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  ياد آوري ياد آوري ياد آوري ياد آوري 

        : : : : اعراب اعراب اعراب اعراب انواع انواع انواع انواع 

           ُ    ٌ  مرفوع                             ظاهري اصلي) الف     

  َ   ً        منصوب                                                  

       ِ   ٍ     مجرور                                                       

  ^مجزوم                                                            

                                                 

  

  مثني                       ظاهري فرعي ) ب

  جمع مذكر سالم                                                                                                                                            

  جمع مونث سالم                                            

  اسم غير منصرف                                            

  

  

  

  اعراب محلي                      اسم هاي مبني) ج

  جمله و شبه جمله                                                                                                                                 

  ...اسم الي نفي جنس و مناداي                                            

  اعراب تقديري                         اسم منقوص) د

  اسم مقصور                                              

 مفاعیلمفاعیلمفاعیلمفاعیل            
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  نواسخنواسخنواسخنواسخ                                                                           

برخي كلمات هستند كه هنگام قرار گرفتن بر سر جمله اسميه اعراب مبتدا يا خبر را منصوب مي كنند و          
        :عبارتند از 

  كانَ ، اصبح ، لَيس ، صار ، مادام   ::::افعال ناقصه افعال ناقصه افعال ناقصه افعال ناقصه  

                   تاثيرات افعال ناقصه    

  

  

  :مانند

  ال يكونُ الشجاع فخوراً                                   

                          

  أصبحوا أئمةً لألخرينَ                                      

  

  ملهفي ع زكريا الرازي كان دووباً                                 

  

  إنَّ ، أنَّ ، كأنَّ ، لكنَّ ، ليت ، لعلَّ ::::حروف مشبهة بالفعل حروف مشبهة بالفعل حروف مشبهة بالفعل حروف مشبهة بالفعل 

  تاثيرات حروف مشبهة بالفعل

  

  

  يدخُلني الجنَّةَ                                  َلعلَّ اهللاَ                                       . لكنَّ المسلمينَ غافلونَ                              

                     

  كأنَّك في المسجد                                     

 باقي مي ماندمرفوع ،  مبتدا

 ميشود منصوب خبر ،

 می گوييم افعال ناقصه اسمبه مبتدا از اين به بعد 

 می گوييم خبر افعال ناقصهبه خبراز اين به بعد 

  اسم ظاهر

 ضمير بارز

 ضمير مستتر

 ميشود منصوب،  مبتدا

  باقي مي ماندمرفوع  خبر ،

 گوييممی اسم حروف مشبھة بالفعل به مبتدا از اين به بعد 

 می گوييم حروف مشبھة بالفعل خبربه خبراز اين به بعد 

  اسم ظاهر

  ضمير بارز
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  :  حرف الي نفي جنسحرف الي نفي جنسحرف الي نفي جنسحرف الي نفي جنس

                                                       اسم+ ال 

                            

                                                                                       

  

  

  

  

  تاثيرات ال نفي جنستاثيرات ال نفي جنستاثيرات ال نفي جنستاثيرات ال نفي جنس

  

   

  من الجهل أصعب بليةَال                                        من الحقِّ أقَطع سيفسيفسيفسيفال         : مانند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نمی گيرد تنوين   

 نمی گيرد ال      

 دارد فتحهحرکت 

 ب%فاصله پس از   می آيد

عليرغم معرب بودن 
 بر فتح می گوييم،مبنی 

 می گوييماسم  ی نفی جنس به مبتدا از اين به بعد  ميشود منصوب،  مبتدا   

 می گوييم  ی نفی جنس خبربه خبراز اين به بعد   باقي مي ماندمرفوع  خبر ،
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مي  واب چه كسي را ؟ و چه چيزي را ؟ اسمي است منصوب كه فعلِ فاعل بر آن واقع ميشود و غالباً در ج ::::تعريف تعريف تعريف تعريف  
  .آيد 

