
خالصه درس اول عربی زبان قرآن )3( انسانی دوازدهم

4

حروف ُمَشبََّهٌة ِبالِفعِل درس اول

حروف ُمَشبََّهٌة بِالِفعل بر سر جملۀ اسمیه می آیند و در ظاهر جمله تغییراتی ایجاد می کنند. این حروف هر کدام دارای معنای خاّصی 
. ، لَیَت، لََعلَّ ، لِکنَّ ، کَأَنَّ ، أَنَّ هستند و عبارتند از  : إنَّ

إِنَّ : جملۀ پس از خود را تأکید می کند و به معنای » قطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان« ) معادل یکی از قیدهای تاکید فارسی ( است. 

مثال : ﴿ إنَّ اللَّٰه ال یُضیُع أَجَر املُحِسنیَن ﴾ بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.
إِنَّ غالبًا در ابتدای جمله و پس از مشتقات » قاَل « می آید. این حرف در ابتدای آیات و احادیث ترجمه می شود ولی اگر در سایر 

موارد ترجمه نشود اشکالی ندارد.
) معادل همان حرف ربط   ) پیوند می دهد   ( به هم وصل می کند  را  به معنای » که « است، میان دو جمله می آید و آن ها   :  أَنَّ 

» که « فارسی است(.
مثال : ﴿ قاَل : أَعلَُم أَنَّ اللَّٰه َعَل کُلِّ َشٍء َقدیٌر ﴾ گفت می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.

                                                                                            جملۀ اول                             جملۀ دوم
کَأَنَّ : به معنای » گویی، مانند « است.

ُهنَّ الیاقوُت َو املَرجاُن ﴾ آنان مانند یاقوت و مرجان هستند. مثال : ﴿ کَأَنَـّ
کَأَنَّ إِرضاَء الّناِس غایٌَة ال تُدرَُك. گویی خشنود ساختن مردم هدفی است که به دست نمی آید. )به دست آورده نمی شود(

لِکنَّ : به معنای » ولی « است و برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام جملۀ قبل از خودش به کار می رود.

مثال : ﴿ إنَّ اللَّٰه لَذو َفضٍل َعَل الّناِس َو لِکنَّ أَکَثَ الّناِس ال یَشکُروَن ﴾
بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.

لَیَت : به معنای » کاش « است و بیانگر آرزوست.

نکته : لَیَت به صورت » یا لَیَت « هم به کار می رود.

مثال : ﴿ َو یَقوُل الکاِفُر یا لَیَتـني کُنُت تُراباً ﴾ و کافر می گوید ای کاش خاک بودم.
لََعلَّ : به معنای » شاید، امید است « است.

مثال : ﴿ إنّا َجَعلناُه ُقرآناً َعَربّیاً لََعلَّـکُم تَعِقلوَن ﴾ بی گمان ما قرآن را ) به زبان ( عربی قرار دادیم امید است شما خردورزی کنید.

نکته 1 : فعل مضارع در جمله ای که دارای » لََعلَّ « و » لَیَت « است به » مضارع التزامی « ترجمه می شود.

شاید حمید سفر کند! مثال : لََعلَّ َحمیداً یُساِفُر!  
کاش دوستم در مسابقه پیروز شود! لَیَت َصدیقي یَنَجُح ِف املُسابََقِة! 

کاش همۀ شهرهای کشورم را ببینم! لَیَتني أُشاِهُد َجمیَع ُمُدِن ِبالدي! 

فعل » یُساِفُر، یَنَجُح و أُشاِهُد « همه مضارع هستند که همراه » لَیَت یا لََعلَّ « به کار رفته اند به همین دلیل به مضارع التزامی ) سفر کند، 
پیروز شود، ببینم ( ترجمه شده اند.

نکته 2 : فعل ماضی در جمله ای که دارای » لَیَت « است را با توجه به بافت متن می توان به دو صورت ترجمه کرد : 
) برای یکسان بودن ترجمه های دانش آموزان توصیه می شود به صورت ماضی استمراری ترجمه شود.( 1( ماضی استمراری        2( ماضی بعید 
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درس   :   عربی زبان قرآن )3( انسانی

رشته : علوم انسانی

آزمون شماره

1
تاریخ امتحان : 97/10

مدت امتحان : 75 دقیقه
سؤاالت امتحان کالس هاي دوازدهم
دبیرستان شاهد 14 شیراز ) دی 97 (

1
مهارت واژه شناسی 

1- تَرِجِم الکَلامِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ :

ب( یَغرُس املُزاِرعوَن َفسیلََة الَجوِز ِف املَناطِق البارَِدِة. ألف( ﴿ کَأنّهم بُنیاٌن َمرصوٌص ﴾ 

د( َقد واصَل عَملَه َدؤوباً. ج( أُسلوٌب أَو َفنٌّ إنجاِز عمٍل.

0/5 ِة : 2- َعیِِّن الکَلاِمِت املَُتاِدَفِة َو املَُتضادَّ

یخ  -  امَلَرء اَلَبیض  -  اَلَهَون  -  اَلیاِفع  -  اَلَسَود  -  اَلشَّ

ب( ................... ≠ ................... ألف( ................... = ................... 

