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 مثال روش حل خواسته مبحث

 )مناداأعرِض عن هذا ( یوسفُ/  )مبتداأعرَضَ عن هذا ( یوسفُ ترجمه و دقت به مخاطب بودن عبارت بعد آن داریم یا نه منادا

 )مضافالجامعۀ ( ابَطلّ/ یا  )مفرد(اشفعی لی فی الجنّۀ  فاطمۀُیا  )م!لَیا مضافه یا عَببین مضاف شده یا نه ( نوع منادا چیه

منادا  - با جملهمطابقت عالمت منادا و دقت به  جمله صحیحه یا غلط

 عهالـ دار و مرفو ،أیّهابعد  –ره گیالـ و تنوین نمی

 )×(نُ العی هاأیُّ / )×(تکالیفکَ  بکتُاُ تلمیذةُیا  / )×(تلمیذاتٌ یا  / )×یا التالمیذُ (

 خوادها میتُیّمونثه و أالعین  –فعل باید مونث بیاد  -     تنوین داره    -  هدار ـال   

 )مستثناي مفرّغعلیٌّ ( لیس فی المدرسۀ إالّ/  )واو مستثنی منهما جاؤوا إالّ علیّاً ( طلبه یا نه؟!و چیزي میکسی  –جمالت مثبت  مستثنی منه داره یا نه مستثنی

 نباشه، علّی میشه اسم مؤخّر لیس و مرفوع در مثال باال در جمله دوم وقتی إالّ تام بود منصوب. مفرّغ بود، بدون إلّا اعراب کن! اعراب مستثنی

 "از لحاظِ اخالقی"ه. معنا:خوره و بعد فعل تقدّم اومدتیپ که می :ُخلقاً ابتقدّم الطلّ نامع -کاربردجاي  – )جامد و نکرهتیپ تمییز ( داریم یا نه تمییز

 )خُب از چه لحاظ: دانش آموزان پیشرفت کردند. (ابتقدّم الطلّ کاربرد هم خوبهجاي –)ببین مبهمه یا نه(ترجمه میخواد یا نه

 قید حالت خودمون -)مشتق و نکرهتیپ حال ( داریم یا نه حال

 )با صفت و خبر و مفعول اشتباه نگیري!!(

 )حال( رِحاًفَجاء  – )صفت( فَرِحاًرجالً رأیتُ  – )خبر کان( کان فَرِحاً

 )أخت مونثه و مطابقت نداره! -)فاعل عبارتهو مستتر(واجَه أخته غضبانَ (علیّ  مطابقت -)فاعل یا مفعول عبارتمعرفه باشه ( تعیین صاحب حال

 ))×(امرأة نکره؛ مطابقت هم ندارند( اًإمرأة ضاحکجاءت  –) )×(جامدهجاء فَرَحاً ( شرایط حال، صاحب حال و سپس مطابقتشون جمله صحیحه یا غلط

یسیراً  ساباًحمَن حاسَبَنا  سبحانَ ها یادت نرهحفظیدنبال مصدر فعل جمله بگرد. داریم یا نه مفعول مطلق

 !در مثال باال حساباً نوعیه و همچنین سبحان براي فعل محذوفه نوعی بعدش صفت یا مضاف الیه میاد حتماً! نوعش چیه

 إنعاماً درسته!)چون مصدر نیست ( )×(وافرة  َعماًنا نِمَأنعَ ببین مصدرش درسته؟ یا اصالً مصدرش هست! جمله صحیحه یا غلط

 همعحتّی أذهب  ساعۀً ك انتظرتُعندشاهدتُ أخی  إذا تابلوها!! -حرف جرّ نباشهقبلش  –ترجمه کن  ریم یا نهدا مفعول فیه
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