
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کالس : بعدینکاتی مهم در مورد جلسه 

نوزدهمجلسه 

 
  

 



 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

 نواسخ ) حروف مشبهه بالفعل (( 6

 جمله فعلیه( 7

 ( حال8

 مباحث عربی دوازدهم 

 ) الف( اسلوب استثنا ) روش کلی : 

 علیجاء القوم الّا 

  مثال 

 حامداً االفی صالة االمتحان  الزمالءالف ( حَضرَ  

 العلمَ  االیَنقُصٌ باالنفاق کل شیء ب(  

 وجهه الّاهالکِ کل شیء ،  هو الّا الهپ( ال  

 ثالث اَعین الّاباکیة یوم القیامة کلُ عینِ ج(   

 یرخص اذا کَثر اال االدبَکلُ و عاء د(  

 باهلل الشرکَالّا  الذنوبه( یغفر اهلل  

 

  دیآ یأَلّا بعد از آن فعل م یول دیآ یباشد و بعد از آن اسم م ی. إِلّا حرف استثناء م دیریإِلّا و أَلّا ) أنْ + ال ( اشتباه نگ:   1تذکر 

 أَلّا یمکنَ : که ممکن نمی باشد /  کند .   یم یو فعل را منف

 

 ذکر نشده باشد () اسلوب استثنائی که در آن مستثنی منه  : ب( اسلوب حصر 

 ال یُسْمَع الّا صوتٌ النبی                                ما رایتُ الّا علیًما جاء الّا علیٌ                                

 

 همستثنی من

 کل

 همستثنی من همستثنی من

 جز حرف استثنا غیر عامل



 نکته ترجمه 

ترجمه کنیم و قبل از مستثنی  در ترجمه این نوع مستثنی ) اسلوب حصر ( می توانیم جمله را با وجود آنکه منفی است ولی مثبت

 . ضمنا اگر بصورت عادی نیز ترجمه کنیم درست است فقط ، تنها استفاده کنیم . از واژه های 

 

 

 

 

 

  1تذکر  

مستثنی منه ذکر نشده است ( مستثنی هم می تواند منصوب و هم مرفوع باشد پس نتیجه می گیریم این نوع از اسلوب استثناء ) 

 چون مستثنی نوع قبل همیشه منصوب است . اگر مستثنی مرفوع بود همیشه نوع دوم است ) ادات حصر (

  

  2تذکر  

ی است . پس اگر جمله مثبت بود همیشه نوع مستثنی نوع اول جمالت هم مثبت و هم منفی می باشند ولی در نوع دوم همیشه منف

 اول است ولی اگرجمله منفی و یا پرسشی بود هر دو نوع می تواند باشد .
 

 تذکر ویژه 

نیز استفاده کنیم که همانطور که در گذشته گفته شد با واژه  انّمابرای ایجاد اسلوب حصر عالوه از مستثنی نوع دوم می توانیم از 

 ترجمه می شود .  های تنها ، فقط و ...

 راه موفقیت در زندگی فقط ایمان به خداوند است  ←انما االیمان باهلل هو طریق النجاح فی الحیاة  

 

 . عین ما فیه الحصر : 1

 المرتفعة إلّا األقویاء منا( ما صعدنا إلی الجبال 2                                                ( لم نشاهد األفالم من التفاز إال ما یفیدنا منها 1

 ( لم تبلع األسماک صغارها فی هذا الفلم إال سمکة واحدة4                                          ( ما أتذکر من أیّام طفولتی إال قصص أبی الجمیلة3
 

 . ال ییأسُ مِن روح اهلل إال القومُ الکافرون : 2

 ( از رحمت خدا هرگز ناامید نشدند به جز گروهی از کافران .2                              امید می شوند . ( تنها گروه کافران از رحمت خداوند نا1

 ( فقط گروه کافران هستند که از رحمت خدا ناامید می شدند .4                              .از رحمت خدا ناامید نشدند به جز گروهی از کافران ( 3
 

 حیاة زمیلتی إال النشاط األکثر علی رغم ظروفها القاسیة فی الحیاة  :  . ما شاهدتُ فی3

 ( در زندگی همکارم با این که شرایط زندگی اش دشوار شده بود ، چیزی به جز تالش زیاد به چشمم نخورد .   1

