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بررسی  دوم  متوسطه  مبحث  همان  در  و  نیاورده ایم  اول  متوسطه  مرور  مبحث  در  دارید،  دوم  متوسطه  کتاب های  در  شما  که  را  مطالب  برخی  که  کنید  دقت 

کرده ایم که عبارتند از: 

/ مزید«  و  مجرد  ثالثی  مزید   ثالثی  »امر   / معدود«  و  عدد  سال   و  ماه  روز،  ساعت،  عدد،  »شناخت   / اضافی«  وصفی  ترکیبات  صفت   و   »موصوف 

 »فعل مستقبل  اعراب فعل مضارع«/ »فعل نفی و نهی  اعراب فعل مضارع«

گفتار

شناخت انواع کلمه1

1 فعل

را در زمان مشخص دارد  کاری و یا روی دادن حالتی  معنای انجام شدن 
و دارای شخص )صیغه( است. 

َلَب »خواست« - تکتبین »می نویسی« - ِاْجَعْل »قرار بده« ...
َ
 ط

 اشتباهات متداوم

که باید از معنی  وزن »فعل« می تواند »فعل ماضی« یا »مصدر« باشد، 
تشخیص دهید: 

طلب اهلل من اإلنسان عبادته!
خواست.«؛  را  عبادتش  انسان  از  »خدا  معنی:  به  توجه  با  اینجا  در 

َلَب« فعل است.
َ
»ط

طلبي من أبي َخمسوَن ملیونًا!
َلب« 

َ
با توجه به معنی: »طلب من از پدرم، پنجاه میلیون است.« ؛ »ط

مصدر است.

را با فعل  آنها  تمامی مصادر فعل های ثالثی مزید نیز »اسم« هستند، پس 

اشتباه نگیرید. آن ها را برای شما یادآوری می کنیم:

ل - تفعیل مفاَعَلة - إفعال - افتعال - انفعال - استفعال - تفاُعل - تفّعُ

2 اسم

لت می کند، ولی »زمان« ندارد. معنای کاملی دارد و بر »فرد / شیء و ...« دال
ر »باران« ...

َ
 مکتبة »کتابخانه« - َمط

انواع اسم ها:

کم ... کما -  1 همه »ضمایر«  هو - هما - هم - ك- 

2 اسامی اشاره  هذا - هذه - هؤالء - أولئك ...

کیف - َمن - ما ... کلمات پرسشی به جز »هل/أ«  أین - َمتی -   3

4 تمامی مصدرهای ثالثی مجرد و مزید  َصْبر - تقدیم - ُمجاَهَدة ... 

که »ال / ة / تنوین« دارند  المسلمة - تلمیذاً ... کلماتی  5 تمامی 

6 قیدهای مکان و زمان  عند - قبل - بعد - بین - أمام ...

ــ« باشد  ِعْلم - َدْرس - َجْهل ... ـْ که وسط آن »ــ کلمه سه حرفی  7 هر 

گیرند.  یا علي - یا حسین ... که پس از حروف »ندا« قرار  کلماتی   8

9 کلماتی که پس از »حروف جّر /  حروف قسم« قرار گیرند  في المدرسة - 

و اهلل

3 حروف

برقرار  ارتباط  »فعل ها«  و  »اسم ها«  بین  ندارند،  کاملی  معنای  تنهایی  به 
می کنند و برای تکمیل جمله استفاده می شوند. 

بخش اول

1
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انواع حروف:

1 حروف عطف  و - فـ - ثّمَ ...

ِبـ - علی ... ِلـ -  2 حروف جّر  في - إلی - ِمن - 

ِلـ کي- لکي - حّتی -  3 حروف ناصبه  أن - لن - 

4 حروف شرط و جازمه  إن - لم - ال »نهی« - لـِ »جازمه«

 - لیت
َ

کأّنَ - لکّنَ - لعّل  - 5 حروف مشّبهة بالفعل  إّنَ - أّنَ

6 حروف استفهام  أ - هل - أین...

 - إّنما - قد - َس - َسوَف و...
ّ

7 سایر حروف: إال

جزء  »حروف  و  می دهد  »از«  معنی  که  باشد  »ِمْن«  می تواند  »من« 
جّر« است، ولی »َمْن« می تواند »اسم شرط« ، »اسم موصول« یا »اسم 

که در آن صورت »اسم« محسوب می شود. استفهام« باشد 

 اشتباهات متداوم

من

معنی »از« می دهدِمْنحرف

که« می دهد. کسانی  که /  معنی »کسی 

بعد از آن »فعل شرط / جواب شرط« 
کس« می دهد. که معنی »هر  داریم 

»َمْن« شرطی

»َمن« موصول

معنی پرسشی »چه کسی/چه کسانی« دارد. »َمن« استفهام

اسم

»ت«  ماضی  فعل  صیغه   »4« انتهای  در  که  می خوانیم  جلوتر 
/ للمخاطب«  »َت:   / للغائبة«  »ْت:  از:  عبارتند  که  می شود   ظاهر 

که در حالت های »َت / ِت /   »ِت: للمخاطبة« / »ُت: للمتکلم وحده« 
حالت»ْت«  در  ولی  می رود،  شمار  به  »اسم «  جزء  و  است  ضمیر  ُت« 
نشانه مؤنث بودن است و جزء فعل می باشد و اسم محسوب نمی شود.

 اشتباهات متداوم

کثر من الباقي:  تي عدد أسمائها أ
ّ
- عّین العبارة ال

1( حاولت تلمیذاتي المجّدات في تعّلم دروسهّن!

2( شاهدُت الطیور قد جلسْت جنب برکٍة صغیرٍة!

3( الّسالم علینا و علی عباد اهلل الّصالحین! 

4( الّنعُم الّسماوّیُة َتنزُل من الّسماوات إلی األرض!

»حاولْت«  نتیجه  در  و  برمی گردد  »تلمیذات«  به  »حاولت«  1پاسخ 

می باشد و »ْت« انتهای آن نشانه مؤنث بوده و جزء فعل است و ضمیر 

نیست. »تعّلم« نیز مصدر و اسم است.

حاولْت تلمیذاتــي المجّدات في تعّلم دروسـهّنَ  »6«

کمتر است:  گزینه ها تعداد اسامی  در سایر 

2( »ُت« ضمیر و مربوط به متکلم وحده است ولی »ْت« در »جلسْت« 

یور: جمع غیرعاقل: مفرد مؤنث« برمی گردد، ضمیر نبوده و 
ّ
که به »الط

نشانه مؤنث بودن است: 

یور قد َجلسْت جنب برکة صغیرة  »5«
ّ
شاهدُت الط

3( الّسالم علینا  و  علی عباد اهلل الصالحین  »5«

4( الّنعم  الّسماوّیة هي َتنزُل  من الّسماوات إلی األرض  »5«

»ِمن« معنی »از« می دهد و از حروف جّر است.

تستولوژی

حرف فعل

فعل ح فعل

ح ح ح

ح ح فعل

گفتار

شناخت جنس اسم2

که در اینجا  جنس اسم در عربی به »مذکر« و »مؤنث« دسته بندی می شود 
قصد داریم آنها را بشناسیم: 

باعث  آن  دانستن  ولی  نمی پرسند،  شما  از  را  مذکر  یا   مؤنث  نوع  کنکور،  در  البته 

میشه بهتر حفظ کنید.

لت دارد؛ مانند  محّمد، محمود،  مذکر: اسمی است که بر جنس »نر« دال
الّثور )گاو نر(. 

اسم مذکر بر دو نوع است:
لت  1( مذکر حقیقی: اسمی است که بر نام یا صفت انسان و یا حیوان نر دال
الّثور  می کند، و مخصوص جانداران است. مانند  محّمد، علي، حسن، 

)گاو نر( و...
لت نمی کند و مخصوص  که بر جنس نر دال 2( مذکر مجازی: اسمی است 

کار می رود؛ مانند   اّما قواعد اسم مذّکر در مورد آن به  غیرجاندار است 
الَقَلم، الباب، الکتاب، الّدفتر و ...

لت دارد؛ مانند  خدیجة،  بر جنس »ماده« دال که  اسمی است  مؤنث: 

جاجة. 
َ

فاطمة، البقرة، الّد

اسم مؤنث به اقسام زیر تقسیم می شود:
1( مؤنث حقیقی: اسمی است که بر نام یا صفت انسان و یا حیوان ماده داللت 

می کند؛ و مخصوص جانداران است. مانند  المعّلمة، األخت، الغزالة و...
لت نمی کند و مخصوص  2( مؤنث مجازی: اسمی است که بر جنس ماده دال

غیرجانداران است، اّما قواعد اسم مؤّنث در مورد آن به کار می رود؛ مانند  
جرة و ... 

َ
الّشمس، المنضدة، المدرسة، الّش

نشانه های مؤنث مجازی 

جرة
َ

1 تاء مربوطه »ة«؛ مانند  المدرسة / الّش

2 الف ممدوده »اء«؛ مانند  َزهراء / َصحراء / َزرقاء ...

کلمه ای در انتهایش »اء« باشد،  که هر  البته همیشه اینطور نیست 
کلمه باشد و برای  مؤنث باشد؛ زیرا ممکن است این »اء« جزء ریشه 
گاه قبل از الف ممدوده سه حرف یا بیشتر بیاید،  تشخیص این ها، هر 
گر کمتر از آن باشد،  زائد است و کلمه »مؤنث« محسوب می شود، ولی ا

کلمه بوده و نشانه مؤنث بودن نیست. جزء ریشه 

 اشتباهات متداوم
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 َخضر اء 
قبل از آن سه حرف وجود دارد، پس نشانه مؤنث بودن است. 

 شفـاء
قبل از آن دو حرف وجود دارد، پس نشانه مؤنث بودن نیست.

- معمواًل جمع مکسری که انتهایش »اء / ٰی /ة« باشد، »مذکر« است.
مفرد قاضي« /  مفرد طبیب« / »ُقضاة  مفرد شاعر« / »أطّباء   »ُشعراء 

مفرد مریض« »مرضی 
که به ترتیب  کلماتی مانند »اجراء / انحناء / اختفاء / استشفاء ...«   -
باب های »افعال / انفعال / افتعال / استفعال« هستند، مذکر محسوب 

می شوند، چون الف آنها مربوط به وزن و باب آنها است.

ُکبرٰی / ُصغرٰی / ُدنیا 3 الف مقصوره »ٰی، ا«؛ مانند  

ُذن/ َقَدم 4 بیشتر اعضای زوج بدن؛ مانند  ید / ِرْجل / َعْین / اُ

و  گونه«  ابرو« / »خّد:  البته در میان اعضای زوج بدن »حاجب:  | نکته | 
»ِمرفق: آرنج« مؤنث نیستند و مذکر به شمار می آیند.

کشورها«؛ مانند  إیران / طهران ... 5 اسم »شهرها / 

مس: خورشید( - 
َ

6 اسم های بدون قاعده مهم  )األرض: زمین( - )الّش

 )الّنار: آتش( - )الّدار: خانه( - )الّنفس: جان( - )الحرب: جنگ( - )البئر: چاه( - 
)فأس: تبر( -)ریح: باد( -)َعصًا: چوبدستی( -)ِسّن: دندان( -)سوق: بازار( و ...

گنجشک ها« - »ریاح: بادها« 7 جمع غیرعاقل: »عصافیر: 

8 بادها و جهت ها: َصبا - ِشمال - َجنوب ...

9 اسم های مخصوص مؤنث: األخت - البنت - النساء - األّم...

کلمه است،  کلمات، صورت »مفرد«  ک »مذکر« یا »مؤنث« بودن  مال
کلمه  »مفرد«  به  باید  بودن،  »مؤنث«  یا  »مذکر«  تشخیص  برای  پس 

کنید:  دقت 
مفرد فقیه )مذکر(  ُفقهاء 

مفرد طبیب )مذکر(   أطّباء 

 اشتباهات متداوم

مفرد المدرسة )مؤنث(   المدارس 
مفرد الجزیرة )مؤنث(   الُجزر 
مفرد الطالب )مذکر( لبة 

ّ
 الط

مفرد أخ )مذکر(   إخوة 
مفرد شعاع )مذکر(   أشّعة 

مفرد صحابّي )مذکر(  صحابة 

برای  و  هستند  مکسر  جمع  حتمًا  باشند،  »ِفَعل«  وزن  بر  که  اسم هایی   -
به دست آوردن مفرد آنها، به آخرشان »ة« اضافه می کنیم: 

مفرد نقمة« مفرد نعمة« / »ِنَقم  مفرد فتنة« / »ِنَعم  »ِفَتن 

مفرد قیمة« مفرد فرقة« / »ِقَیم  مفرد قطعة« / »ِفَرق  ع 
َ
»ِقط

 | نکته | برخی اسامی مثل »روح / سبیل / طریق / سالح /  عقاب /جحیم / 

عقرب / عنکبوت / قمیص / فردوس« هم مذکر و هم مؤنث هستند.
که بر وزن »فّعالة« باشد، هم می توانیم برای »مذکر« و  - اسم مبالغه ای را 

کار ببریم. هم برای »مؤنث« به 
مة    إمرأة عاّلمة  رجٌل عالݦّ

 

َع اإلنسان 
َ
 جاء في هذه العبارة؟ »إّنَ هذه الّدنیا کبئٍر  إذا َوق

ً
 مؤّنثا

ً
- کم إسما

فیها لن ینجو منها!«

4( خمسة 3( أربعة  2( ثالثة  1( إثنان 

نیا« بر وزن »ُفعلی« و 
ُ

2پاسخ »هذه« اسم اشاره برای »مؤنث«، »الّد

»بئٍر« اسم های مؤنث هستند. 
»اإلنسان« اسم مذکر است. ضمایر را در بحث مذکر و مؤنث به شمار 

نمی آوریم. 
کــبئرٍ     إذا  َوَقَع  اإلنسان  فیـها  لن  ینجو  منـها  إّنَ  هذه  الّدنیا     

تستولوژی

حرف فعل حرف حرف اسم 
مذکر

فعل حرف اسم 
مؤنث

حرف اسم 
مؤنث

اسم 
مؤنث

حرف

گفتار

شناخت عدد اسم3

1 مفرد

دارد؛  لت  دال  »... /شيء  حیوان   / »شخص  فرد  یک  بر  که  است  اسمی 
»کتاب/ جمیل / وردة ...«

2 مثنی

و  می کند  لت  دال  »... شخص   / حیوان   / »شيء  فرد  دو  بر  که  است  اسمی 
دارای دو عالمت »اِن« و »یِن« است. 

 طالباِن: دو دانش آموز 
کتاب  کتابیِن: دو   

3 جمع

3 مکّسر 2 مؤنث سالم  1 مذکر سالم 

1 مذکر سالم 

لت می کند و دارای دو عالمت »وَن«  از دو نفر دال بر بیش  که  اسمی است 
و »یَن« است.

 معّلموَن: معّلم ها 
 صادقیَن: انسان های راستگو )راستگویان(

گر »ین«،  »ین« بین »مثنی« و »جمع مذکر سالم« مشترک است، ا
»یَن«،  گر  ا و  »مثنی«  باشد،  »یِن«  یعنی  باشد،  داشته  ــ«  ـِ ـــ »کسره: 
ـــ « داشته باشد، یعنی »یَن« باشد، »جمع مذکر سالم« است. ـَ ـ »فتحه:ـ 

کان المؤمنون صادقین في أقوالهم!   
که  از روی »المؤمنون / هم« می فهمیم  را نداریم، ولی  اعراب »ین« 

برای »جمع مذکر« بوده و »صادقیَن« است.

 اشتباهات متداوم

زن بسیار دانا مرد بسیار دانا
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| نکته | اسامی »مثنی / جمع مذکر سالم« هرگاه مضاف واقع شوند، »ن« 
انتهای آنها حذف می شود. 

حذف »ن« معّلمیه معّلمین + ه 

2 مؤنث سالم

دارای عالمت »ات« است. 
 جّنات: بهشت ها  معّلمات: معّلم ها

گر اسمی به »ة« ختم شده باشد، برای جمع بستن آن ابتدا »ة«  | نکته | ا
را حذف، سپس به آن »ات« اضافه می کنیم. 

البات
ّ
حذف »ـة« الط

اضافه کردن »ات«
البة 

ّ
 الط

گر اسم مؤنث در انتهایش »اء« باشد، هنگام تبدیل شدن به »مثنی /   - ا
جمع« ، »ء« به »و« تبدیل می شود.

حذف »و« خضراوان  
اضافه کردن »ان«

 خضراء 

3 مکّسر

کلمه  مفرد  شکل  یعنی  است،  شده«  »شکسته  معنی  به  لغت  در  ر«  »ُمَکّسَ
تغییر می کند و در هم می شکند و قاعدۀ خاّصی در ساختن آن وجود ندارد، 

که آن را شنیده ایم(؛ مانند:  به عبارت دیگر سماعی است )یعنی هر چه 
جمع مکّسر الُبَخالء جمع مکّسر األِعّزاء  الَبخیل   العزیز 

جمع مکّسر الَمصابیح جمع مکّسر الَمساِجد  الِمصباح   الَمْسِجد 
جمع مکّسر الَمداِرس المیذ  الَمْدَرَسة  جمع مکّسر الّتَ لمیذ   الَتّ

جمع مکّسر الُکُتب جال  الِکتاب  جمع مکّسر الَرّ ُجل   الّرَ
| نکته | برخی از اسامی در عربی، بیش از یک جمع مکسر دارند.

َلَبة
َ
اّلب / ط

ُ
جمع مکّسر ط طالب 

جمع مکّسر أغصان / ُغصون ُغصن 
آن ها  دانش آموزان  از  بسیاری  و  هستند  هم ریشه  مکسر  جمع های  برخی 
کنیم.  که اآلن قصد داریم برای شما جمع بندی  را با هم اشتباه می کنند، 

مفرد خطیئة »گناه« مفرد خطأ / خطایا  أخطاء 
مفرد َنْفس »جان« مفرد َنَفس / ُنفوس، أنُفس  أنفاس 

مفرد مریض مفرد َمَرض / َمرضٰی  أمراض 
مفرد َذْنب »گناه« مفرد َذَنب »دم« / ُذنوب  أذناب 

مفرد ِرجل »پا« مفرد َرُجل »مرد« / أرُجل  رجال 
مفرد َسَنة »سال« ة »رسم« / سنوات، سنون، سنین  مفرد ُسّنَ ُسَنن 

مفرد عامل »کارگر« مفرد عمیل »مزدور«/ ُعّمال  مفرد َعَمل »کار«/ ُعَمالء  أعمال 
مفرد  کم »فرمانروا« / ِحَکم  مفرد حا مفرد حکیم »دانشمند« / ُحّکام  ُحکماء 
مفرد َمحَکَمة »دادگاه« کم  مفرد ُحکم »داوری« / َمحا حکمة »پند« / أحکام 
بیشتر جمع های مکسر سماعی هستند، در حوزه کتاب درسی شما به موارد 

زیر اشاره می کنیم: 
اّلب »طالب«

ُ
ُکّفار »کافر« / ُتّجار »تاجر« / ط 1 ُفّعال: 

َلَبة »طالب« / َخَدَمة »خادم« / َوَرَثة »وارث«
َ
2 َفَعَلة: ط

3 ُفعالء: ُزمالء »زمیل« / ُفضالء »فاضل« / ُحکماء »حکیم«

کبر« کابر »أ 4 أفاِعل: أفاِضل »أفضل« / أ

ع »َمزرعة« 5 َمفاِعل: َمجالس »َمجلس« / َمخازن »َمخزن« / َمزار

کلماتی مثل »َدَوران: چرخیدن« / »إحسان: نیکی کردن« / »أبدان: 
 بدن ها« / »ألوان: رنگ ها« / »إخوان: برادران« / »أدیان: دین ها« / 
 / همسایه ها«  »جیران:   / دندان ها«  »أسنان:   / آهوها«  »ِغزالن: 
»طیران: پرواز« / »غضبان: خشمگین«/ »عطشان: تشنه«/ »کسالن: 
گرسنه«/ »َشجعان: شجاع«/ »ُغفران: بخشش« /  تنبل«/ »جوعان: 
غیان«/ »جریان«/ »شیطان«/ »سلیمان« / 

ُ
»حیران: سرگردان«/ »ط

»َشعبان«/ »رمضان« / »ُعثمان« / »إیمان« با اینکه در انتهای خود 
»ان« دارند، ولی »مثنی« نیستند و برای اینکه تشخیص دهید، باید 
گر مفرد  گر »مفرد« آن به دست آمد »مثنی« و ا »ان« را حذف کنید که ا

آن به دست نیامد، »جمع مکّسر« یا اسم مفرد است.
ألوان

کلمه نیست و مفرد  که مفرد  کنیم، »ألو« می ماند  را حذف  گر »ان«  ا
آن »لون« است، پس »جمع مکسر« می باشد.

