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 )جامع(هاي مطابق با كنكور  درس عربي سال چهارم رياضي و تجربي آزمون  ي مشاوره

 فاطمه منصورخاكي : تهيه و تنظيم

        .داوطلبان عزيز سالم

هاي اخير  هايي از كنكورهاي سال همراه تست  را به 3نكاتي از كتاب عربي بندي  توجه به آغاز دوران جمعبا 

  . مورد بررسي قرار خواهيم داد

 )مطلب بدون در نظر گرفتن درك(در گروه رياضي  92و  91تعداد سؤاالت مطرح شده در كنكور هاي 

 10درس 9درس 8درس 7درس 6درس 5درس 4درس 3درس 2درس 1درس 

 2عربي 
 91 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1كنكور 

 92 0 1 0 0 1 2 0 1 1 2كنكور 

 3عربي 
 91 0 2 3 1 2 2 1كنكور 

 92 1 0 1 1 0 1 3كنكور 

 

  )مطلب بدون در نظر گرفتن درك(در گروه تجربي  92و  91تعداد سؤاالت مطرح شده در كنكور هاي 

 10درس 9درس 8درس 7درس 6درس 5درس 4درس 3درس 2درس 1درس 

 2عربي 
 91 0 0 0 0 1 3 1 1 1 1كنكور 

 92 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0كنكور 

 3عربي 
 91 0 2 3 0 2 1 0كنكور 

 92 1 0 3 2 1 1 1كنكور 

  

  .مطرح شده بودند 1از كتاب عربي  45و در گروه تجربي سؤال  47در گروه رياضي سؤال  92در كنكور سال  
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                                                                                       )كل كتاب( 3عربي  

                
   

  :معتالت

وجود داشته باشد فعل معتل نام دارد كه اگر اين دو حرف ابتداي » ي«و » و«فعلي كه در حروف اصلي آن 
) الفعل الم(و اگر حرف سوم   معتل اجوفباشد ) الفعل عين(، حرف دوم معتل مثالباشد ) فاءالفعل(كلمه 
 .نام دارند معتل ناقصباشد 

باشد » ياء«و اگر » واوي«باشد » واو«شوند، يعني اگر حرف عله  معتالت به دو قسمت تقسيم مي
 .نام دارند» يائي«

 …يمنَ، يقظَ و  :مانند »يائي« مثال      …وصلَ، وجد و  :مانند »واوي« مثال

   …بيع، عيش و  :مانند »يائي« اجوف      …قَولَ، ذَوقَ و :مانند »واوي« اجوف

  …رمي، خَشي و  :مانند »يائي« ناقص      …و  دعو، رضو :مانند »واوي« ناقص

   :نكات مهم درسي

متحرّك باشد و حرف پيش از آن فتحه داشته باشد، حرف علّه    هاي معتل هرگاه حرف عله در فعل - 1
  …باع و  ←قالَ، بيع  ←قَولَ  :مثالشود،  تبديل مي »الف«به 
متحرّك باشد و حرف پيش از آن ساكن داشته باشد، حركت   هاي معتل هرگاه حرف عله در فعل - 2

» واو«و ضمه با » ياء«، كسره با »الف«كنيم كه فتحه با  رف قبل متناسب ميحرف علّه را با حركت ح
  .سازگار است

 ينالُ ←ينَيلُ  ←ينْيلُ         يخاف ←يخَوف  ←يخْوف  :مثال
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ها، حرف  كه معلوم باشند در تمام صيغه به شرط آن» واوي«هاي مضارع ثالثي مجرد معتل مثال  فعل - 3
هاي امر مخاطب نيز حرف  شود در تمامي صيغه و چون فعل امر از مضارع ساخته ميشود  عله حذف مي
 .شود عله حذف مي

 هب ←يهب  ←يوهب  ←وهب  :مثال

ي  ي ششم امر مخاطب با صيغه باشد، صيغه »يفْعلُ«و  »يفْعلُ«اگر مضارع اجوف ثالثي مجرد بر وزن  - 4

  .است سان يكششم ماضي 

 )امر. (و أنتنَّ بِعنَ  )ماضي. (هنَّ بِعنَ        )امر. (و أنتنَّ قُلْنَ) ماضي. (قُلْنَ هنَّ :مثال

ي ششم كسره و در امر  باشد، فعل ماضي در صيغه »يفْعلُ«اگر مضارع اجوف ثالثي مجرد بر وزن  - 5

  .گيرد مخاطب فتحه مي

  )امر. (و أنتنَّ نَمنَ  )ماضي. (منَهنَّ ن        )امر. (و أنتنَّ خَفْنَ) ماضي. (هنَّ خفْنَ :مثال