        : : : : حالت هاي مفعول به حالت هاي مفعول به حالت هاي مفعول به حالت هاي مفعول به     

  اسم ظاهر )  1

  .منظور اسمي است منصوب كه  بعد از فعل متعدي جهت تكميل معناي فعل مي آيد  

     حقاً****يقولُ المومنُ :  مانند  

  اسمي منصوب بعد از فعل متعدي –مفعول به و منصوب  به اعراب ظاهري اصلي  فتحه   ****                               

  ضمير متصل منصوبي )   2

باشد ، ضمير نقش )    نانانانا ي ،ي ،ي ،ي ،/ / / / ك ، كُما ، كُنَّ ك ، كُما ، كُنَّ ك ، كُما ، كُنَّ ك ، كُما ، كُنَّ / / / / ك ، كُما ، ُكم ك ، كُما ، ُكم ك ، كُما ، ُكم ك ، كُما ، ُكم / / / / ها ،هما ، هنَّ ها ،هما ، هنَّ ها ،هما ، هنَّ ها ،هما ، هنَّ / / / / ، هما ، هم  ، هما ، هم  ، هما ، هم  ، هما ، هم  ه ه ه ه +  +  +  +  فعل  فعل  فعل  فعل  ( هر گاه 
  .مفعول دارد و محالً منصوب 

    بِشدةٍ *ييضْرِبن                                          في البيت         ****هرأيَت:  مانند 

  ضمير متصل منصوب و مفعول و محالً منصوب       ****ضمير متصل منصوب و مفعول و محالً منصوب                       ****          

  : نانانانانكته  در مورد ضمير 

  :نا + فعل مضارع 

  :نا + فعل امر 

  :نا + فعل ماضي 

  

  

  

 مفعول به    
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  ضمير منفصل منصوب) 3

  ))))ي ، نا ي ، نا ي ، نا ي ، نا / / / / ك ، كُما ، كُنَّ ك ، كُما ، كُنَّ ك ، كُما ، كُنَّ ك ، كُما ، كُنَّ / / / / كُما ، ُكم كُما ، ُكم كُما ، ُكم كُما ، ُكم     ك ،ك ،ك ،ك ،/ / / / ها ،هما ، هنَّ ها ،هما ، هنَّ ها ،هما ، هنَّ ها ،هما ، هنَّ / / / / ه ، هما ، هم  ه ، هما ، هم  ه ، هما ، هم  ه ، هما ، هم  +  اياايااياايا(  هرگاه 

  نَعبد  إياك*: مانند 

  ضمير منفصل منصوب و مفعول و محالً منصوب ****          

        »»»»نكات نكات نكات نكات     «

  در سه حالت  مفعول قبل از فاعل مي آيد :    1نكته  

        ....هرگاه مفعول ، ضمير متصل منصوبي باشد و فاعل اسم ظاهر هرگاه مفعول ، ضمير متصل منصوبي باشد و فاعل اسم ظاهر هرگاه مفعول ، ضمير متصل منصوبي باشد و فاعل اسم ظاهر هرگاه مفعول ، ضمير متصل منصوبي باشد و فاعل اسم ظاهر ) ) ) ) الف الف الف الف 

  سعيد        *هعرَف:  مانند 

  ضمير متصل منصوب و مفعول و محالً منصوب  *         

        ....هر گاه در جمله ضمير منفصل منصوبي قرار گيرد اصوالً مفعول به است هر گاه در جمله ضمير منفصل منصوبي قرار گيرد اصوالً مفعول به است هر گاه در جمله ضمير منفصل منصوبي قرار گيرد اصوالً مفعول به است هر گاه در جمله ضمير منفصل منصوبي قرار گيرد اصوالً مفعول به است ) ) ) ) بببب

  نَعبد   اياك*:  مانند 

  ضمير منفصل منصوب ، مفعول و محالً منصوب  *

        قبل از فعل متعديقبل از فعل متعديقبل از فعل متعديقبل از فعل متعدي    اسم استفهاماسم استفهاماسم استفهاماسم استفهام) ) ) ) جججج

بيايد اين كلمات نقش مفعول به ) چه چيزي : چه كسي و ما: من ( اسمهاي استفهام اگر قبل ازفعل متعدي، 
  :مانند .  خواهند داشت 

  مفعول به و منصوب محالً *.                        .من رأيت ؟   *

  : برخي افعال دو مفعول ميگيرند كه عبارتند از  – 2نكته 

 لَّمع/  بهو/   تََّخذَ  /أذاقَ    /أعطَيلَ  /اعج/ دجو/    آتي  /أقرَض/  يمس/   بسح/  عاستَود/  عأود/ 
   ألْبس/ رزقَ  