جیران
کلمه نیست و مفرد  که مفرد  کنیم، »جیر« می ماند  گر »ان« را حذف  ا

آن »جار« است، پس »جمع مکسر« می باشد.
غزالن  

کلمه نیست و  که مفرد  کنیم، »غزل« باقی می ماند  گر »ان« را حذف  ا
مفرد آن »غزال« است، پس »جمع مکسر« می باشد.

 اشتباهات متداوم

 کلماتی مثل »أبیات: بیت ها« / »أصوات: صداها« / »أوقات: وقت ها« / 
گیاه« / »ممات: مردن« / »إثبات: ثابت  »أموات: مرده ها« / »نبات: 
»جمع  هیچکدام  ولی  دارند،  »ات«  خود  انتهای  در  اینکه  با  کردن«؛ 
را  که »ات«  کافی است  اینکه تشخیص دهید،  مؤنث« نیستند، برای 
گر  گر »مفرد« کلمه به دست آید، »جمع مؤنث سالم« و ا حذف کنید و ا

کلمه به دست نیاید، »جمع مکّسر« یا مفرد است. »مفرد« 
أصوات

نیست؛  آن  »مفرد«  که  باقی می ماند  »أصو«  کنیم،  حذف  را  »ات«  گر  ا
چرا که مفرد »أصوات«، »صوت« است و در نتیجه »جمع مکّسر« است.

 اشتباهات متداوم

- کلمات »بنات/ أخوات / أّمهات / سنوات / أدوات / سماوات« به ترتیب 
جمع مؤنث سالم از »بنت / أخت / أّم / سنة / أداة / َسماء« هستند.

 / سلطان ها«  »سالطین:   / قانون ها«  »قوانین:  مثل  کلماتی 
 »شیاطین: شیطان ها« / »میادین: میدان ها« / »بساتین: بستان ها« / 
کین: مسکین ها« / »تمارین: تمرین ها« / »عناوین: عنوان ها« /   »مسا
 / بادها«  »ریاحین:   / دیوانه ها«  »مجانین:  »فساتین:پیراهن ها«/ 
خود  انتهای  در  اینکه  با  ترازوها«  »موازین:   / کشاورزان«  »دهاقین: 
یا »جمع مذکر سالم« نیستند و  »ین« دارند، ولی هیچ کدام »مثنی« 
گر »مفرد« آن کلمه  برای اینکه تشخیص دهید، »ین« را حذف کنید، ا
گر »مفرد« آن کلمه به دست  به دست آید »مثنی / جمع« است، ولی ا

نیاید، »جمع مکّسر« یا مفرد است. 

 اشتباهات متداوم
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قوانین
که مفرد »قوانین« نیست و  کنید، »قوان« می ماند  گر »ین« را حذف  ا

مفرد آن »قانون« است، پس »جمع مکّسر« است.
انتهای  در  اینکه  با  زندان ها«  »سجون:   / چشم ها«  کلمات»عیون: 
خود »ون« دارند، ولی جمع مذکر سالم نیستند، بلکه جمع مکسرند.

| نکته | 

مثنی أخواِن - أخویِن أخ »برادر« 

جمع مکسر إخوان - إخوة أخ »برادر« 

مؤنث سالم أخوات أخت »خواهر« 

که:  و نتیجه می گیریم 

أخوان + ي  أخواي »دو برادرم« ]نون در مضاف حذف می شود.[

إخوان + ي  إخواني »برادرانم«

 للمذّکر:
ً
 سالما

ً
 - َعّین جمعا

1( یطلب المؤمنون العافیة من اهلل تعالی فقط!

2( ترید الشیاطین أسر اإلنسان و تبعّیته لها!

3( میادین القتال ال تنسی شجاعة الّشباب!

کین في جمیع األحوال! کان اإلمام یساعد المسا  )4

1پاسخ »المؤمنون« انتهایش »ون« دارد و جمع مذکر سالم است. 

تستولوژی

بررسی سایر گزینه ها 

که  کنیم، »الشیاط« باقی می ماند  گر »ین« را از »الشیاطین« حذف  2( ا
مفرد آن نیست و مفرد آن »الشیطان« است؛ پس »جمع مکّسر« می باشد.
گر »ین« را از »میادین« حذف کنیم، »میاد« باقی می ماند که مفرد  3( ا

آن نیست و مفرد آن »میدان« است؛ پس »جمع مکّسر« می باشد.
کین« حذف کنیم، »المساك« باقی می ماند که مفرد  گر »ین« را از »مسا 4( ا
آن نیست و مفرد آن »المسکین« می باشد؛ پس »جمع مکّسر« است.

کثر:  ُع أسماِء الجمع فیها أ َتَنّوُ تي 
ّ
- َعّین الِعباَرَة ال

1( تفتح أبواب رحمة اهلل بمفاتیح الّدعاء بید المؤمنین دائمًا!
کتبًا عدیدة في المجاالت الفکرّیة! ف المسلمون رسائل و 

َ
ّل 2( أ

! 
ً
3( إّن مناظر   إیران الطبیعّیة من أمثال الغابات و المساجد جمیلة جّدا

4( مسجد األقصی من أهّم المساجد في اإلسالم و هو قبلة المسلمین!
2پاسخ »المسلمون« مذکر سالم، »المجاالت« مؤنث سالم و »رسائل / 

کتبًا« مکّسر هستند، پس تمام انواع جمع در این عبارت آمده است. 
بررسی سایر گزینه ها 

ولی  هستند،  مکسر  مفاتیح«   / »أبواب  و  سالم  مذکر  »المؤمنین«   )1
»مؤنث سالم« نداریم. 

مکسر  المساجد«   / أمثال   / »مناظر  و  سالم  مؤنث  »الغابات«   )3
هستند، ولی »مذکر سالم« نداریم. 

»مؤنث  ولی  است،  سالم  مذکر  »المسلمین«  و  مکسر  »المساجد«   )4
سالم« نداریم.

گفتار

شناخت و تشخیص فعل ماضی4

فعل ماضی
لت دارد:  گذشته دال کار یا پدید آمدن حالتی در زمان  بر انجام 

َکَتَب  نوشت مانند: َذَهب  رفت  
چهارده صیغه دارد: شش صیغه برای »غایب«، شش صیغه برای »مخاطب« 

و دو صیغه برای »متکّلم« 
فعل+  »ریشه  صورت  به  »ماضی«  فعل  صیغه های  ساختن  کلی  فرمول 

ضمایر متصل مرفوعی« است.
ذهب + ا  ذهبا

بیصیغه فعل مثالوزنشناسهضمیرنام عر

ذهبَفَعَل-هوللغائبمفرد مذکر غایب

ذهباَفَعلـا اهماللغائبیِنمثنی مذکر غایب

ذهبواَفَعلواواهمللغائبیَنجمع مذکر غایب

ذهبْتَفَعلْتْتهيللغائبةمفرد مؤنث غایب

ذهبتاَفَعلتاتاهماللغائبتیِنمثنی مؤنث غایب

ذهبَنَفَعْلَنَنهّنَللغائباتجمع مؤنث غایب

ذهبَتَفَعْلَتَتأنَتللمخاطبمفرد مذکر مخاطب

ذهبتماَفَعْلتماتماأنتماللمخاطبیِنمثنی مذکر مخاطب

بیصیغه فعل مثالوزنشناسهضمیرنام عر

ذهبتمَفَعْلتمتمأنتمللمخاطبیَنجمع مذکر مخاطب

ذهبِتَفَعْلِتِتأنِتللمخاطبةمفرد مؤنث مخاطب

ذهبتماَفَعْلتماتماأنتماللمخاطبتیِنمثنی مؤنث مخاطب

ذهبُتّنََفَعْلُتّنَُتّنَأنتّنَللمخاطباتجمع مؤنث مخاطب

ذهبُتَفَعْلُتُتأناللمتکّلم وحدهمتکلم وحده

متکلم مع الغیر
للمتکّلم 
مع الغیر

ذهبناَفَعْلنانانحن

که حکم  | نکته | فعل برای »جمع غیر عاقل« صیغه »للغائبة« می آید؛ چرا 
مفرد مؤنث را دارد. 

 عصفْت الریاح 
به  »للغائبة«  صیغه  از  آن  برای  فعل  است،  غیرعاقل  جمع  »الریاح«  چون 

کار می رود.

ترتیب  به  که  می آید  »ماضی«  صیغه   4 انتهای  در  »ت«  شناسه 
»ْت: للغائبة« / »َت: للمخاطب« / »ِت: للمخاطبة« / »ُت: للمتکلم 

وحده« هستند. 

 اشتباهات متداوم
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البة إلی البیت.
ّ
 ذهبْت الط

نتیجه  در  است،  »للغائبة«  صیغه  که  می شود  مشخص  »الطالبة«  از 
»ْت« و »ذهبْت«داریم.

الب، لماذا ذهبَت إلی المدرسة؟
ّ
 أّیها الط

که صیغه »للمخاطب« است، پس »َت«  الب« می فهمیم  
ّ
از »أّیها الط

و »ذهبَت« داریم.
 یا أختي، لماذا ذهبِت إلی المدرسة؟

و  »ِت«  پس  است  »للمخاطبة«  صیغه  که  می فهمیم  أختی«  »یا  از 
»ذهبِت« داریم.

 أنا ذهبُت إلی منطقة العدّو.
از »أنا« می فهمیم صیغه »متکلم وحده« است، پس »ُت« و »ذهبُت« داریم.

شناسه »تما« در انتهای دو صیغه »للمخاطبیِن« و »للمخاطبتیِن« 
می آید، پس فعل در این دو صیغه کاماًل شبیه به هم و بر وزن »َفَعلُتما« 
هستند، ولی حواستان باشد که صیغه های »للغائبیِن« و »للغائبتیِن« 

با هم فرق دارند و به ترتیب بر وزن »َفَعال« و »َفَعَلتا« می آیند. 

للغائبتیِنللغائبیِنللمخاطبیِن - للمخاطبتیِن

َفَعَلتاَفَعالَفَعْلتما

 اشتباهات متداوم

- َعّین الّصحیح في استخدام األفعال:

راسّي فقَدِت التلمیذة والدتها! 1( في ابتداء العام الّدِ

2( أّیتها الّنساء لماذا ذهبَن إلی المدرسة؟ 

عام! 
ّ
3( هذان ما قدرتا علی طبخ الط

4( هي بحثِت عن طریٍق لحّل هذه المشکلة! 

از روی »التلمیذة« می فهمیم فعل برای »للغائبة« می باشد،  1پاسخ 

قابل  و  »ال« رسیده است  به  ـــ«  ـْ ولی چون»ـــ پس »ْت« درست است، 

خواندن نیست،  »ْت« به »ِت« تبدیل می شود و »فقدِت« درست است. 

بررسی سایر گزینه ها 

از روی »أّیتها النساء« می فهمیم فعل برای »للمخاطبات« است،   )2

« می باشد.  پس »ذهبَن« نادرست است و درست آن »ذهبتّنَ

3( »هذان« مربوط به »للغائبیِن« است، پس »قدرتا« نادرست می باشد 

و درست آن»قدرا« است. 

که فعل برای »للغائبة« است، پس »ِت«  4( از روی »هي« می فهمیم 

نادرست و »َبَحَثْت« درست می باشد.

تستولوژی

گفتار

شناخت و تشخیص فعل مضارع5

فعل مضارع

بر انجام کار یا پدید آمدن حالتی در زمان »حال« یا »آینده« داللت می کند؛ مانند: 

 َیْذَهُب  می رود  َیْکُتُب  می نویسد

َتین( به ابتدای فعل ماضی ساخته  با افزودن چهار حرف )ا، ت، ی، ن = اَ

می شود. 

چهارده صیغه دارد: شش صیغه برای »غایب«، شش صیغه برای »مخاطب« 

و دو صیغه برای »متکّلم«

ع به صورت ]»أ - ت - ی - ن« + ریشه فعل +   فرمول کلی ساخت فعل مضار

ـــ / ن«[ است.  ـُ ـ ضمایر متصل مرفوعی + » 

ت + ذهب + و + ن  تذهبون

بیصیغه فعل وزنمثالشناسهضمیرنام عر

یفعُلیذهُب-هوللغائبمفرد مذکر غایب

یفعلـانیذهبانانهماللغائبیِنمثنی مذکر غایب

یفعلونیذهبونونهمللغائبیَنجمع مذکر غایب

تفعُلتذهُب-هيللغائبةمفرد مؤنث غایب

تفعلـانتذهبانانهماللغائبتیِنمثنی مؤنث غایب

یفعلَنیذهبَنَنهّنَللغائباتجمع مؤنث غایب

تفعُلتذهُب-أنَتللمخاطبمفرد مذکر مخاطب

بیصیغه فعل وزنمثالشناسهضمیرنام عر

تفعلـانتذهبانانأنتماللمخاطبیِنمثنی مذکر مخاطب

تفعلونتذهبوَنونأنتمللمخاطبیَنجمع مذکر مخاطب

تفعلینتذهبینینأنِتللمخاطبةمفرد مؤنث مخاطب

تفعلـانتذهبانانأنتماللمخاطبتیِنمثنی مؤنث مخاطب

تفعلَنتذهبَنَنأنتّنَللمخاطباتجمع مؤنث مخاطب

متکلم وحده
للمتکّلم 

الوحدة
أفعُلأذهُب-أنا

متکلم مع الغیر
للمتکّلم 
مع الغیر

َنْفَعُلنذهُب-نحن

ع در سه صیغه »للغائبتیِن«، »للمخاطبیِن« و »للمخاطبتیِن«  فعل مضار
کاماًل شبیه به هم هستند و بر وزن »تفعالن« می آیند.

 فاطمة و حسنی تذهبان إلی المدرسة!
»فاطمة و حسنی« در واقع »للغائبتیِن« است و فعل »تذهبان« برای 

کار رفته است.  آن به 
 یا طالبان، لماذا تذهبان إلی المدرسة؟

آن  برای  »تذهبان«  فعل  و  است  »للمخاطبیِن«  معادل  طالبان«  »یا 
کار رفته است.   به 

 اشتباهات متداوم
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 یا طالبتان، لماذا تذهبان إلی المدرسة؟
»یا طالبتان« معادل »للمخاطبتیِن« است و فعل »تذهبان« برای آن 

کار رفته است.  به 

به  شبیه  کاماًل  »للمخاطب«  و  »للغائبة«  صیغه  دو  در  ع  مضار فعل 

هم هستند و بر وزن »َتَفَعُل« می آیند. 

 هي طالبة تذهب إلی المدرسة!

کار  بـه  آن  بـرای  »تذهـُب«  فعـل  و  بـوده  »للغائبـة«  معـادل   »طالبـة« 

رفته است.

الب هل تذهب إلی المدرسة؟
ّ
 أّیها الط

الطالب« برای »للمخاطب« می باشد و فعل »تذهُب« برای آن  »أّیها 

کار رفته است. به 

 اشتباهات متداوم

فعل در صیغه های »للغائبات« و »للمخاطبات« شبیه به هم بوده و 

فقط در »ي« و »ت« ابتدایشان با هم متفاوت هستند. 

للغائبات  َیْفَعْلَن

للمخاطبات  َتْفَعْلَن

 اشتباهات متداوم

 - َعّین الّصحیح في صیغة الفعل: 

 بعضها!
ّ

1( في الکائنات أسرار ال َنعَلُمها إال

2( المعّلمات ُتشّجعن الّتلمیذات لَتَقّدمهّن في العلم!

3( یستطیعون المقاتلون المقاومة أمام األعداء حّبًا هلل!

4( عندما ُتعاهدین صدیقتك فاعملن بما تعاِهدَن!

صحیح  و  است  مع الغیر«  »متکّلم  ع  مضار فعل  َنعَلُمها«  »ال  1پاسخ 

که ما فقط بعضی از آنها  می باشد: »در موجودات، رازهایی وجود دارد 
را می دانیم.«

تستولوژی

بررسی سایر گزینه ها 

و  برای »للغائبات« است  2( »المعّلمات« حالت خطابی ندارد، یعنی 
عَن« صحیح می باشد.  برای  آن فعل به صورت »ُیَشَجّ

3( فعل اول جمله به صورت »مفرد« یعنی »َیستطیع« درست است. 
بما  »فاْعَمْلَن  پس  است،  »للمخاطبة«  برای  »ُتعاهدین«  فعل   )4
و  است  »للمخاطبات«  برای  که  چرا  می باشد  نادرست  ُتعاِهدَن« 

درست آن می شود: »فاعملي بما ُتعاهدیَن«

- عّین الّصحیح في صیغة الفعل:

1( طالبات المدرسة سوف تذهبَن لسفرة علمّیٍة!
2( المقاتالن ُتدافعان عن الوطن اإلسالمي! 

3( هذان الّرجالن یغسالن سّیارتهما في الّساحة!
4( یا تلمیذان، إن ال یحاوال في واجباتکما، یرسبا في الّنهایة السّنة!

3پاسخ »هذان« مربوط به »للغائبیِن« بوده و »یغسالن« درست است. 

بررسی سایر گزینه ها

و  است  »للغائبات«  برای  یعنی  ندارد؛  خطابی  حالت  »طالبات«   )1
درست آن »یذهبَن« می باشد. 

2(»المقاتالن« برای »للغائبیِن« است؛ پس »ُیدافعان« برای آن درست 
می باشد. 

گفته شده »یا تلمیذان«؛ یعنی »تلمیذان« مورد خطاب قرار  4( چون 
گرفته است و برای »للمخاطبیِن« است؛ در نتیجه »ُتحاوال /  ترسبا« 

درست می باشد. 

ع: - عّین الّصحیح في صیاغة المضار

َنَزْلَن: َتنِزْلَن  )2 َکَتبتم: َیکتبوَن    )1
4( فهمتما: َتفهماَن 3( َجَعلُت : َتجعلیَن 

4پاسخ

بررسی سایر گزینه ها

مضارع َتکتبوَن 1( »َکَتبتم: للمخاطبیَن« 
َیْنِزْلَن مضارع  2( »َنَزلَن: للغائبات« 

مضارع أْجَعُل 3( »َجَعلُت: للمتکّلم وحده« 

گفتار

شناخت ضمیر7

منفصل مرفوعی

این ضمایر به کلمات متصل نمی گردند و در جمله غالبًا نقش »مبتدا« دارند.
این ضمایر عبارتند از: »ُهو / هما / هم / هي / هما / هّنَ / أنَت / أنتما / 

أنتم / أنِت  / أنتما / أنتّنَ / أنا / َنحُن«

حواست باشه! 

ضمیر »أنا« هم برای اسم مفرد مذکر و هم برای اسم مفرد مؤنث و به عبارتی 
کار رود. برای دو صیغه »للغائب/ للغائبة« می تواند به 

 / للغائبیَن   / للغائبتیِن   / »للغائبیِن  صیغه های  برای  هم  »نحن«  ضمیر 
کار رود. للغائبات« می تواند به 

 أنا طالٌب / أنا طالبة

 نحن طالبان / نحن طالبتان / نحن طالبات / نحن طالبون

منفصل منصوبی

نقش  جمالت،  در  همیشه  و  نمی گردند  متصل  کلمات  به  ضمایر  این 
»مفعول« دارند.

این ضمایر عبارتند از: »إّیاه / إّیاهما / إّیاهم / إّیاها / إّیاهما / إّیاهّن / إّیاَك / 
کّن / إّیاي / إّیانا«. کما / إّیا کم / إّیاِك/ إّیا کما / إّیا إّیا

للغائبة للغائب

للغائبیَن للغائبات للغائبتیِن للغائبیِن
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متصل مرفوعی

و  امر مّتصل می شوند  و  ع  به فعل های ماضی، مضار که  ضمایری هستند 
عبارتند از:

عماضیصیغه امرمضار

ِلَیْذَهْبَیْذَهُبَذَهَبللغائب

ِلَیْذَهباَیْذَهباِنَذَهباللغائبیِن

ِلَیْذَهُبواَیْذَهُبوَنَذَهَبواللغائبیَن

ِلَتْذَهْبَتْذَهُبَذَهَبْتللغائبة

ِلَتْذَهباَتْذَهباِنَذَهَبتاللغائبتیِن

ِلَیْذَهْبَنَیذَهْبَنَذَهْبَنللغائبات

ِاْذَهْبَتْذَهُبَذَهْبَتللمخاطب

ِاْذَهباَتْذَهباِنَذَهْبُتماللمخاطبیِن

ِاْذَهُبواَتْذَهُبوَنَذَهْبُتمللمخاطبیَن

ِاْذَهبيَتْذَهبْیَنَذَهْبِتللمخاطبة

ِاْذَهباَتْذَهباِنَذَهْبُتماللمخاطبتیِن

ِاْذَهْبَنَتْذَهْبَنَذَهْبُتّنَللمخاطبات

ْذَهُبَذَهْبُتللمتکّلم وحده
َ
ألْذَهْبأ

ِلَنْذَهْبَنْذَهُبَذَهْبناللمتکّلم مع الغیر

که ضمیر به آنها  قبل از ضمایر صیغه های غایب، باید اسمی بیاید 
با  ضمیر  آن  و  می گویند  ضمیر  مرجع  آن  به  اصطالح  در  و  برمی گردد 
جمع  ضمیر،  مرجع  گر  ا و  می کند  مطابقت  لحاظ  هر  از  خود  مرجع 

غیرعاقل باشد، ضمیر به صورت صیغه »للغائبة« می آید.
 رأیُت متجراً أجناسـه رخیصٌة!

