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دوم دبیرستان

پدید آورندگان:
محمد نقدهدوز طهراني
بهمن دانشیان،
ّ

به نام خداوند جان و خرد
مجموعـهای کـه پیـش رو داریـد ،شـامل قواعـد عربـی سـال دوم
متوسطه است.
عربـی سـال دوم در سـوالات قواعـد بـه خصوص تجزیـه و تركیب
خیلـی مهمـه ،واسـه همیـن یه مرور كامـل و جمع و جور واسـهتون
آوردیم (همون آفاردئون عالی خودمون).
نمودارهـا رو دریابیـد ،مثالهـا خیلـی مهمانـد و در پایـان ،پایانـهی
تركیب تشریحی بهترین سنجش شما برای امتحانات تشریحی است.
تسـتهامون مثل همیشـه تمام نکات رو پوشش دادند ولی مفید
با پاسخهای تشریحی کاربردی که فقط برای بچههای فار هستند.
با تشکر از نگاه منتقد و دقیق سر کار خانم هدایتی برای ویراستاری.
به امید موفقیت روزافزون همهی شما

نمادهای بهکار رفته در این آفاردئون:
Y:بلافاصله بعد از یك تست میآید و شما را با نكتهای كه آن
تست دارد آشنا میكند.
 :Rجغد دانا كه دقتش خیلی بالاست؛ هرجا دلش خواست میآید
و حرفی و نكتهای و توصیهای میگوید.
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درس 1

معرفه و نكره
نکره

اسم از لحاظ شناخت:

معرفه

نکره

اسمی که نزد شنونده شناخته شده نیست :مردی
علامـت نکـره در فارسـی «یـک» قبـل از کلمه و یـا حـرف «ی» در آخر کلمه
) در یک اسم عام ،نشانه نکره بودن است.
است و در عربی تنون (

ٍ
ً ٌ

معرفه

ٍ
ً ٌ

اسمی که نزد شنونده شناخته شده باشد :کعبه
) ،دلیـل بـر معرفـه بـودن کلمـه نیسـت.
نکتـه :نبـودن (
همچنین ممکن است کلمه دارای تنوین ،معرفه باشد.
ََ
ُ
َ
معارف شش بود ،مضمر ،اضاهف
علم ،ذوالالم ،موصول و اشاره
 .1ضمایر :هی ـ أنتم ـ َک ـ إ ّیاهم
 .2موصولات :الذی ـ التی ـ َمن ـ ما
 .3اسم های اشاره :هذا ـ هذه ـ هؤلاء
 .4اسم دارای (أل) ذواللام :الکتاب
کتاب الله
 .5اسم های مضاف :بیتی ـ
ُ
(علَم) :کعبه ـ ایران
 .6اسم های خاص َ

اسم علم «خاص»:

اسـمی اسـت کـه فقـط یـک نمونـه از آن وجـود دارد .ماننـد اسـم
انسـان هـا کـه هـر یک منحصر به فرد اسـت و یا اسـامی شـهرها و
کشورها ،مثل ایران ،که در کل جهان فقط یکی از آن وجود دارد.
نکته« :ال» و «تنوین» هیچگاه با هم ،بر روی یك كلمه ،قرار نمیگیرند.
كلماتی نظیر «الله» « ،القرآن» و «الحسین» با اینكه «ال» دارند،
ولی معرفه به علم محسوب میشوند.
اگر به یك اسـم نكره ،اسـمی معرفه ،اضافه شـود ،آن اسـم نكره
نیز معرفه خواهد شد و به آن معرفه به اضافه گویند.
معرفه به اضافه ال و تنوین نمیگیرد.
اسـم نكـره ،تنها هنگامـی معرفه به اضافه میشـود كه مضافالیه
آن معرفه باشـد ولی اگر مضافالیه نكره باشـد ،آن اسم همچنان
نكره خواهد ماند.
كتاب تلمیذٍ
علی
ُ
ُ
كتاب ّ
معرفه به اضافه

نكره نكره

اگـر چنـد اسـم نكـره پشـت سـر هم بیایـد ولـی در آخر ،یك اسـم
معرفـه بـه آنهـا اضافـه شـود ،تمامـی آن اسـمهای نكـره ،معرفه
خواهند شد.
الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه
علم

علم

اضافه اضافه اضافه معرفه به ال

«رب» و «اله» به تنهایی نكره هستند.
كلمات ّ

Rمعرفه و نكره بودن از ویژگیهای اسم است پس «فعلها» و
«حرفها» معرفه و نكره ندارند( .در تجزیه دقت كنید).
Rاسم نكره قبل از اسم معرفه ،معرفه به اضافه محسوب میشود
ولی اگر بعد از یك اسم نكره جارومجرور بیاید ،آن اسم نكره معرفه
به اضافه نخواهد شد.
مثال:
شوارع فی المدینة
المدینة
شوارع
معرفه به اضافه معرفه به «ال»

نكره

معرفه به «ال»

(فنی و حرفهای )89
عین ما فیه من الأسماء النكرة:
1ـّ .1
ِ
أنت احمل القربة لأ ّنك أقدر م ّنی علیها!
 )1لا بأس! َ
نظر إلیها!
سر من َی ُ
 )2هناك العیون الّتی َت ُّ
ٍ
فذهبت لل ّنوم!
تناول العشاء شعرت بال ّنعاس
 )3بعد
ُ
رشدك إلی الأعمال الحسنة!
 )4صدیقك من ُی
َ
 1 .1در این گزینه اسم «أقدر» كه اسم تفضیل است نكره میباشد.

