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جزوه درس به درس عربی 

 انسانیکنکوردوازدهم 

H 
  «  ُالدَّرُس األوَّل»            « الد اُء و الدَّواُء»  

ُم النااس  »  ن لي رح  ُ م  ُم ّللاا  «لي رح 

 «باد   که خدا، رحمت رحم کن رب بندگان ات» 
 حروف مشبهةٌ بالفعل :1درسنامه

 وتغییری درعالمت آخرمبتدا ایجاد می کنند و هر کدام معنی و غرض خاصی دارند. جمله اسمیه می آیندتند که بر سر حروفی هس

 ناصب اسمند و رافع در خبر     إنَّ ، أنَّ ، کأنَّ ، لکنَّ ، لیتَ ، لعلَّ این حروف عبارتند از : 

برای تأکید می آید و باعث تأکید محتوای جمله می شود . «  إنَّ» همانا، بدرستی که، بی شک، مسلماً و ... :  ) للتَّأکید ( :؛  نَّإ

 براستی خشم مایة تباهی است.. إنَّ الغَضبَ مَفسَدَةٌخشم مایة تباهی است.  /  الغَضَبُ مُفَسدَةٌ :

 ندارد.     ید اشکالو؛ تکیه کالم عرب است و در بیشتر جمالت الزم نیست ترجمه شود و در تست اگر ترجمه نشإنَّ

 را فقط در آیات و احادیث ترجمه کنید که جمله تأکیدی شود.«  إنَّ» هم  شما
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بط ( :؛  أنَّ : بدانید که  إعلَمُوا أنَّ اهللَ یعلَمُ ما فی صدورِکم !به هم ربط می دهد.  ا: بین دو جمله می آید و آن دو ر که ) ِللرَّ

 خداوند آنچه را که درسینه های شماست می داند. 

 می آید. شکّ و تردید: بیشتر برای تشبیه و همانند سازی و گاهی برای ایجاد  گویا، مثل اینکه:  ) ِللتَّشبیه ( ؛کأنَّ

 (. للتَّشبیه: گویا آنها مانند یاقوت و مرجان هستند. )   کأنَّهُنَّ الیاقوتُ و المرجانُ 

 ( : منظور این است که من شک دارم که سخن مرا فهمیده باشی !للشَّکّنکه سخن مرا نفهمیدی !) : مثل ای کَأنَّکَ التَفهَمُ کالمی 

                  از جمله بکار می رود.   برطرف کردن ابهامو  کامل کردن پیام جمله: برای  ولی، امّا:  ( لتکمیل العبارة و لِرَفعِ اإلبهام) ؛ لکنَّ

 : پس این روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید.  التَعمَلُونَفَهذا یَومُ البَعِث وَلکِنَّکُم کُنتُم  

 هم بکار می رود .«  یا لَیتَ» : بیانگر آرزو است و به صورت کاش، ای کاش: (آرزو کردن : ) ِللتََمن ِی و الُمنَی ؛ لیتَ

 فعل مضارع بکار رود به صورت مضارع التزامی معنی می شود. لَیتَاگر بعد از  : 1نکته

 کاش جوانی بازگردد!  :لَیتَ الشَّبابَ یَعُودُ 

 اگر بعد از لَیتَ فعل ماضی بکار رود غالباً به صورت ماضی استمراری معنی می شود. : 2نکته

    ) ماضی استمراری(.تالش می کردند: کاش دانش آموزان در کارهایشان  لَیتَ التَّالمیذُ اجَتهَدوا فی اُمورِهم!

جاء) لَّ؛ عَلَ ی و الرَّ  . برای امیدواری بکار می رود.شاید، امید است، چه بسا : ( امید داشتن:  ِللتَّرج ِ

 فعل مضارع بکار رود به صورت مضارع التزامی معنی می شود. لَعَلَّاگر بعد از  : 3نکته

: و آنگاه که قرآن خوانده شود پس بدان گوش فرا دهید، امید است  وَإذا قُرِئَ الُقرآنُ فَاستَمِعُوا لَه و أنصُِتوا لَعَلَّکُم ُترحَمونَ  

 . مورد رحمت قرار گیرید

 تست نمونه :

 عیّن الحرف یَدلُّ  لرفع اإلبهام :                                                                                          -1

 ... أنَّ اهللَ لَذو فَضلٍ عَلَی النّاس و لِکنَّ أکَثرَ النّاس الیَشکرونَ  ( 2     إنَّ اهللَ الیُضیعُ أجرَ المُحسنینَ  ( 1

