
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کالس : بعدینکاتی مهم در مورد جلسه 

 سیزدهمجلسه 

 



 آنچه که گذشت * 

 نکره ) سال یازدهم ( –معرفه ( 1

 یازدهم ( –مشتق ) سال دهم  –جامد ( 2

 ) سال یازدهم ( جمله وصفیه( 3

 انواع فعل ماضی ) سال یازدهم (( 4

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

 نواسخ ( 6

 

 ( 99تست واژگان / ریاضی « . ) نجح سعید فی المسابقه و حصل علی الجائزة الذهبیه ، فهو الفائز ...! :» . عین الصحیح للفراغ 1

 (االولی4                                     ( الواحد3                                      ( االول2                                        ( االحد1

 ( 99) تست واژگان / هنر « : الجرارة » عن  الخطا. عین 2

 ( ینتفع بها فی األعمال الزراعیة 2                                                                                            ( هی الة تساعد المزارعین  1

 ( تجر نفسها علی االراضی الزراعیة4                                                                                          ( تستخدم فی المزارع عادة 3

 ( 99فیه المعادل للمضارع االلتزامی الفارسی : )  تست ترکیب قواعد و ترجمه / هنر . عین ما لیس 3

 ( یا اصدقاء ؛ یجب أن تکونوا من المتوکلین حتی ال تیاسوا 2                                       ( یحذر الشرطی المسافرین أال یقتربوا من األماکن الخطرة 1

 ( یجمع التالمیذ مع معلمیهم یومیا لیتعلموا العلم 4                                               بوا من هذه الحفره النها خطرة( یا ایها االطفال ؛ ال تقر3

 ( 98) تست ترجمه / سراسری :  الخطا. عین 4

 ( إن اللحظات ال تأنی متأخرة أو متقدمه ،: لحظه ها نه دیر می آیند نه زود 1

 ی وقتها ،: بلکه آن ها در زمان خودشان می آیند ،( بل إنها تاتی ف2

 ( ولکننا نحن الذین نصل متاخرین أو متقدمین ،: ولی ما هستیم که دیر یا زود می رسیم3

 ( فیجب علینا أن نصلح أنفسها و ال ذنب للوقت : پس ما خودمان را اصالح می کنیم زیرا زمان مقصر نیست 4

 ( 98) تست ترجمه / سراسری « : سالما و یحمینا من شرور الحادثات  لیت ربنا الکریم مال الدنیا» . 5

 ( امید است که پروردگار کریم ما دنیا را از آرامش پر کند و ما را از بدی حادثه ها حمایت کند .1

 ( ای کاش پروردگار کریم ما دنیا را از آرامش پر میکرد و ما را از بدی های حوادث حمایت میکرد .2

 بزودی 

 ویژه ثبت نام جدید ها 

 تدریس مبحث جامد و مشتق ) مباحث تابستون (

 



 پروردگار بخشنده دنیا را از سالمتی پر کرده بود ومااز بدی های حوادث حفظ می شدیم .( کاش 3

 ( شاید خداوند بخشنده دنیای ما را از سالمتی پر کند و ما را از بدی های حادثه ها دور کند .4

 

 مجهول + نائب فاعل( فعل روش دوم ( فعل معلوم + فاعل + مفعول                       روش اول:  جمله فعلیه 

 زیر را به ترتیب طی میکنیم قدم  4برای تشخیص فاعل در جمله :  روش تشخیص فاعل. 

 

  : ضمنا .فعل نمی آید از  قبلبه هیچ عنوان  به سراغ فعل جمله می رویم ما قبل فعل را در نظر نمی گیریم زیرا فاعلقدم اول

 . دقت می کنیم فعل جمله معلوم باشد زیرا فعل مجهول فاعل ندارد 

  آن دسته از دوستانی که از سال هفتم تا یازدهم در مدرسه هیچ چیزی نیاموخته اند لطفا جدول زیر را مسلط شوید .  : توجه 

 ضمیر نام صیغه عربی صیغه جنس نوع
ترجمه 

 ضمیر
 ماضی

ترجمه 

 ماضی
 مضارع

ترجمه 

 مضارع

 غائب

 )سوم شخص(

 مذکر

 می نویسد یکتب نوشت کتب او ـه-هو للغائب مفرد

 می نویسند یکتبان نوشتند کتبا آن دو ـها-هما  للغائبینِ مثنی

 می نویسند یکتبون نوشتند کتبوا آن ها ـهم-هم للغائبینَ جمع

 مونث

 می نویسد تکتب نوشت کتبتْ او ـها-هی للغائبة مفرد

 می نویسند تکتبان نوشتند کتبتا آن دو ـها-هما  للغائبینِ مثنی

 می نویسند یکتبن نوشتند کتبن آن ها ـهن-هن للغائبات جمع

 

 

 مخاطب

 )دوم شخص(

 

 مذکر

 می نویسی تکتب نوشتی کتبتَ تو کَ-انتَ للمخاطب مفرد

 نویسیدمی  تکتبان نوشتید کتبتما شما دو تا کُما-انتما للمخاطبینِ مثنی

 می نویسید تکتبون نوشتید کتبتم شما کُم-انتم للمخاطبینَ جمع

 مونث

 می نویسی تکتبین نوشتی کتبتِ تو کِ-انتِ للمخاطبة مفرد

 می نویسید تکتبان نوشتید کتبتما شما دو تا کُما-انتما للمخاطبتینِ مثنی

 نویسیدمی  تکتبن نوشتید کتبتن شما کُنّ-انتن للمخاطبات جمع

 متکلم

 شخص( )اول
 مذکر و مونث

 می نویسم اکتب نوشتم کتبتُ من انا متکلم الوحده

 می نویسیم نکتب نوشتیم کتبنا ما نحن متکلم مع الغیر

 

