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(1)معرفه و نکره ـ ترجمه ی فعل مضارع 



عربی یازدهم4قواعد درس 
رشته ی انسانی

( 1)معرفه و نکره ـ ترجمه ی فعل مضارع 
( فعل مضارع منصوب)



بخش اول درس 

معرفه و نکـــــــره



معادل معرفه و نکره در زبان فارسی
در زبان فارسی، واژه هایی است که « معرفه»معادل 

.  می نامیم« شناس»اصطالحاً آنها را 
...دانش آموز ـ  کتاب ـ لباس ـ : مثل

در زبان فارسی، واژه هایی است که در « نکره»و معادل 
.می نامیم« ناشناس»اصطالح آنها را 

...  یک دانش آموز ـ کتابی ـ یک لباسی ـ : مثل



در ترجمه ی فارسی« نکره»نشانه های واژه های 

ی به هنگام ترجمه ی اسم های نکره در زبان فارسی، یک
از نشانه های زیر را در آن اسم، می بینیم؛

...دانش آموزی، کتابی، : در انتهای کلمه« ی»ـ حرف 
یک دانش آموز، یک : در ابتدای کلمه« یک»ـ واژه ی 
...کتاب، 

ش یک دان: ـ گاهی نیز هر دو نشانه با هم به کار می روند
...  آموزی، یک کتابی، 



در زبان فارسی« ی»انواع 
نواع باید توجه داشت که در زبان فارسی، فقط یکی از ا

، یای نکره نامیده می شود و انواع گوناگون «ی»
«  ی»وجود دارد که نباید آنها را با « ی»دیگری از 

:ستنکره اشتباه گرفت که در زیر به آنها اشاره شده ا
...خوبی، بدی، : مصدری« ی»ـ 
...خوردنی، پوشیدنی، : لیاقت« ی»ـ 
...شیرازی، تهرانی، : نسبت« ی»ـ 



انواع معرفه در زبان عربی

ی نوع معرفه در زبان عربی وجود دارد که در کتاب درس6
نوع از معارف اشاره شده است ولی از 2شما فقط به 

ع آنجا که در بحث موصوف و صفت، به بقیه ی انوا
ه معرفه نیز نیاز داریم، در اینجا به همه ی انواع معرف

.اشاره می شود





:معارف عبارتند از 

ضمایر ( 1
:  اسم نکره ای که به یک اسم معرفه اضافه شده باشد ( 2

الطالب کتابکَ  ـ قَلَم
...علی ـ فاطمة ـ ایران ـ البرز ـ دماوند ـ : اسم عَلَم ( 3*
«ال »اسم دارای ( 4*
به معنی؛ )الّذی ـ الَّتی ـ الَّذینَ ـ مَن : اسم های موصول ( 5

...ـ ( به معنی؛ چیزی که، آنچه)ـ ما ( کسی که، آنکه
...هذا ـ هذه ـ ذلک ـ : اسم های اشاره ( 6



اسامی آدم ها، : اسم های عَلَم

...شهرها، کشورها و 



:«ال»اسم های دارای 

دارد معرفه است« ال»هر اسمی که 

...المدرسة ـ الطالب ـ المعلِّم ـ : مثل



نکتـــه

که تنوین است و از آنجا« ال»می دانیم که متضاد 
معرفه محسوب می شود، پس « ال»هر اسم دارای 

ن نیز می توان نتیجه گرفت که؛ هر اسم دارای تنوی
.اشدنکره است البته با این شرط که اسم عَلَم نب

از هم اسم های عَلَم حتی اگر تنوین داشته باشند ب
.  معرفه اند



ضمایر



ضمایر منفصل
هی         ـ 4هو             -1
هماـ 5هما           -2
أناـ 13هنَّ             ـ 6هم             -3
نحنُـ 14أنتِ          -10أنتَ            -7
أنتماـ 11أنتما          -8
أنتنَّ                 ـ 12أنتم           -9



ضمایر متصل
ـها         ـ 4ـه              -1
ـهماـ 5ـهما           -2
ـیـ 13ـهنَّ             ـ 6ـهم             -3
ـناـ 14ـکِ          -10ـکَ            -7
ـکُماـ 11ـکُما          -8
ـکُنَّ                 ـ 12ـکُم           -9



