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  م� درس ترجمه 
  �ارین  و ترجمه  حل 

  م� اصلی درس و �ارین
  درس  و �ارین تحلیل نکات محل اعرابی م� 

  درس و �ارین تحلیل نکات رصفی م� 
  بررسی �ارین

  دوازدهم انسانیعربی  مچهاردرس 

  
  کاری از : 

  صفورا زکی پور 
  (فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب از فردوسی مشهد) 

  محمد واعظ
  (فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب از فردوسی مشهد) 

  
  

ایام کورونایی!    )(ویژه 
  ۹۸اسفند 

  با آرزوی سالمتی برای �امی دانش آموزان عزیز و معل�ن گرامی 
  
  

  با ما همراه باشید : 
 ArabicCollege@کانال تلگرامی :   

  Mehmed.vaezاینستاگرام :  
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ْرُس الّراِبعُ   اَلدَّ
  نِظاُم الطَّبيَعةِ 
  نظام طبیعت

  تَواُزُن الطَّبيَعِة َجميٌل.  
  ه�هنگی و توازن طبیعت زیباست.

ُ حَيَواٍن و کائِناٍت    َخلََق اللُّه لِلطَّبيَعِة نِظاماً يَْحُکُم َجميَع الَْمْوجوداِت ِمْن نَباٍت وَ    خرٰی يَعيُش بَْعُضها َعلٰی بَْعٍض؛  ا
از (جمله) گیاه و حیوان و موجودات دیگر که با یکدیگر زندگی می  خداوند برای طبیعت نظامی آفرید که بر �ام موجودات 

  کنند حکم می کند؛ 
ُق التوَّازُن و اإلِ    .َو أَيُّ َخلٍَل يف نِظاِمها يُؤَّدي إلٰی تَخريِبها َو َمْوِت َمْن فيها .ْستِقراُر فيهافََیَتَحقَّ

که) در آن    یکس(نظام) توازن و ثبات در آن محقق می شود. و هر اختاللی در نظام آن منجر به تخریب و مرگ افراد (این  بنابر 
  است می شود.

ً بِّ سَ ذي يُ واِء الَّ تَلَوُُّث الهَ «  :داِت نِظاِم الطَّبيَعةِ َو ِمْن ُمهدِّ    ».َحمضيَّةً  ُب أمطارا
  .»باعث بارنهای اسیدی می شودم طبیعت : «آلودگی هوایی است که او از (جمله) تهدیدکنندگان نظ 

ثاُر ِيف اْستِخداِم املُ َو «اإلْ     ».الْکيمياويَّةِ  سمدةِ بيداِت الزِّراعيَِّة َو األْ کْ
 »سموم کشاورزی و کودهای شیمیاییو «زیاده روی در استفاده از 

ناعيَِّة َو الَْمنزِليَّةِ َو «إيجاُد  فاياِت الصِّ   ».النُّ
 و «به وجود آوردن زباله های صنعتی و خانگی» است.

اُزُن ِيف الطبَّيَعِة ِمْن ِخالِل ُوجوِد َروابطَ  مُّ ِت فََي    َو بيَئِتها،   يَّةِ بَ� الْکائِناِت الحَ   ُمتَداِخلةٍ  التوَّ
(ارتباطات متقابل) بین موجودات زنده و محیط (زیست)شان انجام می  تنیده    هم در پس توازن در طبیعت از طریق وجود روابط  

  گیرد،
ْن ظَلََم اإلْ    !التَّواُزِن ظُل�ً واِسعاً  نساُن الطَّبيَعَة يف نَشاطاتِِه الَّتي تَُؤّدي إلَی اْخِتالِل ٰهَذا َولٰكِ

  کرد. )گسرتده ایزرگی (بمنجر می شود به طبیعت ظلم انسان در فعالیتهای خود که به برهم خوردن این توازن اما 
ْ َن لِنَقر و اآلْ  بَِة لِلْبيَئةِ َعلٰی أَفْعاِل اإلْ  عَ لِ طَّ ل� نَ  دقَيقةً   قرِاءةً  ةَ القصَّ  هِ  هذِ ا   :نساِن الُْمَخرِّ

 از کارهای خرابکارانه ی برش در (حّق) محیط (زیست) آگاه شویم :و اینک باید با دقت این داستان را بخوانیم تا 
ث�ٌَة.   زارِعاً حکٰی أنَّ مُ يُ    کانَْت لَُه َمزَرَعٌة کَب�ٌَة فيها َخْرضاواٌت َو أَشجاٌر کَ

  کشاورزی ، مزرعه ای بزرگ با سبزیجات و درختانی زیاد داشت .  حکایت می شود که
  يَُرّ� يف َمزَرَعِتِه أنَواَع الطُّيوِر،   َو کانَ 

  و در مزرعه اش انواع پرندگان را پرورش می داد ،
ً یَ  الَحَظ الُْمزاِرُع أنَّ َعَدَد أفراخ الطُّيورِ  ذاَت يَومٍ    .  ْنُقُص تَدريجيّا

  به تدریج کم می شود.  جوجه ها(مالحظه کرد) که تعداد  روزی کشاورز متوجه شد
  بََدأ الُْمزاِرُع يَُفکُِّر يف َسَبِب ذٰلَِك َو يُراقُِب الَْمزَرَعَة لَيالً َو نَهارا؛ً

 و شبانه روز مزرعه را می پایید (از مزرعه مراقبت می کرد)؛ کرد اندیشیدن به  کشاورز در مورد علت آن رشوع  
ً فَالَحَظ أنَّ    رَب الَْمزَرَعِة،  سُکُن قُ ِمَن الْبوماِت تَ  َعَددا

  پس مالحظه کرد که تعدادی از جغدها در نزدیکی مزرعه زندگی می کنند ، 
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  کَب�اً َو تأْکُلُها.    فراخِ ُهجوماً فََتْهُجُم َعلَی األْ 
  حمله می کنند و آنها را می خورند ! از این رو بطور گسرتده به جوجه ها 

َر املُ    .ِمْنها، َو ٰهکَذا فَعَل َص زاِرُع التخلُّ فََقرَّ
  بنابراین کشاورز تصمیم گرفت از (ّرش) آنها خالص شود و همین کار را (هم) کرد.

