


کنکور عربی تستی   نکات

. شود ترجمه باید ضمیر موارد بقیه در اما ندارد اشکالی نشود هم ترجمه انفس یا نفس ي کلمه از بعد متصل ضمیر ( 1 نکته
. دارد را مفعول نقش معموال جمله در موصول ماي ( 2 نکته

. باشد می براي معناي به ؛ بیاید لِ حرف ، اسم از قبل وقتی ( 3 نکته
صورتمصدرها)4نکته .فعلبه شوند می ترجمه هم

. باشد می نیز "و" معناي به کلمه این و نیست مهم نشود یا شود ترجمه جمله در (( فَ )) ( 5 نکته
مشتق)6نکته هاي صورتاسم .فعلبه شوند می ترجمه هم

. شود ترجمه عالی صفت صورت به باید تفضیل اسم ، بیاید الیه مضاف ، تفضیل اسم از بعد بالفاصله اگر ( 7 نکته
. آید می مونث مفرد فعل ، انسان غیر جمع براي ( 8 نکته

. باشند هم شبیه کامال باید صیقه نظر از ها آن دوي هر برگردد خاص فرد یک به شرط جواب و شرط فعل شرطیه جمله در اگر ( 9 نکته
ا10ِنکته کلمه .ذا) است صحیح شود ترجمه چه هر

. است شرطیه جمالت در شود می معنی مضارع صورت به ماضی فعل که جایی تنها ( 11 نکته
. بیایند خود از قبل اسم شبیه ظاهر نظر از باید و دارند را صفت نقش عربی در آید می نسبت يّ آن آخر که ایرانیّ مانند کلماتی ( 12 نکته

. گیرد نمی تنوین هرگز آخر ي کلمه ( 13 نکته
کلمه14نکته .مکان) است درست شود ترجمه چه هر

. نکرد ترجمه توان می ربّ ي کلمه از بعد را ضمیر ( 15 نکته
ي16نکته کلمه ذاتها) بهبحدِّ معناي خودبه خودیاخودي به .خود است
حروف17نکته از بعد اگر بایدلَیتَولَّلَعَ) فعل آن بیاید .مضارعفعل باشد

. آید نمی مجرور اسم هرگز فعل از بعد بالفاصله ( 18 نکته
. شود حذف باید "ن" حرف بیاید متصل ضمیر اگر سالم مذکر جمع و مثنی از بعد ( 19 نکته

. است فرعی همیشه آن اعراب مثنی اسم ( 20 نکته
. شود نمی حذف هرگز آن "ن" حرف و اصلی همیشه آن اعراب مکسر جمع إخوان ( 21 نکته

در معناي به . گویند می حالیه واو آن به باشیم داشته مرفوعی منفصل ضمیر آن از بعد بالفاصله و بیاید (و) واو حرف جمله وسط در اگر ( 22 نکته
که حالییاحالی ندرتدر به .کهو باشد می

. باشد معرفه عربی در اسم آن چند هر میشود ترجمه نکره صورت به فارسی در باشد داشته نسبت يّ آخرش در اسم یک اگر ( 23 نکته
. دارد را صفت نقش همیشه نکره اسم از بعد ذي و ذا ، ذو خمسه اسم ( 24 نکته

. است مشبهه صفت مشتق مریض آن مفرد و باشد می مکسر جمع ، دارد تقدیري اعراب همیشه بیماران معناي به المرضی هوالء ( 25 نکته
. کرد ترجمه یکبار فقط را آن میتوان باشد آمده بار چند ضمیر یک اي جمله در اگر ( 26 نکته

المراة27نکته مکسر جمع (( ندارد مکسر جمع زن ي کلمه ) نساء =
. مثبت را مضارع خود و کرد ترجمه نه را ال حرف توان می بیاید عطف واو ، ال منفی حرف دو بین اگر ( 28 نکته

