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228ـ »ِاشترکت ........... في الجلسة ........... العائدین من المسابقات العلمّیة«. عّین الخطأ للفراغ اُلسلوب الحال:                            )سنجش 89(
     1( طّلب / االستقبال                                                          2( طالبة المدرسة / مستقبلة

     3( الطالبات / یستقبلن                                                         4( الطالبتان / و هما تستقبلن 
229ـ عّین الخطأ للفراغ: »وصلنا إلی الحفل .......... فلم یکن هناک مکان للجلوس!«                                              )سنجش 91 با تغییر(

     1( متأّخرات                         2( متأّخرة                             3( متأّخرتین                    4( متأّخرین
    قسمت سوم

230ـ عّین العبارة الّتي اُسلوب الحال فیها أقّل من الباقي:                                                                                           )سنجش 90(
     1( أجبت علی المعّلمة وحدي و أنا قلقة خائفة!                           2( نظرت إلی الکائنات و أنا أفّکر فیها مادحًا الخالق!

     3( استقبل السیّد المدیر الطّلب مبتسمًا و هو یشّجعهم!                   4( بدأ الفّلح یقطع هاتین الشجرتین و هما باسقتان قویّتان!
231ـ عّین الـ »واو« الحالیة:                                                                                                                  )سراسری تجربی 88(

     1( راجعت دروسي و أنا أحفظ قسمًا منها.                                  2( قلت: و اهلل، ما عملت عمًل إاّل لرضی الرحمن!
     3( أسرع الطالب إلی البیت ماشیًا و عاجًل.                                 4( وقفت في  الشارع و تأّملت في منظر جمیل!

232ـ عّین »واو« حالیة:                                                                                                                                          )مؤلف(
     1( أمرني والدي بالتشاور معه و االستفادة من تجاربه!                    2( قلت ألصدقائی ملتمسًا: و اهلل لسُت أنا المخطَئ!
     3( لن أستطیع أن أکون هادئًا و حولي اُناس جائعون!                     4( و الّذین یؤمنون باهلل ال ییأسون أبداً من رحمته!

تمییز

 مقّدمه  این بخش مربوط است به یکی دیگر از نقش های عربی؛ تمییز. ابتدا بیاییم با مفهوم و کارکرد این نقش آشنا شویم. در عربی یک سری 
اسم ها یا فعل هایی وجود دارد که خیلی کّلی و عام هستند و دارای نوعی ابهام. بعد این واژه ها غالبًا کلمه ای منصوب می آید که آن را مشخص تر 
می کند و ابهام را از بین می برد. به عنوان مثال به این عبارت نگاه کنید: »أنا أْفَضُل ِمْنَک: من از تو برتر هستم.« برتر بودن کّلی، عام و مبهم است 
و احتمااًل این سؤال مطرح می شود که از چه نظر؟ از نظر عقلی، از نظر علمی، از نظر مالی یا از نظر اخلقی؟ حاال در عربی بعد از واژه هایی 
مانند أفضل، کلمه ای منصوب می آید که منظور جمله را مشخص تر می کند و ابهام را از بین می برد. به کلمه ای که این کار را انجام می دهد تمییز 

می گویند: »أنا أفَضُل منَک أخالقًا: من از نظر اخالقی از تو برتر هستم« .
در ادامه با تعریف تمییز، ویژگی ها و انواع آن آشنا خواهیم شد.

)این جزوه از کتاب آموزش کامل عربی کنکور انتشارات شب افروز تألیف روح اهلل اصغری برداشته شده است.
)asghari.shabafrooz@gmail.com :ارتباط با مؤلف 

تمییز و ویژگی های آن
تمییز یک اسم جامد1 ، نکره و منصوبی است که پس از یک سری اسم ها و فعل ها می آید و ابهام موجود در آن ها را برطرف می کند. بنابراین تمییز 

در چنین ساختاری قرار دارد:

ـ اْشتََریُْت ِمْتراً ُقماشًا                 )یک متر پارچه خریدم(
        تمییز و منصوب )جامد و نکره(

ِة َثَمنًا        )طل از نظر ارزش و قیمت بیشتر از نقره است(. َهُب أْکثَُر ِمَن الِفَضّ ـ الذَّ
               تمییز و منصوب )جامد و نکره(

حاال این سؤال مطرح می شود که اسم ها و فعل های تمییزپذیر کدام اند؟ در بحث انواع تمییز دقیقًا گروه واژه های تمییزپذیر مشخص شده اند.
1 البته در بعضی مواقع تمییز می تواند مشتق هم باشد. 