 ( با وجود شرایط نامطلوب در زندگی ، دوستم را تنها با فعالیت زیاد ندیدم .2

 ) مستثنی منه محذوف ( الف( ما فاز الّا الصادقُ

 

 

 ب( ما شاهدتُ فی المکتبه اال کاظماً

ج( ما درس العقاد اال فی المرحلة  

 االتدائیة

 

 کسی جز راستگو موفق نشد

 

 کسی جز راستگو موفق نشد

 
کاظم را دیدم در کتابخانه تنها  

 

 در کتابخونه کسی جز کاظم را ندیدم

 
عقاد به جز در مرحله ابتدایی درس 

 نخوانده است

 

در مرحله ابتدایی درس خوانده  عقاد تنها

 است

 



 همکارم فقط فعالیت بیشتر را دیدم با این که شرایط او در زندگی اش بسیار سخت بود .در زندگی ( 3

 ( در زندگی همکالسی ام با وجود شرایط دشوارش در زندگی ، تنها فعالیت بیشتر را دیدم . 4

 

 . عین عباره جاء فیها اسلوب الحصر : 4

 ( یفوزُ الناس فی الحیاة إال المتکاسل2                                                                                 ( لم یکن لنا عمل إال الدعاء1

 ( ما شاهد النبی فی المسجد إال جماعتین4                                                             ( قطع الفالح األشجار إال شجره خضراء3
 

 )مثبت(: إیجابیّا عیّن ما یُمکن أن یُترجم . 5

 !ما رجعَتَ المعلّمات یوم الخمیس إلی المدرسة إلّا أربعة( 2                                                المقاتلون أمام قائد الثّورة إلّا إثنین مِنهُم( وقف 1

 إلّا دینارین إثنین!( أعطینا المُحتاجین کل دنانیزنا 4                             إلّا العلماء الفُضالء( ما أولیاء اهلل من بین عباده المُخلصین 3
 

 )مثبت(: عیّن العبارة الّتی یُمکن ترجمتها إیجابیَّة . 6

 نفیه!إلّا من لّ یتکئ علی ( لّ یتّبع األخرین 2                                             إلّا األفراد القلیلین!( أطاع النّاس جمیعا الحاکمَ 1

 إلّا الکاظمین الغیظ!( نحن عِند الغضب لَفی خُسران 4                                  إلّا حدیثین من األحادیث!( تَلَونا األحادیث النبویّةکلّها 3

 

 « :  إنما » بمعنی « إال» عیّن . 7

 إلّا صدیقی المریض!( لم یُقَصِّر فی أداء التکالیف أحدّ 2                              إلّا کسب الثواب! ( لیس هدفنا من اإلنفاق فی الحیاة شیئا 1

 إلّا الفرصة !( کلّ شیءٍ فی هذا العالم یُمکن استرجاعه 4                    ال ینجح فی هذه الحیاة إلّا الّذین ال یُضیّون لحظة من عمرهم!( 3

 

 «  : إال » بَعد  عیّن العبارة الّتی تُحصُر اسم. 8

 لیس فی الضّیافة إلّا جارانِ و بغض األفرباء!( 2                                          إلّا واحداً منهم!( ما کان المدیر قد کلّم المُوظّفین 1

 إلّا ثالثَ مسافرینس!( ما نزل المسافرون من السّیّار 4                                                     إلّا قلیالً منهم!( الناس لم یعلموا یوم العطلة 3

 مشق شب

               لغات حفظ( 1

 دوازدهم 3 تا 1 درس متن بر تسلط( ب             دوازدهم سال 3 تا 1 درس(  الف:  ها کنکوری

 یازدهم 4 تا 1 درس متن بر تسلط( ب               یازدهم سال 4 تا 1 درس( الف:  ها یازدهمی 

 

 پرس لغت مامان در گرفته قرار های تست حل( 2

 

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

  شماره به اید نشده گروه وارد هنوز ولی کردید تهیه را پرس لغت مامان که صورتی در

 . دهید پیامک 78753731788

 

 استاد اکبریاز کتاب عربی جامع   887تا  866حل تست های (  4

 از کتاب عربی جامع استاد اکبری 884تا  887و حل تست های 

 تست 27جمعا : 


