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   ّتست های شکل

ًََ

  :تست های شکّل

 ابتدا به دنبال کلمـات  شود طرح می  الخطاّعینبه صورت ون این تست ها در کنکور سراسری چ :هاحل این تست
ًیکسان می گردیم که اگر اعراب یکسان داشته باشند که حتما صحیح هستند و اگر اعـراب متفـاوت داشـته باشـند 

رسیم و اگر کلمات یکسان کمک نکردند، به بررسی تک تک کلمـات  و به جواب میباشدمی خطا از آن ها ًقطعا یکی
  .ّپردازیم، در حل تست های شکل نکات زیر بسیار کارگشاستیباقی مانده م

  ) مجرور( اسم   +  جرحرف: ار ومجرورهاج )١

  

  هـالیافـمض+ ه ـالیافـمض+ ه ـالیافـمض + مـــاس        : ترکیبات اسمی) ٢

  

  صفت+ صفت + صفت +    اســم       

  

  . پرونه، مضاف تنوین پرونهپرونه، مضاف نون می می ال: نکته مورد توجه مضاف  

  اسم بدون ال+ اشاره اسم       اسم ال دار+  اسم اشاره )٣

 

  

  

  : نواســخ

  
  

ُذه الحالة هو إننا نحافـ هُسبب) ٣    ًکان هـذا رجـال) ٢    ٌهـذا رجـل ) ١ ّ ِ......   

  

و ادوات شرط بیاینـد ) ْـــ( حروف جازمه بیاید مجزوم–) َـــ(اگر قبل از فعل مضارع حروف ناصبه بیاید منصوب) ٤

,هـای مانـد کـه در صـیغهغیر اینصورت مرفوع مـیخواهد شد و در ) ْـــ( باز هم مجزوم , , ,1 4 7 13 مـضارع اعـراب  14

و اگر انتهای ) مضارع منصوب( مضارع+ ال + بدانید حرف ناصبه .کندّظاهری انتهای فعل در شکل به ما کمک می

  . شودتبدیل می) ِـــ(یضی عارنتهای فعل به کسرهساکن ا. شروع شود ) ال( با  بعدییباشد و کلمه) ْـــ(فعل

  هسته مجرور مجرور مجرور
 )گیردنقش اصلی می(

 )مضاف( )مضاف( )مضاف(

  هسته باشداعرابش تابع موصوفش می
 )گیردنقش اصلی می(

  مشارالیه
 )تابع عربی(

 مبتدا خبر مشار

َّان : ههحروف مشب َّ ان –ِ َّکن ٰ ل–َّ کان –َ    لیت–ّ لعل –ِ
ُـــ ، ـــ اسم منصوب َ خبر مرفوع  
َ اصبح –َ لیس –َ صار –َکان : افعال ناقصه َ ْ   َ مازال –َمادام  –َ
 خبر منصوب ـَ، ــ ُـــ اسم مرفوع

  الیه. م مبتدا خبرکان اسم کان خبر مبتدا
 ًمحال

 مشارالیه

 تاثیربی
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  . ِلم یذهب الکفار الی المسجد

 نگرفته ال        بنابراین اگر اسمی     :ی اسم را بپذیرد های سه گانه یژگیهر اسم باید یک ویژگی از و) ٥
  . تنوین باید بپذیرد 100%ومضاف هم نباشد. باشد

  
 اگـر ال نداشـته  حتیم دسته اس٣اما . داشته باشد یا مضاف باشد به هیچ عنوان تنوین نخواهد پذیرفتاگر ال اما 

  : گیرند مثلباشند ومضاف هم نباشند بازهم تنوین نمی
   جمع مذکر سالم یا مثنی) ٣  )  منادای نکره یا علم–اسم الی نفی جنس ( نقش های مبنی )٢  غیر منصرف) ١

  . پذیرندان تنوین نمیغیر منصرف به هیچ عنو

ًــــــ(جمع مونث سالم در حالت منصوب ) ٦ َ( )ٍـــــ ِ (  

بـه .گیرنـدنمـی) ِــــ(گیرنـد و همچنـین در حالـت مجـروریاسم های غیر منصرف تنوین به هیچ عنوان نمـی) ٧
  . گیرندرا می) ِـــ( گرفته باشند که در این شرایط همان الاشند یا گیرند مگر اینکه مضاف بمی) َـــ(جایش

   

  . اسم بعد از فعل هیچ گاه مجرور نیست بلکه یا منصوب یا مرفوع است) ٨

  

  + ان ) ٩

  

  

  . اسم اول جمله همیشه مرفوع است زیرا مبتداست) ١٠

فیه ومنصوب هستند مگـر  ، همیشه مفعولَ اثناء–َ بین –َ وراء –َ حین –َ حول –َ تحت –َ قبل – َکلماتی مانند عند) ١١
  . قبلشان حرف جر بیاید

  ) هر کجای جمله که باشند.( مرفوع است 100%بیاید....) هو، هما، هم ،هی،(اسمی که بعد از ضمیرهای) ١٢

  

  
  
  

  ال بگیرد) ١
  تنوین بگیرد) ٢
 مضاف باشد) ٣

 فعل بیاید

 نیایدفعل 

ْان    شرطجواب ) فعل(  شرط)فعل(ِ
  

ْان    ناصبه)فعل(َ

َّان   )اول جمله (ِ
  
 ) وسط جمله (َّنَا


