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معنای مستقل دارند ولی زمان ندارند: نشانه های اسم 

نشانه های حروف 



از نظر تعداداسم 

یک شخص یا یک شیء است: مفرد( 1)

کتاباً  ،  التلمیذ ، الجَوعان  ، الدَوَران ، شُکرانٍ  ، التَمرین

.دوشخص یا شیء است: مثنی( 2)

کتابانِ ، کتابَینِ ، طالبتان ِ ، طالبتَینِ ، والدای ، والدَیَّ

معلمَیْک ، معلماکم ، صدیقاه ، صدیقَیْه

حذف نون در مثنی بخاطر مضاف شدن است✓

جُدْران ِگر حذف انِ ، َیْنِ در انتهای هر اسمی ، باعث بی معنی شدن آن شود بدین معناست که آن اسم مثنی نیست مثل أَعضانا✓

محمّدونَ   مومنونَ   صالحینَ.  بر بیش از دو شخص یا صفت آن که مذکر باشد داللت دارد: جمع مذکر سالم ( 3)

عیون ، تمارین ،. می باشد... گر حذف ونَ ، یِنَ باعث بی معنا شدن آن اسم شود یعنی جمع مذکر سالم نیست بلکه مکسر یا ا✓

مساکین ، شیاطین ، أَعین ، قوانین ، میادین ، بساتین

"ت ا"بر بیش از دو مونث داللت دارد و یا با اسامی غیر عربی و مصادر بیش از سه حرف با اضافه نمودن : جمع مونث سالم ( 4)

امتحانات  تلفونات  مریمات   طالبات. ساخته می شود

جمع های بی قاعده و قانون:   جمع تکسیر یا مکسر ( 5)

طَلَبَة ، فَسَقَة ، کَفَرة ، جَبَرة ، عَمَلة ، إِخوة ، ادیان  ، الوان ، إِخوان ، غِزالن ، جِیران ، شیّان ، صِبیان ، فِتیان

مجانین ، موازین ، تمارین ، مساکین ، سالطین 

(قوت ) ، أَقوات ( بِیت ) ، أَبیات ( وقت ) ، أَوقات ( صوت ) ، أَصوات ( میت)أَموات 

.کلمات بر وزن فَعْالن  فِعْالن  فَعَالن  فُعْالن   مفرد هستند✓

.کلمات میقات ، فَوات ، بنات ، مَمات مفرد هستند✓

اسم از نظر جنس

هر اسمی که در تقسیمات مونث جایی نداشته باشد: مذکر( 1)

المومن ، القمر ، الیوم ، الکتاب

هر اسمی که در یکی از تقسیمات زیر باشد: مونث( 2)
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اسم از نظر جنس



ة گرد در هر اسمی به جز جمع های مکسر( الف 

عُظمی  صَحراء: فَعْالء ( + فُعال ) وزن فُعْلَی ( ب

ایران  طهران  اروبّا: تقسیمات شهر ، کشور ، استان و قاره ( ج

ارض ، شمس ، نفس ، دار ، نار ، بِئر ، ریح ، روح ، حرب ، عصا: سماعی ( د

قَدَم ، عَیْن ، اُذُن ، کتف ، إِصْبَع= کَفّ ، رِجْل = یَد : اعضای زوج بدن ( و

اُمّ ، بِنْت ، اُخت ، مریم ، زینب: اسامی مخصوص جنس مونث ( ه

های اشاره اسم 

(آن ، آن ها) ، تلک ( آن)ذلک / این این ها + ، هذه ( این)هذا : ها مفرد 

(این دو، این ها) هاتان ، هاتین ( / این دو ، این ها)هذان ، هذین : مثنی ها 

(  آن جا) ، هناک ( این جا)هنا ( / آن ، آن ها ) ، اولئک ( این ها ، این)هوالء : جمع ها 

.و اولئک برای مذکر و مونث یکسان هستندهوالء ✓ 

.می دهد( وجود دارد ، هست) و هناک در اول جمله اسمیه معنای هنا ✓

.مشکالت زیادی در زندگی ما وجود دارد: مشاکلُ عدیدةٌ فی حیاتنا هناک ✓ 

جمه اشاره هایی که دوگانه ترجمه می شوند بر اساس اسم ما بعد خود عمل می کنند که اگر ال دار باشد اشاره مفرد ترهمه ✓

.می شود و اگر بی ال باشد اشاره جمع معنا می شود

.....اینان مردمی اند که ... ناسٌ ... این مردم                           هوالء : هوالء الناس 

