرَةما أْْسَ َع  ترکیب » ویید و بگ  را بنویسید«  إَْثاَر ٰهِذِه الشَّ « به  ما أْْسَ

 چه مفومی اشاره می کند؟ 

 

 زیر را بنویسید :  و مصادر باب افعال -5

قوا   - ِعُب ال تُ  -أَجلَْس  -َلبَّ قَ   -َفرُِّق تُ  -انْزََعجَ  -لَْم يُْجلِْس  -لَْم يَُقبِّْل  - َمْت َسل   افعال :- َ   أْجلَس  -أَكْرَمَ  –لَْم يَُصدِّ    - َخريَّ

وال   -وامُ أَْسلَ  -َينَّْت بَ   -دافَعْت  -ْت أَْسلمَ  -أرَْسَل  –  ْعَتَق أ  -اْختارَت َب  – شاَهَد  -نَْفض  عَ   -أَْحَسْنَت  -ل تُثِْمرُ  - تَعجَّ  - أْْسَ

 . یْعطَ يُ  -أْعَجَب 

 . إَْثارَ  -إعزازٍ   –قاَمِة الْ   – اْحرِتامُ  مصادر :-

 

 نام هر یک از مشتقات زیر را بنویسید :  -6

دا    -َصغريا     -  َحليَمةَ   –   دالْوالِ   – قلَيل      -جالِسا   -الُْمْسلِمْيَ   –   أَسريَة    –  الث اِمنَةِ   –التََّعلُِّق    -   َشديدَ   –  أْمرَدا   -  ياِفعا    –  ُمَحمَّ

ياْمءُ  - راضيَة   –  ساملَة   –ُمَعزَّزَة      - زُ جو العَ   -ُح الَفال   - َشيخُ  - َخرونَ الْ  –  املُْحِسنُ  -َغليَظ  - فَظ ا   -النبَّيِّ -رَسوُل  - الشَّ

 .الَْجديَدةِ  -آَخر – ُح الَفال   - ثانية    –ِرحا  فَ 

 

: ............ /   أطَْفال: ............ / لَحظَاٍت  مفرد جمع های موجود در منت درس را بنویسید : -7

  : ............ / َخرونَ الْ  : ............ /َسنَواٍت  : ............ / أَخالق: ............ / الُْمْسلِمْيَ  :..........اْلي ام

 : ............  فَسائِل : ............ / َِثار  : ............ /أَْشجار

 

ی و   مجهولل  افعا  درس منت در -8  پیدا کنید. را )گذرا( متعد 

 

 « از نظر معنی و قواعد رصفی چیست؟ أَثار« و » إَثارفرق بین »  -9

 

 اضافی باشد؟ -ترکیب وصفی اند یکمی تو  « َِثارِها اْلَخرونَ  » آیا ترکیب  -۱0

 

می  شکل منفی آن یگر جز ی د را به شکل « !؟بْعَد َعْْشِ َسنَواٍت  إل   ها ل تُثِْمُر عادة  ُم أنَّ  تْعلَ لأ » ی جمله آیا  -۱۱

 د و بگویید که حرص است یا استثناء ؟ر ترجمه کتوان 
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 َحْوَل النَّصِّ 

 (با کمک از منت پاسخ بدهزیر  به سوالت)  ..أِجْب َعِن اْلْسئلة التّاليِة ُمْستَعيناً ِبالنّصِّ أ. 

ْيامُء لِلُْمْسلِمَْي حَْي َوقََعْت ِف الْ  -۱  ْْسِ ؟ ما قالَِت الشَّ

   افتاد( به مسلامنان چه گفت؟شیام هنگامی که اسیر شد )به اسارت  ترجمه :

 .يِّ ِمَن الرَّضاَعةِ بخُت النَّ إّن  َلُ »: قالَْت لَُهم  پاسخ :

 ُح؟ی الَفال  ْعطَ ْن يُ أ نوِِشواُن أ َمَر أ  ْم دينارا  كَ-۲

   انوشیروان دستور داد تا چند دینار به کشاورز داده شود ؟ ترجمه :

 . ُح ألَف دينارٍ ْعطَی الَفال  أَمَر أْن يُ  پاسخ :

 ه ؟نزََعَج رَسوُل الل   ََشٍء اِ ِمْن أيِّ  -۳

 رسول خدا ار چه چیز ناراحت شد؟ترجمه : 

 .و فَرََّق بین أطفاله  َو لَْم يُْجلِْسها ِعنَْدهُ  بنته يَُقبِّْل الْوالُِد لَْم لن   پاسخ :

 ُح الَعجوُز؟ْغرُِس الَفال  ماذا كاَن يَ  -4

 کشاورز پیر چه می کاشت؟ ترجمه :

 . يَْغرُِس فَسيلََة َجْوزٍ   زُ َعجو ال حُ ال  فَ ال انَ ک پاسخ :

 ُد ِف الِبدايِة؟الوالِ  َل َمن قبَّ  -5

 آغاز چه کسی را بوسید؟پدر در ترجمه : 

 ابنَه  ُد ِف الِبدايةِ الوالِ  َل قبَّ  پاسخ :