» يائي«شود، بنابرين در ناقص  از مضارع معتل ناقص حذف مي 10و  9، 3هاي  حرف عله در صيغه - 6
) بدون اعالل(ي جمع مؤنث مخاطب  ي مفرد مؤنث مخاطب پس از حذف حرف عله شبيه صيغه صيغه
بدون (هاي مونث   ف حرف عله شبيه جمعهاي مذكر پس از حذ جمع» واوي«چنين در ناقص  شود، هم مي

 .شوند مي) اعالل

  يهدي ←يهدي  :مانندشود،  در مضارع معتل ناقص اگر روي حرف عله ضمه باشد حذف مي - 7

چنين  دليل قرار گرفتن سكون روي حرف عله و هم به 1ي  در امر مخاطب فعل معتل ناقص در صيغه - 8
شود و در  شوند، حرف عله حذف مي مضارع ساخته مي 10و  9هاي  كه از صيغه 4و  3هاي  در صيغه

 گيرد،  اولين صيغه پس از حذف حرف عله، در آخر فعل، حركت مناسب با حرف عله قرار مي

 اُدع ←تَدعو  :مانند
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   )90 -سراسري رياضي(                                                  :محذوفاً» الياء«عين حرف العلّة  

 !انهين الناس عن المنكر أيتها المؤمنات   !هم يرجون ربهم في جميع اُمور الحياة   

 !لم أنس نصائحك المفيدة في ذلك اليوم   !كيف تَدعين الدرس و المدرسة دون سبب   

بوده كه مجزوم به حذف حرف عله شـده  » لم اَنْسي«صورت  در اصل به» لم أنْس«: »4«ي  گزينه :پاسخ

  . است

  . حذف شده است» واو«ي  اعالل به حذف دارد كه حرف عله» يرجونَ«: »1«ي  گزينه

  .باشد مي» ن ه ي«بدون اعالل است و حروف اصلي آن » انهينَ«: »2«ي  گزينه

  .است» و د ع«اعالل به حذف دارد و حروف اصلي آن » تَدعينَ«: »3«ي  گزينه

      )91 - سراسري زبان(  :  في اإلعالل الخطأعين  

 !لألقَ صديقتي اليوم ألنّها أصبحت مريضة   !شاء  يهب اهللا لنا علماً إن   

 !طلبت منه أن يجيء عندي و لكنّه لم يأتي   !حاوِلن أن تجدن بما تعدن   

» ي«صحيح است، زيرا فعل مضارع معتل ناقص است و در حالت جـزم  » لم يأت«: »4« ي گزينه :پاسخ

  .شود از آن حذف مي

 . است» واو«با حذف » وهب«ي  فعل مضارع مثال از ريشه» يهب«: »1«ي  گزينه

آن اسـت كـه اصـل    » لَقي«ي  از ريشه» لـ«فعل مضارع متكلم وحده و مجزوم به » لألقَ«: »2«ي  گزينه

  .باشد ، مي»بايد ببينم: لألْقَي«صورت  قبل از تغيير به

اسـت كـه اصـل آن قبـل از تغييـر      » جـود «ي  فعل مضارع للمخاطبات از ريشـه » تَجدنَ«: »3«ي  گزينه

  .بوده است» تَجودنَ«صورت  به
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     )92 - سراسري رياضي(                                              :فيها معتل مثال ما جاءعين العبارة الّتي 

  !يجب علينا أن ال نسجد إلّا لربنا الّذي خلقنا   !لم يبع صاحب المزرعة محاصيله ألّا مقداراً منها   
  !عن صاحبهاإن تَجد نقوداً في الزّقاق ابحث    !هؤالء التّالميذ ذهبوا ليودعوا أهلهم لسفرة علمية   

است كه حـرف علـه بـه دليـل     » لم«فعل مضارع معتل اجوف مجزوم به : »لم يبع« :»1«ي  گزينه :پاسخ
 .است» بيع«ي فعل  التقاء ساكنين حذف شده و ريشه

  .فعل معتل و مثال است» وجب«ي  از ريشه» يجِب«: »2«ي  گزينه
  .معتل و مثال است» ودع«ي  از ريشه» ننو«فعل مضارع منصوب به حذف » ليودعوا«: »3«ي  گزينه
  .فعل معتل و مثال است» وجد«ي  از ريشه» تَجد«: »4«ي  گزينه

  

 .رود كار مي مصدري است منصوب از جنس فعل جمله كه براي تأكيد و بيان نوع فعل به :مطلق مفعول

  مطلق انواع مفعول

و براي تأكيد معناي ) ٌاليه بدون صفت يا مضاف(كه مصدر فعل جمله به تنهايي  زماني :تأكيدي - 1
 . آيد فعل و برطرف كردن شك مي