  شهادةِ ال حب*هنَّ اوالد المومنات يعلِّمنَ أالُمهات: مانند   
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به عبارت . ترجمه ميگردد ..) از ، به ، با و ( نميدهد بلكه بصورت متمم   راگاهي مفعول به معناي   - 3نكته  
   .كلمه اي كه معناي متمم ميدهد بدون اينكه قبل از آن حرف جري آمده باشد مفعول به است  ديگر 

                                                                       مي جنگندمي جنگندمي جنگندمي جنگند    كفاركفاركفاركفار    بابابابامومنان مومنان مومنان مومنان      لكفارا*يقاتلُ المومنُ /         رسيدرسيدرسيدرسيد    به خانهبه خانهبه خانهبه خانهمرد مرد مرد مرد    المنزلَ*بلَغَ الرجلُ : مانند 
  مفعول به و منصوب به اعراب ظاهري اصلي فتحه *مفعول به و منصوب به اعراب ظاهري اصلي فتحه                   *

  مجرور به حرف جر و مجرور به اعراب ظاهري اصلي كسره  *   رسيدرسيدرسيدرسيد    به خانهبه خانهبه خانهبه خانهمرد مرد مرد مرد     لمنزلِبا*بلَغَ الرَجلُ     

  

گاهي مفعول به بصورت جمله است  و مهمترين افعالي كه مفعول به آنها ميتواند جمله باشد عبارتند   - 4نكته  
  :  از 

  طََلب   /اَجاب    /ذََكرَ     /قالَ      

      صدقَ اهللاُ *ُقل :  مانند 

  .فعل الزم به متعدي تبديل مي شود  حرف جرگاهي با آوردن  – 5نكته      

 آمد( جاء : ( بـ جاء ) .......آورد            (دعص )باال رفت  ( بـ دعص) ............باال برد                                                                                               (
برفت(  ذَه : ( بـ بذَه)......فرود آورد........ ( َنزَلَ بـ ) فرود آمد( نَزَلَ )               برد(  

  1تست شماره تست شماره تست شماره تست شماره 

        ))))94سراسري زبان سراسري زبان سراسري زبان سراسري زبان ( ( ( (     فقطفقطفقطفقط    واحدواحدواحدواحدعين ما فيه مفعول به عين ما فيه مفعول به عين ما فيه مفعول به عين ما فيه مفعول به 

  !لقد ارتفعت اليوم درجة الحرارة إلي أن بلغت الحد األقصي) 1

  !طول السنة الدراسية يعلِّمني المعلّمون معلومات كثيرة) 2

  !وهبتني االُم محبتهاالسماوية فاُحبها حباً كثيراً) 3

  ألبس الوالد ابنه قميصاً أرخص من قميصه) 4
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  .بيان   بكار ميرود) تاكيد   ب) الف: كه براي  الو بدون پذيرش  جمله جنس فعلاز  منصوباست  مصدري :تعريف 

  : مصادر خود به دو بخش مصادر ثالثي مجرد كه سماعي هستند ومصادر ثالثي مزيد  تقسيم ميشوند كه عبارتند از: نكته 

        : : : : مصادر ثالثي مجرد مصادر ثالثي مجرد مصادر ثالثي مجرد مصادر ثالثي مجرد : : : : الف الف الف الف 

 

  

  

  

  

  

  

  

        مصادر ثالثي مزيدمصادر ثالثي مزيدمصادر ثالثي مزيدمصادر ثالثي مزيد: : : : بببب

  

  

  

  

  

  

        معنيمعنيمعنيمعني        مصدرمصدرمصدرمصدر        ماضيماضيماضيماضي
  نشستن  جلوس  جَلس
  زخمي شدن  جرْح  جرَح
  غواصي كردن  غوص  غاص
مخدمت كردن  خدمة  خد  
يدهدايت كردن  هداية  ه  

  خوشحالي  سرور  سرَّ
  عمل كردن  عملَ  عملَ
حموفقيت  نجاح  َنج  
بازي كردن  َلعباً  َلعب  
  خواندن  قراءة  قرأ

جِبجباً  عتعجب كردن  ع  
  بدست آوردن  حصول  حصلَ

        معنيمعنيمعنيمعني        مصدر مصدر مصدر مصدر         ماضي ماضي ماضي ماضي 
  ذكر كردن  ذكر  ذََكرَ