َف؛    لکْرضاواِت بِاملزَرَعِة تََتَعرَُّض لِألْ زاِرُع أنَّ الخَ َو بعَد ُشهوٍر شاَهَد املُ    َو التلَّ
  که سبزیجات (داخل) مزرعه در معرض خورده شدن و نابودی قرار می گیرد؛و بعد از چند ماه کشاورز دید 

  مَر ُمراقََبًة َشديَدًة،  األْ   َب لَّ� راقَ  و
  و هنگامی که به شدت موضوع را مراقبت کرد ،

  .ْرضاواِت َو تأَکْلُهاَعلَی الخَ  هُجمُ ْقِل تَ الَحَظ أَنَّ َمجموَعًة کَب�ًَة ِمْن ِفْرئاِن الحَ 
 حمله می کنند و آنها را می خورند. دید که گروه بزرگی از موشهای کشتزار به سبزیجات 

ً کُِّر: «ملِاذاَ ازْداَد َعَدُد ِفْرئاِن الحَ فَ زاِرُع يُ أَخَذ املُ  ً  ْقِل ازْديادا   » !؟ كَب�ا
  » !: «برای چه تعداد موشهای کشتزار بسیار زیاد شده اند؟کرد اندیشیدن به رشوع  کشاورز 

  :  فََذَهَب إلٰی َخب�ِ الزِّراَعِة َو اْسَتشارَُه. فَقاَل لَُه الَْخب�ُ 
   کرد : کارشناس به او گفت :پس به نزد کارشناس کشاورزی رفت و با او مشورت 

ث�ٌَة يف ِمنطََقِتُکم !؟«  ك، َو ُهناَك بوماٌت کَ   » کيف يَکوُن ذلٰ
 » ؟!در منطقه ش� وجود دارند«چطور آن اتفاق می افتد (می باشد)، در حالیکه جغدهای زیادی  

ْصُت ِمَن الْبوماِت بَِقْتِل الَْکث�ِ ِمْنها   » قاَل لَُه الُْمزاِرُع: «إّ� تََخلَّ
 کشاورز به او گفت : «بی شک من از (دست) جغدها با کش� تعداد بسیاری از آنها خالص شدم»

يَْت َعلٰی نِظاِم الطَّبيَعِة تََعّدَي الظّالِمَ�،   قاَل الَْخبُ�: «إنََّك تََعدَّ
  ،(ظلم کردی) یکارشناس گفت : «قطعا تو ستمکارانه به نظام طبیعت دست درازی کرد

.  تََتَغّذٰی َعلٰی ِفْرئاِن الحَ  فَالْبوماُت کانَتْ     ْقِل إضافًَة إلَی الَْفراخِ
  جوجه ها از موش های کشتزار (هم) تغذیه می کردند. عالوه بر چون جغدها 
  ْقِل.  ازْداَد َعَدُد ِفْرئاِن الحَ  ِمْن أکَ�ِ الْبوماِت  ِص َو بعَد التََّخلُّ 

  و بعد از از خالص شدن از (دست) بیشرت جغدها ، تعداد موش های کشتزار (هم) بیشرت شد.
  يورَِك ال بَِقْتِل الْبوماِت؛  طُ  فاِظ َعلیٰ بِالحِ طأَ کاَن الْواِجُب َعلَيَك تَصحيَح ٰهَذا الخَ 

  می کردی نه با کش� جغدها؛   اصالحتو باید این اشتباه را با محافظت از پرندگانت 
إِِن اْسَتَمرَِّت الْحالَُة ٰهَکذا، فََسُتشاِهُد َمشاکَِل َجديَدةً    ».  ِيف الْبيَئِة الَّتي تَعيُش فيها ُمشاَهَدًة ُمْؤلَِمةً   فَ

ابراین اگر این وضعیت همینطور ادامه پیدا کند ، به شکل دردناکی مشکالت جدیدی را در محیطی که در آن زندگی می  بن
  کنی خواهی دید.»

َر الُْمزاِرُع الِْحفاَظ َعلَی األْ  �َح لِلْبوماِت َو ٰهَکذا قَرَّ   بُِدخوِل مزرَعَتِه.  فراخِ َو السَّ
  د وارد مزرعه اش شوند.هجوجه ها محافظت کند و به جغدها اجازه دکشاورز تصمیم گرفت از و اینچنین 

  .َو عاَدِت الْبيَئُة إلٰی حالَِتَها الطَّبيعيَّةِ  ، قلِ ها مرَةَّ أُخْرٰی، َو أکَلَْت فرئاَن الحَ فَازْداد عددُ 
    اش برگشت.بار دیگر زیاد شد و موش های کشتزار را خوردند و (آن) منطقه به وضعیت طبیعی  )جغدها( شان پس تعداد
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  َحْوَل النَّصِّ 
حيَح َو الَخطأَ َحَسَب نصِّ  ِ الصَّ ر  أ. َع�ِّ   )شخص کنخطا یا صحیح را مطابق با م� درس م(   س.الدَّ

   .واُزِن ِيف الطبَّيَعةِ ؤّدي إلَی اْختِالِل الّت ة َو بيئَتِها تُ الْكائِناِت الحيَّ  ب�  تَداِخلةُ املُ  الرَّوابطُ  -۱
 (زیست)شان به برهم زدن توازن در طبیعت منجر می شود.(ارتباطات متقابل) بین موجودات زنده و محیط  تنیدههم روابط در 

ْزَرُع فيَها الرُّزَّ كاَن الَْفالّ  -۲ ُك َمزَرَعًة يف َش�ِل إيران يَ    . ُح َ�ْلِ
 کشاورز مزرعه ای در ش�ل ایران داشت که در آن برنج می کاشت.

   .أَفْراَخ ا لطُّيورِ هَي الَّتي تَأكُُل   ظَنَّ الُْمزاِرُع أَنَّ الْبوماِت  -۳
 کشاورز گ�ن کرد که جغدها ه�نهایی هستند جوجه های پرندگان را می خورند. 

خوِل إلٰی َمزَرَعِتهِ  عالِِب اَلزّاِرُع لَْم يَسَمْح لِلثَّ  -۴   .بِالدُّ
 کشاورز به روباه ها اجازه ورود به مزرعه اش را نداد. 

  .کاَن الُْمزاِرُع يَُر�ِّ الطُّيوَر َو الْبوماِت يف َمْزَرَعِتهِ  -۵
 کشاورز پرندگان و جغدها را در مزرعه اش پرورش می داد.