ضمایر

.ضمایر معرفه محسوب می شوند که الزم است با آن ها آشنا شویمتمام 

ا ، و ، : ز در انتهای افعال و چسبیده به آن دیده می شوند و جزئی از فعل دیده می شوند که عبارتند ا( بارز)ضمایر فاعلی (الف

ی ، نَ ، تَ ، تما ، تُم ، تِ ، تُنَّ ، تُ ، نا                   شاهَدْنا یشاهدونَ

این ضایر نیز در انتهای افعال دیده می شوند ولی جزئی از فعل نیستند: ضمایر متصل مفعولی 

ـه هما ـهم     کَ کما کم    ی      ها هما ـهنّ   کِ کما ّکن    نا          

(جار و مجرور)هاعلیـ(  مضاف الیه)هاعِلْمـ(    تُ فاعل و ها مفعول) ـهاعَلَّمْتُ(   مفعول)هاعَلَّمَـ(    فاعل)تُعَلَّمْ
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ضمایر



ضمیر ی  اگر بدون نون در انتهای فعل دیده شود فاعل است  اُنصری✓

ضمیر ی  اگر همراه نون وقایه در انتهای فعل دیده شود مفعول است    اُنصرنی✓

تشکیل دهد فاعل است    ــَـْـنا    وگرنه مفعول است14ضمیر  نا  اگر در انتهای فعلی ماضی صیغه ✓

(مفعول)ناالتُعلِّنْناعلِّنْنایُعلّمُناعَلَّمَناعَلَّمْ

ه نون وقایه غفط در افعال برای تشخیص مفعول درون فعل واجب است اما در اسم ها کاربردی ندارند و در حروف هم جایز است ک✓

(صحیح)إِنّی = إِنّنی (    غلط)مُساعَدَتنی (      صحیح)یساعِدُنی .                             به کار رود یا نه 

فاعل و در درون برخی از افعال( تاکید)ضمایر منفصل مرفوع که در ابتدای جمله مبتدا و  در وسط جمله بدون نقش فصل ( ج

.مستتر یا پنهان هستند

انتم   هو هما هم    انتَ انتما(         هو مستتر فاعل)یَهْدِینیربّی (   +  خبر)الذی( فصل)هو( مبتدا)اهلل+  اهلل الذی  ( مبتدا)هو

أنا       هی هما هنّ   انتِ انتما انتنّ  نحن

بیایند مفعولند و معنای را می دهند ( فعلیه ) هر جای جمله : ضمایر منفصل همیشه مفعول ( د

إیاهُ   إیاهما  إیاهم      إیاکَ  إیاکما  إیاکم        ایای

إیاها إیاهما  إیاهنّ      إیاکِ إیاکما   ایاکنّ       ایانا

(مفعول)إیاکَنعبدُ                     نعبدُ ( مفعول)إیاک 

یَنْسَیأَیّها  أَیُتها  اللّهُمَّ  یَهْدی یَدْعُو  :  ین کلمات ضمیر ندارند ا✓

اضافهبه معرفه 

اف شود مضاف شود معرفه خواهد شد اما اگر به یک اسم نکره مض( پنج تای قبلی ) یک اسم نکره به یکی از انواع معارف هرگاه 

.نکره باقی می ماند

ربُّ العالمینَ              ربُّــها          ربُّ الذی        ربُّ هذا            ربُّ محمّد            ربُّ انسانٍ

کند و می توانیم به جای دو اسم از سه یا چهار اسم در مضاف استفاده کنیم ولی قانون معرفه یا نکره شدن آن ها تغییری نمی✓

:مثل . بستگی به آخرین مضاف الیه دارد

(نکره4......... )کالمُ قائدِجنودِ عدّوٍ(                                               معرفه4.....   )کالمُ قائدِ جنودِ االسالمِ 

هر اسم یا فعلی که حرکت انتهای آن بر اساس نقش در جمله تغییر کند: معرب 

ت ثابت هر کلمه ای که از ابتدا تا به اکنون با یک حرکت ثابت دیده شده و با نقش های مختلف در جمله با همان حرک: مبنی 