« هماهنگ باشد، بنابراین هر دو صیغه  »ـه« باید با مرجع خود »متجراً
به صورت  »للغائب« اند.

کثیرة!  توجد سّیارات سرعتها 
»ها« باید با مرجع خود »سّیارات: جمع غیرعاقل« هماهنگ باشد و 

هر دو صیغه »للغائبة« است.

 اشتباهات متداوم

متصل منصوبی مجروری

 / ـُکما   / ـَك   / ـهّنَ   / ـهما   / ـها   / ـهم   / ـهما   / »ـه  از:  این ضمایر عبارتند 
ـُکم/ ـِك / ـُکما / ـکّنَ / ـي / ـنا« 

  / »فعل  انتهای  در  می توانند  مجروری  منصوبی  متصل  ضمایر  | نکته | 

اسم / حرف« بیایند که اآلن قصد داریم به تفصیل به توضیح آنها بپردازیم:
گر ضمایر متصل منصوبی مجروری به انتهای »فعل«  1 بعد از فعل باشند: ا

متصل شوند، نقش آنها »مفعول« است.
َکَتَبهم: آنها را نوشت  

چون به انتهای فعل »َکَتَب« متصل شده، نقش »مفعول« دارد.
گر ضمایر متصل منصوبی مجروری به انتهای »اسم«  2 بعد از اسم باشند: ا

متصل شوند، نقش آنها »مضاف الیه« است.

کتاب آنها کتابهم:   
چون به انتهای اسم »کتاب« متصل شده، نقش »مضاف إلیه« دارد.

گر ضمایر متصل منصوبی مجروری به انتهای  3 بعد از حرف جّر باشند: ا

»حرف جّر« متصل شوند، نقش »مجرور به حرف جّر« دارند.
 ﴿و اّلذین جاهدوا فینـا ...﴾

حرف  به  »مجرور  نقش  شده،  اضافه  »في«  جّر  حرف  انتهای  به  »نا«  چون 
جّر« دارد.

 در بین ضمایر منفصل مرفوعی، »هما« بین صیغه های »للغائبیِن« 
و  »للمخاطبیِن«  صیغه های  بین  »أنتما«  نیز  و  »للغائبتیِن«  و 

»للمخاطبتیِن« مشترک است. 
 در بین ضمایر منفصل منصوبی، »إّیاهما« بین صیغه های »للغائبیِن« و 
کما« بین صیغه های »للمخاطبیِن« و »للمخاطبیِن«  »للغائبتیِن« و »إّیا

مشترک است. 
 در بین فعل های ماضی ضمیر »تما« بین صیغه های »للمخاطبیِن« 

و »للمخاطبتیِن« مشترک است. 
که   در انتخاب حرف »ت« در انتهای فعل ماضی اشتباه نکنید؛ چرا 
برای »للغائبة: ْت« / »للمخاطب: َت« / »للمخاطبة: ِت« / »للمتکّلم 

وحده: ُت« است. 
 در بین ضمایر متصل منصوبی، »هما« بین صیغه های »للغائبیِن« 
و »للغائبتیِن« و »کما« بین »للمخاطبتیِن« و »للمخاطبیِن« مشترک 

است.

 اشتباهات متداوم

جمع بندی طوری

منفصل صیغه
مرفوعی

منفصل 
منصوبی

متصل متصل مرفوعی
منصوبی و 

وری مجر عماضی امر مضار

ـه---إّیاههوللغائب

همااااإّیاهماهماللغائبیِن

هموووإّیاهمهمللغائبیَن

ها---إّیاهاهيللغائبة

همااااإّیاهماهماللغائبتیِن

هّنََنَنَنإّیاُهّنَهّنَللغائبات

َك--َتإّیاَكأنَتللمخاطب

کماأنتماللمخاطبیِن کماا اُتماإّیا

کمأنتمللمخاطبیَن کمووُتمإّیا

ِكييِتإّیاِكأنِتللمخاطبة

کماأنتماللمخاطبتیِن کماااتماإّیا

کّنَأنتّنَللمخاطبات کّنََنَنُتّنَإّیا

ي--ُتإّیاَيأناللمتکلم وحده

نا--ناإّیانانحنللمتکلم مع الغیر
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گفتار

امر ثالثی مجرد6

1 فعل امر

ع« ساخته  لت می کند و از فعل »مضار کار یا حالتی دال بر طلب انجام یافتن 

می شود و بر دو نوع است:

2 امر به )الم( 1 امر مخاطب  

1 امر مخاطب 

یعنی  مخاطب؛  صیغه های  برای  فقط  پیداست،  اسمش  از  که  همان طور 

 / مخاطب  مذکر  مثنی   / مخاطب  مؤنث  مفرد   / مخاطب  مذکر  »مفرد 

به  مخاطب«  مؤنث  جمع   / مخاطب  مذکر  جمع   / مخاطب  مؤنث  مثنی 

کار می رود.

نحوه ساخت امر مخاطب

1 حذف »ت« از ابتدای فعل »َتْذَهُب  ْذَهُب«

کردن در صیغه های مختلف  و مجزوم  کنید  را مجزوم  انتهای فعل   2

ح زیر است:  به شر

کنید. ـــ «  ـْ ـــ کن =   صیغه های بدون ضمیر: انتهای فعل را »سا

»َتْذَهُب  َتـْذَهْب« 

کنید.   صیغه های دارای ضمیر: حرف »ن« را از انتهای فعل حذف 

»َتْذَهبان  َتـْذَهبا«

 صیغه های جمع مؤنث: انتهای آن ها هیچ تغییری نمی کند. 

»َتْذَهْبَن  َتْذَهْبَن« 

ابتدای  که  صورتی  در  فعل  اول  از  »تـ«  مضارعه  حرف  حذف  از  پس   3

ـــ « باشد؛ باید ابتدای آن »همزه امر« بیاوریم که عالمت  ـْ ــ کن =ـ  فعل »سا

ع  گر عین الفعل مضار ع« تعیین می شود؛ یعنی ا آن با »عین الفعل مضار

گر »فتحه یا کسره:  « می آوریم و ا ـــ « باشد، ابتدای فعل امر » اُ ـُ »ضّمه = ـــ

ـــ « باشد، اول فعل »ِا« می آوریم: ـِ ـــ ـَ ـــ

همزه امر ِاْضَحکوا مجزوم کردن ْضَحکوا  حذف »ت« ْضَحکوَن   َتْضَحکوَن 

همزه امر ِاْضَحْك مجزوم کردن ْضَحْك  حذف »ت« ْضَحُك   َتْضَحُك 

همزه امر ِاْضَحْکَن مجزوم کردن ْضَحْکَن  حذف »ت« ْضَحْکَن   َتْضَحْکَن 

در اینجا صرف شش صیغه »امر مخاطب« را ببینید: 

 َتْذَهُب  إْذَهْب

 َتْذَهباِن  إْذَهبا

 َتْذَهُبوَن  إْذَهُبوا

 َتْذَهبیَن  إْذَهبي

 َتْذَهباِن  إْذَهبا

 َتْذَهْبَن  إْذَهْبَن

2 امر به الم 

مخصوص شش صیغه »غایب« و دو صیغه »متکلم« است.

نحوه ساخت امر به الم 

ع « به ابتدای فعل مضار 1 افزودن »لـِ

کردن »همانند امر مخاطب« 2 مجزوم 

مجزوم کردن لَیْذَهْب افزودن )لـِ ( ِلَیْذَهُب   َیْذَهُب  

مجزوم کردن لَیْذَهبا افزودن )لـِ ( ِلَیْذَهباِن   َیْذَهباِن 

مجزوم کردن لَیْذَهْبَن ِلَیْذَهْبَن  افزودن )لـِ (   َیْذَهْبَن 

در  گر  ا و  می آید  متکلم«   / »غایب  صیغه های  سر  بر  فقط  امر  الم  | نکته | 

کنید چون  سؤاالت، بر سر صیغه های »مخاطب« بیاید اشتباه است. دقت 

هستند،  هم  به  شبیه  للمخاطب«   / »للغائبة  صیغه های  ع  مضار فعل 

حواستان باشد با هم اشتباه نکنید.

 أّیها الّناس لتذهبوا إلی المتجر!

بر  آوردن آن  بر سر صیغه های »غایب/ متکلم« می آید،  امر فقط  »ِلـ«  چون 

سر صیغه مخاطب »تذهبون« نادرست است.

 لتکتب واجباتك أّیها التلمیذ!

»تکتب« می تواند »للغائبة / للمخاطب« باشد ولی چون به »أّیها التلمیذ: 

و  می باشد  »للمخاطب«  صیغه  فعل  می فهمیم  برمی گردد،  للمخاطب« 

آوردن الم امر بر سر آن نادرست است.

ع التزامی« استفاده می کنیم. در ترجمه امر غایب از »باید + مضار

 لیذهب  باید برود.

کن می کنیم.  « قرار بگیرد، آن را سا گر بعد از »ف / و / ُثّمَ الم امر ا

ْر »پس باید بنگرد« ِلـ + ینظر  َفْلَیْنظُ  ف + 

ِلـ + یذهبن  ُثّمَ لیذهبَن »سپس باید بروند« ُثّمَ +   

ترجمه  و  الم  انواع  به  راجع  مفصلی  خیلی  بحث  مضارع،  اعراب  بحث  در   البته 

آنها داریم.

کتبوا واجباتهم!«  - َعّین الّصحیح في أمر المخاطب: »التالمیذ 

کُتبوا واجباتکم ... اُ  )1
کُتبوا واجباتك ... 2( أ
کِتبي واجباتك ... 3( اُ
کَتبي واجباتك ... 4( ِا

ع مخاطب تبدیل شود،  1پاسخ »کتبوا« ماضی است و باید به مضار

یعنی باید به »َتکُتبوَن« تبدیل شود، سپس از آن امر بسازیم:

کُتبوا « ُا
ُ
اضافه کردن »ا ْکُتبوا   مجزوم کردن  ْکُتبوَن   حذف »ت«  َتکُتبوَن  

تستولوژی
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اسم های اشاره و قواعد مربوط به آن8

اسم 
شخص / معنیاشاره

مثالصیغه

ک«
دی

 نز
به

ره 
شا

ی ا
ها

سم 
 »ا

ب
قری

ِلل

مفرد مذکراینهذا 
هذا رجٌل مؤمن.

این، یک مرد مؤمن است.

اینهذه

مفرد 

مؤنث/

جمع 

غیرعاقل

کبیرة. هذه مدرسة 

این، یک مدرسه بزرگ است.

هذه الّریاح

این بادها ...

هذاِن/

هذیِن

این 

دو
مثنی مذکر

هذان طالباِن حاذقاِن.

این دو، دانش آموزانی ماهر 

هستند.

هاتاِن/

هاتیِن

این  

دو
مثنی مؤنث

هاتان طالبتان حاذقتاِن.

این دو، دانش آموزانی 

باهوش هستند.

این هاهؤالء
)جمع( چه 

مذکر چه مؤنث

هؤالء معّلمون / هؤالء معّلمات.

این ها معّلم هستند.

ور«
ه د

ه ب
شار

ی ا
ها

سم 
 »ا

ید
لبع

ِل

مفرد مذکرآنذلك
ذلك رجٌل مؤمن.

آن، مردی مؤمن است.

آنتلك

مفرد 

مؤنث/ 

جمع غیر 

عاقل

کبیرة. تلك مدرسة 

آن، مدرسه بزرگی است.

تلك الرّیاح

آن بادها...

آن هاأولئك

)جمع( چه 

مذکر چه 

مؤنث

أولئك معّلمون / أولئك 

معّلمات.

آن ها معّلم هستند.

| نکته | از »هؤالء« و »أولئك« فقط بر ای انسان ها استفاده می کنیم، پس 
کار بردِن آن ها برای غیرانسان غلط است.  به 

با  نباید  و  نیست  انسان  »کتاب«  چون  است،  غلط  الکتب    هؤالء 

»هؤالء« بیاید. 

| نکته | اسامی اشاره با اسم های بعد از خود از هر لحاظ مطابقت می کنند.

 هذان الّتلمیذان 

البتیِن
ّ
 هاتین الط

هر دو اسم »هذان / الّتلمیذان«

البتیِن«
ّ
هر دو اسم »هاتیِن / الط

صیغه »للغائبیِن« هستند.

صیغه »للغائبتیِن« هستند.

اشارۀ  اسم های  از  آن ها  برای  ببندیم،  جمع   را  غیرانسان ها  بخواهیم  گر  ا

»هذه« یا »تلَك« استفاده می کنیم )با آن ها مثل مفرد مؤنث رفتار می کنیم(. 

»هذه / تلَك« األشجار ...

با  و  دارد  را  مؤنث  مفرد  حکم  پس  است،  عاقل  غیر  جمع  »األشجار«  چون 

آن »هذه / تلك« می آید.

 عن أسماء اإلشارة؟ 
ً
کم صحیحا  - 

کربالء! وا إلی مدینة  الف( هذا الجنود سافر

 سنة مّرًة واحدًة!
َّ

کل ب( ذلك األرض تدور حول الّشمس 

هب!
ّ

ج( أولئك المخازن مملوءة من الذ

د( هذان األختان رقدتا في المستشفی!

1 )2   0 )1

3 )4   2 )3

باید  و  است  سرباز«  »الجندّي:  مکسر  جمع  »الجنود«  الف(  1پاسخ 

»هؤالء / أولئك« استفاده شود.

آن  درست  و  بوده  نادرست  »ذلك«  پس  است،  مؤنث  »األرض«  ب( 

»تلك« است. 

ج( »المخازن« چون »جمع غیرعاقل« است، حکم مفرد مؤنث را دارد 

و باید »هذه / تلك« بیاوریم.

د( »األختان« مثنای مؤنث است و درست آن »هاتان« می باشد.

تستولوژی
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شناخت انواع کلمه1

1    :
ً
تي جاء فیها اسم و فعل و حرف معا

ّ
عّین العبارة ال

1( عند الّشدائد نحن متوکّلون علی اهلل و صابرون في مصائب عظیمة!
کّلهم! 2( عندما سألَت من هذا؟ قال: هذا ابن خیر عباد اهلل 

3( في مساجد أصفهان مکتبات قّیمة فذهبنا مع صدیقتي مریم لزیارتها!
 إنسان!

ّ
م في مسیر الحیاة و تجهیز الّنفس بالعلم و اإلیمان أمر خطیر لکَل

ُ
4( التقّد

عّین الّصحیح في تعیین عدد االسم:    2

2( ﴿هلل ما في الّسماوات و األرض إّنَ اهلل هو الغنّي الحمید﴾  ۷ ّبهم و أولئك هم المفلحون﴾  6  1( ﴿أولئك علی هدًی من ر
4( ﴿و اصبر علی ما أصابك إّنَ ذلك من عزم األمور﴾  5 3( ﴿خالدین فیها وعد اهلل حّقٌ و هو العزیز الحکیم﴾  ۷ 

عّین ما لیس فیه مصدٌر:    3

عب جعَلنا ناجحین! 2( سعینا في هذا الطریق الّصَ 1( تکّلمنا مع والدنا حول الّذهاب إلی مزرعة عّمنا!  
یور!

ّ
4( ساعدنا دلیٌل حاذٌق في حدیقة قزوین للط ّیاح لرؤیتها!  کثیرة َتجلُب الّسُ 3( هناك آثار خاّلبة 

عّین ما لیس فیه من المصادر المزیدة:    4

ق!  2( ِاعتِصمـوا بحبِل اهلِل جمیعًا و اجتِنبـوا الّتفـّرُ ی اّتحاُد األّمِة في ُصَوٍر و أشکاٍل مختلفٍة! 
َ
1( َیَتجّل

4( لن َننَسی الُمقاتلیَن و دفاَعهم الّرائَع عِن الوطن! ماء!  3( َیسَحـُب اإلعصاُر الّشدیُد األسمـاَك إلی الّسَ

عّین الفعل:   5

2( تقّدم الاّلعب محصول تأمین معاشه بید المسؤولین! 1( فعلیك تشجیع الطاّلب علی طلب العلم، فإّنَ طلب العلم فریضة! 
کعادتهم في استقبال الملوك! 4( قاموا بتبجیله  3( رزق اهلل علی المؤمنین وعد اهلل علیهم دون طلب من اإلنسان! 

کثر ؟   6 في أّي عبارة عدد األفعال أ

نظر إلی الّلیل فمن / أوجد فیه قمره!
ُ
2( أ 1( ذاَك هو اهلل اّلذي / أنعمه منهمرة!  

ج منها الّثمرة! 4( فابَحث و قل من ذا اّلذي / ُیخر کیَف صارت شجرة!  کیف َنَمت من حّبٍة / و   )3

کثر من باقي الجمل؟   7 أّي عبارة فیها عدد األفعال أ

1( جاء رجل إلی رسول اهلل )ص( فقال : عّلمني خلقًا یجمع لي خیر الدنیا و اآلخرة فقال : ال تکذب!
الب و ندموا و اعتذروا من فعلهم فنصحهم األستاذ و قال من یکذب ال ینجح!

ّ
2( خجل الط

کثیرًة و ُتضطّر  إلی الکذب عّدة مّراٍت! کل و صعوبات  3( إن هربَت من الواقع فسوف ُتواجه مشا
4( ال تغتّروا بصالتهم و ال بصیامهم و لکن اختبروهم عند صدق الحدیث و أداء األمانة!

؟   8
ً
في أّي عبارة یوجد اسم و حرف و فعل و مصدر معا

1( البلبل محبوس بسبب ُحسن الّصوت و استماع تغریده من ألّذ األمور!
2( من الناس من یعتقد أّنَ االشتغال بالّدرس و البحث عمل ال ضرورة له!

3( استخدام الّصقر لصید الطیور األخری عمٌل مقبول عند الّصّیادین!
4( قد تبني الطیور ُعّشها ُقرب منازلها و نحن نتمّتع بأصواتها و حرکاتها!

9   : 
ً
عّین »ستر« یکون إسما

ّبي أنا محتاج إلی ستر عیوبي في الّدنیا و في اآلخرة! 2( إلهي و ر 1( الهي أنَت اّلذي سترَت عیوب العباد في الّدنیا من الّناس! 
ِلَق لّلذي ستر العیوب فِي زمن القدیم!

ُ
4( إّنما السّتار ُاْنط 3( إّنَ اهلل غفر ذنوب اّلذي ستر عیوب الّناس و ما ظهرها! 

؟   10
ً
في أّي عبارة لیس االسم و الحرف و الفعل معا

2( هؤالء العلماء یحاولون لتنبیه بالدهم بکّل جهد! 1( سألُت صدیقي أ هذه عقوبة من ُیکرم جمیع األصدقاء؟! 
کم من أرضکم بسحرهما! 4( إّنَ هذیِن الّساحریِن یریدان أن ُیخرجا کثر زمالئي في الجامعة!  3( یقبض هذا العالم الجّبار أ



1

19

   
ب 

اخ
ش

و
  ل
م  
او
  
ط
س
تو
 م
ور
مر

عّین الّصحیح في اختالف عدد األفعال و األسماء:   11

 ما نستفید منه و نعمل به في حیاتنا الیومّیة! : سّتة
ّ

1( ال ینفعنا من العلم إال
! : سبعة

ً
الب من اعتقد أّنَ التعّلم جزء من وجوده فال ینفصل منه أبدا

ّ
2( الط

3( المؤمن ال ُیبطل ما أنفقه في سبیل اهلل بالمّنِ و األذي ، فإن َعِمل ال یضّیع جزاءه! : خمسة
ریق! : تسعة

ّ
4( من المعّلمین من یضّحي نفسه لیبني بناء المجتمع رفیعًا محکمًا ، و هو الیتعب في هذا الط

گفتار

شناخت جنس اسم2

عّین ما لیس فیه اسم مؤّنث:   12

2( طوبی للّزاهدین في الّدنیا و الّراغبین لآلِخرة! کّل مکان!  1( حافظ علی هوّیتك الدینّیة في 
4( ینّور اهلل قلوب المسلمین بنور اإلیمان و الیقین! 3( هجم األعداء الغاصبون علی أراضي فلسطین! 

