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كلمه اى است كه جانشىن اسم ظاهر مى شود و از جهت عدد و جنس با آن مطابقت مى كند.

انواع ضمىر

مّتصل        منفصل 

ها ه  ــ  ــ  إىّاها  إىّاه      هي  هو 
هما هما  ا  ا  إىّاهما  إىّاهما     هما  هما 
هّن هم  ن  و  إىّاهُنّ  إىّاهم     هنَّ  هم 
ِك  كَ  ـ ى  إىّاِك                  َت          ِت ـ إىّاكَ     أنِت  أنَت 
كُما كُما  تما  تما  إىّاكما  إىّاكما    أنتما  أنتما 
كُّن كُم  تنّ  تم  إىّاكنَّ  إىّاكم   أنْـُتنّ  أنتم 

        ي               ُت          إىّاَي           أنا  
         نا               نا           إىّانا        نحن 

                     منصوب أو مجرور                          مرفوع            منصوب         مرفوع 

رس الثاني الدَّ

دانستىم كه 

ضمىر

التذكار )2(
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انواع
اسم موصول

بعد  جملٔه  کمک  به  آن  معنی  كه  است  مبهم  موصول،اسمى  اسم 
از   خودش مشّخص می شود.

عاّم

خاّص

»َمن« عاقل 

 اّلتي  مؤنث  

مفرد               مثنى             جمع

اّلذي اللذاِن مذكر 
»اللذىِن«

اّلذىَن

الالتي اللتاِن 
»اللتىِن«

»ما« غىرعاقل 

اسم  از  بعد  كه  است  شبه جمله اى  ىا  و  جمله  موصول:  صله 
موصول مى آىد و ابهام آن را برطرف مى كند؛ مانند:

ماواِت و ما في االٴرِض.  ِللّه ما في السَّ  .  َأْحترُم الّذي ىقول الْحقَّ

دانستىم كه 

موصول
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دانستىم كه 

انواع بناءانواع اعراب

كه  است  كلمه اى 
عالمت اعراب آن، 
متناسب با موقعىت 
جمله، تغىىر كند.

كه  است  كلمه اى 
حركت آخر آن در 
مختلف،  ىط  ا شر

ثابت باشد.

مبنىمعرب

انواع كلمات مبنى

حرففعلاسم

رفع
ـُــٌـ

نصب
ـًـ ـَـ

جّر
ـ ــٍ ـِ

جزم
ـْـ ـ

ضّم
ـُـ ـ

فتح
ـَـ ـ

كسر
ــِـ

سكون
ـْـ ـ

1ــ ضمىر
2ــ اشاره 

3ــ موصول
4ــ شرط1

5  ــ استفهام

حروف: همه آنها 1ــ ماضى:  همه  صىغه ها
2ــ امر: همه صىغه ها
3ــ مضارع:  دو صىغه
                  جمع مؤنث

1ــ »  اسم شرط  « را در درس هفتم خواهىم آموخت.

معرب و مبنى
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دانستىم كه 

جمله اى است كه معموال ً با فعل آغاز مى شود.

اركان جمله فعلىه

فعل               فاعل

    الزم             متعّدى

انواع فعل

                                                   فعل                     فاعل                   مفعول               فاعل     فعل 

.»  » جاء الحقُّ اسم ظاهر:  

الُمْؤِمنون َىْعبدون اللَّّه. ضمىر بارز:  

 اكُتب التمرىَن )أنَت(. ىا عليُّ ضمىر مستتر: 

مفعولٌ به
ُه اإلنساَن. َخَلَق الّلّ اسم ظاهر: 

اللُّه ىَـنُْصُرَك. ضمىر بارز: 

جمله فعلىه

انواع 
فاعل
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دانستىم كه 

خبر مقّدم

گاهى خبر بر مبتدا مقدم مى شود مخصوصاً زمانى كه: 
خبر شبه  جمله و مبتدا اسمى نكره باشد.

كتاٌب  .    هناكَ     كتاٌب  .  فى المحفظِة 
خبر مقّدم       مبتداى مؤّخر خبر مقّدم         مبتداى مؤّخر 

1ــ ظرف: قىد مكان و قىد زمان در زبان فارسى

العلُم نافٌع.

مبتدا           خبر

جمله اى است كه معموالً  با اسم آغاز مى شود.

اركان جمله اسمىه

الطالُب جالٌس.    مفرد   

الطالُب ىَقَرُأ الكتاَب.    جمله     انواع خبر 

جاّر و مجرور: الكتاُب في الَمحَفظِة.     شبه جمله  
ظرف1: الكتاُب هناَك.      