3

ِ Y:
اسم بعد از « ِبالـ » « ،فالـ » معرفه به «ال» حساب میشود.
َفالإنسان
بِالمؤمنین
«المؤمنین» معرفه به «ال»

«الإنسان» معرفه به «ال»

المعرف بالإضافة:
2ـ2عین ما لیس فیه
ّ
ّ
بجد و نشاط فی الحیاة!
أعمل
مجتهدة
تلمیذة
أنا
)1
ّ
 )2ستقیم المدرسة حفلة لتكریم الناجحین!
 )3عندی امتحان و لا وقت لی الآن للكلام معك!
 )4لا یخضع المؤمن لغیر خالقه الكریم!

(سنجش )91

3ـ3عین العبارة التی فیها المعارف أكثر :
ّ
َ )1وضع الإحسان فی غیر موضعه ظلم!
إن أخاك لا ینسی هذه المناسبة!
ّ )2
علی أن أدرس وحدی!
َ )3
كان َّ
 )4إن ُتساعد الفقیر فهو خیر لك!

(سنجش )91

(سنجش )91
4ـ4عین العبارة الّتی ما جاء فیها اسم نكرة:
ّ
كل إنسان یصبر فی المصاعب یدرك بصبره منزلة الصابرین!
ّ )1
 )2نحن بحاجة إلی إرشادات معلّمینا الكرام طول الحیاة!
 )3لا یكذب الّذی یعرف حقیقة الدنیا و الآخرة!
ملونة!
زینت سقف غرفتی بمصابیح ّ
 )4إ ّننی ّ
كل ما یحتاج
الرحیم ،هو ذو الكرم و یعطی ذا الحاجة ّ
5ـ«5إ ّنه صدیقی ّ
(سنجش )91
المعرف بالإضافة كلّه:
عین
ّ
إلیه!»ّ .
كل
كل
 )2صدیق ،ذو ،ذاّ ،
 )1صدیق ،الكرم ،ذوّ ،
كل
الرحیم ،ذا ،ما
الرحیم ،الكرم ،ذوّ ،
ّ )4
 )3یّ ،
3,2

انواع اعراب
كلمهی معرب به چهار حالت در جمله دیده میشود كه عبارتند از:
جر  ،جزم
رفع  ،نصب ّ ،
یـك اسـم معـرب ،میتوانـد دارای دو اعـراب ظاهـری و تقدیـری
باشد .اعراب ظاهری این است كه علامت و نشانه اعراب در ظاهر
كلمه نمایان اسـت ولی اعراب تقدیری این اسـت كه اعراب كلمه
در تقدیر اسـت( .یعنی پوشـیده و پنهان است) و بر روی آن قرار
داده نمیشود و برعكس اعراب محلی كه كلمات دارای یك حركت
ثابـت هسـتند ،در اعـراب تقدیـری حـرف آخـر كلمـه ،اصـل ًا حركت
ندارد .اعراب ظاهری به دو نوع تقسیم میشود كه عبارتند از:
1ـ ظاهری اصلی
2ـ ظاهری فرعی
 1 .2اسمهای معرفه به اضافه در سایر گزینهها:
 2تکریم
 3عند ـ مع (هر دو به ضمیر اضافه شدهاند).
 4غیر ،خالق
 1 .3بررسی گزینهها:
 1وضـع ،غیر ،موضع (معرفه به اضافه) ـ الإحسـان (به ال) ـ ه
(به ضمیر) ] [ 5معرفه دارد].
 2أخ (معرفه به اضافه) ـ ك (به ضمیر) ـ هذه (معرفه به اشـاره) ـ
المناسبة (به ال) [  4معرفه دارد].
ُ
 3ی ،ی (معرفه به ضمیر) ـ وحد (معرفه به اضافه) [ 3معرفه دارد].
 4الفقیر (به ال) ـ هو ،ك (معرفه به ضمیر) [ 3معرفه دارد].
 3 .4اسـم نكره در سـایر گزینهها( :هر گزینهای كه یك اسم
نكره داشته باشد ،نمیتواند پاسخ باشد).
كل ـ إنسان
ّ 1
 2حاجة
ملونة
ـ
مصابیح
3
ّ
 2 .5سؤال گزینهای را میخواهد كه تمام اسمهای معرفه به
ِ
كلمـات «الكرم ـ الرحیـم ـ الرحیم»
اضافـه در آن موجود هسـتند.
به ترتیب در گزینههای ( 1و  3و  )4معرفه به اضافه نیستند.
4

