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ِ
إح َدی
َ��م َّ
أن ْ
11یهنیزگ  31 1-حرکتگ��ذاری صحیح بهص��ورت« :ل َن ْعل ْ
طُ ِ
خاف ِم َن الهزائ ِ ِم» است.
أن الن َ َ
رق ال ّنجاحِ ِهی ْ
«إحدی» :اس��م
مش��بهة بالفعل/
«أن :از حروف
ٌ
«لِنَ ْعل َْم» :مضارع مجزومَّ /
َ
مضافالیه و مجرور« /النجاحِ » :مضافالیه و
إن ،تقدیرا ً منص��وب« /طُ ُر ِق»:
ٌ
َّ
ِ
«الهزائم»:
النخاف» :مضارع منصوب/
«أن
منفصل/
ضمی��ر
ی»:
«ه
مجرور/
َ
ِ
ْ
جر
مجرور به حرف ّ
نکته -1 :اسامی غیرمنصرف در صورتیکه مضاف واقع شوند یا «ال» بگیرند
جری کسره میگیرند.
در حالت ّ
 -2مضاف ،هرگز «ال» و تنوین نمیپذیرد.
نابلیون یقولُ :
«کان
12یهنیزگ  21 2-حرکتگ��ذاری صحیح بهص��ورت
ُ
َ
ِ
ت بال َف ِ
اإلفشال» است.
طریق
مت
َ
شل مرارا ً ح ّتی ت َ َعلَّ ُ
ا ُِصبْ ُ
کان
«کان» :از افع��ال ناقصه/
ُ
کان و مرفوع« /یقولُ » :خبر َ
«نابلیون» :اس��م َ
َ
و مح� ً
«ت»/
لا منصوب« /ا
ُصب��ت» :فعل مجهول و نائب فاع��ل آن ضمیر ُ
ُ
ِ
ّمت» :فعل ماضی و
ل
«تع
مطلق/
مفع��ول
ً»:
ا
«مرار
مجرور/
و
جار
»:
«بالفش��ل
ُ
ِ
مضافالیه و مجرور
«االفشال»:
«طریق» :مفعول و منصوب/
«ت»/
ٌ
َ
فاعل آن ُ
13یهنیزگ  21 3-علت نادرستی سایر گزینهها:
گزینهی ( :)1صحیح و س��الم (صحیح :معتل و اجوف) ،فاعل ُُه ضمیر مس��تتر
ظاهر)
اسم
(صحیح :فاعل ُُه ٌ
ٌ
مقدم و محلاّ  ً مرفوع (صحیح :فعل)
گزینهی ( :)3خبر ّ
گزینهی ( :)4من باب افتعال (صحیح :استفعال) ،خبر «المرء» (صحیح :فعل)
14یهنیزگ  11 4-موارد نادرست سایر گزینهها:
گزین��هی ( :)2للمتکلّم وح��ده (صحیح :للمتکلّم معالغی��ر) -مبنی علی الفتح
(صحیح :معرب)
گزینهی ( :)3مزید ثالثی من باب افعال (صحیح :مجرد ثالثی)
گزین��هی ( :)4مبن��ی للمجهول (صحی��ح :مبنی للمعلوم) -نائ��ب فاعل ُُه …
(صحیح :فاعل ُُه …)
عین» نادرس��ت اس��ت و صحیح آن
15یهنیزگ  21 5-گزینهی (ْ :)1
«ید َ
یت»
َ
ت» نادرست است و صحیح آن «ن َ ِس ْ
«یدعون» است /.گزینهی (« :)3ن َ َس ْ
است /.گزینهی (« :)4یفو ُز» نادرست است و صحیح آن «تفو ُز» است.
16یهنیزگ  21 6-نکته :مفعول ،در زبان عربی ،گاهی در ترجمهی فارسی،
متمم بهکار میرود.
همراه حرف ّ
ار» :مفعول و منص��وب /گزینهی (« :)3تلمیذَ » :مفعول و
ف
«الک
گزین��هی (:)1
ّ َ
«منزلة» :مفعول و منصوب
منصوب /گزینهی (:)4
ً
ی��ن» جم��ع مؤنث غایب اس��ت و هنگام مجزوم
17یهنیزگ 21 7-
َ
«یرض َ
شدن «نون» آن حذف نمیشود.
18یهنیزگ « 11 8-ل َم یعیش» نادرست است و صحیح آن «ل َم ِ
ش» است.
یع ْ
ْ
ْ