وعد،يعدعوت كردن  دعوة،دعاء  د  
  شاد شدن  َفرَح  َفرِح
  ظاهر شدن  ظهور  ظَهرَ

خارج شدن  خروج  َخرَج  
  آتش روشن كردن  سجر  سجرَ
  زندگي كردن  عيش  عاش
  پيروز شدن  فوز  فاز 
  ترك كردن  هجر  هجرَ
  رفتن  ذهاب  ذَهب
  ترسيدن  خوف  خاف

  مصدر  مضارع  ماضي
  افعال  يفعلُ  اَفعلَ
  تفعلة/تفعيل  يَفعلُ  َفعلَ
  فعال/مفاعلة  يفاعلُ  فاعلَ
  تَفاعل  يتَفاعلُ  تفاعلَ
  تََفعل  يتََفعلُ  تََفعلَ
  انفعال  ينَفعلُ  انَفعلَ
  افتعال  يفَتعلُ  افَتعلَ

  استفعال  يستَفعلُ  استَفعلَ

 طلقمفعول م   
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  : انواع مفعول مطلق 

  مفعول مطلق تاكيدي) الف 

  .صفت يا مضاف اليه نيايد مفعول مطلق ما تاكيدي خواهد بود اگر بعد از مفعول مطلق ،

براستي ، بي شك، قطعاً ،حتماً ، : از كلماتي مانند  بجاي ترجمه مصدر در ترجمه مفعول مطلق تاكيدي: نكته

  .استفاده مي كنيم ... مسلماً ،يقيناً ،محققاً و 

  مفعول مطلق تاكيدي      *خدا با موسي صحبت كرد      مسلماً       تَكليماً    *َكلَّم اهللاُ موسي : مثال  

           َلستمفعول مطلق تاكيدي     *   نشستم   براستيجلوساً            *ج  

        ))))بيانيبيانيبيانيبياني( ( ( ( مفعول مطلق نوعي مفعول مطلق نوعي مفعول مطلق نوعي مفعول مطلق نوعي ) ) ) ) بببب

  :بيان نوع فعل است و به دو صورت است  براي مصدري است منصوب كه

  

.                                                                                                                            اكرام مي كندبسيارمومن مهمانش را  -  كثيراًاكراماً *يكرم المومنُ َضيفَه             صفتصفتصفتصفت+ + + + مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق     ))))الفالفالفالف

 بياني/ مفعول مطلق نوعي  *او را محكم زد         – شديداًَضرباً *َضرَبه   

  .در ميابيم كه فقط صفت را بصورت قيد ترجمه ميكنيم )  ...و  بسيار، محكم( با دقت در ترجمه  :  1 نكته

  گاهي صفت ممكن است در قالب جمله وصفيه ديده شود:  2نكته 

  تُؤّثر في ُقلوبناإنَّهم يتلون القرآن تالوةً : مانند

  دقت در شناسايي صفت – 3نكته 

  دائماً دعوةًاُدع الّناس إلي طريق الحقّ                                           
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  بياني.مفعول مطلق نوعي  *فيها  الزاهدينَ نََظرَ*اُنظروا إلي الدنيا             مضاف اليهمضاف اليهمضاف اليهمضاف اليه+ + + + مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق         ))))بببب

مفعول مطلق در اين صورت بدون تنوين مي آيد و با حركت فتحه نشان مضاف تنوين نميگيرد ، بنابراين : نكته 

                             .داده ميشود

  

  

        بيانيبيانيبيانيبياني/ / / / نكات ترجمه مفعول مطلق نوعي نكات ترجمه مفعول مطلق نوعي نكات ترجمه مفعول مطلق نوعي نكات ترجمه مفعول مطلق نوعي                                      

                                    

        

  :  مفعول مطلق و صفت بصورت قيد ترجمه ميشود  - 1                                                                                                            

        صبر كن به زيبايي                   صبراً جميالًإصبر         صفتصفتصفتصفت++++مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق 

...                                                                                                                     به طوري كه ، به گونه اي كه و : از عباراتي همچون اگر صفت جمله وصفيه بود – 2                                                                                                        

  استفاده مي كنيم                                                                                                                                

       درمن از بين نميرود   كه به گونه ايبه خداوند ايمان آوردم عنّي             ال يزولآمنت باهللا ايماناً                          

