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فَعَلَرُتَعبُ=تَمُرُّطَریقسَبیل=قدَرَ=اِستطاعَ قَذَفَأدّی= = رَمی

أعطیفَرِح#مَسرورضُعَفاء#أقویاءنزول#صُعود ساعِیآتَی= مُجِدّ=

جالِس#واقِففاشِل#غالِبسیئة#حَسنةضَحِکَ#بَکَیقادمة#ماضیة

حاجّأعضاء:عُضو دَمعحُجّاج: مَکانأمدُموع: خَیمةاکِن: قَریبخیام: أقرِباء:

رِجلفَرائِس:فَریسة هاوِیأرجُل: قِمّةقُری:قَریةهُواة: مَواقِف:مَوقِفقِمَم:

کرد،داد آتَی:عطا

دهند یُؤتونَ:می

کرد أَطلَقَ:رها

مضارع:یُطلِقُ/مصدر:إطالق

آورد درد به آلَمَ:

یُؤْ لِمُ()مضارع:

تُؤْرِجْ» کندلی می درد پایم «لِمُنی:

شداِشْ مشتاق تاقَ:

یَشْ تاقُ()مضارع:

مادرم ای أُمّاهُ:

بَلَعَ:بلعید

پسرکم بُنَیَّ:

دخترکم بَنَیَّتی:

کرد عبادت تَعَبَّدَ:

تلویزیوناَلتِّلْ فاز:

داشتٰ تَمَنّی آرزو :

یَتَمَنّی( )مضارع:

چادرهااَلْ اَلْ»خیام: «مَةخَیْمفرد:

پاجْاَلرِّ اَلْ»ل: «جُلأَرْجمع:

یَزورُ( )مضارع کرد دیدار ـُ: زارَ

کردمزُرْ» دیدار «تُ:

انداز تیر السَّهم:ماهی سَمَکَةُ

الفَرائِس:شکارها)مفرد:الفَریسَة(

الفَم:دهان

قلّهاَلْ اَلْ»قِمَّة: «قِمَمجمع:

بُ پناه ..... به ـَ: إلی ردلَجَأَ

پی در المُتَتالِی:پی

یَمُرُّ( )مضارع: کرد گذر ـُ: مَرَّ

شدمَشْاَلْ صحنه هَد:

شد وَهَنَ:سست

الهُواة:عالقمندان)مفرد:الهاوِی(

نشوید تَهِنوا:سست ال



2.نماییدمراجعهArabic_konkur@آیدییاوkonkure_iran@کانالبهخواهمسیحاستادجزواتدریافتبرای

:تعریف

معرفه• اسم یک حالت که است ای جمله یا نکره حال)اسم ده(مرجع می نشان فعل وقوع هنگام در .درا
فارسی• در کلماتی چنین عربی«قیدحالت»به در .میگوییم«حال»و

:مثال

التِّلمیذُشاهَدتُالطّالِبُجاءَ•

حال• حال حالمرجع حال مرجع

حال :ویژگیهای

ومنصوب• نکره
دارد• وصفی مفعول،).معنای و فاعل اسم ....(مانند
آید• می جمله آخر معموال

حال مرجع :ویژگیهای

است• معرفه

آید• می حال از قبل

دارد• جمله در دیگری نقش )خودش شود. نمی محسوب نقش بودن حال (مرجع

حال :اقسام

طِفلِها:مفرد-1• وَجهِ إلی األُمُّ لبخندمادر:مُبتَسِمَةًنَظَرَت کردبا نگاه کودکش .به

بالدَّالفینِ:جمله-2• الطِّفلُ ضاحِکٌقَرُبَ هُوَ بودکودک:وَ خندان حالیکه شدر نزدیک ها دلفین .دبه

حال اقسام :ترجمه

مفرد• کنیم:حال می استفاده فارسی حالت قید از مفرد حال ترجمه اشادمان،ترسان،خندان،ب.برای
......خشم،

•
جمله حال
از: حالیه جمله جمه تر حالیکه)در کنیم(در می .استفاده
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است آمده صورت دو به کتاب در جمله :حال

جمله-1 سر بر که واوی هر بگوییم توانیم بمی حالیکه در معنای و ضمیر(آید بدون حداسمیه)حتی تواند می الهد

نائمون النّاسُ و الطّفلُ مانند:صَرَخَ باشد

کنیم.-2 می ترجمه استمراری ماضی صورت به را باشد.حال جمله،ماضی اصلی فعلِ و باشد مضارع فعل حال اگر