جمله ی دارای اسم یا فعل تمییزپذیر + تمییز )اسم جامد، نکره و منصوب(
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انواع تمییز
دو نوع تمییز وجود دارد: 1ـ تمییز مفرد 2ـ تمییز جمله. هر کدام از این ها بعد از یک سری واژه های مشخص می آیند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

نوع اول؛ تمییز مفرد
تمییز مفرد تمییزی است که بعد از گروه واژه های زیر می آید: 

1ـ اسم های وزن: اسم هایی که برای سنجش وزن است؛ مانند: کیلو، ُطّن )تن(، ِغرام )گرم(، مثقال و ... . 
ـ اِْشتََریُْت ِغرامًا َذَهبًا           )یک گرم طال خریدم(

                تمییز و منصوب
2ـ اسم های مساحت: اسم هایی که برای اندازه گیری مساحت یا فاصله به کار می روند؛ مانند: ِمتر، ِذراع )نیم متر(، ِشبر )َوَجب( و ... .

ـ بِْعُت ِمْتَریَْن أْرضًا             )دو متر زمین فروختم(
             تمییز و منصوب

3ـ اسم های پیمانه: منظور اسم هایی مانند ُکوب )فنجان(، َصْحن )بشقاب(، قََدح )لیوان( و ... است.
ـ َشِربُْت ُکوبًا شایًا             )یک لیوان چای نوشیدم(

           تمییز و منصوب
4ـ اعداد: بعد از اعداد اصلی 3تا 10 و هم چنین بعد از اعداد اصلی 11 و 12 تمییز عدد می آید )در بخش بعد کامًل با مبحث اعداد عربی آشنا 

خواهید شد(. 
ـ َرأیُْت أَحَد َعَشَر طالبًا        )یازده دانش آموز دیدم(

                  تمییز و منصوب

نوع دّوم؛ تمییز نسبت یا جمله
تمییز زمانی از نوع نسبت یا جمله است که بعد از یکی از دو گروه واژه های زیر بیاید:

1ـ اسم تفضیل )که بر وزن أْفَعل است(: غالبًا بعد از اسم های تفضیل مخصوصًا واژه های أْکَثر، أَقّل، أَشّد، َخْیر )بهتر، بهترین(، أْفَضل، أْحَسن، أْکَمل 
و ... تمییز ـ یک اسم جامد، نکره و منصوب ـ می آید.

ْن َدعا إلی اهللِ﴾    )و چه کسی از نظر سخن بهتر است از کسی که به خدا دعوت می کند( ـ ﴿َو َمْن أْحَسُن َقْواًل ِممَّ
               تمییز و منصوب

ثًا               )طهران آلودگی اش از اصفهان بیشتر است( ـ َطْهراُن أْکثَُر ِمْن أْصَفهاَن َتَلوُّ
                            تمییز و منصوب

َن )خوب شد(، طاَب )خوب شد(، ساَء )بد شد(،  2ـ یک سری فعل های مبهم: مهم ترین و پرکاربردترین این فعل ها عبارتند از: َحُسَن )خوب شد(، َتَحسَّ
َم )پیشرفت کرد(، اِْشَتَهَر )مشهور شد(، َمَلَ )پر کرد(، اِْمَتَلَ )پر شد( و ... . زاَد )زیاد کرد( و اِْزداَد )زیاد شد(، َکُثَر )زیاد شد(، اِْرَتَفَع )باال رفت(، َتَقدَّ

بعد از این افعال ـ به خاطر این که کلی، عام و مبهم هستند ـ معمواًل تمییز می آید.
َم الطّلُب في هذا الصّف ِعلمًا         )دانش آموزان در این کلس از نظر علمی پیشرفت کردند( ـ تََقدَّ

                                تمییز و منصوب
میُن وزنًا             )این مرد چاق،وزنش کم شد( ـ نََقَص هذا الّرجُل السَّ

                            تمییز و منصوب
   چند جمله   در جملت زیر به واژه هایی که در نقش تمییز هستند توّجه کنید.

ـ ﴿و الّذیَن آَمنُوا أَشدُّ ُحبًّا هلل﴾.1  
ـ أنَا أْحَسُن حااًل الیوَم ِمّما ُکْنُت َعَلیِه سابِقًا.2  )جبران خلیل جبران(

ـ ِمْثقاٌل َذَهبًا أْغَلی ثََمنًا ِمْن ِکْیُلواٍت َحِدیداً.3 

1 »و کسانی که ایمان آورده اند محبت شان به خدا بیشتر است«. 
2 امروز حالم از آن چه قبًل بودم بهتر است. 

