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کلمه در زبان عربی سه نوع است
1ـ اسم                           2ـ فعل                             3ـ حرف
هر اسمی در عربی یا مذکّر است یا مؤ ّنث
اسمی مونث است که در آخر آن نشانه   ة »  باشد          مزرعة  ،الحدیقة
 عالمت مؤنث دیده نمی شود

 برخی از اسم ها وجود دارند که در آخر آن ها

 اما این اسم ها را مؤنث در

نظر می گیریم  ،باید آن ها را حفظ کرد
الف ) اعضای زوج بیرونی بدن مؤنث هستندَ :عین(چشم) ؛ َید (دست  ِرجل(پا) ؛ أذن(گوش)َ،قَدم(گام ـ پا)،
ف (کف دست  ،کف پا  إصَبع (انگشت
ن (دندان) َ ،کِتف (شانه) َ ،ک ّ
ِس ّ
ی» در آخر آن ها نیست ،مؤنث هستند :
ب) نام شهر ها وکشور هایی که  ال» در اول آن ها و ّ
ایران ـ   مصر ـ أمریکا
 ـ اَلضر

سَماء (آسمان  ـ ال َّشمس  (خورشید
ج) اسم های  ال َ

� خانه ـ الِبئراچاه( ـ
 (زمین  ـ الّدا ر

صا(چوبدستی  ـ الَنفس (کسی  ـ ال َّنار (آتش  ـ الِرحی (باد  ـ جهنم  مونث هستند
الَحرب(جنگ  ـ الَع َ
نکته:برای تشخیص یک اسم مؤنث باید مفرد اسم را در نظر بگیریم یعنی اگر جمع یا مثنا باشد به مفرد تبدیل کنیم

مثال؛  َمواِعظ  جمع است  مفرد آن می شود َموِعَظة پس َمواِعظ  ← مؤنث است
ِإخَوة » جمع است  مفرد آن می شود اخ پس ِإخَوة ← مذکر است
أشّعة» جمع است  مفرد آن می شود

ُشعاع پس  أشّعة ← مذکر است

اسم از نظر تعداد سه نوع است .
1ـ مفرد              2ـ مثنی             3ـ جمع
الف  :اسم مفرد :اسمی است که بر یک شخص یا یک حیوان یا  یک  چیز داللت کند ←  التلمیذ ،قلم  ،کتاب
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ب  :اسم مثنی   :اسمی است که بر دو شخص  یا دوحیوان یا دو

 چیز  داللت کند  .و دو علمت دارد

 -1اِن               2ـ َـ ْیِن        ← طاِلباِن ،طاِلَبْیِن ،طاِلَبتاِن و طاِلَبَتْیِن
نکته  :تمام اسم ها چه مذکر وچه مؤنث تبدیل به مثنی می شوند  الجدار        الجداراِن     الجداَرْیِن
کلماتی مثلَ « :ابدان  /إحسان َ /دَوَران :چرخیدن ُ  /سَلیمان َ /شعبان  /إخوان :برادران ألوان /أسنان:
دندان ها  /أدیان /رمضان  /عثمان  /ایمان ُ /غفران :بخششُ /شجعان :شجاع ها ِ /غزال ن :آهوها /
َشن:
َطَیران :پرواز َ/غضَبانَ / :شیَطان :شیطان َ /حیران :سرگردان ُ /طغیان :خشمگین َ/کسال ن  :تنبل َ /ع ط ا
تشنه َ /جوَعان :گرسنه َ /جَریان :جریان  » با اینکه انتهایشان    ان» آمده مثنی نمی باشند
جمع  :اسمی است که بر سه نفر ویا سه حیوان و یا سه چیز  وبیشتر  داللت  کند
سه نوع جمع داریم
 -1جمع مذکر سالم   :جمعی است که متعلق به جنس انسان« نر  و یا صفت انسان نر  می باشد
 و دارای  دو عالمت

   ُمَ لّ م و َنُ  ،مَعّل ِم یَن
 می باشد         الف  :وَن                  ب   ِ :ـیَن    ← ع

نکته :هر اسمی را نمی توان با جمع مذکر سالم جمع ببندیم باید جنس انسان« نر  و یا صفت انسان نر
باشد تا بتوانیم جمع ببندیم
ساِتین ُ /سُجون
کلماتی مثل  َمَجانین ُ /غ ُ
ساِکین َ /عَناِوین َ /ف َ
ساِتینَ /م َ
صون َ /موازین ُ /عُیون ُ /جُنون َ /ب َ
ن » آمده جمع مذکر سالم نیستند چون داری دو شرط باال نیستند.
با اینکه انتهایش   وَن » و یا   ی َ
 -2جمع مونث سالم  :جمعی است که برای صفتها یا اسمهای مونث بکار می رود واگر  ات »  را به آخر
اسم مفرد  مونث  اضافه کنیم  جمع مونث  سالم درست می شود .
صاِدَقات
صاِدَقة             َ
سِلَمة          مسلمات                            َ
ُم ْ
شَجَرة           الشجرات                          َکلَمة           الکلمات
ال َ
 نکته  :1به هنگام اضافه کردن ات » به آخر اسم مونث عالمت ة از آخر آن اسم مفرد حذف می شود
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کلماتی مانند أبیات /أصوات  /أموات/نبات/ممات /سمات /إثبات /أوقات»با اینکه انتهایشان ات »دارند،
ولی هیچکدام  جمع مؤنث سالم نیستند.
 -3جمع مکسر   :جمعی است که شکل مفرد آن تغییر کند باید آن ها را حفظ کرد ،هرگاه اسمی جمع از ما
خواستند  ،اگر از دو نوع قبلی (جمع مذکر سالم وجمع مونث سالم )نباشد می گوییم جمع مکسر است
َمراِحل  ـ ُکُتب ـ  َحداِئق
تذکر   :إخَْوان»  به معنی  برادران  و جمع مکسر است ولی   أخََواِن»  به معنی  دو برادر و مثنی  است .

مهم ترین نشانه های اسم عبارتند از :
الف ـ هر کلمه ای که در اول آن  الـ» باشد آن کلمه حتما اسم است.
ب ـ هر کلمه ای که در آِخر آن یکی از نشانه های تنوین  ـًــ ٍــ ـٌــ » باشد آن کلمه حتما اسم است.
نکته  :یک اسم فقط می تواند  یک عالمت بگیرد  یا می تواند الـ بگیرد یا تنوین  پس دو علم ت الـ وتنوین
باهم جمع نمی شوند
ج) هر کلمه ای که در آِخر آن   ـة» باشد آن کلمه حتما اسم است           مکتبة
د ـ اگر ترکیب اضافی (مضاف ـ مضاف الیه) داشته باشیم هردو ( مضاف ومضاف الیه را اسم درنظر می گیریم
ِکتاب الُطَّلاِب             //باب البیِت
نکته :در ترکیب اضافی اسم اول یعنی (مضاف) باید سه چیز نمی گیرد
1ـ هرگز  الـ» نمی گیرد
2ـ هرگز تنوین  ًــ ـٍــ ٌــ » نمی گیرد
3ـ اگر مضاف مثنی یا جمع مذکر سالم باشد باید  ن» آن ها حذف شود
ی
ی         أخوا َ
أخواِن  +ی          أخوا َ  +
ی      /أخویِن  +ی       أخوی +ی      أخو ّ
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ن  +المدرسِة          طالِبی المدرسِة
طالبوَن  +المدرسِة            طالبو المدرسِة        /طالبی َ
نکته :هر اسمی که در آخر آن  َّي » باشد آن اسم  مثنی  بوده است  کتاب ّي   ،ید َّي و...
ن » می باشد؛ به عالمت
یادآوری  :نشانه های مثنی  اِن ـ  َــ یِن» ونشانه های جمع مذکر سالم وَن ـ  ِــ ی َ
قبل از   یـ»  در مثنا وجمع مذکر سالم توجه کنید.
 اسم اشاره در عربی دو نوع است
1ـ اسم اشاره به مکان  :به کلمات ُهنا ـ ُهنا َ
ک  اسم اشاره به مکان می گویند که به معنی این جا ـ آن جا می باشند

