


گروه آموزشی ژیوار

:تهیه و تدوین
رضا طورانی

عربی: درس

: موضوع
جمله ی بعد از اسم نکره

(جمله ی وصفیة)



عربی یازدهم5قواعد درس 
رشته ی انسانی

جمله ی بعد از اسم نکره
( جمله ی وصفیة)



از آنجا که این درس کاامً  وابتا ه باه درس
معرفه و نکاره مای باشادا بایاد باه صاور  

.مخًصه بر این مبحث مروری داش ه باشی



 ه اسم نکره اسمی است که در هیچ یک از دس
پس بارای. بندی های انواع معرفه قرار ندارد

را شناخ ن اسم های نکره باید اسامی معرفاه
.به درس ی بشناسیم





:معارف عبارتند از 
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...علی ا فاطمة ا ایران ا البرز ا : اسم علم ( 3
«ال »اسم دارای ( 4
...الَّذی ا الَّ ی ا الَّذینَ ا مَن ا ما ا : اسم های موصول ( 5
...  هذا ا هذه ا ذلک ا : اسم های اشاره ( 6



نک اااااااااه

کره تنوین فقط زمانی می تواند نشانه ی ن
.باشد که؛ در اسمِ عَلَم نباشد



جملـــــــه ی وصفــــــیة 

م به جمله ای که پس از یک اسم نکره می آید و درباره ی آن اس
:  نکره توضیح می دهدا جمله ی وصفیه گف ه می شود

یُحِبُّ الخَیرَ  المؤمنُ إنتانٌ /   یَعشِقُ الجَمالَرأیتُ غزاال  
جمله ی وصفیه ومحً  منصوب        جمله ی وصفیه ومحً  مرفوع  



نک اااااااااه

«که»در ترجمه ی جمله ی وصفیها به حرف 
: نیاز داریم

را صدایی= یَدعونی إلی الصِدقِسمعتُ نداء  
مرا به صداقت فرا می خواندکهشنیدم 



چند مثال برای جملـــــــه ی وصفــــــیة 
(یدآهویی را دیدم که به زیبایی عشق می ورز)یَعشِقُ الجَمالَرأیتُ غزاال  

جمله ی وصفیة ومحً  منصوب  

(مردی آمد که کیفش را حمل می کرد)حمِلُ مَحفَََ َهجاءَ رَجُلٌ یَ
جمله ی وصفیة و محً  مرفوع

: نکااااااااااااا ه
در ترجمه ی جمله ی وصفیة؛

ماضی اس مراری= مضارع + ماضی



چند مثال برای جملـــــــه ی وصفــــــیة 

(ه بوددانش آموزی آمد که تکالیفش را نوش )کَ َبَ واجباتِهِجاءَ تلمیذٌ
جمله ی وصفیة و محً  مرفوع

:نکااااااااااااا ه

در ترجمه ی جمله ی وصفیة؛
ماضی بعید= ماضی + ماضی



چند مثال برای جملـــــــه ی وصفــــــیة 

فی فهم النُّصوصِیُتاعِدُنیاُفَ ِّشُ عن ک ابٍ 
جمله ی وصفیة و محً  مجرور

(کندبه دنبال ک ابی می گردم که مرا در فهم م ون کمک )

:نکااااااااااااا ه
در ترجمه ی جمله ی وصفیة؛

مضارع ال زامی= مضارع + مضارع



چند مثال برای جملـــــــه ی وصفــــــیة 

فَ َحَهُ اهللُ لِأولیائِهِمِن أبوابِ الجَنَّةِ بابٌالجِهادُ 
جمله ی وصفیة و محً  مرفوع

جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای )
(اولیائش باز کرده است

:نکااااااااااااا ه
جمله ی وصفیة پس از یک اسم نکره می آید ولی لزوما  

از نیازی نیتت که به آن چتبیده باشد و بًفاصله پس
.اسم نکره بیاید



چند مثال برای جملـــــــه ی وصفــــــیة 

(ش زیاد استک ابی را خریدم که برگه های)أوراقُهُ کثیرةٌإش َرَیتُ ک ابا  
جمله ی وصفیة و محً  منصوب

:نکااااااااااااا ه
جمله ی وصفیةا جمله ای است که پس از یک اسم نکره 

می آید و لزوما  نیازی نیتت که یک جمله ی فعلیة باشد
بلکه می تواند یک جمله ی اسمیة نیز در این نقش قرار 

