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  درس اول
  اسماء مشتق و افعال ثالثي مزيد: 1تذكار

  

افعـال ثالثـي    . ي ماضي آن عالوه بر سه حرف اصلي، يك يا دو و يا سه حرف زائد داشته باشد ثالثي مزيد نام دارد                        فعلي كه اولين صيغه    :تعريف
  . هستندمشهور  باب 8مزيد داراي 

  مصدر    امر    مضارع    ماضي    
  إنزال    أَنزِل    ينزِلُ    أَنزلَ    : باب افعال-1
  عليمتَ    علِّم    يعلِّم    علَّم   : باب تفعيل-2
  )جِهاد(ة دجاهم    جاهِد    يجاهِد    جاهد  :  باب مفاعلة-3
  تقاتُل    تقاتَلْ    يتَقاَتلُ    تقاتَلَ  :  باب تفاعل-4
  اِكتساب    اِكْتَسِب    يكْتَسِب    اِكْتَسب  :  باب افتعال-5
  سارانك    اِنكَسِر    رسِنكَي    رنكساِ  :  باب انفعال-6
  ملُّعتَ    تَعلَّم    يتعلَّم    تَعلَّم  :  باب تفعل-7
  اِستخراج    رِجخْتَاِس    جخرِتَسي    جخرَتَساِ  :  باب استفعال-8
  

  :فعل رباعي مجرد
  .اين فعل داراي يك باب است.  باشد حرف اصلي4ي ماضي آن داراي  فعلي است كه اولين صيغه: تعريف

  )فِعالل(ة لَلَعفَ  لْفَعلِ  يفَعلِلُ  فَعلَلَ 
  )لزالزِ(ة زلزلَ  لزِلز  زلزلُي  زلْزَلَ

  

  :هاي جامد و مشتق اسم
  . شوند ي فعل ساخته مي هاي مشتق از ريشه اسم. است» اسم مشتق «غالباً داراي معني وصفي است اسمي كه داراي وزني خاص باشد و :اسم مشتق
  . نام دارد» جامد«داراي مفهوم وصفي نباشد ي فعل ساخته نشود و   اسمي كه از ريشه:اسم جامد

  

  :انواع اسم مشتق
  . ههاسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مكان، اسم آلت، اسم تفضيل، اسم مبالغه و صفت مشب: اند از هاي مشتق عبارت اسم

  :اسم فاعل) 1
    كَتَب نويسنده( كاتِب(                          باِكْتَسَكْتي  سِبكتَسِبم  )كسب كننده(  
  : اسم مفعول) 2

  ) آموخته شده( معلَّم  يعلِّم -علَّم                      )ياري شده( منصور نَصرَ     
  : اسم زمان و مكان) 4 و 3
  )ان گردشزمان يا مك( متنزَّه  يتَنَزَّه تَنَزَّه         ) زمان ديدن-محل ديدن(ر  منظَنَظَرَ    
  : اسم آلت) 5
  )كليد(مِفتاح : مِفعال  )خط كش(رة مِسطَ: مِفعلَة  )دستگيره (مِقْبض: مِفعل   
  : اسم تفضيل) 6
  يكبر وكُبرَأ: مانند  يفُعلَ  و أَفعل   
  : ـةـاسم مبالغ) 7

  غَفور: فَعول    علّامة: فعالة    غفّار: فَعال    
  :صفت مشبهه) 8

  شريف -لطيف -كريم: عيل فَ-1
   خير- طيب-سيد: ليعِ فَ-2
   كَسِل- كَدِر-خَشِن:  فَعِل-3
  )غضبي(غضبان ): فَعلَي( فَعالن -4
   رب- سهل-صعب:  فَعل-5
   حرّ- مرّ-حلو:  فُعل-6
  ]لنگ[) جاءوع(ج وع أَ-)بيضاء(أبيض ): فَعالء( أَفعل -7
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  :ـةتّرجمـلل

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
  

   بار6   87  )2(شهر، سميه  مشكين   »صِحةُ الجسدِ من قلّةِ الحسِد« .1
 

   بار6   87  )2(شهر، سميه  مشكين   »ربنا التَجعل في قلوبنا غِلّاً للّذين آمنوا« .2
 

آباد، نوردانش  نجف   ».ربنا اغْفِرْلَنا و لِإخوانِنا الَّذينَ سبقونا بِااليمانِ« .3
  گلدشت

   بار5   87 
 

   بار5   87 دليجان، پروين اعتصامي   ».تَرك الذَّنبِ أهونُ مِن طَلَبِ التَّوبةِ« .4
 

5. »كتي فيما عِندغبلْ غناي في نفسي و ربار3   87   شهربابك، اسالمي   ».إجع   
  

6. اِج ماللهلْ اليقينَ في قلبي و النَّوربار 4   91   گانستانزلي، شاي   . في بصريع  
  

  بار 3   91   سينا مهريز، ابن   .هم اجعل رغبتي فيما عندك برحمتكاللَّ .7
  

  بار 3   91   سنندج، فضيلت   .يلِ و النّهار علي لِسانيهم اجعل ذِكرك باللَّاللَّ .8
  

ساري، هوشمند نواب    .ربنا آتِنا في الدنيا حسنةً و في اآلخرة حسنةً .9
  عليه

  بار 3   91 
  
  

    
الصحيح ـةرجمـالتّن عي:  

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

10.
 

