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عربی2

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 .
درس  6تـا  10كتـاب خيلـي حـرف واسـه گفتـن دارن ولـي مـا بـا
تقسـيمبندي سـاده و مثالهـاي همهگيـر كار رو واسـهتون راحت
كرديم ،پس یه مرور كامل و جمع و جور واسهتون 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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اعراب فعل مضارع (مرفوع و منصوب)

مضارع مرفوع
یـك فعل مضـارع در حالت عادی اگر قبلش حروف ناصبه یا جازمه
نیاید حتم ًا مرفوع است.

انواع مضارع مرفوع
رمز

ُ

الـف .مرفـوع ظاهـراً ← اُكتبُ ـ نسـجُدُ  ←آخر فعـل    داریم و
«ن» هم پایانش نیست.
تسـج ِ
دان
یذهبـون ـ
ُ
َ
ب .مرفـوع فرعـ ًا (بـه ثبـوت نـون إعـراب) ←
رمز
 ←قبل از «ن» یكی از سه صدای «آ ـ او ـ ی) شنیده میشود.
رمز

ج .مرفـوع محـلّاً ← تجلسْـنَ ـ ینقلِبْنَ  ←قبـل از «ن» حرف فعل
قطع ًا ساكن است( .دو صیغهی  6و )12
(تألیفی)

1ـ1عین المضارع مرفوع مح ّلاً:
ّ
 )1لا یسجد الكافر خالقه أبداً!

ِ
 )2هما تكتبان رسالةً مختصرةً !

تعاون المسلمون معهم الآن!
)3

َ
كن!
أنتن ُ
لرب ّ
ّ )4
تسج ْد َن ّ

مضارع منصوب
اگر یكی از حروف ناصبه بر سر فعل مضارع مرفوع بیاید آن فعل
تبدیل به مضارع منصوب میشود.

جدول حروف ناصبه
حروف ناصبه

معنا

مثال

أن
ْ

که ،تا اینکه

تجلس
أن
َ

لن

هرگز

یذهب
لن
َ

كي

تا ،تا اینکه

كی ُیدرِ َک

إذَ ْن

بنابراین

نسج َد
إذن ُ

ح ّتی

تا ،تا اینکه

أفه َم
حتّی َ

ِلـ

برای اینکه ،تا اینکه

َ
أشترک
ِل

انواع مضارع منصوب:
رمز

 .1منصوب ظاهراً          ←

َ

←  حتّی یتک ّل ََم

                                                          حرف آخر

آ
رمز
 .2منصوب فرعاً              ←او ← لن تَتَعاوَنا ن ـ ِلتسجدی
ی
(حذف نون إعراب)
رمز

ْ
                                                             ساكن
←

نع َن
تم ْ
َخرج َن ـ ِل ْ
 .3منصوب مح ّلاً  َ             ←ن ← حتّی تست ْ
2ـ2مـا هـو الصحیح فی الفراغ؟ «المسـلمون لـن  ...للکُ فّ ار بتخریب
(تجربی ـ )76
المسجد الأقصی»
 )3یسمحوا  )4یسمحون
یسمح
)2
یسمح
)1
َ
ْ
توجه به مبتدا ضروری
Rبـرای پیدا کردن جنس و تعداد خبـرّ ،
است .مثل ًا در تست بالا «المسلمون» مبتداست.
 4 .1فعل «تسـجدن» صیغهی ( )12است و چون قبل از «ن»
صدای (آ ـ او ـ ی) شنیده نمیشود پس اعرابش مح ّل ًا مرفوع است.
«تعاون» فعل ماضی است (از باب تفاعل ،صیغهی
ّاما در گزینهی «»3
َ
 )1پس اصل ًا فعل مضارع نداریم.
مذکّ
مذکّ
 3 .2چون «المسـلمون» جمع ر است باید فعل جمع ر
(رد گزینههـای  1و  )2و چـون قبـل از «ن» فعـل
را انتخـاب کـرد ّ
«یسـمحون» صدای «او» شـنیده میشـود« .لن» هم ناصبه اسـت
باید «ن» را حذف کند ← .لن یسمحوا.