.دیده می شود
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غایب

ذَهَبوا   آن ها رفتندذَهَبا   آن دو رفتندذَهَبَ    او رفت

ذَهَبْنَ   آن ها رفتندذَهَبَتا  آن دو رفتندذَهَبَتْ   او رفت

(للغائبینَ)جمع مذکر (نِللغائبَیْ)مثنی مذکر (للغائب)مفرد مذکر 

(للغائبات)جمع مونث (یْنِللغائبَت)مثنی مونث (للغائبة)مفرد مونث 

صیغه مخاطب6فعل ماضی در صرف 

مخاطب

یدذَهَبتُم   شما چند نفر رفتدذَهَبْتما   شما دو نفر رفتیذَهبْتَ    تو رفتی

یدذَهَبْتُنَّ   شما چند نفر رفتدذَهَبَتما    شما دو نفر رفتیذَهبْتِ    تو رفتی

(للمخاطبینَ)جمع مذکر (للمخاطبَیْنِ)مثنی مذکر (للمخاطب)مفرد مذکر 

(للمخاطبات)جمع مونث (للمخاطبتینِ)مثنی مونث (للمخاطبة)مفرد مونث 

صرف ماضی در دو صیغه متکلم

متکلم
للمتکلم الوحدهذَهبْتُ    من رفتم

للمتکلم مع الغیرذَهبْنا     ما رفتیم

تْ در صیغه مفرد مونث غایب ضمیر نیست بلکه حرف مونث است و نقش ندارد✓

.تَ ، تِ ، تُ در انتهای ماضی ها ضمیر فاعلی است✓

نام صیغه فعل ها به فارسی

(مونث)للغائبة سوم شخص مفرد(مذکر)للغائب سوم شخص مفرد

(مونث)للغائبتینِ سوم شخص جمع(مذکر)للغائبینِ سوم شخص جمع

(مونث)للغائبات سوم شخص جمع(مذکر)للغائبینَ سوم شخص جمع

(مونث)للمخاطبة دوم شخص مفرد(مذکر)للمخاطب دوم شخص مفرد

(مونث)للمخاطبتینِ دوم شخص جمع(مذکر)للمخاطبَیْنِ دوم شخص جمع

(مونث)للمخاطبات دوم شخص جمع(مذکر)للمخاطبینَ دوم شخص جمع

للمتکلم مع الغیراول شخص جمعللمتکلم الوحدهاول شخص مفرد
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صرف ماضی در دو صیغه متکلم

صیغه غایب6صرف فعل ماضی در 



صیغه غایب6صرف فعل مضارع  در 

غایب
یَذْهَبونَ   می روندیذهبانِ   می روندیذهبُ    می رود

یَذْهِبْنَ     می روندتَذْهَبانِ   می روندتَذْهَبُ    می رود

صیغه مخاطب6فعل مضارع  در صرف 

مخاطب
تَذْهَبونَ   می رویدتَذْهَبانِ   می رویدتَذْهَبُ    می روی

تَذْهَبْنَ     می رویدتَذْهَبانِ   می رویدتَذْهَبینَ   می روی

متکلم
للمتکلم الوحدهأَذْهَبُ     می روم

للمتکلم مع الغیرنَذْهَبُ     می رویم

صیغه6صیغه و امر مخاطب در 8امر های غایب در صرف 

امر غایب
لِیَذهَبوا  باید بروندلِیَذْهَبا   باید بروندلِیَذْهَبْ   باید برود

لِیَذهَبْنَ  باید بروندلِتَذْهَبا   باید بروندلِتَذْهَبْ   باید برود

امرمخاطب
إِذهَبوا   برویدإِذهَبا   برویدإِذهَبْ  برو

إِذهَبْنَ   برویدإِذهَبا   برویدإِذهَبی  برو

امر غائب از متکلم
باید بروملِأَذهَبْ

باید برویملِنَذْهَبْ

.ه جای لـِ از وَلـ ، فَلـ نیز استفاده می شودب✓

.مر غایب اول جمله یا بعد از مبتدا می آیدا✓

.مر غایب در جمله ای بکار میرود که یک فعل داردا✓
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صیغه غایب6صرف فعل مضارع  در 