اسم جمله اول مَن و است شرطیه حتما اي جمله چنین بیاید فَ حرف فعل از بعد و فعل آن از بعد بالفاصله و بیاید مَن کلمه جمله اول در اگر ( 29 نکته
معنايشرط .هرکهیاهرکسبه باشد می

. ( اَربَع جز به ) غیرمنصرفند همگی باشند اَفعی و اَفَلَّ ، اَفعَل وزن بر که کلماتی ( 30 نکته
آنکه مگر آید نمی نیز منصوب مضارع صورت به وصفیه ي جمله چنین هم و آید نمی ثمَّ و فَ ، وَ مانند حروفی وصفیه ي جمله از قبل ( 31 نکته

ناصبه .مَنحرف باشد
. شود نمی واقع موصوف هرگز تفضیل اسم ( 32  نکته

نکره)33نکته استهفام .اسم است
. باشد می موصول حتما جمله وسط جر حرف از پس ما و من ( 34 نکته

. نیست ضمیر هرگز ي حرف بیاید الیه مضاف ي از بعد اگر ( 35 نکته
شما36نکته فقط = ایّاکُم (
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. شود نمی صفت هرگز آید می لَه مُفاعَ وزن بر که اي کلمه ( 37 نکته
شکل38نکته استمراري) همیشهماضی عربی .مضارعدر باشد می
بر39نکته که اي کلمه عربیرنگ) در دارد .صفتداللت است

. باشد نمی "ال" به معرفه . است منصرف غیر اسم الجلیل ( 40 نکته
ها41نکته خون = دماء (
مذکر42نکته اسم = صوت مونث اسم = الدّار مونث) = عزت

. برگردد اسم یک به شرط که است مهم زمانی جنس . نیست مهم فعل جنس و زمان ، شرط در ( 43 نکته
. آید نمی متصل ضمیر هرگز مجهول فعل از بعد بالفاصله ( 44 نکته

. کند نمی تغییر هرگز فعل زمان فعل کردن معلوم یا مجهول هنگام ( 45 نکته
. شود نمی مجهول هرگز یُمکِنُ فعل ( 46 نکته

آزمایش47نکته ، امتحان = اختبار نشد تایید = یُوَیِّد لَم (
. شود می تبدیل 4 یا 1 صیغه به معموال و میکند تغییر فعل آن ي صیغه کردن مجهول یا معلوم هنگام باشد 14 یا 13 صیغه مضارع فعل اگر ( 48 نکته

حرف"ن"حرف)49نکته افتعال"ت"کنار باب :
خرس50نکته = الدّب نامه زندگی = ترجمه (

. نیست پذیر نقش حرف چون ؛ ندارند محلی اعراب کافّه ماي و نفی ماي ( 51 نکته
. است مجزوم حتما منادا از بعد ال ( 52 نکته

مجهول53نکته و معلوم به جمله یک تغییر هنگام کند) نمی تغییر هرگز کلمات .جایگاه
:54نکته ناقص هاي فعل شوند) نمی مجهول هرگز لیسَ ، اصبَحَ ، سارَ ، .کانَ
منصرف55نکته غیر ، لفظی) (مونث مذکر علم : حنظله (

. شود نمی مجهول هرگز امر فعل ( 56 نکته
جمله)57نکته اول در غایب .مستترضمیرهیچگاهفعل ندارد

. آید نمی مخاطب هاي صیغه سر بر "باید" ( 58 نکته
است)59نکته مقدم خبر جمله اول مجرور و کهجار شرطی نکرهبه اسم آن از .بعد بیاید
باشی)60نکته داشته متعدي فعل تعداد هر معلوم جمله .در شوند مجهول باید آنها ي همه م

. آید می مونث مفرد همیشه الشعوب ، جماهیر ، اُمَم کلمات براي فعل ( 61 نکته
. هستند الزم ؛ زیرا شوند نمی مجهول هرگز تفاعل و انفعال باب ( 62 نکته