َظ الُْمزاِرُع َعلَی الطُّيوِر َو أَفْراِخها -۶    . ِيف النِّهايَِة حافَ
 پایان کشاورز از پرندگان و جوجه ها مراقبت کرد.در 
ناعيَُّة تَْهديداً لِِنظاِم الطَّبيَعةِ  -۷ فاياُت الصِّ     .تَُعدُّ النُّ

  به حساب می آیند.طبیعت زباله های صنعتی ، تهدیدی برای نظم 

  

حيَحَة للِفراغ  )نتخاب کنی خالی ارا برای جا حیحکلمه ص( .ب. اِنتخب الكلمَة الصَّ
ملَ زارِع أنَّ الخَ املُ شاَهَد   ) ُشهور  ِسن�َ ( بعَد  -۱   .ِف لَ َو التَّ   کلِ لألِ  ُض تَتَعرَّ  زْرَعةِ رضاواِت باِ

   بعد از ماهها کشاورز دید که سبزیجات (داخل) مزرعه در معرض خورده شدن و نابودی قرار می گیرد.
الِب ( كانَْت َمْجموَعٌة کَب�ٌَة ِمَن -۲   .الَْخْرضاواِت َو تَأْکُلُها تَْهُجُم َعلَی )  رئانِ الفِ   الثعَّ

 گروه بزرگی از موشها به سبزیجات حمله می کردند و آنها را می خوردند.
ُق إيِجاد حَ الحيَواناِت بعِضها علَٰی بعٍض يُ  يُش عَ  -۳ ايةَ ( قِّ   .ِيف الطَّبيَعةِ  ) التوَّاُزنِ   النفُّ

 زندگی حیوانات در کنار یکدیگر ، ایجاد توازن در طبیعت را محقق می کند.  
    .َمْن فيها ) َحياةِ   َمْوِت (أَيُّ َخلٍَل يف نِظاِم الطَّبيَعِة يَُؤّدي إلٰی تَْخريِبها َو  -۴

 هر خللی در نظم طبیعت به تخریب و مرگ افراد داخل آن منجر می شود.
ناعيَِّة َو الَْمْنزِليَِّة  -۵ فاياِت الصِّ دُ (إيجاُد النُّ   .نِظاَم الطَّبيَعةِ  ) دُ ال يُهدِّ    يَُهدِّ

 ایجاد زباله های صنعتی و خانگی نظم طبیعت را تهدید می کند.
ُل اإل  -۶     .تَوازُنِها ) اختِاللِ   تَنظيمِ ( نْساِن يف أُموِر الطَّبيَعِة يَُؤّدي إلٰی تََدخُّ

 دخالت انسان در امور طبیعت به برهم زدن توازن آن منجر می شود.
َد الُْمزاِرُع الطَّبيَعَة يف َمْزَرَعِتِه بِ -۷   .بوماتِها   ) لِ قت   ِحْفِظ ( ـَهدَّ

    تهدید کرد. ،  )مزرعهآن ( جغدهایبا کش�   مزرعه اشدر طبیعت را ،  کشاورز
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حيَحَة، ثمَّ  اخترب ِ املفعوَل املطل نفَسَك. انِتخِب الرتَجَمَة الصَّ   .نوَعهُ  ، َو اْذکرقَع�ِّ
  نوعش را ذکر کن) و  کن سپس مفعول مطلق را مشخص ، : ترجمه صحیح را مشخص کن  )خودآزمایی( (خودت را بیازمای

ً  ﴿فَاْصِرب  -۱ ﴾  َصْربا   ۵املعارجَجميالً
   مفعول مطلق نوعی               

  ب. به زيبايی صرب کن  .الف. قطعاً شکيبايی کن
ً ﴿... اُذْکُُروا اللَه  -۲ ث�اً﴾  ِذکْرا    ۴۱حزاب: األ کَ

   مفعول مطلق نوعی                           
 ب. خدا را بسيار ياد کنيد  .الف. خدا را هميشه ياد کنيد 

  ۱۶۴ساء: النّ ﴾ تَکلي�ً کَلََّم اللُه موسی ...﴿ -۳
   مفعول مطلق تاکیدی                              

  ب. خدا با موسی سخنی گفت  .الف. خدا با موسی قطعاً سخن گفت
زَِّل الَْمالئِکَ  -۴     ۲۵الفرقان: ﴾ نزيالًت ةُ ﴿... َو نُ

    مفعول مطلق تاکیدی                             
  ب. و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند  .الف. و مانند مالئک فرود آمدند

  

ُل: مريُن اْأل تَّ ال رِس وَّ ْ كَلَِمًة ُمناِسَبًة لِلتَّوضيحاِت الّتالَيِة ِمْن ُمْعَجِم الدَّ     .َع�ِّ
 )خص کنضیحات پیش رو را از فرهنگ لغت درس مشکلمه مناسب با تو (
  =  الخرضاوات  نساُن بِهاالَّتي يَتََغذَّی اإلْ أَنواٌع ِمَن النَّباتاِت   -۱

 ترجمه : انواعی از گیاهان که انسان با آنها تغذیه می کند = سبزیجات 
  الحقل =  أَْرٌض واِسَعٌة َخْرضاُء تُْزَرُع فيها أَنواُع الَْمحاصيلِ  -۲

  کشتزارترجمه : زمین وسیع سبزی که در آن انواع محصوالت کشت می شود = دشت ، 
أُموِر ِمْهَنٍة أَْو َعَمٍل أَْو بَرناَمجٍ  -۳ ٌص بِ   =  الخبیر  عالٌِم ُمَتَخصِّ

 ترجمه : دانای متخّصص در کارهای شغلی ، حرفه ای یا برنامه ریزی = کارشناس
عيِف  -۴ اِب الضَّ      األسمدة=   َموادُّ کيمياويٌَّة َو طَبيعيٌَّة لَِتقويَِة الرتُّ

 شیمیایی و طبیعی برای تقویت خاک ضعیف = کود (ها)ترجمه : مواد 
    = الفأرة .طُّ ِمْن أَعدائِهِ ُل داَء الطاّعوِن؛ َو القِ رَِض ينقُ َحيَواٌن َصغٌ� يَعيُش تحَت األْ  -۵

  ترجمه : حیوان کوچکی که زیِر زمین زندگی می کند ، بی�ری طاعون را منتقل می سازد و گربه از دشمنانش است = موش
  

ْ  اَيل؛ ثمَّ قِرأ النصَّ الّت اَلتَّْمريُن الّثا�: ا   .طلوَب ِمنَك املَ   ِب ، َو اکُت ْمراءِ الحَ  تَرَجَمَة الْکلَِ�ِت ع�ِّ
 )بنویساز تو خواسته شده  را که  ص کن و آنچه ؛ سپس ترجمه کل�ت قرمز رنگ را مشخم� زیر را بخوان (