0/25 اَلسیرَة - اَلتََّعلّق - اَلَحرب - اَلَغزَوة 3- َعیِِّن الکلَمَة الَغریَبَة ف املَعني : 

0/25 أکاِبر : ................... 4- اُکُتْب ُمفرََد الکَلَِمِة : 

7/5
مهارت ترجمه به فارسی 5- تَرِجِم هذه الُجَمَل بالفارسّیِة :

الَة َو یُؤتوَن الّزکاَة َو ُهم راِکعوَن ﴾ ب( ﴿ اَلَّذیَن یُقیموَن الصَّ ألف( ﴿ إنّا َجَعلْناُه قرآناً عربِیاً لَعلّکم تعقلوَن ﴾ 

ج( ﴿ َو الیَحزُنَك قولُهم إنَّ الِعزَّة للّه َجمیعاً ﴾

د( ﴿ ُسبحاَن الذي أرَسی ِبَعبده لیالً ِمَن املَسِجد الَحرام إلَی املَسجِد القيص ﴾

هـ( ﴿ َفِبام َرحَمٍة ِمَن اللّه لِنَت لَُهم َو لَو کُنَت َفظّاً َغلیَظ القلِب اَلنَفّضوا ِمن َحولَِك ﴾

َك ِباللّه. نوَب إالَّ الشِّ و( یَغِفُر اللُّه الذُّ

َوداؤَك ِمنَك َو التَشُعر ز(                َدواُؤَك فیَك َو ماتُبرِصُ 

ح( ما َقَرأُت إاّل َمصادَر الکتِب. 

ط( یا لَیتني کُنُت ابَْتَعدُت َعِن الکََسِل.

ُحُف الَفرَنسیَُّة عنَد موِت أَخیه اآلَخر ُعنواناً َخطأً. ي( نََشَِت الصُّ

ک( یَجَتِهُد الطُّاّلُب ف أَداِء واِجباتِهم َفرحیَن َو یُساِعدوَن زُمالئِِهم.

0/5 َجَمِة ِبالفارسیَِّة : حیَح ِف التَّ 6- اِنَتِخِب الصَّ
لْنا ما ال طاَقَة لَنا ِبه ﴾ ألف( ﴿ َو ال تَُحمِّ

    1( هر چه را توان نداریم بر ما تحمیل نکن.
    2( آنچه هیچ توانش را نداریم بر ما تحمیل نکن.

    3( آنچه توانی ندارد بر ما تحمیل نکن.
ب( َهل تُعطَي الجوائُز الیوَم لَِمن هو أهٌل لِذلَك؟

    1( آیا امروز جایزه ها به کسی که شایسته آن است اهدا می شود؟
    2( آیا جایزه ها را امروز به کسی که شایسته آن است می دهد؟

    3( آیا امروز جایزه ها را به کسی که خانواده توست می دهی؟
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دکتر جواد حمیدی تشریح از:   کالس هاي دوازدهم
درس :  عربی زبان قرآن )3( انسانی

دبیرستان شاهد 14 شیراز ) دی 97 (
1پاسخ آزمون شماره

د( با پشتکار ج( انجام  ب( نهار  1- الف( استوار 

ب( البیض ≠ السود 2- الف( الیاِفع = الشیخ

3- التعلّق

4- أکرب

5- الف( بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم امید است شما خردورزی کنید.
ب( کسانی که نماز را برپا می دارند و زکات می دهند در حالی که در رکوع هستند.

ج( گفتارشان تو را غمگین نکند زیرا ارجمندی همه از آِن خداست.
د( پاک و منزه است کسی که بنده اش را شبانه از مسجدالحرام تا مسجداالقصی حرکت داد.

هـ( پس به برکت رحمتی از سوی خدا با آنان نرمخو شدی، و اگر تندخو و سنگدل بودی بی گمان از اطرافت پراکنده می شدند.
و( خداوند همه گناهان جز شرک را می بخشد.

ز( دو آیت در توست و تو آن را نمی بینی و دردت از توست و تو آن را احساس نمی کنی.
ح( فقط منابع کتاب را خواندم ) نخواندم جز منابع کتاب را (

ط( ای کاش از تنبلی دوری کرده بودم.
ي( روزنامه های فرانسوی هنگام مرگ برادر دیگرش تیتری اشتباه منتشر کردند.

ک( دانش آموزان در انجام تکالیفشان با شادمانی تالش می کنند و به همکالسی هایشان کمک می کنند.

ب( 1 6- الف( 1

ب( دانا می کنند - برانگیخته شده ام. )یا : شدم( 7- الف( شتاب می ورزند - نباید ناراحت کنند 

د( این که بهره بگیرد ج( ما را منع نکنید  ب( خودداری کرده بود  8- الف( خلق شدند 
ح( گاهی یاد می کند ز( ننشاندید )یا : ننشانده اید(  و( نیکی کنید  هـ( نخواهند نوشت 

قوا د( یَُصدِّ ج( اِهَتّموا  ب( تَکاتُب  9- الف( یََتَذکَّرُ 

ب( 2 10- الف( 1

ب( 3 11- الف( برکَة
نوع الحال : جمله الحال : أنتم العلونَ  الحرص : القوم  ج( املستثنی : العربّیة 

تَقرآِن : خرب البَش : مفعول و منصوب  د( الحدیثَة : صفت و منصوب بالتبعّیة 

اسم مبالغة : أّمارة اسم مفعول : املَُسلَّحة  12- الف( اسم فاعل : خاِشعوَن
ترجمة اسم مکان : معادن اسم مکان : مناِجم

د( النَّفق ج( الفیزیاء  ب( اللَّحم  13- الف( الَتّل 

ب( التمییز بین البن و البنت و سلوك الوالدین بالتفرقة. 14- الف( التفرّقة تولُِد اآلثار السلبّیة کالعداوة و الحقد و املُعارضة. 
د( 3 ج( ِلَنَّ للبنات دوراً کبیراً ف بناء املُجتمع. 

ادامه دارد ...