2ـ اسم اشاره به غیر مکان  :به واژه های
هذا           برای مفرد مذکر ،اشاره  به نزدیک به معنی  این
هذِه            برای مفرد مؤنث  ،اشاره به نزدیک به معنی  این
 ذل َ
ک            برای مفرد مذکر ،اشاره  به دور  به معنی  آن
 تل َ
ک          برای مفرد مؤنث ،اشاره  به دور   به معنی  آن
هذاِن/هذیِن            برای مثنای مذکر ،اشاره  به نزدیک  به معنی  این دو
هاتاِن  /هاَتیِن           برای مثنای مؤنث   ،اشاره به نزدیک به معنی  این دو
هؤالِء            برای

 جمع مذکر وجمع مؤنث  ،اشاره به  نزدیک    به معنی  این ها ،اینان

ُأولِئ َ
ک           برای جمع مذکر وجمع مؤنث ،اشاره به دور به معنی   آن ها  
اسم اشاره به غیر مکان  می گویند
نکته  :برای گذاشتن اسم اشاره در جای خالی به اسم بعد از اسم اشاره نگاه می کنیم.
تِ ،فی ِتْل َ
ک اْلَمْدرََسِة          .این دختر ،در آن مدرسه است
هِذِه اْلِبن ُ
شاٌر ِا َلیه» می گویند مانند البنت والمدرسة در مثال بال
نکته :به اسم بعد از اسم اشاره غیر مکان  ُم َ
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کلمات پرسشی در عربی عبارتند از :
ل » و أَ
1ـ  َه ْ
دو حرف پرسشی به معنای  آیا» هستند که در جواب آنها  َنَعْم » یا   ال� می آید
َه ْ
ل هِذِهَ ،شَجَرُة اْلِعَنِب؟           آیا این ،درخت انگور است؟
            ال َ /نَع م
ی  ؟             آیا  این ،سرباز است                                 ل َ /ن َعم
َأ هذا ُجند ّ
2ـ َمنْ
اسم پرسشی است که به معنای  چه کسی ـ چه کسانی ـ کیست   می باشد ودر جواب آن از انسان استفاده
می کنیم
ن  » پرسشی اول جمله می باشد
 جایگاه  َم ْ
ض            چه کسی پروردگار آسمان ها وزمین است ؟
َسماواِتو َالرِ
ن َر ّ
َم ْ
ب ال ّ
ی » به طور اختیاری استفاده کرد  واگر در جمله ای بعد از
 می توان بعد از  َم ْ
ن » از کلمات  ُهَو ـ ِه َ
ی » را ترجمه نمی کنیم.
َم ْ
ن » دیده شوندُ ،هَو ـ ِه َ
لَغِ ف
ةا ْلا ِرسّی ِة؟   =   َم ْن ُأْست ا ُذ لا ّل َ
ن هَو ُأْستاُذ ال ُّ
َم ْ
غِةاْلفاِرسّیِة ؟

       استاد زبان فارسی کیست؟

توجه :برخی اوقات برای پرسش از مالکیت از   ِلَمن» که به معنای  مال چه کسی» می باشد،استفاده می کنیم
ن ه َ ْ
ذا ال َقلَ ُم؟           این قلم مال چه کسی است؟
ِلَم ْ
3ـ ما
اسم پرسشی است که به معنای« چه چیزی ـ چه چیز هایی ـ چیست   می باشد ودر جواب آن از اشیا استفاده می کنیم

ح ْالبَیتِ        این ،کلید خانه است
ما هذا؟        این چیست؟                        هذاِ ،مْفتا ُ
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ی » به طور اختیاری استفاده کرد واگردرجمله ای بعد از َما
 می توان بعد از َما از کلمات  ُهَو ـ ِه َ
ی » را ترجمه نمی کنیم.
دیده شوند  ُهَو ـ ِه َ
ل؟ = َما اْلُمشِک ُ
ما هَو اْلُمشِک ُ
ی اْلُمشِکَلُة؟ = َما اْلُمشِکَلُة؟
ل؟                       ما ه َ
 گاهی اوقات  ما» پرسشی را به شکل  ماذا» می بینیم  که بازهم جزو اسم های پرسشی است وبه
ضدَةِ؟          روی میز چه چیزی است
مِن َ
همان معنی است               .ماذا َعَلی ْال ْ
4ـ َأینَ
اسم پرسشی است که به معنای« کجا   می باشد ودر جواب آن از«قید مکان  استفاده می کنیم
سفیَنُ ؟
ن ال ّ ة
َأْی َ

       کشتی کجاست؟           ِف یالَب حِر

َ زیر ،م
َ،وا َء پ شت
ن» از کلماتی مانند  َفْو َ
َجَْب
 در پاسخ به َأْی َ
 ،ن
ق باالَ،تْح ت
َأا َم ر وبه روَ ،خْلَف پ شت ر
ن میان ،فی در َ ،علی باال یَ ،عَل یاْلَی می ِن ط
کنار ِ ،عْنَد کنارَ ،حْوَل پیرامون َ ،بْی َ

رف راست َ ،عَل ی

اْلَیساِر،طرف چپ ُهناُ ،هنا َ
ک »  استفاده می کنیم.
 برای اینکه از کسی بپرسیم  شما اهل کجا هستید » از اصطالح  ِمْنأیَن استفاده می کنیم؛
ن َأنتَ؟           اهل کجا هستی
ن َأْی َ
ِم ْ
 5ـ َکْم
اسم پرسشی است که به معنای  چقدر  ،چند   می باشد ودر جواب آن از عدد اصلی» استفاده می کنیم
لاْسبوِع؟           روز های هفته چند روز است؟         َسْبعٌَة.
َکْم َیومًا أَّیاُم ا ْ
 نکته:در جواب َکْم از عدد اصلی استفاده می کنیم
ف
6ـ َکی َ
اسم پرسشی است که به معنای  چگونه » می باشد ودر جواب آن از قید حالت» استفاده می کنیم
ف حاُل َ
ک؟ َ -أنا ِبَخیٍر
َکی َ
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ف از حرف  ِبـ» نیز استفاده شود
 ممکن در جواب َکی َ
یاَرِة    /بـالَح ا ة
ِفَل  و ...
َکی َ
ف َتذَهُبوَن الی الَمدَرَسةِ           ِبـال َ
سّ
7ـ مََتی
اسم پرسشی است که به معنای َکی  ،چه وقت » می باشد ودر جواب آن از  قید زمان» استفاده می کنیم
ساًء
َم َ َ
تی تر ُ
ساَعِة الَتاِسَعِة َم َ
جِع الی البیتِ ؟        َکی به خانه باز می گردی          فی ال َ
ی
8ـ أ ّ
اسم پرسشی است که به معنای کدام » می باشد ودر جواب آن از  چیز های مختلف» استفاده می کنیم
لَجَ ا َب؟         کدام
أ ّ
ی طالٍب َی ع ِرُفا و
َعی ک ِبـ»  به معنای
 اصطال ح ل

 دانش آموز جواب را می داند؟
بر تو لزم است می باشد آن را به خاطر بسپار ید در این

تو باید «

صورت در ترجمه مصدر بعد از آن از  مضارع التزامی فارسی استفاده می کنیم
ج  = .بر تو الزم است  خارج شوی .تو  باید  خارج شوی.
َعلیک ِباْلُخرو ِ
عدد ومعدود
اعداد در زبان عربی دو نوع هستند
1ـ عدد ترتیبی (توصیفی)              2ـ عدد اصلی (شمارشی
معدود یعنی شمرده شده ؛ به اسمی که مستقیما قبل یا بعد از عدد می آید معدود می گویند
 توضیح عدد های ترتیبی :عدد هایی هستند که مستقیما بعد از معدود خود می آیند
عدد های ترتیب عبارتند از :
 الَعاِر ـ 
 الَتاِ عـ 
 الَثاِ نـ 
 الَساِ ع ـ
 الَساِ سـ 
 الَخاِ سـ 
 الَراِ ع ـ
 الَثاِ ثـ 
 الَثاِ یـ 
اَالّو ل ـ
م
م
ل
ن
س
ش
ب
د
ب
س َعشََر ـ
شَر ـ الثاِل َ
س َع َ
ع َع َ
ث َع َ
ی َع َ
ی َع َ
حاِد َ
ال َ
شَر ـ الراِب َ
شَر ـ الساِد َ
شَر ـ الخاِم َ
شَر ـ الثاِن َ
شَر ـ الِعشُرونَ بیستم  ـ الِمَئة (صدم
ع َع َ
ن َع َ
ع َع َ
شَر ـ الثاِم َ
شَر ـ التاِس َ
الساِب َ
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نکاتی در مورد عدد های ترتیبی
در اول آن ها  الـ»  وجود دارد