«أنتن ت َ ْر ُج ْون» درست است.
گزینهی ( :)4بهصورت
ّ
در صرف افعال مضارع ناقص ،صیغهی  6و  12بدون تغییر هس��تند و هیچ
تغییری در آنها رخ نمیدهد.
21یهنیزگ  22 1-در ص��رف افعال مضارع ناقص ،در صیغه  6و  12هیچ
تغییری اتفاق نمیافتد و این دو صیغه بدون تغییر میباشند.
یهدین» درست است.
«هن ْ
گزینهی ( ،)2بهصورت ّ
22یهنیزگ  422-فعلهای مضارع ناقص ،وقتی مجزوم میش��وند حرف
علّهی آنها در صیغههایی که حرف علّه در انتهای کلمه واقع ش��ده اس��ت
حذف میشود.
23یهنیزگ  223-افعال مضارع ناقص یائی دو دستهاند:
ِ
ِ
دستهی اولِ ْ :
[یر ِمی] …
[یهدی] ْ
[یمشی] [ی ْقضی] ْ
[یر َضی] [یبْ َقی] [ینْ َهی] [یلْ َقی]
[یس َعی]  [ینْ َسی] ْ
دستهی دومْ :
[یخ َشی] ْ
افعال دس��تهی اول زیاد هس��تند و اما افعال دس��تهی دوم زیاد نیس��تند و
مشهورترین و معروفترین آنها 7 ،فعل گفته شده میباشد.
در نحوهی صرف  14صیغه مضارع این  7فعل ،اندکی تفاوت در مقایسه با
افعال دستهی ّاول ،دیده میشود:
یس َعی
ْ

یس َعیان
ْ

یس َعون
ْ

ت َ ْس َعی

ت َ ْس َعیان

ت َ ْس َعون

ت َ ْس َعی

ت َ ْس َعین

أس َعی
ْ

ت َ ْس َعیان

ت َ ْس َعیان

یس َعین
ْ

ت َ ْس َعین

ن َ ْس َعی

مکس ِر «األخ» میباشد .لذا فعل
24یهنیزگ  424-کلمهی «اإلخوة» جمع ّ
«هن» در گزینهی ()4
و ضمیر آن بای��د به صیغهی جمع مذکر بیاید .پس ّ
نادرست است.
«ید ُعون» هم فعل جمع مذکر غائب است و هم فعل جمع مؤنث غائب .بنابراین
ْ
در کنار این فعل ،هم میتوانیم «جمع مذکر» بیاوریم و هم «جمع مؤنث».
25یهنیزگ 425-

در گزینهی (( )1الزم) ،در گزینهی (( )2غیرمنصرف)

و در گزینهی (( )3مبنی) از موارد نادرست هستند.

� خ
س رشت� یحی� آزمون 18
اپ
«کان  +فع��ل مضارع» در فارس��ی ماضی اس��تمراری
 1یهنی گز 41 -
َ
ترجمه میشود .ضمن ًا «ن ُ ِسی» فعل مجهول است و همچنین «ل َْم  +فعل مضارع
مجزوم» بهصورت ماضی سادهی منفی یا ماضی نقلی منفی ترجمه میشود.

نکته :فعلهای اجوف هنگام مجزومشدن در صیغههای  13 ،7 ،4 ،1و 14

ٍ
«قیمة» صفت برای «تجارب» است
 2یهنی گز « 42-علماً» تمییز است.
و با توجه به جمع غیر عاقل بودن موصوف ،مفرد مؤنث بهکار رفته است.

«تنالی��ن» نادرس��ت اس��ت ← ت َ َنل َْن/
19یهنیزگ  41 9-گزین��هی (:)1
َ

 3یهنی گز  13-ترجمهی صحی��ح بهصورت «کتابه��ا در کتابخانهی
کوچک مدرسه زیاد شد ».است.

حرف علّهیشان حذف میشود.

یخشی»
گزینهی (:)2
«التنس» نادرست است ← التَنْ َسی /گزینهی (« :)3لم َ
َ

ین
نادرست است ← ل َْم ْ
یخ َش َ

فا  یع ُف ْو]
]   [ر
��و
[د
20یهنیزگ 420-
ْ
َ
ُ��و َ
]  [ع ْ
َ
جا  یر ُج ْو]   [تَال  یتْل ْ
ع��ا  ید ُع ْ
ْ
کا  یشک ُْو]   [نَجا ینْ ُج ْو] معروفترین و مشهورترین افعال ناقص واوی هستند.
[ش
ْ
َ