 . ونَ لُإنّا جعلناهُ قُرآناً عربیّاً لَعلَّکم تَعقِ ( 4   و المرجانُ  کأنَّهنَّ الیاقوتُ ( 3

 :                                                                تحتها خطٌّعن األغراض للحروف الّتی  الخطأعیّن  -2

 : لِلتّمنی والمُنا !                     نی کُنُت تراباً لَیتَوَیَقولُ الکافِرُ یا  ( 1

 اء!اهللَ َعلی کلِّ شَیءٍ قدیرٌ . : للتّأکید و الرّج أنَّ(  عَلِمنا 2

 التّدیّنَ ِفطریٌّ فی اإلنسان : لإلتمام معنی الجملةِ! لکِنَّ( نحنُ مُتدَّیِّنونَ و 3

 إرضاءَ جمیع النّاس غاَیٌة التُدرک : للتّشبیه ! کأنَّ( 4

 عَیِّن الحرف یَدُلُّ علی الرَّجاء : -3

 ولکنَّکُم ال تَعلَمُونَ ! ( اهللُ یَعلمُ الغَیب2َ      إنّ األخالق الفاضلة زینُة العقالء دائماً!( 1

إنّا جَعَلناهُ قرآناً َعرَبیَّاً لَعَلَّکُم تَعقِلونَ  ( 4     و یَقولُ الکافِرُ یا لَیتَنِی کُنتُ تُراباً  ( 3
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 عَیِّن الحرف یَدُلُّ علی التّأکید : -4

 ریقِ یُخرِجُ النّاسَ مِنَ الجَهالَةِ!کأنّه مصباحٌ فی الطّ ( 2        ( إنّ هذین البلدین متقدِّمان فی الصّناعة و مشهورانِ فیها!  1

 ( لَیتَنا ما کُنّا عَن ِعباداتِنا الیَومِیَّةِ غافِلِینَ!4      ( أنتم قادرونَ عَلی العَمَلِ و لکنَّکُم التَعلَمُونَ! 3
 

 

 عَیِّن الَحرفَ یَدُلُّ عَلَی التّشبیهِ : -5

 ! ( کأنَّ مزرعةَ القمحِ صفحٌة ذَهبیَّةٌ جمیلة2ٌ        لِیُستفاَد مِنها أکثر!مُ لیتَ الفُرصةَ تُغتَنَ( 1    

 الُیریدُ أن یَِصلَ إلی اهللِ تعالی ! ( کَأنَّ اإلنسان4َ                         ( کَأنَّ اهللَ الیَرحَمُ َمن الیَرَحمُ النَّاسَ!3    
 

 پاسخ تشریحی تست ها :

                                   به جهت رفع ابهام بکار رفته است.  لکِنَّبرای ارتباط و  (2)در گزینه  أنَّبرای تأکید است .  (4و1)در گزینه  إنَّ( : 2گزینه)-1 

 است.  تمَنِّیی آرزو و برا (4)در گزینه  لَعَلَّرا به یاقوت و مرجان تشبیه کرده است.  هُنَّبرای تشبیه بکار رفته است، زیرا  کَأنَّ (3)در گزینه 
 

 د.بقیه گزینه ها صحیح است.نبرای رجاء ) امید ( بکار می رو لَعَلَّبرای تأکید و  إنَّبرای برقراری ارتباط به معنی که و  أنَّ( : 2گزینه) -2
 

 ( 4گزینه ) -3

( ـ  لِلتَّمَنِّیزو ) ر: برای آ لَیتَ( 3برای کامل کردن پیام جمله و رفع ابهام از آن آمده است. ـ   لکِنَّ ( 2   للتَّأکید:  إنَّ( 1گزینه ها :          

 برای رجاء ) امید ( بکار می رود.  لَعَلَّ( إنَّ برای تأکید است ولی 4
 

 لَیتَ : آرزو(  -3لکِنَّ : تکمیل جمله و رفع ابهام ـ  -3کَأنَّ : تشبیه و شکّ ـ -2(: إنَّ برای تأکید بکار می رود .)گزینه ها  1گزینه) -4
 

 (:2گزینه) -5

( کأنَّ در این عبارت برای تشبیه بکار رفته است ) مزرعه گندم را به صفحه طالیی زیبایی 2( ـ  لِلتََّمنِّی( لَیتَ برای آرزو است ) 1گزینه ها : 

 : در این دو گزینه برای ایجاد شکّ و تردید است تا مطلب در ذهن مخاطب تثبیت شود.ترجمه گزینه ها کأنَّ( 4( و 3 (تشبیه کرده است.