3 یک مثقال طل با ارزش تر از چند کیلو آهن است. 
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بِیُع فَتَْزداُد األرُض ُخْضَرًة و تُْصبُِح الغاباُت أکثَر جمااًل.1  )جبران خلیل جبران( تاِء یَأتِي الرَّ ـ بَْعَد الشِّ
ـ فََقْد ُکْنَت خیَر النّاِس زوجًا و أبًا و أطَهَرُهم لِسانًا و یََداً و أشَرفَُهم قلبًا و نَْفسًا، فَاْذَهْب إلی َربَِّک لِتَْلَقی َجزاَءَک ِعْنَده.2 )المنفلوطی(

ابهام در جمله و تمییز
عمومًا یکی از سؤاالت کنکور در این مبحث این است که کدام عبارت مبهم است و نیاز به تمییز دارد. در این مورد باید به یک نکته ی بسیار مهم 
اشاره کنم: گروه واژه ها ـ اسم ها و فعل هایی ـ که با آن ها آشنا شدیم، هرچند ماهیتًا و به طور بالقّوه تمییزپذیرند، اّما این به این معنا نیست که 
همیشه با تمییز ـ یک اسم منصوب ـ بیایند و یا این که بدون تمییز مبهم باشند. در بسیاری از جملت ممکن است اسم تفضیل یا فعل های مبهمی 
مثل زاَد، َکثَُر، اِمتَلَ و ... باشد و ابهامی هم وجود نداشته باشد! بنابراین برای تشخیص وجود ابهام و نیاز به تمییز بیشتر باید به معنای جمله توّجه 

کرد و میان گزینه ها به قضاوت پرداخت!

    نکته در ترجمه ی تمییِز نسبت )جمله( علوه بر استفاده از واژه هایی مانند »از نظِر ...، از جهِت ...«، بهتر است تا آن جایی که ممکن است به 
صورت سلیس تر و مأنوس تر، ترجمه کنیم. به عنوان مثال در ترجمه ی »أنَت أکثُر ِمنّي مااًل« بهتر است بگوییم: »مال تو از من بیشتر است« نه 
»تو از نظر مال از من بیشتری«!! یا در ترجمه ی عبارت »َحُسَن الطالُب ُخلقًا« نگوییم: »دانش آموز از نظر اخلق نیکو شد« بلکه بگوییم: »اخلق 

دانش آموز نیکو شد«.

1 پس از زمستان، بهار می آید. آن گاه سرسبزی زمین بیشتر می شود و جنگل ها زیباتر می شوند. 
2 ]تو[ بهترین مردم از نظر همسری و پدری بودی و پاک ترین آن ها از نظر زبان و دست و شریف ترین آنان از نظر قلب و روح. پس برو به سوی خدایت تا 

پاداشت را نزد او ببینی. 

تست   عّین العبارة الّتي ما جاءت فیها کلمة لرفع اإلبهام:                                                                                                           )سنجش 93(
1( قرأ الطّلب ُجمًل کثیرة في وصف العلم!                               2( اشتهر هذا الّرجل علمًا في مجال الفیزیاء!

3( هي أعلی مقامًا و علمًا بین زمیلتها!                                   4( ازداد المسلمون رجاء باهلل تعالی في جمیع أحوالهم!
پاسخ: بچه ها، از نظر معنایی تمییِز نسبت، همراه با معنای »از نظر، از جهِت ...« است. اگر این معنا همراه یک اسم منصوب نباشد قطعًا تمییز 
نیست. در ترجمه ی گزینه های 2، 3، 4 قبل از علمًا، مقامًا و رجاًء، دقیقًا می توان از »از نظر« استفاده کرد: این مرد از نظر علم مشهور شد، او 
از نظر مقام و علم باالتر است، مسلمانان از نظر امید به خدا زیاد شدند. بنابراین این واژه ها تمییز هستند. به علوه این اسم های جامد و منصوب 
بعد از واژه های تمییزپذیر اِْشتََهَر، أْعَلی و اِزداَد آمده اند و قطعًا در نقش تمییز هستند. اّما در گزینه ی 1 اصًل نمی توانیم »از نظِر« را بیاوریم. ُجَمًل 

مفعول به و منصوب است. بنابراین در گزینه ی 1 تمییز ـ کلمه ی رفع کننده ی ابهام ـ نیامده است.

تست   عّین العبارة الّتي تحتاج إلی اسم لرفع اإلبهام:                                                                                                                )سنجش 91(
1( ملت قدحي من الماء و شربت منه جرعة!                                       2( کان أکثر اجتهادي في سبیل اکتساب علم النجوم!