 4یهنی گز  24-در گزین��هی ( )1فعلها باید بهصورت «روبهرو ش��دم
رین» حال اس��ت و
و پیش��رفت کردم» ترجمه ش��ود .در گزینهی ()3
«مکب َ
ّ
«أن  +مضارع
()4
ی
ه
گزین
باید بهصورت «تکبیرگویان» ترجمه ش��ود و در
ْ
منصوب» بهصورت مضارع التزامی ترجمه میشود.
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 5یهنی گز  15-در گزینهی ( )2وقتی حرف ناصبه (جز ل َْن) بر س��ر فعل
میآید بهصورت مضارع التزامی ترجمه میش��ود .پس بهصورت «باید تنبلی را
ترک کنیم و کام ً
ال به تالش روی آوریم ،».در گزینهی (« :)3یدعو» فعل مضارع
است و بهصورت «اسالم گروههای مختلف را صریح و آشکارا به پژوهش دعوت
میکند» صحیح اس��ت و در گزینهی (« :)4تقریباً» مفعول مطلق تأکیدی است،
«تقربها» به معنای «نزدیک میکند آنرا» ترجمه نشده است.
ضمن ًا ّ
 6یهنی گز 46-
«اباک ،أن
تش�� ِه َد» /در گزینهی ()3
َ
 7یهنی گز  27-ش��هید ش��د« :ا ُْس ْ
تعشن» نادرستند /.در گزینهی (« )4أن یعیشوا» نادرست است.
أن
یستطع َن و ْ
ْ
َ
ُشیر»
 8یهنی گز  18-اوالً فعل جمله مجهول اس��ت «مجهول
َ
أشار»« ،ا َ
اس��ت .پس گزینهی ( )3نمیتواند درست باش��د .ثانی ًا در گزینهی (« )2به
صراحت» باید بهصورت مفعول مطلق نوعی ترجمه ش��ود .در ضمن مضاف
هرگز نمیتواند «ال» و «تنوین» بپذیرد پس سایر گزینهها نیز نادرستند.
 9یهنی گز  29-هدف مرد از عبادت زیاد این بود که میخواس��ت خدا
او را به بهشت وارد کند.
10یهنیزگ  31 0-پیامبر برادر مرد را در وقت ظهر و غروب در مس��جد
نیافت بلکه خود مرد را در مسجد یافت.
ب
«ر ِوی َّ
11یهنیزگ  11 1-حرکتگذاری درست بهصورتُ :
أن ال َّنبِی َذ َه َ
ِ
الصبحِ  ».است.
إل َی
یصلِّی صال َة ُّ
المسجد ل ِ َ
12یهنیزگ  31 2-موارد نادرست در سایر گزینهها:
گزین��هی ( :)1فعل ٍ
ماض (صحیح :فعل مض��ارع) -للغائب (صحیح :للمتکلم
الضم (صحیح :معرب)
وحده) -مبنی علی
ّ
گزینهی ( :)2للغائب (صحیح :للمتکلم وحده)
ِ
متعد (صحیح:
حرفین)-
بزی��ادة
گزین��هی ( :)4بزیادة حرف واحد (صحیح:
ٍّ
الزم) -مح ً
ال منصوب (صحیح :محلاّ  ً مرفوع)
13یهنیزگ  21 3-موارد نادرست سایر گزینهها:
گزین��هی ( :)1مؤنث (صحیح :مذک��ر) -جامد (صحیح :مش��تق) -منقوص
(صحیح :صحیحاآلخر) -تقدیرا ً مرفوع (صحیح :مرفوع)
گزینهی ( :)3اس��م مبالغه (صحیح :صفة مش��بهة) -نکره (صحیح :معرفه)-
الضم (صحیح :معرب)-
ممنوع من الصرف (صحی��ح :منصرف) -مبنی علی
ّ
مح ً
ال مرفوع (صحیح :مرفوع)
گزینهی ( :)4مقصور (صحیح :صحیحاآلخر)
14یهنیزگ  11 4-نکته :برخی اسامی استفهام و شرط که در زبان فارسی
قی��د زمان یا مکان به حس��اب میآیند در عربی نی��ز معموالً «مفعول فیه»
(أین) -هرگاه (إذا) -هر جا (أینما) در سایر
میباشند .چه وقت َ
(متی) -کجا َ
گزینهها به ترتیب «اللیلَ  -لیل َة -السن َة» مفعولٌبِه هستند.
15یهنیزگ  11 5-در جای خالی اول باید از مفعول مطلق نوعی اس��تفاده
ِ
س»« ،مجالسة» است و در جای خالی دوم میتوان از
کنیم .مصدر فعل «جال ْ
حال استفاده کرد که باید بهصورت نکره و منصوب بیاید.
16یهنیزگ  21 6-در گزینهی (« )1امینة» مفعول دوم است.
در گزینهی (« )3حاالً» تمییز اس��ت و ضمن ًا چون بعد از «و» بالفاصله فعل
آمده است و همراه آن «قَ ْد یا ل َْم» نیامده است نمیتواند جملهی حالیه باشد.
در گزینهی (« )2خائف ًا» حال است.