نکته

ک کلمه ضمایری که متصل به خود فعل هستند، به عنوان ی

.  ی مجزّا و معرفه به حساب نمی آیند

ذهبوا ـ کتبتم ـ تخرجان: مثل



معرفه به اضافه



ه شرط معرفه به مضاف بودن این اسـت کـ
: مضاف الیه نیز معرفه باشد

ـــهــکتابـیومٍکلُّ 
نکره     نکره               معرفه     معرفه





اسم اشاره

دورنزدیک

مونثمذكرمونثمذكر

تلک ذلک هذههذا : مفرد 

تانِکَ ـ تَینِکَ ذانِکَ ـ ذَینکَ هاتانِ ـ هاتَینِهذانِ ـ هذَینِ : مثنی 

اولئکَ اولئکَ هؤالءهؤالء : جمع 



نکتــــه

اسم اشاره هرگز مضاف واقع نمی شود و کلمه ای که 
می آید،  « ایّتُها»و « ایّها»پس از اسم اشاره و همچنین 

: داشته باشد اگر« ال»در صورتیکه 

هذا الطالب ـ أیُّها المُعَلِّم : مشتق باشد، صفت است
میذةهذا الرَّجُل ـ أیَّتُها التل: جامد باشد، عطف بیان است



مَن    ال  یَعلَمُعَلِّممن : برای عاقل
/ما   تقولُ  اَعلَمُما : برای غير عاقل (   مشترك)موصول  عام 

یُسَبِّحُ اهللَ ما فی السَّماواتِ واألرضِ

الّتی         الّذی :مفرد 
اللّتانِ ـ اللّتینِاللّذانِ ـ اللّذینِ:  خاص  مثنی 
الّذینَ                     اللّاتی :     جمع 

مؤنث مذکر



نکته
رای ـ در صورتی که یک اسم نکره دارای صفت باشد، ب1

ترجمه ی آن، می توان یای نکره را یا به موصوف داد
:دبه ترجمه های جمله ی زیر توجه کنی. یا به صفت

سَمِعتُ صَوتاً عجیباً  
یک صدای عجیبی را شنیدم ـ صدایی عجیب را شنیدم ـ

یدم صدای عجیب را شنیدم ـ یک صدایی عجیب را شن
ـ یک صدای عجیبی را شنیدم 



نکته
ـ در جمله های اسمیة در صورتی که خبر از نوع مفرد2

واژه ، اگر آن خبر یک(یعنی؛ خبر یک اسم باشد)باشد 
:ودی نکره باشد معموالً به صورت معرفه ترجمه می ش

دانش گنج است: العِلمُ کَنزٌ 
تیم ما بَرَنده است : فَریقُنا فائزٌ 



نکته
پس از / ... ( الّتی / الّذی ) هر گاه اسم های موصولِ خاص ـ 3

که » نای اسمِ معرفه بیایند، معموالً نقشِ صفت پیدا می کنند و مع
در اکثر مواقع به هنگام ترجمه، آن اسم . در جمله می دهند« 

:معرفه به صورت نکره ترجمه می شود
ُجاء فی مدرستنا یُدَرِّسُ جَیِّداًالّذیالمعلّم
به مدرسه ی ما آمد، خوب درس می دهدکهمعلّمی
َتِ ذَهَبوا إلی أعماق المُحیطِ لَیالً، شاهَدوا مِئاالَّذینَالغَوّاصون

یئَةِیَنبَعِثُ ضَوؤُها مِن األسماكِ المُضالَّتیالمَصابیحِ المُلَوَّنَةِ



نکته
ـ هرگاه در جمله ای یک اسم نکره بیاید و همان اسم 4

تکرار شود، می توان اسم دوم را که « ال»دوباره همراه 
یا « این»است به همراه اسم اشاره ی « ال»معرفه به 

:ترجمه کرد« آن»
جَنبَ صاحِبِهااألفراسُکانَت . أفراساًرَأیتُ 

.کنار صاحبشان بودندآن اسب ها. را دیدماسب هایی



بخش دوم درس 

( 1)ترجمه ی فعل مضارع 
(فعل مضارع منصوب ) 