ماءِ ماءأنزلنا مِن الس.  
  .از آسمان آبي را فرو فرستاديم) الف  
  .از آسمان آب را نازل كرديم) ب  

   بار3   91   آباد، معرفت نجف 

  

11.
 

  نَيا مبشِّرين و منذرما نُرسلُ المرسلينَ اِلّ
  .كه به آنان مژده داده شده و هشدار داده شده باشند م جز آنفرستي ما پيامبران را نمي) الف  
  .كه مژده دهنده و هشدار دهنده باشند فرستيم مگر آن ما فرستادگان را نمي) ب  

   بار3   91   هگرمسار، محدثّ 

  

12.
 

  . آمنوا ذينَاً للَّال تجعلْ في قلوبنا غِلّ
  .اي نسبت به مؤمنان قرار نده هاي ما كينه در دل) الف  
  .در دل ما كينه مؤمنان را قرار ندادي)  ب  

   بار2   91   بوشهر، فاطمه زهرا 

  

13.
 

  .تعاونوا علي البِرِّ و التَّقوي
  .در امر نيك و پرهيزگاري كمك كنيد) الف  
  .در نيكوكاري و پرهيزگاري با يكديگر همكاري كنيد) ب  

   بار7   91   ءيزد، سيد الشهدا 

  

14.
 
  .غبتي فيما عِندكجعل غِناي في نَفسي و رإ

  .چه نزد توست ام را در آن نيازيم را در خودم قرار دادي و عالقه بي) الف  
  .چه نزد توست ام را در آن نيازيم را در خودم قرار ده و عالقه بي) ب  

   بار2   91   آباد، كوثر نجف 

  

15.
 

  .لم يعرف قدره إمرؤهلك 
  .دشو  ميهالكداند  نمي انساني كه ارزش خود را )الف  
  .فردي كه ارزش خود را ندانست هالك شد) ب  

   بار3   91   زاده يزد، رمضان 

  

16.
 

  .يا أيها النبي جاهد الكفّار و المنافقينَ
  .ه كنزاي پيامبر، با كافران و منافقان مبار) الف  
  .اي پيامبر، با كافران و منافقان مبارزه كردي) ب  

   بار3   91   گانستانزلي، شاي 
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  :ةأكمل الترجم .17
  .آگاه است........... چه  ونَ خبيرٌ و خداوند به آنواهللاُ بِما تعمل) الف  

   بار3   91   بيرجند، زينب 

  

  
  :ـةجمـصحح األخطاء في التر

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

18. »ح الطالباننَج«  
   .شود آموز موفق مي دانش

آباد، حضرت  نجف
   بار2   91   خديجه

  

  ».قوي و التّا علي البِرِّتَعاونو« .19
   بار2   91   آبيك، روشنگر   .در امر نيك و پرهيزكاري كمك كنيم

  

  .»ا مبشِّرينَ و منذرينَما نُرسِلُ المرسلينَ إلّ« .20
  .كه مژده داده شده و هشدار داده شده باشند فرستيم مگر آن ما فرستادگان را نمي

 
آباد، حضرت  نجف

   بار2   91   فاطمه
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المفردات
  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

 

21. حيحياد گرفت: إنْتَخِب الص  
  أعلَم) د  تَعلَّم) ج  علِم) ب  علَّم) الف  

   بار3   91   اصفهان، آمنه 
  

22.
 

  1 ((الغِلّ ) 2     : المقراض:ةبالفارسيرادفالم:(  
    »بصر« مترادف )4   ) إبعثْ- إبعثَ-إبعثوا(م مبعوث كنهلَّال) 3  
  :»العظام«مفرد ) 6    ديدار) 5  

   بار2   91   صحنه، زينبيه 

  
  

  
  :القواعد

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

23.
 

  ....... يستعجلونَ  و بابه كل فعلاُكتب صيغة ) الف
  .......من بابِ تَفاعل للغائبات » ظَهرَ«ماضي ) ب
  ...........هاجرتنَّ ) ج

   بار2   91    فاطمه زهرابوشهر، 

  

  :كتب ما طلب منكأُ .24
   بار3   91   ثرهمدان، جاويداأل   ................في باب إفعال للمخاطبة ) كرم(فعل أمر من 

  

  :كتب ما طلب منكأُ .25
   بار3   91   مهريز، ابن سينا   من باب التفعل للغائبات» ملِع«مضارع 

  

26.
 

حيحإنتخب الص:  
  للغائبات» تَفاعل« في باب »صدق«المضارع من 

  تَصادقْنَ) ج  يتَصادقون) ب   يتَصادقْنَ) الف  
   بار3   91   زاده يزد، رمضان

  

27.
 