 .تنزيالًنَزَّلَ اهللاُ القرآنَ . / إكراماًأكرَم علي أحمداً  :مثال

  . آيد ٌاليه مي كه مصدر فعل جمله همراه با صفت يا مضاف زماني :نوعي يا بياني - 2

  .الباحث نَظَرَنَظَرْنا إلي األشجار . / مبيناً فتحاًإنّا فتحنا لك  :مثال

 ترينِ مهمكه  است، اما فعل در آن جمله محذوف شود ميمصدري منصوب در جمله ذكر نيز  گاهي
 -صبراً -أيضاً -جداً -حقّاً -عفواً -شكراً - معاذ اهللا -سبحان اهللا - حمداً هللا: اند از ها عبارت مفعول مطلقاين 
  …اهالً و سهالً و  -رجاء - قطعاً -حتماً -لطفًا - مهالً - طاعةً -سمعاً

  .علي المشاكل صبراً. / جداً الرّبيع جميلٌ :مثال
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      )91 -سراسري تجربي(                                                    : أكثرعين ما فيه المفعول المطلق  
 !تُعسر علي نفسك تعسيراًاتّبع ما يعجبك و ال    

  !خير عمل تعمله هو ما يدوم و إن كان قليالً، فإنّه أبقي أثراً   
  !حاسب النّاس حساب من يداريهم فسبحان من اليخفي عليه شيء حقّاً   
  !عليك أن تختبر مرارة المشاكل إختباراً كثيراً كي تذوق حالوة النجاح جداً   

  .باشند مطلق مي مفعول» حساب، سبحانَ و حقّاً«  در اين گزينه: »3«ي  گزينه :پاسخ
إختبـاراً  «: »4«ي  گزينه / .مطلق ندارد مفعول: »2«ي  گزينه /. مطلق است مفعول» تعسيراً«: »1«ي  گزينه
 .باشند مطلق مي مفعول» و جداً

 

      )89 - سراسري زبان(   :فيه تأكيد علي وقوع الفعل ليسعين ما 
 !سبحان اهللا ال شريك له فرداً صمداً  !تدفع له ثمناًتريد النّجاح في حياتك بينما ال تريد أن    

  !فصبراً في مجال الموت فإنّه يرانا عن قريب  !ألم أنصحكم بإستخدام العقل، إنّه هبة من اهللا، حقّاً   
 .فعل تأكيد كند، وجود ندارد، مفعول مطلق كه بر وقوع  در اين گزينه: »1«ي  گزينه :پاسخ

 .كند مفعول مطلق براي فعل محذوف است و بر وقوع فعل تأكيد مي» سبحان«: »2«ي  گزينه

  .كند مفعول مطلق براي فعل محذوف است و  بر وقوع فعل تأكيد مي» حقّاً«: »3«ي  گزينه
  .كند مي مفعول مطلق براي فعل محذوف است و بر وقوع فعل تأكيد» صبراً«: »4«ي  گزينه

      )92 - سراسري هنر(    :فيه المفعول المطلق ليسعين ما 

  !أطعم اهللا عباده من كلّ ما خلق لهم مشفقاً عليهم   
  !شكراً للوالدين علي تعبهما من أجل راحتنا في الحياة   
  !يحسن المؤمن إلي اآلخرين إحسان من يعلم عاقبة عمل الخير   
  !قد حصل العلم علي حقائق مهمة حصوالً لم يحصل عليه في القرون الماضية   

. ، حال مفـرد اسـت  »مشفقاً«ي  كار نرفته است و كلمه ٌمطلق به در اين گزينه، مفعول :»1«ي  گزينه :پاسخ
  .هستند» شُكراً، إحسانَ و حصوالً«ترتيب  ها به ها در ساير گزينه مطلق  مفعول
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ي مفهوم  مي است منصوب كه بر زمان يا مكان وقوع فعل داللت دارد و دربردارندهاس :ٌفيه مفعول
 باشد مي» در: في«حرف:  

  ٌفيه انواع مفعول

ساعة، يوماً، أسبوعاً، «: اند از ها عبارت ترين آن داللت بر زمان وقوع فعل دارد كه مهم :ظرف زمان - 1
  »…شهراً، سنةً، أبداً، حين، ليالً، نهاراً، مساء، عند، يوم 

  .الجمعة يوماُحب المطالعة . / مساء دخَلَ احمد إلي البيت. / ليالً سافرت :مثال

 يمين،يسار، ، )خلف(أمام، وراء (گانه  داللت بر مكان وقوع فعل دارد، از جمله جهات شش :ظرف مكان - 2
 »…البيت، المدرسة، البالد، الصف، بينَ، أين، قرب، هنا، هناك و «: هاي مختلف از جمله و مكان) فوق، تحت