(14و13و7و4و1)صیغه های فاقد ضمیر بارز ( 1

: افعال خمسه ( 2
ـ ( 11و8و5)ـ تَفعَالنِ ( 3)ـ یَفعَلونَ ( 2)یَفعَالنِ 

(10)ـ تَفعَلینَ ( 9)تَفعَلونَ 

( 12و 6)صیغه های مبنی ( 3

: دسته تقسيم می شوند3صيغه های فعل مضارع به 



:  فعل مضارع مرفوع 
ب فعل مضارع در حالت عادی یعنی زمانی که ادوات نص
وع یا جزم بر سر آن نیامده باشد، مرفوع می باشد و مرف

:  بودنش به یکی از سه حالت زیر است

مهضحرکتدر صیغه های فاقد ضمیر بارز ، با ( 1
انتهای آندر

اعرابثبوت حرف نوندر افعال خمسه،با(2
ی هیچگاه ظاهر فعل تغییردر صیغه های مبنی،( 3

نمی کند



: فعل مضارع منصوب 

یاید هر گاه یکی از حروف ناصبه بر سر فعل مضارع ب
:آنرا منصوب می کند که عبارتند از 

ـ( تا اینکه )ـ کَی ( هرگز ) ـ لَن ( که)أن 
(  تا) ـ حتّی ( تا اینکه)ـ لِکَی ( برای اینکه)لِـ 



:  اشدمنصوب شدن فعل مضارع به یکی از سه حالت زیر می ب
:  هایشفتحه در انتحرکتدر صیغه های فاقد ضمیر بارز با ( 1
 َعَلَی المؤمنینَ حَرَجٌ ( لِکَی الیکونَ)لِکیالیکون

( دتا اینکه بر مؤمنان سختی نباش) 
:در افعال خمسه ، با حذف حرف نون اعراب از آخرش( 2
 المؤمنونَ لَن یَکذِبوا مِن أجْلِ زَخارِفِ الدُّنیا

(مؤمنان هرگز دروغ نخواهند گفت به خاطر زر  و زیور دنیا)
:هیچ تغییری اتفاق نمی افتددر صیغه های مبنی،( 3
 ِحاوَلَت الطّالباتُ أن یَجتَهِدنَ فی سبیلِ النَّجاح

( دانش آموزان تالش کردند تا در راه موفقیت بکوشند)



نکتــــــــــــــــــــــه

. ـ ادوات نصب ، جزء حروف به حساب می آیند1

رد، برای اینکه راحت تر بتوان ادوات نصب را به خاطر سپـ 2
: بیت زیر را حفظ کنید 

إذَنأن و لَن ، کَی،  لِـ ، لِکَی ، حتّی ،
پسرم  بدو برو در رو بزن



نکتــــــــــــــــــــــه
می ـ برای ترجمه ی فعل مضارع منصوب از فرمول زیر پیروی3

:کنیم
مضارع= فعل مضارع ( +«لَن»به غیر از )همه ی اوات ناصبه *

التزامی 
دبرو= حَتّی یَذهبَ=لِکَی یَذهبَ=کَی یَذهبَ=لِیَذهبَ=یَذهبَأن

وف در این بخش باید توجه داشته باشیم که؛ به ترجمه ی حر
.هیچ کاری نداریم

نخواهد رفت= یَذهبَ لَن:   مستقبل منفی  = مضارع + لَن *



نکتــــــــــــــــــــــه

بر سر فعل مضارع منفی می آید و« أن»ـ گاهی اوقات حرف 4
:إدغام می شود« ال»با حرف « أن»حرف 

ألّایَذهَبَ=الیَذهب + أن 

ل می ناصبه که بر سر فع« لـ»ـ در زبان عربی عالوه بر حرف 5
.نیز وجود دارد که بر سر اسم می آید« لـ»آید، حرف جر 

شکلِ حرفِ ناصبه و حرفِ جر وجود 2نیز به « حَتّی»ـ حرفِ 6
.دارد



تست

سراسری انسانی خارج : )معناه اسم اإلشارة« ال»عَیِّن حرف *
(98از کشور

المِظلّةالف ـ یَقفزُ السّنجاب الطّائر بِغِشائِه الخاصّ، هذا الغِشاء ک
الءب ـ اإلجابةُ قبل أن تسمع الکالم سمعاً جیِّداً مِن أخالق الجُه
یرةج ـ النَقدِرُ أن نَرَی جَناحَی الطّنان لِأنّ سرعة حرکة الطّنان کث