مضارع  در دو صیغه متکلمصرف 



صرف نهی از مضارع

غایب

ال یذْهَبا  نباید ودالیذْهَبْ  نباید بر

بروند

ال یَذْهَبوا  نباید 

بروند

ال تذْهَبا  نباید رودالتذْهَبْ  نباید ب

بروند

ال یَذْهَبْنَ  نباید 

بروند

مخاطب
ال تَذْهَبوا  نرویدال تَذْهَبا  نرویدالتذْهَبْ  نرو

ال تذْهَبْنَ  نرویدال تَذْهَبا  نرویدالتذْهَبی  نرو

متکلم
نباید برومال أَذْهَبْ

نباید برویمالنَذْهَبْ

صیغه های متکلم مذکر و مونث ندارد و یکسان می آید✓

.......أنا معلمةً اذهبُ إِلی ......                 أنا معلمٌ اذهبُ إلی 

متکلم مع الغیر هم برای مثنی می آید و هم برای جمع✓

...نحن معلمونَ نذهبُ إِلی .... + نحن معلمانِ نذهبُ إِلی 

...نحن معلماتٌ نذهبُ إِلی .... + نحن معلمتانِ نذهبُ إِلی 

مع افعال غایب همیشه در ابتدای جمله به صورت مفرد می آیند حتی اگر کننده کار آن ها یعنی فاعل آن ها مثنی یا ج

.ندباشد در حالیکه این افعال اگر وسط جمله باشند باید با اسم یا اسم های ماقبل خود در تعداد و جنس مطابق باش

المعلمُ یذهبُ إِلی المدرسةیَذْهَبُ المعلمُفعل مفرد اول جمله

المعلمانِ یذهبانِ إِلی المدرسةیَذْهَبُ المعلمانِفعل مفرد اول جمله

ةالمعلمونَ یذهبونَ إِلی المدرسیَذْهَبُ المعلمونَفعل مفرد اول جمله

المعلمةُ تذهبُ إِلی المدرسةتَذْهَبُ المعلمةُفعل مفرد اول جمله

ةالمعلمتانِ تذهبانِ إِلی المدرستَذْهَبُ المعلمتانِفعل مفرد اول جمله

المعلمات یذهبْنَ إِلی المدرسةتَذْهَبُ المعلماتُفعل مفرد اول جمله

.گر جمله با مبتدا شروع شود فعل غایب و اگر با منادا شروع شود فعل مخاطب می آیدا✓

المعلمونَ یَسأَلُونَ طلّابَهم+ یا ایهّا المعلمونَ تَسْأَلُونَ طلّابکم 

بهترین راه تشخیص ماضی مضارع امر حرکت انتهای آن هاست✓

امر= مضارع      أُرْسِلْ = ماضی      اُرْسِلُ = أَرْسَلَ 
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تشخیص فعل نهی از نفی طریقه 

ایها المونة ال تُحرّمی نفسک. غالبا نهی بعد از منادا و نفی بعد از مبتدا می آید

المونةُ التُحرِّم نفسها.    غالبا نهی اول جمله و نفی وسط جمله می آید

التجمعْ+ التجلسوا . می کند( 12و 6ـــْ ـــِ ن به جز )الی نهی فعل مضارع را مجزوم 

ال تجمعُ+ التجلسون . الی نفی کاری با فعل مضارع ندارد

.أُن التُهدِّمی    ولی نهی هرگز با ناصبه نمی آید.  می آید( اَن حتی لکی کی ) الی نفی با ادوات ناصبه 

لِمَ ال تبعثُ    أَ التحبسّون.  الی نفی با ادوات پرسشی می آید ولی نهی نه

درس نخواندم: ما درستُ .  ماضی با ما منفی می شود✓

برای جمع غیرانسان افعال به شکل مفرد مونث می آیند✓

(برای جمع غیر انسان نیز به شکل مفرد مونث می آیند ... البته ضمایر ، صفت ، اشاره ، موصول و ) 

هی التی تَنْتَشْهِرُ کل السنتة مَرتّینِ( جمع غیر انسان ) هذهِ الکُتُب 

فعل کان با ماضی ، بعید می سازد و با مضارع ، استمراری که در رموز ترجمه ذکر خواهد شد ولی در اینجا با صرف کان آشنا ✓

.شویممی 

کانَ کانا کانوا    کانَتْ کانَتا کُنَّ      کُنْتَ کُنْتما کُنْتُم     کُنْتِ کُنْتما کُنْتُنَّ   کنتُ کُنّا

8
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ترکیب وصفی 

.بوجود می آید( نعت ) و صفت ( منعوت)از یک موصوف 

صفت = موصوف 

الکتبَ العلمیّةَ ، الساعةِ الثامنةِ ، الرجال الذین ، االنسان ُ االفضلُ ، الحیواناتُ العدیدةُ««« ال دار = ال دار ( 1)

انسان افضل ، علماءُ مجدّونَ ، رجلٌ واحدٌ ، نهرٍ جارٍ ، کُتُب علمیّة««« بی ال = بی ال ( 2)