        

  ...همچون، مثل، شبيه و ( اگر مفعول مطلق داراي مضاف اليه باشد به مصدر از كلماتي مانند                                                                                                                                             

  استفاده ميكنيم  مضاف اليهمضاف اليهمضاف اليهمضاف اليه+ + + + مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق 

        پدري مهربان به آنها لبخند زد همچون          الحنونِ ابتسامةَ األبِابتسم لَهم : مانند                                      
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        2تست شماره تست شماره تست شماره تست شماره     

        ))))91سراسرس هنرسراسرس هنرسراسرس هنرسراسرس هنر( ( ( (     عين المفعول المطلقعين المفعول المطلقعين المفعول المطلقعين المفعول المطلق

  !أحسنت إلي والدي المجتهدين محسناً )1

  !إلي اآلخرين كما أحسنوا اليك محسنسنأحسن  )2

  !إنّا أحسّنا إلي المساكين إحسان الخالصين )3

  !إنّ أحسن المؤمنين إيماناً يعيش و يموت مؤمناً )4

        مفعول مطلق فعل محذوفمفعول مطلق فعل محذوفمفعول مطلق فعل محذوفمفعول مطلق فعل محذوف    ))))جججج

  مي آيد آغاز يا آخر جمالتاصوالً در  -  1

  غالباً براي تاكيد كار استفاده ميشود -  2

  هم ريشه آن در جمله وجود نداردمصدر منصوب است اما فعل  -  3

  اغلب اين مصدر ها بصورت فعل ترجمه مي شود – 4

        : : : : كه عبارتند از كه عبارتند از كه عبارتند از كه عبارتند از 

  /حتماً ، سمعاً و طاعةً  /خاصةً  /مرحباً  /لطفاً  /معذرةً /اضافةً  /أيضاً  /جداً    /مهالً  /حقاً  /صبراً  /حمداً  /عفواً   /شكراً 

  اهالً و سهالً  /معاذ اهللا  /عذراً /سبحان اهللا 

        نكات نكات نكات نكات                                                           

بيايند مفعول مطلق  بعد از مناداو يا اول جمله يبايند  تنها در صورتي كه شكراً ، عفواً ، حمداً، صبراًكلمات  -  1

: بصورت  لحاظ معناهستند و اگر بعد از فعل بيايند مفعول مطلق نيستند و نقش ديگري دارند ضمناً بايد از 

  .باشد متشكرم ، ببخشيد، سپاسگزارم و صبر كن

مفعول مطلق براي فعل محذوف                                                                                           *   شكراً ، في أمان اهللا * /مفعول مطلق براي فعل محذوف  * عفواً   *! يا أخي  :مثال 
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     و منصوب خبر كان  *بود   بخششآرزويم .عفواً *كانَ أملي  /  و منصوب مفعول به *  من الحاكم   عفواً*َطلَبت      

  .بدهد )حقيقتاً ( معناي بيايد و  آخر جملهزماني مفعول مطلق است كه در  حقاًكلمه  - 2 

  خبر كان *بود           حقيقت حقاً       وعده پروردگارم *كان وعد ربي :  مثال 

  مفعول مطلق براي فعل محذوف *  زيباست حقيقتاًحقاً       اين منظره *هذه المنظرة جميلة           

در هر جاي جمله بيايد مفعول ) و معاذ مهالً ،أهالًو سهالً ، جداً ،أيضاً ،حتماً ،سمعاً و طاعة ، سبحان( كلمات -  3

  مطلق است

  ذ بدليل مضاف شدن بدون تنوين  مي آيندمعاو  سبحان – 4

گاهي در جمله مصدري مي آيد كه با فعل جمله هم ريشه نيست ولي هم معني و مفهوم است و اين مصدر : نكته 

  مفعول مطلق مي باشد 

            فعل             قام / َلسج          َقفرَ / وَشع                 دَقع /     احس  

          احساس/ قعود             شعور / جلوس         وقوف/ مصدر           قيام  

        

                                                                                        

ظرف  – 1كه بر زمان يا مكان وقوع فعل داللت ميكند و به دو دسته   منصوب است اسمي مفعول فيه يا ظرف 