  .رأيت صديقي هناك/ أينَ صديقي؟ . / جلست تحت الشجرة :مثال

  :نكات مهم
مبتدا، خبر، فاعل، مفعول و (هاي ديگري چون  نقش) فيه مفعولٌ(ها عالوه بر نقش ظرف  بعضي اسم - 1

  .السبت يوم اليوم :مثال. پذيرند را نيز مي) …

و يا گاهي » …أينما، بينما، إذا، أنّي و «: پذيرند، مانند فيه را نمي ٌ ها نقشي جز مفعول بعضي اسم - 2
قبل، بعد، فوق، تحت، وراء، خلف، اآلن، « :مانندبا حرف جر مجرور شوند،  ها ممكن است برخي از آن

  »…أين، هنا، هناك، متي و 

  .مبني هستند »…إذا، إذ، حيثُ، متي، أين، بينما، أمس، اآلن، لما، هنا و « :مانندبرخي از ظروف  - 3

  .معرب هستند »…صباحاً، نهاراً، ليالً، مع، فوق، تحت، امام، قبل، بعد، وراء، ساعة و « :مانندبرخي از ظروف  - 4

توانند ظرف مكان  آيد، مي ها مي با توجه به عبارتي كه بعد از آن »عند، حيثُ، قبل و بعد«هاي  ظرف - 5
  .يا زمان باشند

  .غروب الشّمس عند جاء. / اهللا عند الشّهداء يرزقون :مثال

  ظرف زمان    ظرف مكان                                
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   )88 -سراسري تجربي(                                                           عين المفعول فيه منصوباً 

 .عندما وصل وقت العشاء ذهبنا كلّنا حتّي نتناول الطعام   !من بين أصدقائك أنت أكثر اجتهاداً    

  .في صباح اليوم التالي ذهب الطبيب إلي عيادة مريضه   !مضت هذه األيام أيضاً و وصلنا إلي نهايتها   
  .فيه است ظرف زمان و مفعول» زماني كه= عندما «ي  كلمه  در اين گزينه،: »2«ي  گزينه :پاسخ
 .فتاده استبه خاطر حرف جرّي كه بر سرش در آمده از ظرف بودن ا» بين«ي  كلمه: »1«ي  گزينه

  .است» هذه«ظرف نيست، بلكه تابع فاعل » االيام«ي  كلمه: »3«ي  گزينه
بود، ولي حاال مجـرور بـه    اگر حرف جرّ بر سرش در نيامده بود ظرف مي» صباح«ي  كلمه: »4«ي  گزينه

  .ٌاليه و مجرور است مضاف» اليومِ«حرف جر است، ضمناً 
   )91 - سراسري رياضي(                                                         :فيه فيه المفعول ليس ماعين  

 !لقد طرق الباب ساعات و لكن لم يفتحه أحد، ألنّ البيت كان فارغاً و االُسرة كلّها قد سافرت   

 !إن أردت أن تصل إلي النجاح الكبير، فعليك أن تُخصص ساعات كثيرة للجد و العمل   

  !اليوم أثبتت األبحاث العلمية أنّ الرياضة تلعب دوراً مهماً في صحة الجسم و الرّوح   
  !كنت أتصور أيام شبابي أنّني لو كبرت تكثر أوقات فراغتي للمطالعة   

 .به و منصوب با اعراب فرعي كسره است ٌ در اين گزينه مفعول» ساعات«: »2«ي  گزينه :پاسخ

فيه  ٌ ظرف زمان و مفعول» اليوم«: »3«ي  گزينه/  .فيه است ٌ ظرف زمان و مفعول» ساعات«: »1«ي  گزينه
  .فيه است ٌ ظرف زمان و مفعول» أيام«: »4«ي  گزينه/  .است

 )92 - سراسري رياضي(  :عين المفعول فيه منصوباً

  !في كلّ سنة نقضي أيام الفراغ في الحدائق العامة الواقعة في خارج المدينة   
  !نحن نسعي أن نستيقظ في الصباح الباكر لنحقّق حياةً سعيدة لنا   
  !اجتمعت عائلتي صباح اليوم في قاعة االستقبال لزيارة جدتي   
  !يحاول كلّ واحد منّا أن يمأل أيام فراغه باُمور مهمة   

  .ٌفيه و منصوب است مفعول» صباح« :»3«ي  گزينه :پاسخ
مجـرور بـه   » الصـباحِ «: »2«ي  گزينه/  .است» نقضي«به براي فعل متعدي  فعولٌم» أيام«: »1«ي  گزينه