13   :
ً
عّین اسم المذّکر و المؤّنث لیسا معا

کل الکبری ُیحّلل بید رجلین محسنین في بالد إیران! کثیر من المشا  )1
2( ُیوَجد في مدارس أوروّبا حدیقة فیها أشجار خضراء و المعّلمون یحفظونها!

کبئٍر  إذا َوَقَع اإلنسان فیها ال یجد منها الّنجاة! 3( إّنَ الدنیا 
4( خیر  إخوانکم إنسان أهدی إلیکم عیوبکم!

ه من األسماء المذّکرة؟   14
ّ

کل أّي جواب 

2( طلبة - الّکفار - ماء - إیران الب - الّدار - طلحة  
ّ
1( الّسعادة - الط

4( ورثة - بیت - معاویة - الّدنیا 3( اآلباء - أصوات - أفضل - القلم  

کثر من الباقي:    15 عّین ما فیه أسماء المؤّنث أ

کثیٌر  من المؤمنین و المسلمین في ذي الحّجة إلی مّکة المکّرمة! 1( یذهُب 
2( و في نفس الوقت یدعو اهلل أن یوّسع علیه في الّرزق!

3( اّللهم ألهمنا طاعتك و جّنبنا معصیتك برحمتك یا أرحم الّراحمین!
ترکوا الّناقة فهي مأمورة فعلی باب دار من وقفْت فأنا عنده! اُ 4( أّیها الّناس، 

کثر من عدد األسماء المؤّنثة:    16 عّین عدد األسماء المذّکرة أ

کانوا ینظرون إلی مناظر! کّل الحّضار  1( سافرُت مع فاطمة إلی فلسطین و هناك 
2( َمّرت سعیدة بمساجد في شیراز قرب دار أزهد الّناس و تنظر المکاتب و المناظر!

3( لّما شاَهَد المکانة للعلماء في محافل عدیدٍة َعَزَم علی الّذهاب إلی مدارس!
زّیُن زقاقنا بمصابیح جمیلة حمراء لم ُیشاهد مثلها من قبل!

ُ
4( عند رجوعکم من المّکة سأ

گفتار

شناخت عدد اسم3

)ریاضی 98(   17 عّین نوع الجمع یختلف عن الباقي: 

کین! 2( علینا أن نرحم المسا 1( رأیت هؤالء المؤمنین في المسجد! 
4(  اّتحاد المسلمین یسّبب تقّدمهم! الب جالسین في الّصّف! 

ّ
3( شاهدت الط

)تجربی 98(   18 عّین ما لیس فیه جمٌع سالٌم للمؤّنث: 

2( لي جّواٌل من أّدق الجّواالت الجدیدة!  الّلطمات!  
َ

منا العدّوَ أشّد
َ
1( َلط

4(  صوُت تالوة القرآن ِمن أجمل األصوات لنا! کثیرة!   کرامات  3( لبعض أولیاء اهلل 

)هنر 98(   19 عّین ما فیه جمٌع سالم للمؤّنث: 

2( أوقات الّدراسة تبدأ من الّثامنة صباحًا! 1( أجمل األصوات لصوت القرآن!  
4(  تبدأ اإلدارات عملها من الّثامنة صباحًا! کبیٍر!   3( هذه األبیات تتعّلق بشاعر 
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تشخیص و شناسایی اولیه اعداد اصلی و ترتیبی1

1 اعداد اصلی 

کار  به  »شمارش«  برای  و  می کنند  بیان  را  »تعداد«  که  هستند  اعدادی 
می روند و همان عددهای معمولی »یک / دو / سه ...« می باشند.  

یازدهأَحَد َعَشَریکواحد

20عشروندوازدهِاثنا َعَشَردوِاثنان

30ثالثونسیزدهَثالَثَة َعَشَرسهَثالَثة

40أربعونچهاردهأرَبَعَة َعَشَرچهارأرَبَعة

50خمسونپانزدهَخْمَسَة َعَشَرپنجَخْمَسة

ة َة َعَشَرششِسّتَ 60سّتونشانزدهِسّتَ

۷0سبعون هفدهَسْبَعَة َعَشَرهفتَسْبَعة

80ثمانونهجدهَثمانیَة َعَشَرهشتَثمانیة

90تسعوننوزدهِتْسَعَة َعَشَرنهِتْسَعة

100مئةدهَعَشَرة

 إثنا َعَشَر شهراً »دوازده ماه« 
 َعَشَرَة طاّلب »ده دانش آموز«

که بستگی  کم شدن »ة« تأثیری بر عدد ندارد؛ چرا  | نکته | اضافه شدن یا 
کار رفته است.  که برای معدود مذکر یا مؤنث به  به این دارد 

 َخْمَس = َخْمَسة  5
َبَع َعَشَر = أرَبَعَة َعَشر  14  أْر

| نکته | عدد »11« برای »مذکرها« به صورت »أَحَدَعَشر« و برای »مؤنث ها« 
ی َعَشرة« می آید.  به شکل »إحدݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦ

11
مذکر

مؤنث

أَحَد َعَشر

ی َعَشَرة إحدݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦ

دیده  جمله  در  مختلف  شکل های  به  می توانند   »12« و   »2« اعداد 
و  مذکر  و  آنها  نقش  به  بستگی  که  چرا  ندارد؛  تأثیری  هیچ  که  شوند 

مؤنث بودنشان دارد.

2

12

ِاثنتینِاثنتاِنِاثنیِنِاثناِن

ِاثنتي َعَشرةِاثنتا َعَشرةِاثنی َعَشرِاثنا َعَشر

 اشتباهات متداوم

که  | نکته | در انتهای اعداد مضرب ده، ممکن است »ین« یا »ون« باشد 
نداشته  آنها  به  کاری  عدد  مبحث  در  شما  ولی  دارد،  آن  اعراب  به  بستگی 

باشید، چون هیچ تأثیری ندارند. 

70
سبعون

سبعین
53

ثالثة و خمسون

ثالثة و خمسین

حواست باشه! 

اشتباه  را   »9  /  8  /  ۷  /  6« عددهای  خیلی  کالس ها  سر  معمواًل  بچه ها 
کنم:  که اآلن قصد دارم در یک جدول جمع بندی  می کنند 

6۷89عدد به فارسی
بی ةعدد به عر تسعةثمانیةسبعةسّتَ

بخش دوم

2
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و   هستند  ریاضی  کسری  اعداد  می آیند،  »ُفعل«  وزن  بر  که  اعدادی 
آنها را با اعدد اصلی اشتباه نگیرید.
 ُخمس: یک پنجم / َخمس: پنج

 ُعشر: یک دهم / َعشر: ده

 اشتباهات متداوم

2 اعداد ترتیبی

اعداد »یکم/  کار می روند و معادل  ترتیب / مقام« به  برای بیان »نوبت / 
دوم / سوم ...« در فارسی هستند.

یازدهمالحادي َعَشراولاألّول

دوازدهمالثاني َعَشردومالثاني

سیزدهمالثالث َعَشرسومالثالث

چهاردهمالّرابع َعَشرچهارمالّرابع

پانزدهمالخامس َعَشرپنجمالخامس

شانزدهمالّسادس َعَشرششمالّسادس

هفدهمالّسابع َعَشرهفتمالّسابع

هجدهمالّثامن َعَشرهشتمالّثامن

نوزدهمالّتاِسع َعَشرنهمالّتاِسع

دهمالعاشر

: درس دوم  الّدرس الّسادس: درس ششم  الّدرس الّثانیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ
شکل  به  ببرند؛  کار  به  »مؤنث«  برای  را  »األّول«  بخواهند  گر  ا | نکته | 

ولی« می آورند. 
ُ
»األ

الصّف األّول األّول مذکر
اول

الّصحیفة األولی األولی مؤنث

کار  به  »مؤنث«  برای  را  »نوزدهم«  تا  »دوم«  اعداد  بخواهند  گر  ا | نکته | 
ببرند، به همراه »ة« می آیند.

 الّصفحة الّسابعة »صفحه هفتم«- الّصفحة الحادیة َعَشَرة »صفحه یازدهم«

که  اعداد ترتیبی غالبًا بر وزن »فاعل« می آیند؛ البته حواستان باشد 
استثنا دارد و »األّول / األولی« بر این وزن نیستند.

اعداد 
ترتیبی

الثاني َعَشرالحاديݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݩ َعَشرالثانياألّولبر وزن »فاعل«

سایر اعداد ترتیبیفاعل

 اشتباهات متداوم

| نکته | همانطور که در اعداد اصلی گفتم خدمتتون، انتهای اعداد مضرب 
کاری  که بستگی به اعراب آنها دارد و  ده ممکن است »ون« یا »ین« باشد 

به آنها نداشته باشید.

السبعون

السبعین
هفتادم

الثالث و الخمسون

الثالث و الخمسین
پنجاه و سوم

چه طوری اعداد اصلی و ترتیبی را از هم تشخیص دهیم؟ 

1 در مورد اعداد »19-3« به جز »11 / 12« که خیلی راحت است؛ فقط کافی است 

گر نبود، »اصلی« است.  عدد بر وزن »فاعل« باشد، بگویید »ترتیبی« است و ا

 الخامسة عشرة: بین »19-3« است و بر وزن »فاعل« می باشد؛ پس ترتیبی است. 
بع َعَشر:  بین »19-3« است و بر وزن »فاعل« نیست؛ پس »اصلی« است.  أر
گر عدد »ال« داشته باشد،  2 در مورد اعداد عقود و اعداد بزرگتر از بیست؛ ا

گر نداشته باشد، »اصلی« می باشد.  »ترتیبی« و ا
 الخامس و العشرین: عدد بزرگتر از بیست است و »ال« دارد؛ پس »ترتیبی« است.
بع و خمسون: عدد بزرگتر از بیست است و »ال« ندارد؛ پس »اصلی« است.  أر

کنید.  3 اعداد »یک«، »دو«، »یازده« و »دوازده« را بهتر است حفظ 

1
اصلی: واحد

ترتیبی: األّول
2

اصلی: ِاثنان

ترتیبی: الثانیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ

11
َحَد َعَشَر

َ
أ اصلی: 

ترتیبی: الحادیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݩݑ َعَشر
12

اصلی: إثنا َعَشَر

ترتیبی: الثانیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ َعَشر

- عّین ما جاء فیها من األعداد الّترتیبّیة:

1( یأخذ الفائز األّول جائزًة ذهبّیًة!
کان سّتة معّلمیَن َذهبوا إلی الّزیارة!  )2

3( بیَعت سبُع َسّیاراٍت فیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ هذه الّشرکة!
4( ُدعیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ الوالدان إلی المدرسة مّرتین اثنتین!
1پاسخ در اینجا »األّول« عدد »ترتیبی« است.

بررسی سایر گزینه ها 

از   »2 »ِاثنتیِن:  و   »۷ »َسبع:   ،»6 »سّتة:  ترتیب  به  گزینه ها  سایر  در 
اعداد اصلی هستند. 

ها من نوٍع واحٍد: 
ُّ

کل ن األعداد لیست  - َعَیّ

1( قرأُت سبع صفحات من هذا الکتاب ِاثنتي عشرة مّرة!
دعانا  إّنه  و  ع  الّشار هذا  من  الّثاني  الّزقاق  فيݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩ  رفیقي  بیت  یقع   )2

إلی بیته سّتة أّیام!
3( قبل ثالث سنوات فيݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩ فصل الّصیف َبِقَي والداي ِلمّدة شهر واحد 

فیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ مدینة مشهد!
4( یبقی الرجل خمسة أّیام من األسبوع فيݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩ مرکز المدینة و یذهب 

یومین اثنین إلی القریة!
2پاسخ صورت سؤال چی میگه؟ 

که همگی  کنید  با توجه به ترجمه صورت سؤال: »اعدادی را انتخاب 
از  اعداد  همه  که  باشیم  عبارتی  دنبال  به  باید  نیستند.«  نوع  یک  از 

یک نوع مثاًل همگی اصلی یا همگی ترتیبی نباشند.
در اینجا »سّتة: اصلی« و »الّثاني: ترتیبی« هستند؛ پس یکی اصلی و 

یکی ترتیبی است؛ بنابراین همگی از یک نوع نیستند.
بررسی سایر گزینه ها 

کار رفته از یک نوع هستند:  گزینه ها همه اعداد به  در سایر 
ي عشرة« اصلی هستند. 1( در این عبارت هر دو عدد »سبع / ِاثنتݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩ

3( هر دو عدد »ثالث / واحد« اصلی هستند. 
4( هر دو عدد »خمسة / ِاثنیِن« اصلی هستند.

تستولوژی
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گفتارهای

اعداد عقود / ترتیب اعداد اصلی و ترتیبی2 و5

1 اعداد دو رقمی 

البته این تقسیم بندی اعداد دو رقمی در حد کتاب درسیه! و در تحصیالت عالیه 

اندکی فرق داره!

1 عقود

مانند  می گویند؛  عقود  اعداد  »90-20«؛  بازه  در   ،»10« مضرب  اعداد   به 
 »20 / 30 / 40 ...«

ترتیبیاصلی

العشروَنعشروَن20

الثوَنثالثوَن30
َ

الّث

األربعوَنأربعوَن40

الخمسوَنخمسوَن50

الّستوَنسّتوَن60

الّسبعوَنَسبعوَن70

الّثمانوَنثمانوَن80

سعوَنِتسعوَن90 الَتّ

هر  در  که  باشد،  »ین«  یا  »ون«  می تواند  عقود  عددهای  انتهای  | نکته | 
که بر اساس نقش آنها در جمله می باشد.  دو صورت درست است؛ چرا 

 سبعون: سبعین: ۷0  أربعون: أربعین: 40

ختم   »90« به  و  شروع   »20« از  عقود  اعداد  که  باشد  حواستان 
می شود؛ پس اولین عدد عقود »20« است؛ مثاًل هر موقع طراح از شما 
که اعداد عقود از  »سومین« عدد عقود را خواست نگویید »30«؛ چرا 

»20« شروع می شوند؛ پس سومین آنها »40« می باشد.

9080706050403020

ین
تم

هش

ین
تم

هف

ین
شم

ش

ین
جم

پن

ین
رم

چها

ین
وم

س

ین
وم

د

ین
اول

در کل هر موقع از شما »n«امین عدد عقود را خواستند کافیست طبق 
( )n + ×1 10 کنید:   فرمول روبه رو عمل 

:پنجمین عدد عقود ( )5 601 10+ × =  

 اشتباهات متداوم

2 اعداد ده و مرکب 

که باید حفظ باشید و دو جزئی نیست، ولی در اعداد دو رقمی  عدد ده را 
عنوان  هیچ  به  معدود  و  عدد  بین  معطوف،  اعداد  برخالف   »11  -  19« 

»واو« نمی آوریم.

3 معطوف

برای بیان اعداد دو رقمی باالتر از »19«؛ البته به جز عقود، از یک »و« بین 
معطوف  اعداد  آنها  به  دلیل  همین  به  می شود،  استفاده  دهگان  و  یکان 

گفته می شود.

برای بیان این اعداد ابتدا »یکان« و سپس »دهگان« را می آوریم:
 سی و چهار : أربعة و ثالثون 

 سی و چهارم : الّرابع و الثالثون 

  نود    و   هشت  :  ثمانیة و تسعون

 نود و هشتم: الّثامن و الّتسعون

| نکته | برای نوشتن اعداد ترتیبی دو رقمی، دقیقًا مثل اعداد اصلی، ابتدا 
»یکان« و بعد »دهگان« را می آوریم.
 بیست و چهارم : الرابع و العشرون 

ابتدا یکان
سپس دهگان

 هشتاد و هفتم : السابعة و الثمانون 
ابتدا یکان

سپس دهگان

در اعداد دو رقمی »19-11« به هیچ عنوان بین دو عدد »و« نمی آید و 
نیز اعداد عقود هم که نیازی به »و« ندارند، ولی بین اعداد »معطوف« 

حتمًا »و« می آید.

»19-11«عقودمعطوف»و« بین اعداد دو رقمی 

 اشتباهات متداوم

سوءتفاهم طوری

تفاوت اعداد اصلی و ترتیبی مضرب ده در نداشتن و داشتن »ال« است، 
یعنی عددهای اصلی مضرب ده »ال« ندارند، ولی عددهای ترتیبی دارند.

عدد ترتیبیعدد اصلی 

العاشردهمعشرةده

العشرونبیستمعشرونبیست

الثالثونسی امثالثونسی

األربعونچهلمأربعونچهل

الخمسونپنجاهمَخمسونپنجاه

السّتونشصتمسّتونشصت

الّسبعونهفتادمسبعونهفتاد

الّثمانونهشتادمثمانونهشتاد

الّتسعوننودمتسعوننود

المئةصدممئةصد

حواست باشه! 

کلیه اعداد دو رقمی، به جز عقود، ابتدا باید »یکان« و سپس »دهگان«  در 
گر این حالت نباشد، نادرست است. بیاید و ا

دهگان یکان یکان دهگان

دهگان یکان یکان دهگان

دهگان یکان یکان دهگان

دهگان یکان یکان دهگان
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 25: خمس و  عشرون - عشرون و خمسة

 13: ثالثة  عشر - عشر  و ثالثة

2 اعداد سه رقمی 

برای بیان اعداد سه رقمی، ابتدا »صدگان« را می نویسیم؛ سپس »یکان« و 
بعد »دهگان« را می نویسیم؛ یا به عبارتی »صدگان« را نوشته و برای نوشتن 
دو رقم بعدی همانند دستور اعداد دو رقمی عمل می کنیم؛ پس ابتدا الزم 

است رقم صدگان را بشناسیم: 

ئة
م

ین
ائت

/ م
ن 

ئتا
ما

ئة
ثم

ثال

ئة
عم

أرب

ئة
سم

َخم

ئة
َم ِسّت

ئة
عم

َسب

ئة
نم

ما
َ ث

ئة
عم

س
ِت

100200300400500600۷00800900

  صد  و شصت و پنج : مئة و خمس و سّتون 

  چهارصد  و  سی  و  سه :  أربعمئة  و  ثالث  و  ثالثون

3 بیان درصد در عربی

در عربی برای بیان درصد از ساختار ]عدد + فیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ المئة[ استفاده می شود: 
 پنجاه درصد: خمسون فیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ المئة 

 سی و هشت درصد: ثمانیة و ثالثون فیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ المئة

اعداد »100« و »1000« با یک لفظ هم برای مذکر و هم برای مؤنث و 
هم برای اصلی و ترتیبی می آیند و فرقی با یکدیگر ندارند.

1001000

ألفمئة »مائة«

کودک مئة طفل: صد 
مئة مدرسة: صد مدرسه

کودک ألف طفل: هزار 
ألف مدرسة: هزار مدرسه

 اشتباهات متداوم

 - ............ الثوَن - 
َ
راِغ َعلی الترتیب: »............ - ث

َ
- عّین الصحیح للف

» ............ الثوَن - 
َ
ِاثناِن و ث

1( واحد و ِتْسعوَن - واِحٌد و َثالثوَن - ِتسَعٌة و ِعشروَن
2( ِتسَعٌة و َثالثوَن - واحد و َثالثوَن - َثالَثٌة و َثالثوَن

3( ِتسَعٌة و ِعشروَن - واِحٌد و َثالثوَن - َثالَثٌة و َثالثوَن
4( ِتسَعٌة و ِعشروَن - واِحٌد و ِعشروَن - ثالثة و َثالثوَن

3پاسخ 

 29 - 31 - 91 )1
33 - 31 - 39 )2
 33 - 31 - 29 )3
33 - 21 - 29 )4

- عّین الّصحیح عن استخدام العدد: 

1( في َمْکَتِب الشیَعِة ُهناك ِاْثنا َعَشَر   إمامًا ثاِلُثُهْم ُهَو اإلمام الُحسین )ع(!
 َصْفَحٍة!

ّ
ُکَل راً في 

ْ
2( ِمَن الُممکِن أن َنْکُتَب الّراِبَع َعشَر َسط

3( ِلسنٍة واحدٍة خمسون ِاثنان أسبوعًا!
4( حفظُت درسًا من دروسي في أحد و عشر یومًا!