3

الدخول فی المجتمعات
3ـ« 3لم یقصد الإسـلام أن یمنع المرأة عن ّ
مسؤولیتها» کم مضارع ًا منصوب ًا فی العبارة؟
لکی ُیبعدها عن
ّ
(تجربی )84

 )4أربعة
 )3ثلاثة
 )2اثنتان
 )1واحد
4ـ4عین ما لیس فیه مضارع منصوب:
ّ
فتبین قبل أن تقبله َتماماً!

 )1إذا جاءک ٌ
أحد بنبأ ّ
ِ
بأن الفرج قریب!

ّ )2
هونی علیک و لاتحزنی و تأکّ دی ّ
ِ
شجع الأطفال علی القراءة و الکتابة؟
ن
أن
علی
ساعدنی
ت
لم
م
ل
)3

ُ
ُ ّ
الدنیا إلّا ِل َنمتحن ح ّتی ی َت ِّ
بین أ نحن من الصابرین؟
 )4ما خُ لقنا فی ّ
أن (که در گزینهی  3اومده) از حروف ناصبه نیسـت آن را با
ّ R
أن اشتباه نگیرید.
ْ
Y:میشه گفت فعل منصوب فقط جایی میآید که قبلش یکی
از حروف ناصبه (أن ـ لن ـ کی ـ إذن ـ ح ّتی ـ ِلـ ) وجود داشته باشد.
درس 7

اعراب فعل مضارع (مجزوم)

تعریف مضارع مجزوم:
فعـل امـر _ فعـل نهـی _ فعلـی كـه قبلش حـروف جازمه باشـد ←

مضارع مجزوماند

عوامل جزم فعل مضارع:
لما
الف .جازم یک فعل ← ِلـ ـ لا ـ ل َْم ـ ّ
                                        نهی
إن ـ َمن ـ ما ـ أینما ـ متی
ب .جازم دو فعل ← ْ

شرح حروف ِ
جازم یک فعل مضارع:
معنا

حرف جازم

مثال

ِلـ

باید

لا

َن ( .....نهی)

لم

َذهب
ن (  .....ماضـی منفـی سـاده لم ن ْ
ترجمه میشه)

لما
ّ

لما َیقن َْع
ّ

هنوز  ......است

ُب
ِلنکت ْ
لا ُتشرِ ْک

انواع « ِلـ» (الم)
 .1جارّه  +اسمِ هذا لِطالبٍ ترجمه
←این برای دانشآموزی است.
←
برای ناصبه

ِ .2لـ +

جئت ِلأتک ّل ََم ← .آمدم تا سخن بگویم .
فعلَ ← ُ

   تا  ،تا اینکه    منصوب

ُساعد الفقرا َء ← باید فقیران را کمک کنیم.
ِ .3لـ جازمه  +فعلْ ← ِلن
ْ
        باید        مجزوم

Rبهتریـن راه برای تشـخیص نوع «لام» ِ
(لــ) ترجمه کردن جمله
است .اینم چند تا تست خوب.
5ـ5عین «لام» الناصبة:
ّ
 )1الکذب عمل قبیح ،لنجتنبه!

أمی درس الحیاة ،لأ ّنها م ّنی!

 )2لأتعلّم من ّ
 )3لنحاول أن نوصل أنفسنا إلی الأهداف العالیة!

جیداً!
 )4تساعد المعلّمة تلمیذاتها لیفهمن ّ
الدرس ّ
 2 .3افعال منصوب سؤال :الف) أن یمنع    ب) لکی یبعدها

 2 .4افعال منصوب در سایر گزینهها:
 1أن قبله
نشجع
 3أن ّ
یتبین
 4ح ّتی ّ
 4 .5ترجمهی پاسخ بهترین راهه .میدونیم «لام» ناصبه معنای
«تا ـ تا اینکه» داره:
«خانـم معلّم دانشآموزان دخترش را کمک میکند تا درس را به
خوبی بفهمند».