3( ازدادت هذه المدرسة في هذه السنة بالنسبة إلی السنة الماضیة!              4( إّن أخي مشهور في بلدنا بعلمه فهو یستخدمه في خدمة الناس!
پاسخ: گزینه ها را ترجمه می کنیم. گزینه ی 1( لیوانم را از آب پُر کردم و جرعه ای از آن را نوشیدم. این عبارت هیچ ابهامی ندارد. گزینه ی 2: بیشتر تلشم در 
راه به دست آوردن علم نجوم بود. درست است که اسم تفضیل »أکثر« آمده است اّما به هیچ وجه ابهامی در آن وجود ندارد. گزینه ی 3: این مدرسه در این 
سال به نسبت سال گذشته زیاد شد!! از چه نظر؟ تعداد دانش آموزان، تعداد معّلمان، از نظر موفقیت و افتخارات و یا ... . بنابراین در این عبارت ابهام وجود 
دارد و پاسخ این تست است. گزینه ی 4: برادرم در کشورمان به واسطه ی دانش اش مشهور است چرا که او آن را در خدمت مردم به کار می گیرد. در این 

عبارت هم ابهامی وجود ندارد.
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    قسمت اول  
233ـ عّین التمییز:                                                                                                                                          )سنجش 87(

     1( نََظْرُت یَْومًا إلی ِطْفلِها نَْظَرَة اُمٍّ َحنُوٍن.                                    2( َعَلْینا أْن نَْشُکَر اهللَ َحْمداً َعَلی نَِعِمِه الوافَِرِة.
     3( أْرفَُع النّاِس َدَرَجًة، أنَْفُعُهم لِْلَخِریَن.                                     4( َوَهَب اهللُ الُعَلماَء ِمیراَث األنبیاِء الِکراِم.

234ـ عّین التمییز:                                                                                                                             )سراسری تجربی 86(
ُّنا! رِس!                        2( َحْمداً َعَلی  النَِّعِم الّتي أْعطاها لَنا َرب      1( شاَهْدُت َصِدیَقتِي في ُغرفَتِها غاِرقًَة في  الدَّ

ِة!                           4( بَْعَد النَّجاِح في  ااِلمتحاِن اِْزداَد فََرُح قَْلبِنا!      3( اِْزداَد قَْلبِي فََرحًا بَْعَد اْستِماِع األْخباِر الّسارَّ
235ـ عّین التمییز:                                                                                                                                         )سنجش 90(

َم النّاُس في ُشؤونِِهم ااِلْجتِماِعیَِّة ُسُلوکًا.                             2( َصْبراً َعَلی الَمصائِِب؛ أیُّها الّطالُب!      1( تََقدَّ
     3( أیُّها النّاُس؛ إْن آَمْنتُم بِاهللِ لَکاَن َخْیراً لَُکْم.                               4( أنا أْسَلْمُت َوْجِهي هلِلِ َوْحَدُه ُمْحِسنًا.

236ـ عّین التمییز:                                                                                                                                  )سراسری زبان 87(
ِهیُر أْکثَُر الُعَلماِء آثاراً ِعْلِمیًَّة.                             2( اِْجتِهاُد َزِمیلي أْکثَُر ِمْن َغْیِره في أداِء واِجباتِِه.      1( ذلَک العالُِم الشَّ

     3( إنَّ أْکثََر ُشَهدائِنا األِعّزاِء کانُوا ِمن َشباِب َوَطنِنا.                         4( أْعِرُف کاتِبًا قَْد َکتََب أْکثََر َمقاالتِه في َصِحیَفِة َمِدینَتِِه.
237ـ عّین التمییز:                                                                                                                                 )سراسری زبان 91(

     1( َمْن کاَن صاِدقًا أْکثََر ِمْن َغْیِرِه یَْکِسُب ثَوابًا أْکثََر ِمْنُه!
َّما لَْو کاَن یَْصبُِر قَلِیًل لَکاَن قَْد َحَصَل َعَلی ما یَْطُلبُه بُِسُهولٍَة!      2( ُرب

َُّه کاَن أْصَغَر ِسنًّا ِمَن اآلَخِریَن ولکنَُّه أْکثَُر ِعْلمًا! ْبُت ِمْن أْعمالِِه، إن      3( تََعجَّ
ُه بَْعداً! َر قَْبَل الَعَمِل قَلِیًل یُساِعُد اإلنساَن َعَلی أْن ال یَْعَمَل ما یَُضرُّ      4( إنَّ التََّفکُّ

238ـ عّین التمییز:                                                                                                                                       )سنجش 90(
ِِّه إیمانًا لَْم یُْؤِمْن بِه أَحداً!      1( شاَهْدُت في أْعمالِِه إیمانًا َعِجیبًا بِاهلل!                                    2( قَْد آَمَن بِرب
لُة في قَْلبِي إیمانًا بِربِّي!      3( اِْمتََل قَْلبِي بَْعَد تِْلَک الحاِدثَِة إیمانًا بِاهلل!                                 4( أضافَْت الصَّ

239ـ عّین التمییز:                                                                                                                                            )سنجش 84(
     1( َوَجْدُت أِخي صاِدقًا في َوْعِدِه َو َعَملِه.                                  2( اِْشتََرْکنا َجِمیعًا في َحْفَلٍة في المدرسِة.