معلّمی األَوّل ، اصدقاءَنا األعزّاءَ ، رَبّک العظیم ، سیاراتُهم السریعةُ««« ال دار + ضمیر متصل + بی ال ( 3)

مکة المکرمة ، فاطمة الزهراء««« ال دار = عَلَم بی ال ( 4)

.را نشان می دهد( صفتی که یک اسم است ) چهار فرمول فوق صفت های مفرد 

را توصیف می ( موصوف ) است که یک نکره % 1یا اسمیه % 99گاهی صفت تک اسم نیست بلکه یک جمله فعلیه : وصفیه ( 5)

.کند

(  ه اسمیهوصفی)یا مبتدا (وصفیه فعلیه)ماضی یا مضارع ( + الزامی نیست)جار و مجرور(+ موصوف بی ال)اسم نکره ........................ 

خبر + 

+ ........فاعل + فعل 

+ ........خبر + مبتدا 

فیها حضار کثیرون،  اشترکتُ فی جلسة رایتُه سیننَرایتُ صدیقاً ما 

احدٌما حَصَلَها االمتحان ، حَصَلت مدارجَ یُساعدنی عندلی اخٌ 

:  مثال. بین موصوف نکره و وصفیه یکی از ادوات زیر بیاید وصفیه از بین می رودگر ا✓ 

أَن کی لـِ لکی حتّی««« حروف ناصبه به جز لن ( 1)

وَ فَ ثمّ بل ولکن لکنْ أَوْ««« حروف عطف ( 2)

...هل أَ کیف لِمَ لماذا««« حروف یا اسماء پرسشی ( 3)

...الذی التی الذینَ الالتی ««« اسم موصول ( 4)

.موارد فوق وصفیه خراب کن نام دارند

لی اخٌ مجدٌّ و هو مساعدٌ للجمیع...             اجتهدتُ فی دروسی اجتهاداً حتی أَستطیعَ الــ 

وصلتُ إلی اهدافی وصوالً هل تتدکَّرُ؟                                 اشتریتُ کتاباً مِن المکتبة التی تَقَعُدفی شارعنا

ترکیب وصفی 



10

وصفیه معنای که می دهندجمالت ✓ 

ماضی درون وصفیه+ ..... ماضی ««« بعید ««« ماضی در وصفیه 

مضارع درون وصفیه+ .....ماضی ««« استمراری ««« مضارع در وصفیه 

مضارع درون وصفیه+ ..... مضارع ««« التزامی ««« مضارع در وصفیه 

.زرتُ مریضاً قد شَفَی أَمس مِن مرضه    بیماری را دیدم که دیروز شفا یافته بود

.مریضا بیتکُّم حول الحکومة        بیماری را دیدم که  صحبت می کرد

.أَبحثُ عن مریضٍ اُساعِده دون الجزاء    دنبال بیماری می گردم که کمکش کنم

اضافی ترکیب 

...(وتعداد ، جنس ، اعراب) پی در پی آمدن دو یا چند اسم پشت سر هم با تفاوت در موارد مختلف یا با تفاوت در یک مورد همان 

.همواره اسم معرب است یعنی ضمایر موصول اشاره شرط پرسشی ها که مبنی هستند مضاف نمی شوند: مضاف 

.مضاف هرگز ال ، تنوین ، نون در مثنی و جمع مذکر را نمی پذیرد

(موصوف بودن و مضاف بودن نقش محسوب نمی شود.) اسمی است مجرور که نقش محسوب می شود: مضاف الیه 

.بگیرد... بر خالف مضاف هیچ محدودیتی ندارد و می تواند ال یا 

حاالت ترکیب اضافی 

فَهُم النصوصِ ، معلمو المدرسة««« ال دار مجرور + بی ال ( 1)

ربّکم ، والدنا ، صدیقَیَّ««« ( متصل)ضمیر مجرور + بی ال ( 2)

کلُّ شیءٍ««« نکره ـــٍ دار + بی ال ( 3)

حُبُّ اهللِ««« عَلَم + بی ال ( 4)

اوَّلُ مَنْ ، أَصْمَنُ ما««« موصول + بی ال ( 5)

هُدوُء ذلکَ.... جنبَ هذا ««« اشاره + بی ال  ( 6)

یکی از شش تای باال     جنبَ مکتبةِ مدرسةِ المدینةِ    قربَ بیتِ قائِدنا+ چند بی ال ( 7)