هُنَّرَأَیتُ و پرستاریُساعِدنَالمُمَرِّضاتِ راالمَرضی: بیماراندیدمان به حالیکه کردند.در می  کمک

مُبتَسِمَةًالجَوائِزَالمدیرَةُمَنَحَت-1

مُشفِقَتَینِالَّدرسَالمُدَرِّسَتانِتُعَلِّمُ-2

الجدیداألطفالُألبَسَ-3 ثیابَهُم العیدِ ةَفی
مَسرورینَ

حال مرجع با جنس و تعداد مفرد،در حال

کند می مطابقت

قاسِماًأُ-1 جالِسٌشاهِدُ هُوَ الشَّجَرَتَینِوَ بَینَ

است نشسته درخت دو بین حالیکه میبینم،در را .قاسم

الفَلّاحَ-2 یَجمَعُرَأَیتُ هُوَ المَحصولَوَ

را محصول دیدم،درحالیکه را میکردکشاورز .جمع

حال+و-1 مرفوع+ضمیرمرجع وصف

حال+و-2 مضارع+ضمیرمرجع فعل
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الحالع-1 إلیجاد الفراغ مایناسب :یّن

!)مشارَکةً(1 العباسیّة........... الدّولة قیام فی االیرانیّون شارک )

بإیران!)مُعجَبةً(2 المستشرقین............ أشهر من شیمل تعدّ )

حافلة3 إطارات أحد )سرعةً(( المدرسة! إلی للوصول انفجر........... المدرسة

بمایقول!)عمالً(4 اآلخرین.......... مع یتکلّم أن العالم علی )

حالیّة:لیست«الواو»عیّن-2

خائفة1 هی و الشّبکة فی السّمکة وقعت فائزون2( وهم السعادة فریق اعضاء شَجّعنا )

 (تست)
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تلوث3 إزداد یسبّبهواءال( هو مختلفةًو الزکاة4أمراضاً یوتون و الصالة یقیمون الذین هوالء )

الصّ-3 الحال:عیّن فی حیح

قلقا1ً النوم من طفلتی إستیقظت )!

غاصبة2ً فلسطین أرض األعداء دخل )!

التعلّم3 فی راغبینَ المدرسة هذه فی الطالبات تدرس )!

ألوالده4 الحرب مالبس ابواشهداء قَبَّلَ بدمهم( !غارقةَ

الحال:الخطأعیّن-4 أسلوب ألیجاد الدائرة.....»للفراغ الی الموظّفون انسانی«وصل تغییر79)سراسری (با

مستعجلینو(1 مستعجلین2هم مُغلَقَة(3( مستعجلون4وهی وهم )

التکسیر:-5 جمع الحال صاحب ریاضیعیّن تغییر(79)سراسری با

أشعة1 الناس شاهد مختلفة( ألوان من متکّونةً الجبل وراء من الشمس

فرحین2َ الواسعة األراضی فی کثیرة محاصیل الفالحون حصد )

عملهم3 من مسرورینَ المدرسة ساحة فی یعملون المعلون کان )

دروسه4 فی متکاسالً التلمیذ هذا المدرسة طلّاب یساعد )

تجربی-6 )سراسری الحال: فیه مالیس (73عیّن

مُسرعة(1 المدرسة نحو طرقها الطالبة هذه !قطعت

طبقات2ٍ فی متراکمة الظلمات البحار اعماق فی نشاهد )!

تعالی3 اهلل علی مُتوکّلین القتال الی المجاهدون اندفع )!

المقاوم4 شعبنا علی یسیطر أن علی قادراً العدو لیس )!

حقوقهم»-9 من محرومین فلسطین أرض فی االطفال کلمةتتک«یحزن حالة......«محرومین»لّم عن

االرض1 فلسطین2( حقوق3( األطفال4( )

ریاضی-8 )سراسری الحال( صاحب )حول الصحیح (76عیّن

مسرورین1 عظیمة حفلة الی االُسرة مع ذهبنا إنّنا األُسرة←(
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ساعیات2 االمتحانات قبل الدروس لیقرأن التلمیذات الدروس←(