ن رَبِّهد ـ یا رَبِّ أعوذ بِک مِن قَلب الیَخشع کَأنَّ القلب یبتعد ع



تست

(96سراسری هنر: )عَیِّن العبارة الّتی فیها اسم نکرة*

الف ـ الَّذینَ یحاولون، یَصِلونَ إلی ما فی ذهنهم بإذن اهلل
ب ـ المؤمنون ماداموا عَلَی الصّراط المستقیم، الیضلّون

ج ـ إنّ هذا غیر صحیح أن النستفید مِن النّعم اإللهیّة
د ـ رضی اهلل عنک یا أبی طالبٍ فی ما حکمت بیننا



تست

(98کانون فرهنگی آموزش: )فیها اسم نکرةماجاءَعَیِّن عبارةً *

الف ـ مِن أسبابِ هذا األمر هو تخریبُ الطَّبیعةِ بِیَدِ اإلنسان
یَرفَعُ النّاسُ رُؤوسَهُم لِرُؤیَتِهِ. ب ـ کُن مِثلَ القَمَرِ سَعیداً

ج ـ هذه ألوان لألشجار الجمیلة نَراها فی الطَّبیعةِ
د ـ رَأیَ المَلِکُ أنَّ النّاسَ مُجتمعونَ حَولَ قَصرِهِ قَبلَ خُروجِه



تست

(98کانون فرهنگی آموزش: )أقَلّعَیِّن ما فیه مِن المعارف *

الف ـ کانَ فرعون یعیشُ فی عصرٍ جاء موسی رسوالً 
ب ـ فی مازندران بحرٌ یجذبُ سُیّاحاً مِن کُلِّ مکان

ج ـ فی الشّارع طفلٌ، الطفلُ محمدٌ
د ـ إنَّ الجَوَّ فی أردبیل فی الشّتاء باردٌ جدّاً



تست

(98کانون فرهنگی: )فیها اسم نکرةماجاءعَیِّن العبارة الّتی *

الف ـ هناك رجلٌ یغرِسُ شجرة التُّفاحِ 
ب ـ تَحملُ شجرةُ الخُبزِ أثماراً فی نهایةِ غُصنٍ
ج ـ شجرةُ النِّفطِ شجرةٌ کسیاجٍ حول المَزارع

د ـ توجَدُ الغاباتُ الجمیلة مِن أشجار البلّوط فی إیران



تست

(98کانون فرهنگی آموزش: )عَیِّن العبارة الّتی فیها اسم العَلَم*

ما تَعمَلُ عندما تُواجِهُ الخَطَرَ؟! الف ـ یا منصورُ
ب ـ إنّ المَحمودَ هو الّذی یحمَدُ

العِلمُ صَیدٌ و الکِتابَةُ قَیدٌ: ج ـ قالَ أحدُ المَعصومینَ
د ـ الصّادِقُ هو الّذی یَصدُقُ فی کُلِّ مَجالٍ



تست

(98کانون فرهنگی آموزش : )عَیِّن اسماً نکرةً یُتَرجمُ معرفةً*

الف ـ الموعظةُ الحسنةُ قَیِّمَةٌ لِجَمیع النّاسِ 
ب ـ أرسَلنا إلی فرعونَ رسوالً فَعَصَی فرعونُ الرَّسولَ

ج ـ ذلک المُسلِمُ یَغرِسُ غَرساً لِیَأکُلَ مِنه مِسکینٌ
د ـ الیُشاهَد وَجهٌ فی هذه الصّورة الّتی رَأیناها



تست

ش کانون فرهنگی آموز: )عَیِّن الفاعلَ نکرةً و المفعول معرفةً*
97)

ة الف ـ إشتَری حمیدٌ کتاباً حولَ القصص القرآنیّة الجمیل
ب ـ سَمِعَ الطّالبُ المُشاغب إنشاءَ مِهران فَــتَنَبَّهَ

ج ـ شَرَحَ لَنا القَضیَّةَ اُستاذٌ فی جامعةِ طهران
د ـ قَد جَعَلَ اهللُ فی شَهر رمضان خیراً کثیراً



