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عربی دوازدهم1قواعد درس 
مشترک بین همه ی رشته ها

نواسخ 





ینِ  ینَـَـــًـ: منصوب

ـُـــٌـ  انِ   ونَ: مرفوع



مقاربه 
اده ، مبتدا را به اسم خود تغییر نـا  دفعل 

برِ مرفوع می كنند، خبر را با عنوان خ
خود، منصوب می نمایند

ناقصه 
نواسخ

مشبّهة بالفعل
داده، مبتدا را به اسم خود، تغییر نـا حرف 

خبر را بـا عنـوان. منصوب می كنند
خبرِ خود، مرفوع می نمایند

الی نفی جنس



افعال ناقصه كه در عربی یازدهم با آنها آشنا شدید 
: عبارتند از 

ـ( تا وقتی كه)ـ مادا َ ( شد)ـ صارَ ( بود ) كانَ 
ـ ( شد)ـ أصبَحَ ( نیست ) ـ لیسَ 

(پیوسته)مازالَ 



و امّا آنچه که امروز تحت عنوان نواسخ با آنها آشنا می 
: شویم عبارتند از

حروف مشبهة بالفعل
و

حرف الء نفی جنس 





:  شكل در جمله می آید2اسم حروف مشبهة بالفعل به 

(همانا علم مفید است) مفیدٌ العِلمَإنَّ : اسم ظاهر ( 1

(  همانا تو مؤمن هستی)مؤمنٌ كَإنَّ: ضمیر ( 2



:  شكل در جمله ظاهر میشود3خبر حروف مشبهة بالفعل به 

( ای كاش شادمانی دائمی باشد)دائمٌ لیتَ السُرورَ : مفرد ( 1

( شاید گنهكار ، توبه كند) یتوبُلَعَلَّ المُذنِبَ : جمله ( 2

(گویا تو در مسجدی )فی المسجدِكَأنّكَ : شبه جمله ( 3



نكته 

نیست ـ اسم حروف مشبهة بالفعل هیچگاه ضمیر مستتر1
. چون این كلمات ، فعل نیستند 

ـ از آنجایی كه حروف مشبهة بالفعل بر سر جمالت2
مایر اسمیه می آیند، هر گاه مبتدا در این جمالت از نوع ض

فعل در منفصل مرفوع باشد و بخواهیم از حروف مشبهة بال
ایر آن جمالت استفاده كنیم باید این ضمایر را به ضم

: متصل منصوب تبدیل كنیم 
إنَّهُ تلمیذٌ هُوَ تلمیذٌ 



به« ما»ـ هر گاه پس از حروف مشبهة بالفعل ، حرف 3
د كهبیاید، آن را از عمل باز می دارصورت چسبیده به آن

: گویند « بازدارنده»به معنی « مای كافّه»به آن 

یدٌ مفلصَّبرُاإنَّما مفیدٌالصَّبرَإنَّ   
اسم إنّ و منصوب     خبر  إنّ و مرفوع           مای كافه    مبتدا و مرفوع     خبر و مرفوع



افه ـ هنگامیكه مای كافّه به حروف مشبهة بالفعل اض4
ز شود این حروف، می توانند بر سر جمله ی فعلیه نی

: بیایند 

(  مندانبندگانش،  دانش[ میان]فقط می ترسند از خدا، از ) مِن عباده العلماُُ  اهللیَخْشَیإنّما 
فعل      مفعولٌ به

«  فقط»ادات حصر است و در ترجمه به معنی «  إنّما»ـ 5
.می باشد



سـمش ـ خبر حروف مشبهة بالفعل نیز می تواند بر ا6
:مقد  شود

یُسراًمَعَ العُسْرِإنَّ   
خبر مقد  انّ و محالً مرفوع       اسم مؤخر إنّ و منصوب 

رَجُالًفی الدّارإنَّ 
خبر مقد  إنّ و محالً مرفوع           اسم مؤخر إنّ و منصوب 



كه ـ گاهی در تست های حروف مشبّهة بالفعل دیده شده است7
مثالً گفته می شود؛

وجود دارد؟« تخمین»و یا « ظن»الف ـ در كدا  گزینه 
دارد« كَأنّ»جواب گزینه ای است كه 

وجود دارد؟( رجا ـ امید داشتن)« ترجّی»ب ـ در كدا  گزینه 
دارد« لَعَلَّ»جواب گزینه ای است كه 

وجود دارد؟( آرزو)« تمَنّی»ج ـ در كدا  گزینه 
دارد« لَیتَ»جواب گزینه ای است كه 



؛«لعلَّ»و « لیت»ـ خبر 8

ی در صورتیكه مضارع باشد، به صورت مضارع التزامالف ـ
: ترجمه می شود

مِن نَو ِ الغَفْلَةِیَستَیقِظونلیتَ المسلمینَ 
بیدار شوندای كاش مسلمانان از خواب غفلت 