  .ٌبه و منصوب است مفعول» أيام«: »4«ي  گزينه/  .حرف جر است
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اسمي است غالباً مشتق، نكره و منصوب كه حالت و هيئت صاحب خود را در حين وقوع فعل  :حال

   .آيد مي» چگونه«و » چطور«كند و در جواب  بيان مي

  . رخيصاًاشتريت الكتاب . / منتصراًرجع الجندي  :مثال

  . كند را بيان مي اسمي معرفه است كه حال، هيئت آن صاحب حال يا ذوالحال

 .راكباً عليجاء  :مثال

  :مهم ي هتنك

با صاحب حال ) مفرد، مثني و جمع بودن(و تعداد ) مذكر و مؤنث بودن(حال بايد از لحاظ جنسيت 
  .مطابقت كند

   )87 - سراسري رياضي(                                                     :عين الحال يبين حالة المفعول  

  . شاهدت في المستشفي الممرّضات ساهرات   .قرأ التلميذ درسه حول موضوع قرائن المادة دؤوباً   
  ! شاهدت أزهار الحديقة معجباً بجمالها   !يا أيها النّاس علِّموا أوالدكم مشفقينَ عليهم   

  .به جمله است است كه مفعول» الممرّضات«حال براي » ساهرات«ي  كلمه: »2«ي  گزينه :پاسخ
 .است) التلميذ(حال براي فاعل » دؤوبأ«ي  كلمه: »1«ي  گزينه

  .است) »واو«ضمير بارز (حال براي فاعل » مشفقينَ«ي كلمه: »3«ي  گزينه
  .است) ضمير بارز مذكر(حال براي فاعل » معجباً»  ي كلمه: »4«ي  گزينه

  

     )90 -سراسري تجربي(                                                          :مرفوعاًعين صاحب الحال    

  !رأيت أكثر الطالب مختلفين في األذواق   !يعيش هؤالء الطلبة متوكِّلين علي ربهم دائماً   
  !هذه حكم قد قرأناها في األمثال القديمة متشابهة   !شاهدنا في سفرنا تلك القري القديمة جميلة   

 .صاحب حال و مرفوع با اعراب فاعل است» هؤالء«: »1«ي  گزينه :پاسخ

صاحب حال » تلك«: »3«ي  گزينه/  .به است صاحب حال و منصوب با اعراب مفعولٌ» أكثر«: »2«ي  گزينه
  .به است صاحب حال و منصوب با اعراب مفعولٌ» ها«: »4«ي  گزينه/  .به است و منصوب با اعراب مفعولٌ
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عي91 - سراسري رياضي(                                                      :حالة الفاعلن ن العبارة الّتي تبي(     

  !نبهتْه اُمه نادماً من عمله السيئ   !إنّ األنبياء يهدون النّاس ضالّين   
  !ألُساعد إخواني المسلمين مظلومين   ! استيقظت الطفلة من النوم قلقة   

حـال مفـرد   » قلقلة«باشد و  كه فاعل است، صاحب حال مي» الطفلة«در اين گزينه،  :»3«ي  گزينه :پاسخ
  .كند را بيان مي و منصوب است كه حالت آن

حـال مفـرد و منصـوب بـه     » ضـالّين «باشد و  به است، صاحب حال مي كه مفعولٌ» الناس«: »1«ي  گزينه
  .كند را بيان مي است كه حالت آن» ياء«

حـال مفـرد و   » نادمـاً «باشد و  به است، صاحب حال مي كه مفعولٌ» نَبهتْه«در » ـه«ضمير : »2«ي  گزينه
  . كند را بيان مي منصوب است كه حالت آن

حال مفـرد و منصـوب بـه    » مظلومين«باشد و  به است، صاحب حال مي ٌ كه مفعول» إخوان«: »4«ي  گزينه
  كند را بيان مي است كه حالت آن» ياء«

كند و  م مياسمي است غالباً جامد، نكره و منصوب كه از اسم يا عبارت پيش از خود رفع ابها :تمييز
  .آيد مي» از چه چيز«و » از چه نظر«، »از چه لحاظ«بياني است و در جواب » من«ي معناي  دربردارنده

  انواع تمييز

 .بيايد» پيمانه، وزن، مساحت و عدد«كه بعد از  زماني :تمييز مفرد - 1

 .نحوياً كتاباًفي مكتبتي عشرون . / حديداًباع البائع طُنّاً . / شاياًشربنا كوباً  :مثال

   :تمييز نسبت  - 2

  . اسم غالباً جامد، نكره و منصوب) الف

  .علماًأحمد أكثر من مريم  :مثال
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  . هاي تفضيل عموماً تمييز است اسم منصوب بعد از اسم) ب