 ربَعوَن ِمْن نهج الْبَالغة الکتاُب الْخاِمُس َو اْأل 
  ؛ برصةالْ  لیإلٰی ُعث�َن بِْن ُحَنيٍف عاِمِل أم�ِ الُْمؤِمنَ� َعيلٍّ عَ 

َغني أنَّ َرُجالً ِمْن أ  أْرسَ  َمأُدبَةٍ ِة َدعاَك إلٰی  ْرص ب أْهِل الْ  ِفْتیةِ ّما بَْعُد، یا ابَْن ُحَنیٍف فََقْد بَلَ   ها؛  ی ْعَت إلَ فَ
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  .َغنیُُّهم َمْدُعوٌّ  وَ   َمْجُفوٌّ ُهم ــعائِلُ ... َو ما ظََنْنُت أنََّك تُجیُب إلٰی طَعاِم قَْوٍم 
 .بِنوِر ِعلِْمهِ  ءُ یستيض بِِه َو یَقْتدي  إماماً  َمأمومٍ أال َو إنَّ لُِكلِّ   ...

  .یهِ ُقرْصَ ِه بِـطُْعمِ یِه َو ِمْن ِطْمرَ بِ  أال َو إنَّ إماَمُكم قَِد اكَْتفٰی ِمْن ُدنْیاهُ 
ك َو لٰكِنْ  ٍة َو  بَِورعٍ عینو� أ  أال َو إنَُّکم التقِدروَن َعلٰی ذلٰ   .  َسدادٍ َو اْجتِهاٍد َو ِعفَّ

  
  ؛ در برصه(ع) نامۀ چهل و پنجم نهج البالغه به عث�ن بن ُحَنيف استاندار ام� املؤمن� علی  ترجمه :
سفرۀ   برصه، تو را به مردانرسيد كه مردى از  ) خرب( اى پرس ُحَنيف، به من  ) از ياد خدا و پيامرب( اّما پس 
 .رسعت به سوى آن شتافتىخويش فرا خواند و تو به  مه�ِ� 

 .و ثرو�ندشان دعوت شده است  راندهشان تهيدست گ�ن �ى كردم مه�ِ� مردمى را بپذيرى كه 
 .روشنى می جويدو از نور دانشش پ�وى مى كند پيشوايی دارد كه از او   رهرویآگاه باشيد که هر 

 .نان بسنده کرده است قرصش به دو خوراکو از جامۀ کهنه آگاه باشيد امامتان از دنيايش به دو 
مرا يارى   ،درستیآگاه باشيد که قطعاً ش� �ی توانيد چن� کنيد؛ ولی با پارسايی و تالش و پاكدامنى و 

  .دهيد

صِّ  -۱ ْ نوَن الِْوقايَِة ِيف النَّ  أعینونی  -: بلغنی  َع�ِّ
ي تحتَها َخطٌّ أعِر  -۲  :ِب الکل�ِت التَّ
َغن ، (مضاف إلیه)  نیٍف حُ  (منادای مضاف و منصوب)  ابْنَ ّما بَْعُد، یا  أ  (اسم أنَّ و   َرُجالً أنَّ  (مفعول)  يــ فََقْد بَلَ

(مجرور  َمأُدبَةٍ إلٰی  ) مفعول(  َك  (خرب)  َدعا(مضاف إلیه)  ةِ ْرصَ َب الْ أْهِل (مجرور به حرف جّر)  ِفْتیةِ ِمْن منصوب)  
  .های ْعَت إلَ أْرسَ فبه حرف جّر) 

  
 اعرابی بیشرت :    محل  
  )مضاف إلیه( َمأمومٍ  )خرب مقدم إنَّ ( لِكُلِّ  إنَّ  / )صوف قومبرای مو  : جمله وصفیهله = کل جم )خرب( َمْجُفوٌّ  )مبتدا( ـ عائِلُ (قوٍم 
  )معطوف( ءُ یستيضبِِه َو  )جمله وصفیه( یَقتْدي )إنَّ  اسم موّخر( إماماً 
  اکندهر فی و پ تحلیل رص نکات   :  
  سم فاعل عائل : ا -۱
  غنّی : صفت مشبّهه -۲
  از ثالثی مجرّد لو مجنّو . مدعّو : اسم مفع -۳
  )دوم شخص جمعللمخاطبین یا جمع مذکر مخاطب (،  امر باب إفعال فعل )أعینوا + نـ + ی= (أعینونی  -۴
   ةإعانَ أعاَن ، یُعیُن ، أِعن ، : در باب افعال رصف فعل امر أِعن  -۵
  
ْ ِمَن النصِّ  -۳   اجتهاد -أرسعَت » : عالْخرٰی َعلٰی َوْزِن «افِْت » َو اْالُ  لَْت کلمًة َعلٰی َوْزِن «أفعَ  َع�ِّ
ْ نوَع فعِل «ال تَ  -۴   دوم شخص جمع-جمع مذکر مخاطب (للمخاطبین) –مضارع منفی  :ْقِدروَن » و صيَغَتهُ َع�ِّ
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ُث:     )را ترجمه کن یرزکل�ت  ( :ترِجِم الکلِ�ِت التاّليةَ اَلتَّمريُن الّثالِ
فاِعلِ   ْصَدر اَملَ   ْمُر َو النَّْهيُ اَألْ   اَلُْمضاِرُع َو الُْمستَقبَُل   اَملايض   باب    اِْسُم الْ
  إفعال
  متعدی

