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جزوه درس به درس عربی 

 کنکوردوازدهم مشترک

  «  ُالدَّرُس األوَّل»            «یُن و التَّدَیُّن   « الد ِ

H 
 حروف مشبهةٌ بالفعل :1درسنامه

 تغییری در عالمت آخر مبتدا ایجاد می کنند و هر کدام معنی و غرض خاصی دارند.حروفی هستند که بر سر جمله اسمیه می آیند، و 

 ناصب اسمند و رافع در خبر     إنَّ ، أنَّ ، کأنَّ ، لکنَّ ، لیتَ ، لعلَّ این حروف عبارتند از : 

 الغَضَبُ مُفسَدٌَة :برای تأکید می آید و باعث تأکید محتوای جمله می شود . «  إنَّ» همانا، بدرستی که، بی شک، مسلماً و ... :  ) للتَّأکید ( :؛  نَّإ

 براستی خشم مایة تباهی است.. إنَّ الغَضبَ مَفسَدَةٌخشم مایة تباهی است.  / 

 إنَّ؛ تکیه کالم عرب است و در بیشتر جمالت الزم نیست ترجمه شود و در تست اگر ترجمه نشد اشکال ندارد.    

 را فقط در آیات و احادیث ترجمه کنید که جمله تأکیدی شود.«  إنَّ» م شما ه

بط ( :؛  أنَّ : بدانید که خداوند  إعلَمُوا أنَّ اهللَ یعلَمُ ما فی صدورِکم !به هم ربط می دهد.  اکه : بین دو جمله می آید و آن دو ر ) ِللرَّ

 آنچه را که درسینه های شماست می داند. 

 می آید. شکّ و تردید: گویا، مثل اینکه : بیشتر برای تشبیه و همانند سازی و گاهی برای ایجاد  ) ِللتَّشبیه ( ؛کأنَّ

 (. للتَّشبیه: گویا آنها مانند یاقوت و مرجان هستند. )   کأنَّهُنَّ الیاقوتُ و المرجانُ 

 للشَّکّ ( : منظور این است که من شک دارم که سخن مرا فهمیده باشی !: مثل اینکه سخن مرا نفهمیدی ! )  کَأنَّکَ التَفهَمُ کالمی 

                  از جمله بکار می رود.   برطرف کردن ابهامو  کامل کردن پیام جمله: ولی، اّما : برای  ( لتکمیل العبارة و لِرَفعِ اإلبهام) ؛ لکنَّ

 : پس این روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید.  التَعمَلُونَفَهذا یَومُ البَعِث وَلکِنَّکُم کُنتُم  

 هم بکار می رود .«  یا لَیتَ» :کاش، ای کاش: بیانگر آرزو است و به صورت  (آرزو کردن : ) ِللتََمن ِی و الُمنَی ؛ لیتَ
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 فعل مضارع بکار رود به صورت مضارع التزامی معنی می شود. لَیتَاگر بعد از  : 1نکته

 کاش جوانی بازگردد!  :لَیتَ الشَّبابَ یَعُودُ 

 اگر بعد از لَیتَ فعل ماضی بکار رود غالباً به صورت ماضی استمراری معنی می شود. : 2نکته

    ) ماضی استمراری(.تالش می کردند: کاش دانش آموزان در کارهایشان  لَیتَ التَّالمیذُ اجَتهَدوا فی اُمورِهم!

جاء) ِللتَّرج ِ لعلَّ؛   شاید، امید است، چه بسا. برای امیدواری بکار می رود. : ( امید داشتن:  ی و الرَّ

 اگر بعد از لَعَلَّ فعل مضارع بکار رود به صورت مضارع التزامی معنی می شود. : 3نکته

: و آنگاه که قرآن خوانده شود پس بدان گوش فرا دهید، امید است مورد رحمت  وَإذا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمِعُوا لَه و أنصِتُوا لَعَلَُّکم تُرحَمونَ  

 قرار گیرید. 