يامُء؟  -6  َمْن هَي الشَّ

   شیام کیست؟ ترجمه :

 .يِّ ِمَن الرَّضاَعةِ بخُت النَّ اُ  هی پاسخ :

حيَح َو الَخطأ َحَسَب الَحقيَقة. ب ِ الصَّ   (   ✓ صحیح و خطا را مطابق با حقیقت مشخص کن) .َعِّيِّ

ْيامُء قَبيلََتها إِلَی اِل  -۱  ✓ . ْسالِم بَْعَد أَْن أَعتََقَها النَّبيُّ َدَعِت الشَّ

 اند.  شیام پس از اینکه پیامرب او را آزاد منود قبیله اش را به اسالم فراخو  ترجمه :

 ✓   .اُس ِمْن َحْولِهنَفضَّ الن  فظَّا لَ  )ص(  لَْو كاَن النَّبيُّ  -۲

 .  شدندمی  پراکنده شمردم از گِردبی شک بود می دل تندخو و سختپیامرب   اگر ترجمه :

 ✓     .شجاِر واِجٌب َعلٰی کُلِّ فَرٍْد ِمن اْهِتامُم بَِغرِْس الْ اَلِ  -۳

 ست.از ما واجب ا فردیبر هر توجه به کاشت درختان  ترجمه :

    .َسنَةٍ كاَن أَنوِِشواُن أََحَد ُملوِك إيران قَبَْل ِمئَِة -4

 انوشیروان یکی از پادشاهان صد سال پیش بود. ترجمه :

   .  تُثِْمُر َشَجرَُة الَْجوِز بَْعَد َسَنتَِْي عاَدة   -5

 درخت گردو معمول پس از دو سال میوه )َثر( می دهد. ترجمه :

 ✓    .َل طفاكاَن النَّبيُّ يُِحبُّ الْ -6

 پیامرب کودکان را دوست می داشت.  ترجمه :
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ِ الُْمستَثنٰی َو الُْمستَثنٰی ِمنهُ   .اِْختَِِبْ نَْفَسَك. تَْرِجْم ما يَيل، ثُمَّ َعِّيِّ

 شخص کن( : آنچه پیش روست را ترجمه کن سپس مستثنی و مستثنی منه را م )خودآزمایی( را بیازمای ت)خود

 

   88الَقَصص: َوْجَهُه ...﴾  ٍء هالٌِك إل  شی﴿...کُلُّ  -۱

 .او )وجود او(ذات هر چیزی نابود شدنی است جز ترجمه : 

 هالٌک : خرب / ـه : م.إلیهمستثنی : َوجَهـ / مستثنی منه : کلُّ شیء / کلُّ : مبتدا / شیء : م.إلیه / 

  74و   7۳ص:  َو کاَن ِمَن الْکافِريَن﴾ إبليَس اْستْکرَبَ  َن إل  هم أْجَمعو لُّ ﴿فَسَجَد املاَلئَِکُة کُ -۲

  . )شد(فرشتگان همگی شان دسته جمعی سجده کردند جز شیطان که ْسکشی کرد و از کافران بود ترجمه :

 مسترت/ اسم کان : ضمیر هو  : خرب کانَ  ِمَن الْکافِرينَ : مستثنی منه و فاعل /   املاَلئِکَةُ مستثنی : إبلیس / 

: َعْْيٌ َسِهرَتْ   كُلُّ َعْْيٍ باكيٌَة يَْوَم الْقياَمِة إل   -۳ ْت   ف َسبيِل اللِه، َو َعْْيٌ  ثاَلَث أعُْيٍ َعْن َمحارِِم اللِه، َو َعْْيٌ   ُغضَّ

 رَسوُل اللهِّ اللِه.  شيةِ فاَضْت ِمْن خَ 

از حرام های خدا  بیدار ماند ، و چشمی که  چشم : چشمی که در راه خدا ۳هر چشمی روز قیامت گریان است بجز  ترجمه :

   پوشیده شد )برهم نهاده شد(، و چشمی که از ترس خدا لربیز شد. 

: : م.إلیه /  الْقياَمِة  : مفعول فیه /  يَْوَم    : خرب /  باكيَةٌ   : م.إلیه /  َعْْيٍ   : مبتدا /    كُلُّ   کلُّ عیٍن /  / مستثنی منه :  ثالثَ مستثنی :   أعُْيٍ

ْت  : جمله وصفیه / تْ َر َسهِ م.إلیه /   : جمله وصفیهفاَضْت  : جمله وصفیه / ُغضَّ

 ماُم َعلي اَلْ بِِه.   ِوعاَء الِْعلِْم؛ فَإنَُّه يَتَِّسعُ  فيِه إل    ِبا ُجِعَل  يَضيُق  کُلُّ وعاٍء  -4

که آن )ظرف( به واسطه آن  در آن قرار داده شود تنگ می شود )فضایش پُر می شود( جز ظرف علم ؛  هر ظرفی با آنچه ترجمه :  

= برای یک دانشمند هیچ انتهایی  )ظرف علم با علم در آن پر منی شود و هر لحظه می تواند افزایش یابد )علم( فراخ می شود!