الشرکة3 بأمور عارفة و الئقة الموظّفة هذه الشرکة مدیر مدح مدیر←(

مکبّرین4 الجمعة یوم صالة فی اشترکوا المصلّون فی←( الواو «اشترکوا»ضمیر

مفعوالً:-7 الحال مرجع عیِّن

الیومَ.1 فرحینَ الفائز فریقَهم المنفرّجونَ (یشجّع

أنتم2 وَ تحزنوا ال وَ تَهنوا ال )و األعلونَ((

الغالیة.3 البضاعة شراء فی متردُداً المشتری (شاهدتْ

عملهما.4 فی نشیطینِ المنجم فی العامالن (اِشتغلَ

الحال:-11 اُسلوب إلیجاد للفراغ الصحیح ............»عیِّن حُرّاً نشاطاً یُمارسنَ الطالباتُ «بِهُدوءٍ.کانت

یتحدّثونَ (1 هم و

یتحدّثنَ (2 هُنّ و

تت (3 هما حدّثانِو

متحدّثاتٍ (4 هُنّ و

جاء-11 ما عبارة الحال:فیهاعیِّن

النَّفَقِ. (1 فوق شعیرة جُلب تحمل هی و النملة شاهدتُ

أمیراً. (2 کنت إن و ألبیک مجلسک عن قم

اللّعب. (3 إلی أصدقائه داعیاً المسرور الولد رأیتُ

عزمه. (4 ضُعَّف ما و دَؤوباً عملَه نوبل واصَلَ
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مبحثدبیردرس

نامخانوادگی و نام

أکثر!":1 قّوة لهم من إّال إلیه َیصل ال أّنه رأیُت مرتفع جبٍل فوَق یقع کان ذی اّل المقّدس الملجأ إلى وصلُت "لّما

میرسند! آن به دارند بیشتری قدرت که کسانی فقط که دیدم رسیدم داشت قرار بلندی کوه باالی که مقدس پناهگاه به وقتی (1

میرسند! آن به تنها دارند بیشتر نیروی که کسانی دیدم رسیدم، است واقع بلند کوهی باالی که مقدس پناهگاه آن به هنگامیکه (2

میرسند! آن به دارند، بیشتری قدرت که کسانی فقط دیدم است، واقع مرتفع کوه بلندی در که سی ّ مقد پناهگاه به رسیدن هنگام (3

بیشتری نیروی که کسانی مگر برسد آنجا به که ندیدم را کسی داشت، قرار مرتفعی کوه بلندی در که رسیدم مقدس پناهگاه آن به وقتی (4

داشتند!

ا!":2 حی� صیَدها تأکل أن ُتحّب ِألّنها الهواة علی َصعبة تغذیُتها األسماک، أعجب من ها "إّن

بخورد! زنده شکاِر دارد دوست اینکه برای است سخت عالقهمندان برای تغذیهاش که است عجیبی ماهیهای از آن (1

دارد! دوست را شکار زندۀ خوردن او زیرا است سخت دادنش غذا عالقهمندان، برای که است ماهیانی شگفتترین از او (2

دارد! دوست را صید خوردِن زنده زیرا است دشوار سخت تغذیهاش عالقهمندان، برای که است شگفتآوری ماهیان از او (3

بخورد! زنده را خود صید که دارد دوست زیرا است دشوار عالقهمندان برای او به دادن غذا ماهیهاست، عجیبترین از آن (4

الّشبان!":3 إّال صعوَده استطاَع َفما مرتفٍع جبٍل فوَق قدوقَع الغاُر "کاَن

برود! باال نتوانست جوان دو جز کسی بود، شده واقع بلند کوهی باالی غاری، (1

بروند! باال آن از توانستند جوانان فقط پس داشت، قرار بلند کوه باالی غار، (2

بروند! باال آن از بودند توانسته جوانان فقط بنابراین بود، شده واقع بلند کوهی باالی غار، (3

بودند! نرفته باال آن از جوانان جز پس بود، واقع کوهی بلندی در غار، یک (4

الَخطأ:4 عّین

برویم. هم مقدسه عتبات زیارت به دارم دوست من : أیضاً َسة اْلُمَقدَّ العتبات ِلزیارِة َنْذَهَب أن ُاِحبُّ (1

آید. یادم به مقابلم خاطراتم میروند حج به میبینم را مردم وقتی کریاتی: ِ ذ أمامی َتُمرُّ الَحّج، إلی َیذَهبون الّناس أری حینما (2

است. مرگ چشندۀ هرکسی الموت﴾. ذائقة َنْفٍس ﴿ُکلُّ (3

چیرهشدگاناند. خدا حزب بیگمان بون﴾: ِ الغال ُهُم اِهللا ِحزَب ﴿َفإنَّ (4

المطلوب:5 عن الصحیح عّین

عین نهما. أعیُ ِمْن َتَتساَقط ُدموَعُهما َفَرأی (1

َمواقیف ارات. یّ السَّ َتصلیِح َموقِف إلی أخذها و ة ِبالَجّراَر َسّیاَرَتُهم َجرَّ (2