اعراب اصلی:
اعـراب ظاهـری اصلی این اسـت كه بـرای نمایش حركـت كلمه ،از
علامتهـای قـراردادی و اصلـی كـه همـان فتحـه ،كسـره ،ضمـه و
سكون است ،استفاده شود.
شـباهت اعـراب اصلـی و فرعـی :در هر دو مورد ،علامت و نشـانهی
اعراب ،در ظاهر كلمه نمایان است.
تفـاوت :در اعـراب فرعـی ،به جـای علامتهای فتحه ،كسـره ،ضمه
و سـكون (بـرای نمایـش نصـب ،جر و رفع و جـزم) از حركتها و یا
حروف دیگری استفاده میشود .مثل ًا در حالت جری ،به جای كسره
از فتحه ،استفاده میكنیم .به نمونهی زیر توجه كنید:
ٍ
ْ
مریم
إذ َه ْب إلی
سعید
إذهب إلی
َ
ْ
در هـر دو مثـال ،حرف جر «إلی» آمده و كلمهی بعدی نقش مجرور
بـه حـرف جر را دارد و حركت كلمه ،در ظاهر آنها پیداسـت .ولی
در مثـال دوم ،بـه جای كسـره (كـه علامت اسـتاندارد و قراردادی
برای نمایش حالت جر است) حركت فتحه به كار رفته است .پس
میگوییم كه كلمهی «مریم» دارای اعراب ظاهری فرعی است.
ٍ
محمد
صدیق
جا َء
هو معل ٌّم
ُ
خبر و مرفوع

ٌ
مضافالیه و مجرور
فاعل و مرفوع

كلمـات پـس از «جـاء» نقش فاعـل را دارند و باید مرفوع باشـند و
در مثـال اول مرفـوع بـودن فاعـل را بـا حركت ضمه نشـان دادیم
ولی در مثال دوم ،از حرف (و) به جای (به نیابت از) حركت ضمه،
اسـتفاده كردیم .در واقع گاهی به جای حركات اصلی ،یك حركت
دیگـر و یـا حتی یك حـرف ،به نیابت از حركت اصلـی كلمه میآید.
(اعراب فرعی)

اعراب فرعی:
 .1حرف به نیابت از حركت

 .2حركت به نیابت از حركت

 .1حرف به نیابت از حركت

یـك حـرف ،بـه جـای حركـت اصلـی میآیـد ،كـه شـامل مـوارد زیـر
میباشد:
 .1اسمهای مثنی:
میدانیم كه برای ساخت اسمهای مثنی باید به آخر آنها ،یكی از
«ان» و یا ِ
دو علامت ِ
«ین» را اضافه كنیم .اگر آن اسم در موقعیت
رفعـی بـود ،از ِ
«ان» و اگـر در موقعیـت نصبـی و یـا جـری بـود ،از
علامت ِ
«ین» استفاده میكنیم.
ِ
ِ
نصبی و جری
ین
ان رفعی
اسم مثنی
در اسمهای مثنی حرف ( ا ) به جای حركت ضمه میآید.
المعلم ← جاء المعلمان
جاء
ُ
در «معلمـان» حـرف «الـف» اعـراب آن و حـرف «ن» نشـانهی مثنی
بودن آن است.
ِ
َّ
المعلمین
رأیت
المعلم ←
رأیت
ُ
ُ
مفعول و منصوب
به فتحه (اصلی)

مفعول و منصوب
به «ی» (فرعی)

(حـرف «ی» بـه نیابـت از

حركت فتحه آمده است).
ّمت علی المعل ِ
ِ
المعلمین
ّمت علی
م ← سل ُ
َسل ُ
مجرور به حرف حرف «ی» به نیابت از حركت كسره (فرعی)

جر (اصلی)

اسم مثنی
ِ
ِ
ِ
معلمین (جری)
معلمین (نصبی)  ،ی ←
معلمان (رفعی) ،ی ←
←1
 .2اسمهای جمع مذكر سالم:
«ین» میآیند.
«ون» و در حالت نصبی و یا جری با َ
در حالت رفعی با َ
ون رفعی (و) نشانهی رفع
َ
ین نصبی و جری (ی) نشانهی نصب و جر
َ
در جمعهای مذكر سالم ،حرف (و) به نیابت از ضمه و حرف (ی) به
نیابت از حركت فتحه و یا كسره میآید.
المعلمون
جاء
َ
فاعل و مرفوع به (و) (حرف (و) به نیابت از حركت ضمه)

المعلمین
رأیت
ُ
َ

مفعول و منصوب به «ی» (حرف (ی) به نیابت از حركت فتحه)

علمین
الم
َسل ُ
ّمت علی ُ
َ

مجرور به حرف جر (حرف (ی) به نیابت از حركت كسره)
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