1پاسخ 

بررسی سایر گزینه ها 

عشر:  »الرابع  اشتباه  به  که  است  نیاز  »اصلی«  عدد  به  اینجا  در   )2
صفحه،  هر  در  که  است  ممکن  »آیا  است:  شده  برده  کار  به  ترتیبی« 

چهارده سطر بنویسیم؟«  أرَبَعة َعَشر سطراً
3( »خمسون ِاثنان« نادرست است؛ چرا که عدد معطوف است و باید 
 بین آن »و« باشد، ثانیًا باید ابتدا »یکان« و سپس »دهگان« بیاید.  

إثناِن و خمسون
4( »أحد و عشر« معطوف نیست، پس نباید بین دو عدد »و« باشد، 

بنابراین به صورت »أحد عشر« درست است.

تستولوژی

گفتار

شناخت اعداد رایج مربوط به روزهای سام و ماه و هفته و اعداد و ارقام رایج3

شما یه تعداد ترتیب در دوره متوسطه اول خوانده اید، مثل ترتیب »روز و 
که در اینجا قصد دارم  ماه و سال« ، »ایام هفته«، »امامان«، »فصل ها« و ... 

براتون یک بار دیگر بیاورم.

ایام هفته: 

جمعهپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه 

بت الثاء االثنیناألحدالَسّ
ُ

الجمعةالَخمیساألربعاءالّث

امامان: 

حسین )ع(الثالثعلی )ع(األّول 

سجاد )ع(الرابعحسن )ع(الثاني

جواد )ع(التاسعباقر )ع(الخامس

هادی )ع(العاشرصادق )ع(السادس

عسکری )ع(الحادي عشر کاظم )ع(السابع

مهدی )عج(الثاني عشررضا )ع(الثامن

فصل ها: 

) الرابع )زمستان(الثالث )پاییز(الثاني )تابستان(األّول  )بهار

بیع الّشتاء الَخریفالّصیفالّر

یکان  دهگان دهگان یکان

یکان دهگان دهگان یکان

دهگان یکان صدگان یکان دهگان صدگان

دهگان یکان صدگان یکان دهگان صدگان
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گفتارهای

عملیات ریاضی مبحث عدد )+/-/ ×/÷( / مسائل ریاضی مبحث عدد6 و7

ب دیگر بسم هللا! همین جوریش بچه ها خیلی عربی را دوست داشتن و بهش 
ُ

خ

عشق می ورزیدن که ریاضی هم واردش شد!!! اما نگران نباشین، چون اگه اعداد 

را خوب یاد گرفته باشین، این عملیات ها و مسائل در حد  دو رقمی و سه رقمی 

ضرب و تقسیم ابتدایی هستش!!

مثالنحوه بیان عملیات 

( )+ 7زائدجمع  4 11+ =
سبعة زائد أربعة ُیساوي 

أحد عشر

( )× ضرب
ضرب 

في
3 5 15× =

ثالثة ضرب في خمسة 
یساوي خمسة عشر

( )÷ تقسیم
تقسیم 

علی
16 4 4÷ =

سّتة عشر تقسیم علی 
أربعة یساوي أربعة

( )− 18ناقصتفریق  6 12− =
ثمانیة عشر ناقص سّتة 

یساوي ِاثنی عشر

- عّین الصحیح:

1( ثالثة و ثالثون زائد ِاثنین و عشرین یساوي سّتة و سّتین!
2( سّتون ناقص عشرة یساوي ثمانین!

3( ثمانیة و سبعون ناقص تسعة و اربعین یساوي سبعة و عشرین!
4( سّتة في أحد عشر یساوي سّتة و سّتین!

تستولوژی

6 11 66× = 4پاسخ  

بررسی سایر گزینه ها

��33 22 66+ =   )1
��60 10 80− =  )2
��78 49 27− =   )3

عشرین.[  و  خمسة   
ّ

إال ُهم 
ُّ

ُکل َنَجَح 
َ
ف تلمیذًا؛  سّتون  و   

ٌ
أرَبَعة ]لمدرستنا   -

ذین َنَجحوا؟ 
ّ
کم عدد ال

1( أربعة و عشرین 

2( ثالثة و تسعون 

3( تسعة و ثالثون 

4( سبعة و ثالثون

3پاسخ ترجمه صورت سؤال: »مدرسه ما 64 دانش آموز دارد که همه 

شدند؟  موفق  نفر  چند  شدند.«  موفق  امتحان  در  نفر   25 جز  به  آنها 

کرد  کم  کل  که موفق نشدند را از تعداد  که باید تعدادی  واضح است 

که موفق شده اند به دست آید: تا تعدادی 

 64  - نشده اند(  )موفق   25  = شدند(  )موفق   39 ثالثون«   و  »تسعة 

کل( )تعداد 

گفتار

کاربرد انواع عدد در جمله از نظر معنی و نحوی4

1 اعداد اصلی

 ݣݣهرگاه بخواهیم اعداد را به صورت کلی به کار ببریم، یعنی قصد بیان »ترتیب / 

نوبت / مقام« را نداشته باشیم، از اعداد »اصلی« استفاده می کنیم و وقتی 

از  قبل  »دو«  و  »یک«  از  غیر  به  آنها  تمامی  ببریم،  کار  به  را  آنها  بخواهیم 

کار می روند، ولی »یک« و » دو« بعد از معدود می آیند. معدود به 

 دو مدرسه: مدرستان ِاثنتان - ِاثنتان مدرستان

کتاب کتاب واحٌد - واحد  کتاب:   یک 

 أربعون 
ً

 - ریاال
ً

 چهل ریال: أربعون ریاال

 چهارده بیت: أربعة عشر بیتًا - بیتًا أربعة عشر

2 اعداد ترتیبی

کار باشد و مثاًل بخواهیم »ترتیب / نوبت / مقام« را بیان  گاه ترتیبی در  هر 

کار  به  را  آنها  بخواهیم  وقتی  و  می کنیم  استفاده  »ترتیبی«  اعداد  از  کنیم، 

ببریم؛ تمامی آنها را با »ال« می آوریم و غالبًا بعد از معدود می آیند.

 روز بیستم: الیوم العشرون - العشرون الیوم - عشرون الیوم

 صفحه دهم: الّصفحة العاشرة - العاشرة الّصفحة - عاشرة الّصفحة

اصلی
کار نباشد. »ترتیب / نوبت / مقام« در 

کار می روند. غیر از »یک« و »دو« قبل از معدود به 

ترتیبی
کار باشد. »ترتیب / نوبت / مقام« در 

تمامی آنها بعد از معدود و غالبًا با »ال« می آیند.

عدد

- عّین الصحیح في استخدام األعداد:

1( ُدعیت ثماني معّلماٍت إلی المراسیم!
کتاب و قلمان الّثاني! 2( علی المنضدة واحدة 

3( أصیُب بمرض فلم یذهب إلی المدرسة سابع أّیام!
4( لهذه الّصفحة عاشرة سطوٍر فقط!

شدند.«  دعوت  مراسم  به  معّلم  »هشت  معنی:  به  توجه  با  1پاسخ 

کار برده شده است. عدد اصلی نیاز بوده و درست به 
بررسی سایر گزینه ها

دارد.«  ود  وحݭݓ قلم  دو  و  کتاب  یک  میز،  »روی  معنی:  به  توجه  با   )2
پس عدد اصلی نیاز است و »واحد« نیز بعد از »کتاب« و مذکر می آید. 

 »کتاٌب واحٌد« 

تستولوژی
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3( با توجه به معنی: »به بیماری دچار شدم پس هفت روز به مدرسه 
نرفتم.« در این جا باید عدد اصلی »سبعة: هفت« به کار می رفت.

این صفحه فقط ده خط دارد.« عدد اصلی   «  : به معنی  توجه  با   )4
کار رفته است.   نیاز بوده و به اشتباه »عاشرة: دهم / دهمین« به 

»عشرة سطوٍر«
- عّین الّصحیح في استخدام األعداد:

1( َحَصَد ِاثنان فاّلحان هذه المزرعة الکبیرة!
2( یجب علینا أن نکون في الموقف في الساعة سابع!

کٌب واحد من الّسیارة أمام بیتنا! 3( نزل را
حم!

َ
ة ِاثنتا عشرة حول قطعة من الّل

ّ
4( ِاجَتَمَعت قط

می آیند،  معدود  از  قبل  »دو«  و  »یک«  جز  به  اصلی  اعداد  3پاسخ 

کاماًل  واحٌد«  کٌب  »را که  می آیند  معدود  از  بعد  »دو«  و  »یک«  یعنی 
درست است. 

بررسی سایر گزینه ها

1( اعداد اصلی »یک« و »دو« بعد معدود می آیند، پس »ِاثنان فاّلحان« 
نادرست است و درست آن »فاّلحان ِاثنان« است.

آن  درست  پس  دارند،  »ال«  و  می آیند  معدود  بعد  ترتیبی  اعداد   )2
»الّساعة الّسابعة« است.

ة« 
ّ
گزینه های »1« و »3«، درست آن »ِاثنتا عشرة قط 4( طبق توضیح 

است.

گفتار

ساعت و مسائل مربوط به آن8

قواعد بیان ساعت در عربی

»اصلی«  اعداد  از  دقیقه  بیان  برای  و  »ترتیبی«  اعداد  از  ساعت  بیان  برای 
استفاده می کنیم. 

1 حالت کلی 

را  که دقیقًا ساعت و دقیقه  بیان همه ساعت ها داریم  برای  کلی  دو روش 

گذشته است. که فالن دقیقه از فالن ساعت  بیان می کنیم یا می گوییم 

7:22
الّساعة السابعة و ِاثنتان و عشرون دقیقة!

ِاثنتان و عشرون دقیقة بعد الساعة السابعة!

6:28
الّساعة الّسادسة و ثماٍن و عشرون دقیقة!

ثمانیة و عشرون دقیقة بعد الّساعة الّسادسة!

2 ساعت های بیشتر از 30 دقیقه

که بیشتر از »30« دقیقه دارند، می توان عالوه بر دو روش  برای ساعت هایی 
کنیم؛ یعنی مثاًل در ساعت  کلی، دقیقه های مانده به ساعت »بعد« را بیان 
 »

ّ
»إال از  کار  این  برای  که   ،»4 ساعت  به  مانده  دقیقه   10« بگوییم   »3:50«

کمک می گیریم.

 خمس عشرة دقیقة!
ّ

4:45 : الساعة الخامسة إال

کنید، نه همان ساعت را. که ساعت »بعد« را بیان  حواستان باشد 

3 حالت های خاص

ساعت هایی که دارای دقیقه های »45 / 30 / 15« هستند، جزء ساعت های 
که به جز بیان ساعت به دو روش قبل، می توان  خاص محسوب می شوند؛ 

کرد. بع« و »نصف« نیز استفاده  برای بیان آنها از »ر

الساعة الّسابعة و الربع!7:15 

الساعة الثامنة و النصف!8:30 

 ربعًا!5:45 
ّ

الساعة الّسادسة إال

به  البته  می کنم،  بیان  را   »9« ساعت  خاص  حالت های  مثال  طور  به  اآلن 
جای »9« هر ساعت دیگری می تواند باشد:

9:15

الساعة التاسعة و خمس عشرة دقیقة!
خمس عشرة دقیقة بعد الساعة الّتاسعة!

الساعة التاسعة و الربع!

9:30

الساعة التاسعة و ثالثون دقیقة!
ثالثون دقیقة بعد الساعة التاسعة!

الساعة التاسعة و النصف!

9:45

الساعة التاسعة و خمس و أربعون دقیقة!
 خمس عشرة دقیقة!

ّ
الساعة العاشرة إال

 ربعًا!
ّ

الساعة العاشرة إال

- عّین الصحیح في الّساعة:

ب( 9:55 الف( 3:40 

 خمس!
ّ

1( الثالثة و عشرون - الّتاسعة إال

 خمس - الّتاسعة و خمسة و خمسون!
ّ

2( العاشرة إال

 خمس دقائق!
ّ

 عشرین دقیقة - العاشرة إال
ّ

3( الّرابعة إال

4( الثالثة و عشرون - التاسعة و خمسون و خمسة!
3پاسخ 

3:40

الثالثة و أربعون دقیقة!
أربعون دقیقة بعد الساعة الثالثة!

 عشرین دقیقة!
ّ

الرابعة إال

9:55

التاسعة و خمس و خمسون دقیقة!
خمس و خمسون دقیقة بعد الساعة التاسعة!

 خمس دقائق!
ّ

العاشرة إال

تستولوژی
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- »بدأت الحفلة في الّساعة الّثامنة و خمسین دقیقة بعد الّظهر و سوف 

روز  ]پایان  الَمراسیِم؟  ُمّدَة  عّین  الیوم!«  نهایة  قبل  دقیقة  أربعین  تنتهي 

ساعت 12 شب است.[

1( ساعتان و ثالثون دقیقة

2( ثالث ساعاٍت و خمسون دقیقة

3( سبعة و تسعون دقیقة 

4( مئتان و عشرون دقیقة

پنجاه  و  هشت  ساعت  در  »مراسم  سؤال:  صورت  ترجمه  1پاسخ 

دقیقه بعد از ظهر شروع شد و در ساعت چهل دقیقه قبل از پایان روز 

یازده و بیست  ]پایان روز ساعت 12 شب است.[ یعنی همان ساعت 

کنید.« دقیقه شب پایان خواهد یافت. مدت مراسم را تعیین 

یا »2 ساعت و 30  که مدت مراسم »150« دقیقه  بچه ها واضح است 

دقیقه« است. »ساعتاِن« مثنی است و می شود »2 ساعت« و »ثالثون 

دقیقة« هم می شود »30 دقیقه«.

گفتار )9( مبحثی است که میان علما اختالف است! برخی می گویند در کتاب هست و برخی می گویند نیست! 

پاسخنامه  از  بخونین،  شد  قرار  اگه  که  داره  کوچولو  درسنامه  یه  ولی  آوردیم!  تست  ازش  براتون  نمی کنه!«  عیب  محکم کاری  از  »کار  ضرب المثل  طبق  ما  البته 

بخونین! بدرود! 

گفتار

تشخیص و شناسایی اولیه اعداد اصلی و ترتیبی1

92   : عّین ما جاء فیه العدد الترتیبّيُ

کان من الّصادقین﴾ 2( ﴿و الخامسة أّنَ غضَب اهلل علیها إن   ﴾ َة الشهور عند اهلل ِاثناعشر شهراً
َ

1( ﴿إّنَ عّد

4( ﴿فمن لم یستطع فإطعام سّتین مسکینًا﴾ 3( ﴿ُقْل إّنما أعظکم بواحدة أن تقوموا هلل مثنی و فرادی﴾ 

93   : عّین ما جاء فیه العدد األصلّيُ

2( قد قرأت حّتی اآلن تسع مقاالٍت من هذا األستاذ! کّل أموالي!  کثر من  1( إّنَ خمس أموال صدیقي أ

کلمًة! کتبُت في الصفحة الحادیة عشرة من هذه المجّلة   )4 بیع یوم والدة النبّي!  3( الیوم الّسابع عشر من شهر الّر

)انسانی 94(   94 عّین العدد لیس له الترتیب أو المقام: 

2( طاَلعنا الیوم في المدرسة الفصل الثالث من درسنا العاشر! 1( حضرُت في الموعد في الّساعة الخامسة مساء ! 

4( قال الفاّلح البنه: علینا أن نحصد القطعة الثانیة من هذه األرض! ُکُتبه الدراسّیة فقط!  3( طلبُت من َصدیقي أن ُیعطیني واحداً من 

عّین ما لیس فیه العدد الترتیبّي:   95

2( و أخیراً جئت بالکتاب إلی البیت في المّرة الّسادسة، کتابًا خاّصًا،   1( راجعُت إلی المکتبة خمس مّرات ألخذ 

! کثیراً ففي المرحلة العاشرة، فهمُتُه جّیداً 4( و بعد أن تأّملُت فیه  3( فبدأُت بقراءِتِه مّرتین و لکّني ما فهمُتُه في المرحلة الثانیة أیضًا، 

؟   96
ً
َيّ عبارة جاء فیها العدد األصلّي و العدد الترتیبّي معا

َ
في أ

1( قرأُت للحاضرین ثمانیة أبیاٍت من الدیوان الّرابع لهذا الشاعر!

کتابي! کّلها من ثالثة دروس من  کانت  ّمي أحد عشر سؤااًل 
ُ
2( سألتني أ

ستشهد اإلمام الثالث في الیوم العاشر من الّشهر الحرام! 3( اُ

4( َعَزَم ثالثة معاوني المدرسة أن َیقعدوا مراسیمًا لتکریِم آباء الّشهداء لخمسة تالمیذ!

عّین عددًا یختلف عن الباقي في الّنوع:   97

خری تختّص بالعطلة!
ُ
2( و ثالثة الشهور األ 1( السنة الدراسّیة تتکّون من تسعة أشهر! 

4( و الّلغة العربّیة ِاثناعشر درسًا نقرأها طول السنة! 3( و نقرأ في الحّصة الثالثة من السنة األدب الفارسّي! 

تي لیست جمیع أعدادها من نوٍع واحٍد:   98
ّ
عّین العبارة ال

سبوعیِن ِاثنیِن نقرأ خمسة دروس!
ُ
کّل أ 2( و في  ُتُه!  کتابي ثماني مّراٍت حّتی َحِفظْ رَس الخاِمَس من 

َ
1( قرأُت الّد

سبوع الّسابع َنِصُل إلی الّدرس الّثامن!
ُ
4( و في األ سبوع الثاني عشر في فصل الخریف! 

ُ
3( فنقرأ الّدرس العاشر في األ
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في أَيّ عبارٍة ما جاء العدد األصلي و العدد الترتیبي علی الترتیب؟   99

2( فاَزْت تلمیذتان اثنتان في المرحلة الّثالثة من المسابقة! کان عندي ضیفاِن اثناِن جاء للمّرِة الّثانیة إلی بیتي!   )1
 تسع صفحاٍت منه!

ّ
الب إال

ّ
4( الّدرس السابع صعٌب و ما َفِهَم الط 3( أعربُت من القرآن الکریم عشر آیاٍت من الّسورة الّثالثة! 

ها من نوٍع واحد:   100
ّ

کل عّین األعداد لیست 

1( قرأُت سبع صفحاٍت من هذا الکتاب ِاثنتي عشرة مّرًة!
ه دعانا إلی بیته سّتة أّیاٍم!

َ
ع و إّن 2( یقع بیت صدیقنا في الّزقاق الّثاني من هذا الّشار

3( قبل ثالث سنواٍت في فصل الّصیف َبِقَي صدیقي لمّدة شهر واحٍد في مدینة مشهد!
4( یبقی العامل خمسة أّیام من األسبوع في مرکز المدینة و یذهب یومیِن اثنیِن إلی القریة!

کثر  من الباقي:   101 عّین العدد األصلّي أ

2( فاز تلمیذان اثنان من بین سّتة طاّلب في مسابقة حفظ القرآن! کّنا ُنطالع خمس صفحاٍت من الکتاب الّسابع!  1( أنا و زمیلتي 
4( َسَنِصُل في األسبوع الخامس إلی الّدرس الّسادس! کان تسعة طاّلب ینتظرون في الّساعة الثامنة صباحًا!   )3

رتیبّیة علی حّد سواء؟   102
َ
ة و الّت في أّي عبارة عدد األعداد األصلّیَ

سبوع سبعة أّیام الیوم الّسابع منه یوم العطلة!
ُ
 أ

ّ
2( لکَل 1( فاز خمسة من الّتالمیذ في صّفیِن اثنیِن علی جائزة! 

کاَنْت عطلة المدارس أحد عشر یومًا، سافرت سّتة أّیام منها فقط!  )4 3( ِاثناِن خیٌر من واحٍد و ثالثة خیٌر من اثنیِن و أربعة خیٌر من ثالثة! 

 من العدد األصلّي:   103
ّ

عّین العدد الترتیبّي أقل

1( جاءت صدیقتي إلی دارنا في الساعة الرابعة من یوم الخامس من الّشهر!

ْحُت خطأیِن اثنیِن منها! کان في الصفحة الّثامنة من هذا الکتاب ثالثة أخطاٍء، َصّحَ  )2

کلماٍت ال مفهوم لها! 3( جاء في سَتّ صفحاٍت من تسعة دروٍس خمس 

!
ّ

4( حفظُت دروسي في ثالثة أّیاٍم تمامًا، فأصبحُت الطالبة الرابعة في الصَف

ه من األعداد األصلّیة:   104
ّ

کل عّین ما 

2( تسع و ثمانون - أربعون - إحدی عشرة 1( الّثامن - سبعة و سبعون - العشرون 

4( خمسة و أربعون - ِاثني عشر - الثالثون 3( ثمانیة عشر - تسعون - الخامسة عشرة 

 تختلف في الّنوع:   105
ٌ

عّین األعداد الّتي تحتها خّط

1( في مدرستنا ِاثنا عشر صّفًا!: ﴿إْن یکن منکم ِعشروَن صاِبروَن یغلبوا ِمَئَتیِن﴾

کوکبًا و الّشمس و القمر ...﴾: الشهر الثاني عشر في فصل الخریف! 2( ﴿إّني رأیُت أَحَد َعَشَر 

3( ِاشترك ثمانیة عشر تلمیذاً في المسابقة!: إّنَ طعام الواحد یکفي االثَنیِن!