حاالت ترکیب اضافی 
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(با تغییر:)فیه جمع سالم للمؤنثلیسعَیّن ما -1

!    لی جَوّال من أدّق الجوّاالت الجدیدة( 2!                    ضربُ العَدوّ  عَلینا أشّد الّلطمات( 1

! صوتُ تالوة القرآن ِمن أجمل األصوات لنا ( 4!                     لبعض أولیاء ااهلل کرامات کثیرة( 3

عن اسماء االشارِة؟الخَطاءعَیّن  -2

هذه التلمیذة تَکتُبُ الدَرس( 2مفیدٌة لِلطُلّاب            هوالء التمارینُ ( 1

هاتان حدیقتان فِیهما ثمراتٌ کثیره( 4هذِه الَمرأُة معلٌمة اللغة العربیه          ( 3

:معاًالصحیح فی النهی و النفی عَیُن -3

ال تَقولوا( 4ال َتسجُدا         ( 3التَذکُرنَ                ( 2ال تَسجُدوا             ( 1

جاریَتَینِ فی الغابه ....................... رَأیتُ عَینَینِ : الصحیح اللفراغ عَیّن -4

اِثنَتانِ ( 4اِثَنَتینِ          ( 3اِثَنینِ         ( 2اِثنانِ             ( 1

:الصحیح اللفراغین عَیّن -5

إلی المکتبة فی الساعة السابعة صباحاً ، رجع مِنّا زمیالن اثنان ولکّننا بقینا خمس ساعات هناک ذهبتُ مع أحدعشر زَمیالً مِن زُمالئی

................... ! أشخاص و کانت الساعه ................ ، عند الرجوع کان عددنا 

الثانیة عشرة      / تسعة ( 4الثانیة عشرة          / عشرة ( 3ثانی عشر        / تسعة ( 2ثانی عشر                 / عشرة ( 1

فیها کَلِمَه الجَمع ؟ لَیسَاَیّ عِبارَه -6

یُدیرُ الحِرباءُ عَینیها فِی اِتٍّجاهات مُختَلفه ( 2ذهب الَْغّواصون إلَی اَعماِق الُمحیط                  ( 1

لَقَد أَنشَدَ الشّاعِرانِ الکبیرانِ قَصیدَتَینِ عِندَ مُشاهَدَتِهما أیوانِ کَسری   ( 4إِنَّ سلمانَ الفارسی مِن أصحابِ النّبی             ( 3

.
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......................... .  آیهً مِن القُرآن مِن السّوره ........................ قَرَأتُم : الصحیح اللفراغ عَیُن -7

الحادی عشر، الثّامن( 4احدعشرة، الثالثه            ( 3احدی عشرة، الثالثه        ( 2ثالث عشر، ست                   ( 1

:عیّن المضاف و المضاف إلیه -8

رجلٌ ایرانیُّ( 4تلک الشجرُة          ( 3شجرةٍ جمیلةٍ              ( 2مدینُة طهران               ( 1

. أیضاً ............... و نحنُ األوالد .................. ناجحاتٌ فی دروسـ .................. اولِئک -9

الطُّالب، هم، ناجحون( 4الطالبات، هم، ناجحات        ( 3البناتُ، ُهنَّ، ناِجحَون         ( 2الطّالبتانِ، هما، ناجحتاِن               ( 1

:عیِّن الخطأ فی الترجمة -10

.سال از مدرسه فارغ التحصیل خواهیم شد2همة ما بعد از : نتَخَرّجُ کلّنا مِن المدرسه بعد سنتین( 1

امید من از مردم بریده شده است، زیرا تو فقط امید من هستی: قد أنقَطَعَ رجائی عن الخلقِ لِاَنَّک انت رجائی ( 2

.درم انتظار فرزندش را برای بازگشت از مدرسه می کشید : کان والدی ینتظر ولدَهُ للرجوع إلی المدرسة ( 3

مادرم نامه ای از راه اینترنت دریافت کرد: اِستَلَمَت والدتی رسالة َعبر االنترنت ( 4

:الصحیح فی االمر عَیّن -11

اِقرأ : تَقرأنَ ( 4َاصدِما            : تَصدِمانِ ( 3اَجمَعوا                        : تَجمَعونَ ( 2ُارقُدوا                   : تَرقُدونَ ( 1

:الخَطأعَیّن -12

هُنَّ تَسمَعنَ( 4هما تَذهباِن            ( 3انُتما تَذهباِن          ( 2هم یذهبُون               ( 1