نقش63نکته همیشه : (بارها) مرات فیه) ومفعول دارد کسرهرا به :منصوب باشد آمده عدد آن قبل دقیقا اگر اما بهاست مجرور و تمییز ؛ مراتٍ
ظاهري اصلی اعراب

فعل)64نکته از قبل .حالنقشکَیفَ دارد را
مقابل)65نکته معناي به فیههمیشهنُصب .مفعول است

. باشد می فیه مفعول همیشه اوالً ( 66 نکته
شناخت67نکته = عَرَفَ شناساند) = عَرِّف
مفعول)68نکته امر فعل از بعد ما و .من باشند می
.69نکته آید می مفرد جمله اول غائب فعل (

در اگر اما . باشد منفی حرف تواند می ندرت به و است موصول موارد اکثر در ما آن بیاید ظرف یا مجرور و جار ما کلمه از بعد جمله وسط در اگر ( 70 نکته
. است موصول قطعا مَن آن بیاید ظرف یا مجرور و جار من از بعد جمله وسط

. بگیرد ال باید صفتش اما نگیرد ال تواند می باشد علم اسم موصوف اگر ( 71 نکته
(یتامَی) . شود می خوانده (آ) الف ي حرف و باشد می مقصور قطعا اسم آن بیاید فتحه حرکت ي از قبل اگر ( 72 نکته

دا73نکته قرار آن آخر حرف روي بر را ساکن عالمت میتوان آمده ي حرف آن آخر در که مبنی هاي اسم همچنین و دارند تقدیري اعراب که هایی اسم (. د
مشتق74نکته / عدو آن مفرد / مکسر جمع : العدي (
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باشند)75نکته مرفوع اگر ناقص مضارع هاي هفعل آن از قبل جزم و نصب ادات هايیعنی صیغه در آن اعراب باشد نیامده تقدیري14و13و7و4و1ا
. باشد می

.)76نکته ندارد نیاز فیه مفعول به حان قد
دادن77نکته گوش دقت با : یصغی دادن گوش : استمع شنیدم : سمع (

اسم شبیه کامال ظاهر نظر از باید دارند را صفت نقش عربی در چون و اول عدد جز به آیند می فاعل وزن بر همیشه وصفی و ترتیبی اعداد ( 78 نکته
. باشند خود از قبل

. پذیرد می را معطوف و فعل نقش دو جمله وسط فعل ( 79 نکته
. بیاید خود از بعد فعل شبیه باید عدد و جنس و معنا نظر از گیرد قرار فعل دو بین موصول اسم اگر ( 80 نکته

اگر81نکته الیه) مضاف هم و باشد داشته صفت هم اسم فارسییک برخالف عربی زبان الیهدر مضاف واول آید صفتمی آن از ترکوبعد این یباگر
باشد گیردمعرفه نمی ال هرگز الیه مضاف هم و است موصوف هم که الامااسمی باید صفت) و الیه (مضاف آن از بعد اسم .بگیرندو د

ف)82نکته خبرمفعول نقش .یه باشد داشته تواند می نیز را
المستتر واجب هاي صیغه جز ناقص فعل آنکه شرط به است مقدم خبر حتما بیاید ظرف یا مجرور و جار ناقص فعل از بعد بالفاصله اگر ( 83 نکته

. نباشد امر و مضارع 7و13و14 صیغه ناقص فعل یعنی نباشد
نکره اسم جمله آن ادامه در و بیاید ظرف یا مجرور و جار آن از بعد بالفاصله و باشد مضارع یا ماضی 4 یا 1 ي صیغه ناقص فعل اگر ( 84 نکته

. کنیم دقت جمله معناي به باید باشیم نداشته نکره اسم اگر اما است مقدم خبر حتما باشیم داشته
فعل و باشند هم شبیه کامال باید صیغه نظر از ها آن دوي هر و باشد می خبر حتما فعل آن بیاید فعل یک ناقص اسم از بعد بالفاصله اگر ( 85 نکته