جمله اسمىه

                                                   فعل                     فاعل                   مفعول               فاعل     فعل 
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أنَت ِعطُر الىاَسمىِن

َدمَعةُ الَفَرح

في الَمسجِد
حابِة كالَم الـّرُسوِل االٴَكرِم)ص( َو هو ىَـنَْصُح  في ىوٍم ِمن االٴىّاِم َسِمَع َأحُد الصَّ

َدَقِة. ُعُهم على الصَّ الُمسِلمىَن و ىُـَشجِّ
 

في البىِت
تَـُه  غىِر و شاَهَد فىه َحصىَرُه الُمنَْدِرَس و َجـرَّ  إلى كُوِخِه الصَّ حابيُّ َجَع الصَّ لّما َرَ

َدَقِة. َّه ال ىَْقِدُر على إعطاِء الصَّ الَْخَزفّىَة َحِزَن كثىرًا على أَ  ن

وُر الـُمِبـىـْن َهـا  الـنُـّ ُـّ الـعـالَـمـىـْنأى إلٰـِه  ِمــْن 
ـراُط الـُمسَتـقىـْم فـي َضمىـِر الـّصالحىـْنو  الصِّ
فـي ُقـلـوِب الـعاِشقىـْنَأنْـَت ِمـْصباُح الـَىـقىـْن
الىـاَسمىـْنَأنْـَت نَبـٌض     فـي القلـوْب ِعطـُر  َأنْـَت 
الـَحـنـىـْن زاَد  لىـْنكُـلَّمـا  لَـَك ىـا ابْـَن الُمـرَسَ
    الـمـؤِمـنىـْنبٱْسِمـَك الُحْلـِو   َهـَتـْفنـا ولـيَّ ىــا 
َدْوماً فىـَك  َحلُْمنا  ِسنىـْنَقد  نْـَتـظَـرنـاَك  ا   َو
ٍل بــَعـْد بَــْعـَد َجـْوِر الظـاِلمـىْنتَْمـالٴُ االٴرَض 
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الةِ بعَد الصَّ
ماِء و ُدموُعُه جارىٌة ِمن َعىَنْىه: َرفََع ىََدىِْه إلى السَّ

 َر ِضىُت  ُق بِه في َسبىِلَك وَ   لكّني ىا َربِّ ََّك تَْعلَُم أنّي ال َأمِلُك ما َأتَصدَّ  إن اللُّهمَّ
 ِرضاَي َصَدقًة في َسبىلَك.  َمْن َشَتَمني و ظَلََمني فأَطلُُب ِمنَك أْن تَجَعَلَ َعْن كُـلِّ

باِح في الصَّ
خاطََب الرسوُل )ص( الُمسلمىَن و قاَل:

َقِبَل اللُّه َصَدَقتُه و  َق ِبعرِضِه و قد   َأَحَدكم َقْد تَصدَّ لََقد َأخبََرني َجبَرئىُل بأنَّ
ْضواِن. َرُه بالـرِّ بَشَّ

هذه  فَـَرٍح  َدْمَعُة  َّها  إن َعىناه…  فَدَمَعْت  الـّر سوِل )ص(  َقْوَل    حابيُّ الصَّ َسِمَع 
َة! الَمـرَّ

َأِجْب عن االٴسئلةِ التالىةِ: 

1ــ متى نَهِتُف باسِم اإلماِم الُمنتظَِر؟

2ــ ماذا ىفعل اإلماُم عند ظهوِره؟

َجَع إلى كوِخِه؟  لّما َرَ حابيُّ 3ــ لماذا َحِزَن الصَّ

4ــ بماذا َأْخبَر جبرئىُل الـّرسوَل )ص(؟
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امالٴ  الفراَغ بالكلمة المناسبة:

بوا إلى الّلِه بُمواساةِ إْخوانِكم.  تَقرَّ

رأُس اإل ىماِن اإلحساُن إلى الّناِس.

َمْن الَىـْرَحِم الّناَس الَىرَحْمه الّلُه.

الفاعل، ضمىر مستتر

........................

الفاعل، ضمىر بارز

.......................

الفعل الالزم
.............

المفعول، اسم ظاهر
...................

المفعول، ضمىر مّتصل
.....................

الفاعل، اسم ظاهر
..............

1

2

3

4

5 6
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أَ كمِل الجدوَل التالَي حسَب اآلىاِت  :

 َو َرفَْعنا   الّذي َأنَقَض ظَْهـَرَك   و َوَضْعنا َعنَك ِوْزَرَك       َألَْم نَشَر ْح لَك َصْدَرَك  

لَك ِذكَرَك …

فاعل          فعل مضارع        فعل مزىد     مفعول به                                        ضمىر مّتصل        فعل مبنى    فعل معرب
ضمىر بارز

………………………………………
……………
……………
……………

……………
……………

……………
……………

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

……………
……………
……………

……………

   
فاعل

ضمىر مستتر

َضْع في الفراِغ الفاعَل المناسَب مّما بىَن القوَسىِن:

) الطالُب، الطالبُة، الطالبةَ ( 1ــ َصَدَقت... في َحدىِثها. 
)ي، َن، ـا( 2ــ ُاكُتبـ... دروَسِك. 