تست

(97کانون فرهنگی آموزش : )عَیِّن المعرفة فی ما تَحته خطٌ*

المُرسَلینَ نوحٍالف ـ کَذَّبَت قومُ 
مسجداً فی قریةٍمُحسِنٌب ـ أحدَثَ رَجُلٌ 

مُجتهِدٌ یَغرِسُ أشجاراًفلّاحج ـ هذا 
عَلَی راحَتِهِساهِرةٌد ـ اُمُّ علیٍّ 



تست

فیها ما یُعادل المضارعَ اإللتزامیَّ فی الیوجَدُعَیِّن عبارةً *
:الفارِسیّة

تُبِ الف ـ اُریدُ أن أذهبَ إلی المکتبةِ العامّةِ لِأستَعیرَ بَعضَ الکُ
العِلمیّةِ

ب ـ کانَ أوالدُنا النَّشیطونَ قَد إجتَمَعوا لِیَتَکَلَّموا مَعَنا حَولَ
مَشاکِلِهِم الدِّراسیّةِ

دِهِم ج ـ هؤالء اآلباءُ المُشفِقونَ لَن یَنسَوا مَسؤولیَّتَهُم تجاهَ أوال
فی المَجتمَع

نَ و د ـ إنَّ القُرآنَ یَأمُرُ المُسلِمینَ ألّایَسُبّوا مَعبوداتِ المُشرِکی
الکُفّارِ أبَداً



تست

:عَیِّن المُستَقبلَ المَنفیَّ مِن حیثُ المَعنَی*

الف ـ إنَّ اهللَ الیُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتَّی یُغَیِّروا ما بِأنفُسِهِم
ب ـ مِن صِفاتِ المُؤمِنِ أنَّه لَن یُسرِفَ فی األکلِ و الشُّربِ
ج ـ قالَت األعرابُ آمَنّا قُل لَم تُؤمِنوا وَلکن قولوا أسلَمنا

هِد ـ إذا قَدَرتَ عَلَی عَدُوِّكَ فَاجعَلِ العَفوَ عَنهُ شُکراً لِلقُدرَةِ عَلَی



تست

سوفَ یَنتَشِرُ السَّالمُ إذا هدأت»: عَیِّن الصَّحیحَ فی النَّفی*
«األطماع

.......الف ـ لَمّا یَنتَشِر السَّالم إذا 
.......ب ـ لَن یَنتَشِر السَّالم إذا 

.......ج ـ سوف لَم یَنتَشِر السَّالم إذا 
.......د ـ سوف لَن یَنتَشِر السَّالم إذا 



تست

:عن الباقییَختلِفُ« اللّام»عَیِّن *

الف ـ الُبعِدَ تلمیذاتی عن التَّکاسُلِ إجتَهَدتُ کثیراً
یع فی ب ـ فی فصل الخَریفِ یَقطِفُ المُزارِعونَ ثِمارَ األشجارِ لِلبَ

السوق
ج ـ لِکُلِّ فصلٍ ثالثةُ أشهُرٍ

د ـ إجتَنِب الشَّرَّ فهو خیرٌ لَکَ



تست

(97سراسری: )فیه مِن الحروف النّاصبةلیسَعَیِّن ما*

الف ـ اُریدُ أن أتکلّم مع والدك لِاُدرك مشاکلک فی الدّراسة
ب ـ إبتعِد عن أن تَبدَأ بِکالمٍ و عملٍ قبلَ أن تتأمّل فیهما

یحةج ـ النّساء العالِمات إنَّهُنَّ الیغفلنَ عن تربیة أوالدهنّ الصَّح
ها معاًد ـ أنا أصبرُ قلیالً حتّی تصل إلَیَّ فی الدّروس ثُمّ ندرس



تست

انون ک: )فعلٌ له معنی المضارع اإللتزامیّالیوجَدُفی أیِّ جوابٍ *
(97فرهنگی آموزش 

الف ـ یَجِبُ عَلَی المتکلّمِ أن یَعملَ بِما یَقولُ
إلی هَدَفِهکثیراً یَصِلْب ـ مَن یُحاوِلْ

ج ـ تَعَرَّفَ العُلَماءُ عَلَی سِرِّ أسماكٍ تَساقَطَت مِن السَّماء
دّرسد ـ یُجیبُنی الطُّلّاب عَن أسئلةٍ تُعَیِّنُ مقدارَ تَقَدُّمِهِم فی ال