   :قَد أرسَل 
  فرستاده است

 :ُل رسِ سوف يُ 
  خواهد فرستاد

 :أَرِْسلوا
  بفرستید

 :رْسالاَْإل 
  فرستادن

  :ِسلونَ ر املُ 
  فرستندگان

  إفتعال
  الزم

 :اِنْتَبَهَ 
  آگاه شد 

 :َستَنَْتِبهونَ 
  آگاه خواهید شد 

 :اِنْتَِبهوا
  آگاه شوید

 :نْتِباهإل اَ 
  آگاه شدن 

 :اَلُْمنتَِبه�َ 
  آگاه شدگان 

  فعالإن
  الزم

 :اِنَْسَحبْتُم 
  عقب نشینی کردید 

 :يَنَْسِحُب ال 
  عقب نشینی �ی کند 

 :ال تَنَْسِحْب 
  عقب نشينی نکن

 :نِْسحاباَإل 
  عقب نشینی کردن 

 :اَلُْمنَْسِحب
  عقب نشینی کننده 

  استفعال
  متعدی

 :َما اْسَرتَْجعَ 
  پس نگرفت

 :يَْسَرتِْجعُ 
  پس می گ�د

 :ال تَْسَرتِْجعي
  پس نگیر 

 :ْسِرتْجاعاَإل 
  پس گرف� 

 :اَلُْمْسَرتِجع
  پس گیرنده 

  مفاعلة 
  متعدی

 :ما جادََل 
  بحث نکرد 

 :لَْم يُجاِدْل 
  بحث نکرد، بحث نکرده است 

 :ال تُجاِدلوا
  بحث نکنید 

 :اَلُْمجاَدلَة
  بحث کردن 

 :اَلُْمجاِدالنِ 
  ده بحث کنندو 

  تفّعل
  متعدی

 :تََذکَّرَ 
  به یاد آورد

 :يَتََذکَّرانِ 
  به ياد می آورند 

 :تََذکَّرْ 
  به یاد آور 

 :اَلتََّذکُّر
  به ياد آوردن 

 :اَلُْمتََذکِّراتُ 
  زنان به یاد آورنده 

  تفاعل
  الزم

 :واتَناَرص 
  همیاری کردند 

 :ونَ تَتَناَرص 
  همیاری می کنید

 :وارَجاًء تَناَرص 
  لطفا! همیاری کنید

   :اَلتَّناُرص 
  همياری کردن 

 :ينِ اَلُْمتَناِرصَ 
  ههمیاری کننددو 

  تفعیل
  متعدی

 :َل قَد سجَّ 
  ضبط کرده است

ل�َ   :تَُسجِّ
  ضبط می کنی

 : لسجِّ 
  ضبط کن

 :اَلتَّْسجيل
  ضبط کردن

لَةُ    :اَلُْمَسجِّ
  زن ضبط کننده

  
  :اُكُْتِب الَْعَمليّاِت الِْحسابيََّة الّتالَيَة کَالِْمثالِ اَلتَّمريُن الّراِبُع: 

 زیر را مانند �ونه بنویس) باتیساعملیات مح(
 ۹ +۴=   ۱۳             أربَعٍة يُساوي ثَالثَة َعَرشَ .   تِسَعٌة زائدُ  -۱
    ۷  ۵=   ۳۵                                        .سبعٌة يف َخْمَسٍة يُساوي َخْمَسًة َو ثَالث�َ  -۲
ةً  -۳    ۴۰ ÷  ۴=   ۱۰                                          .أَْربَعوَن تَقسيٌم َعلٰی أَْربََعٍة يُساوي َعَرشَ
ُص ِستََّة َعَرشَ يُساوي َ�ان�َ  -۴  ۹۶  - ۱۶=   ۸۰                              .ِستٌَّة َو تِْسعوَن ناقِ
 ۶۸  - ۱۱=   ۵۷                .ساوي َسبعًة َو َخْمس�َ أَحَدَعَرشَ يُ  ُص َو ِستّوَن ناقِ  َ�انيةٌ  -۵
  ۲۱+   ۶۲=   ۸۳             .ان�َ َو � ساوي ثَالثةً َن يُ ّتی ِ� َو سِ اثَن  واِحٌد َو ِعْرشوَن زائدُ  -۶

  

ْ إعراَب الَْکلِ�ِت الَّتي أُشَ� إلَيها بَِخطٍّ اَلتَّمريُن الْخاِمُس:    .َع�ِّ
 )خط دار را مشخص کننقش کل�ت زیر (

َفة،  اَلُْمبَتَدأ، اَلَْخرب، اَلْفاِعل، اَلَْمفعول، اَلَْمفعوُل الُْمطلَُق، نائُِب الْفاِعِل، اَلُْمضاُف   ، الصِّ إلَيِه،املجروُر بحرِف الجرِّ
  َو َخَربُُه، اَلْحال، اَلُْمسَتثنیٰ  اِسُم الحروِف املَشبهََّة بِالفْعِل َو َخَربُُه، اسُم ال الناّفيَة للِجنس
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 ترجمه : قطعا خداوند آمرزنده گناهان توبه کنندگان است.   .الّتائِب�َ  ذنُوِب  غاِفرُ  اللهَ إنَّ   -۱
)  اللهَ  ) غاِفُر  /(اسم إنَّ    (مضاف إلیه) التّائِب�  /(مضاف إلیه)  ذنُوِب  /(خرب إنَّ

  نکته : تائب = اسم فاعل
ْجِن ِمَن   أَحقُّ  ءَ یشَ ال  -۲  هیچ چیزی شایسته تر از زبان برای زندانی شدن نیست. ترجمه :  .اللِّسانِ بِالسِّ
ْجنِ  /) جنسالی نفی خرب (  أَحقُّ /  (اسم الی نفی جنس)َء یشَ    (جار و مجرور)ِمَن اللِّساِن  / (جار و مجرور) بِالسِّ

  نکته : أحقُّ = اسم تفضیل
 زندگی ادامه دار است ، خواه بخندی یا گریه کنی .  ترجمه :   .َسواٌء َضِحْکَت أْم بََکْيَت  ةٌ ستمّر مُ  ياةُ حاَل -۳
  (خرب) ةٌ ستمّر مُ  /(مبتدا) ياُة حاَل
ً  انِ د الْوالَمْن لَْم يَُؤدِّبُْه  -۴ هر کس در کودکی ، پدر و مادرش او را ادب نکنند زمانه او را  ترجمه :  .الزََّمنُ يَُؤدِّبُْه  َصغ�ا

  ادب می کند . 
  (فاعل) الزََّمنُ  /(حال)  َصغ�اً /  (فاعل)اِن دالْوال /(کل جمله خرب) اِن دالْوال لَْم يُؤَدِّبْهُ  / (مبتدا) َمنْ 

  نکته : یؤّدب = فعل مضارع از باب تفعیل
هم وطن فهمیده به پاکیزگی محیط (زیست) بسیار توجه   ترجمه :  .بالِغاً   اْهِت�ماً   يَئةِ ب الْ الَْفهيُم بَِنظافَِة    الُْمواِطنُ   مُّ هَت يَ  -۵

  می کند.
َفهيمُ   /  (فاعل)الُْمواِطُن     (صفت)  بالِغاً   /(مفعول مطلق نوعی)  اْهتِ�ماً    /(مضاف إلیه)  يئَِة  بالْ   /(جار و مجرور)  بِنَظافَِة    /(صفت)   الْ