  : الجدول التّالي حسب ما طلب منكمألإ

  الصفةُ المشبهةُ  اسم التَّفضيل لِلمؤنث  اسم التَّفضيل لِلمذكّر  الفِعلُ
          كَبرَ

   بار3   91   آباد، خديجه نجف 
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28. 
ن الفعل المزيدعي:  

  ينصرُ) د  يوسوِس) ج  يستَمعانِ) ب  ينزلُ) الف  
   بار4   91   بهبهان، شايستگان 

  

29. 
فعال مصادر هذه األاُكْتُب:  
جتَهِدي:   لَّعم:  

   بار2   91   انزلي، شايستگان 
  

   بار4   91   بيرجند، زينب   :سوسو) ب  :»هنْدس«) الف .30
  

31.

 

حيحعين الص:  

  :»رِمواأكْ«
 األمر، المزيد   المزيد الماضي،  األمر، المجرّد  الماضي، المجرّد  

»صحصح« :  
  الرّباعي، المزيد  الثّالثي، المزيد  الرّباعي، المجرّد  الثّالثي، المجرّد  

  : ي فوق در جمله مصدر فعل ثالثي مزيد »كَتَب اهللاُ عليهم القِتالَ، اَعرَض كثيرٌ مِنهم«
  معارضة   كتابة   اعراض   

 
 نواب ساري، هوشمند
  عليه

   بار3   91 

  

32. 
  :عين نوع المشتق

  رمخْضَرأ   :صو:  
   بار3   91   گانستانزلي، شاي 

  

33. 
  :بعباده.............. اهللا 
  لطيفٍ  لطيف  لطيفاً  

 
آباد، حضرت  نجف

  خديجه
   بار2   91 

  

34. 
ن اسم اآللةعي:  

  دمتعب  بدعم  مِقْراض  
 

آباد، حضرت  نجف
  خديجه

   بار3   91 
  

35. 
  : كُر نوعهعين المشتق و اذ

  ».بيهماب الي بيتهم مع أذَهب الطلَّ«
   بار3   91   يزد، حضرت زهرا 

  

36. 
  :عين نوع المشتق

  . أهلَ الكتابِ إلّا بالّتي هي أحسنُاالتُجادلُو
  ار ب3   91   ثراأل همدان، جاويد 

  

37.
 

تي تحتها خطٌّكتب نوع المشتق في الكلمات الَّن الجامد و أعي:  
  .الكتابل في هذا ون المفضَّ هو اللَّاألخضرون اللَّ
يطمع في قربهنحسِالم .  

   بار3   91   ثراأل همدان، جاويد 

  

38. 
ن نوع المشتق في الكلمات التاليةعي:  

  حفاتِ م-غضبان
  ر با3   91   آباد، نور دانش نجف 

  

39.
 

  .ا بخطٍّليه المشتق في الكلماتِ الَّتي اُشير إاُكتب نوع
  . مهينٍحلّافٍو ال تُطِع كُلَّ ) الف
  .كفوراًا م و إشاكراً اِنّا هديناه السبيلَ اما )ب

   بار4   91   آبيك، روشنگر 

  

   بار4   91   سينا مهريز، ابن   !»ةمدفأ«المشتق لـِ عين نوع  .40
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   بار3   91   صحنه، زينبيه   ) نرزقُ- ترزقُ-يرزقُ(من يشاء ............. اهللاُ لطيف بعباده : ناسبةأُكتب الكلمة الم .41
  

   بار3   91   يزد، حضرت زهرا   ) الّذينَ-ذي الَّ-لّتيا. (أنزَل مِن السماءِ ماء.... ...........هو : ناسبةإجعل في الفراغ كلمة م .42
  

   بار4   91   آباد، كوثر نجف   .............)(....» اِنتظر«اكتب اسم فاعل  .43
  

   بار2   91   آباد، كوثر نجف   (................)» تُكاتِبونَ«اكتب امر  .44
  

   بار3   91   ، رضوانسملقانمانه و    )»اسم المفعول ظَلَم«الجمع السالم للمذكر مِن ..... ( نداء الـ امأل الفراغ سمِع اهللاُ .45
  

46. 
  : منكطلب بما يامأل الفراغات

  )»جهد باب مفاعلة«فعل المضارع مِن ال. (المؤمنان بِأموالهما في سبيل اهللا................ 
   بار2   91   ، رضوانسملقانمانه و  

  

   بار2   91   آباد، كوثر نجف   (...............)للغائبينَ » علّم«مضارع  .47
  

   بار3   91   ، رضوانسملقانمانه و    ) باب تفعل»لَكَو«المضارع مِن . ( فَهو حسبهعلَي اهللا........... من  .48
  

49. قَتدالطَّ(في حديثها ..............  صبار2   91   گرمسار، محدثه   )البةَالطَّ/ البةُالطَّ/ الب   
  

50.  مبار4   91   گرمسار، محدثه   .............. مصدر قاو   
  
  

  
  :رابحليل الصرفي و االعللتَّ

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

51.

 

  .يعقِلونَ لِقَومٍ ياتِاآلنُفَصلُ : اَعرِب) الف
  : حليل الصرفيالتَّ) ب

  :نُفَصلُ
  :لـِ

  :قَومٍ

   بار3   92   ايالم، امام خميني 

  

52.