خردورزی كنیدشما ( امید است)شاید : عقِلونَلَعَلَّكُم تَ



ی یا ماضب ـ و اگر فعل ماضی باشد، به صورت ماضی بعید
:التزامی و یا ماضی استمراری ترجمه می شود

إلی كال ِ معلّمنا المُشفقاستَمَعنالَیتَنا 
گوش كرده بودیمكاش به سخن معلّم دلسوز خود 

درجات عالیةاكتَسَبوالَعَلَّ الطّلّابَ 
ندبه دست آورده باشامید است كه دانش آموزان نمرات باالیی 

می كرددوریكاش ناصر از تنبلی : عَن الكَسَل ابتَعَدَلَیتَ ناصراً 



حرف الی نفی جنس



ند حرف الُ نفی جنس را به این علت چنین نامیده ا
.كه؛ همه ی افراد یك جنس را نفی می كند

:مثال

هیچ مردی حاضر نیست : ال رَجُلَ حاضرٌ
همه ی افراد این جنس را نفی/ یعنی؛ حتی یك مرد هم حضور ندارد )

(می كند



؛«اسم الی نفی جنس»چند نكته راجع به 

ـ اسم الُ نفی جنس، فقط به صـورت اسـم ظـاهر در 1
(تیعنی؛ ضمیر بارز و یا مستتر نیس)جمله می آید 

اشـد و ـ اسم الُ نفی جنس، مبنی بر فتح و نكره می ب2
نمی گیرد« تنوین »یا « ال »هیچگاه 

ـ معموالً در ترجمه ی جملـه ای كـه دارای الُ نفـی 3
ی استفاده مـ« نیست. . . .  هیچ »جنس است از اسلوب 

. شود
ـ هیچگاه خبر الی نفی جنس بر اسـمش مقـدّ  نمـی4

.شود



:شكل در جمله می آید4خبر الُ نفی جنس به 
(ست هیچ شمشیری بُرنده تر از حق نی)مِن الحقِ أقطعُال سیفَ : مفرد ( 1

(نمی رساندسود( لجوج ) هیچ نصیحتی به ستیزه گر )تَنفَعُ العَنودَال نصیحةَ : جمله ( 2

(هیچ مردی در خانه نیست)فی البیتِال رَجُلَ : شبه جمله ( 3

( هیچ خدایی جز اهلل موجود نیست)ال إلهَ إلّا اهللُ : محذوف ( 4
إلّا اهلل[موجودٌ ] إلهَ ال : در اصل چنین بوده است

خبر محذوف الُ نفی جنس 

إلّا باهلل  [ موجودٌ ] وال قُوّةَ [ موجودٌ ] ال حولَ 
إلّا ذوالفقار[ موجودٌ ] إلّا علی و السیفَ [ موجودٌ ] ال فَتَی 



تست

سراسری )(: عاملغیر « ال»عَیِّن حرف )النفی « ال»عَیِّن *
(94ریاضی 

التُفَكِّر فی شُؤونِ اآلخَرینَ! الف ـ یا عاقل
ب ـ  فَالتَجعَل باطِنَ حیاتِكَ مُعادِالً لِظاهرِ حیاتِهِم

ج ـ فَال أحَدَ إلّا و عِندَهُ مَشاكِل فی باطِنِ حیاتِه
د ـ الیَعلَمها أحَدٌ إلّا اهلل تعالی



تست

:عَیِّن الحرف الّذی جاُ لِبیانِ الظّنّ و التَخمین*
هو الفاعل فَأحضَروهُ( ع)الف ـ ظَنّوا أنَّ إبراهیم 

ب ـ لَعَلّ الظَّنَّ الیُغنِی عَن الحَقِّ شیئاً  
!ج ـ كَأنَّ فی حقیبَتِكَ فَأساً یا مُسافِرُ

!د ـ یا لَیتَنا كُنّا مَعَكَ یا حسین



تست

(98یسراسری تجرب: )عَیِّن الكلمةَ الّتی تُكَمِّلُ جملَةَ ما قَبلِها*
الف ـ إنَّ العِلمَ أحسنُ مِن المالِ

ب ـ  نَعلَمُ أنَّ للعالِمِ أصدِقاُ كثیرینَ
ج ـ ولكنّ لصاحبِ المالِ أعداُ كثیرینَ

د ـ هذا هو الفرق بینَ العِلمِ و المال



تست

:یُمكِنُ أن تَكونَ نافیة و ناهیة« ال»عَیِّن *
الف ـ التُفسِدوا فی األرضِ بَعدَ إصالحِها