 ( گویا انسان نمی خواهد به خداوند متعال برسد!  4کند. می کند به کسی که به مردم رحم ن( گویا خدا رحم ن3
 

 

 بالفعل : مشبهةٌعمل حروف  : 4نکته

ـَــًـ (اسمیه می آیند، مبتدا را منصوب بالفعل بر سر جمله مشبهةٌحروف  کرده آن را اسم خود می سازند و خبر را  ) ـ

و  بالفعل مشبهةٌ حروف  باقی گذاشته و آن را خبر خود قرار می دهند، در این صورت مبتدا را اسم) ــُــٌـ (  مرفوع

مجدٌّ !  )  التّلمیَذ: اسم إنَّ و منصوب / مجدٌّ :  التّلمیذَإنَّ . مثال : می گویند.  بالفعل مشبهةٌحروف خبر  ،امنصوب و خبر ر

 خبر إنَّ و مرفوع(

 : 5نکته
 به عالمتهای رفع و نصب یکبار دیگر توجه کنید:

 ( الف در اسم مثنَّی ) انِ ( و )و( در جمع مذکر سالم ) ونَ (  ) ــُــٌـ (، ) ا   رفع :              

 (  ـِیْنَ ( درجمع مذکر سالم، ) یـْ( و ) ـَیْنِ( در اسم مثنّی )  یـْـ (، )) ــَــً نصب :              
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 تست :

                                   لفراغ : ل الخطأعیّن « . لیتَ ... ... بأحکام القرآن ! » ـ6

 کةٌ ( ها، متمس4ِّنِ، مُتَمِسِّکانِ      المسلِمَیْ( 3ٌک               کَ، متمسِّ (2کین        ( المسلمون، متمس1ِّ    
 

 

                                عیّن المناسب للفراغات :          « . وا أنّ .... کانوا .... فی عملهم ....! مُلَاعْفَ»  -7

 لُ   نتأمَّلْ( الحاضرین / مستعدّون / ف2َ             / فلنتأمّلْ  ینَ/ مجدّ ( المعلّمون1َ   

 تأمَّلَ نَلْ/ فَ    مُستعدّانِ/    نِیْقَ( الصّاد4ِ             ( الناجحین / مجدّین / فلنتأمّلْ 3   
 

 عالمات المُثنی أو الجمع فی العباراتِ :عن  الخطأ عیّن -8

                                        !  فَاسقِیاهُما تانِرَثمِمُ نِیْتَرَ جَن الشَّیْهاتَ  نَّ( إ1

 آمرین بالمعروف وناهین عن المنکر! کُنَّا نإفائزون لَعَلَّنا ( 2

 إلی البیت ! موالدهأ لَصِیَلِ ینَمنتظر لَیتَ جمیعَ  اآلباءِ یَکونونَ( 3

 !  نِمسرورا احبَأصْفَ ةٍفاوَحَ بِ لمیذَیْنِالتّ المدیرُ ( اِستقبل4َ
 

 «95ریاضی  »                                                         :    حرفاًعالمة إعرابه  حروف مشبهةٌ بالفعل أو األفعال النّاقِصةِعیّن اسم  -9

 ( إنّ اُمّی تعطف فی کالمها دائمًا فأصبح الحنان صفتها الدائمیّة!1

 ( أخاف من البقر الوحشیّ فیکون له قرنان و لکن لیس له عقل!2

 ( إنّ العطشان یتمنّی الماء ولو قلیالً حین یشتدّ علیه العطش!3

 ( علینا أن نحافظ علی علمنا بجدّ ألنّ النسیان آفة للعلم!  4
 

                                                                                         عَن إعراب الکلمات : الخطأن یِّعَ -10

 ،اًوفخُمَ  و لکنّهُ أبیضَ دائمًا، فإنّ الکَفَنُ جمیلٌ األبیضَ سَی( ل1

 ،بةً مَحبو یَو هِ وداءُ سَ قبیحاً دائمًا، فإنّ الکعبةَ األسودُ ( و لیس2َ

 کِ،دِی یَ فِ یسَما لَ لِّن کُی مِکِشتَ کِ و تَأسَی رَعِرفَ( قبل أن ت3َ

 !ینَرِاکِالشَّ نَمِ ینَونِکُتَ کِلَّعَ، لَکِدِی یَما فِ کِ و إلی کلِّ ( اُنظری إلی نفس4ِ