 

  :رفيحليل الصللتَّ
أنزلنا من السماء ماء.  

  :أنزَلَ
  :السماء

   بار2   91  اهواز، حضرت معصومه 

  ا

53.

 

رفيلإلعراب و التَّحليل الص:  
  .ي تحفظك حتَّهاقتُ فتقول هذه قالدة علَّقالدةً في عنق الطفل ماأل قتعلِّ

  إعراب  التحليل الصرفي  
      تعلِّق
األم      

      قالدة
        ها

 
آباد، حضرت  نجف

  خديجه
   بار3   92 
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   بار2   91   آباد، نور دانش نجف   . اهللايعبدون المساجد في: رفيحليل الصللتَّ .54
  

55. 
لما أشير إليه بخطٍّ(رفي للتحليل الص(:  

  . المعركةفِي المجاهدونَ                         حضَرَ اـنلنا ذنوبرــفِغْاِِ
   بار3   91   آباد، نور دانش نجف 

  

56.

 

التَّحليل الص رفي للكلمات التي تحتها خطٌاُكتُب.  
»الحقِّبيلس في نُجاهِد «  

مـورد كـافي» 2«ي حرف نوشـتن       مورد و در تجزيه   » 5«ي اسم و فعل نوشتن        در تجزيه «: هتوج
  .است

   بار2   91   كوهدشت، شادي 

  
  
  
  
  
  
  

  :درك مطلب
  

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
  

57.

 

 ابعث لنا قائـداًفَقالوا اللّهم. م عليهاألعداءضَعف بنو إسرائيلَ و غَلَب     : أ النَّص وأجِب عن األسئلة    اِقر
َذهـب. ءعدا األ حاربيي   حتَّ جيشاًز طالوت   جه. فَاَرسلَ اهللاُ اِليهم طالوت   . يجمع القوم تحت قيادته   

التَشربوا مِهرالنّلي  إالجيش ن الماء فَقال طالوت .  
  عداء عليهم؟ قال بنو إسرائيلَ بعد غلبةِ األماذا) الف
  اذا جهز طالوت جيشاً؟ملِ) ب
  .اَعرِب ما اُشيرَ إليه بخطٍّ) ج

   بار4   90   آبيك، روشنگر 
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  دومدرس 
  ضماير و موصوالت و معرب و مبني و انواع جمله: 2تذكار

  

  :  گونه است4ضمير بر 
  :  ضماير منفصل مرفوع.1

   نحنُ- أنا- أنتنَّ- أنتما- أنتِ- أنتم- أنتما- أنت- هنَّ- هما- هِي- هم-ما ه-هو: اند از  نقش مبتدا دارند و عبارتمعموالًاين ضماير 
  :  ضماير منفصل منصوب.2

اكُنَّ  إ- إياكما- إياكِ- إياكم- إياكما- إياك- إياهنَّ-اهماي إ- إياها- إياهم- إياهما-إياه: اند از  دارند و عبارتبه قش مفعول نغالباًاين ضماير   يـ- 
  ياناإ -يايإ

  : ضماير متصل مرفوع.3
  . گويند ها ضماير متصل فاعلي يا ضماير بارز هم مي  آن اين ضماير جزء ساختمان افعال هستند و نقش فاعل دارند و به

   نَ- ي- و-ا: در فعل امر/  ي - نَ- و-ا: و در فعل مضارع/ نا - ت- تُنَّ- تُما- تِ- تُم- تُما- ت- ن- و-ا: اند از اين ضمايردر فعل ماضي عبارت
  :  ضماير متصل منصوب و مجرور.4

هـا متـصل شـوند نقـش          اگر اين ضماير به افعال متصل شوند نقش مفعـول دارنـد و اگـر بـه اسـم                  : كنيم  ها متصل مي    اين ضماير را به انواع كلمه     
 - كُنَّ - كُما - كِ - كم - كما - ك - هنّ - هما - ها - هم - هما -ه:  متصل شوند نقش مجرور به حرف جر دارند        اليه دارند و اگر به حروف جرّ        مضاف

   نا-ي
  موصول

  : موصول بر دو گونه است
1.ن : اند از عبارت» مشترك«يا » هاي عام موصول« : موصول عامكه  چيزهايي-كه چيزي(و ما ) كه  كساني-كه كسي(م (  
2.اللّاتي-ينِاللت-تانِ الل- الّتي-الّذين -ذينِ الل-ذانِ الل-الّذي: اند از اي خاص عبارته  موصول: موصول خاص   
  

انواع معرب و مبني :  
  . نام دارد» معرب«اي كه حركت آخر آن تغيير كند  و كلمه» مبني«اي كه حركت آخر آن هميشه ثابت است  كلمه
اتمبني:  
  : اند از  عبارتهاي مبني كلمه

  ي جمع مؤنّث از فعل مضارع  دو صيغه-4  )مخاطب( حاضر فعل امر-3     فعل ماضي -2     حروف -1
  ) اي موصول خاصجز مثّن( موصوالت -8  هاي استفهام   اسم-7    هاي شرط   اسم-6     ضماير -5
  )ها اي آنجز مثنّ(هاي اشاره   اسم-9