1ـ عددهای ترتیبی معموال

2ـ عدد های ترتیبی ،نقش  صفت» می گیرند
3ـ  عدد های ترتیبی چون نقش صفت می گیرند باید با معدود یعنی اسم قبل از خود
هم خوانی داشته باشند
4ـ عدد های ترتیبی ،همیشه بعد از  معدود خود می آیند
4ـ برای مؤنث کردن عدد های ترتیبی ،به آخر آنها  ـة» اضافه می کنیم به جز  االول
5ـ عدد ترتیبی  االول» 
6ـ عدد ترتیبی االّو ل

مؤنث آن  ا ُل وَل ی می شود
اسم های تفضیل مذکر

در زبان عربی جز

به حساب می آید

7ـ عدد های ترتیبی  یازدهم تا نوزدهم » باید عدد اولش الـ» بگیرد وعدد دوم یعنی
شَر
شَر» نیاز به  الـ» ندارد مثال؛ الثال َ
ث َع َ
َع َ
8ـ عدد های ترتیبی

یازدهم تا نوزدهم

باید حرکت حرف آخرشان  فتحه َــ» باشد

9ـ برای ترجمه عدد های ترتیبی از  ُــ م» یا  مین» استفاده می کنیم
التلمیذ الثانی    //التلمیذة الثانیة            دومین دانش آموز  /دانش آموز دوم
معدود                            معدود

10ـ عدد های ترتیبی بیستم وصدم» برای مذکر ومؤنث به یک شکل نوشته می شوند

توضیح عدد های اصلی (شمارشی
عدد های اصلی ( شمارشی) به  4دسته تقسیم می شوند
1ـ عدد اصلی مفرد  :به عدد های   1تا  10عدد اصلی مفرد می گویند
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 سّت  –  سبعة  –  ثمانیة  –  تسعة  – عشرة
واحد –  اثناِن -ثالثة  –  اربعة  –  خمسة  – ة
2ـ عدد اصلی ُمَرَکب  :به عددهای  11تا  19عدد های مرکب می گویند ،چون از دو عدد تشکیل شده اند
أحد عشر ،اثنا عشر  ،ثالثة عشر  ،أربعة عشر  ،خمسة عشر  ،ستة عشر  ،سبعة عشر  ،ثمانیة عشر  ،تسعة عشر
3ـ عدد های معطوف  :به عدد های   21تا  29و  31تا  39و  41تا  49و  51تا  59و  61تا  69و  71تا
 79و  81تا  89و  91تا  99عدد های معطوف می گویند
 4ـ عدد های ُعُقود  :به عدد های «  20ـ  30ـ  40ـ  50ـ  60ـ  70ـ  80ـ  90عدد های ُعُقود می گویند
«ِعشروَن ـ  َثالثوَنـ َا ر
َبُع و َنـ َخس
َن   َث نَماو ـ
َن   عَسبو ـ
موَنـ ِسّت و ـ
َن  ِتسُعوَن
توضیح عدد مفرد وقواعد مربوط به آن ها
عدد های مفرد خود دو دسته هستند
الف) عدد های   1و             »2ب) عددهای   3تا »10
نکته   :دائما  همراه عدد چیزی به نام   َمعدود» می آید  معدود یعنی  شمرده شده   معدود در بحث عدد  ،یا
مستقیما بعد از خود عدد می آید یا مستقیما قبل از خود عدد می آید

نکته  :معدود عدد های ترتیبی وعدد های«  1و ، 2همیشه مستقیما قبــــــــــل ازخود این عدد ها می آیند؛
← المجلة الخامسة    //الدرس االول    //کتاٌب واحٌد    //مجلتاِن إثنتاِن

نکته :معدود عدد های اصلی همیشه مستقیما بعد از خود این عدد ها می آیند ←  ثالثة ُکُتٍب
قواعد عدد های   1و» 2
عدد یک برای مذکر
واحد

عدد یک برای مؤنث 
واحدة

عدد دو برای مذکر 

عدد دو برای مؤنث

إثناِن  /إثنیِن

إثنتاِن  /إثنتیِن

الف) عدد های   1و » 2معدودشان همیشه  مستقیما قبــــــــــل از خود این عدد ها می آید
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 جزُء واحٌد    /کتاباِن إثناِن
ب) عدد های «  1و » 2نقش صفت دارند وبرای تأکید به کار می روند
مٍد َوَلٌد واحٌد و ِبنَت ا ِنإ ثَنَت ا ِن        ←
لِــُمَح ّ

  محمد یک پسر ودو دختر دارد

نکته :عدد های یک  و دو باید دقیقا از همه نظر مانند معدود (یعنی کلمه قبل از خود  باشند
ب الواحُد  -الکتاِب الواحِد  -تفاحًة
ب واحٌد  -کتابًا واحدًا  -کتاٍب واحٍد  -الکتا َ
ب الواحَد  -الکتا ُ
مثال  :کتا ٌ
واحدًة  -تفاحٌة واحدٌة – تفاحٍة واحدٍة  -التفاحُة الواحدُة – التفاحَة الواحدَة – التفاحِة الواحدِة  -کتاباِن اثناِن
  الکتابیِن ا لثنیِن – تفاحتاِن  ثانتاِن – تفاحتیِن  ثانتیِن   -التفاحتاِن  لاثنتاِن –
کتابیِن اثنیِن  -الکتاباِن االثناِن –
التفاحتیِن االثنتیِن
قواعد عدد های  3تا » 10
الف  معدود عدد های   3تا  10همیشه مستقیما بعد از خود این عدد ها می آید
ب معدود عدد های» 3تا  10باید جمع باشد ومعموًال

حرف آخر معدود عدد های  3تا  10تنوین « ـٍـ ـ

می گیرد

ن» می گیرند
نکته  :اگر معدود عدد های   3تا  10جمع مذکر سالم باشد به جای تنوین « ـٍــ در آخر  ی َ

←

ن
خمس معلمی َ

ج) به معدود  عدد های   3تا 10

مضاف الیه می گویند

 «ِـ ـ ٍـ
نکته :نشانه مضاف الیه معموالکسره

در

 زیر حرف آخر اسم  می باشد

خمسة رجاٍل در این مثال،معدود یعنی (رجا ٍل  مضاف الیه است
عدد های   11و»12
طریقه نوشتن عدد های  11و 12در زبان عربی
عدد    »11برای مذکر

عدد    »11برای مؤنث

عدد    »12برای مذکر

عدد    »12برای مؤنث

احَد َع َ
شرَ

إحَدی َعشَرةَ

شَر /إثَنی عشَر
إثنا َع َ

إثنتا َعشَرَة/إثَنتی عشَرةَ
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قواعد عدد های   11و »12
الف َّمعدود عدد های  1 1و  221همیشه مستقیما بعد از خود این عدد ها می آید
ـــ می
ب  معدود عدد های   11و  12باید مفرد باشد حرف آخر معدود عدد های  11و » 12تنوین«  ً

 عشر رجالً
گیرد ا ََح َد َ
ج) عدد   11هر دو جزء آن حرکت حرف آخرشان فتحه  َــ می
باشد

قواعد عدد های   13تا »19
الف   معدود عدد های   13تا  19همیشه مستقیما بعد از خود این عدد ها می
آید
ـــ می
ب  معدود عدد های   13تا »19باید مفرد باشد وحرف آخر معدودِ عدد های  13تا »19تنوین «  ً