)الُحّجاُج، الُحّجاَج، الُحّجاِج ( 3ــ َوَصَل ... إلى مّكَة. 
) ـا، و، ىـ ( َمكتاِن تَسبَحـ ... ِن في الّنهِر.  4ــ السَّ
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عّىن الخبَر في الُجَمِل اآلتىةِ واذُكْر نوَعه:

1ــ االٴّمهاُت ساهراٌت على راحِة أوالِدِهنَّ  .
2ــ الفاّلحاِن ىَـزَرعاِن االٴرَض.

. )الفتح/10(    ىَـُد   اللِّه فوَق   أىدىهم   3ــ 
4ــ على الجداِر صورةٌ.

عّىن الُمراِدف والُمضاّد: )=، ≠ (

زاَد ..... نََقَص راج   الِمصباح ..... السِّ الّساهر ..... الّنائم 
لَّما ..... ِعنَدما  الَجْور ..... الَعْدل  َماَلٴَ ..... أفَرغَ 

َدوماً ..... دائماً الَفَرح ..... الُحْزن    َشَتَم ..... َسبَّ
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ــ اگر خبِر مبتدا فعل نباشد براى ترجمٔه فارسى آن معموال ً از اشتقاقات فعل ربطى 
»است« استفاده مى كنىم:

التالمىُذ َأَمُل الُمستقبَِل: دانش آموزان امىد آىنده هستند.
ْدِق: نجات در راستگوىى است. النَّجاُة في الصِّ

للترجمة
اقرأ العباراِت التالىَة ثّم َعّىْن تَرجمتَها الصحىحَة:

 ِمْن ىَوِم الَجْوِر على الَمظْلوِم« 1ــ »ىَـْوُم العدِل َعلَى الظالِم َأَشدُّ
الف( روز دادخواهى از ستمگر سخت تر از روز ستم بر ستمدىده است. 
ب( روز دادخواهى از ظالم دشوارتر از روز ستم بر مظلوم خواهد بود. 

خاء« 2ــ »المؤِمُن َصبُوٌر ِعنَْد البالِء، َشُكوٌر ِعنَْد الـرَّ
الف( مؤمن به هنگام سختى صبر پىشه مى كند و به هنگام آساىش شكرگزارى مى كند. 

ب( مؤمن به هنگام سختى شكىبا و به هنگام آساىش شكرگزار است. 

3ــ »الَجّنُة تَْحَت َأقْداِم اال ّٔمهاِت«
الف( بهشت زىر پاى مادران جاى گرفت. 

  ب( بهشت زىر گام هاى مادران است. 
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لِلتَّرجمة إلى الفارسّىةِ بعباراٍت مألوفةٍ:

٭ الِغىبَُة ُجْهُد العاجِز.

٭ أكبَُر الَْعْىِب َأْن تَعىَب ما فىَك ِمثْلُُه.
  ُجهد: تالش

أن تعىَب: كه عىب به شمار آورى 

الف( با توّجه به معناى آىات زىر، كدام كلمه مى تواند جاى خالى را پر كند؟

َمر / 53(  )تَْقَنطوَن ــ تَْقَنطوا ــ ِاقَنطوا(             )الزُّ  ال…ِمن َرحَمِة اللِّه. ـ    1ـ
  ــ از رحمت خداوند نومىد نشوىد.

مَس (     )ىونس /   5( ـ الشَّ مِسـ  ـ الشَّ مُسـ   )الشَّ  هُـَو الّذي َجَعَل… ِضىاءً     ـ    2ـ
  ــ او كسى است كه خورشىد را روشنى بخش قرار داد.

ـ كُما(           )البقرة /   264( ـ كُمـ      )َكـ   واال ٴَذى        التُبِطلوا َصَدقاِتـ… بالَمنِّ ـ   3ـ
  ــ صدقات خود را با منت گذاشتن و آزار رساندن باطل نكنىد.

ب( ترجمۀ آىات زىر را بنوىسىد:

     ــ ………………………………………    )طه / 47( بََع الُهدى  الُم على َمِن اتَـّ   والسَّ ـ   1ـ
ـ …………………………………… )البقرة / 284(    ـ  ماواِت و األرِض      ِللِّه ما في السَّ ـ    2ـ
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