لکترون! کتشفت اإل : في القرن الخمسین اُ ّف هو علّيٌ 4( التلمیذ الحادي عشر في الّصَ

گفتار

اعداد عقود2

 از خدا که پنهان نیست! از شما چه پنهان! با دوستام که مشورت کردم گفتن این دو تست را هم در گفتار »1« بیار! ولی راستش دیدم گفتارهای این درس 
ّ

واال

کم شده و این شد که خودم را اقناع کردم که این دو تست در یک گفتار جدید بیاد! 

في أّي عبارة جاء عدد العقود؟   106

2( هل تعلم أّنَ ثمانین في المئة من الموجودات العالم حشرات؟! کتاٍب فیه أشعار جدیدة من تسعة شعراء!  1( قرأت بیتًا واحدًا من 

4( ﴿من جاء بالحسنة َفَلُه َعشر أمثالها﴾  ! 3( في مکتبنا مجموعٌة شعرّیٌة ألحد عشر شاعراً

 في أّي جواٍب جاَء العدد الّثامن من العقود؟   107

2( ُصِنَعْت هذه المدرسة في سبعة أّیاٍم! 1(شاَرَك في هذه المسابقة سبعون العبًا! 

َج تسعة َعَشر تلمیذًا من المدرسة! 4( َخَر کرسّیًا خشبّیًا!  3( في هذه الغرفة تسعوَن 
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گفتار

شناخت اعداد رایج مربوط به روزهای سام و ماه و هفته و اعداد و ارقام رایج3

راغ:   108
َ

عّین الّصحیح َعِن األعداد للف

2( مرقد اإلمام ............ َوَقَع في العراق: الّسادس 1( الفصل ............ في الّسنة اإلیرانّیة هو فصل الخریف: الثاني 

4( یأخذ الفائز األّول جائزًة ذهبّیًة و الفائز الـ............ جائزًة فضّیًة: الثاني 3( الیوم ............ من أّیام األسبوع یوم األحد: األّول 

راغ:   109
َ

عّین الّصحیح َعِن األعداد للف

2( الفصل ............ في الّسنة اإلیرانّیة فصل الخریف: الرابع 1( الیوم ............ من أّیام األسبوع یوم الخمیس : الخامس 

4( شهر »مرداد« له ............ یومًا: ثالثون 3( مرقد اإلمام ............ وقع في مشهد المقّدسة : الثامن 

گفتار

کاربرد انواع عدد در جمله از نظر معنی و نحوی4

عّین الخطأ:   110

ستشهد شهیدان ِاثنان في مدینتنا في الّسنوات الماضیة! 2( اُ  1( لي ِاثنتا عشرة مجّلة علمّیة في مکتبتي! 

ُکُتٍب سماوّیة! کاَنْت ألنبیاء خامسة   )4 3( اشتریُت إحدی َعشرة حقیبًة ألصدقائي األعّزاء! 

عّین الخطأ:   111

کتاٌب واحد و قلماِن ِاثنان! 2( علی المنضدة اّلتي تقع أمام زمیلي  1( ُدعیت ثماني معّلمات إلی المراسیم اّلتي انعقدت یوم الخمیس! 
4( یوجد في الّصفحة العاشرة من هذا الکتاب سطر واحد فقط! 3( لصفوف مدرستنا رابعة أبواٍب و نافذتان! 

عّین الّصحیح:   112

کان سادسة معّلمین قدذهبوا إلی الّزیارة!  )2 1( َسِمعُت صوت األذان من الّتلفاز للمّرة الثالثة! 
4( ُدعي الوالدان إلی المدرسة ِلمّرتین ِاثنتین في هذا العام الدراسّي! 3( ِبعُت سابعة سّیاراٍت ِمن هذه الّشرکة اإلیرانّیة! 

عّین الخطأ:   113

2( طالعُت في الّصحیفة ثالث مقاالٍت علمّیة و طبّیة!  خمسة طاّلٍب! 
ّ

1( لم َیحضر الیوم في المدرسة إال
کثر من حادي َعشر طالباٍت مجّداٍت في هذه المدرسة! 4( شاهدُت أ 3( قرأُت من الکتاب صفحتیِن اثنتیِن في هذا الیوم! 

طر ............ خطأیِن............«   114 حُت في الصفحة ............ في الّسَ عّین الّصحیح للفراغات: »َصّحَ

2( أحد َعَشر - الخمسة - الُعْشر 1( الحادیة َعَشر - الخامس - العاشر  
4( الحادیة عشرة - الثالث - ِاثنیِن 3( الحادي َعَشر - الُخمس - َعشرة  

115   ».
ّ

ف  عّین الّصحیح للفراغات: »حفظُت دروسي في ............ أّیام و ............ لیاٍل، فأصبحُت التلمیذة ............ في الّصَ

4( تاسعة - خمس - ثمانیة بع - الثالثة  3( ثمانیة - أر 2( ثالث - ثامنة - خامسة  ة  1( رابعة - تسع - سّتَ

 بالنظر  إلی استعمال األعداد؟   116
ً

کم عبارًة صحیحة

 و دفعت نصفه إلی بائع الکتب لشراء الکتاب!
ً
کان لي سبعون و أربعة ریاال الف( 

تي انعقدت بمناسبة یوم التلمیذ!
ّ
کرة القدم ال نا في مباراة 

ّ
ب من صف

ّ
ب( اشترك رابع طال

ج( في یوم الخمس من الّشهر الثالث تنعقد مسابقة علمّیة في إیران!

م له!
ّ

َس المعل د( قرأ التلمیذ السابع صفحات من الکتاب األحد یوم أمس بعد أن َدّرَ

3 )4  2 )3  1 )2  0 )1

عّین الّصحیح:   117

 فریق اثنا عشر شخصًا یلعبون معًا!
ّ

کَل کرة السّلة في  1( عدد العبي 
 صباح أنا و أختي نری في الطریق عاشرة تالمیذ یذهبون إلی مدارسهم!

ُ
کّل  )2

کتٍب حول الّلغة العربیة شاهدتها في المکتبة العاّمة! کتبت رابعة  ستاذتي قد 
ُ
کانت أ  )3

4( منذ ثاني عشر یومًا أنا أرید أن أذهب إلی الّسفر مع زمالئي و لکن ما حان وقته حّتی اآلن!
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عین الخطأ في استخدام العدد:   118

2( قرأت المقالة الّثالثة من المقاالت اّلتي أرسلتها إلّي في األسبوع! کّل األمور اّلتي ُتهّمني!  کان لي صدیقاِن اثناِن یساعدانني في   )1
حدهم علی الجائزة!

َ
4( أربعة طاّلٍب شارکوا في المباراة و حصل أ 3( سیحضر التلمیذ في المدرسة بعد خامس دقائق! 

عین الّصحیح في األعداد:   119

اهرة ُعشر مّرات في الّسنة!
ّ
2( َتحُدُث هذه الظ  من الّرحمة للخلق! 

ً
1( أنزل اهلل تسعین و تسعة جزءا

4( هذا هو الکتاب الّرابع من هذا المؤّلف طالعته حّتی اآلن!  !
ً
3( في مکتبتنا مجموعة شعرّیة لحادي عشر شاعرا

 عن العدد؟   120
ً
کم صحیحا

ب( أخذ الفائز درجة عالیة من المدیر  و هي مائة درجات! کتب في مکتبته!  م المدرسة ثالثون و سبعة 
ّ

الف( عند معل

 في العالم!
ً
د( أخذ شباب المسلمین ُخمس سّکانا کتب التلمیذ الّدرس األولی و تمارینه في الّدفتر!  ج( 

3 )4  2 )3  1 )2  0 )1

)انسانی 87(   121 عّین الخطأ في استعمال األعداد: 

2(ِابنك الّثالث من علماء مدینتنا، فاعرف قدره! 1( ِاشتریت لك ِاثني عشر قلمًا في سّتة ألوان! 
4( ستدور ثالثة مباراة بین فریقنا و فریقکم في األسبوع اآلتي! کتابنا في الکیمیاء!  3( قرأت حّتی اآلن فصلین اثنین من 

)ریاضی 96(   122 عّین الخطأ في استعمال األعداد: 

کّل ِاثنیِن أسبوعین نقرأ خمسة دروس، 2( و في  1( نبدأ دروسنا في الیوم األّول من فصل الخریف، 
4( أّما الدرس العاشر فنقرأه في األسبوع الثاني عشر! 3( و في األسبوع السابع نصل إلی الدرس الثامن، 

عّین الصحیح  في استخدام األعداد:    123

د!
َ

١( ستبدأ الجلسُة بدایة الّساعِة الّسبعة و نحضر فیها في الوقت الُمحّد
کّلها مع األسف! ٢( أجبُت عن سبعِة أسئلٍة فقط و ما استطعُت اإلجابَة عن 
نِة اإلیرانّیة و یأتي بعده الّشتاُء! ٣( فصُل الخریِف هو الفصُل الّثالُث من الّسَ

کّل طبقة و له سّتُة طوابق! 4( لهذا الُفندِق الـجمیِل ُخمُس ُغـَرٍف في 

 عّین ما ال یناسب »خمس / خمسة« للفراغات:    124

کتٌب سماویة! 2( في دین الحق ............ أنبیاء لهم  کبیرٍة!  1( إّنَ في ُمحافظة طهران ............ ُمُدٍن 
4( البیت ............ من هذا الّشعر یتحّدث عن مسائل األدبّیة! کّل صفحٍة!  3( من الممکن أن نکتب ............ أسطر في 

گفتار

ترتیب اعداد اصلی و ترتیبی5

عّین الّصحیح في ترتیب األعداد:   125

2( َسبعة - ِسّتة - َثمانیة - عشرة 1( ِتسعة - َثمانیة - َسبعة - َعشرة  
4( ِسّتة - َثمانیة - ِتسعة - َعشرة 3( ِسّتة - َسبعة - ِتسعة - عشرة  

 عّین الّصحیح في ترتیب األعداد:   126

2( َخمسون - ِتسعون - َسبعون 1( َسبعة َعَشر - واحد و عشروَن - ثالثوَن 
4( َثمانیة و تسعون - ثالثة و َثمانون - واحد و تسعون 3( أرَبَعة و َعَشرون - ثالثة َعَشر - َسبعون 

127   :
ّ

کثر  إلی األقل  عّین الّصحیح حول ترتیب األعداد من األ

2( سّت و ثمانون - واحد و عشرون - تسعة عشرة 1( ثالث و سبعون - تسعة و سبعون - ثمانیة و تسعون 
4( تسع و عشرون - واحد و ثالثون - تسع و سّتون 3( خمس و أربعون - ثالثة و خمسون - سبعة و سّتین 

حیح ِللفراغات علی الترتیب؟ »............ - ثالثون - ............ - ثالثة و سبعون - ............«   128 ما هو الّصَ

2( تسعة و عشرون - واحد و ثالثون - سّتة و تسعون 1( تسعة و تسعون - واحد و ثالثون - تسعة و عشرون 
4( تسعة و عشرون - واحد و عشرون - تسعة و ثمانون 3( تسعة و ثالثون - واحد و ثالثون - ثالثة و ثالثون 
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عملیات ریاضی مبحث عدد )+/-/ ×/÷(6

بچه ها همینطوریش از ریاضی نفرت دارن؛ از عربی هم جداگانه نفرت دارن! حاال فرض کنین این دو تا با هم قاطی بشن!! وای چه شود؛ البته حتمن شنیدین 

راحتیه و در حد جمع و تفریق و تقسیم و ضرب در ریاضی هستش که کالس اول دبستان خوندین! در  که »منفی« در »منفی« میشه »مثبت«؛ یعنی مبحث 

کل اگه درسنامه را خوب خونده باشین، بهتون قول می دم سخت نیست، الاقل برای شما!!

)انسانی 98(   129 عّین الّصحیح: 

2( تسعون ریااًل ناقص عشرین یساوي سّتین ریااًل! 1( عشرون ریااًل في خمسة یساوي مئة ریاٍل! 
4( ثمانون ریااًل تقسیم علی عشرین یساوي أربعین ریااًل! 3( أحد عشر ریااًل زائد تسعة یساوي سبعة ریاالٍت! 

عّین الّصحیح في العملّیات الحسابّیة: »سبعة و تسعون ناقص أربعة و عشرین یساوي ............«   130

4( خمسة و سّتین 3( خمسة و خمسین  2( سّته و ثمانین  1( ثالثة و سبعین 

واحد و ثالثون ناقص ثالثة عشر یساوي ............ .   131

2( »تسعة في سّتة« + »أحد عشر ناقص خمسة« 1( »أربعة و ثمانون تقسیم علی واحد و عشرین« + »واحد و خمسین« 

4( »سبعة و تسعون ناقص سّتة و سبعین« - »ثالثة« 3( »أربعة و ثالثون ناقص ثالثة و عشرین« + »أربعة عشر« 

عّین الخطأ للفراغات: »............ ناقص أحد عشر یساوي ............«   132

2( سّتة و تسعون - خمسة و سّتین 1( سبعة و تسعون - سّتة و ثمانین  
4( سبعة و خمسون - سّتة و أربعین 3( أربعة و ثمانون - ثالثة و سبعین  

» ثالثة و سّتون ............ ، ............ یساوي ............« عّین الخطأ للفراغات:   133

2( زائد - سّتة عشر - سبعة و تسعین 1( في - ثالثة - مئة و تسعة و ثمانین 
4( ناقص- سّتة و ثالثین - سبعة و عشرین 3( تقسیم علی - واحد و عشرین - ثالثة 

ن في العملیات الحسابّیة ما لیست نتیجتها »تسعة و ثالثین«:   134 عَیّ

2( سبعة و تسعون ناقص ثمانیة و خمسین 1( أربعة َعَشر زائد ثالثة و عشرین  
4( ثمانیة و سبعون تقسیم علی ِاثنین 3( »واحد و عشرون ضرب في ثالثة« ناقص »أربعة و عشرین« 

عّین في العملیات الحسابّیة ما نتیجتها »ثالثة و خمسین«:   135

2( ثمانیة و ثمانون ناقص خمسة و ثالثین. 1( أربعة و سّتون ناقص تسعة.  
4( ثالثة و سّتون ناقص ثمانیة و عشرین. 3( واحد و ثالثون زائد ثالثة َعَشر.  

تي تختلف نتیجتها عن الباقي:   136
ّ
عّین العملیات الحسابّیة ال

2( تسعة و سبعون ناقص اثنان و خمسین. 1( ثالثة و سّتون ناقص سّتة و ثالثین.  
4( واحد و ثمانون تقسیم علی ثالثة. 3( سبعة و تسعون ناقص خمسة و سّتین. 

ون ضرب في ثالثة«:   137 تي نتیجتها تساوي نتیجة عملیة »واحد و عشر
ّ
عّین العملیات الحسابّیة ال

2( واحد و ثالثون زائد ثالثة عشر. 1( سبعة ضرب في تسعة.  
4( سبعة و ثمانون ناقص ثالثة و عشرین. 3( ثالثة و أربعون زائد أحد َعَشر.  

عّین الّصحیح في العملّیات الحسابّیة:   138

2( خمسة و سبعون زائد أربعة و عشرین ُیساوي سبعة و تسعین. 1( َسبعون ناقص َعشرة ُیساوي ثمانین. 
4( ِاثنان و ثمانون تقسیم علی اثنیِن ُیساوي واحدًا و خمسین. 3( مئة تقسیم َعَلی َخمسة ُیساوي عشرین. 

عّین الّصحیح في العملّیات الحسابّیة:   139

2( سبعة و ثالثون ............ ثالثة َعَشر، ُیساوي خمسین: زائد 1( أربعة و أربعون ............ ثالثة َعشر، ُیساوي سبعة و خمسین: في 
4( أربعة َعَشر ............ خمسة، ُیساوي سبعین: تقسیم َعَلی 3( تسعة و تسعون ............ ثالثة و ثالثین، ُیساوي ثالثة: ناقص 
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عّین الّصحیح في العملّیات الحسابّیة:   140

2( خمسة و سّتون ناقص ثمانیة و عشرین ُیساوي سبعة و ثالثین. 1( سبعة و ثمانون زائد أحد عشر ُیساوي ثمانیة و سبعین. 
4( مئة و أربعة و سّتون تقسیم علی أربعة ُیساوي اثنان و أربعین. 3( مئة و أربعون ناقص أربعة و خمسین ُیساوي سبعة و تسعین. 

عّین الخطأ في العملّیات الحسابّیة:      141

2( سّتَة عَشَر تقسیٌم علی أربعٍة یساوي أربعًة! 1( ثالثة و عشروَن في أربعٍة یساوي اثنیِن و تسعیَن! 
4( خمسٌة و خمسوَن زائُد أحَد عشَر یساوي خمسًة و سّتیَن! 3( تسعٌة و سبعوَن ناقُص اثني عشَر یساوي سبعًة و سّتیَن! 

کبر للعملّیات الحسابّیة:   142 عّین حاصاًل  أ

1( »َسبعة و ثمانون زائد إحدی َعشرة« + »أربعة َعشر ضرب في أربعة«
2( »َخمسة و سّتون ناقص َثمانیة« + »سّتة و ثمانون ناقص َسبعة«

3( »ِاثناِن و َثمانون تقسیم َعَلی ِاثنیِن« + »سّتة و َسبعوَن ناقص َسبعة و عشرین«
4( »تسعون ناقص أربعة و عشرین« + »َثمانیة و سّتون ناقص َسبعة و ثالثین«

عّین حاصاًل أصغر ِللعملّیات الحسابّیة:   143

1( »أربعة َعشر في أربعة« + »َعشرة في ثالثة«
2( »مئة تقسیم علی َخمسة« + »ثالثة و سّتون ناقص واحد و عشرین«

3( »سّتة و َثمانون ناقص َسبعة و عشرین« + »ِاثنان و ثمانون تقسیم َعَلی ِاثنیِن«
4( »َخمسة و َسبعون ناقص َخمسة و عشرین« + »سّتون ناقص َعشرة«

عّین الّصحیح:    144

2( سّتون ناقص أَحَد َعَشر = َسبعة ضرب في َسَبعة 1( َسبعة و َخمسون َتقسیم َعَلی ثالثة = ثالثون ناقص َخمسة 
4( أرَبعون ناقص أربعة و ثالثین = ِعشرین َتقسیم َعَلی َخمسة 3( َخمسة و َسبعون زائد َخمسة و عشرین = ثالثون َضَرَب في ثالثة 

ما هو الخطأ للفراغ: »............ یساوی تسعة و سبعین«:   145

2( »تسعة عشر في خمسة« ناقص »سّتة عشر« 1( »تسعة  ضرب في َسبعة« زائد »سّتة عشر« 
4( »أحد عشر ضرب في ثالثة« زائد »خمسة و عشرون زائد تسعة عشر« 3(»سّتة و ثالثون زائد تسعة و عشرین« زائد »أربعة عشر« 

کتابة العملّیات الحسابّیة:   146 عّین الّصحیح في 

2( ِمَئة تقسیم َعَلی َخمسة ُیساوي عشرین: 20=5÷100 1( َعشرة في ثالثة ُیساوي ثالثین: 60=3×20 
4( تسعوَن ناقص عشرة یساوي َثمانیَن: 80=۷0+10 3( سّتة في أَحَد َعشر ُیساوي سّتة و سّتین: 11=6÷66 

گفتار

مسائل ریاضی مبحث عدد7

کم عدد األثمار في هذه الحدیقة؟   147  شجرٍة سبعة أثماٍر.« 
َّ

کل »في حدیقتي ثالث عشرة شجرًة و في 

4( تسعة و سّتون 3( ثمانیة و سبعون  2( واحد و تسعون  1( سّتة و تسعون 

 في هذه المدرسة؟   148
ً
ا

ّ
کم صف  ».