"َخیَمة" فات. َعرَ َو ِمنی فی الُحّجاج َخیاُم ُر َأَتَذکَّ (3

ِقمام . ِتهِ قمِّ فی الواقع حراء غار فی د َیَتعّب (ص) بی النَّ کاَن (4

مفرده

َجْمُعُه

مفرده

َجْمُعُه

Arabic_konkur@عربی خواه مشترکمسیح دوازدهم دو درس

@konkure_iran
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جملة؟6 الحال جاَءت جواب أّی فی

الّدرِس! فی أصدقاَءهم ُیساعدوَن ُهم َو المجّدیَن الّطالب رأیُت (1

تعاَلی! اهللا نعم علی شاکراٍت البالد مساجد ِمن المؤمناُت تخرُج (2

کثیرًا! یبکی ه ِألّن باردًا الماء الّصغیُر الطفُل ِلَیشرِب (3

أمامه! ِبوظیفتی أعمل حّتی وحیدًا صدیقی أترک م َل (4

مکّسر:7 جمع مرجعها حاالً عّین

الحدیقة! من المکّسرة الغصوَن الفّالُح أخذ (2 الَقرَيِة! َمسِجِد أماَم واِقفيَن الُمساِفريَن ِمَن َجماَعًة شاَهَد (1

مفیدًة! المجّالت هذه الّصیف في قرأت (4 الّسهم! ّسمکة فم في حّیة الفرائُس َتقُع (3

واِلِدها:8 َو الِبنِت َبیَن الحوار في الخطأ عّین

َمدینٍة؟ أیِّ إلی ُتساِفري أْن ُتِحّبیَن عزیَزتي! یا / فر. السَّ إلی الّذهاَب ُاِحبُّ أنا أبي! یا (1

ُتشاِهدیها؟ أْن ُتِحّبیَن األماِکِن أيُّ / َجمیَلٌة. مدینٌة هي َقدَسِمعُت ِألّنني َیزد َمدینة إلی (2

اإلنترنت. في الَمدینة تلک َعن َنْبَحَث حّتی جّوالي أنیري َرجاًء، / یزَد. ُاشاهَد أْن ُاِحبُّ َنَعم، (3

َیزد. حوَل اآلن جّیٌد ِفکٌر ِبِذهني َمرَّ لي، الَتَتَعجَّ ُبَنّیتي! یا / . سریعًا ُاشاِهَدها أْن ی أَتَمنَّ ْل، َتَفضَّ (4

المطلوب:9 عن الَخَطأ عّین

"تماشاگران" ← ُمعَجبون. الّزینة أسماِک ُحواُة (2 برد" "پناه ← (ص)؟ بی الّن إلیه َلَجَأ اّلذی ثور غار َرأیُتما َهْل (1

"پیدرپی" ← َفِمها. ِمن ُمَتتالیًة الماء َقَطراِت ُتطِلُق (4 دارم" "آرزو ← الُمکّرمة. مّکة ِلزیارة َف أَتَشرَّ أن أتمّنی أنا (3

الحال:10 فیه لیَس ما ن عیِّ

آِمًال! الطریق َیقطع من أبدًا یفشل َلن (2 َثمینًة! جائزًة أعطیناه ذی اّل هو المکتبة مدیر (1

باکیًا! أبی شاَهدنا المطار َدخلنا عندما (4 َجمیلًة! الّسوِق من الورود إشتریُت (3

حیح:11 الصَّ عّین

جاَء ≠ َمرَّ (2 قاَم ≠ َل َنَز (1

َخلَف ≠ َوراَء (4 َضِحَک ≠ َبکٰی (3

الحال:12 فیه لیس ما عّین

راِکعوَن﴾ ُهم َو کاَة الزَّ ُيؤتوَن َو الَة الصَّ ُيقيموَن ذيَن ﴿...الَّ (2 ُمرتِفعًا! الجبل هذا علی تصعد أن تستطیع هل (1

األعَلوَن﴾ أنُتُم َو َتحَزنوا ال َو َتِهنوا ال َو ﴿ (4 فِائزیَن! الِعبیَن الَفِرحوَن المتفّرجوَن ُیشّجُع (3

13.......... فرزندم ک!": نفِس غیر جاِح النَّ ِإلی الوصوِل فی یساِعَدَک أن یستطیع أَحَد ال أن ِاْنَتِبْه َوَلدی، "یا