 پاسخ تشریحی

 ( :1گزینه) -6

در جای خالی اوّل باید اسم لَیتَ بیاید که منصوب ، و جای خالی دوم خبر لَیتَ که مرفوع باشد.پس گزینة یک غلط است چون             

کَ و ها : اسم لیتَ و اسم مرفوع  -4و2)واو (.گزینه های دیگر : مرفوع شود به « مُتَمَسِّکونَ»)یـْ ( و منصوب شود به « المسلمینَ»باید 

 خبر لَیتَ و مرفوع به حرف الف است.« : مُتَمِسِّکانِ»اسم لَیتَ و منصوب به )یـْ ( و «: المسلِمَیْنِ( »3بعدشان خبر لیت می باشد. در گزینة )
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المعَلِّمُونَ چون مرفوع به واو است. ( در جای خالی دوم خبر « 1»در جای خالی اوّل اسم أنَّ و منصوب می آید ) ردّ گزینة ( :3گزینه) -7

 زیرا مُستَعِدُّونَ مرفوع به واو و مُستَعِدّانِ« 4و2»کانَ بکار می رود زیرا ضمیر واو در کانوا اسم کانَ هست و به خبر کانَ نیاز است. ) ردّ گزینة 

بر سر مضارع می آید الم أمر است که باید آخر فعل را مجزوم « فَـ »مرفوع به الف است .( ضمن اینکه قبالً گفتیم، المی )لِ ( که بعد از 

 ؛ زیرا آخر فعل ساکن نشده است.(  4و2کند.) ردّ گزینة 
 

 ( :4گزینة) -8

 صحیح است.« یـْنِمَسرورَ»باشد  خبر أصبحا است پس باید منصوب« مَسرورانِ( »4در گزینة )         

: اسم ال دار بعد از  نکتهو مرفوع به الف است. ) « إنَّ»خبر « مُثمرتانِ»و « یـْ»، اسم إنَّ و منصوب به «هاتَیْنِ» -1توضیح گزینه های دیگر : 

خبر کانَ و منصوب ) اسمش ضمیر بارز نا ( :  «آمرینَ»مرفوع، « لَعَلَّ»خبر « : فائزونَ» -2     اسم اشاره تابع اسم اشاره قبلش می باشد. (

 و منصوب به )یـْ ( می باشد. « کانَ»خبر « منتظرینَ» -3

              

 ( : 2گزینة) -9

د. پس ابتدا ناسم مثنَّی یا جمع مذکر سالم باش یعنی ،إعراب به حرف داشته باشند یا أفعال ناقصه بالفعل مشبهةٌحروف اسم : سؤال         

اسم مثنی و اسم  «شاخ دو»به معنی  «قَرنانِ»( کلمة 2در گزینه ها بدنبال اسم مَثنِّی ویا جمع مذکر سالم بگردید.بنا بر این فقط در گزینة)

 می باشد و مرفوع به الف است.  «یَکونُ»

 «شانَطالعَ» -3« اسم أصَبحَ و مرفوع به ضمِّه » ، مثنِّی نیست. «مهربانی»اسم مفرد و مصدر است به معنای :  «الحنانُ» -1گزینه های دیگر : 

مصدر و اسم مفرد است به :  «النِّسیانَ» -4«  اسم إنِّ و منصوب به فتحه » ، مثنِّی نیست. «تشنه»: اسم مفرد و صفت مطلق است به معنی 

 «!ه اسم أنِّ و منصوب به فتح» ، مثنِّی نیست. «فراموشی، فراموش کردن»معنای 
 

 ( : 1گزینة) -10

:خبر لیسَ و باید « جمیلٌ»صحیح است. « األبیضُ»اسم لیسَ و باید مرفوع باشد . « : األبیضَ»( غلط است. 1اعراب کلمات در گزینة)         

خبر إنَّ و « : أبیضَ»صحیح است.  « الکَفَنَ»اسم إنَّ است و باید منصوب باشد، پس « : الکَفَنُ»صحیح است. « جمیالً»منصوب باشد، پس 

 صحیح است.«    مَخُوفٌ»خبر لکِنِّ است و باید مرفوع باشد، پس «: مَخُوفاً»صحیح است. « أبیضُ»باید مرفوع باشد، پس 