4

6ـ6عین حرف اللام الجازمة:
ّ
 )1إن نشأ أن نهتدی إلی الصراط المستقیم ،لن ّتبع قوانیننا
الدینیة!
ّ
العربیة فی مجتمعنا لیتکلّموا بهذه
ّغة
ل
ال
ّاب
ل
الط
ّم
ل
یتع
 )2ألا
ّ

اللغة!
لیتغیر هواء داخل الغرفة!
 )3هل یمکن أن تفتحوا النوافذ قلیل ًا

ّ
الدنیویة!
 )4بعث الله الأنبیاء لیهدوا أبناء البشر فی حیاتهم
ّ
Y:اگر ِ
«لـ» در فعل مضارع معنای «باید» داد نوع ِلـ (لام) حتم ًا
جازمه است.
(هنر )89
7ـ7عین اللام ناصبة:
ّ
 )1لنعرف ما حولنا ح ّتی نتسلّط علی أنفسنا و علی أعمالنا!

 )2یقول لنا ال ُأستاذ إ ّننا نأمل غد ًا ُمشرق ًا لشعبنا فلنحاول لذلک!

 )3صحبنا أصدقاءنا إلی القاعة الکبری لنشارک فی فرحة العید!

کل عام!
تهیأ المدرسة للاحتفال الکبیر کما جرت علیه العادة ّ
َ )4ت ّ
8ـ8عین اللّام الناصبة:
ّ
المرة بالتفاؤل!
الحیاة
حقائق
واجهن
لی
المسلمات
)1

ُ
ّ
الرمان لتکوین الکریات الحمراء فی بدننا!

 )2نحن نتناول ّ
ِ
نجاحهن!
سر
لتفهمن
المسابقه
فی
الفائزات
من
ل
ک
بناتی؛
یا
)3

ّ َ
ّ
ّ
تتجرع الآلام الکثیرة لوصلت إلی هدفک!
 )4لو کنت ّ
تتحمل المصاعب و ّ

انواع مضارع مجزوم (از لحاظ اعرابی)
الف .مجزوم ظاهراً

رمز

ْ
حرف آخر

ُب ـ لا َتتَک َّب ْر
← اُکت ْ

←

آ
رمز
ب .مجزوم فرعاً (به حذف نون اعراب)                ←او ن
ی
← لا تتکلّموا ـ لم ِ
تحفظي
Rپس میشـه گفت هر فعلی مضارعی که آخرش ن داشت ولی
دو صیغهی  6و  12نبود در حالت مجزومی ن پایانش حذف میشه.
رمز
َشهد َن.
لما
ترجع َن ـ ِلت ْ
ْ
َن ← ّ
ج .مجزوم مح ّلاً ←
←

ْ

	      ساكن

9ـ9عین «لا» الجازمة:
ّ
 )1لا یجوز للمؤمن أن ُیهین مؤمن ًا آخر!

الحق!
من
أجمل
قول
لا
لی:
الأب
قال
)2

ّ
یستحق التکریم و لا العنابة!
 )3الظالم لا

ّ
کن!
 )4لا تسألن الجاهل ،فإ ّنه لا یستطیع أن ُیرشد ّ
«Y:لا» جازمه یا همون «لا» نهی باید بر سر فعل مخاطب بیاید.

« 1 .6لام» جازمه معنای «باید داره» ترجمهی پاسخ« :اگر بخواهیم
به راه راست هدایت شویم باید از قانونهای دینی پیروی کنیم».
 3 .7ترجمهی پاسخ« :دوستانمان را به سوی سالن بزرگ همراهی
کردیم تا در شادی عید شرکت کنیم».
ـ ِ
جر است.
«لـ » در گزینههای ( 1و  )2جازمه و در گزینهی ( )4حرف ّ
 3 .8ترجمهی پاسخ« :ای دخترانم! با برندگان در مسابقه حرف
موفقیتشان را بفهمید».
بزنید تا راز
ّ
جاره و گزینهی ()4
« ِلـ » در گزینهی ( )1جازمه و در گزینهی (ّ )2
هم «لَـ» داریم (ل ََوصلت)
« 4 .9لا» در گزینههـای ( 1و  )3نافیهانـد نـه ناهیـه (چون بر
سر فعل غائب آمدهاند).
در گزینهی « »2هم بعد از «لا» اصل ًا فعل نداریم (درس  10میخونید
که «نفی جنسه»)
در گزینـهی «« »4لا» بـر سـر فعـل مضـارع مخاطب صیغـهی ()12
اومده و مجزوم مح ّل ًا شده .
ترجمهاش :شما (زنان) از نادان نپرسید زیرا او نمیتواند که شما
را راهنمایی کند.
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