     3( َعَلْیَک أْن تَتَِّخَذ الُمعلَِّم ِسراجًا یُْرِشُدَک إلی الُهَدی.                    4( َکثَُر قَْلبي بَْعَد ُمشاَهَدِة هذه الحاِدثَِة إیمانًا.
240ـ عّین التمییز:                                                                                                                                       )سنجش 84(

ُهداِء.      1( یَْرتَِفُع الِعباُد َدَرَجًة َعَلی قَْدِر أْعمالِِهْم یَْوَم الِحساِب.                    2( أْرُجو أْن تَْشتَِرَک َمِعي في َمراِسیِم تَْکِریِم الشُّ
ْبُت َکثِیراً ِمَن الَحْفَلِة الّتي اِنَْعَقَدْت في القاَعِة.                        4( َعَلْیَک أْن تَتَِّخَذ األنبیاَء ِسراجًا یُْرِشُدَک إلی َطِریِق الَخْیِر.      3( تََعجَّ

241ـ في أّي عبارة جاَء التمییز:                                                                                                                                )مؤلف(
ِد.                                2( َجْهداً یا ُطّلُب حتّی تَِصُلوا إلی قَِمِم العلِم.      1( هذا العاِمُل یَْجَهُد َجْهداً في َعَملِه الُمَحدَّ

َُّه ال َجْهَد لَِمْن یَْکِسُل.      3( إنَّ َصِدیَقتِي مریَم أْکثَُر التِّْلِمیذاِت َجْهداً.                                 4( اِْعَلُموا أن
242ـ في أّي عبارة ُیوجد التمییز:                                                                                                                              )مؤلف(

ََّک تَْزداُد َغَضبًا َعنِّي.      1( َرأیُْت أِخي َو قَْد اِْحَمرَّ َوْجُهُه َغَضبًا.                                     2( یَْبُدو أن
غاِر َغَضبًا َشِدیداً.                                     4( أنا ال اُِحبُّ الَغَضَب أبَداً أبَداً.      3( ال تَْغَضْب َعَلی  الصِّ

243ـ عّین التمییز:                                                                                                                                                 )مؤلف(
غاِر. ْلِم.                            2( اِنْتِبُِهوا َجیِّداً َو أْمِسُکوا أیِْدي الصِّ      1( ِکْدنا أْن نَُموَت َغَضبًا بَْعَد ُمشاَهَدِة هذا الظُّ
     3( نَْحُن نَْأُمُل أْن یَُکوَن في هذا البَْرناِمِج َخْیٌر کثِیٌر.                        4( قَْد اْرتََفَع اللَّبَُن ثََمنًا في ِهذِه األسابِیِع.

244ـ عّین التمییز:                                                                                                                                     )سراسری هنر 91(
     1( لَْو آَمْنَت بِاهللِ َو َعِمْلَت بِأواِمِرِه فَُهَو َخْیٌر لََک َحِقیَقًة!                   2( قَْد َجَعَل اهللُ في الُقرآِن َو قِراَءتِه َخْیراً َکثِیراً لِلنّاِس!

مًا!                        4( إْن تَتََوکَُّلوا َعَلی  اهللِ في ااُلُموِر تََروا َخْیَره في َحیاتُِکْم! ْدِق في الَحیاِة َخْیٌر لَُه تََقدُّ      3( اِلْتِزاُم اإلنساِن بِالصِّ

تست های تمییز
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    قسمت دوم  
245ـ عّین ما لیس فیه التمییز:                                                                                                                          )سنجش 91(

     1( کونوا أحسن الشهداء علی الناس ألّن اهلل قد جعلکم اُّمة وسطًا و عادلًة!
     2( بعض الناس یحسبون أنّهم أقّل سعیًا و محاولة من األشخاص اآلخرین!

     3( سیزید العلماء عدداً و إرادة ألنّهم قد نبغوا من العصور الماضیة حتّی االن!
     4( کانت قد اشتهرت هذه البلد حضارة، ألّن تاریخها یعود إلی العصور ااُلولی!

246ـ عّین ما لیس فیه التمییز:                                                                                                                     )سراسری هنر 90(
     1( هو أکثر منک درایة!                                                       2( لکنّني اُحبّک أکثر منه،

     3( ألنّک ملت قلبي حیاة،                                                   4( و رفعت درجاتي عند ربّي إیمانًا!
247ـ عّین ما لیس فیه  التمییز:                                                                                                                  )سراسری تجربی 91(

     1( یمتل قلبي إیمانًا باهلل حین أری حوادث الدهر!                        2( ذلک المعّلم أشّد اجتهاداً في تربیة التلمیذ الّصالحین!
     3( الفّلحون یضاعفون جهدهم في  العمل أیّامًا کثیرة عند الحصاد!      4( هم کانوا أقوی النّاس صبراً عند مواجهة المشاکل و المصاعب!

