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حروف ُمَشبََّهٌۀ بِالِفعل درس اول

حروف ُمَشبََّهٌة ِبالِفعل بر سر جملۀ اسمیه مى آیند و در ظاهر جمله تغییراتى ایجاد مى کنند. این حروف هر کدام داراى معناى خاّصى

هستند و عبارتند از :     إنَّ ، أَنَّ ، کَأَنَّ ، لِکنَّ ، لَیَت ، لََعلَّ

إِنَّ : جملۀ پس از خود را تأکید مى کند و به معناى « قطعاً، همانا، به درستى که، بى گمان» ( معادل یکى از قیدهاى تاکید فارسى ) است.

مثال : ﴿ إنَّ اللَّٰه ال یُضیُع أَجَر املُحِسنیَن ﴾ بى گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمى کند.

أَنَّ : به معناى « که » است، میان دو جمله مى آید و آن ها را به هم وصل مى کند (پیوند مى دهد).

مثال : ﴿ قاَل : أَعلَُم أَنَّ اللَّٰه َعلَی کُلِّ َيشٍء َقدیٌر ﴾ گفت مى دانم که خدا بر هر چیزى تواناست.
جملۀ اول                            جملۀ دوم

کَأَنَّ : به معناى « گویى، مانند » است.

مثال : ﴿ کَأَنَُّهـنَّ الیاقوُت َو املَرجاُن ﴾ آنان مانند یاقوت و مرجان هستند.

کَأَنَّ إِرضاَء الّناِس غایٌَة ال تُدرَُك. گویى خشنود ساختن مردم هدفى است که به دست نمى آید (به دست آورده نمى شود).

لِکنَّ : به معناى « ولى » است و براى کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام جملۀ قبل از خودش به کار مى رود.

﴾ مثال : ﴿ إنَّ اللَّٰه لَذو َفضٍل َعلَی الّناِس َو لِکنَّ أَکرَثَ الّناِس ال یَشکُروَن

بى گمان خدا داراى بخشش بر مردم است ولى بیشتر مردم سپاسگزارى نمى کنند.

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

نکته : لَیَت به صورت « یا لَیَت » هم به کار مى رود و به معنى «اى کاش» است.

مثال : ﴿ َو یَقوُل الکاِفُر یا لَیَتـني کُنُت تُراباً ﴾ و کافر مى گوید اى کاش خاك بودم.

لََعلَّ : به معناى « شاید، امید است » است.

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

نکته : فعل مضارع در جمله اى که داراى « لََعلَّ » و « لَیَت » است به « مضارع التزامى » ترجمه مى شود.

شاید حمید سفر کند! مثال : لََعلَّ َحمیداً یُساِفُر!
کاش دوستم در مسابقه پیروز شود! لَیَت َصدیقي یَنَجُح ِيف املُسابََقِة! 
کاش همۀ شهرهاى کشورم را ببینم! لَیَتني أَشاِهُد َجمیَع ُمُدِن ِبالدي! 
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تاریخ امتحان : نوبت اول
مدت امتحان : 100 دقیقه

سؤاالت امتحان کالس هاي دوازدهم
سؤاالت پیشنهادى نیمسال اول

درس : عربى زبان قرآن (3)
رشته : ریاضى و تجربى

آزمون شماره

1

1
مهارت واژه شناسى (2 نمره)

1- تَرِجِم الکَلامِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ :
ّیاراِت. ب) هو یَعَمُل يف َموِقِف تَصلیحِ السَّ ألف) بَل تَراُهم ُخلِقوا ِمن طیَنٍة. 

د) ِبالتَّأکید، علَینا االجِتهاُد لِلنَّجاحِ. ج) ﴿ کَأَنَُّهنَّ الیاقوُت َو املَرجاُن ﴾ 

0/5 2- َعیِِّن املَُرتاِدَف َو املَُتضادَّ :

هلَة   -   الَفِرح   -   الَعَبث دی   -   اَلسَّ َرة   -   السُّ عَبة   -   اَملَُنوَّ اَلصَّ

...................  ................... (ب  ................... = ................... ألف)

0/5 3- َعیِِّن الکلَمَة الَغریَبَة يف املَعنی :
َنم - اَآللَِهة - اَلَعرص - اَلُقربان ب) اَلصَّ م - اَلطّین  ألف) اَلَعظم - اَلَعین - الدَّ

7/5
مهارت ترجمه (9 نمره)

4- تَرِجِم الِعباراِت الّتالیِة :
ألف) ال لِباَس أَجَمُل ِمَن العافَیِة.

