
 

 کالس : نهمنکاتی مهم در مورد جلسه 

 هشتمجلسه 

 



 آنچه که گذشت * 

 نکره ) سال یازدهم ( –معرفه ( 1

 یازدهم ( –مشتق ) سال دهم  –جامد ( 2

 ) سال یازدهم ( جمله وصفیه( 3

 ) سال یازدهم ( انواع فعل ماضی( 4

 بخشی از مبحث عدد و ساعت ) سال دهم (( 5

 ( 1411تجربی / تست واژگان )  عین الخطا :. 1

 ( المتفرج : الذی یشجع الالعب فی المسابقه !2                                                                        ( األرجل : یمشی االنسان بها !1

 المشکاة : زجاجه فیها مصباح ینشر الضوءُ من داخلها !( 4                                    من یفرح الناس لزیارة اآلثار التاریخیه !السائح : ( 3

 

 ( 1411ریاضی /  تست للفراغات) !« ایام االسبوع ... و الیوم الوسط منها ... :»عین المناسب للفراغین . 2

 ثالثاء -سابعة ( 4                               االثنین –سابعه ( 3                              الثالثاء –( سبعة 2                                اثنین –سبعة ( 1

 ایام هفته 

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 الجمعه الخمیس االربعاء الثالثاء االثنین االحد السبت

 

 ( 1411انسانی /  تست واژگان ) : الصحیح عین. 3

 ( الحنیف : هو الذی ال یعبد إال اهلل الواحد !2                                                ء : هم الذین یعملون لراحة الناس !المع( ال1

 یوم الخمیس : الیوم السادس من االسبوع و قبله یوم الجمعه !( 4                        لبحیرة : یدخل ماء األنهار فیها و هی أکبر من البحر !ا( 3

 

 ( 1411انسانی /  تست مفهوم) !«:فعاقبته حلوة  اًرّإذا کان الصبر مُ:» للمفهوم  غیر المناسبعین . 4

 ( نیست رنگی که بگویید با من                            اندکی صبر ، سحر نزدیک است !1

 عمری سوختم                           سوختم یک عمر و صبر آموختم !( ساختم با آنکه 2

 ( صبر بر جور رقیب ، چه کنم گر نکنم              همه دانند که در صحبت گل خاری هست !3

 چه خوش است در فراغی همه عمر صبر کردن     به امید آن که روزی به کف اوفتد وصالی( 4

دوازدهم به صورت مبحثی  –یازدهم  –در ادامه سال دهم 

 تدریس می شوند .

 



   ی فقط قواعد نیستعرب ←توجه  ، توجه ، توجه . 

 .مامان لغت پرس را جدی بگیرید روز به روز به روز تکمیل تر خواهد شد 

  : برنامه های ویژه 

 ( مامان لغت پرس به تست مجهز شده است . 1

 ( گروه مامان لغت پرس تشکیل می شود . برنامه های گروه را اجرا کنید . 2

 ما ارائه خدمات کامل به شما همراهان است . ( هدف 3

 

 ) نواسخ ) باطل کننده  

  . نواسخ : کلماتی هستند که بر سر مبتدا و خبر می آیند و اعراب مبتدا و خبر را تغییر می دهند 

  باردٌ    الجوُابتدا                                                                   – مرفوع –مبتدا : معرفه 

  مبتدا                  خبر                                                                                مرفوع –خبر : نکره 

 

 الف( حروف مشبهة بالفعل : 

) حروف مشبهه بالفعل از حروف عامل این حروف بر سر مبتدا و خبر می آیند،مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع می کنند   

 ( محسوب می شوند

 لیت لعّل لکنّ کأنّ أنّ إنَّ

 ای کاش ولی ولی که که همانا قطعا

 

   باردٌ                       الجوَّ                إن     ←     باردٌ       الجوُّ        

 

 

 

  کاربرد حروف مشبهه بالفعل 1تذکر : 

 لیت ، یا لیت

 لیتنیت + ی=لی
 برای آرزوهای ممکن و ناممکن بکار می رود )تمنی ، آمال ، امنیة(

 لیت الشاب یعود یوما

 الستفاده منها اکثرلیت الفرصة تغتنم 

 عربی دوازدهم . درس اول

 مبتدا خبر نواسخ
  ُ    ُ  

 حروف مشبهه

 

 خبر

 

 مبتدا

 

  ُ    ُ  
 خبر        مبتدا

  

 

 مرفوع مرفوع   

  

 

حروف 

 مشبهه        

 

اسم حروف 

 مشبهه  و منصوب

حروف  خبر

 مرفوعمشبهه  و 
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 إن اهلل الیضیع اجر المحسنین جمله بعد از خود را تاکیدی میکند إنّ

 قام القوم لکن زیداً جالسٌ ازالة االبهام –برای کامل کردن و برطرف کردن ابهام می آید ، لرفع ابهام  لکنّ

 تعقلونانا جعلنا قرانا عربیا لعل االنسان  برای امیدواری به کار می رود لعّل

 اعلموا أنّ القرآن قد انزل الیکم برای ارتباط بین جمالت به کار می رود أن

 کأن هذا الرجل الیشبع من طلب العلم به کار می رود تشبیهبرای  کأن

 

 

 

 

 

 

  جمع بندی ان 2تذکر : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنْ

منصوب ←فعل مضارع   

 

عامل -وسط جمله  –که  –حرف ناصبه   

 