 (در علم وجود ندارد

جهول و نائب فاعلش ضمیر عل م: ف  ُجِعَل  : خرب /  يَضيُق   : م.إلیه /  وعاٍء    : مبتدا /  کُلُّ / مستثنی منه : کلُّ وعاء /   مستثنی : وعاءَ 

 : خرب إنَّ  يَتَِّسعُ  : اسم إن  / هُ ـ : م.إلیه / الِْعلْمِ  / مسترت هو 

 َغال. َمثٌَل َعَربي ُُثَ َدَب؛ فَإنَُّه إذا کَالْ  ُُثَ إلَّ کُلُّ ََشٍء يَْرُخُص إذا کَ-5

 رگاه زیاد شود گران می شود .زیاد شد جز ادب؛ که آن )ادب( ه هنگامی کههر چیزی ارزان می شود  ترجمه : 

: اسم   هُ ـ  : خرب /   يَرُْخُص اذا : مفعول فیه )قید زمان ( /  : م.إلیه /  ََشٍء  : مبتدا /  کُلُّ  شیء /  کلُّ    / مستثنی منه :  الدبَ مستثنی :  

 : خرب إنَّ   «َغالجمله ی »إذا کَُُثَ  کل  کَُُثَ : فعل ِشط /  / اسم ِشط:  إذا إن  /

 .َعطيَّةَ  َغَة الَْفرَنسيََّة إل  زَمياليت اللُّ ل تَْعلَُم  -6

  .زبان فرانسه منی دانند همشاگردیهایم بجر عطیه  ترجمه :

 : صفت الَْفرَنسيَّةَ  : مفعول /  اللَُّغةَ : م.إلیه  / ي : فاعل / زَميالتی / زمیالت / مستثنی منه : عطی ةمستثنی : 

ياضي اِت َحلَّ الطُّال   -7  .َمسأَلَة    إل  ُب َمسائَِل الر 

 .حل کردند دانشجویان مسائل ریاضی را بجز یک مسألهترجمه : 

ياضي اِت  / مستثنی منه : مسألة  مستثنی :  ياضي اِت : مفعول / َمسائَِل  : فاعل / ُب الطُّال  /  َمسائَِل الر   : م.إلیه الر 
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 .ْستِثناءِ ْل أُسلوِب اَب الَحرِص ِمنْ َميِّْز أُسلو  مَّ اْختِِبْ نْفَسَك. تْرِجِم الِعباراِت التاّليَة، ثُ 

 ، سپس اسلوب حرص را از اسلوب استثناء جدا و مشخص کن(   پیش رو را ترجمه کن  عبارتهای:    )خودآزمایی(  را بیازمای   ت)خود

نْيا إل  لَِعٌب َو لَهٌو﴾ -۱     =  حرص     ۳۲:األْنَعام ﴿َو َما الَْحياُة الدُّ

 می توان ترجمه منود( )حرص منفی را به دو شکلنکته : 

 .نیست زندگی دنیا جز بازی و ْسگرمیترجمه منفی : نوع اول = 

 .فقط )تنها( بازی و ْسگرمی است زندگی دنیا ترجمه مثبت تأکیدی : نوع دوم = 

نْيا  محل اعرابی : غ : مستثنی لَِعٌب : صفت / الدُّ  : معطوف لَهوٌ  /مفر 

    = حرص   87يوُسف:  الَْقْوُم الْكاِفروَن﴾  ل يَْيأُس ِمْن َرْوحِ اللِه إلَّ  ...﴿ -۲

 دو شکل می توان ترجمه منود()حرص منفی را به نکته : 

 .ناامید منی شود از رحمت خدا جز قوم کافر ترجمه منفی: نوع اول = 

   .ید می شود از رحمت خدا فقط )تنها( قوم کافر ناامترجمه مثبت تأکیدی : نوع دوم = 

غ  : مستثنی الَْقْومُ  : م.إلیه / اللهِ  : جار و مجرور / ِمْن َرْوحِ محل اعرابی :   : صفت الْكاِفرونَ  /مفر 

الِحاِت ...﴾ ذ الَّ  إلَّ  نساَن لَفي ُخرْسٍ ﴿إنَّ الْ  -۳  = استثناء  ۳و  ۲الَعرْص: يَن آَمنوا َو َعِملُوا الص 

 .بجز کسانی که ایامن آوردند و کارهای نیک انجام دادندبی شک انسان در زیان است ترجمه : 

 َعِملُوا  : جمله صله /  آَمنوا: مستثنی /  يَن  ذالَّ   : جارومجرور ، خرب إنَّ /  لَفي ُخرْسٍ   /)مستثنی منه(: اسم إنَّ  نساَن  الْ محل اعرابی :  

الِحاِت  : معطوف /  : مفعول الص 

ِب ف صالَِة الِ  -4  استثناء=    َجوادا   ْمِتحاناِت إل  َحََضَ َجميُع الطُّال 

 بجز جواد در سالن امتحانات حارض شدند .متام دانش آموزان ترجمه : 

ِب : فاعل/ َجميُع  اعرابی :محل    :ْمتِحاناِت الِ : جارومجرور /ف صالَِة  /(جمیع الطالب : مستثنی منه) : م.إلیه و مجرور  الطُّال 