248ـ عّین ما لیس فیه التمییز:                                                                                                                 )سراسری تجربی 92(
     1( ُملئ قلبي سروراً حینما فهمت جواب أسئلتي!                         2( ما أکثر صدیقک اجتهاداً في مجال طلب العلم!

     3( علینا أن نری الحیاة جمیلًة لکي نستطیع التمتّع بنعماتها!              4( إّن أبناء عّمي کانوا في  الحرب أشّد جرأة من سائر المجاهدین!
249ـ عّین ما لیس فیه التمییز:                                                                                                                            )سنجش 91(

     1( هو أکثر اعتماداً علی نفسه و یستفید منه کسلح لمحاربة األعداء!
     2( إّن أهالي هذه القریة أّسسوا مدرسة کانت خیر المدارس مکانًا!

     3( اُحّب أن تتقّدم بنتي في الّسنة القادمة علی زمیلتها درسًا!
     4( ینبغي علینا أن نعرف أفضل طریق لمکافحة مشاکلنا!

250ـ عّین ما لیس فیه التمییز:                                                                                                                  )سراسری هنر 93(
     1( شاهدت تلمیذاً أقوی من زملئه فهمًا و درکًا!
     2( کان رسول اهلل )ص( خیر النّاس ُخلقًا و کرمًا!

     3( لیس للمؤمنین مثقال ذّرة بخًل و حسداً بالنّسبة للخرین!
     4( ساعدني زمیلي في فهم الدروس و کان هذا تفّضًل و تکّرمًا منه!

251ـ عّین ما لیس فیه التمییز:                                                                                                                            )سنجش 88(
     1( هل تظنّین أنّک أکثر قّوة و إرادة من زمیلتک!                        2( یکثر المؤمنون و المؤمنات أجراً حینما یعملون الحسنات!

     3( هم یتلون القرآن و یدعون اآلخرین متأّملین في آیاته!               4( اشتهرت هذه العالمة علمًا أکثر من العالمات ااُلخری!
252ـ عّین ما لیس فیه التمییز:                                                                                                                          )سنجش 92(

     1( شاهدت طالبة حسنت أخلقًا بالنسبة إلی غیرها!                      2( اشترک في مراسیم الدعاء عشرون طالبًا!
     3( بعد استماع نبأ انتصار المقاتلین امتلت قلوبنا فرحًا!                  4( تتساقط أوراق أکثر األشجار في  الخریف!

253ـ  في أّي عبارة ما جاء التمییز:                                                                                                           )سراسری تجربی 89(
     1( النّاس ازدادوا اتّکااًل علی  اهلل تعالی!                                      2( أکثر النّاس تقربًّا إلی اهلل من کان آمراً بالمعروف!

     3( ال تشربوا الماء بارداً و الطعام حاّراً!                                      4( اشترت ااُلّم سبعة کیلوات برتقااًل للبیت!
254ـ عّین ما لیس فیه التمییز:                                                                                                                         )سنجش 91(

     1( ااُلّم أقرب شخص حنانًا إلی اإلنسان!                                    2( هو أشهر أطبّاء عصره علمًا و عمًل!
     3( أشرب الشاي ساخنًا ألنّه لذیذ!                                           4( لي ثلثة کتب أحّب مواضیعها کثیراً!

255ـ عّین العبارة الّتي لیس فیها أّي إبهام:                                                                                                                 )مؤلف(
     1( لیس صحیحًا ما یُقال بأنّني أفضل التلمیذ.                             2( أصدقائي فازوا في مباراة کرة السّلة.

     3( اِمتل قلبي بعد أن سمعت هذا الخبر الُمؤلم.                             4( اِشتهر أبي في شرکته في العام الماضي.
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256ـ أّي عبارة ال تحتاج إلی التمییز:                                                                                                                            )مؤلف(
     1( اِشترینا کیلواٍت من السوق یوم أمِس.                                    2( َحُسن المریض بعد أن وصف له الدکتور الدواء.

     3( لون ثوبي أحمر، فما لون ثوبک؟                                         4( اِزداد األب عن تصّرفات ولده الشقّي.
257ـ عّین العبارة الّتی ال تحتاج إلی رفع اإلبهام:                                                                                                   )سنجش 89(

     1( اُختي أحسن أهلي!              2( ما کان فیما طلبته خیٌر!            3( کنِت أفضل الطالبات!           4( العبد الصالح خیٌر عند اهلل!
258ـ عّین العبارة الّتي ال تحتاج إلی رفع اإلبهام:                                                                                            )سراسری زبان 90(

     1( دعوُت أکثر أصدقائي إلی حفلة میلدي!                                2( أنت أکثر التلمیذات عند معّلماتِک!
     3( اِمتل قلب ااُلّم عند رجوع ولدها من السفر!                             4( ما أکلت ذّرة من الصباح حتّی اآلن!