 أن یذهبَ ←یذهبُ                 ُ  - ← ُ  -

 أن یذهبوا ←یذهبون       ×               ن ←ن 

 یذهبن أن ← یذهبن            12و6 ← 12و 6

 

 أال یمکن : که ممکن نیست    /    ( جز به=  إال)  أال ←أن + ال 

 بر هر مومنی واجب است که پیروی نکند در زندگی اش به جز از حق  ←علی کل مومن أالیتبع فی حیاته سوی الحق  

  

 

 نْإ

 فعل

عامل -اول جمله  –اگر  –حرف شرط   

 

-  ُ ←   ُ                 

                      ×ن ←ن 

             21و6 ← 21و 6

 

 ینصرکماهلل              تنصروا       إن

 

 

 فعل

 مجزوم مجزوم
 مجزوم

حرف 

 شرط

فعل شرط 

 مجزوم

جواب شرط 

 مجزوم

 عامل -اول جمله  –قطعا ) تاکیدی (  –حرف مشبه  خبر مبتدا نَّإ

 

 عامل -وسط جمله  –که  –حرف مشبه  خبر مبتدا نَّأ

 

  ُ  

  ُ    ُ  

  ُ  
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 عین حرف المشبه بالفعل یختلف ) فی المعنی ( :. 11

 اإلنسان التحزن علی ما فاتک . ان الیاس یبعدک من اهلل !( أیها 2         ( قد جاء فی التاریخ ان إبراهیم )ع( أنقذ قومه من عبادة األصنام ! 1

 إلهنا و ربنا نعلم انک مع عبادک دائما !( 4                                             أیظن االنسان ان اهلل یترکه سدی و وحیدا !( 3

 

 

 

 

 جمه ) مهم (نکته تر 

 شاید ) امید است ( ما را ببخشایی ← لعلنا تُرحم فانّک انت تواب رحیم *                             مضارع التزامی   ←لیت   +   فعل مضارع   -لعّل 

 

 

 

  مباحث تابستان (نکته ترجمه ( 

 

 ناصر از تنبلی دوری کرد  ←لیت ناصراً ابتعد عن الکسل   *                                                             ←لیت   +   فعل ماضی   -لعّل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماضی التزامی )باشد(

 ماضی بعید )بود(

 ماضی استمراری )می(
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 مشق شب

 فی العبارات التالیه :« ان » عن قراءه  الخَطاءعیِّن -1

 تومن بیوم البعث فال یحزنک ظلم الظالمین : إنّ ان( 2نسافر إلی جزیره کیش بالطائره ! : أن                                 ان( نرید 1 

 اهلل غفور رحیم : إنّ فان( من یتب إلی اهلل توبه نصوحا 4النجاح ینزل من السماء جاهزا : أنّ                              ان( ال تحسب 3 

 لتکمیل الفراغات : الخطاعین -2

 أنّ –( قل : ..... اهلل قادر علی ..... ینزل آیة : إنّ 1

 أنّ –: إنْ ( ..... تحسن إلی والدیک فاعلم ....... اجرک علی اهلل 2

 أنْ –( ........ الذین آمنوا یجب علیهم .......... یصلوا خمس مرات فی الیوم : إنّ 3

 أنْ -( هل تصدق ....... الدالفین تستطیع ........ ترشدنا إلی مکان غرق السفن؟ : أنّ 4

 التنصب ما بعدها :« ان » عَیِّن -3

 ( أنفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم ال بیع فیه2ن ال قیمه لها عند اهلل        (قدم لآلخره من عمل خیر الن االسماء و العناوی1 

 ( علی العاقل ان الیتدخل فی مواضع یعرض نفسه للتهم 4( هذه هی شریعة الحیاة : ان تحسن الی الناس یحسنوا إلیک                    3

 « :التمنی » عیِّن عبارة تدل علی -4

 (کأن إرضاء جمیع الناس غایه ال تدرک 2(یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا                                                       1 

 ( عسی أن تکرهوا شیئا و هو خیر لکم4(لعل الموده تستقر بین جمیع الناس فی العالم                                     3 

 «هو الفاعب  إبراهیم أنَّو ظنوا  مُکسَّرةًأصنامهم  شاهَدوالمّا رجع الناس :» ی التحلیل الصرفی للکلمات التی تحتها خط ف الخطاعیِّن -5

 نکره –مشتق و اسم مفعول  –مفرد للمونث  –( مکسرة : اسم 2«           مُشاهده » مزید ثالثی و مصدره  –للغالبین  –( شاهدوا : فعل ماض 1

 جامد معرف بالعلمیه  –مفرد للمذکر  –( إبراهیم : اسم 4( أنَّ : من الحروف المشبهه بالفعل و غیر عامل                                       3

 عربی یازدهم + تست واژگان ) مامان لغت پرس (  1( حفظ لغات             سال یازدهم : درس 1

 عربی یازدهم + تست واژگان ) مامان لغت پرس ( 1سال دوازدهم : درس                                         

 سال دهم 2و  1دوازدهم : درس  -سال یازدهم                                         

 ( متن درس 2

 

 امروز  تست انتهای جزوه 5( حل 3

 411تا  395و    372تا  376/ سال دوازدهم :  225تا  221و    213تا  211( حل تست های کتاب عربی جامع  : سال یازدهم : 4

 111تا  93( حل تست های درس منزلگاه بعدی دین زندگی جامع . تست 5

 عربی یازدهم 1سال یازدهم : درس 

 عربی دوازدهم 1سال دوازدهم : درس 