   و منصوب : مستثنی وادا  م.إلیه و مجرور/ جَ 

  استثناء =   كُرََة الِْمنَضَدةِ  باَرياِت إل  شاَرْكُت ف َجميعِ الْمُ  -5

 در متام مسابقات بجز پینگ پنگ ِشکت کردم.  ترجمه :

  /و منصوب مستثنی : كُرََة  /(جمیع املباریات : مستثنی منه) : م.إلیه و مجرور الُْمباَرياِت  : جارومجرور/ ف َجميعِ محل اعرابی : 

 : م.إلیه و مجرور الِْمنَضَدةِ 

 استثناء=  .ناَس أَنا   اِْشرَتَيُْت أَنواَع الْفاکَِهِة إل   -6

  .انواع میوه را بجز آناناس خریدم ترجمه :

)مستثنی منه = انواع : مفعول / الفاکهة :  أَنواَع الْفاکَِهِة  /  فعل و فاعلش ضمیر بارز ُت ، در باب افتعالاِْشرَتَيُْت  محل اعرابی :

 مستثنی:  أَناناَس  م.إلیه( /

 اَل
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 التَّامرين

ُل: اَلتَّمريُن الَ  رس : ُمعَجمِ  فیلِلتَّوضيحاِت الت اليَِة  ُمناِسبَةٍ  كَلَِمةٍ  عن إبَحثوَّ  الد 

 (گردب توضیحات پیش رو رای مناسب ب کلمه ایبه دنبال ، درس فرهنگ لغتدر )

 ْمرَد اَْل =   َصبيي قَبَْل ِسنِّ الْبُلوغِ  -۱

 کودکی پیش از سن بلوغ  ترجمه :

 َق أْعَت =  ةِ َو أْخرََجُه ِمَن الُعبوديَّ   َجَعلَُه ُحر ا   -۲

 از بندگی درآوردآزاد کرد و او را  ترجمه :

نِّ  -۳    العجوز  =  اَلرَُّجُل أَِو الَْمْرأَُة الَْکبريَُة ِف السِّ

 مرد یا زن پر سن و سال   ترجمه :

  الَرِّداء   = ْوَق املاَلبِس، كَالَعباءةِ ُس فَ لَب قِطَعٌة ِمْن قاُمٍش يُ  -4

 لباسها مانند عبا پوشیده می شود    تکه پارچه ای که بالی  ترجمه :

    الَجْوز =كِْل، يُْكرَسُ لَِتناُولِها  َو َغرُي صالِحٍ لِلَ   ََثَرٌَة قِْْشُها ُصلٌْب  -5

 میوه ای که پوستش سفت و غیرقابل خوردن است و برای خوردنش شکسته می شود ترجمه :

 
 

ْ  مَّ النَّصَّ الت ايَل ؛ ثُ  اِقَْرأاَلتَّْمريُن الثّاين:   .  تَرَجَمَة الْکلَاِمِت الَحْمراءِ عْيِّ
 )منت زیر را بخوان ؛ سپس ترجمه کلامت قرمز رنگ را مشخص کن ( 

 .َمْسِجٍد. کاَن ف الَْمْسِجِد َجامَعتانِ َدَخَل رَسوُل اللِه ف  

 .پيامرب خدا وارد مسجدی شد. دو گروه در مسجد بودند

 .هُ ـلونَ ْسأ يَ َه َو عوَن الل  ، َو َجامَعٌة يَدْ  يَتََفقَّهونَ َجامَعٌة 

 .درخواست می کردندو گروهی به درگاِه خدا دعا می کردند و از او دانش فرا می گرفتند گروهی 

ا ٰهؤلِء فََيْدعوَن اللَه؛ َخرْيٍ. أ   یالَْجامَعتَِْي إلَ  کِاَل فَقاَل:   م 

ا اينها به درگاهر دو فرمودند: [ ايشان ]پس   ِه خدا دعا می کنند؛گروه در راه خوبی هستند. ام 

ا ٰهؤلِء فََيتََعلَّموَن َو َو أ   .رِْسلُْت اُ الْجاِهَل. ٰهؤلِء أفَْضُل. بِالتَّعليِم  يَُفقِّهونَ م 

ا اينان دانش فرا می گريند و نادان را   .. اينان برترند دانا می کنندو ام 

 .برانگيخته شده امبرای ياد دادن  [من[

 .َمَعُهم  قََعدَ ثُمَّ 

 .نشستآنها  سپس با 

 

 )اینک مطابق با منت به آنچه می آید پاسخ بده(  .صِّ ل َحَسَب النَّ أِجْب َعام  يَ َن َو الْ 

چرا کلمه مسجد در اولین ) َمَع أل؟ انيةِ َو ف املَرَِّة الث   ل بدوِن أ  ولیٰ ملِاذا جاَءْت کلَمُة »َمْسِجٍد « ف املَرَِّة الْ  -۱

  أصبحت انيِة ف املَرَِّة الث  لکن ها وَ  نکرة کلمة ولٰی  الْ کلَمُة »َمْسِجٍد « ف املَرَّةِ لن   (بار بدون ال و در بار دوم با ال آمده است؟