   .حناناًو اهللا أشد من االُم . / سنّاًهو أكبر منّي  :مثال

إزداد، يزداد، زِد، امتأل، «: آيد، مانند ها هميشه تمييز مي برخي افعال تمييزطلب هستند و بعد از آن) ج
  »مليء، يمتليء، فاض، يفيض

  .ايماناًمليء قلبي  :مثال

  :ي مهم نكته

.) / النهرطغي ماء . (طغي النهرُ ماء: هاي فاعل، مفعول و مبتدا را داشته است تمييز در اصل يكي از نقش
ثمن الكتاب . (الكتاب اليوم أرخص ثمناً من الكرّاسة.) / حصد الفالح قمح المزرعة. (حصد الفالح المزرعة قمحاً

  .)اليوم أرخص من ثمن الكرّاسة

  فرق حال و تمييز -

 .حال غالباً مشتق و تمييز غالباً جامد است - 1

 .توان آورد ورت معطوف ميص تواند متعدد بيايد، ولي تمييز را فقط به حال مي - 2

 .شود تواند بر ذوالحال مقدم شود، اما تمييز بر عامل خود مقدم نمي حال مي - 3

 )89 - سراسري تجربي(                                                          :التمييز ما جاءفي أي عبارة  

 !النّاس تقرّباً إلي اهللا من كان آمراً بالمعروفأكثر    !النّاس ازدادوا اتّكاالً علي اهللا تعالي   

  !اشترت االُم سبعة كيلوات برتقاالً للبيت   !ال تشربوا الماء بارداً و الطعام حاراً   
اسـت بـراي مفعـول جملـه     » حـال «اسمي مشتق، نكره و منصوب است و » بارداً«: »3«ي  گزينه :پاسخ

  ).الطعام(است براي تابع مفعول » حال«و منصوب است كه  نيز اسمي مشتقّ، نكره» حاراً«و ) الماء(
 .تمييز براي رفع ابهام جمله است» اتّكاالً«ي  كلمه: »1«ي  گزينه

  .براي رفع ابهام جمله دارد» تمييز«نقش » تقرّباً«ي  كلمه: »2«ي  گزينه
  .دارد) سبعة(براي عدد » تمييز«نقش » كيلوات«ي  كلمه: »4«ي  گزينه
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      )89 - سراسري زبان(    :إلي اسم لرفع اإلبهام ال تحتاجعين العبارة الّتي  
 !حسن هذا الولد الزكي أمام والديه و أقربائه   !مرض الزّكام من أكثر األمراض في الشّتاء   

  !كأنّ اللّيل في الشّتاء أقصر من ليالي الصيف   !زادت مياه أنهار مدينتنا في فصل الربيع   
 .در اين گزينه ابهامي وجود ندارد كه نياز به تمييز داشته باشد: »3«ي  گزينه :پاسخ

 .آيد اسم تفضيل است و بعد از آن براي رفع ابهام تمييز مي» أكثر«: »1«ي  گزينه

  .طلب است و براي رفع ابهام نياز به تمييز دارد فعلي تمييز» حسنَ«: »2«ي  گزينه
  .آيد است و بعد از آن براي رفع ابهام تمييز مي اسم تفضيل» أقصر«: »4«ي  گزينه
   .نيز به تمييز نياز خواهد داشت» زادت«حذف شود، فعل » مياه«ي  كه كلمه درصورتي :نكته

      )92 -سراسري تجربي(    :فيه التمييز ليسعين ما 

  !مليء قلبي سروراً حينما فهمت جواب أسئلتي   
  !ما أكثر صديقك اجتهاداً في مجال طلب العلم   
  !علينا أن نري الحياة جميلةً لكي نستطيع التمتّع بنعماتها   
  !إنّ أبناء عمي كانوا في الحرب أشد جرأةً من سائر المجاهدين   

  .در اين گزينه، تمييز وجود ندارد :»3«ي  گزينه :پاسخ
تمييز » جرْأةً«: »4«ي  گزينه/. تمييز است» اجتهاداً«: »2« ي گزينه/. تمييز است» سروراً«: »1«ي  گزينه
  .است
  .شود اسمي است كه با يكي از ادوات استثناء از حكم ماقبل خود خارج مي :استثناء

 .أحمدخَرَج الطّالب إلّا  :مثال

 .گويند  »مستثني«را  )أحمد(و اسم جدا شده » منه مستثني«را  )الطّالب(از آن جدا شده   اسمي كه مستثني

 انواع مستثني 

  .ي هميشه منصوب استمنه در جمله ذكر شود، در اين صورت مستثن تثنيزماني است كه مس - 1

  .كأخاالدرس إلّا  الّتالميذُتَعلَّم  :مثال

  ي و منصوبمستثن  منه          مستثني                
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  .مثبت بيايد و هم در جمالت منفي و سؤاليتواند هم در جمالت  مياين نوع از استثناء 