    املواطن = اسم فاعل از باب مفاعلة / نکته : یهتمُّ = فعل مضارع در باب افتعال
ْرتَُك    -۶ ديُق ال يُ عیبی  دوست به علت لغزش یا    ترجمه :      .هاللّ   إالَّ   کاِمٌل وَجُد أَحٌد  نَُّه ال يُ أْو َعيٍب فيِه؛ ألِ   زَلَّةٍ بَِسَبِب    الصَّ

  در او رها �ی شود؛ زیرا جز خداوند فرد کاملی یافت �ی شود.
ديُق   /(فعل مجهول)    ال يُْرتَُك  ؛ /(جار و مجرور)  فيهِ   /(معطوف)    َعيٍب   /(مضاف إلیه)  زَلٍَّة    /(جار و مجرور)    بَِسبَِب   /(نائب فاعل)    الصَّ

)  »حدأ «اه نائب فاعلش فعل مجهول به همر  ( وَجدُ ال يُ  / )اسم أنَّ (ـه : نَُّه ألِ  ه  اللّ  /(صفت)  کاِمٌل  /(نائب فاعل) أَحٌد   /خرب أنَّ
  و منصوب (مستثنی)

  نکته : یوجد = فعل مضارع مجهول در باب إفعال 
عوبةَ  مُ تَشائِ املُ يَری  -۷ ا املُ فُ  لِّ يف کُ الصُّ َ�َی  ُل فائِ َت رَصٍة؛ أمَّ بدبین  (انسان) ترجمه :  .ُصعوبةٍ  لِّ يف کُ الفرَصةفَ

 سختی را در هر فرصتی می بیند اما انسان خوشبین در هر سختی فرصت می بیند!
عوبةَ  /(فاعل)  مُ تَشائِ املُ  الفرَصة  /(خرب)  فََ�َی /(مبتدا)  ُل فائِ تَ املُ  /؛ (مضاف إلیه)  رَصةٍ فُ /(جار و مجرور) لِّ يف کُ /(مفعول)  الصُّ

    (مضاف إلیه)  ُصعوبةٍ  /(جار و مجرور)   لِّ يف کُ /(مفعول) 
  ُمتفائل) ≠ُمتشائم = اسم فاعل از باب تفاُعل (ُمتشائم نکته : 

  
َجَمِة؛ ثُمَّ أَْعرِْب ما أُشَ� إليِه بَِخطٍّ اَلتَّمريُن الّساِدُس:    .أَکِْمْل فَراغاِت الرتَّ

  بنویس) با خط بدانها اشاره شده که آنچه را  نقش پسستکمیل کن جاهای خالی ترجمه را (
 

  َحيَواناً  الطُّيوِر حَ� يَریٰ  ها، َو ِمْن ٰهِذِه الِْحَيِل أنَّ أَحدَ ــشِّ عُ َعْن  لِطَرِْد ُمْفَرتِِسها لٍ إلَی ِحَي  اُ لجَ الطيُّوِر قد تَ  بَْعُض 
أَنَّ َجناَحُه َمْکسوٌر ، فََيْتَبُع  ِه، يََتظاَهُر أَماَمُه بِ ُد َعِن  بتعِ ريَسَة، َو يَ ٰهِذِه الفَ  ُس ْفَرتِ املُ  وانُ َي الحَ ُمْفَرتِساً قَريباً ِمْن ُعشِّ

ً العُ  ً  شِّ ابْتِعادا ِفراِخِه ِمَن الَْمْوِت   َحياةِ  َو إنِقاِذ هِ ــشِّ عاِدِه ِمْن عُ وِّ َو ابِت دُ العَ  ِخداعِمْن  الطّائِرُ  دُ َو ِعنَدما يَتأَکَّ .کث�ا
َ�اناً    .َرسيعاً  يَطُ� بَْغَتًة طَ
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چاره جويی  ( می برند  شکارچی شان از النه شان به چاره انديشی پناه دور کردن گاهی برخی پرندگان برای 
اين پرنده ها جانوری درنده نزديک    . از جملۀ اين چاره انديشی ها اين است که هنگامی که يکی از ) می کنند
شکسته است، در نتيجه جانوِر درنده اين شکار را   بالش که  کند ، روبه رويش وا�ود می می بیندالنه اش 

  و وقتی پرنده از ن�نگ زدن به دشمن و دور شدنش از النه اش  دور می شود النه، بسيار  تعقيب می کند و از
  .   به رسعت پروازمی کند منئ می شود، ناگهانو نجات دادِن زندگِی جوجه هايش مط 

   محل إعرابی : نکات  
مضاف  :  ـ  ُمْفَرتِسِ ( لِطَرِْد    جّر)   مجرور به حرف:    لٍ ِحَي ( إلَی    ) خرب:    اُ لجَ قد تَ (   ) مضاف إلیه:  الطيُّوِر  (   ) مبتدا:  بَْعُض  ( 

 ) مضاف إلیه: لطُّيورِ (ا ) اسم أنّ :  َحدَ (أ ا، َو ِمْن ٰهِذِه الِْحَيِل أنَّ هـ ) مجرور به حرف جرّ  :  ـ شِّ عُ ( َعْن  هاـ ) إلیه
ِه،    ) مفعول فیه  :   قَريباً (   ) صفت  :  ُمْفَرتِساً (   ) مفعول  :  َحيَواناً (   يَریٰ   ) مفعول فیه:    ح�َ (  أنَّ    ) خرب:يََتظاَهُر  ( ِمْن ُعشِّ
أَنَّ ـ  ) مفعول فیه  : ـ أَمامَ (   )فاعل  :  وانُ َي الحَ (   ) فعل معطوف  :  يَْتَبعُ ( ـ  ، فَ   أنَّ   ) خرب  :  َمْکسورٌ ( ُه  ـ  ) اسم أنَّ   : ـ َجناحَ (   ُه بِ
ً (  ) جار ومجرور  :  شِّ َعِن العُ ( ُد بتعِ ، َو يَ ) شاٌر إلیه ،تابعمُ :   ريَسةَ الفَ (  ) مفعول : ٰهِذه (  ) صفت  :ُس ْفَرتِ املُ (    : ابْتِعادا

ً (  ) مفعول مطلق نوعی مجرور به   : ِخداع( ِمْن  ) فاعل :  الطّائِرُ (  دُ يَتأَکَّ ) مفعول فیه: ِعنَدما ( َو  .) صفت:  کث�ا
  ) معطوف :  إنِقاذِ (  َو ــهِ  ) مجرور به حرف جرّ   : ـشِّ عُ ( ِه ِمْن ـ ) معطوف  : عادِ ابِت ( َو  ) مضاف إلیه :  وِّ دُ العَ (  ) حرف جرّ 