        .ظرف مكان    تقسيم مي شود  – 2زمان     

  : مهمترين ظرفهاي زمان عبارتند از  

روي فعل ( لما / غداً  /مساء /يوماً  / حين  / عند  /عشاء / اليوم/ إذا  /  بعد /  صباحاً/فوراً    /متي   /قبل  

  ابداً/دائماً/ساعةً/ سنةً/ خريفاً /شهراً / عاماً / شتاء  / صيفاً / أسبوعاً /نهاراً  / اآلن  /  أمسِ /ليالً)  ماضي

  : از مهمترين ظرفهاي مكان عبارتند   

 مفعول فيه   
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/ ضد /يساراً/  يمين/ بينَ/ هناك /  هنا / َلدن / عند/ حيثُ /  أينَ  /َخلف /جنب   /أمام  /تحت   /فوقَ 

 غرباً                /حولَ/ جنوباً  / شماال/ وراء/ شرقاً/ خاللَ 

  نكات نكات نكات نكات                                                

هر جا آمده باشد مفعول فيه است مگر آنكه ) اصوالً ظرفهاي مكان ...( عند ، قَبل ، َتحت و : كلماتي مانند  – 1

  .آمده باشد قبل از آنها حرف جر

  جارو مجرور *كم رسلٌ       من قبل*قد جاء مفعول فيه                         *فوقَ أيديهم    *يد اهللاِ : مثال 

در صورتي مفعول فيه ميباشد كه اوالً نقش ديگري )  اصوالً ظرف زمان... ( ليالً ، نهاراً و : كلماتي مانند   -  2 

  .از آن استنباط گردد » در « نداشته باشد ، ثانياً معني 

  مفعول به *يوم الجمعه     *اُحب : مثال 

 رفوع     مبتدا و خبر و م*يوم مفيد        *يوم الجمعه *       

  مفعول فيه و منصوب *يوم الجمعه          از سفر در روز جمعه برگشتيم        *رجعنا من السفر       

در نقش هاي  در صورت قرار گرفتن ابتداي جمله) ظرف زمان...  ( اليوم ، صباح و : كلماتي  مانند  – 3

  : مختلف قرار ميگيرند 

 مفعول فيه و منصوب.....   * اليوم أكملت *مفعول فيه                    فعل       + كلمات فوق :  الف 

  مبتدا و مرفوع* يوم الجمعه           * اسم               مبتدا            اليوم+ كلمات فوق : ب 

  .اگر چند ظرف پشت سر هم بيايد از ظرف دوم به بعد مضاف اليه خواهد بود  – 4  

        سَنذهب إلي مشهد صباح يومِ الجمعه: مثال      

  مضاف اليه: يوم مضاف اليه براي صباح و مضاف براي الجمعه         الجمعه   /مفعول فيه: صباح   
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  : كلمات ذيل مفعول فيه هستند  –5

  ...، اثناء و  ، أينَ ، متي ، اذا ، اينمادائماً ، ابداً ، فوراً ، فجأة ، هنا ، هناك 

اللحظة ، : از كلماتي مانند  قبل در صورتي مفول فيه هستند كه) كل و بعض ( اسم هاي اشاره و كلمات   -6

  .و كلمات بعد از كل و بعض هميشه مضاف اليه و مجرور است ... اليوم ، االسبوع و 

  )قبل، بعد، عند و بينَ( يمبه ظرف هاي مشترك در ظرف زمان و مكان در حل تست ها توجه داشته باش -7

هنا، هناك ، إذا، متي، أين ، ( توجه به ظرف هاي مبني كه داراي اعراب محلي هستند توجه داشته باشيم -8

  )أينما ، اآلن ، حيث  و أمس 

            3تست شماره تست شماره تست شماره تست شماره 

            ))))86سراسري تجربي سال سراسري تجربي سال سراسري تجربي سال سراسري تجربي سال ((((منصوبةمنصوبةمنصوبةمنصوبة    ليستليستليستليست    ))))))))يوميوميوميوم(( (( (( (( عين كلمة عين كلمة عين كلمة عين كلمة 

  !تحسنت حالي صباح يوم رأيتك)1

  !عدد الغائبين اليوم في صّفنا إثنا عشرإنّ ) 2

  إشتاقت نفسي اليوم إلي زيارة أصدقائي كثيراً) 3

  !الوالي يشاور أصحابه يوم األربعاء من كلّ اُسبوع) 4

        

        