  .علياًإلّا  أحدجاء  ما :مثال

  و منصوب منه      مستثني مستثني           

اين نوع . ناقص باشد »إلّا«ي قبل از  منه در جمله ذكر نشود، يعني جمله زماني است كه مستثني - 2
  . آيد ي فقط در جمالت منفي و سؤالي ميمستثن

ي قبل از  شود، بايد ببينيم در جمله مشخص مي »إلّا«با ناديده گرفتن ي نوع از مستثن ايناعراب  - 2

  .همان نقش را خواهد داشتي مستثنچه نقشي كم است، در اين صورت  »إلّا«

  .عليجاء إلّا  ما  :مثال
 و مرفوع با اعراب فاعل محذوف مستثني              

 )90 - سراسري رياضي(                                                                 :مرفوعاًعين المستثني  

 !ال تعمل إلّا ما يقربك من ربك   !ال ينتهي عن الخطأ إلّا من اعتبر به   

 !ال يغير اهللا إلّا من أراد ذلك   !ال تُنفق إلّا ما يكون ابتغاء لمرضاة اهللا   

در . و محالً مرفوع است» الينْتَهي«فاعل براي فعل » من«ي  در اين گزينه، كلمه: »1«ي  گزينه :پاسخ
  .به و محالً منصوب هستند مفعولٌ» ما، ما و من«به ترتيب  ها ساير گزينه

    )90 -سراسري تجربي(                                           :لباقيإعرابه عن ا يختلفعين المستثني  
 !لم يدع المؤمن لقضاء حاجاته إلّا اهللا تعالي   !ينجح في االمتحان إلّا من كان أكثر اجتهاداًلم    

 !لم يؤد واجباته إلّا الّذي كان نشيطاً في أعماله   !لم يأت إلي هذه الحفلة إلّا بعض الطلبة   

 .به است مفعولٌو منصوب با اعراب  مستثني »اهللاَ«در اين گزينه، : »2«ي  گزينه :پاسخ

و مرفوع با  مستثني» بعض«: »3«ي  گزينه/ و مرفوع با اعراب فاعل است مستثني» من«: »1«ي  گزينه
  .و مرفوع با اعراب فاعل است مستثني» الّذي«: »4«ي  گزينه/ .اعراب فاعل است
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     )92 - سراسري زبان(                                      :نوعه من الباقي يختلفعين المستثني 

  !لن يحصل علي التّقدم إلّا من اجتهد و ابتعد عن الكسل   
  !ليست الحياة إلّا مرحلة مملوءة بالمصاعب و المشاكل   
  !لم تكن في المجلّة إلّا قصة عن المروءة و الفتوة   
  !لكلّ مرض دواء إلّا الموت: قال الطّبيب لي   

. كامـل اسـت  » إلّا«ي قبل از  و منصوب است، زيرا جمله يمستثن» الموت«ي  كلمه :»4«ي  گزينه :پاسخ
  مبتداي مؤخر: »دواء«/ خبر مقدم : »لكلّ مرضٍ«

  .ت و مستثني در آن حذف شده استناقص و ناتمام اس »لّاإ«ل از ي قب ها جمله ساير گزينهدر 
  .است محذوف فاعل با اعراب و مرفوع يمستثن »من«: »1«ي  گزينه
  .است» ليس« محذوف خبربا اعراب و منصوب  يمستثن» مرحلة«: »2«ي  نهگزي

   .استاسم مؤخّر افعال ناقصه  محذوف با اعرابو مرفوع ي ستثنم» صةق«: »3«ي  گزينه

  :منادا

است، » يا«ها  ترين آن حروف ندا كه مهم. گيرد اسمي است كه با يكي از حروف ندا مورد ندا قرار مي
  .كنند ي بعد از خود تغييري ايجاد نمي غيرعامل هستند و در اعراب كلمه

  انواع منادا

  .مضاف نباشد منادا مضاف يا شبهيعني : مفرد - 1

  . دهد و مبني بر ضم است اسم علم را مورد خطاب قرار مي: علم) الف

 .اجلس أحمديا  :مثال

زند، لذا چون  شناسد، ولي او را صدا مي شخصي كه متكلّم در هنگام ندا او را نمي: ي مقصوده نكره) ب
  .دانند و مبني بر ضم است معرفه مياسم مورد ندا بر فرد معيني داللت دارد آن را 

  .خُذْ محفظتك رجلُيا . / اجتهِد في دروسك طالبيا  :مثال
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يا النبي، «: توان گفت آيد، يعني نمي داشته باشد نمي» ال«گاه بر سر اسمي كه  حرف ندا هيچ :ي مهم نكته
و  »أيها«بايد براي مذكر از  »ال«هاي داراي  ، بلكه براي مورد خطاب دادن اسم»…النّاس، يا النَّفس و  يا