  : معرب
   از فعل مضارع  دوازده صيغه-2ها   اكثر اسم-1: اند از هاي معرب عبارت كلمه
  :ه داراي دو ساختار استي فعلي جمله. ي فعليه است  با يك فعل تام شروع شود جملهاي كه  جمله:هي فعلي جمله

  به مفعول+ فاعل+  فعل )2فاعل +  فعل )1
  : انواع فاعل در جمله

  : فاعل داراي سه شكل است
  .نظرت المعلّمةُ إلي تلميذها:  مانند):غيرضمير( اسم ظاهر .1
  .ل الدرستكلّمت معه حو: مانند : ضمير بارز.2
  .المعلِّم ينتظرُ من التلميذ االجتهاد: مانند:  ضمير مستتر.3

  مبتدا و خبر . شود ي اسميه از دو ركن تشكيل مي هر جمله. ي اسميه نام دارد شود، جمله اي كه با يك اسم شروع مي  جمله:هي اسمي جمله
. دهـد  ي مبتدا توضيح مي     سم يا يك فعل و يا يك شبه جمله است كه درباره           يك ا : خبر. شود  ي اسميه واقع مي     اسمي است كه در اول جمله      :مبتدا
  التلميذ نَجح في االمتحان: مانند

  انواع خبر
  .فاضلٌنا معلّم: مانند. نامند مي» مفرد«را   باشد آن) مشتق يا جامد( هرگاه خبر مبتدا به صورت يك اسم : خبر مفرد.1
 حتمـاً بـا خـود    ،گويند زيرا هـر فعلـي   ي فعليه مي را خبر جمله  آن) فعل ماضي يا مضارع(باشد » فعل«رت هرگاه خبر به صو: ي فعليه    خبر جمله  .2

  . في الدرس دائماًينْجحهذا التلميذ : مانند: فاعل هم دارد
فـي  ح الفَـالّ :  ماننـد .نـام دارد » شـبه جملـه  «باشـد  » ظرف مكـان «و يا   » ظرف زمان «يا  » جار و مجرور  « هرگاه خبر به صورت      : خبر شبه جمله   .3

  . الجمعةيومالمسافرة . بيب الطَّعندالمريض . المزرعة
 هرگاه مبتدا نكره باشد و خبر شبه جمله        :رم و مبتداي مؤخّ   خبر مقد  :              فـي  : ماننـد . م كنـيم  دراين صورت واجب است كـه خبـر را بـر مبتـدا مقـد
  .تلميذٌ المدرسة



 
  )انساني(عربي سال دوم دبيرستان                            كانون فرهنگي آموزش  هاي پرتكرار مجموعه سؤال           

  
  

  

16 
 صفحه

 

  
  :ـةـترجملل

  ارتعداد تكر سال  مدرسه/ شهر   
  

58. »إلي كوخِهِ الص حابيالص عجرالمندرس صيرَهح دتنكابن، فاطمه بنت    ».غيرِ و شاه
  الهدي

   بار3   87 
 

59. »مثله ما فيك يبِ أن تَعيببار3   87   آباد، شاهد كوثر نجف   ».أكبرُ الع   
 

   بار4   87   آباد، اميركبير نجف   ». سبيلِكدقُ به فيصاللَّهم اِنّك تَعلَم أَنّي ال اَملك ما اَتَ« .60
 

61. »كحرُسي المالَ العلم تَحرُس بار5   87   خور، عفت فرخي   » و أنت   
 

62. »حابيني و ظَلَمني: قالَ الصنْ شَتَمنْ كُلَّ مع ضِيتبار4   87   مشهد، هفتم تير   ».ر   
 

   بار5   87   الزهرا تهران، فاطمه   ».م علي الصدقَةِهجّعشَمسلِمينَ و يال) ص(في يومٍ مِن األيامِ ينصح النَّبي « .63
 

   بار2   87   نيا الرستان، كريمي   ».لي السماء و دموعه جاريةٌ مِن عينَيهِرفَع يديهِ إ« .64
 

   بار2   87   نيا الرستان، كريمي   ».من كان صديقَ المسكينِ فاهللا له خيرُ معينٍ« .65
 

66. »عيناه تعمقولَ الرَّسولِ فَد حابيبار5   87   شهريار، مفتح   ».سمع الص   
 

   بار4   87  ساري، هماهنگ استاني   »يا ولي المؤمنين/ باسمِك الحلوهتَفنا « .67
  بار 3   92  مياندوآب، ابوعلي سينا   .ن تجعلَ رضاي صدقةً في سبيلكاَطلب منك أ .68

  

  بار 3   92   بهبهان، شايستگان   .دقَ بِعرضهِصي جبرئيلُُ بِأنَّ اَحدكُم قد تَلقَد اَخبرن .69
  

  بار 2   92   فضيلتسنندج،    .رَه بِالرِّضوانِقد قَبِلَ اهللاُ صدقَتَه و بشَّ .70
  
  

  ـةـالصحيح ـةالتّرجمـن عي:  
  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

  

71.
 