اربع عشر َة
ـــ باشد      ← َ
گیرد ج) عدد های   13تا 19هردو جزء آن ها باید همیشه فتحه «  َ
قواعد عدد های عقُود
ُ
الف) معدود عدد های عقود همیشه مستقیما بعد از خود این عدد ها می
آید
 تنوین « ـــ  می
 عدد های عقُود
ب  معدود عدد های عقود  باید مفرد باشد وحرف آخِر معدودِ
ُ
ً
گیرد
یاد آوری  :به عدد های   20ـ  30ـ  40ـ  50ـ  60ـ  70ـ  80ـ  » 90عدد های ُعقُود می
گویند
 تِسعُوَ
ونَ 
ِعشرون ـ ثَالثونَ ـ اَربَع وُنَ ـ خَم سونَ
ونَ  َ
 ثَم نا ـ
 سَب ـ
ـ سِتّ ـ
َ
و
ن
نَ  ع
توجه داشته باشید می توان در آخر عدد های عقود « ـِ ین  نیز بیاوریم مثال :عِشرینَ ـ ثلثینَ 
........
َ
نکته :عدد های عقود  8عدد می باشند واز بیست شروع می شود اگر از ما بپرسند که پنجمین عدد عقود 
کدام عدد است باید بنویسیم  سِ ّتونَ  /سِ ّتینَ
قواعد عدد های معطوف :
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به عدد های   21تا  29و  31تا  39و  41تا  49و  51تا  59و  61تا  69و  71تا  79و  81تا  89و  91تا
 » 99عدد های معطوف می گویند
الف  معدود عدد های معطوف همیشه مستقیما بعد از خود این عدد ها می آید
ب  معدود عدد های معطوف  باید مفرد باشد وحرف آخر معدود عدد های معطوف تنوین « ـًــ  می گیرد
ج) برای عدد های معطوف باید بین دو عدد از حرف و  استفاده کرد
/
کتابًا  /إثنان  واربعوَنتلمیذًا
واحد وثالثوَن 
قواعد عدد صد ِمَئة ـ ِما َئة
الف  معدود این عدد همیشه مستقیمًا بعد از این عدد می آید
ب  معدود این عدد باید مفرد باشد وحرکت حرف آخر معدود در عدد صد باید تنوین کسر«ٍـ  داشته باشد
ج  معدود این عدد مضاف الیه می باشد   مثال ← :مئة حبٍة
نکته :اگر عدد ی تنوین داشته باشند  یعنی در اصل معدودش حذف شده است پس امکان دارد که معدود حذف
بشود ؛مثال   ←     :علمات المؤمن خمٌس

نکته :برای خواندن ساعت از عدد های ترتیبی مؤنث وبرای روز های ماه از عدد های ترتیبی  استفاده می کنیم
د
یاِم األسبوِع َی وُما لَح ِ
الساعة الرابعة تمامًا       /الَیوُم الـثانی ِمن أ ّ
سابعُة و عشروَن دقیقًة
نکته  :ساعت شمار با عدد ترتیبی مؤنث ودقیقه شمار با عدد اصلی بیان می شود ←ال ّ
ق
نکته :برای گفتن ساعت یک از عدد اصلی الواحدة استفاده می کنیم مثال  ← :الساعة الواحدة وعشر دقای َ

نکته :برای خواندن عدد های دو رقمی نخست عدد کوچک را می آوریم سپس عدد بزرگ را به شکل عقود
شروَن     ← یعنی بیست و پنج //   .ثالثة و اربعون   ←   یعنی چهل وسه
سٌة َو ِع ْ
می نویسیم ؛           َخم َ
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عملیات اصلی ریاضی در زبان عربیزائد                   به عالوه /به
اضافه
ناقص                   
منهای
تقسیم علی                تقسیم
ٌ
بر
ََعلی                     
تقسیم
ضرب فی              یعنی
ٌ
ضربدر
فی                 
ضربدر
یساوی ِعشرین= 5÷ 100                  .
سٍة 
م  َع
مٌ
َ
َ
ٌ
ئة تقسی َ
لی خم ُ
20
و ِستّیَ66  =11×6                    .
ساوی ِسًّة
َ ُ
ن
َِّس ةتٌ فی أح َد ش
ت
َ عَ َر ی
نکته  :در عملیات ریاضی بیشتر اوقات معدود حذف می
شود

اگر عدد های عقود وعدد صد الـ»دراولشان باشد به آنها عدد ترتیبی می گویند العشرون ـ الثالثون
 المئة برای بیان درصد در عربی  از فرمول های زیر استفاده می کنیم

..............................................................

  تِسعون فی المئة 0/0
1ـ عدد اصلی +فی المئة     ←
َ
90
تِسعون بالمئة 0/0
2ـ عدد اصلی +بالمئة       ←
َ
90
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دانستن روزهای هفته وفصل های سال ورنگها ضروری

 فصل های سال عبارتند از:
ف(ا بستان  اْل َخر ی ُف پا ییز  الّشت ا ُء .ز مستان
ربیُع ب هار الّص ی ُ ت
َال َّ
 رنگها عبارتند از "
صفَُر(زرد
ق(آبی) َو ا ْ
اَلاسَود(سیاه َو ا ْ
ض(سفید) َو اْلاحَمُر(قرمز) َو اْلاخ َ
لاْبَی ُ
ضر(سبز) َو اْلازَر ُ
لا َ
نکته :اگر بخواهیم رنگ ها را به مؤنث تبدیل کنیم حرف اولشان را به آخر می بریم
ضر               َخضَراء
أخ َ
 قواعد مربوط به فعل
فعل  :بر انجام دادن کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته  ،حال یا آینده

 داللت دارد .

ب                  می رود
ب                  رفت                 َیذهَ ُ
َذَه َ
فعل از نظر زمان :
الف  :ماضی   :یعنی گذشته           ب  :مضارع  :یعنی شبیه                         ج :امر   :یعنی دستور
توضیح فعل ماضی
در اصطالح  :فعلی که بر انجام کاری در زمان گذشته دللت  کند و دارای  14صیغه

( شکل ) می باشد .

شش ضیغه غائب   ،شش صیغه مخاطب   ،دو صیغه متکلم یعنی گوینده .
در عربی اولین صیغه فعل ماضی ریشه به شمار می آید    َ     .قَت َ
ب
ل  َ ،کَت َ
توجه :در فعل ماضی اولین صیغه آن حرکت حرف آخرش فتحه  َــ است پس نتیجه می گیریم که هر فعلی
حرف آخرش فتحه  َــ باشد آن فعل   0/99فعل ماضی است       ← َجع َ
ل         /أکرَم

انواع فعل ماضی در زبان عربی
1ـ ماضی ساده مثبت 2ـ فعل ماضی ساده منفی3ـ فعل ماضی نقلی 4ـ فعل ماضی بعید ـ 5ـ فعل ماضی استمراری

14

الف  فعل ماضی ساده مثبت  :اگر فعلی در جمله به تنهایی دیده شودآن فعل وداللت بر گذشته کند به آن
ماضی ساده مثبت می گویند
َ
حس َن←  :
غسلَ    ←  :شست
                          أ َ
َ َ

نیکی
کرد

ب فعل ماضی ساده منفی:اگر قبل از فعل ماضی ساده حرف ما»قرار بگیرد آن فعل ماضی ساده منفی نام
حس َن ← :نیکی نکرد
دارد ما غ ََسلَ    ←  :نشست                        ما َ أ َ
فعل ماضی نقلی  :اگر مستقیما قبل از فعل ماضی حرف «قَد  آمده باشد به آن فعل ماضی نقلی می
گویند
                          ق َ
حس َن ← :نیکی کرده
َقد غ ََسلَ   ←   :شسته است
َ
د أ َ
است
ج  ماضی بعید  :در عربی دارای دو فرمول
است
1ـ فعلِ ماضیِ

...........
» +
کان
َ

 +فعل ماضی

 صوتا فی الصف    ←
 سمِع
  کان
ّ
← َ
 الطالب َ
ُ
2ـ  فعل ماضی  کان» +
.......