ً
ا

ّ
 طبقٍة أحد َعَشر صف

َّ
کل »لهذه المدرسة سبع طبقاٍت و في 

4( سبع و سبعون 3( تسع و ثمانون  2( سبع و ثمانون  1( تسع و تسعون 

کم    149 ون تلمیذًا«  الثالث سّتة و عشر  
ّ

الثاني سبعة عشر تلمیذًا و في الصف  
ّ

ون تلمیذًا و في الصف  األّول تسعة و عشر
ّ

»في مدرستنا ثالثة صفوٍف و في الصف

تلمیذًا في مدرستنا؟

4( تسع و ثمانون 3( ِاثنان و أربعون  2( مئة و سّتة و عشرون  1( ِاثنان و سبعون 

.« عّین الّصحیح للفراغات:    150
ً
ه ............ ریاال

َ
َع سبعة و ثالثین منها إلی زهراء و َبِقَي ل

َ
 و َدف

ً
»کان ِلحسین ............ ریاال

2( سّتة و تسعون - تسعة و أربعون 1( تسع و سّتون- ِاثنان و ثالثون  

4( تسع و سبعون - ثمانیة و تسعون 3( سبعة و ثمانون - أربعة و أربعون  
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َسَد؟   151
َ
 ما ف

ً
احا

ّ
کم تف َسَد ثمانون في المئة من الّتفاح.« 

َ
ف

َ
احاٍت؛ ف

ّ
 شجرٍة َعَشرَة َتف

َّ
کل ون شجرة و في  بع و عشر »في حدیقة حسین، أر

4( أربعة و ثمانون بع و ثالثون  3( أر 2( ثمانیة و أربعون  1( ثمانیة عشر 

کسب نتیجةرفیعة؟   152 کم تلمیذًا ما   ».
ً

 رفیعة
ً

ون في المئة منهم نتیجة َکَسَب خمسة و عشر
َ
 إثنا َعَشر تلمیذًا؛ ف

ًّ
 صف

َّ
کل »کان لمدرستنا تسعة صفوٍف و في 

4( واحد و تسعون 3( سبعة و عشرون  2( سبعة و تسعون  1( واحد و ثمانون 

مانین.« ما ذلك العدد؟   153
َ
مانیة و ث

َ
ُه زائد ثالثة و سبعین، ُیساوي ث

ُ
»عدٌد ُیضرب في خمسة و حاصل

4( تسعة 3( ثالثة  2( خمسة  1( أربعة عشر 

 َبِقَي لي؟   154
ً
کم ریاال  و أخذُت َسبعة َعَشر من حسیٍن و دفعُت تسعة و عشرین منه للطعام.« 

ً
»کان لي أربعة و خمسون ریاال

4( ِاثنان و أربعون 3( ثمانیة  2( سّتة و سّتون  1( ثالثة و عشرون 

کتاٍب واحد؟   155 َمَن 
َ
.« عّین ث

ً
ُه أربعة و ثمانون ریاال

َ
ُکُتٍب و َبِقَي ل  و اشتری أربعة 

ً
»کان ألحمد مئة و سّتون ریاال

4( واحد و سّتون 3( ثالثة و سّتون  2( واحد و عشرون  1( تسعة عشر 

 ساعة واحدة؟   156
ّ

کل ْت فاطمة في 
َ
َرأ

َ
 ق

ً
کم صفحة کتابها في سّت ساعاٍت و َبِقَي َعشر صفحات من هذا الکتاب، إْن للکتاب مئة صفحة؛  رأت 

َ
فاطمة ق

4( خمسة عشر 3( خمسة و عشرون  2( تسعون  1( ثالثون 

گفتار

ساعت و مسائل مربوط به  آن8

بعضی دوستان شبه روشن فکر ! بیان می کنند که ساعت در کنکور مطرح نمی شود! حال سؤال من اینجاس که آقایان!! 

از کجا اینقدر اطمینان دارند که ساعت در کنکور مطرح نمی شود؟؟؟!!! اما دانش آموزان عزیز بدانید و آگاه باشید که اینها همان هایی هستند که قبل برگزاری 

کنکور 98 می گفتند »تعریب/ ضبط کلمات / تحلیل صرفی / برخی قواعد ...« در کنکور طرح نمی شود، و وقتی مطرح شد، با قیافه ای حق به جانب فرمودند: 

»ما که گفته بودیم این موارد در کنکور می آید!!!« در کل بدانید و آگاه باشید که همۀمطالب کتاب می تواند در کنکور مطرح شود و هیچ کس نمی تواند حتی 

ألیف خود را می گیرند و این شما هستید که اگر گول این فرمایشات را بخورید، ضرر می کنید!
ّ

کوچکترین موضوعات را در کنکور حذف کند! !و این عزیزان حق الت

عّین الصحیح في الّساعة:   157

 عشر دقائق3( السادسة و الرّبع2( الرابعة و عشرون دقیقة1( الثالثة و خمس عشر دقیقة
ّ

4( الّثامنة إال

عّین الخطأ في الّساعة:   158

 خمس دقائق1( خمس   و  عشرون دقیقة بعد العاشرة
ّ

2( الثامنة  إال

4( الثانیة  و  خمسة  و  خمسون دقیقة3( الساعة الثانیة عشرة و خمسة و ثالثون

 - السابعة و النصف«   159
ً
ربعا

ّ
ون دقیقة - التاسعة إال ْکُتب الساعات باألرقام: »الساعة العاشرة و خمسة و عشر ا

 ۷:30 - ۷:15 - 9:55 )2   6:20 - ۷:15 - 10:25 )1
6:20 -8:45 - 9:55 )4   ۷:30 - 8:45 - 10:25 )3
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وز ساعت 11:35 از مدرسه برگشتم و ساعت 6:50 عصر تکالیفم تمام شد.«   160 وف: »دیر عّین الّصحیح لبیان الساعات ِبالحر

 عشر دقائق
ّ

 خمسًا و عشرین دقیقة - التاسعة إال
ّ

1( الثانیة عشرة إال
 عشر دقائق

ّ
2( الحادیة عشرة و خمسة و ثالثون دقیقة - السابعة إال

 خمسًا و عشرین دقیقة - السادسة و خمسون دقیقة
ّ

3( الواحدة إال
4( الثانیة عشرة و خمسة و ثالثون دقیقة - التاسعة و خمس دقائق

عّین الصحیح في الّساعات:   161

ج(  ب(   الف(  

1( الواحدة و عشرون دقیقة - الثامنة و خمسون دقیقة - الثالثة و أربعون دقیقة
عشر دقائق - الثالثة و أربعون دقیقة

ّ
 أربعین دقیقة - التاسعة إال

ّ
2( الثانیة إال

 عشرین دقائق
ّ

3( الواحدة و عشرون دقیقة - العاشرة و تسع دقائق - الرابعة إال
 عشرین دقیقة

ّ
 خمس دقائق - الرابعة إال

ّ
 أربعین دقیقة - السابعة إال

ّ
4( الثانیة إال

عّین الّصحیح عن الّساعة:   162

2( الساعة الثامنة و النصف قبل الساعة السابعة! 1( الساعة الّسادسة و الربع بعد الساعة السابعة و الّنصف! 
 عشرین دقائق بعد الساعة التاسعة و أربعین!

ّ
4( الساعة التاسعة إال  ربعًا تساوي الساعة الثالثة و خمسًا و أربعین دقیقة! 

ّ
3( الساعة الرابعة إال

بع یعني:   163 الساعة اآلن الرابعة و الر

2( العقربة القصیرة علی الرابعة و العقربة الطویلة علی التاسعة! 1( العقربة القصیرة علی الرابعة و العقربة الطویلة علی الثالثة! 
4( خمسة عشر دقیقة بقیت إلی الساعة الرابعة! 3( العقربة القصیرة علی الثالثة و العقربة الطویلة علی الرابعة! 

گفتار

صفت بودن عدد »تابع«9

البته ممکن است خیلی ها بگویند که این قسمت در کتاب های درسی نیست، ولی در متن کتاب و تمرین ها وآزمون ها به این مطلب گاهی اشاره می شود! به 

 می خواندم! از حل دو تا تست کسی »fail« نمیشه!!!
ً
هر حال ناچار نیستید این قسمت را بخوانید، ولی من اگر  کنکور داشتم قطعا

)زبان 86(   164 عّین العدد صفة:  

کین و ِاختار منها واحدًا فدخله! 2( قَد َمّرَ بثالثة دکا 1( ُاذکْر في أعمالك الیومّیة اثنین: الّصدق و الوفاء بالعهد! 
4( إّنه قد َبَلَغ مقامه الرفیع في العاشرة من عمره! کثر بقاًء من الید الواحدة!  3( إّنَ أَثَر األیادي المجتمعة أ

)ریاضی 86(   165 ه:  
ّ

کل عّین العدد صفة 

سبوع سبعة أّیام، و الیوم السابع منه یوم العطلة!
ُ
2( لکّل أ 1( فاز خمسة من التالمیذ في صّفین اثنین علی جائزة! 

کانت عطلة المدارس أحد عشر یومًا، سافرت سّتة أّیام منها فقط!  )4 3( استشهد اإلمام الثالث في الیوم العاشر من الشهر الحرام! 
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گفتار

شناخت ثالثی مجرد و ماید0

برای بررسی ثالثی مجرد یا مزید بودن فعل  ها، باید به صیغۀ للغائب )مفرد 

گر صیغه للغائب آن ها، فقط از 3 حرف اصلی  کنیم. ا مذکر غایب( آنها نگاه 

حروف  اصلی،  حروف  به جز  گر  ا و  است  مجرد  ثالثی  باشد،  شده  تشکیل 

دیگری هم داشته باشد، ثالثی مزید می باشد.

َجَعَل(: )َیْجَعْلَن    / َجَعَل(  )َجَعلتما    / َجَعَل(  )َجَعلوا    / َجَعَل   

3 حرف اصلی: ثالثی مجرد

)ُتساِعدون  ساَعَد(:  / م( 
َ

َقّد موَن   )ُیَقّدِ  / ِاسَتْرَجَع(  )ِاسَتْرَجعوا    

3 حرف اصلی به اضافه حروف اضافه: ثالثی مزید 

وف زائدة: - عّین فعاًل  لیست فیه حر

1( اّلذین یعملون الّصالحات فلهم أجٌر عظیٌم!
2( شارك في هذه المسابقة عشرون العبًا!

3( إّن المؤمنین ُینفقون من أموالهم!
4( أّیتها ااُلّمهات؛ أنتّن تتعاونن في بناء ثقافة بالدنا!

تستولوژی

1پاسخ در »َیعملون  َعَمَل« هیچ حرف زائدی وجود ندارد و فقط 

از 3 حرف اصلی تشکیل شده است.

بررسی سایر گزینه ها 

2( »شارك« ثالثی مزید و از باب »مفاعلة« است.

3( »ُینفقون« باب »إفعال« و دارای حرف زائد است.

4( »تتعاونن  َتعاَوَن« دارای حروف زائد »ت / الف« است و از باب 

»َتفاعل« می باشد.

ب حاال یه دونه یه دونه باب ها را بررسی می کنیم که حالشو ببرین و معنیشو 
ُ

خ

بدونین، بشناسینش و بدونین چندتا حرف اضافه داره. بدونین ماضی و مضارع 

و امرش چیه و ... و بعدش که 8 تا باب تمام شد، با هم یه سری جمع بندی های 

خارق العاده از باب ها داریم. موافقین؟؟!

گفتار

شناخت و تشخیص باب »استفعام«1

حرف   »3« که  شماست  کتاب  در  بابی  تنها  و  است  زائد  حرف   »3« دارای 

معنی  برای  و  است  زائد  حروف  تعداد  بیشترین  دارای  باب  این  دارد.  زائد 

کار می رود. »خواستن« و »طلب« به 

عماضی مصدرامرمضار

استفعالِاْسَتْفِعْلَیْسَتْفِعُلِاْسَتْفَعَل

استقبالِاْسَتْقِبْلَیْسَتْقِبُلِاْسَتْقَبَل

به پیشواز رفتنبه پیشواز بروبه پیشواز می رودبه پیشواز رفت

بخش سوم

3
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تي ما جاء فیها مزید ثالثي من باب »استفعال«:
ّ
- عّین العبارة ال

﴿استکبر هو جنوده في األرض﴾  )1
2( ال یستسلم المؤمن المسلم لمشّقات الحیاة!

کالم معّلمیهم! 3( یجب علی التالمیذ أن یستمعوا إلی 
ریف!

َ
ج المسلمون مواعظ من آیات المصحف الّش 4( استخر

»افتعال«  باب  و  است  ع«   / م   / »س  »یستمعوا«،  ریشه  3پاسخ 

می باشد.
بررسی سایر گزینه ها 

1( ریشه »استکبر«،  »ک / ب / ر« و باب »استفعال« است.
2( ریشه »یستسلم« ، »س / ل / م« و باب »استفعال« است.

ج«، » خ / ر / ج« و باب »استفعال« می باشد. 4( ریشه »استخر

تستولوژی

تشخیص ماضی یا امر باب »استفعام«

را  فعل  اعراب  »امر«،  و  »ماضی«  حالت  در  معمواًل  کنکور  تست های  در 
باید تشخیص بدهید  را می دهند و شما  نمی دهند؛ یعنی مثاًل »استقبل« 
که  که این ]ِاسَتْقَبَل: ماضی »استفعال«[ یا ]ِاْسَتْقِبْل: امر »استفعال«[ است 

از راه های زیر می توانید تشخیص بدهید:

1 طراح اعراب »عین الفعل« را داده باشد:

ــ«  ـِ ــــ »کسره=  گر  ا و  است  ماضی  باشد،  ــ«  ـَ ـــ »فتحه=  عین الفعل؛  اعراب  گر  ا
باشد؛ امر است.

 إْسَتْقَبَل: ماضی »استفعال«: به پیشواز رفت
 إْسَتْقِبْل: امر »استفعال«: به پیشواز برو

2 نشانه های تابلو ماضی داشته باشیم )ضمایر متصل رفعی(:

گر ضمایر رفعی تابلو در انتهای فعل بود، می فهمیم »ماضی« است و »امر«  ا
نمی باشد.

امرماضی

-ِاْسَتْقَبَل

-ِاْسَتْقَبلـا

-ِاْسَتْقَبلوا

-ِاْسَتْقَبَلْت

-ِاْسَتْقَبَلتا

-ِاْسَتْقَبْلَن

ِاْسَتْقِبْلِاسَتْقَبْلَت

ِاْسَتْقِبلـاِاْسَتْقَبْلُتما

ِاْسَتْقِبلواِاْسَتْقَبْلُتم

ِاْسَتْقِبليِاسَتْقَبْلِت

ِاْسَتْقِبلـاِاْسَتْقَبلتما
ِاْسَتْقِبْلَنِاْسَتْقَبْلُتّنَ

-ِاْسَتْقَبْلُت

-ِاْسَتقَبْلنا

البته بر طبق جدول  قبل، نشانه های »ا«، »وا« و »َن« هم در انتهای 
دو  این  بین  یعنی  دیده  می شود،  »امر«  انتهای  در  هم  و  »ماضی« 

مشترک است، ولی ضمیر »ي« فقط در انتهای »امر« می آید.
بر وزن  امر آن  »ِاْسَتْفَعَل« و فعل  بر وزن  فعل ماضی باب »استفعال« 
نمی دهد،  را  فعل  انتهای  اعراب  طراح  چون  ولی  می آید.  »ِاْسَتْفِعْل« 

باید از راه ترجمه تشخیص دهید.

استخدم المدیر أخي!

به معنی »مدیر  با توجه  که  باشد  امر  یا  »استخدم« می تواند ماضی 
کرد.«، »ماضی« است. برادرم را استخدام 

 اشتباهات متداوم

3 هیچ یک از نشانه های بیان شده را نداشته باشیم:

از روی ساختار جمله و ترجمه عبارت می توانید تشخیص بدهید.

تشخیص مضارع

)متکلم   »13« صیغه  و  است  »َیْسَتْفِعُل«  »استفعال«،  باب  ع  مضار فعل 
گر »أ« ابتدای فعل با وزن »استفعال«  وحده( آن »أْسَتْفِعُل« می باشد؛ پس ا

ع« است. دیدید، آن فعل »مضار

باب 
»استفعال«

ـــ« باشد. ـَ عین  الفعل »ـــ

 نشانه های تابلوی ماضی »ْت / تا /
َت / تما / تم / ِت / تّنَ / ُت / نا«

معنای فعل ماضی »گذشته« باشد.

ماضی

ضمایر مشترک انتهای ماضی و امر  »ا / وا / 
ن«  معنی

ــ« باشد. ـِ عین  الفعل »ـــ

معنای فعل »امری« باشد.

نشانه تابلوی امر »ي«

امر

إ / ا

ع متکلم وحدهأ مضار

تي جاء فیها أمٌر من باب استفعال:
ّ
- عّین العبارة ال

1( استسلم أماَم قول الحّق!
کالم معّلمهم! 2( التالمیذ استمعوا إلی 

3( المدیر استخدم معّلمًا لتعلیم العربّیة!
َك َتّواٌب!

َ
إّن 4( الّلهم أستغفرك ِلذنوبي 

و طراح  »امر« می باشد  یا  یا »ماضی«  »أ« نیست، پس  اینجا  1پاسخ 

 هیچ نشانه ای نگذاشته، ولی با توجه به معنی امر است: ]»تسلیم شد / 
تسلیم شو« در مقابل سخن حق.[

بررسی سایر گزینه ها 

2( »استمعوا« ماضی باب »افتعال« است.
3( با توجه به معنی: ]مدیر، یک معلم را برای آموزش عربی استخدام 

کرد.[،در اینجا »استخدم« ماضی است.
ع متکلم وحده است. 4( ابتدای فعل »أ« داریم و قطعًا مضار

تستولوژی
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گفتار

شناسایی و تشخیص باب »افتعام«2

دارای »2« حرف زائد است؛ پس تعداد  حروف زائد آن با باب های »تفاعل«، 
»تفّعل« و »انفعال« برابر می باشد. 

عماضی مصدرامرمضار

افتعالِاْفَتِعْلَیْفَتِعُلِاْفَتَعَل

اعتذارِاْعَتِذْرَیْعَتِذُرِاْعَتَذَر

معذرت 
خواست

معذرت 
می  خواهد

معذرت 
بخواه

معذرت 
خواستن

تي لیس فیها مزید ثالثي من باب »افتعال«:
ّ
 - عّین العبارة ال

1( المعّلمات یجتمعن في الجلسة لتعیین درجات التلمیذات!
کالم أبي الحنون و أعمل به! 2( أستمع إلی 

3( األخالق الحسنة تشتمل علی األحرار!
4( استخدم صدیقي في المدرسة لتعلیم الّلغة العربّیة!

4پاسخ ریشه »استخدم«؛ »خ / د /م« است؛ پس باب »استفعال« 

می باشد.
بررسی سایر گزینه ها 

1( ریشه »یجتمعن«، »ج / م / ع« و باب »افتعال« است.

2( ریشه »أستمُع« ، »س / م /ع« و باب »افتعال« است.
3( ریشه »تشتمل«،  »ش / م / ل« و باب »افتعال« است.

تستولوژیتستولوژی

تشخیص ماضی و مضارع و امر باب »افتعام«

مثال  یعنی  است؛  کم  حا هم  اینجا  در  گفتم،  »استفعال«  باب  در  که  نکاتی 
]ِاعَتَذَر:  این  که  بدهید  تشخیص  باید  شما  و  می دهند  را  »اعتذر«  شما  به 
نکات  از  دقیقًا  باید  که  است  »افتعال«[  امر  ]ِاْعَتِذْر:  یا  »افتعال«[  ماضی 

ع متکلم وحده باشد،   گر هم فعل مضار ا کنید و  باب »استفعال« استفاده 
ع متکلم وحده[ است. ]أْفَتِعُل: مضار

باب 
»افتعال«

ـــ« باشد. ـَ عین  الفعل »ـــ

نشانه های تابلوی ماضی »ْت / تا / 
َت / تما / تم /ِت /تّنَ /ُت / نا«

معنای فعل، ماضی) گذشته( باشد.

ماضی

ضمایر مشترک انتهای ماضی و امر  »ا / وا / 
ن«  معنی

ــ« باشد. ـِ عین الفعل »ـــ

معنای فعل »امری« باشد.

نشانه تابلوی امر »ي«

امر

إ / ا

ع متکلم وحدهأ مضار

حیَح  الّصَ ِن  عّیِ أماناتکم!«؛  استرجعوا  و  الصندوق  من  نقودکم  »استلموا   -  

َعن أفعاِل العبارِة:

ع - للمتکّلم الوحده 1( استلموا: فعل مضار
بیَن

َ
2( استرجعوا: فعل أمر - ِللُمخاط

3( استلموا: فعل ماٍض - للمتکّلم الوحده
بیَن

َ
ع - ِللُمخاط 4( استرجعوا: فعل مضار

ع  ابتدای »استلموا« و »استرجعوا«؛ »أ« نیست؛ پس »مضار 2پاسخ 

توجه  با  ولی  هستند،  »امر«  یا  »ماضی«  و  نمی باشند  وحده«  متکلم 
را  اماناتتان  و  بدهید«  »دادند/  صندوق  به  را  ]پول هایتان  معنی:  به 

گرفتند / پس بگیرید«[؛ هر دو »امر« هستند.  »پس 

تستولوژیتستولوژی

گفتار

شناسایی و تشخیص باب »انفعام«3

و  »تفاعل«  »افتعال«،  باب های  همانند  یعنی  است؛  زائد  حرف   »2« دارای 
»تفّعل« دارای »2« حرف زائد می باشد و تعداد حروف زائد آنها برابر است و به 
عبارت دیگر می توان گفت تنها معنای این باب »الزم کردن معنای فعل« است.