. بیاید مفرد باید جمله اول در غایب
ظاهر صورت به ناقص فعل اسم آنکه شرط به بیاید خود از قبل جمله شبیه کامال باید عدد و جنس نظر از جمله وسط در ناقص فعل ( 86 نکته

. بیاید خود اسم شبیه جنس نظر از ناقص فعل باید باشد ظاهر ناقص فعل اسم اگر اما باشد نیامده
. شود منصوب باید و است ناقص فعل خبر حتما کلمه آن بیاید کلمه یک ناقص اسم از بعد اگر ( 87 نکته

نواسخ)88نکته اسم و مبتدا از بعد موصول ماي و مفردحتمامن .خبر باشند می
متع)89نکته مجهول هاي فعل هستندتمام .دي

. باشد می افتعال باب مزید ثالثی حتما بیاید "ت" اصلی حرف سه بین اگر ( 90 نکته
. است مصدري جامد که مُفاعَلَه جز به باشد می مشتق حتما باشد مُـ آن اول که اي کلمه ( 91 نکته

باب92نکته در هم) شبیه کامال امر و ماضی جمعِ و مثنی هاي صیغه تفعُّل و کسرهندتفاعل امر در و فتحه ماضی در الفعل عین ها باب بقیه در اما
. گیرد می

.93نکته باشد می الیه مضاف حتما آید می آن از بعد بالفاصله که اسمی باشد نداشته ال اگر مبتدا (
.94نکته باشد نیز مونث یا مذکر تواند می / جمع براي هم مثنی براي هم : نحن (
البؤسا95نکته بائس) آن مفرد =

. بگیریم نظر در را کلمه مفرد باید مشتق و جامد کردن مشخص براي ( 96 نکته
مزید)97نکته ثالثی همیشه = یُحِبُّ
.98نکته است وصفیه بعدي ي جمله و است خبر بیاید نکره اشاره اسم از پس اگر (
بیا99نکته جار آن از قبل که آن مگر فیه مفول همیشه : أثنا (. ید
مشتق100نکته همیشه : عبد (
دارد)101نکته وصفی معناي مشتق .اسم
فاعل)102نکته همیشه مبتدا از پس .مَن است
مفرد)103نکته بهخبر مشتقاگر بایدصورت مبتدابیاید شبیه عدد و جنس نظر .از باشد
ي104نکته کلمه وسط) حرف که حرفی (ا"آ"سه از بعد و فاعل(الف) اسم مشتق حتما بیاید تشدید .لف) است
هوا105نکته و آب = الطقس (
)106نکته ... ي کلمه نقش : ... کلمه دور هو ما ) نقش = دور (
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مبتداست همیشه : السّالم ( 107 نکته
فَعل وزن بر مشبهه صفت مشتق : ربّ ( 108 نکته

. نیست اینطور ما ولی است موصول حتما جمله وسط در مَن ( 109 نکته
جامد)110نکته خوبی معنی به .خَیر است
ي)111نکته مشبههکلمه صفت مشتق همیشه باشد مشدد ي آن آخر که حرفی نبیّسه ، علیّ ، غنیّ : مانند است

. باشند می مفعول اسم مشتق مهديّ ، مرضیّ مانند هایی کلمه ( 112 نکته
. باشد منصوب تواند نمی وصفیه ي جمله ( 113 نکته

حرف114نکته منفی) همیشه ناصبه حروف همراه .ال است
.115نکته بگیرد ال باید صفت اما گیرد نمی ال موصوف ؛ بیاید الیه مضاف صفت و موصوف بین اگر (

. باشد تواند نمی موصوف هرگز اما شود واقع صفت تواند می تفضیل اسم ( 116 نکته
. باشد تواند نمی وصفیه ي جمله لَن بجز منصوب مضارع فعل حتی و آید نمی ثُمَّ ، فَ ، وَ مانند حروفی وصفیه ي جمله از قبل ( 117 نکته
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