     دانش آموز در کلس صدایی را شنیده بود

قد +فعل ماضی

ً فِی الصفّ   ←
وتا
 ص َ
مِع َ
ّ
َد س َ
ُ
کان الطالِب ق َ

  دانش آموز در کلس صدایی را  شنیده بود د

ماضی استمراری   :ان شاء اهلل در بحث مضارع خواهیم خواند
توجه  :تمام فعل های ماضی وانواع آن  هرکدام  14صیغه (شکل دارند  که عبارتند از
ـ ه َو َ ف َعلَ                      برای مفرد مذکر غایب  للغائب
ُ 1:
ا ف َع َلا                      برای مثنی مذکر غائب
ـ ه َم َ
ُ 2
للغائبینِ
َ
م ف َعلُوا                      برای جمع مذکر غائب
ـ ه َ
ُ 3
للغایبین
َ
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4ـ هِی َ ف َعلَت                      برای مفرد مؤنث غائب
َ

5ـ ُهَما َفَعَلَتا                     برای مثنی مؤنث غائب  للغائَبیِن
ن َفَع ل َن                     برای جمع
6ـ ُه َّ

مؤنث غائب  للغائبات

ت                     برای مفرد مذکر مخاطب (للمخاَطب
ت َفَعل َ
7ـ أن َ
8ـ أنُتَما َفَعلُتَما                     برای مثنی مذکر مخاطب (للمخاَطَبیِن
ن
9ـ أنُتم َف َ ُ
علتم                      برای جمع مذکر مخاطب (للمخاَطبی َ

10ـ أنِت فََعل ِت                    برای مفرد مؤنث مخاطب للمخاطبة
 11ـ أنُتَما َفَعلُتما                    برای مثنی مؤنث مخاطب للمخاَطَبَتیِن
ُتّ                      برای جمع مؤنث مخاطب  للمخاطبات
ن َفَع ل ن
12ـ أنُت َّ

ت                     برای متکلم وحده
13ـ أنا َفَعل ُ
ن َفَعلنا                     برای متکلم مع الغیر
14ـ  َنح ُ
توجه  :1متکلم وحده در بین یک زن و یک مرد مشترک است
توجه  :2متکلم مع الغیر میان چند زن وچند مرد مشترک است
توجه  :3ممکن است ضمیر متکلم مع الغیر با نشانه های مثنی مذکر  ،مثنی مؤنث  ،جمع مذکرسالم  یا جمع
مؤنث سالم  

نیز بکار برود مثال اگر به ما بگویند در جای خالی ضمیر مناسب را به کار ببر می توان  َن حُن را

برای همه به کار برد
نح ُ
ن عامالِن               نحن عاملتاِن               نحن  عاملٌت              نحن عاملوَن ُعّما ٌل
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استفاده کرد  پس برای بهتر فهمیدن الزم است ضمیرها

توجه : 4قبل از تمام فعل ها می توان از ضمیر منفصل
را همراه فعل یاد بگیریم .

نکته :1ریشه یا حروف اصلی تمام فعل ها را براساس اولین صیغه ماضی یعنی هو َفعَ َ
ل   به دست می آوریم
یعنی اگر از ما پرسیدند ریشه فعلی را به دست بیاورید باید بنویسیم  َفَع َ
ل

نکته:2به آخرتمام فعل های ماضی چیزی به نام ضمیر متصل می شودبه جز صیغه هو و هی که ضمیرمتصل ندارند

توضیح فعل مضارع :
 فعل مضارع

 بر زمان حال و آینده داللت می کند.

ت َ ،یـ َ ،ن َ ،أ  » بیاید؛ به فعل مضارع تبدیل می شوند؛
اگر بر سِر فعل ماضی یکی از حروف  َ
ب
بَ            ،تْذَهبی َ
ن                َیْذَه ُ
بَ         ،تْذَه ُ
ب                 أْذَه ُ
َذَه َ
از دو راه می توان فعل مضارع را شناخت
ت َ ،یـ َ ،ن َ ،أ » بیاید آن فعل معموال مضارع است
1ـ در اول فعلی ،اگر یکی از حرف های  َ
2ـ اگر حرف آخر فعلی حرکت ضمه ُــ داشته باشد یا در حرف آخر فعلی  َنِ  باشد آن فعل معموال مضارع است

توجه  :اگر هر دو شرط باال در فعلی جمع شده باشد

 صد در صد  آن  فعل مضارع  است مثالَ :أ طُبُخ   ــ

فعل مضارع وانواع آن نیز همانند فعل ماضی دارای  14صیغه (شکل)است
1ـ ُهَو َیْفَع ُ
ل                   برای مفرد مذکر غایب  للغائب
ـ هما ی ْف َع النِ                    برای مثنی مذکر غائب للغائَب ی ِن
2
َ
ن
ون                   برای جمع مذکر غائب  للغایبی َ
3ـ هم َیْفَعُل َ
4ـ هی َتْفَع ُ
ل                    برای مفرد مؤنث غائب  غائبة
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َحی َن
َت ف ص

ـ هما ت ْف َع النِ                    برای مثنی
5
َ

مؤنث غائب للغائَب ی ِن

 َْف َعل نَ                    برای جمع مؤ نث غائب  للغائبات
6ـ ه َّن ی
ت  َتْفَع ُ
ل                   برای مفرد مذکر مخاطب (للمخاَطب
7ـ أن َ
عالِن                   برای مثنی مذکر مخاطب(للمخاَطَب ی ِن
8ـ أنتما   َتْف َ
ن
9ـ أنتم  َتْفَعلوَن                 برای جمع مذکر مخاطب (للمخاَطبی َ
ن                  برای مفرد مؤنث مخاطب للمخاطبة
 10ـ أنِت  َتْفَعلی َ
عالِن                  برای مثنی مؤنث مخاطبللمخاَطَبَت ی ِن
11ـ أنتما َتْف َ
ن  َتْفَع ل َن                 برای جمع
12ـ أنت َّ

مؤنث مخاطب  للمخاطباتت

 13ـ أنا أْفَع ُ
ل                 متکلم وحده
ل                متکلم مع الغیر
 14ـ  نح ُ
  ن ْف َع ُ
ن َ

فعل مضارع در زبان عربی دارای انواع زیر است که عبارتند از :
1ـ فعل مضارع ساده مثبت   2ـ فعل مضارع ساده منفی (نفی  ،نافیه    3ـ فعل مضارع نهی (ناهیه
 4ـ فعل مضارع مستقَبل مثبت   6ـ فعل مضارع مستقَبل منفی
الف  فعل مضارع ساده مثبت    :اگر فعل مضارعی در حالت عادی دیده شود به آن مضارع ساده مثبت می
ُصی َن الّر زّ .
گویند مثالَ      :أنِت َف ّ
لا َحٌة ُمِج ّ
دٌة َ .ت ح د

←

 تو یک کشاورز کوشا هستی که گندم  درو می کنی

تذکر:حالت عادی یعنی دارای دوشرط زیر باشد
ت َ ،یـ َ ،ن  ،أَ » بیاید آن فعل معموال مضارع است
1ـ در اول فعلی اگر یکی از حرف های  َ
2ـ اگرحرف آخر فعلی حرکت ضمه ُــ داشته باشد یا درحرف آخر فعلی َنِ  باشدآن فعل معموال مضارع است .
نکته  :فعل مضارع ساده مثبت را در فارسی به مضارع إخباری فارسی ترجمه می کنیم
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� بیاید و به آن مضارع ساده منفی می
ب  فعل مضارع ساده منفی (نفی  ،نافیه    :اگر قبل از فعل مضارع حرف  ال

گویند ؛ مثالَ  :أنا ل أ ذ کَِْبُ .

من دروغ نمی گویم.