 معنای تنها و فقط میدهد و دیگر معنای قبلی خود را ندارند. .  ) إنَّما، أنَّما (شود و مّتصل می  أنَّو  إنَّبه « ما»حرف   : مطالعه

 را از ادات حصر می گیرند ) فقط خداوند توانا است.( یعنی توانا بودن در انحصار خداوند است .  «إنّما»إنّما اهللُ قادرٌ !  مثال : 

 تست نمونه :

 عیّن الحرف یَدلُّ  لرفع اإلبهام :                                                                                          -1

 ... أنَّ اهللَ لَذو فَضلٍ عَلَی النّاس و لکِنَّ أکثََر النّاس الیَشکرونَ  ( 2     إنَّ اهللَ الیُضیعُ أجرَ المُحسنینَ  ( 1

 . إنّا جعلناهُ قُرآناً عربیّاً لَعلَّکم تَعقلونَ  ( 4    کأنَّهنَّ الیاقوت و المرجانُ  ( 3

 :                                                                تحتها خطٌّعن األغراض للحروف الّتی  الخطأعیّن  -2

 اهللَ َعلی کلِّ شَیءٍ قدیرٌ . : للتّأکید و الرّجاء! أنَّ(  عَلِمنا 2                         : لِلتّمنی والمُنا !  نی کُنتُ تراباً لَیتَوَیَقولُ الکافِرُ یا  ( 1

 إرضاءَ جمیع النّاس غایَةٌ التُدرک : للتّشبیه ! کأنَّ( 4      نونَ و لکِنَّ الّتدیّنَ فِطریٌّ فی اإلنسان : لإلتمام معنی الجملةِ !( نحنُ ُمتدَّی3ِّ

 عَیِّن الحرف یَدُلُّ علی الرَّجاء : -3

 تَعلَمُونَ !( اهللُ یَعلمُ الغَیبَ ولکنَّکُم ال 2  العقالء دائماً! إنّ األخالق الفاضلة زینةُ( 1

 إنّا جَعَلناهُ قرآناً عَرَبیَّاً لَعَلَّکُم تَعقِلونَ  ( 4 و یَقولُ الکافِرُ یا لَیتَنِی کُنتُ ُتراباً  ( 3

 عَیِّن الحرف یَدُلُّ علی التّأکید : -4

 !ةِهالَالجَ نَمِ النّاسَ جُیُخرِ فی الطّریقِ ( کأنّه مصباح2ٌفیها!         ( إنّ هذین البلدین متقدِّمان فی الصّناعة و مشهوران1ِ

 !ینَلِغافِ ةِیَّ ومِنا الیَباداتِن عِا عَنّنا ما کُیتَ( ل4َ     ونَ! مُعلَی العَمَلِ و لکنَُّکم التَعلَ ( أنتم قادرون3َ

 : ی التّشبیهِلَیَدُلُّ عَ رفَعَیِّن الحَ -5

 ( کأنَّ مزرعةَ القمحِ صفحةً ذَهبیَّةً جمیلةً !2  أکثر!نها مِ یُستفادَلِ مُنِ تُغتَ رصةَ الفُ لیتَ( 1 

 ( کَأنَّ اإلنسانُ الیُریدُ أن یَصِلَ إلی اهللِ تعالی !4 ( کَأنَّ اهللَ الیَرحَمُ مَن الیَرحَُم النَّاسَ!3 

 پاسخ تشریحی تست ها :

 کَأنَّ  (3)به جهت رفع ابهام بکار رفته است. در گزینه  لکِنَّبرای ارتباط و  (2)در گزینه  أنَّبرای تأکید است .  (4و1)در گزینه  إنَّ( : 2گزینه)-1 

 است.  تمَنِّیبرای آرزو و  (4)در گزینه  لَعَلَّرا به یاقوت و مرجان تشبیه کرده است.  ُهنَّبرای تشبیه بکار رفته است، زیرا 