 رفة! َمع
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 )نوع این کلامت چیست(  ْوُع ٰهِذِه الْکلَاِمِت؟ما هَو نَ  -۲

 (اسم تفضیل مذکر) :  لضَ فْ ال  - )اسم فاعل از ثالثی مجرد(الَْجاِهل:  - )مصدر از باب تفعیل( اَلتَّْعليم: 

 

 )نوع این دو فعل و صیغه ها و بابهایشان را بنویس( .ِفْعلَِْي َو صيَغَتُهام َو بابَُهامالْ اُکُْتْب نَْوَع ٰهَذيِن   -۳

    باب تفع ل   - للغائبیَن)جمع مذکر غایب( – فعل مضارع : تََفقهَّونَ يَ 

 باب إفعال  –للمتکل م وحده  – فعل ماضی مجهول :  أُرِْسلْتُ 

 

 )نقش کلامت زیرخط دار را بنویس( :تْحَتها َخطي أْعرِِب الْکلَاِمِت التَّي  -4

( َخرْيٍ  /)مفعول و منصوب( : هَ الل   /)مضاف إلیه و مجرور (  : هِ الل     ُل ضَ أفْ   /)مفعول و منصوب(  :َل اهِ لجا/   )مجرور به حرف جر 

 )خرب و مرفوع(

 

   : محل إعرابی بیشرت منت 

م کان    ف الَْمْسِجدِ کاَن    / : جارومجرور    ف َمْسِجدٍ   /: مضاف إلیه  اللِه    / : فاعل  رَسوُل دخَل     َجامَعتان   /: خربمقد 

فَقاَل:  .هُ ـ /به یدعون ـ : معطوف ْسألونَ يَ َو  / : مفعول  هَ الل  َجامَعٌة يَتََفقَّهوَن ، َو َجامَعٌة يَْدعوَن  / : اسم موخ ر کان 

ا. خرب )شبه جمله(  : َخرْيٍ  ی إلَ  /  مضاف إلیه:  الَْجامَعتَْيِ  /  : مبتداکِاَل    اللهَ  / : خرب فََيْدعوَن   /: مبتدا  ٰهؤلءِ  أم 

ا  ؛ /: مفعول    / : مبتدا  ٰهؤلءِ . /: مفعول  الْجاِهَل  /: معطوف  يَُفقِّهونَ َو  /: خرب فََيتََعلَّموَن  /: مبتدا  ٰهؤلءِ َو أم 

 .َمَعُهم  /میر مسترت هو : فعل و فاعلش ض قََعدَ ثُمَّ .رِْسلْتُ اُ  /: جار و مجرور  بِالتَّعليِم . / : خرب  أفَْضُل 

 

   : نکات رصفی منت 

: فعل مضارع در باب تفع ل ، للغائبیَن )جمع مذکر غائب   يَتََفقَّهونَ   /: اسم مکان    َمْسِجدٍ  / : اسم مبالغه رَسوُل 

فعل مضارع در   : يَتََعلَّمونَ  /: مصدر است و اسم تفضیل نیست  َخرْيٍ  /یا سوم شخص جمع( ، مصدرش : تََفقُّه

مضارع در : فعل  يَُفقِّهونَ  / َعلُّمباب تفع ل ، للغائبیَن )جمع مذکر غائب یا سوم شخص جمع( ، مصدرش : تَ 

   / : اسم فاعل  الْجاِهَل  /باب تفعیل ، للغائبیَن )جمع مذکر غائب یا سوم شخص جمع( ، مصدرش : تَفقیه 

: فعل   قََعدَ  /: فعل ماضی مجهول در باب إفعال  ُت رِْسلْ اُ  /: مصدر باب تفعیل  التَّعليمِ  /: اسم تفضیل  أفَْضُل 

   ، مصدرش قُعود ماضی ثالثی مجر د

 

 )مرتادف کلامت مورد نظر را بنویس( .ص  ِعثُت « َو »أْحَسُن « ِف النَّ ْب ُمرتَاِدَف »َجلَس « َو »بُ کُت اُ  -5

 (أفَضُل ،خیر= أْحَسُن  / اُرِسلُت = ِعثُت بُ /   قََعدَ = َجلَس )

 

  بنویس()جمع مکرس  این اسامی را  سامِء:ْمَع التَّکسريِ لِٰهِذِه الْ اُکُْتْب جَ  -6

 (تعالیم =  تَعليم/  أفاضل=   أَفَضل/  َهالءو جُ  و َجَهلَة ُجه ال=  جاِهل/  رُُسل =رَسول) 
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َبِب اَلتَّمريُن الثّالُِث:  ِ الَْکلَِمَة الَْغريبََة ف کُلِّ َمجموَعٍة َمَع بَياِن السَّ  .َعْيِّ