عماضی مصدرامرمضار

انفعالِاْنَفِعْلَیْنَفِعُلِاْنَفَعَل

انکسارِاْنَکِسْرَیْنَکِسُرِانَکَسَر
شکسته شدنشکسته شوشکسته می شودشکسته شد

تي ماجاء فیها فعل مزید من باب »إنفعال«:
ّ
 - عّین العبارة ال

1( انقلب المسلمون علی أعدائهم بعد الثورة اإلسالمّیة!
2( اّلذین ال ینفقون أموالهم في سبیل اهلل فبّشرهم بعذاب ألیم!

3( ِانکسر ضوء الشمس في قطرات الماء الصغیرة!
4( یا رّب؛ ِانهزْم قوم الکافرین أمام المسلمین!

تستولوژی

»افعال«  باب  پس  است  ق«   / ف   / »ن  »ُینفقون«؛  ریشه  2پاسخ 

که جلوتر می خوانید. است 
بررسی سایر گزینه ها 

1( ریشه »انقلب« ؛ »ق / ل / ب« است، پس باب »انفعال« می باشد.
3( ریشه »ِانکسر«؛ »ک / س / ر« است و باب »انفعال« می باشد.

4( ریشه »انهزْم«؛ »هـ / ز /م« است، پس باب »انفعال« می باشد.

تشخیص ماضی، مضارع و امر باب »انفعام«

تست های  در  دیدید،  »افتعال«  و  »استفعال«  باب های  در  که  همانطور 

کنکور معمواًل در حالت »ماضی« و »امر« اعراب فعل را نمی دهند؛ یعنی مثال 

ماضی  َع: 
َ
]ِاْنَقط این  که  بدهید  تشخیص  باید  شما  و  می دهند  را  »انقطع« 

»انفعال«[ یا ]ِاْنَقِطْع: امر »انفعال«[ است.
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تشخیص مضارع
ع باب »انفعال« بر وزن »َیْنَفِعُل« می باشد و صیغه متکلم وحدۀ  فعل مضار
گاه »أ« در ابتدای  آن »أْنَفِعُل« است و طراح اعراب آن را می گذارد، پس هر 

ع متکلم وحده است. فعل باب »انفعال« دیدید، قطعًا مضار

باب 
»انفعال«

ـــ« باشد. ـَ عین  الفعل »ـــ
نشانه های تابلوی ماضی »ْت / تا / 
َت/ تما / تم / ِت / تّنَ / ُت / نا«

معنای فعل، ماضی )گذشته( باشد.

ماضی

 ضمایر مشترک انتهای ماضی و امر 
»ا / وا / ن«  معنی

ــ« باشد. ـِ عین  الفعل »ـــ

معنای فعل »امری« باشد.

نشانه تابلوی امر »ي«

امر

إ / ا

ع متکلم وحدهأ مضار

چند  مطلب  این  است،  »انفعال«  باب  زائد  حروف  جزء  »ن«  حرف 
که با تیپ  ح می باشد  کنکور و آزمون های آزمایشی مطر سالی است در 
 / للفعل«  األصلیة  الحروف  من  الّنون  حرف  ن  »عَیّ مثل  تست هایی 
ح می شود که  ن حرف الّنون لیس من الحروف األصلیة للفعل« مطر »عَیّ
باید دقت کنید حرف »ن« جزء حروف اصلی باب »انفعال« نمی باشد.

 اشتباهات متداوم

 - عّین ما فیه أمٌر من باب »انفعال«:

1( انتشر خبر نجاح أخي في المجتمع!
2( إّن صدیقي انتسب بمقام رفیع في الّشرکة!

3( انقلب علی األفکار السیئة یا زمیلي!
4( أنهزم علی أعدائي فی مجال التألیف!

که با  3پاسخ چون ابتدای فعل »ا« دارد می تواند ماضی یا امر باشد 

گردی،  توجه به اینکه »یازمیلي« مورد خطاب است و ترجمه ]ای همشا
که »امر« است. کن«[، می فهمیم  کرد / غلبه  بر افکار بد »غلبه 

بررسی سایر گزینه ها 

که با توجه به  1( ابتدای فعل »ا« داریم و می تواند ماضی یا امر باشد 
برادرم در جامعه »پیچید / بپیچ«.[ می فهمیم  ترجمه ]خبر پیروزی 

که »انتشر« ماضی است.
توجه  با  و  باشد  امر  یا  ماضی  می تواند  که  داریم  »ا«  فعل  ابتدای   )2
 / شد  »منصوب  شرکت  در  باال  مقامی  به  دوستم  ]همانا  ترجمه  به 

که »انتسب« ماضی است. کن«[؛ می فهمیم  منصوب 
ع متکلم وحده است. 4( ابتدای فعل »أنهزم«، »أ« دارد، بنابراین مضار

وف األصلیة للفعل: - عّین حرف )نون( لیس من الحر

1( الّناس نیاٌم فإذا ماتوا انتبهوا!
2( الُکتب انتشرت مع أقّل الکیفیة!

3( ألنتهز الفرص في الحیاة ألّنَ الحیاَة دقائق و ساعات!
4( انفتح الورُد بعَد طلوع الّشمس فصار الَمنظر جمیاًل!

تستولوژی

4پاسخ 

»افتعال«  باب  پس  است؛  ه«   / ب   / »ن  فعل  ریشه  »انتبهوا«  در   )1
می باشد و حرف »نون« جزء حروف اصلی فعل است.

»افتعال«  باب  پس  است؛  ر«   / ش   / »ن  فعل  ریشه  »انَتَشَر«  در   )2
می باشد و حرف »نون« جزء حروف اصلی فعل است.

»افتعال«  باب  پس  است؛  ز«   / ه   / »ن  فعل  ریشه  »انتهز«  در   )3
می باشد و حرف »نون« جزء حروف اصلی فعل است.

4( در »انَفَتَح« ریشه فعل »ف / ت/ ح« است؛ پس باب »انفعال« می باشد 
و حرف »نون« جزء حروف اصلی فعل نیست و حرف زائد می باشد.

خیلی از دانش آموزان در تشخیص باب های »استفعال« و »افتعال« 
ریشه  کافیست  تشخیص  برای  می شوند.  مشکل  دچار  »انفعال«  و 
چند فعل مهم را بلد باشید و بعد تشخیص دهید. این روش به شما 

کمک می کند. در تشخیص خیلی 

 اشتباهات متداوم

بابریشهفعل

استفعالق/ ب /لِاستقبل

افتعالن / ظ / رِانتظر

انفعالب / ع / ثِانبعث

افتعالن / ص /رِانتصر

افتعالن / ش / رِانتشر

افتعالج / ن / بِاجتنب

افتعالح / ر / قِاحترق

افتعالن / ق / دِانتقد

انفعالق/ ط / عِانقطع

افتعالن/ ب / هِانتبه

انفعاله / ز / مِانهزم

انفعالق / ط / عِانقطع

افتعالن / خ/ بِانتخب

افتعالن / ف /عِانتفع

استفعالغ / ف / رِاستغفر

افتعالس/ ر / قِاسترق

افتعالس / م / عِاستمع

استفعالک / ب / رِاستکبر

افتعالس / ل / مِاستلم

افتعالش / غ / لِاشتغل

انفعالق / ط / عِانقطع

افتعالق / ر / نِاقترن

افتعالخ / ل / فِاختلف

افتعالس / ت / رِاستتر
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هر فعلی حرف »س« را داشت، باب »استفعال« نگیرید؛ چون خیلی 
بچه ها این نکته را اشتباه می کنند. در اینجا چند مثال برای شما می آورم:

 ِاسَتَمَع  ریشه »س / م / ع«  افتعال
 ِاستوی  ریشه »س / و / ی«  افتعال

 ِاسَتَتَر  ریشه »س / ت / ر«  افتعال
 ِاسَتَرَق  ریشه »س / ر / ق«  افتعال

 ِاسَتقی  ریشه »س / ق / ی«  افتعال
 ِاسَتَلَم  ریشه »س / ل / م«  افتعال

 اشتباهات متداوم

ممکن  نگیرید؛  »انفعال«  باب  را  بود  »ن«  دومش  حرف  فعلی  هر 
باب  از  نتیجه  در  و  باشد  فعل  اصلی  حروف  جزء  »ن«  حرف  است 

کنید: »افتعال« باشد؛ به مثال های زیر توجه 
 ِانَتَشَر  ریشه »ن / ش / ر«  افتعال
ِانَتَقَم  ریشه »ن / ق / م«  افتعال  

 ِانَتَقَل  ریشه »ن / ق / ل«  افتعال
َع  ریشه »ن / ز / ع«  افتعال ِانَتَز  

ِانَتَقَد  ریشه »ن / ق / د«  افتعال  

 اشتباهات متداوم

ِانتقمنا - ِاستعبد - تجتهد(  - ما هي األبواب الّصحیحة لألفعال التالیة: )

1( افتعال - افتعال - انفعال
2( انفعال - استفعال - افتعال
3( افتعال - استفعال - افتعال

4( انفعال - افتعال - انفعال

تستولوژی

3پاسخ ریشه »ِانتقمنا«، »ن / ق / م« است؛ پس باب »افتعال« می باشد.

ریشه »ِاستعبد«، »ع / ب / د« است؛ پس باب »استفعال« می باشد.

ریشه »تجتهد«، »ج / هـ / د« است؛ پس باب »افتعال« می باشد.

وف األصلیة للفعل: - عّین حرف »س« من الحر

1( ﴿استکبر هو و جنوده في األرض بغیر الحّق﴾

!
ً
ّمهاتکم احرارا

ُ
2( استعبدتم الّناس و قد ولدْتکم ا

3( العلماَء النووّیون اّلذین استشهدوا هم رموز االستقامة!

4( هل استمعتم صوت األذان ِمن الَمسجد؟!

پس  است؛  ع«   / م   / »س  »استمعتم«؛  فعل  اصلی  حروف  4پاسخ 

باب »افتعال« می باشد. در نتیجه »س« جزء حروف اصلی آن است.

بررسی سایر گزینه ها 

1( ریشه »استکبر«، »ک / ب / ر« است و باب »استفعال« می باشد؛ 

حروف  از  نه  است  »استفعال«  باب  زائد  حروف  جزء  »س«  حرف  لذا 

اصلی فعل.

»استفعال«  باب  پس  است؛  د«   / ب   / »ع  »ِاستعبدُتم«،  ریشه   )2

نه  می باشد  »استفعال«  باب  زائد  حروف  جزء  »س«  حرف  می باشد. 

از حروف اصلی فعل.

3( ریشه »استشهدوا«، »ش / هـ / د« می باشد؛ پس باب »استفعال« 

از  زائد باب »استفعال« می باشد نه  است؛ و حرف »س« جزء حروف 

حروف اصلی.

گفتار

شناسایی و تشخیص باب های »تفعیل« و »تفّعل« و تشخیص آنها از یکدیگر4

باب »تفعیل« دارای یک حرف زائد است و مانند باب »افعال« برای متعدی 
کار می رود، اما باب »تفّعل« دارای  کردن فعل ها یا به اصطالح »تعدیه« به 

برد آن »اثرپذیری« می باشد. کار دو حرف زائد است و 

عماضی مصدرامرمضار

َل ُلَفّعَ ْلُیَفَعّ تفعیلَفّعِ

َح ُحَفّرَ ْحُیَفَرّ تفریحَفَرّ

کرد کنشاد می کندشاد  کردنشاد  شاد 

َل ُلَتَفّعَ ْلَیَتَفّعَ لَتَفّعَ َتَفّعُ

َر
َ
ُرَتَفّک

َ
ْریَتَفّک

َ
رَتَفّک

ُ
َتَفّک

اندیشیدنبیاندیشمی اندیشداندیشید

َل« است؛ یعنی با اینکه ابتدایش  | نکته | در باب »تفّعل«، ماضی آن »َتَفّعَ
ع« نیست، بلکه »ماضی« می باشد.  « دارد، ولی »مضار ـݨݨَ »ت

تشخیص »تفعیل« و »تفّعل«

ـّـ« و »دو« حرف مضارع 1 »ـ

ع یعنی »َیتـ«، »أتـ«، »َنتـ« و »َتتـ« داشت،  ـ« و »دو« حرف مضار ـّ که »ـ هر فعلی 
باب  از  فعل  این  نباشد؛  فعل  اصلی  حروف  جزء  دوم  »ت«  که  شرطی  به 

ع« می باشد. »تفّعل« است و مسّلمًا »مضار
 نتقّدم: باب »تفّعل«  أتقّدم: باب »تفّعل«

 یتقّدم: باب »تفّعل«  تتقّدم: باب »تفّعل«

2 »ــّــ« و »یک« حرف مضارع »ی / أ / ن«

و  »أ«   ، »ن«  »ی«،   یعنی  داشت؛  ع  مضار حرف  »یک«  و  ـ«  ـّ »ـ که  فعلی  هر 
از  ع«  »مضار معمواًل  باشد؛  »ن«  و  »أ«  »ی«،  ع  مضار حرف  آن  گر  ا »ت«، 

باب »تفعیل« است.
 یقّدم: باب »تفعیل«  أقّدم: باب »تفعیل«

نقّدم: باب »تفعیل«

»2« حرف مضارع »2« حرف مضارع

»2« حرف مضارع »2« حرف مضارع

»1« حرف مضارع »1« حرف مضارع

»1« حرف مضارع
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 / باب »تفّعل  اینکه تشدید دارند، ولی  با وجود  البته برخی فعل ها 
یفّل /  أفّل/  بر وزن »فعّل/  به طور مثال فعل های  تفعیل« نیستند؛ 
تفّل / نفّل« باب »إفعال« یا ثالثی مجرد هستند، لذا دقت کنید برخالف 

که باب »تفعیل« است، روی الم الفعلشان تشدید دارند. »فّعل« 
 یحّبون  ُیحببون  إفعال

 تظّنون  َتظننون  ثالثی مجرد
 أهّم  أهَمَم  إفعال

 اشتباهات متداوم

ـّـ« و »یک« حرف مضارع »ت« 3 »ـ

ع »ت« بود، شرایط  ع داشتیم که آن حرف مضار ـ« و »یک« حرف مضار ـّ گر »ـ ا
سخت می شود! ابتدا به جدول زیر توجه کنید تا نکات رو کامل بگم براتون:

ع )تفعیل(ضمیر امر )تفّعل(ماضی )تفّعل(مضار

َل-هو -َتَفّعَ

لـا-هما -َتَفّعَ

لوا-هم -َتَفّعَ

ُلهي َلْتُتَفّعِ -َتَفّعَ

َلتا-هما -َتَفّعَ
ْلَن-هّنَ -َتَفّعَ

ُلأنَت ْل-ُتَفّعِ َتَفّعَ

لـا-ُتَفّعالنأنتما َتَفّعَ

لوَنأنتم لوا-ُتَفّعِ َتَفّعَ

لیَنأنِت لي-ُتَفّعِ َتَفّعَ

النأنتما لـا-ُتَفّعِ َتَفّعَ
ْلَنأنتّنَ ْلَن-ُتَفّعِ َتَفّعَ

ع که »ت« باشد را دیدید، سعی کنید ابتدا  ـ« و تک حرف مضار ـّ گر ساختار »ـ ا

کنون نکات را برای شما بیان می کنم: از نکات تابلو!! به باب پی ببرید، ا

گر انتهای فعل، نشانه های »ت« و »تا« دیدید، قطعًا فعل ماضی تفّعل  1 ا

است.  تقّدمت / تقّدمتا

انتهای فعل دیدید، قطعًا فعل  را  و »ین«  و »ون«  گر نشانه های »ان«  ا  2

ع تفعیل است.  ُتقّدمان / ُتقّدمون / ُتقّدمیَن مضار

گر در انتهای فعل، نشانه »ي« دیدید، قطعًا امر تفّعل است.  تقّدمي 3 ا

ابتدای  که  ـ«دار  ـّ »ـ فعل های  در  امر  و  مضارع  و  ماضی  تشابهات 
آن ها »ت« است:

َل: ماضی  ]َتَفّعَ گر ساختاری مثل تفّعل دیدید، طبق جدول باال می تواند  ا

ع للمخاطب  ُل: مضار ْل: امر للمخاطب تفّعل[ یا ]ُتَفّعِ للغائب تفّعل[ یا ]َتَفّعَ

ْلَن دیدید  َتَفّعَ گر ساختاری مثل  ا یا  للغائبة تفعیل[ باشد،  ع  تفعیل/ مضار

للمخاطبات  امر  ْلَن:  ]َتَفّعَ یا  تفّعل[  للغائبات  ماضی  ْلَن:  ]َتَفّعَ می تواند  هم 

ع للمخاطبات تفعیل[ باشد که باید از ساختار جمله  ْلَن: مضار تفّعل[ یا ]ُتَفَعّ

و شرایط تشخیص بدهید.

مَن العلوم الّنافعة!
ّ

أیتها التلمیذات! تعل

گرفتند/  در اینجا با توجه به معنی ]ای دانش آموزان، علوم مفید را )یاد 
ْمَن: امر باب تفّعل« داریم.

َ
یاد بگیرید / یاد می گیرید([، »َتَعّل

من العلوم الّنافعة!
ّ

التلمیذات تعل

در اینجا با توجه به معنی: ]دانش آموزان علوم مفید را )یاد گرفتند / یاد 
َل: ماضی تفّعل« داریم. بگیرید / یاد می گیرید([، »َتَفّعَ

من العلوم النافعة؟!
ّ

أیتها التلمیذات هل تعل

جمله  و  گرفته  قرار  خطاب  مورد  التلمیذات«  »أّیتها  چون  اینجا   در 
ع  مضار ْلَن:  »ُتَفّعِ پس  نیست،  »امری«  یعنی  دارد،  »سؤالی«  حالت 

تفعیل« است.

ـّـ«دار که ابتدای آن ها »ت« است: تشابهات ماضی و امر در فعل های »ـ

حتی  و  هستند  هم  به  شبیه  کاماًل  »تفّعل«  باب  در  ماضی  و  امر  فعل های 

و  ماضی«  »هو:  صیغه  در  تنها  است.  یکی  هم  آن ها  »عین الفعل«  عالمت 

»أنت: امر« از عالمت انتهای فعل می توان تشخیص داد و آن را هم که طراح 

نمی دهد؛ پس باید از ساختار و معنی جمله تشخیص دهید. مشابهت بین 

خ می دهد: امر و ماضی فقط در صیغه های زیر ر

هم )ماضی(
أنتم )امر( 

لوا َتَفّعَ
 

هما )ماضی(
أنتما )امر( 

ال َتَفّعَ

هّنَ )ماضی(
أنتّنَ )امر( 

ْلَن َتَفّعَ

َل َتَفّعَ هو )ماضی(: 
ْل أنت )امر( : َتَفّعَ

خوشحال نشوید، طراح این اعراب را نمی دهد!!

بّیة فهي لغة القرآن! غة العر
ّ

موا الل
َّ

َتَعل

امر  یا  ماضی  برای  می تواند  موا« 
َ
»َتَعّل باال  نکات  به  توجه  با  اینجا  در 

گرفتند / فرا بگیرید« زبان عربی را؛ چرا  که با توجه به معنی ]»فرا باشد 
که زبان قرآن است[ امر می باشد.

ْجَن من الجامعة في الّسنة الماضیة! هؤالء الّطالبات َتَخّرَ

ْجَن« می تواند ماضی یا امر باشد که با توجه به معنی ]این  در اینجا »َتَخّرَ
غ التحصیل  غ التحصیل شدند / فار دانش آموزان پارسال از دانشگاه »فار

شوید«[، در اینجا ماضی است.

کردم، چون در ماضی و امر باب  که خدمت شما عرض  | نکته | همانطور 
به  توجه  و  معنا  جز  راهی  است،  یکی  الفعل  عین  و  ابتدا  عالمت  »تفّعل« 
ساختار جمله برای تشخیص ماضی یا امر بودن ندارید، اما برای تشخیص 
کرده باشد اعراب را داده  گر طراح لطف  ساختارهایی مثل تفّعل و تفّعلن ا

کمک بگیرید: باشد، می توانید از موارد صفحه بعد 