.بگیرد



چند مثال برای جملـــــــه ی وصفــــــیة 

یَحمِلُ غُصنا شَجَرَةٍعَلَی طائرٌجَلَسَ 
جمله ی وصفیة و محً  مرفوع

(پرنده ای که شاخه ای را حمل می کردا بر روی درخ ی نشتت)
:نکااااااااااااا ه

گاهی اوقا  در جمله چند اسم نکره وجود دارد که باید 
توجه داشت که جمله ی وصفیة به کدامیک از اسامی 
.نکره برمی گردد و آن از راه ترجمه امکان پذیر است



نکـــــــــــــته 
ش ا باید توجه داشت که نقش هایی مانند خبر را که یک نق1

اصلی در جمله های اسمیة می باشد را با جمله ی وصفیة 
:اش باه نگیریم

هر یک از ما به کاری اقدام می کند: یَقومُ بِعَمَلٍمِنّا کُلُّ واحدٍ
مب دا          خبر

یَنفَعُ اآلخَرینَ فی المُج َمَعِعَمَلٍکُلُّ واحدٍ مِنّا یَقومُ بِ
جمله ی وصفیة و محً  مجرور 

هر یک از ما به کاری اقدام می کند که به دیگران در جامعه سود می رساند



نکـــــــــــــته 
که؛ ا تفاو  بین جمله ی وصفیة و جمله ی حالیة در این است2

ی جمله ی وصفیة به توصیف یک اسم نکره می پردازد ول
.جمله ی حالیة به توصیف یک اسم معرفه

یَحمِلُ غُصنا عَلَی شَجَرَةٍ طائرٌجَلَسَ 
اسم نکره              جمله ی وصفیة و محً  مرفوع

(پرنده ای که شاخه ای را حمل می کردا بر روی درخ ی نشتت)

یَحمِلُ غُصنا عَلَی شَجَرَةٍ الطائرُجَلَسَ 
اسم معرفه                   جمله ی حالیة

(پرنده بر روی درخ ی نشتت در حالی که شاخه ای را حمل می کرد)



تتت

ری هنر سراس(: )الجملة الوصفیة)عَیِّن ما فیه توصیفٌ للنکرة *
98)

و هو غائبٌ عنّا مُنذ سنة « حامدا »الف ا اُحِبُّ أن أزورَ 
(  ع)« إبراهیم»ب ا الکعبة الشّریفة بناء مقدّس بناه 

عارفا  و هو قد اس فاد من لغة القرآن فی « حافظ»ج ا عُرف 
أبیاته

رعة کان یش غل فی المز« منصورا »ما عرفت « صادق»د ا اُسرة 
معه



تتت

(98سراسری انتانی : )بالجملةموصوفا عَیِّن المفعول *

الف ا أشکرک یا ربّی بأن حتَّنت خَلقی
ب ا قد یأکل ال ّمتاح فریتة أکبر من فمه

ج ا سجِّل هدفک و إذهب إلیه بقوّة و إرادة
د ا أ تعرف طائرا  ینقر جذوع األشجار لصُنع العشّ



تتت

فی « الماضی اإلس مراری»عَیِّن مضارعا  یُمکن أن یُعادل *
(98سراسری انتانی : )الفارسیة

الف ا سَنجد برنامجا  لک یُعینک فی دروسک کلّها
ب ا شاهد ُ مناظر فی طریق التّفر یُعجبنی جمالُها

قائقج ا العاقلُ یَت َشیر الصادقَ فی اُموره ح ّی یُقَرِّبه من الح
د ا بعضُنا یُحَدِّثُ بکلّ ما یتمع بها و هذا عمل غیر صحیح



تتت

(97سراسری ریاضی : )عَیِّن الجملة الوصفیة*

الف ا التعملوا عمً  تخافون أن یعلمه اهلل
ب ا تجرّع العَماء آالما  کثیرة فی حیاتهم العلمیّة

ج ا أ لیس فی هذه الشّرکة موظّفٌ الئق لحلّ المتألة
د ا یرید الرّئیس أن یکرّم شخصا  أکثر شأنا  من اآلخرین



تتت

(96سراسری تجربی : )جملة عَیِّن الوصف *
م الف ا فی ک اب المتلمین إشارا  علمیّة قد اک شف العل