.مهأنتِ تشكرينَ اهللاَ علي نع ِ  
  .كني هايش سپاسگزاري مي تو خدا را به خاطر نعمت) الف  
  .تو خدا را به خاطر نعمتش سپاسگزاري كردي) ب  

   بار3   91   انزلي، شايگان 

  

72.
 

  :عين الترجمةَ الصحيحةَ
  .خاء عِند الرَّمِنُ صبور عِند البالءِ شكُورالمؤ  
  .كند م آسايش شكر ميكند و به هنگا مؤمن به هنگام سختي صبر مي) الف  
  .مؤمن به هنگام سختي شكيبا و به هنگام آسايش شكرگزار است) ب  

   بار4   91   دشت آزادگان، آيات 

  

73.
 

  :رجمةَ الصحيحةَعين التَّ
  :هاتقدامِ األمأ   تَحتالجنةُ  
  .هاي مادران است بهشت در زير گام) الف  
  .بهشت زير پاي مادران جاي گرفت) ب  

   بار5   91   ن، آياتدشت آزادگا 

  
  ژ
  

  
  :ـةجمـصحح األخطاء في التر

  

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

  

  .نْ يوم الجورِ علي المظلومالم أشَد مِيوم العدلِ علي الظّ .74
   بار2   91   اهواز، پروين اعتصامي   .تر از روز ستم بر ستمديده بود روز داد خواهي از ستمگر آسان  
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75.
 

  :صحح األخطاء في التَّرجمة
  .والدهنَّهات ساهرات علي راحة أماأل  
  .كشند  پدران براي آسايش فرزند خود زحمت مي  

   بار3   91   دشت آزادگان، آيات 

  
  

76.
 

  .اي موجود در ترجمه را اصالح كنيده غلط
  . حصيرَه المندرِسشاهدلَما رجع الصحابي إلَي كوخِه الصغير   
  .اش برنگشت چون حصير كهنه را ديد به كلبهصحابي   

   بار3   91   مانه و سملقان، رضوان 

  
  

  :أكمل الفراغ
  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

  

  .) مقاومت كرديم- فرياد زديم-ايم زنده ( ........با نام شيرين تو. باسمِك الحلْوِ هتَفْنا .77
ساري، هوشمند نواب    ). را بست- برق زد-اشك ريخت(  .......چشمانش. دمعت عيناه) ب

   بار2   91   عليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المفردات
  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

 

78.
 

  ):ةبالعربي( كهنه -3   :)ضادالم( الحلو -2  :)بالفارسية( الحنين -1
4- بحة( رة( مواساة -5  ): بالفارسيبالفارسي :(  6-ي شجع) ةبالفارسي:(  
  ):ةبالعربي( اشك -9  ): بالفارسية(  دمع-8   ):بالفارسية( هتَفنا -7

  :)رادفالم( الرضوان -12  ): بالفارسية( دموع -11   ):ةبالعربي( كوزه -10

   بار2   91   آباد، معرفت نجف 

 

  
  

  :القواعد
  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

  

79. يلٌ مسجداً: ارةز الفاعل في العبمجثَ ردبار3   91  اهواز، حضرت معصومه   أح   
  

  ي زير كدام است؟  نوع فاعل در جمله .80
 قَتَهدضمير بارز (قَبِلَ اهللاُ ص اسم ظاهر  ضمير مستتر (  

   بار8   92  اهواز، حضرت معصومه 
  

  :نوع فاعل و مفعول را مشخص كنيد .81
  . ظهركذي أنقضالَّ) ب   .ة إخوانكملي اهللا بمواسابوا إرَّقَتَ) الف  

   بار2   91   ملكشاهي، حديث 
  

  )جمله فعليه را اسميه و اسميه را فعليه كن( فاعالً و غير ما يلزم إجعل الفاعل مبتدأ و المبتدأ .82
  .المؤمنون ينصرون الحقّ

   بار3   91   همدان، جاويداالثر 
  

  )را اسميه كنجمله فعليه (جعل الفاعل مبتدا و غير مايلزم إ .83
والدهنَّهات علي أتعطف األم.  

   بار3   92   خواف، مدرس 
  

  ؟كدام آيه جمله اسميه نيست .84
   بار3   91   بوشهر، فاطمه زهراء   اسللنَّك ر خدصعتُال) ب     قينَتَّوالعاقبة للم) الف  

  

85. ني الخبر و اذكري نوعهعي) : ؤمِنُ صاحببار4   91   امياهواز، پروين اعتص   )فضالٍإالم   
  

   بار5   92   اسفراين، دكتر حسابي    نوع خبررضالفلَّاحانِ يزرعانِ األ .86
  

87. ن نوع الخبرعي :»آباد، حضرت  نجف   »دخُل في قلبيالنُّور ي
   بار3   91   خديجه
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  :حيحنتخب الصإ .88
  ) خبر جمله فعليه شبه جمله  خبر خبر مفرد : نوع خبر(ة الحجاج في مكَّ