کند! یاری پیروزی به رسیدن در را دیگران نمیتواند تو جز کسی باش مطمئن (1

خودت! مگر نمیکند کمک موفقیت به رسیدن در تو به هیچکس که بدان (2

کنی! کمک خودت به موفقیت مسیر در میتوانی که هستی تو فقط که باش آگاه (3

خودت! جز کند کمک موفقیت به رسیدن در تو به نمیتواند هیچکس که باش متوجه (4
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الشوِق!":14 ِمن أعینهما ِمن تتساقط ُدموعهما ُیشاِهدوَن َو والدیهم إَلی ینظروَن أوالِدنا "بعُض

است! جاری شوق از چشمشان از که میبینند را اشکها و مینگرند مادرشان و پدر به ما فرزندان از برخی (1

فرومیریزد! عشق از چشمهایشان از اشکشان که میبینند را خویش پدر و مادر پسران، از بعضی (2

فرومیچکد! عشق روی از چشمانشان از اشکها که میبینند و میکنند نگاه خود والدین به فرزندان، از برخی (3

فرومیریزد! چشمانشان از شوق روی از که میبینند را آنها اشکهای و میکنند نگاه خود مادر و پدر به ما، فرزندان از بعضی (4

ْعَلْوَن...﴾15 اْألَ َأْنُتُم َو َتْحَزُنوا َال َو َتِهُنوا ﴿َال

هستید... برتر شما زیرا مشوید غمگین و مکنید سستی (1

برتران... هستید شما درحالیکه مخورید غم و مشوید سست (2

برتران... شما�د چه نشوید حزن دچار و ندهد دست "وهن" را شما (3

شما�د... همه از برتر چه مخورید غم و نشوید سستی و وهن" " دچار (4

الخطأ:16 ن عیِّ

کنند! آشکار را حق دین و راست راه تا شدند فرستاده ما بهسوی پیامبران :! الحقّ الّدیُن و الُمستقیُم الّصراُط ن لُیبیَّ إلینا األنبیاء ُارِسل (1

میکند! صحبت ه روزمّر زندگی در ما مشکالت از قرآن بیشک :! ِة الیومیَّ الحیاِة فی َمشاکلنا َعن ُث َیتحدَّ القرآَن إنَّ (2

میکند! راهنمایی خیر بهسوی همواره را او که هست پنددهندهای مؤمنی هر قلب در :! ً دائما الَخیر إلی ُیرِشده واِعظ ُمؤمٍن کلِّ َقلب ِفی (3

نکنیم! یاد را آنان اگرچه آورند یاد به را ما مردم میخواهیم ما ذکرهم!: َ ن َلم إن و الّناُس رنا َیتَذکَّ أن ُنرید إّنا (4

رِجَمة:17 التَّ فی الَخَطأ ن َعیِّ

شدگاناند. چیره خدا حزب "بیگمان بون﴾: الغالِ ُهُم اهللا ِحزَب ﴿فإنَّ (1

میخوانند. را درسهایشان تالش با دانشآموزان : َتْیِن ُمِجدَّ ُدروَسُهما َتْقَرآِن الطاِلَبتاِن (2

کنی؟ زیارت داری دوست را جاهایی چه ها؟: َ َتزور ن َأ ُتِحبُّ األماکن َأیُّ (3

میچشد. را مرگ هرکسی الموت﴾: ذاِئَقُة َنفٍس ﴿ُکلُّ (4

الحال:18 عّین

ماِء! السَّ وسَط الّلیِل ُمنتصِف في ُمنیرًا البدُر کان (1

الحقیقّیَة! منزلَتکم ِلیعرفوا مًا تکلُّ الّناس مع تکّلموا (2

اآلن! حّتی عمله علی َنِدَم متکاسًال أنتم م رأیُت هل ُطّالُب! یا (3

القاِدمِة! َنواِت السَّ في عمِلِه نتیجَة ُیشاهَد أن إلی مشتاقًا یعمل هو (4

الحالیة:19 الجملة عّین

ُمبتسمیَن. المساَبَقة من ُرجعوا اإلیرانّیون الّالعبون (2 َنشیطًا. المزرعة فی المنصور إشَتَغَل (1

رین﴾ ُمبشِّ الّنبّ�ن اهللا فبعث واحدة ة أمَّ الّناس ﴿کاَن (4 راِکعون﴾ ُهْم َو الزکاَة ُیؤتوَن ﴿اّلذیَن (3
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