 د.بقیه گزینه ها صحیح است.نبرای رجاء ) امید ( بکار می رو لَعَلَّبرای تأکید و  إنَّبرای برقراری ارتباط به معنی که و  أنَّ( : 2گزینه) -2
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 ( 4گزینه ) -3

( إنَّ برای 4( ـ  لِلتَّمَنِّیزو ) ر: برای آ لَیتَ( 3برای کامل کردن پیام جمله و رفع ابهام از آن آمده است. ـ   لکِنَّ( 2   للتَّأکید:  إنَّ ( 1گزینه ها :          

 برای رجاء ) امید ( بکار می رود.  لَعَلَّأکید است ولی ت
 

 لَیتَ : آرزو(  -3لکِنَّ : تکمیل جمله و رفع ابهام ـ  -2کَأنَّ : تشبیه و شکّ ـ -1(: إنَّ برای تأکید بکار می رود .)گزینه ها  1گزینه) -4
 

 (:2گزینه) -5

( کأنَّ در این عبارت برای تشبیه بکار رفته است ) مزرعه گندم را به صفحه طالیی زیبایی تشبیه کرده 2( ـ  لِلتََّمنِّی( لَیتَ برای آرزو است ) 1گزینه ها : 

می کند ( گویا خدا رحم ن3در این دو گزینه برای ایجاد شکّ و تردید است تا مطلب در ذهن مخاطب تثبیت شود.ترجمه گزینه ها  کأنَّ( 4( و 3است. 

 ( گویا انسان نمی خواهد به خداوند متعال برسد!  4ند. کبه کسی که به مردم رحم ن
 

              دهد   می« هیچ...نیست»آید و به آخر آن یک فتحه می دهد و معنای الی نفی جنس برسراسم می  (:ناسخةال نفی جنس )  - 2درسنامه
  تذکرات :

 و تنوین نمی گیرد. «ال»اسم پس از ال  -2آید،  بالفاصله بعد از النفی جنس اسم می -1

 . ال سیفَ أقطعُ مِن الحقّ  : هیچ شمشیری برنده تر از حق نیست مثال : 

 صورت های غلط الی نفی جنس :

 1 اسم پس از ال تنوین گرفته نادرست است!أقطعُ مِن الحقّ !  سیفاً ( ال 

 2 باشد!گرفته غلط می« ال » اسم پس از ال أقطعُ مِن الحقّ !  السّیف  ( ال 

 را یکبار دیگر در این درس با هم مرور کنیم : «ال»خالصه انواع 

 نفی ) نافیه ( + مضارع مرفوع / ترجمه           مضارع منفی    

 نهی ) ناهیة ( + مضارع مجزوم / ترجمه         مضارع التزامی منفی    

  می آید.« نه» : در جواب أ و هَل ) آیا ( به معنای  جواب                                           « ال » انواع  

 آید و معنای )) هیچ ... نیست (( می دهد .نفی جنس : بر سر اسم می    
 بکار می رود.« نه » عطف ) عاطفه ( : بین دو کلمه یا جمله به معنی     

 :تست 

                                        النافیة للجنس:                                          « ال»عیّن  -6

 .  ماءِی السَّفِ جْمَنَ الةَیلَ( الل2َ                                      ؟! رُآخَ لٌمَ( ال لک ع1َ

 .ةٍهجَبَ ذاتَ دائقَی حَفِ الّإ ورَهُو الزُّ نمُتَ( ال4            !  لمِالعِ سابِ ن اکتِمِ عُأنْفَ ةَجارَی التِّ( الأر3َ
 

                                                                          النافیة للجنس:« ال»عیّن  -7

 !  یرِالخَ إالّ أعمالَوا بُطلُتَ( ال2                         !ةِسَدرَفی المَ  طالبةَ ال( الیوم1َ      