17یهنیزگ  11 7-در این گزینهی ذوالحال «أخا» اس��ت که مفعول است.
در گزین��هی ( )2صاحب حال «اال ُّم» ،در گزینهی (« )3نحن» مس��تتر و در
«ت» است.
گزینهی ( )4ضمیر ُ
«ح ُس َن» از جمله فعلهایی است که همواره همراه تمییز
18یهنیزگ 31 8-
َ
بهکار میرود .در این گزینهی «درس��اً» تمییز است .کاربرد تمییز رفع ابهام
از عبارت است.
19یهنیزگ  41 9-جمل��ه ،به تمییز نی��از دارد تا معنای آن کامل ش��ود.
(تمییز در گزینهی ( ،)4بهصورت صحیح آمده است).
20یهنیزگ  220-برای بیان نوع وقوع فعل از مفعول مطلق نوعی استفاده
میکنی��م« .ایماناً» در گزینهی ( )2مفعول مطلق نوعی اس��ت که بعد از آن
جملهی وصفیه قرار دارد .در سایر گزینهها به ترتیب «ترتیالً» مفعول مطلق
تأکیدی« ،مومناً» حال ،و «أجرا ً» تمییز است.
21یهنیزگ « 22 1-مستمعات» در این گزینهی حالت «تلمیذات» را بیان
میکند که مفعولبه است.
ش��ک از مخاطب و ش��نونده باید از مفعول
22یهنیزگ  222-برای رفع
ّ
مطلق تأکیدی اس��تفاده ش��ود .در گزینهی ( )2مفعول مطلق تأکیدی بهکار
رفته است.
23یهنیزگ  323-ب��رای مفعول مطلق باید از مص��در فعل جمله ،یا فعل
«علَّمناه» ،از باب تفعیل است و ِ
«ذکرا ً» هممعنای
هممعنای آن استفاده شودْ َ .
آن نیز نمیباشد .پس مفعولٌ بِه است.
«یوم» مفعولٌ فیه است.
24یهنیزگ 324-
َ
إن و مرفوع است.
إن و
در گزینهی (:)1
«یوم» خبر َّ
«یوم» اسم َّ
ُ
َ
«فوق» مفعولٌ فیه و ظرف مکان است.
درگزینهی (:)2
َ
«یوم» مفعول فیه
«جنب» مفعولٌ فیه و ظرف مکان است و
در گزینهی (:)3
َ
َ
و ظرف زمان است.
«تحت» مفعولٌ فیه و ظرف مکان است.
در گزینهی (:)4
َ
25یهنیزگ  325-در گزینهی (« )1ایماناً» مفعول مطلق نوعی اس��ت ،در
مؤخر ش��ده است ،در گزینهی ()3
گزینهی (« )2ایماناً» اس��م ا ِ َّن است که ّ
«ایماناً» تمییز اس��ت که ب��رای رفع ابهام بهکار م��یرود و در گزینهی ()4
«ایماناً» مفعولٌبه و منصوب است.

� خ
س رشت� یحی� آزمون 19
اپ
ِ
«صاح» اس��ت)/
ت» :فریاد زدم (متکلم وحده از
 1یهنی گز 41 -
«ص ْح ُ
َ
ِ
یئست» :فریاد زدم در حالی که ناامید شده بودم« .واو» ،حالیه
حت و قد
ُ
«ص ُ
��وک» :از تو خواهش
«أرج
اس��ت (ماضی  +قد  +ماض��ی = ماضی بعید)/
َ
ُ
ِ
میکن��م« .ألاّ » ،در اصل «ا َْن ال» بوده اس��ت« /.ألاّ تُخب َر» :که با خبر (آگاه)
ک هذا» :این کا ِر خود
نکنی« /.فِ ْعلِ َ
 2یهنی گز « 22-اِصبِروا» :ش��کیبایی کنید ،صبر کنی��د« /صاب ِ ُروا» :در
ش��کیبایی غلبه یابید ،پایداری نمایید« /رابِطُ وا» :آماده شوید ،مرزبانی کنید/
َیت»)
«ل ََع َّل» :شاید (ضمن ًا «ای کاش» میشود« :ل َ