لِماذا ل ت ت کَ بُْینَ واجِباتِكِ؟                 چرا تکلیف هایت را انجام نمی دهی؟
نکته :فعل مضارع منفی فقط معنی فعل را منفی می کند ودر ظاهر فعل مضارع هیچ تغییری ایجاد نمی کند 
و
در ترجمه از همان مضارع إخباری منفی فارسی استفاده می
کنیم
مضارع اخباری در فارسی می  +بن فعل مضارع    ←  می رود  /می گفتید 
......
� بیاید  و  در ظاهر فعل مضارع تغییر ایجاد بکند
ج  فعل مضارع نهی (ناهیه    :اگر قبل از فعل مضارع حرف  ال
به آن فعل مضارع نهی می گویند

الشّجَِ←  .
تَکْ بُی شَیئا ً َع یلَ
ر
عَ یَ ج
الشّ َِر       //ل ت
ل کتَ تْ بُْ شَی ئاً ل

روی درخت چیزی ننویس

منظور از تغییر ایجاد کردن در آخر فعل مضارع این است که
:

1ـ معموال  حرف آخر مضارع ساکن ْ

ـ باشد

2ـ اگر فعل مضارعی در آخرش َن ِ باشد آن َن ِ حذف شده باشد مثال :ل کتَ تْ بُی در اصل  ل ْتَک ُت یبنَ
بوده است

وف» بیاید
ـ ـ س َ
 س َ
فعل مضارع مستقبل مثبت   :اگر قبل از فعل مضارع عادی مستقیما یکی از حرف های  َ
َ
به آن فعل مضارع مستقبل مثبت می گویند
          //سوف
جلِس
َ
َس َن ُ
ون
تجلِس َ
َ ُ
نکته :در ترجمه فعل مضارع مستقبل مثبت از  خواه   +شناسه  +بن فعل ماضی »  استفاده می
کنیم
ُسون           خواهید نشست
مثال :سَنَجِل ُ
َ
س           خواهیم نشست            //سوف َتجِل َ
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» در ظاهر فعل مضارع تغییری ایجاد نمی
وف
ـ ـ س َ
 س َ
 توجهَ  :
کند

فعل مضارع مستقَبل منفی:اگر قبل از فعل مضارع عادی مستقیما حرف َلن»بیاید به آن فعل مضارع مستقبل منفی

می گویند
جلسِوا
َلن نجل َ
س       َ      //لن َ ت ُ
نکته :در ترجمه فعل مضارع مستقبل مثبت از    نـ +خواه   +شناسه  +بن فعل ماضی »  استفاده می کنیم
ِلُسا             نخواهید نشست
 مثالَ  :ل ن َن جِلَس           نخواهیم نشست       َ     //ل ن َت ج و
توجه َ  :1لن» در ظاهر فعل مضارع تغییر ایجاد می کند

توجه  :2یادمان نرود برای تشخیص نوع فعل ها به قید هایی که معموال در آخر

جمله می آید بسیار توجه کنیم

رُج ُکّل ن ا
َسو َ
َبعَ َسَنَتیِن
ا
َمدَ َسِة د
 ِمَن ل ر
ف َنَتَخ َّ
در این مثال بعد سنتیِن

داللت بر آینده

می کند پس باید بگوییم  َس ـ ـ َس و َف

نکته :اگرقبل از فعل مضارعی فعل  کان» آمده باشد آن فعل مضارع معادل ماضی استمراری فارسی است
کاَن الَّناُس َی سَمُع وَن کلَم  ا

ِل                مردم سخن خداوند را  می شنیدند

فعل امر
فعلی است که به ما دستور می دهد کاری را انجام دهیم
فعل امر دو نوع است
الف  فعل امر مخاطب  حاضر ـ به صیغه («شکل»)                ب  فعل امر غایب (به  لِـ
توجه :تمام فعل های امر از فعل مضارع ساخته می شوند وامر مخاطب از صیغه هفت شروع می شود
ت  َتْفَع ُ
ل                   برای مفرد مذکر مخاطب (للمخاَطب
7ـ أن َ
عالِن                   برای مثنی مذکر مخاطب(للمخاَطَب ی ِن
8ـ أنتما   َتْف َ
ن
9ـ أنتم  َتْفَعلوَن                 برای جمع مذکر مخاطب (للمخاَطبی َ
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ن                  برای مفرد مؤنث مخاطب للمخاطبة
 10ـ أنِت  َتْفَعلی َ
عالِن                  برای مثنی مؤنث مخاطبللمخاَطَب تَ ی ِن
11ـ أنتما َتْف َ
ن  َتْفَع ل َن                 برای جمع
12ـ أنت َّ

مؤنث مخاطب  للمخاطبات

روش درست کردن فعل امر مخاطب :
1ـ حرف  َتـ» را از اول فعل مضارع بر می داریم
2ـ به جای  َتـ معموال حرف  ِإ ـ ُأ

قرار می دهیم

ت ،حرف آخر فعل امر را ساکن ْــ می کنیم و در بقیه صیغه ها حرف  َنِ » را حذف می کنیم
3ـ در صیغه  ان َ
� 
اما در صیغه  انتنَّ

یعنی جمع مؤنث  َن

حذف نمی شود

چون اگر حذف بشود با صیغه انَت

توجه :امر مخاطب شش صیغه (شکل) دارد که به ترتیب بیان می شود
ت  إْفَع ْ
ل                   برای مفرد مذکر مخاطب (للمخاَطب
1ـ أن َ
ب
ْ
(للمخاَطَ ی ِن
ـ أنتما   إفعَال                   برای مثنی مذکر مخاطب
2
ن
3ـ أنتم  إف َْعلوا                 برای جمع مذکر مخاطب (للمخاَطبی َ
 4ـ أنِت  إْفَعِلی                  برای مفرد مؤنث مخاطب للمخاطبة
ْ
ـ أنتما   إفعَال                  برای مثنی مؤنث مخاطبللمخاَطَبَت ی ِن
5
6ـ أنت َّن ف
  إَْعل نَ                  برای جمع

مؤنث مخاطب  للمخاطبات

فعل از نظر تعداد حروف به دو دسته تقسیم می شود
َمِزد
1ـ فعل ُثالِث یُمَجّر د (گروه اول)                   2ـ فعل ُثلِث ی ی

گروه دوم

          َمزد  یعنی  اضافی
                  ُمَج رّ د یعنی  فقط ،تنها
ثالثی  یعنی  سه حرفی
ی
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یکی می شود

تعریف فعل ثالثی مجرد   :فعل هایی که

 صیغه ی اول فعل ماضی یا 

سوم شخص مفرد)آنها  فقط  از 

سه حرف

تشکیل شده باشد به آن ها فعل های  ثالثی مجرد  می گویند.
صیغه ی اول فعل ماضی یا  سوم شخص مفرد) را بر وزن  َفَع َ
ل» می آوریم
فعل هایی که حرکت حرف آخر  آن ها عالمت « فتحه َـ ـ  باشد  99درصد آن فعل   ،صیغه ی اول فعل ماضی یا
سوم شخص مفرد) می باشد                   َسِمَع ـ َجَع َ
سنَ
ل ـ َح ُ
نکته :برای تشخیص صیغه ی اول فعل ماضی یا  سوم شخص مفرد) اگر فعل  ،مضارع یا امر باشد باید به صیغه
ی اول فعل ماضی تبدیل کرد و چنا نچه عالمت مثنی یا جمع

داشتند  علمت های مثنی وجمع را بر می داریم

ودست آخر آن را بر وزن  َفَع َ
ل» می آوریم
رد ا ست
َیذَهُبوَن        تبدیل به ماضی       ذَهبوَن         برداشتن عالمت جمع       َذَهَب ،پس َی ذ ب
َهُ وَن ث لثی ُم َج ّ
نکته  :1تمام فعل ها چه ثالثی مجرد و چه ثلثی مزید  ،داری ماضی ،مضارع ،امر و مصدرهستند
نکته : 2مصدر های ثالثی مجرد

قاعده وقانون مشخصی ندارند یعنی سماعی

هستند یا باید آنها را از کسی

بشنویم یا بایدآنها را حفظ کنیم
نکته :3

وقانون مشخصی دارند یعنی دارای آهنگ و وزن مشخصی هستند   و

مصدر های ثالثی مزید قاعده 

مقایسه ای می باشند

ُ

ثالثی مزید( گروه دوم

ک
ماضی مفرد مذّر  غایب » آنها
   :فعل هایی که 

ش َّ
جِ ،اْعَتَر َ
فِ ،انَقَطَع و َت َ
زائد نیز دارد؛ مانندِ :اْسَتْخَر َ
کَر ؛
معنایشان نیز فرق دارد.