259ـ عّین العبارة الّتي ال تحتاج إلی التمییز:                                                                                                          )سنجش 89(
     1( أکثر الکتب في مکتبتي هي کتب دراسیّة.                               2( عرفت من وجه صدیقي أنّه تقّدم.

     3( اِمتل قلب المسکین بعد إحساني إلیه.                                   4( کان أخي الشهید خیر الناس في مدینتي.
260ـ عّین العبارة الّتي لیست فیها کلمة لرفع اإلبهام:                                                                                                  )سنجش 90(

     1( شربت کوبًا لبنًا ثّم تکّلمت مع صدیقتي حول دروسنا!                 2( تقّدم الولد في دروسه و شّجعته أّمه!
     3( یرتفع العباد درجة یوم اآلخرة علی قدر عقولهم!                       4( ُملئت قلوب المؤمنین حبًّا هلل تعالی!

261ـ عّین العبارة الّتي ال تحتاج إلی التمییز:                                                                                                       )سراسری هنر 87(
     1( ااُلّم أشّد.                        2( شربنا شایًا.               3( تقّدم الطالب.                 4( تزداد مدینتي.

262ـ عّین العبارة الّتي ال تحتاج إلی التمییز:                                                                                             )سراسری ریاضی 87(
     1( امتل کوبي.                        2( إنّک أحسن.                        3( اشتهرُت في مدینتي.         4( کثُر رجائي باهلل تعالی.

263ـ عّین العبارة الّتي ال تحتاج إلی التمییز:                                                                                                         )سنجش 93(
م هذا الّطالب في دروسه ...      1( کان اإلناء قد امتل ...                                                       2( تقدَّ
     3( هواء هذه المدینة أشدُّ ...                                                   4( ال تملک هذه الفقیرة مثقااًل ... 

264ـ عّین العبارة الّتي ال تحتاج إلی التمییز:                                                                                                          )سنجش 88(
     1( تتقّدم الطالباُت کّلهّن.                                                       2( أخذت عشرین من المکتبة.

     3( إّن المسلم طیّب.                                                            4( شاهدت صدیقتي في الشارع.
265ـ عّین العبارة الّتي ال تحتاج إلی اسم لرفع اإلبهام:                                                                                        )سراسری زبان 89(

     1( مرض الّزکام من أکثر األمراض في  الّشتاء!                              2( َحُسن هذا الولد الزکّي أمام والدیه و أقربائه!
     3( زادت میاه أنهار مدینتنا في فصل الربیع!                                4( کأّن الّلیل في الّشتاء أقصر من لیالي الّصیف!

266ـ عّین العبارة الّتي ال تحتاج إلی التمییز:                                                                                                   )سراسری زبان 86(
     1( َحُسن الّطفل.         2( شربت ماًء.                            3( امتل کوبي.               4( أنت أعلم.

267ـ »کان صدیقي خیر الّتالمیذ ...........« عّین الصحیح للفراغ في اُسلوب التمییز:                                                  )سراسری ریاضی 87(
     1( رؤوفًا!                             2( قویًّا!                        3( حنانًا!                 4( مجتهداً!

268ـ عّین المناسب للفراغ: »کّنا خیر اُّمة ..........«                                                                                       )سراسری انسانی 86(
     1( متعبّداً!                        2( شکوراً!                             3( کریمًا!                   4( إیمانًا!

269ـ »هذا العالِم أرفع ........... و أصلح ...........«. عّین التمییز المناسب للفراغ:                                                          )سراسری هنر 86(
     1( قّداً - علمًا                         2( شأنًا - عمًل                3( لسانًا - أجراً                  4( عالمًا - صالحًا

270ـ »تقّدمت في مطالعاتي العلمیة في الجامعة ...........«. عّین الصحیح للفراغ لرفع اإلبهام:                                                 )سنجش 88(
     1( مجتهدة!                            2( علمًا!                   3( ُمعّلمة!                   4( تقّدمًا!

271ـ ما هو الخطأ للفراغ الیجاد اُسلوب التمییز: »اشتهرت هذه الکاتبة في المجتمع ...........«                                              )سنجش 89(
     1( فصاحة                              2( اشتهاراً                             3( علمًا                      4( أخلقًا

telegram.me/irandaneshnovin۱

@irandaneshnovin۱ :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



�ن�ولاير عرب� �امل آموزش

172

�ن�ولاير عرب� �امل �ن�ولايرآموزش عرب� �امل آموزش

172

272ـ »تقّدم التالمیُذ في المدرسة ...........« عّین الصحیح للفراغ لرفع اإلبهام:                                                           )سراسری تجربی 83(
     1( علمًا                               2( تقّدمًا                  3( مجتهدین                4( عالمًا