 می باشد . فاعل،  ضمیر بارز داشته باشد آن ضمیر،  هرگاه فعل:  قدم دوم 

 فی مسابقه حفظ القرآن اشترکنالتلمیذات                                                       بقوة العقیدة یمتازونالمسلمون فی العالم 

 فاعل فاعل فعل فعل 
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 )است . فاعل،  فعلبعد از  اسماولین  اگر فعل جمله ضمیر بارز نداشت به دنبال اسم ظاهر می رویم معموال : قدم سوم )مهم    

 ترجمه فعل قابل تشخیص خواهد بود () البته می تواند مفعول هم باشد که با 

 الطعام تهضمالمعدة                                       الحیاة فی الغابات هذه تعیش                                    الی البحر الفساد ظهر

 

 اگر فعل جمله ضمیر بارز و اسم ظاهر نداشت ، فاعل ضمیر مستتر می باشد . :  قدم چهارم 

 الطعام                         تهضمالمعدة         

 

 

 

 

  1تذکر 

 الف ( 

 

 الی المکتبه            أخذتنی        معلمتی 

 

 استفاده می کنیم .« نون وقایقه » را به فعل متصل کنیم برای سهولت در تلفظ از حرف  « ی » : هرگاه بخواهیم ضمیر  تذکر 

 ( 99کنکور هنر « : ) نون الوقایه » . عین ما فیه 10

 ( یجب علیک أن تحسنی لمن لم تکن له قدره1

 ( بعض الطیور تبنی بیوتها فوق االشجار المرتفعه 2

 ( یرشدنی معلمی الرووف دائما الی تعلم العلوم النافعة3

 ( یا اختی ! إن تومنی بأن النجاح نتیجه أعمالک فحاولی 4

 

 

 فعل

    ـهن -ـهما  -ـهم / ـها  -ـهما  -ـه 

                کن –کما  –کم / ک  –کما  –ک 

 ـی / ـنا

 

ضمیر  فاعل فعل

 مستتر

 مفعول 

 

 مفعول

 

 جار و مجرور ی+   ن+   أخذتْ

نون  مفعول فعل فاعل ضمیر مستتر

 وقایقه
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 ناذنوب نااستغفرْ لِ نایا با ابا واقال

  تمرین کالسی 

 علی منضدتهِ  شیئاً  المودبُ  التلمیذُال یکتبُ   .1

 الجاهل من صداقة خیرٌ العاقل عداوةُ .2

 الصباحیة  الریاضیة یمارسونالمواطون  .3

 مطهراً سائالً القطِ لسانُ یُفرزُ .4

 من النباتات لکثیرالطلبة  علی الخواص االنسانَ الحیواناتُ قد دلّت .5

 

 مانند ( / لـ ) از آن ( / فی ) در ( / إلی ) سوی ( / علی ) بروی ( /  من) از ( / بـ ) به وسیله ( / کـحرف جر : :  2 تذکر (

 عن ) درباره (

  لعلماکـ     –   کالعلم                                      المدرسه         الی   –الی المدرسه 

 

 

  بهترین راه تشخیص در نظام جدید ترجمه می باشد .  ←مضاف الیه :  3تذکر 

 دین و زندگیاستادِ                          عربیکتابِ                                تهران  شهر

 

 

 

 

 حرف

 اسم

    ـهن -ـهما  -ـهم / ـها  -ـهما  -ـه 

                کن –کما  –کم / ک  –کما  –ک 

 ـی / ـنا

 

    ـهن -ـهما  -ـهم / ـها  -ـهما  -ـه 

                کن –کما  –کم / ک  –کما  –ک 

 ـی / ـنا

 

 جار و مجرور

 

 مضاف الیه

 

 مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه

مجرور به  جارومجرور

 حرف جر

مجرور به  جارومجرور

 حرف جر

 حرف جر حرف جر
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 مشق شب

 

 دهم هر سه رشته 5تا  1ب( درس                         سال دوازدهم هر سه رشته 2و  1کنکوری ها : الف ( درس  ( حفظ لغات             1

 سال دهم 5تا  1ب(  درس                                              سال یازدهم  2و  1درس الف( یازدهمی ها :                                         

 

 ( حل تست های قرار گرفته در مامان لغت پرس2

 

 مامان لغت پرس VIP( حل تست های قرار گرفته در گروه 3

 پیامک دهید .  09120409324 مان لغت پرس را تهیه کردید ولی هنوز وارد گروه نشده اید به شماره در صورتی که ما

 

 گرفتن درصدو حل تست آزمون قلمچی و گاج و سنجش ( 4

  عالی ← 75باالی 

  خوب ← 55باالی 

  متوسط ← 35باالی 

  فضعی ← 35زیر 

 

  خدمتی دیگر از استاد اکبری( 5

 دستیابی به هزار تست در کلیه دروس 

 رایگان استفاده کنید 

 عربی استاد  ←در گوگل سرچ کنید   .1

 وارد سایت تخصصی استاد اکبری شوید .2

 بخش آزمون های آزمایشی .3

 آزمون های قلمچی ، گاج ، سنجش  .4

  

 