:الکلمات االُخری التناسبعیِّن الکلمَة -13

طالبانِ( 4مُعَلِّمینِ            ( 3َکسالن           ( 2َرجاُلن                ( 1
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.  تاَلمیذُ مُجتَهِدون :  ................... للفراغ غیر المناسب عَیّن -14

اَنتُنَّ( 4نَحن           ( 3هم                ( 2اَنتم                  ( 1

: عَیّن الجواب الّذی کُل أسمائِه جمع سالم -15

شجرات–معلّمات -أصوات ( 2ناجحات                       –سالطین -معلّمون ( 1

غرفات–طالبات -طالبین ( 4معّلمات                            –ثمرات –مضامین ( 3

:عَیّن العبارة الصحیحه -16

تلکَ الرَّجُل مدیرُ مدرسَتنا         ( 2هذه التّلمیذهُ نظیفٌ                  ( 1

هذانِ مجلتان مفیدَتانِ( 4هذه صورُة أَبی                         ( 3

:ماهُوَ الخطأ فی النهی -17

ال تذهَبُ( 4ال َتسمَعنَ          ( 3ال َتسمَعا          ( 2ال تذهبوا             ( 1

:الصحیح اللفراغین یّن عَ-18

رجعنا فی الساعة السابعة صباحًا، کّنا خمس ساعات فی الطریق، . ذهبت مع أسرتی إلی سفرة یوم األحد، طالت سفرتُنا ثالثة أیّام 

. إلی بیتنا ............... من یوم .......................... فوصلنا فی الساعة 

األثنین / الثانیة عشرة( 4األربعاء               / الثانی عشر ( 3األربعاء            / الثانیة عشرة ( 2الثالثاء         / الثانی عشر ( 1

« . خَمسَه عَشَر یُساوی أربَعَه و عِشرین ........................ تِسعَه » : عَیّن نوع العمَلیّات الحسابیّه -19

تَقسیمٌ( 4فی          ( 3ناِقُص            ( 2زائِد              ( 1
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:فی اَیّ المنتخب جاء صفت و مضاف معًا -20

فی لسان القطة غدٌد تُفرز سائًال مُطَهَّراً ( 1هَل حُفِرَت البئرُ إلستخراج النفط                                                    ( 2

اإلنسانُ خلیفة اهللِ علی األرضِ  ( 4سَمع حمیُد صوت عجیبٌ فی اَلَسیِاره                                               ( 3

مضافًاإلیه؟( «ی»ضمیر )فی أَی المنتخب لیس -21

یا تلمیذُة أْکِرمی مُعَلّمک     ( 2َأخَذتُ کتابی ِمن ُمحمّد                            ( 1

شاهدتُ ذلک الرَّجل فی طریقی( 4ذََهبُت مع اُمی الی المدرسه                     ( 3

. فی المدرسه ........................ نَحن ُ : فی الفراغ الخَطأیّن عَ-22

مُعَلِّمُ( 4معِلمات                  ( 3معلّمون          ( 2معّلمان               ( 1
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.  ، سؤال گزینه ای را می خواهد که جمع مؤنث سالم در آن به کار نرفته است 4گزینه-1

. أصوات جمع مکسر صوت است 

: تشریح سایر گزینه ها 

. اللَّطمات جمع مؤنث سالم است : «1» گزینة 

. الجواالت جمع مؤنث سالم است : «2» گزینة 

.کرامات جمع مؤنث سالم است : «3» گزینة 

، زیرا التمارین جمع مکسر غیرعاقل است که از نظر اجرای قواعد مفرد مؤنث به حساب می آید؛ پس اسم 1گزینه -2

درست است « هذِه»اشارة آن باید به ِ صورت مفرد مؤنث باشد و 

چون جمع مؤنث « 2» اما گزینة . است نه نفی« نهی»حذف شده است؛ پس « ن»در گزینه های دیگر 2گزینه -3

است، در نهی نونش حذف نمی شود؛ پس نهی و نفی آن یکسان است

صحیح می باشد« اثنَتَین»و مؤنث مجازی است، پس « عَین»مفردش « عَینَین » با توجه به این که 3گزینه -4

به ترجمة عبارت توجه کنید3گزینه -5

دو همشاگردی از ما برگشتند، . به همراه یازده همشاگردی از همشاگردی هایم در ساعت هفت صبح به کتابخانه رفتیم