273ـ عّین المناسب للفراغ لرفع اإلبهام: »یرّجح المعّلم أن یتقّدم الّتالمیذ في جمیع المجاالت ...........«                          )سنجش 93 با تغییر(
     1( تقّدمًا                            2( أخلقًا                 3( تعلیمًا کامًل                  4( متعّلمین مجتهدین

274ـ »کان الّنبّي .......... الّناس ..........!« عّین ما تحتاج العبارة للفراغ:                                                                         )سنجش 84(
     1( تمییز / حال               2( خبر / مضافٌ إلیه                3( حال / مفعول ٌبه            4( خبر کان / تمییز

275ـ »إّن اُختي مشهورة في بلدنا ...........«. عّین المناسب للتمییز:                                                                               )سنجش 89(
ً      1( مجاَهدة                          2( مجاِهدة                3( مجتهدة                  4( مجتهدا

    قسمت سوم
276ـ عّین اسمًا رفع اإلبهام عن الجملة ال عن االسم:                                                                            )سراسری خارج از کشور 93(

     1( أرجو أن تُعطیني قدحًا شایًا لرفع التّعب عنّي!                          2( إنّک تَکثر عند اهلل مقتًا حینما تواجه اآلخرین بخلق سیّئ!
     3( ال أری فیک، یا صدیقي، مثقال ذّرة بغضًا لي!                          4( لإلیمان عشُر درجات و کأنّها سّلم، فارفع به نفسک!

277ـ عّین التمییز یختلف نوعًا:                                                                                                                                )مؤلف(
     1( اشتریت باألمس کیلوین تّفاحًا.                                           2( مثقال َذَهبًا خیر ِمن کیلوات حدیداً.

     3( إن تعمل مثقال ذّرة شراً تر نتیجته.                                       4( سیزداد فریقنا قّوة و صلبة.
278ـ في أّي عبارة جاء التمییز المفرد:                                                                                                                       )مؤلف(

     1( تکّدرُت روحًا بعد سماع هذا الخبر المؤسف.                           2( اشترک في المباراة أحد عشر العبًا.
     3( إّن صدیقي أحمد أعظم قدراً عندنا.                                      4( قد ُملِئ قلبي محبة لخطیبتي.

279ـ عّین جملة وصفیة فیها ما یرفع اإلبهام:                                                                                                     )سراسری هنر 92(
     1( في مدینتي نهر جمیل زاد ماؤه هذه السنة بسبب األمطار الکثیرة!       2( أعرف إنسانًا یزیدني اهتمامًا في جمیع اُموري کلَّ زمن أراه!

     3( أبقی األعمال عند اهلل عمٌل یمل قلب العباد باإلیمان!                 4( تحّملُت مشاکَل فّجرت ینبوع قلبي بالعلم!

آشنایی با اعداد عربی

 مقّدمه  در این قسمت با تعدادی از اعداد عربی آشنا خواهیم شد. آن چه برای ما الزم است، فقط آشنایی با اعداد 1 تا 12 است )فقط همین تعداد(. 
در سال های اخیر به طور مستقیم و غیرمستقیم از مبحث اعداد سؤال داده می شود؛ مخصوصًا در تست های تعریب. بنابراین مبحث مهّمی است.

انواع عدد در عربی
دو نوع عدد در عربی وجود دارد: 1( اعداد ترتیبی 2( اعداد اصلی. برای فهم تفاوت این دو نوع عدد یک مثال فارسی می زنیم: »این کتاب ده 
درس دارد. من درس دهم آن را نخوانده ام.« فرق »ده« با »دهم« چیست؟ َده ـ و اعداد مشابه آن؛ یک، دو، سه، چهار و ... ـ برای شمارش تعداد 
و مقدار یک چیز به کار می روند. در این جمله »ده« تعداد درس ها را نشان می دهد. در مقابل دهم ـ و اعداد مشابه آن؛ اّول، دوم، سوم، چهارم 
و ... ـ تعداد و مقدار یک چیز را نشان نمی دهد؛ بلکه جایگاه، رتبه و موقعیت یک چیز را میان یک مجموعه نشان می دهد. در عربی به اعدادی 
مانند؛ اّول، دوم، سوم و ... اعداد ترتیبی و به اعدادی مانند؛ یک، دو، سه و ... اعداد اصلی می گویند. در ادامه با الفاظ این اعداد و قواعد حاکم 
بر آن ها آشنا می شویم. ضمنًا در این جا الزم است به این نکته اشاره کنم که در عربی به »چیزی« که مورد شمارش قرار می گیرد یا جایگاه آن 

مشخص می شود »معدود« می گویند.
اعداد ترتیبی

همان طور که از نام آن پیداست، این نوع اعداد، جایگاه و رتبه ی یک چیز )معدود( را در یک مجموعه نشان می دهند. اعداد ترتیبی 1 تا 12 
برای مذّکر و مؤنث عبارتند از:
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