اب    الَْياِفع -۱   ⚫   اَلِْوعاء   اَلَْعجوز  اَلَْمرَد  اَلش 

 ظرف   پیر    جوان بی ریش  جوان  جوان کم سن و سال       ترجمه :بیان دلیل با  

ْوال   اَلَْقميص  اَلُْفستان  الَرِّداء  ⚫ اَلرَّصيد -۲    الرَسِّ

    مردانه شلوار پیراهن  اس زنانه لب بالپوش  شکار       ترجمه :بیان دلیل با  

ئاب   الَِکالب ⚫ اَلَْقصري  راس فْلَ اَ  -۳    ُسوداْلُ   الَذِّ

  شیرها   گرگها   سگها  کوتاه    اسبها      ترجمه :بیان دلیل با  

ئاب  /   کلبال  = الَِکالب /  رسالف = راس فْلَ اَ                 : مفرد کلامت   سدال  =  ُسوداْلُ /   ِذئبال = الَذِّ

   َخَواتل ا ⚫ باراَلْ   ْجدادالْ   هاتمَّ اَلُ   ْخَوةالْ  -4

           خواهران  چاهها  پدربزرگان  مادران  ران  براد       ترجمه :بیان دلیل با  

 خوات = الختالبار = البرئ / ال جد  / الم  / الجداد = اُل الم هات =  /خ ال ة = الخو                     :مفرد کلامت 

 و هم   ان د! / اخوات به هم نوعرصفا به مادر انسان گفته می شو  الم هات/  (إخوان  = أخ جمع دیگر )                             نکته : 

 !اطالق می شود نیز  ها جنس                                       

   اَلثََّمر  الَُغْصن  الِْجْذع ⚫ لَْفظ  اَ   اَلِْقْْش  -5

  میوه  شاخه  تنه  غلیظ و خشن  پوست  ترجمه :بیان دلیل با  

                             !جلد = پوست انسان یا حیوان  /میوه ه یا اپوست گیْش = ق نکته : 

  اَلتُّف اح  اَلِْعنَب ⚫ الَنَّْوم  لَْجْوزاَ   لُفستُق اَ  -6

 سیب   انگور  خواب  گردو   پسته  جمه :تر بیان دلیل با  

 .َضع املرَُتاِدفاِت َو املُتَضاد اِت ف َمکانَِها املُناِسِب اَلتَّمريُن الّراِبُع: 

 ( مرتادفها و متضادها را در جای مناسبشان قرار ده) 

 

اءــاَل /     َدرَ ـــقَ   / َع ـ ـسَ ــاِتَّ   /  راءـــاَلشِّ   / ال ـغَ   بي  ـاَلصَّ    /   د 

 امل ــاَلشِّ   / اَر ــ ص /      ْوحاَلرَّ   /    أَْعطٰی   /    وامــعل اَ    / راَح 

نْيَ   /  َهَب ذَ   /   َص َرخُ   /   ع يْ البَ   َمةـالَرَّحْ  /    َح أْصبَ  /     السِّ

 اَق ـــ ض /   دــلَ وَ ال  /  أَخَذ  /     طَاعْستَ اِ   /    املَرَض   / ْي یَمال

 َص خُ َر  ≠ َغال

 ارزان شد  ≠گران شد 

اء  يْعالبَ  ≠  اَلْشِّ

 فروش  ≠خرید 

 ضاَق  ≠ َع ـاِتَّسَ 

 گ شد تن ≠وسیع شد 

 أَخَذ    ≠  أَْعطیٰ 

 گرفت  ≠بخشید 

 ْيیَمال ≠  املــاَلشِّ 

 راست ≠ چپ

    طَاعْستَ اِ  = قََدرَ 

 توانست

اءــاَل  املَرَض  = د 

 درد، بیامری 

 دلَ وَ ال = بي  ـاَلصَّ 

 پرسبچه کودک، 

 َهَب ذَ  = راحَ 

 رفت

نْيَ =  وامــعل اَ   السِّ

 سالها

 الرَّْحَمة =  ْوحاَلرَّ 

 مترح

 حَ أْصبَ  = ارَ ــص

 یدشد، گرد
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 (افعال را ترجمه کن) :تَْرِجِم الَفعال أ.   :اَلتَّمريُن الْخاِمُس 