   بار4   92   سنندج، فضيلت 
  

89. 
  :عين الخبر و نوعه

   بار3   91   بهبهان، شايستگان    الكتابُالبةُ تَقرَأالطَّ) ب  دةٌمِنض ناكه) الف  
  

90. يهعفِي المحفظةِ«: ن الخبرَ و نوعبار4   91   آباد، كوثر نجف   » كتاب   
  

  : اكتب الصحيح حول .91
   بار3   91   ساري، هوشمند نواب   ) العام  الموصول الموصول الخاصالضمير، المنفصل  الضمير، المتصل (= ذينَالّ

  

92. عيل «: لةن الصعنْ جآباد، حضرت  نجف   » لِباساًاللَّيلهو م
   بار3   91   خديجه

  

   بار3   91   سنندج، فضيلت   .قّاحتَرِم الّذي يقُولُ الح) ي صله جمله(عين الموصول وصلته  .93
  

  :تعداد كلمات مبني در جمله .94
  ) شش  پنج چهار (قدامهم ت أاهللاِ اَن يثَب طَلَبوا مِن

   بار2   92   ملكشاهي، حديث 
  

95. ن المبنيعي:  
  .......اهللاُ لطيف بِعبادِه 

   بار3   91   معرفت، آباد نجف 
  

96. تي تحتها خطٌّت الَّن المعرب و المبني من الكلماعي:  
  »ضياءمس علَ الشّ جذيالَّهو «

   بار2   91   گانستبهبهان، شاي 
  

97.

 

  »إياهإلَّا ا تعبدوا لَّك أو قضي رب«: ما هو نوع الضمائر في العبارة التالية
   متصل منصوب- منفصل مرفوع-ضمير متصل منصوب) الف  
   منفصل مرفوع- متصل منصوب-ضمير متصل مجرور) ب  
   متصل مجرور- متصل مرفوع-ضمير منفصل منصوب) ج  
   منفصل منصوب- متصل مرفوع-ضمير متصل مجرور) د  

   بار4   91   ثرهمدان، جاويداأل 

  

98.
 

  :نقش ضماير مشخص شده در جمالت
  ) مبتدا     به  مفعول     فاعل ( بشدة همقاتَلو
  )ر  خب     مبتدا     فاعل ( فقيرٌ اليملِك شيئاً هو

   بار3   91   سنندج، فضيلت 

  

99.

 

  ):به موارد خواسته شده پاسخ دهيد(أُكتب المطلوب منك 
  ) نا-ها -كِ-هم. (في اآلخرين........... لِفاطمةَ فضائلُ ال نجِد ) الف  
  )ي،ا (دروسكِ.......... ب تُكْاُ) ب  
  (.........)موصول عام للعاقل ) ج  
  )تي الَّ-ذينَ الَّ-ذيالَّ(يساعدونَ اآلخرينَ ..... ............اهللاُ يحِب ) د  
  )يسبح(هر في النَّ............. السمكتانِ ) هـ  
  )اتي اللَّ- الّذينَ-الّلتينِ(في المكتبة ........... رايت التلميذاتِ ) و  

   بار5   92   يزد، حضرت زهرا 

  
  
  
  
  
  

  
  :التشكيل

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

100.
 

  .)گذاري كنيد حركت(شكيل للتَّ
  .صاحبه يقتل الحسد) الف
  .هواللَّالل الكبير ضياع العمر في من الضَّ) ب

   بار3   91   آباد، كوثر نجف 

  



 
  هاي پرتكرار مجموعه سؤال  كانون فرهنگي آموزش  )انساني( دبيرستانعربي سال دوم  

  

  

19 
  صفحه

  .ل ما اُشير إليه بخطٍّشكِّ .101
  )ص( الرسول األكرم كالم ةالصحاب أحد سمع

   بار4   91   دشت آزادگان، آيات 
  

  .ل ما اُشير إليه بخطٍّشكِّ .102
  .الموت من  الوقت أشدإضاعة

   بار3   91   بوكان، باكري 

  
  

  :التحليل الصرفي و االعراب
  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

 

103.
 

  .)نقش كلمه را بنويسيد: (ليه بخطٍّأعرب ما أشير إ
  بغالمٍ   نُبشِّرُكنَحنُ

  أوالدكُمأَكْرموا 
   بار3   91   شهررضا، معرفت 

  

  رفي الصحليلللتَّ .104
لَي اهللاَ تَشْكُرُ اَنْتمهِ عآباد، حضرت  نجف   .نِع

   بار2   91   فاطمه
  

105.

 

  »موالهم للمؤمنينهم ينفقون أ«: رفيحليل الصلإلعراب و التَّ
  اإلعراب  التَّحليل الصرفي  الكلمة
      هم

      ينفقون
      أموال

        المؤمنين

   بار2   91   همدان، جاويداالثر 

  

  :رفيل الصحليالتَّ .106
موات و األخلق ذيالَّ هللا الحمدرض الس.  

   بار2   91   صحنه، زينبيه 
  

  شير إليه بخطٍّاعرب ما أ .107
  .كتاب في المحفظةِ

   بار2   91   بيرجند، زينب 
  
  
  
  
  
  
  

  
  :درك مطلب

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
 

108.