َ�اناً (  ) مفعول فیه : بَْغَتةً ( يَطُ�  ) جار و مجرور : الَْمْوِت ِمَن ( ِه ـ ) مضاف إلیه : ـِفراخِ (  ) مضاف إلیه : َحياةِ (    : طَ
  ) صفت : َرسيعاً (  ) مفعول مطلق نوعی

  : نکات تحلیل رصفی  
  ُمفرتِس : اسم فاعل  -۱
  َمکسور : اسم مفعول  -۲
  ِخداع : مصدر دوم باب مفاعلَة (ُمخاَدَعة)  -۳
  إنقاذ : مصدر باب إفعال  -۴
  

ِ الَْمَحلَّ اإلْ اَلتَّمريُن الّساِبُع:    .عرا�َّ لِلَْکلِ�ِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ َع�ِّ
 )ص کنخط دار را مشخ نقش کل�ت زیر (
َك  -۱   ۱الفتح: ﴾ ُمبيناً  فَتحاً ﴿إنّا فََتْحنا لَ

)  /نا : اسم إنَّ   : صفت ُمبيناً  /: مفعول مطلق نوعی  فَتحاً  /فتحنا : فعل و فاعل (خرب إنَّ
  آشکارا (به روشنی) فتح �ودیم.ترجمه : بی شک ما برای تو 

  ۲۳نسان: اال ﴾ تَنزيالً الُْقرآنَ ﴿إنّا نَحُن نَزَّلْنا َعلَيَك  -۲
)  نَزَّلْنا  /نا : اسم إنَّ   : مفعول مطلق تاکیدی  تَنزيالً   /: مفعول  الُْقرآنَ  /علیک : جارومجرور /: فعل و فاعل (خرب إنَّ

  کردیم.ترجمه : ما قطعاً بر تو قرآن را نازل 
  (ع)ماُم َعيلٌّ اَإلْ . کَاألَدِب َو ال میراَث  کَالَْجْهلِ  فَْقرَ ال  -۳

 : خرب الی نفی جنس   کَاألَدِب  /: اسم الی نفی جنسمیراَث /  : خرب الی نفی جنسکَالَْجْهِل  /: اسم الی نفی جنس  فَْقرَ 
  نیست.ترجمه : هیچ فقری مانند نادانی نیست و هیچ میراثی مانند ادب 
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زيدُ الِْعلْمَ  إّال   نفاقِ بِاإل َيشٍء   کُلُّ يَنُقُص  -۴ إنَُّه يَ   .؛ فَ
  : خرب إنّ  يَزيدُ  /: اسم إّن  هُ ـ /: مستثنی و منصوب  الِْعلْمَ  /: جارومجرور  نفاقِ بِاإل   /: مضاف إلیه  َيشءٍ  /: فاعل  کُلُّ 

  ترجمه : هر چیزی با انفاق کم می شود جز علم ؛ پس آن زیاد می شود. 
نيا   خيُل َب الْ يَعيُش   -۵   .غنياءِ األ   سَبةَ حامُ ِخرَِة اَسُب يف اآل ح َو يُ  الُْفَقراءِ  َعْيَش يف الدُّ
نيا  /: فاعل  خيُل بَ الْ  فعل مجهول ، ضمیر   :اَسُب حيُ  /: مضاف إلیه  الُْفَقراءِ  /: مفعول مطلق نوعی َعيَْش  /: جار و مجرور  يف الدُّ

 : مضاف إلیه غنياءِ األ   / : مفعول مطلق نوعی  سبَةَ حامُ  / : جار و مجرور   ِخرَةِ يف اآل  /هو مسترت نائب فاعل 
  ترجمه : خسیس در دنیا مانند فقیران زندگی می کند و در آخرت مانند ثرو�ندان به حسابش رسیدگی می شود. 

   أِجب عّ� یَلی. اَيل، ثمَّ ـّ تَرِجِم النصَّ الت : ّثامنمريُن الالّت 
  ) دهبید پاسخ سپس به آنچه می آم� زیر را ترجمه کن (

َمُك املَ      دفونُ السَّ

َمِك يف إفْريقيا يَْسُرتُ يُ  تي تخُرُج ِمْن  الَّ  خاطيةِّ فاِف يف ِغالٍف ِمَن املوادِّ املُ الجَ  ه عِندَ ــنفسَ وَجُد نَْوٌع ِمَن السَّ
، ثفمِه، َو يدِفُن نفَسُه تحَت   َ�َ ِمْن    نَْوماً ناُم  يَ   مَّ الطّ�ِ ، َو اليحتاُج إلَی املاِء َو الطعاِم َو الهواِء اْحتياَج  َسَنةٍ َعميقاً أَکْ

يذَهُب   .َعجيباً  الِف ُخروجاً ، َحتیّٰ يخُرَج ِمَن الغِ املطرِ نُزوِل  َحياِء؛ َو يَعيُش داِخَل ُحْفرٍَة َصغ�ٍَة ِيف انتظارِ األْ 
يادونَ  اَب َو يَ   طرِ زوِل امل نُ   بَل اْختِفاِءِه ق ْريقيّوَن إلٰی َمكانِ فاإل  الصَّ   .لَِصْيِدهِ  الجافَّ حِفروَن الرتُّ

  
    ترجمه :

  ماهی دفن شده 
نوعی ماهی در آفریقیا یافت می شود (وجود دارد) که خودش را هنگام خشکی در پوششی از مواد لزجی که  
از دهانش بیرون می آید پنهان می کند ، و خودش را زیر گل (خاک) دفن می کند، سپس عمیقا (به طرزی 

دارد؛ و داخل گودالی کوچک  عمیق) بیش از یک سال می خوابد ، و مانند زنده ها به آب و خوراک و هوا نیاز ن
در انتظار بارش باران زندگی می کند ، تا به شکلی عجیب از (آن) پوشش بیرون بیاید.شکارچیان آفریقایی  
پیش از بارش باران به مخفیگاهش (مکان مخفی) می روند و خاک خشک را برای شکار این (ماهی) می  

  کََنند. 
  : نکات محل إعرابی  
يادونَ : مضاف إلیه / املطرِ مجرور به حرف جّر / :  َسنَةٍ : مفعول مطلق نوعی/   نَْوماً : مفعول /  نفَس    : صفت الجافَّ : فاعل/   الصَّ