أ التعلَم بِأنَّ اهللَ یَرَی! ب ـ  أیُّها اإلنسانُ
ج ـ البُدَّ أن الأكذِبَ فی حیاتی

د ـ ال أدخُل هذا الطّریق لِأنّه مملوٌُ بِاألشواکِ



تست

انی اختصاصی انس: )النافیة للجنس« ال»عَیِّن الصحیح عن *
(98خارج از كشور

الف ـ ال الیو  كیو  البعث، النعلم أسراره
ب ـ  ال فقر أسواَ مِن الجهل، یفنی عمرنا
ج ـ ال فصلُ كالربیع، األشجار فیه نضرة

د ـ ال قدرة أقوی مِن العقل، لِحَلّ مَشاكلنا



تست

(98یسراسری ریاض: )النافیة للجنس« ال»عَیِّن الصحیح عن *
الف ـ ال حیاٌُ و عفافٌ و أدبٌ إلّا لِعَقلٍ ثابتٍ

ب ـ  ال العِزَّةَ إلّا لِرَبِّنا الرَّحیم الّذی لَه كُلّ شَیُ
ج ـ ال أتَذَكَّر زمان ذهابنا إلی تلك الجولة العلمیّة

د ـ ال شَعبَ مِن شُعوب العالَم إلّا و لَه طریقةٌ للعبادة



تست

(98سراسری زبان : )وقوعَهالنَرجوعَیِّن ما *

ـ لعلّ الفوز حلیفك فی الدّنیا1
ـ كَأنّ الخیر ینزل علیك قریبا2ً
ـ لیتَ النّجاح یَتَحَقَّقُ فی حیاتك3
ـ یَدَّعی أنَّه كریم لكنّ الواقع الیُؤیّد ذلك4



تست

شور سراسری خارج از ك: )عن القیا  بالعملالنّهیعَیِّن ما فیه *
98 )

ـ ال نَجاح و ال فوز لمن یُریدهما بال جهد و عمل1
ـ ال حیلة لنا إلّا التّمسّك بالعمل و اإللتزا  بالعهود2
ـ ال تَبلغون بأقوالكم آمالَكم، فإنّ الهمّة دواؤكم3
ـ ال تَغتَرّوا بما لَدَیكم، فربّما یزول فی لحظة4



تست

سراسری: )عَیِّن مضارعاً لیسَ معادالً لإللتزامی الفارسیّ *
(  98ریاضی

نناـ اُمِرنا بِأن النَغضَب، ولكنّنا نغضب، وهذا األمر شائع بی1
اثیلـ لعلّ اإلنسان یعرف الحضارات مِن خالل الكتابات و التم2
رأسهـ كأنّ هذا الجبل أعلی مِن بقیّة الجبال، لیتنی أصعد إلی3
جة ـ لیتنا نقرأ آراُ عدّة كُتّاب حول هذا الموضوع لنأخذ نتی4

صحیحة



تست

(89سراسری تجربی : )النافیة للجنس« ال»عَیِّن *

ـ أال كلّ شیُ غیر اهلل باطل1
ـ ال أعلم أنّ أخی هل نَجَحَ فی اإلمتحان أ  ال2
ـ هو و اُسرته فقراُ ال أغنیا3ُ
ـ ال عجب أنّك نجحت، ألنّك درستَ جیِّدا4ً



تست

(86ی سراسری ریاض: )النافیة للجنس« ال»عَیِّن الصحیح فی *

ـ هذا شاعرٌ جلیل ال تاجر نشیط1
ال شكّ فی إنتظار الحقّ: ـ قُلتُ لزمیلی2
ـ ال یذهب المؤمن إلی مجالس السو3ُ
ال إنفاق األموال إلّا فی سبیل اهلل! ـ أیّها الغنی4ّ



تست
:فی إستخدا  الحروف المشبّهة بالفعلالخطأعَیِّن *

إنّ فی هذه المدرسة طالباً : ـ فی هذه المدرسة طالب مثالیّ 1
مثالیّاً

 باللّغة العربیّةكَأنَّ أنتم تتكَلّمونَ: ـ أنتم تتكَلّمونَ باللّغة العربیّة 2
لقدیمةَ إنَّ اآلثارَ ا: ـ اآلثار القدیمة تُؤَكِّدُ إهتما  اإلنسان بِالدّینِ 3

تُؤَكِّدُ إهتما  اإلنسان بِالدّینِ
وقتِلیتَ الطالبَ یُدرِکُ قیمة ال: ـ الطالبُ یُدرِکُ قیمة الوقتِ 4