   ْحَن:تَْقَتِ  -1

 باب افتعال مرفوعمضارع 

 پيشنهاد می دهيد 

 امر  :ْحنَ َرجاًء، اِْقَتِ 

 لطفا پیشنهاد دهید 

 انفعال  باب  ماضی  :إنَفتََح    -7

 گشوده شد 

 مضارع مجزوم : لَم یَنَفِتحْ 

 گشوده نشد 

  ِعُد:تَبَت  -2

 باب افتعال مضارع مرفوع

 دور می شوی 

 نهی :ِعدْ َت تَْب ال 

 دور نشو 

  ماضی باب تفاعل تَظاَهَر: -8

 وامنود کرد

 مضارع مرفوع منفی :ال نَتَظاَهرُ 

 وامنود منی کنیم

 مضارع مرفوع ُع:  سِ تُ  -3

 می شتابی 

 امر باب إفعال  : عْ أْْسِ 

   بشتاب

 ع لماضی باب تف  تََوکََّل: -9

 توک ل کرد

 مستقبل :َسَنَتَوکَُّل 

 کرد توکل خواهیم  

 مضارع مرفوعْعَتِذُر: يَ  -4

 پوزش می خواهد 

 افتعال مضارع مرفوعِذُر : َت أعْ 

 پوزش می خواهم 

 امر باب تفعیلْم: َعلِّ  -10

 آموزش بده 

 ی + وقایة وننـ + امر :َعلِّْمني 

 به من آموزش بده 

 ماضی باب مفاعلةقاتََل:  -5

 جنگيد

 نهی غائب  :ال يُقاِتْل 

 نباید بجنگد 

  مضارع مرفوع يَرِْجُع:  -11

 ر می گرددب

 (دمجر  )  مضارع منصوب  :ْن يَرِْجعَ لَ 

 بازنخواهد گشت 

 ْهلَك: ْسَت اِ  -6

 استفعالماضی باب 

 مرصف کرد

 اضی منفیم : ْستَْهلَکْناما اِ 

 مرصف نکردیم 

 مضارع مرفوعيَنَْجُح:  -12

 موف ق می شود 

 (دمجر  ) امر غائب :َجحْ ْن َي لِ 

 موفق شود باید 

 (اسم ها را ترجمه کن) السامَء :ترِجم ب. 

 ماضی ثالثی مجرد: کرَُبَ  -1

 بزرگ شد

 اسم تفضیل جمع :اَْلکَابِر

 بزرگان

 ماضی باب افتعال: اْحتََفَل  -7

 جشن گرفت 

 جمع مونث :اَِلْحتِفالت 

 جشن ها 

 ماضی ثالثی مجرد: نَِدمَ  -2

 پشيامن شد 

 جمع مذکر سامل  :اَلّناِدمونَ 

 پشیامن ها 

 :  اِْستََمعَ  -8

 ماضی باب افتعال

 د گوش فرا دا

 اسم فاعل جمع  :امَلُْستَِمعِّيَ 

 شنوندگان 

 گوش فرادهندگان 

  ماضی ثالثی مجرد :َعِمَل  -3

 کار کرد 

 اسم مکان  :امَلَْعَمل

 کارگاه 

 ماضی ثالثی مجرد: َغَفرَ -9

 آمرزيد 

 اسم مبالغه :اَلَغّفار

 بسیار آمرزنده 

 مجردماضی ثالثی : نرََصَ  -4

 ياری کرد 

 اسم مفعول جمع:امَلَنصورات

 ده ی شونیار زنان 

 ماضی ثالثی مجرد: لَِعَب  -10

 بازی کرد 

 جمع اسم مکان   :امَلاَلِعب

 باشگاه ها 

 ورزشگاه ها 

عَ  -5  باب تفعیلماضی : َشجَّ

 تشويق کرد 

َعة  اسم مفعول مونث :امَلَُشجِّ

 زن تشویق کننده

 ماضی ثالثی مجرد:َصُغرَ  -11

 کوچک شد 

ْغریٰ   اسم تفضیل مونث  :الَصُّ

 )زن( کوچکت 

6-  َ  باب تفعیلماضی : َعْيَّ

 مشّخص کرد 

 اسم مفعول :امَلَُعِّيَّ 

 مشخص شده 

 باب تفعیلماضی : َدرََّس  -12

 درس داد

 مصدر  :اَلتَّْدريس

 درس دادن 
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ِ الَْمَحلَّ الْعرابَّ لِلَْکلِامِت الَّتي :  دُس اَلتَّمريُن الّسا  .تَحتَها َخطي َعْيِّ

 (را مشخص کنمحل اعرابی »نقش« کلامت زیر خط دار )

 با مردم نیمی از ایامن است ( کردن و مدارا  ش)ترجمه : ساز                         .َيانِ اْل  نِصُف   الن اِس  ُمداراةُ  -۱

 : مضاف إلیه  َيانِ اْل  : خرب / نِصُف   : مضاف إلیه /  الن اِس : مبتدا / ُمداراُة محل اعرابی : 

 نادان است(  )یک دوست(  ی دانا بهرت از دوست  ی )یک دشمن()ترجمه :دشمن                 .لٍ جاهِ  َصديقٍ ِمن  َخرٌي  ٌل َعدوي عاقِ  -۲

 : صفت  جاِهلٍ : مجرور به حرف جر  / َصديٍق : خرب /  َخريٌ  ٌل : صفت /عاقِ : مبتدا / َعدوي محل اعرابی : 

 ی دوست من، هرگز سخنی بجز حق نگو( )ترجمه : ا          .أبََدا   الَحقَّ  إل    کَالما  ُقْل َحبيبي، ل تَ يا  -۳

 ستثنی / أبدا  : مفعول فیه: م الَحقَّ  : مفعول /کَالما  محل اعرابی : 

َغر  -4  دانش در کودکی مانند نقش در سنگ است( )فراگیری(  )ترجمه :              .الَْحَجرِ ِف   کَالنَّقِش الِعلُم ِف الصِّ

َغرِف ا: مبتدا /  الِعلُم  محل اعرابی :    : مجرور به حرف جر     الَْحَجرِ   : خرب )شبه جمله : جار و مجرور(  کَالنَّقِش   : جار و مجرور /    لصِّ

 ناتوان ترین مردم کسی است که از پنهان کردن رازش ناتوان باشد(   )ترجمه :.      ه  ِْس    کِتامنِ َمْن َضُعَف عَن    اِس الن    أَضَعُف   -5