﴾ ب) ﴿ قاَل أَعلَُم أَنَّ اللّٰه َعلی کُلِّ َيشٍء َقدیٌر
﴾ ج) ﴿ َو ال یَحزُنَك َقولُُهم إنَّ الِعزََّة للِّٰه َجمیعاً

﴾ د) ﴿ أَِقْم َوجهَك لِلّدیِن َحنیفاً َو ال تَکونَنَّ ِمَن املُرشِکیَن
﴾ هـ) ﴿ َعلَی الّناِس ِحجُّ الَبیِت َمِن اسَتطاَع إلَیِه َسبیالً

﴾ کاَة َو ُهم راِکعوَن الَة َو یُؤتوَن الزَّ و) ﴿ َو یُقیموَن الصَّ
﴾ ز) ﴿ إنّا َجَعلناُه ُقرآناً َعَربّیاً لََعلَّکُم تَعِقلوَن

ح) اِتََّصَل الّسائُِق مِبَُصلِّحِ السّیاراِت لِکَي یَُصلَِّح َسّیاَرتَُهم.
ُع املَُتَفرِّجوَن َفریَقهم الفائَِز َفرِحیَن الَیوَم. ط) یَُشجِّ

هِم. ى) ُهواُة أَسامِك الّزیَنِة ُمعَجبوَن ِبسَمکَِة السَّ

ك) لاَّم َرَجَع الّناُس ظَّنوا أَنَّ إبراهیَم ُهَو الفاِعُل.
ل) َقَذَف الّناُس إبراهیَم ِيف الّناِر َولکنَّ اللّٰه أَنَقَذُه ِمنها.

م) ال َشعَب ِمن ُشعوِب األَرِض إّال َوکاَن لَه دیٌن َو طَریَقٌة لِلِعباَدِة.
هِم. ٍة تُشِبُه إطالَق السَّ ن) ُهناَك َسَمٌك یُطلُِق َقطَراِت املاِء ُمَتتالیًة ِبُقوَّ
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طیبه عباسى
زهره راستى

دکترجواد حمیدى
1پاسخ آزمون شماره

د) البّته ج) مانند (گویى)  ب) تعمیرگاه  1- الف) ِگل 

هلَة عَبة ≠ اَلسَّ اَلصَّ دی = الَعَبث 2- السُّ

ب) اَلَعرص 3- الف) الطّین

4- الف) هیچ لباسى زیباتر از سالمتى نیست.
ب) گفت مى دانم که خدا بر هر چیزى تواناست.

ج) گفتارشان تو را اندوهگین نکند؛ زیرا ارجمندى، همه از آِن خداست.
د) با یکتاپرستى به دین روى آور و هرگز از مشرکان نباش.

هـ) حّج خانۀ خدا واجب الهى است، کسانى که بتوانند به سوى آن راه یابند.
و) نماز را برپا مى دارند و درحالیکه رکوع کننده هستند زکات مى دهند.

ز) بى گمان ما قرآن را ( به زبان ) عربى قرار دادیم امید است شما خردورزى کنید.
ح) راننده با تعمیرکار ماشین ها تماس گرفت براى اینکه ماشینشان را تعمیر کند.

ط) تماشاچیان امروز تیم برنده شان را با خوشحالى تشویق مى کنند.
ي) عالقه مندان ماهى هاى زینتى شیفتۀ ماهى تیرانداز هستند.

ك) هنگامى که مردم برگشتند گمان کردند که ابراهیم آن (کار) را انجام داده است.
ل) مردم ابراهیم را در آتش انداختند ولى خدا او را از آن نجات داد.

م) هیچ مّلتى از مّلت هاى زمین نیست مگر اینکه دین و روشى براى عبادت داشته است.
ن) یک ماهى وجود دارد که قطره هاى آب را پى در پى با نیرویى که به رها کردن تیر شباهت دارد رها مى کند.

ب) 2 5- الف) 1

ج) با لبخند ب) اولین  6- الف) مایۀ تباهى است - خشم نگیر 

د) بدانند ج) رفتار مى کردند  ب) رفتار کن  7- الف) آفریده شدند 
ح) بریده نشد ز) بر ما تحمیل نکن  و) براى این که بیان کنند  هـ) نجات دهد 

تشریح از :   کالس هاي دوازدهم درس : عربى زبان قرآن (3)
سؤاالت امتحان پیشنهادى نیمسال اول

ادامه دارد ...