ي مقصوده و مبني بر  مناداي نكره »أية«و » أي«استفاده كنيم كه در اين صورت  »أيتها«براي مؤنث از 
  .هد بودو داراي ضمه خوا »أية«يا  »أي«از لحاظ اعراب تابع » ها«حرف تنبيه و اسم پس از  »ها«ضم، 

  .  المطمئنّة النّفسيا أيتها . / الشفيق المعلّميا أيها  :مثال

  .باشد زماني است كه منادا به اسمي اضافه شود، در اين صورت منادا معرب و منصوب مي: مضاف - 2

  .العالم اتّحدوا مسلمييا . / أغثني) ع(الفضل  أبايا  :مثال

دهيم، در اين صورت منادا  نكره را مورد ندا قرار ميزماني است كه صفت يك اسم : مضاف شبه - 3
  .منصوب است

  .بالعباد أغثنا بصيراًيا / راية النصر  رافعاًيا  :مثال

  :نكات مهم
به آخر ) م(شود و به جاي آن، ميم مشدد مفتوح  حرف ندا حذف مي» اهللا«ي  گاهي در لفظ جالله - 1

  . شود كلمه اضافه مي

   مناداي مفرد و علم و مبني بر ضم  :اللّهم يا اهللاُ 

گيرد و تقديراً منصوب است و  در مناداي مضاف به ضمير متكلّم وحده، منادا حركت كسره مي - 2 
 يا اُم يا اُمي : به دليل اضافه شدن ضمير، معرفه است

مبتدا  شود كه در اين صورت بايد دقت كنيم كه منادا با گاهي حرف ندا از اول منادا حذف مي - 3
توان گفت كه  عنوان يك راه كمكي مي اشتباه نشود، بهترين راه براي اين مسأله ترجمه است، اما به

ي غايب باشد و به اسم اول جمله رجوع كند، اسم  اگر ضميري بعد از اسم اول جمله بيايد كه صيغه
كه اسم  شخيص اينصورت مفرد در جمله وجود داشته باشد، ت البته اگر خبر به. اول جمله مبتداست

  :باشد تر خواهد بود، در غير اين صورت آن اسم، منادا مي اول جمله مبتداست آسان

  .ا اغْفر لَنا ذنوبناربن. / ا يغفرُ لَنا خطاياناربن :مثال
  منادا و منصوب            ع    مبتدا و مرفو      
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      )90 - سراسري زبان(    :مضافاً ليسعين المنادي  
 !ال تطلب المساعدة إلّا من ربك الحنون! ذا الحاجة   !كيف نشرك علي هذه النِّعم الكثيرة! إلهنا   

 !التُقصري في أداء واجباتك المدرسية! يا طالبة المدرسة   !رجاء صف لي دواء يفيدني! أيها الطّبيب   

كه در ساير  آمده درحالي) أي(ي مقصوده  نكرهدر اين گزينه، منادا به صورت مفرد : »3«ي  گزينه :پاسخ
  ).طالبة المدرسة - ذا الحاجة -الهنا(اند  ي مناداها مضاف ها همه گزينه

    )87 - سراسري خارج از كشور(                                      :في نوع المنادي يختلفعين المنادي  
 !يا بنتي الصغيرةعليك أن تشربي كأساً من اللّبن كلّ صباح،    

  !يا مسافري الطائرات ال تنزلوا من سلّمها بعجلة   
  !يا ولدي، ال تنسيا أن تعمال بما طلبته منكما   
  !علّمن تلميذاتكنّ ما يجب عليهنّ، يا معلّمات   

كه در ساير  در حالي. ي مقصوده و محالً منصوب است مناداي نكره» معلّمات«: »4«ي  گزينه :پاسخ
  .ا منادا از نوع مضاف استه گزينه

     )92 - سراسري رياضي(                                                        :عن الباقي يختلفعين المنادي 

  !يا أيها اللْيل ، كم فيك من األسرار   !يا أهل الفضل، جودوا بأموالكم   
  !أعالم بالدكم يا جنودارفعوا    !يا طفلة، ال تلعبي بالنّار ألنّها خطرة   

  .مناداي مضاف و منصوب است» أهلَ« :»1«ي  گزينه :پاسخ
ي مقصـوده، مبنـي بـر ضـم و محـالً       همگي مناداي نكـره » أي، طفلة و جنود«: ترتيب ها به در ساير گزينه
  .منصوب هستند

 
  ي مراحل زندگي به اميد موفقيت شما عزيزان در همه

  