 بالفعل و أفعال ناقصه صحیح است.  مشبهةٌدر بقیه گزینه ها حرکات اسم و خبر حروف 
     

معنا و عملِ قبلی خود  این حروف ( معنای تنها و فقط میدهد و دیگر إنَّما، أنَّماشود و ) متّصل می  أنَّو  إنَّبه « ما»حرف   : مطالعه  

 در مبتدا محصور می کنند .  از نظر معنی عالمت مبتدا را تغییر نمی دهند بلکه خبر را  را ندارند.یعنی

را از ادات حصر می گیرند ) فقط خداوند توانا است.( یعنی توانا بودن در انحصار خداوند است .  «إنّما»إنّما اهللُ قادٌر !  مثال : 

                    خبر و مرفوع می باشند.« : قادرٌ» مبتدا و مرفوع و « : اهللُ»از ادات حصر، « : إنّما»
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 و آن را اسم خود می سازد یک فتحه می دهد مبتداآید و به آخر میجمله اسمیه الی نفی جنس برسر  (:ناسخةال نفی جنس )  - 2درسنامه

اسم : شَیءَ )الشَیءَ أحسَنُ مِنَ العَفوِ عِندَ القُدرةِ.. مثال: شته آن را خبر خود می سازد، و خبر را مرفوع باقی گذاددار« هیچ...نیست»و معنای 

                ( خبر الی نفی جنس و مرفوع:  أحسَنُ الی نفی جنس و مفتوح،
 ین نمی گیرد.و تنو« ال»اسم پس از ال  -2         آید،می اسمبالفاصله بعد از النفی جنس  -1       تذکرات :

  ال سیفَ أقطعُ مِن الحقّ  : هیچ شمشیری برنده تر از حق نیست مثال : 

 صورت های غلط الی نفی جنس :

 1 تنوین گرفته نادرست است!اسم پس از ال أقطعُ مِن الحقّ !  سیفا  ( ال 

 2 باشد!گرفته غلط می« ال » اسم پس از ال أقطعُ مِن الحقّ !  السّیف  ( ال 

 نفی جنس در بیشتر موارد جار و مجرور است. «ال»خبر  -2

فِی قَولٍ : جار و » و « مفتوح، فتحه دار»: ال خیرَ فی قولٍ إاّل مَعَ الفِعلِ. ) خیرَ اسم ال نفی جنس و منصوب  1مثال     

  (و مبنی مجرور و خبر الی نفی جنس و مرفوع

 الَیومَ ال مجالَ لِلفِرارِ . مجالَ : اسم ال و مفتوح،  لِلفِرارِ : جارو مجرور خبر ال و مرفوع ) مبنی ( :2مثال

 اگر جار و مجرورخبر شود  در حکم مبنی است. 

 باشد:                          می«  موجودٌ»  است. آن خبر محذوف کلمة در دو موضع و آن شودخبر الی نفی جنس حذف میگاهی   مطالعه :

محذوف (                                                                                 « موجودٌ»: اسم ال ـ و خبر ال  إلهَ)  ال إلهَ إالّ اللّهُبیاید :  إالّ،   ال( بعد از 1

 محذوف (« موجودٌ» ال ـ و خبرِ الاسم  دٌّ و الشَکَّ !) شکَّ :جِهو مُ( بعد از اسم ال جمله تمام شود : 2

 را یکبار دیگر در این درس با هم مرور کنیم : «ال»خالصه انواع 

 ( + مضارع مرفوع / ترجمه           مضارع منفی نافیهنفی )     

 ( + مضارع مجزوم / ترجمه         مضارع التزامی منفی ناهیهنهی )     

  می آید.« نه» آیا ( به معنای )  «أ و هَل»جواب : در جواب                                            « ال » انواع  

 آید و معنای )) هیچ ... نیست (( می دهد .بر سر اسم می نفی جنس :    
 بکار می رود.« نه » عطف ) عاطفه ( : بین دو کلمه یا جمله به معنی     

 :تست 

                                        النافیة للجنس:                                          « ال»عیّن  -11

 ( اللَیلَةَ النَجْمَ فِی السَّماءِ.  2                                      ( ال لک عَمَلٌ آَخرُ؟! 1

 ( التَنمُو الزُّهُورَ إالّ فِی حَدائقَ ذاَت بَهجَةٍ.4            ( الأرَی التِّجارَةَ أنْفَعُ ِمن اکتِسابِ العِلمِ!  3