 

نِ األسئلة التالي و أَجِبإقرا النَّصع :  
ـ  و هو ينصح المسلمينَ و       كرَماألحد الصحابةِ كالم الرسول     امِ سمِع اَ  مٍ من األي  في يو  َم علـييهعشَج

ـ   و جرَّتَه  سالمندرِ و شاهد حصيرَه     غيرالص الي كُوخِه    عِندما رجع الصحابي  . عطاء الصدقة إ ة الخَزَفي
ر علي إ      نَ  زِحقددقةعطاءٍ  كثيراً علي أنَّه ال يفَخَاطَ الص         ضِـيتر و قال يـا رب هبر ـنبـن كـلِّ مع 

باحِ ا    . شَتمني و ظلمني فاطلب مِنك أنْ تَجعلَ رضاي صدقةًَ في سبيلك           لغـد أَخْ  و في صـرَ النبـي بـ
  ....النَّاس بِأنَّ أحدهم قَد تَصدقَ بِعرضِه و قَد قَبِلَ اهللاُ صدقَتَه ) ص(

  م ينْصح النبي المسلمينَ؟ب) الف  
  ؟لِماذا حزنَ الصحابي) ب  
  بما تصدق الصحابي؟) ج  
  ؟ الصحابي قَبل اهللاُ صدقَةهل) د  
  : في النَّصا خطٌّعين نوع المشتقات الَّتي تحتَه) هـ  
  (         )سنْدرِالم(        ) الصغير       ) (   األكرم  

   بار4   90   شهرضا، مهديه 

  



 
  )انساني(عربي سال دوم دبيرستان                            كانون فرهنگي آموزش  هاي پرتكرار مجموعه سؤال           

  
  

  

20 
 صفحه

  
  
  

  

  درس سوم
  معرفه و نكره

  

  . است» ناشناخته« كه  استاست و نكره اسمي» شناخته شده«معرفه اسمي است كه 
  انواع معرفه 

  : اند هاي معرفه بر دو گونه اسم
  )واسطه بي(هاي ذاتي  معرفه
   :اند از عبارتو هايي كه ذاتاً معرفه هستند  اسم: )واسطه بي(هاي ذاتي  معرفه) الف

  .  علم يا اسم خاص نام دارد ي خاصي داللت كند اسم اسمي كه بر انسان يا مكان و يا كوه و يا رودخانه ):اسم خاص( اسم علم .1
   بغداد- ايران- البرز- قُدس-محمد: مانند    

  : ندا  نوع4ضماير داراي . شوند ها محسوب مي تمام انواع ضمير جزء معرفه : ضماير.2
تنَّ - تِ- تُما- ت- ي- ن- و-ا. (ضمايري كه جزء ساختمان افعالند:  مرفوع ضماير متصل (. . .  
هنَّ - هما- ها- هم- هم- هما-ه(شوند  ي كلمات متصل مي ضمايري هستند كه به همه:  جرّي- ضماير متصل نصبي (. . .  
و:  ضماير منفصل مرفوعنَّ - هما- هي- هم- هما-هه . . .  
اهإ: صوب ضماير منفصل مناهماإ -ياهمإ-ياهاإ -ياهما -ينَّ  إ-إياهي. . .  

  :  اسماء اشاره.3
  :كانـــاره به مــاش  : اره به دورــاش  :  زديكــاره به نــاش           

  )مذكر       (هاهنا  هنا  ولئكأ    ذلك   هؤالء )هذين(هذان        هذا )مذكر(
  )مؤنث     (هنالِك  هناك    ولئكأ    تلك  هؤالء )هاتينِ(هاتانِ      هذه )مؤنث(

  : موصوالت.4
ن : موصول عامكه  چيزهايي-كه چيزي( ما -)كه  كساني-كه كسي(م(  

   اللّاتي-تانِ الل-تي الّ- الّذين-ذانِ الل-الّذي: موصول خاص
  هاي با واسطه معرفه

  : اند ي با واسطه بر دو گونه هاي معرفه اسم: هاي با واسطه معرفه) ب
  ):يا معرّف بأل( معرفه به ال .1

   الشَّجرة- العلم-الكتاب: مانند. نام دارد» معرفه به ال«اي كه بر سر آن الف و الم قرار دهيم  هر اسم نكره
  : معرفه به اضافه.2

  كتاب التّلميذ فُقِد: مانند. نام دارد» ي به اضافه معرفه«اي كه به يك اسم معرفه اضافه شود  هر اسم نكره
  »ذهبوا «-»ذهبنا «-»ذهبت«در افعال » واو«و » نا«، »ت«: شوند مانند هاي معرفه محسوب مي ضميرهاي بارز جزء اسم :نكته

    
  :ـةللتّرجمـ                                   

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
  

109. »عليهِ بِح المالس دمِن مكانهِ و ر حابيالص ضبار2   87   بهبهان، صالحات   ».رارةٍنَه   
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   ».قصد بهلولٌ اِختبار الرَّجلِ و مقدار إخالصِه في العمل« .111
آذربايجان غربي، 
  هماهنگ استاني

   بار4   87 
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  بار3    92   بوشهر، فاطمه الزهرا   .جلُ المحسِنُ هذا الخبرَ فغضِب شديداًع الرّسم .116
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