/ کِتامنِ  : جمله صله /َضُعَف  : خرب / َمنْ : مضاف إلیه / اِس الن  : مبتدا / أَضَعُف محل اعرابی :   : مضاف  ِْس   : مجرور به حرف جر 

 ه إلیه / ـه : مضاف إلی

 

ريُن ال4  )اسمهای زیر را در آنچه می آید جستجو کن(     .  سامِء الت اليَِة ف ما يَلاِبَْحْث َعِن الْ أ.: ّسابعالَتمَّ

 )الَْمفعوِل َو اْسِم الُْمبالََغِة َو اْسِم التَّفضيِل َو اْسِم الَْمکانِ اِسِم الْفاِعِل َو اْسِم (

ال   :  بالغةماسم  /   ُمـ ـَـبر وزن مفعول یا :  مفعول   ماس   / بر وزن فاعل یا ُمـ ـِـ ل : فاع اسم)یادآوری ؛  بر وزن فَع 

الة    ( فِعل و َمفَعلةَمفَعل ، مَ :  مکان   ماس  /بر وزن أفَعل و فُعلَی  :   فضيلت اسم / و فع 

 

وِء...﴾  ...﴿  -۱ ارٌَة بِالس   است( به بدی  فرمان دهنده  )ترجمه : بی شک نفس ، بسیار                            5۳يوُسف:  إنَّ النَّْفَس َلم 

ارَةٌ   بالغةماسم =  أم 

ارَةٌ  : اسم إنَّ و منصوب /  النَّْفَس ؛ محل إعرابی  و  : خرب إنَّ و مرفوع /  َلم   : جار و مجرور  ءِ بِالس 

 

 ترینشان اند( )ترجمه : بدان که بهرتین برادران )دوستان( شجاع                               .َدُمُهمخواِن أقْ نَّ َخرْيَ الْ اِْعلَْم بِأ  -۲

 فضيلت اسم =  أقَْدم  / فضيلت اسم =  َخرْي 

       .ـ : خرب أنَّ و مرفوعأقَْدمُ ور / : مضاف إلیه و مجر خواِن الْ اسم أنَّ و منصوب / : َخرْيَ  ؛محل إعرابی 

                       

مِّ أکرَْبُ الُْحمِق الْ  -۳  بزرگرتین حامقت زیاده گویی در ستایش و نکوهش است()ترجمه :              .غراُق ِف الَْمدحِ َو الذَّ

 فضيلت اسم =  أکرَْبُ 

مِّ  جار و مجرور / : ِف الَْمدحِ  : خرب و مرفوع / غراُق الْ لیه و مجرور/ مضاف إ :الُْحمِق : مبتدا و مرفوع / أکرَْبُ  ؛محل إعرابی  :   الذَّ

 به مدح  معطوف

  

 )ترجمه : درخواست نیاز از فرد ناشایست آن بدتر از مرگ است(         ْهلِها أَشدُّ ِمَن الَْمْوِت.   طَلَُب الْحاَجِة ِمْن َغرْيِ أ -4

 فضيلت اسم =  أَشدُّ 
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:  ها  / ـ : مضاف إلیه و مجرورأ ْهلِ  /جار و مجرور:  ِمْن َغرْيِ  : مضاف إلیه و مجرور / الْحاَجةِ بتدا و مرفوع / : مطَلَُب  ؛محل إعرابی 

 جار و مجرور :  ِمَن الَْمْوِت خرب و مرفوع  /  :   أَشدُّ مضاف إلیه /  

 

 اگر پادشاه باشی(  هرچندی پدر و مادرت از محل نشستنت برخیز  )ترجمه : برا    .مريا  بيَك َو ُمَعلِِّمَك َو إْن کُنَت أ ل قُْم َعْن َمجلِِسَك    -5

 = صفت مشب هه أمري /= اسم فاعل  ُمَعلِّمِ  /= اسم مکان  َمجلِِس 

 خرب کان و منصوب :  أمريا   : فعل ناقصه ، اسمش ضمیر بارز َت /  کُنَت  ؛محل إعرابی 

 

   تر از روز ظلم   ختسروز عدل و داد برای ستمگر    :)ترجمه  ظلوِم.لی املَ َجوِر عَشدُّ ِمن يَوِم الْ الظ امِل أ   يَوُم الَْعدِل َعلَی  -6

 ستمدیده است(بر                                                                 املظلوم = اسم مفعول / فضيلت اسم  = َشدُّ أ   /الظ امل = اسم فاعل  

:  ِمن يَوِم : خرب و مرفوع / َشدُّ  أ  /   جار و مجرور:  الظ املِ  َعلَی    : مضاف إلیه و مجرور / الَْعدلِ : مبتدا و مرفوع / يَوُم  ؛محل إعرابی 

 : جار و مجرور  علی املَظلومِ  : مضاف إلیه و مجرور /َجوِر الْ جار و مجرور / 

 )نقش کلامت زیرخط دار را مشخص کن( .ب. أَْعرِْب ما أُشرَي إلَيِه ِبَخط  
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