تست

رهنگی کانون ف: )أکثرعَیِّن العبارةَ الّتی فیها الفعل المضارع*
(98آموزش 

رِّقَهُمالف ـ طَلَبَ االُستاذُ أن یَجلِس کُلُّ واحدٍ منهُم فی زاویةٍ لِیُفَ
داًتَعَلَّمنا درساً جَیِّ: ب ـ عاهَدَ الطُّلّابُ عَلَی أن الیَکذِبوا و قالوا

ج ـ لِکَیالتَحزَنوا عَلَی ما فاتَکُم
د ـ نَحنُ تَعَلَّمنا درساً لَن نَنساهُ أبداً



تست

م مَعَنا کُرة القَدَ......... زَمیلی مصدوم، فَـ»: عَیِّن الصحیح للفراغ*
(97کانون فرهنگی آموزش )«   فی المَلعَب غداً

الف ـ لَم یَلعَب
ب ـ مالَعِبَ
ج ـ سَنَلعَبُ
د ـ لَن یَلعبَ



تست

قَبلَ »: کَم فعالً یُتَرجَمُ إلی المضارع اإللتزامیّ فی هذه العبارة*
 الصَّداقة، وفاتِها أوصَتنی اُمّی أن نُشَکِّل فریقاً ثقافیّاً و نَمُدّ جُسورَ

«لَن أنسَی تلکَ اللّحظات أبداً
الف ـ واحد
ب ـ إثنان
ج ـ ثالثة
د ـ أربعة



تست

کانون : )«لَن»شکلُه عند النّفی بزیادة الیَتَغَیَّرُعَیِّن الفعل الّذی *
(97فرهنگی آموزش 

سالمیّالف ـ یَأتی یومٌ فی السِّلمِ و الحُبِّ فی کلِّ بالد العالَم اإل
ب ـ العِلمُ و الدّینُ جناحانِ یَرفعانِ اإلنسانَ فی المُجتمعِ

تُعطینَ األبناء و البنات کلّ شیء راغبةً! ج ـ یا اُمُّ
د ـ إنَّ المُؤمنات یُحَدِّثنَ اآلخرینَ بِکالمٍ جمیلٍ دائماً



تست

یُنقذَنا ... .....هذا الرجُل یستطیع »: عَیِّن الصحیح لتکمیل الفراغ*
(97کانون فرهنگی آموزش )« من الغرق فی هذه البحیرة

الف ـ لَن
ب ـ إن
ج ـ مَن
د ـ أن



تست

ئاً و هو شیأن تُحِبّواوَ عَسَی »: فیما اُشیرَ إلیه بخطٍّالخطأعَیِّن *

«شرٌّ لَکُم
الف ـ النَرَی تغییراً فی آخِرِهِ

ب ـ مَزیدٌ ثالثیٌّ بحرفٍ واحدٍ
ج ـ یُعادِلُ المُضارعَ اإللتزامیَّ فی الفارسیّة

د ـ مضارع منصوب بِأن



تست

:مِن الحروف الناصبة« حَتّی»عَیِّن *

الف ـ سَالمٌ هی حَتّی مَطلَعِ الفَجرِ
لمَساءب ـ هذانِ الفَلّاحانِ یَشتَغِالنِ فی المزرعةِ مِن الصَّباحِ حَتّی ا

ی المَشاکِل ج ـ إنتَخِب صدیقاً وفیّاً لِنَفسِک حَتّی التَبقَی وحیداً ف
د ـ کاتِمُ العِلمِ یَلعَنُهُ کُلُّ شیءٍ حَتّی الحوت فی البَحرِ



تست

:عن البقیّةتختلف« اللّام»عَیِّن حرف *

بب عَمَلِه الف ـ ذَهَبَ األخُ األصغرُ إلی األخِ األکبرِ لِیَعتَذِرَ إلیه بس
القَبیحِ

 المُستَقیمِب ـ أرسَلَ اهللُ النَّبیَّ بِالبَیِّناتِ لِیَهدِیَ النّاسَ إلی الصِّراطِ
قَبلج ـ لِبِناءِ المُستَقبَلِ المُضیءِ عَلَیکُنَّ أن تُحاوِلنَ أکثر مِن

د ـ إنّما یُریدُ اهللُ لِیُذهِبَ عنکُم الرِّجسَ أهلَ البَیتِ