                                                                          النافیة للجنس:« ال»عیّن  -12

 ( التَطلُُبوا إالّ أعمالَ الخَیرِ!  2                       ( الیومَ الطالبةَ فی المَدَرَسةِ!1      

 تَقُولُ ما التَعْلَمُ، أیُّها اإلنسانُ!( لِمَ 4                      ءٍ ُمحِیطٌ! ( أال تَعْلَمُ أنَّ اهللَ عَلَی کلِّ شی3      
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 «92انسانی ع  »  لِنفی الجنس :                                                                                                 « ال»عیّن  -13
 لی جمیع الحاضرین!ع( سلّمت علی صدیقی ال 2        ( الّذِی ال یعمل بجدّ لن یری الّنجاح فی حیاته!        1

 ( إنّ أخاه ال یدرس فی البیت، بل فی المدرسة!4          ( یجب أن نعترف بأنّه ال نفع فی مجالسة الجهّال!  3
 

 « 94ریاضی  »                  نافیَّةً : ) نفی (                                                                      « ال»عیّن حرف  -14

 ( فال تجعل باطن حیاتک معادالً لظاهر حیاتهم،2           ( یا عاقل! ال تفکّر فی شؤون اآلخرین،1

 ( ال یعلمها أحَدٌ إاّل اهلل تعالی!4       ( فال أحدَ إالّ و عنده مشاکل فی باطن حیاته،          3
 

   «:ال»فی نوعیّة  الخطأعیّن  -15
 ( قلت لزمیلتی : ال شکّ فی انتصار الحقّ ! ) لِنفی الجنس (2       ( هَل هذا شاعرٌ جلیل ؟ ال تاجر نشیط ! ) للجواب (   1

                                                                                                                                 ( ال تَکاتب بینَ الزَّمیلَینِ فی هذهِ األیَّام! ) لِلنَّفی (               4       ب المؤمن إلی مجالس السوء ! ) ِللنَّهی (      ذهَ( ال ی3َ

 پاسخ تشریحی تست ها :
  ( :2گزینه ) -11

فعل آمده که هردو نفی هستند . ولی در « ال»بعد از  (4و3)آمده است. و در گزینه « لَکَ»جارومجرور « ال»( بعد از 1در گزینه )      

 نفی جنس است. ،«ال»اسم است پس « نَجمَ»( کلمة 2گزینه )

 ( : 1گزینه ) -12

ال نهی و گزینه های « 2»فعل آمده است. ) گزینه « ال»سه گزینة دیگر بعد از  در اسم است ولی طالبةَ« ال»( بعد از 1در گزینة )      

 است.نفی « ال» 4و3

 ( : 3گزینه ) -13

فعل آمده که فعل « ال»( بعد از 4و1. در گزینه )بکار رفته« ال»م است که بعد از در گزینه سه اس« نَفعَ » اگر دقت کنید فقط کلمه       

 حرف عطف است. « ال»حرف جرّ عَلی آمده و این « ال»هم بعد از  2مضارع منفی هستند و در گزینه 

 ( : 4گزینه ) -14

و ضمایر مخاطب مشخص است « یا عاقلُ»نهی است زیرا جمله با مخاطب خود صحبت می کند و از روی « ال( »2و1در گزینه )     

اسم آمده پس الی نفی « ال»( هم که بعد از 3قرار مده (. در گزینه )عَلْ : التَجْ: فکر نکن ـ  ال تُفَکِّرْکه در معنای نهی بکار می رود. ) 

 نمی داند ، نفی است و چیز دیگری نمی تواند معنی شود. َلمُ :الیَعْ ( 4ر گزینه )جنس است. امّا د

 ( : 4گزینه ) -15

نفی جنس است . امروز بین دو  «ال»اسم است نه فعل و اینجا معنای فعلی ندارد . پس « تَکاُتب( »4دقت کنید در گزینه )     

 همکالسی هیچ نامه نگاری نشد .

بر سر « ال» -3نفی جنس است.  «ال»بعدش اسم آمده پس  -2حرف جواب است.  «ال» آمده پس« هل»جواب در  -1گزینه ها : 

 صحیح می باشند.   « ( نهی»و نباید برود « نفی»مضارع آمده و در اینجا چون حرکت آخرش مشخص نیست، هر دو معنی )نمی رود 
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