 علوه بر سه حرف اصلی  ،حروف

این فعل ها علوه بر اینکه تعداد حروفشان بیشتر است،

 و معموًال معنای جدیدی  از آن ها به دست می آید

ُثالثی َمی د ( گروه دوم   هشت
فعل های
ز

 دسته اند که به هر دسته  باب

است  ماضی ـ مضارع ـ امر ـ مصدر

22

 » گفته می شود .وهر باب  چهار  قسمت

ُثالثی َمی د  ِاسِتعفالِ ،افِتاعلِ  ،انِفاعل  و َتَف عّ ل »آمده است.
در جدول زیر به ترتیب چهار باب 
ز
شماره باب

حروف اصلی

1

َفَعلَ

ِاْسِتْفعال

2

َفَعلَ

ِاْفِتعال

ِاْفَتَعلَ

3

َفَعلَ

ِاْنِفعال

ِاْنَفَع َ
ل

َیْنَفِع ُ
ل

4

َفَعلَ

َتَفّع ل

عَل
َتَف ّ

عُل
َیَتَف ّ

نام باب الماضی

المضارع

المر

المصدر حروف زائد

ِاْسَتْفَع َ
ل

سَتْفِع ُ
ل
َی ْ

ِاْسَتْفِع ْ
ل

ِاْسِتْفعال

ا ـ سـ ـ ت

َیْفَتِع ُ
ل

ِاْفَتِع ْ
ل

ِاْفِتعال

ا ـ تـ

ِاْنَفِع ْ
ل

ِاْنِفعال

ا ـ نـ

عْل
َتَف ّ

َتَفّع ل

ت ـ ع

نکاتی در مورد بابِ :اْسِتْفعال
 الف ) معنی  این باب غالبًا برای طلب ودرخواست کاربرد دارد
ب ) فعل ماضی در این باب سه حرف زاید دارد برای تشخیص حروف زائد باید به ماضی سوم شخص مفرد
مذکر غایب مراجعه کنیم
ج ) در باب ِ :اْسِتْفعال حرف  سـ» جزو حروف اصلی نمی باشد
د) در میان هشت باب فقط باب ِاْسِتْفعال دارای ســــــه حرف زائد است
هـ )  کلمات زیر در نگاه اول باب استفعال هستند اما چون حرف (سـ   جزء ریشه ی فعل است باب ِاْسِتْفعال
ق   ،استتَر  ،استوی ،استلَم و  ...
نمی باشند    مانند   استمَع  ،استر َ
و) فعل های ماضی سوم شخص مفردی که در  ثالثی مزید

 حر کت حرف آخرشان فتحه َـ ـ  باشد ،حرکت  حرف

ماقبل آن نیز باید حتما فتحه َــ باشد
 در این باب فقط از روی عالمت فتحه َـ وکسره ِـ ـ
ز) فرق فعل ماضی و امر
ـ

تشخیص داده می شود  اگر

حرف مانده به آخر فتحه َــ باشد فعل ماضی است و اگر حرف مانده به آخر کسره ِــ باشد فعل امر است
ح) باب استفعال وزن دیگری در مصدر دارد که بر وزن إسِتفا َلة می آید  : .إستراحة ـ ِاستقامة ـ ِاستفادة

نکاتی در مورد باب ِاْفِتعال
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الف ) برای تشخیص حروف زاید به سومین شخص مفرِد فعل ماضی مراجعه می کنیم
 ب ) باب ِافتَعال دو حرف زاید دارد
ج ) کلمه ای که حرف دوم آن  ّتـ » باشد باب ِاْفِتعال است ــ ِاَّتحَد ِ ،اّت خ ،
جُهُ   ،م ّت حد
َذ   ی ّت ِ
 د   فعل های باب  افتعال» حرف سوم آن ها داری  تـ» است
هـ) مهم :کلمه های « انتاج و  ایتاء » که حرف سوم آن ها  تـ» می باشد باب ِاْفِتعال نیستند
و) کلماتی وجود دارند که در نگاه اول باب ِانفَعال یا ِاْفِتعال می باشند  برای اینکه اشتباه نشود سه  حرف
اصلی آنها را پیدا می کنیم  .اگر در ریشه ی آنها اولین حرف اصلی   نـ » باشد  باب   ِاْفِتعال » می باشد در
ب  ،إنتقَم  ،إنتصَر که همگی باب   ِاْفِتعال
غیر این صورت باب   ِانفَعال » می باشدمانند :انتشَر  ،انتظَر  ،إنتخ َ
می باشد
می باشد اگر حرف مانده به آخر

 در این باب فقط از روی عالمت فتحه َـ وکسره ِـ ـ
ز) فرق فعل ماضی و امر
ـ
فتحه َــ باشد ماضی است واگر اگر حرف مانده به آخر کسره ِــ باشد امر است

نکاتی در مورد باب ِانفَعال
 الف) برای تشخیص حروف زاید به سومین شخص مفرد فعل ماضی مراجعه می کنیم
ب )  باب ِانفَعال دو حرف زاید دارد
ج ) در معنی  باب ِانفَعال معموال  از واژه ی 

 شد ـ می شود  » استفاده می کنیم

د ) هـ) در باب  ِانفَعال » حرف  نـ» جزو حروف اصلی نمی باشد
هـ ) فرق فعل ماضی و امر  در این باب فقط از روی عالمت  فتحه وکسره

 می باشد اگر حرف مانده به آخر

فتحه َــ باشد ماضی است و اگر حرف مانده به آخر کسره ِــ باشد ،امر است
و) فعل های باب ِانفَعال   همیشه الزم

 است یعنی در معنی به  مفعول نیاز ندارند                ِانصرَف  ،ینقلُب
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 ثالثی مزیدی که اولشان حرف   ِا  » باشد در فعل  ماضی  وفعل

ز  مصدر های

  امر این باب ها نیز  حتما حرف

اولشان   ِا» می باشد
ح)چرا فعل های امر در باب های    ِاْسِتْفعال ـ ِاْفِتعال ـ ِاْنِفعال » نیاز به  ِا» دارند ؟ چون ما فعل امر را از روی
مضارع درست می کنیم وحرف بعد از حرف مضارع در این باب ها ساکن است و ابتدا به ساکن در عربی
خوانده نمی شود پس باید  ِا» بیاوریم تا خوانده شود

نکاتی در مورد باب  َتفَّع ل
 الف ) برای تشخیص حروف زاید به سومین شخص مفرد فعل ماضی مراجعه می کنیم
ب )  باب َتَفّع ل

 دو حرف  زاید دارد

 ج   فعل ماضی  باب َتَفّع ل  حرف  َت ـ

» دارد نباید فعل ماضی این باب را با فعل مضارع اشتباه گرفت

د ) فعل امر این باب نیاز به  «ِا  ندارد چون حرف بعد از حرف مضارع  دارای حرکت است به عبارت دیگر
چون در مصدر «ِا  ندارد پس امرش نیز نیاز به  ِا»ندارد
هـ ) اگر فعل های باب َتفَّع ل

 مثنی مذکر وجمِع ذکر
 را صرف کنیم  ماضی وامر  باب َتَفّع ل در صیغه های
م

ومونث  دقیقامانند هم می باشند .
لو  َ ،
 ماضی َ                  :تَفّع ل َ   ،ت َف ّعُلواَ ،تَفّعْل َن       / /امر َ                   :تَف ّ عل َ ،تَفّع ُ ا
تَفّعْلَن
 توجه :فعل های ماضی وامر باب َتَفّع ل

 فقط در جمله تشخیص داده می شوند معمول از راه های زیر نیز

 می توان هریک را تشخیص داد
ن
1ـ  اگر قبل یا بعد از این نوع فعل ها ضمیر غایب  هما ـ هم ـ ه َّ

� بیاید یا اسمی بیاید که آن اسم با فعل مورد

لُما رُدو َس هم
نظر همخوانی داشته باشد حتما آن فعل ماضی است                     َتع َّ و
ن � بیاید ویا اسمی بیاید که آن اسم منادا
2ـ اگر قبل  یا بعد از این نوع فعل ها ضمیر مخاطب انتما ـ انتم ـ انت َّ
َسم
لُما رُدو ک
باشد حتما آن کلمه ،فعل امر می باشد                      َتع َّ و
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3ـ اگر در جمله ،کلمات پرسشی ومنادا داشته باشیم فعل مورد نظر فعل امر می باشد
 الُدو َس یا  طلُب
لُما ر
هل َتع َّ و
نکته :سه باب  ِاْسِتْفعال ـ ِاْفِتعال ـ ِاْنِفعال» چون خودشان در اولشان  ِا» دارند حتما حتما فعل ماضی وفعل امر
آن ها نیز باید  ِا» داشته باشند