حقیق ها
ن خبیر ب ا إس عنتُ فی الصّید بأحد ساکنی الجزیرة و هو إنتا

بالمتالک
میل ج ا الشّمس غربت و ظهر القمر و له أشعّة فضّیّة مع منَر ج

جدّا 
عی أن د ا الیعجبنی اإلنتان الم حلّی بزینة الدّنیا حین الیت

ی حلّی بالمکارم المعنویّة



تتت

(96سراسری زبان : )جملة عَیِّن النّعت *

الف ا اُشکروا أصدقاء مخلصین یُبعدونکم عن الضًّل
ب ا رسمتُ فی دف ری صورةَ سحابة جمیلة فی التّماء

وم ال لمیذج ا زَیَّنَت ال لمیذا  صفهنّ بمصابیح ملوّنة بمناسبة ی
البًدد ا أمضینا اُسبوعین کاملین فی إحدی المناطق فی شمال



تتت

(96سراسری هنر (: )صفة)فیه نعت لیسعَیِّن ما *

الف ا شاهد ُ صدیق ی فی شارع کان قریبا  من بی نا
ب ا علیک أن ت ناول أطعمة یح اج إلیها بدنک و روحک
لهمج ا شجِّعوا أوالدکم علی القیام باألعمال الحتنةا فهذا خیر
د ا صَدَمَ نی فی طریق المدرسة سیّارة و هی کانت لِحَملِ 

المَرضَی



تتت

(96سراسری خارج از کشور : )جملة عَیِّن النّعت *

مةالف ا الجبن عار فاج نبها ألنّک التنجو من خطراته العَی
ب ا إنّ العصفور طائر نشیط یبنی عشّه فوق األشجار

ج ا الت غیّر حالة قوم إلّا أن یُغیّروا عاداتهم التّیّئة
د ا العافیة عطیّة مخفیّة فإذا فُقِدَ  ذُکِرَ 



تتت

(98کانون فرهنگی آموزش : )موصوفا عَیِّن إسم النکرة *

الف ا هُم وَجَدوا طریقة  لِحَلِّ مَشاکلهم
ب ا عَلَینا أن النَع َمِدَ عَلَی أشخاصٍ النَعرِفُهم

ج ا مَن یُحاول کثیرا  یَصِل إلی أهدافِه
د ا یَجِبُ علی المُ کلِّم أن یکونَ عامً  بما یَقول



تتت

ارسیّة؟ أیّ عبارةٍ تُ َرجَمُ علی شکل الماضی اإلس مراری فی الف*
(98کانون فرهنگی آموزش )

الف ا یُعجِبُنی عیدٌ یفرحُ فیه الفقراءُ
ب ا أقراُ ک ابا  یُتاعِدُنی فی فهم النَّصِّ

ج ا إش ریتُ الیومَ قمیصا  فی التّوقِ قد رَأی ُهُ من قبل
د ا شاهَد ُ فی المتجدِ صُوَرا  یَ َجَلَّی فیها إتّحادُنا



تتت

ون کان: )فیها جملةٌ تَصِفُ النّکرةلیتتعَیِّن العبارة الّ ی *
(98فرهنگی آموزش 

الف ا عالِمٌ یُن َفعُ بعلمِهِ خیرٌ مِن ألف عابدٍ
لتّامیّةَ ب ا للثّورةِ اإلسًمیّةِ شبابٌ یُحاوِلونَ أن یُحَقِّقوا الغایا  ا

لإلسًمِ
یرُهُج ا عَلَیکَ أن تَقومَ بکُلِّ أمرٍ فی وق ه المُناسبِ الیُنتَی خ

د ا لَن یَت َطیعَ أحدٌ أن یُنقِذَ الکَذّابین عَلَی کذبِهم



تتت

:یَصِفُ النّکرةفعلٌعَیِّن عبارة  یوجَدُ فیها *

الف ا إنّما المؤمنونَ إخوةٌ فأصلِحوا بَینَ أخَوَیکُم
ب ا القُرآنُ دس ورٌ لِحیاتِنا الیومیّة نُطیعُه

ج ا الغزالةُ حیوانٌ لونُ عَینَیها جمیلٌ
د ا إن تُطالِع کُ ُبا  مفیدة  تَفهَم کُلَّ الموضوعِ