  محل إعرابی بیشرت :  
  /: مضاف إلیه  فاِف الجَ /   : مفعول فیهعِندَ  /: جمله وصفیه  يَْسُرتُ  /: نائب فاعل  نَْوعٌ   /: فعل مجهول  وَجدُ يُ  /: صفت  دفونُ املَ 
 /: صفت َعميقاً  /: مضاف إلیه  الطّ�ِ   /: مفعول فیه  تحَت  /ـ : مفعول نفسَ  /: صله  تخُرجُ  /: صفت تي الّ  / : صفت خاطيةِّ املُ 

  / : صفت  َصغ�َةٍ  /  : مضاف إلیه  ُحْفرَةٍ  / : مفعول فیه  داِخَل  /: مضاف إلیه  َحياءِ األْ  / : مفعول مطلق نوعی اْحتياَج  /: صفت أَکَْ�َ 
  / : مضاف إلیه زوِل نُ  /بَل : مفعول فیه ق /: صفت  فْريقيّونَ اإل  / : صفت َعجيباً  / : مفعول مطلق نوعی  ُخروجاً  /: مضاف إلیه نُزولِ 
اَب  / : مضاف إلیه طرِ امل   : جار و مجرور َصيْدِ لِ  /: مفعول  الرتُّ
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َمُك؟أَيَن يوَجُد ٰهَذا  -۱ َمُك يف إفْريقيا يُ   السَّ   وَجُد ٰهَذا السَّ
 این ماهی کجا پیدا می شود ؟  ترجمه : 

َمُك الَْمدفوُن؟ -۲ ًة يَناُم السَّ َمُك الَْمدفونُ  کَم ُمدَّ   ناُم أَکَْ�َ ِمْن َسنَةٍ يَ  السَّ
  چه مدت می خوابد ؟  (ماهی مدفون) ماهی دفن شده ترجمه :

َمُك الَْمدفوُن نَْفَسُه؟فيَم يَسُرتُ  -۳ َمُك الَْمدفوُن يَْسُرتُ نفسَ  السَّ    خاطيةِّ ه يف ِغالٍف ِمَن املوادِّ املُ ــالسَّ
   ماهی دفن شده خودش را در چه چیزی پنهان می کند ؟ ترجمه :

؟  عُ صَن کَيَف يَ  -۴ َمُك املدفوُن املوادَّ املُخاطيةَّ َمُك الَْمدفوُن املوادِّ املُ  عُ صنَ يَ  السَّ   ِمْن فمهِ  خاطيةِّ السَّ
   ماهی دفن شده مواد مخاطی را چگونه می سازد؟ ترجمه :

َمُك الَْمدفوُن؟ -۵   إفْريقيا  َما اْسُم الْقارَِّة الَّتي تَعيُش فيَها السَّ
 نام قاره ای که ماهی دفن شده در آن زندگی می کند چیست؟ ترجمه :

َمِك الَْمدفوِن؟ -۶ اَب الْجافَّ لَِصيِد السَّ يادوَن اإل  َمن يَحِفُر الرتُّ اَب الْجافَّ   یحفرونَ  فْريقيّونَ الصَّ   الرتُّ
 ماهی دفن شده می کَنَد (می کَنَند) ؟ چه کسی (چه کسانی) خاک خشک را برای شکار  ترجمه :

ّي  -۷ اَب الجافَّ َحَسَب النَّ ملِاذا يَحِفُر الصَّ َمِك الَْمدفونِ  ؟صِّ ادوَن الْفريقّيوَن الرتُّ   لَِصيِد السَّ
 طبق م� چرا شکارچیان آفریقیایی خاک خشک را حفر می کنند (می کَنَند) ؟  ترجمه : 
َمُك املَ َمتٰی يَ  -۸   فاِف الجَ  ه عِندَ ــيَْسُرتُ نفسَ  خاطيَِّة؟دفوُن نفَسُه يف ِغالٍف ِمَن املواد املُ سُرتُ السَّ

   خودش را در پوششی از مواد لزجی می پوشانَد ؟  چه موقع ماهی دفن شده ترجمه :
  .   » دُ ذاء و يَروُح و عام و يرَقُ وُت و ُصعود » و مُرتَادِف «غِ و فوق و أموات و �  ُل «تدخُ  تضادِّ ْث عَن مُ ابحَ  -۹

 طعاممرتادف :  / (پایین آمدن)نزول  ، (زنده است) ، یحیی(زندگان)، أحیاء  (زیر) ، تحَت (خارج می شود)تخرُج متضاّد: 
  (می خوابد) ، یَنامُ (سال) ، َسنَة (می رود) ، یذهُب (خوراک)

َفِة » َو «الجارِّ َو املَ » َو «املُ  طلقِ فعوِل املُ ابَِحْث َعِن «املَ  -۱۰    رور».ج ضاِف إليِه » َو «الصِّ
)،  که اسمی به ضمیر متصل شده امثال آن لجفاف ، ـه در نفسه (و : امضاف إلیه  / نوماً ، احتیاَج ، خروَج  :مفعول مطلق نوعی 

املخاطیّة ، التی ، عمیقاً ، اک� ، صغیرة ، عجیباً ، اإلفریقیون ،  : صفت مفرد  /الطّین ، األحیاء ، حفرة ، نزول ، املطر ، اختفاء 
  ،  يف إفْريقيامن السمک ، : جار و مجرور  / ضمیر مسترت هو) (یا جمله بعد از نکره) : یَسُرتُ (فعل و فاعل صفت جمله /الجاّف 

  .  لَِصيْدِ ، إلٰی َمكانِ ،  الفِمَن الغِ  ،ِيف انتظاِر ، إلَی املاِء ، ِمْن َسنٍَة ،  ـِ ِمْن فم،ِمَن املوادِّ  ،يف ِغالٍف 
ِ َو اکُت الّساِ� َو املُ ابَِحْث َعن أَس�ء الجمع   -۱۱     .ب نوَعهاکرسَّ

اإلفریقیّون =   /الصیّادون = الصیّاد : جمع سا� مذکر  /األحیاء = الحّی  /املواّد = املاّدة  /األس�ک = السمک  :جمع مکرس 
   اإلفریقّی 

۱۲-  ُ ؟ م  سُرتُ » َو صيَغَتُه. أ هَو الزٌِم أ ب نوَع فِعِل «يَ کُت ا   ُمتَعدٍّ
  یمضارع ، مفرد مذکر غائب (للغائب) ، متعدّ فعل 
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