بود.................. شخص بود بود و ساعت ............ هنگام بازگشت تعداد ما . ولی ما پنج ساعت در آنجا ماندیم

(نفر 12= فرد گوینده + نفر 11) 

«دو شاعر بزرگ هنگامی که ایوان کسری را دیدند، دو قصیده سرودند »: ترجمة گزینة درست4گزینه -6

:ترجمة گزینه های دیگر

أَعماق/ اَلغواصون : کلمه های جمع. غواصان به اعماق اقیانوس رفتند : 1گزینة 

إتّجاهات: کلمة جمع. آفتاب پرست دو چشمش را در جهت های مختلف می چرخاند : 2گزینة 

اصحاب: کلمة جمع. به درستی که سلمان فارسی از یاران پیامبر است : 3گزینة 

(کلمات مثنی جزء جمع حساب نشده )دو نوع جمع داریم، جمع سالم و جمع مکسر: یادمون باشه

که عدد ترتیبی است، صفت « الثالثة»صحیح است و نیز « احدی عشرة»که مؤنث است « آیة»با توجه به 2گزینه -7

می باشد« السُّورِة»برای 
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نمی تواند مضاف شود« اسم اشاره»هم، « 3» در گزینة . موصوف و صفت هستند« 4و 2» گزینه های 1گزینه -8

« موفقیمموفقند و ما پسرها هم شاندر درس هایدخترانآن » 2گزینه -9

:بررسی سایر گزینه ها

ناجحتان نیز بر مثنی داللت می کند و . مثنی هستند و مناسب اولئک نیستند( هما)طالبتان و همچنین ضمیر ( 1گزینة 

. برای أوالد مناسب نیست 

نامناسبند( هم و ناجحات)الطالبات جواب مناسب، ولی ضمیر ( 3گزینة 

با أوالد مطابقت دارد( ناجحات)الطُّالب با ناجحات مطابقت ندارد و ضمیر هُم نیز مناسب نیست، البته ( 4گزینة 

فارغ التحصیل می شویم««« فارغ التحصیل خواهیم شد  1گزینه -10

:گزینه های دیگر در حالت صحیح بدین صورت است 1گزینه -11

إِقرَأنَ( 4إصدِما          ( 3اِجمَعوا          ( 2

می باشد« أنتُنَّ»جمع مؤنث مخاطب است و ضمیر مناسب آن « تَسمَعنَ»زیرا 4گزینه -12

مفرد است« کسالن»هستند، ولی « مثنی»زیرا گزینه َ های دیگر 2گزینه -13

در جای خالی خطا می باشد؛ چون جمع مؤنث است« أنتُنَّ » با توجه به مُجتَهدون که جمع مذکر سالم است، 4گزینه -14

غُرفة می باشد-طالبة -طالب : چون مفردشان4گزینه -15

:بررسی موارد غلط در سایر گزینه ها3گزینه -16

نظیف غلط و باید نظیفة باشد( 1گزینة 

شود« ذلک»باید « تلک»( 2گزینة 

شود« هاتان»باید « هذان»( 3گزینة 

مجزوم نشده 4چون جمع مؤنث است مجزوم نمی شود؛ ولی گزینة 3مجزوم شده اند و گزینة 2و 1زیرا گزینة 4گزینه -17

است



2گزینه -18

«نه به اضافة پانزده مساوی است با بیست و چهار»: ترجمه عبارت1گزینه -19

، موصوف و صفت است«سائال مطهراً»مضاف و مضاف إلیه و « لسان القطة» در این گزینه  1ِگزینه -20

:بررسی سایر گزینه ها 

، مضاف و مضاف إلیه است و موصوف و صفت ندارد«إستخراج النفط»: 2گزینة

، موصوف و صفت است و مضاف و مضاف الیه ندارد«صوت عجیب »: 3گزینة 

، مضاف و مضاف إلیه است و موصوف و صفت ندارد«خلیفة ااهلل »: 4گزینة 

با فعل آمده « ی»ضمیر « 2»زیرا ضمیرهای متصل زمانی مضاف الیه هستند که با اسم بیایند، ولی در گزینة 2گزینه -21

است و فاعل می باشد

.  می تواند دو نفر یا بیشتر باشد، چه مذکر چه مؤنث؛ زیرا در متکلّ ّ م، مذکر و مؤنث یکسان است« نحن»زیرا 4گزینه -22

که مفرد است، نادرست است« معلّم« »4»پس گزینة 
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