 !نسانُها اإل، أیُّمُعْلَما التَ ولُقُتَ مَ( ل4ِ                        ! یطٌحِمُ ءٍشی ی کلِّلَعَ  اهللَ  أنَّمُعْلَ( أال ت3َ      
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 «92انسانی ع  » لِنفی الجنس :                                                                                                  « ال»عیّن  -8
 ( سلّمت علی صدیقی ال علی جمیع الحاضرین!2ی ال یعمل بجدّ لن یری النّجاح فی حیاته!            ( الّذ1ِ

 ( إنّ أخاه ال یدرس فی البیت، بل فی المدرسة!4أنّه ال نفع فی مجالسة الجّهال!        ( یجب أن نعترف ب3

 « 94ریاضی  » نافیَّةً : ) نفی (                                                                                       « ال»عیّن حرف  -9

 ( فال تجعل باطن حیاتک معادالً لظاهر حیاتهم،2           ( یا عاقل! ال تفکّر فی شؤون اآلخرین،1

 ( ال یعلمها أحَدٌ إالّ اهلل تعالی!4          ( فال أحدَ إالّ و عنده مشاکل فی باطن حیاته،          3

   «:ال»فی نوعیّة  الخطأعیّن  -10

 لزمیلتی : ال شکّ فی انتصار الحّق ! ) لِنفی الجنس (( قلت 2( هَل هذا شاعرٌ جلیل ؟ ال تاجر نشیط ! ) للجواب (      1

                                                                                                                             ( ال تَکاتب بینَ الزَّمیلَینِ فی هذِه األیَّام! ) لِلنَّفی (                   4( ال یذهب المؤمن إلی مجالس السوء ! ) لِلنَّهی (         3

 پاسخ تشریحی تست ها :
 ( :2گزینه ) -6

( 2فعل آمده که هردو نفی هستند . ولی در گزینه )« ال»بعد از  (4و3)آمده است. و در گزینه « لَکَ»جارومجرور « ال»( بعد از 1در گزینه )      

 نفی جنس است. ،«ال»اسم است پس « نَجمَ»کلمة 
 

 ( : 1گزینه ) -7

نفی « ال» 4و3ال نهی و گزینه های « 2»فعل آمده است. ) گزینه « ال»سه گزینة دیگر بعد از  در اسم است ولی طالبةَ« ال»( بعد از 1در گزینة )      

 است.
 

 ( : 3گزینه ) -8

فعل آمده که فعل مضارع « ال»( بعد از 4و1. در گزینه )بکار رفته« ال»از م است که بعد در گزینه سه اس« نَفعَ » اگر دقت کنید فقط کلمه       

 حرف عطف است. « ال»حرف جرّ عَلی آمده و این « ال»هم بعد از  2منفی هستند و در گزینه 
 

 ( : 4گزینه ) -9

و ضمایر مخاطب مشخص است که در « یا عاقلُ »نهی است زیرا جمله با مخاطب خود صحبت می کند و از روی « ال( »2و1در گزینه )     

اسم آمده پس الی نفی جنس است. امّا در « ال»( هم که بعد از 3قرار مده (. در گزینه )عَلْ : التَجْ: فکر نکن ـ  ال تُفَکِّرْمعنای نهی بکار می رود. ) 

 نمی داند ، نفی است و چیز دیگری نمی تواند معنی شود. لَمُ :الیَعْ( 4زینه )گ
 

 ( : 4گزینه ) -10

نفی جنس است . امروز بین دو همکالسی هیچ  «ال»اسم است نه فعل و اینجا معنای فعلی ندارد . پس « تَکاُتب( »4دقت کنید در گزینه )     

 نامه نگاری نشد .

بر سر مضارع آمده و در اینجا  -3بعدش اسم آمده پس ال نفی جنس است.  -2آمده پس حرف جواب است. « هل»در جواب  -1گزینه ها : 

 صحیح می باشند.   « ( نهی»و نباید برود « نفی»چون حرکت آخرش مشخص نیست، هر دو معنی )نمی رود 

 