وَ هَ یعنی اثر پذیری
وَ هَ  به کار می روند ط
نکته :سه باب   اِفتِعال ،اِنفِعال و َ ت َف ّعل » برای ط
 مَُا ع
 مَُا ع
اجةَ  ف َ
َانک َس َر                    کودک شیشه را شکست پس شکسته
مثال :ک ََس َر الطِفلُ ُ
 الز َج َ
شد
تَ لَ مَّ                               دانش آموز را آموزش دادم پس  یاد گرفت
 مثال  :ع َّلمتُ التلمیذَ فَــ ع
َ
نکته :تمام فعل های ماضی ثالثی مزید  در سوم شخص مفرد باید  دو حرف آخرشان علمت فتحه ـَـ باشد
ََ
....................و
تَکَلّ  ،تَحَمّل َ ،ت صَوّر متَ لَّک َ ،ترَحّم
تَبَ کّ ،
تَوَس ،ل م
ّ
تک ّبر  ،تَشَه دّ َ ،تَو ّلد  ،ر
فارسی شده اند
شماره باب حروف اصلی

ب باتفَعّل هستند و وارد زبان

نام باب

الماضی

المضارع

االمر

المصدر

حروف زائد

5

َفَعلَ

َتفاُعل

َتفاَعلَ

َیَتفاَع ُ
ل

َتفاَعلْ

َتفاُعل

ت ـ ا

6

َفَعلَ

تَْفِعیل

عَل
َف ّ

عُل
ُیَف ّ

عْل
َف ّ

تَْفِعیل

عـ

7

َفَعلَ

ُمفاَعَلة

َفاَعلَ

ُیفاِع ُ
ل

فاِع ْ
ل

ُمفاَعَلة

ا

8

َفَعلَ

ِإْفعال

أَْفَع َ
ل

ُیْفِع ُ
ل

أَْفِع ْ
ل

ِإْفعال

أ

 نکاتی در مورد باب

َتَفاُعل    أفعال

الف) برای تشخیص حروف زاید به سومین شخص مفرد فعل ماضی مراجعه می کنیم
 ب) باب َتَفاُعل   دوحرف زاید دارد
ج ) فعل های باب َتَفاُعل معموال  لزم (ناگذرا  است .
د) در ترجمه باب « َتَفاُعل   از واژه های   با همدیگر ـ با یکدیگر » استفاده می کنیم
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هـ ) باب  َتَفاُعل » مشارکت  دو طرفه را می رساند.
صِدیَقاِن ←دو دوست با همدیگر نامه نگاری کردند
ب ال َ
َتَکاَت َ
و فعل ماضی  باب َتَفاُعل در اولش حرف  تـ َ»دارد نباید فعل ماضی این باب را با فعل مضارع اشتباه گرفت
َتــفاَع َ
ل
ز  فعل های باب َتَفاُعل    حرکت حرف های آن

  فقط عالمت فتحه دارند  و هرگز کسره نمی پذیرند

ح) در هرجا کلمات  َتَعاِلی ـ َتَراِقی ـ َتَناِجی ـ َتَباِنی» دیده شوند  مصدر بِ اب َتَفاُعل   هستند
 و) فعل های ماضی و امِر باب  َتَفاُعل درصیغه های مثنای مذکر وجمع مذکر و جمع مؤنث دقیقا مانند
هم می باشند
ماضی َ              :تَفاَعال  َ  ،تَف اَعُل او  َ   ،تَف ا َع ل َن          //امر َ                :تَف ا َع ل  َ  ،تَفاَع ُلو ا َ   ،تَفاَع
لَن
توجه :فعل های ماضی وامر باب َتَفاُعل فقط  در جمله تشخیص داده می شوند معموال از  دو راه

 زیر می توان

هریک را تشخیص داد
ن� بیاید یا اسمی قبل
1ـ  اگر قبل یا بعد از این نوع فعل ها ضمیر غایب  هما ـ هم ـ ه َّ

از این فعل ها بیاید که

آن اسم با فعل مورد نظر همخوانی داشته باشد ،حتما فعل داده شده به ما ،فعل ماضی است
َتَعاَوُنوا فی امورهم ← درکارهایشان باهمدیگر همکاری کردند
التالمیُذ َتَع اَوُن او  فی المور                      فعل ماضی         دانش آموزان در کارها  با همدیگر همکاری کردند
م
م
ـ ُکّن بیاید ویا اسمی بیاید
 ـ ُک 
ـ ُکا
ن
2ـ اگر قبل  یا بعد از این نوع فعل ها ضمیر مخاطب انتما ـ انتم ـ انت َّ
که آن اسم منادا باشد حتما فعل داده شده به ما  ،فعل امر می باشد
ای دانش آموزان در کارها  با همدیگر همکاری کنید
َتَعاَوُنوا فی امورکم َ //تَعاَوُنوا  فی االمور یا ُطّل ا ب ←

نکاتی در مورد باب  َتفِعیل
الف) برای تشخیص حروف زاید به سومین شخص مفرد فعل ماضی مراجعه می کنیم
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 ب) باب َتفِعیل   یک حرف زاید دارد
 تبدیل می کند.
ج ) باب تفعیل  معموال  فعل  لز م  را به متعدی
د   مصدر دیگِر باب  َتفِعیل »  ممکن است  بر وزن َتفِعَلة بیاید
َتزِکَیة   َ //تسِلَیة َ //تغِذَیة   َ //ترِبَیة  َ //تجِزَیة
نکاتی در مورد باب «« ُمَفاَعَلة
الف) برای تشخیص حروف زاید به سومین شخص مفرد فعل ماضی مراجعه می کنیم
 ب) باب ُمَفاَعَلة  یک حرف زاید دارد
ج )  باب « ُمَفاعََلة مصدر دیگری  نیز  دارد که گاهی بر وزن   ِفَعال » می آید  ِ  :جَهاد ِ ،دَفاع ِ ،خ َ
لافِ  ،کَتاب
پس  « ُمَفاَعَلة » و  ِفَعال  هم معنی هستند
هـ ) باب  « ُمَفاَعَلة » مشارکت را می رساند یعنی طرف اول ،فاعل وطرف دوم ،مفعول است
و)  اگر حرف اول و آخر « ُمَفاعََلة  را حذف کنیم فعل ماضی آن به دست می آید
توجه ُ :مَفاِعَلة  مصدر نمی باشد پس در درست خواندن دقت نظر داشته باشید
ف
ِهِدا لُکا َر     با  کافران مبارزه کن
ز) در ترجمه باب ُمَفاَعَلة  معموال از واژه  با »  استفاده می کنیم مثالَ  :ج ا
یُمَحَمَدًا        علی با  محمد زد وخورد کرد
َ
ضاَر َ
ب َعِل ّ
ح) فعل هایی وجود دارند هرچند در باب ُمَفاَعَلة هستند   به معنای همان ثالثی مجرد  به کار می روند
س الَمسَئلَه            معلم مسأله را دید
َشِهَد( دید)  =       َشاَهَد( دید)        //شاَهَد الُمدر ُ
َسَفَر ( سفر کرد )  =  َساَفَر سفر کرد     َساَفَر الی َطهراَن
َهجَر (هجرت کرد) = هاجَر  هجرت کرد
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به تهران سفر کرد

َجة » دیده شوند  مصدر  باب ُمَف اَعَل ة هستند
 ـ ُمَو ا اَسة ـ ُمَب ا اَرة
 ـ ُمَد ا اَرة
مالَقة
در هرجا کلمات  ُ ا
 ُما ا
 ـ ُمَج ا اَزة  ـ ن
نکاتی در مورد باب   ِإْفعال »
 الف) برای تشخیص حروف زاید به سومین شخص مفرد فعل ماضی مراجعه می کنیم
 ب) باب ِإْفعال یک حرف زاید دارد
ج ) این باب معموال  فعل  لز م  را به متعدیتبدیل می کند.
د ) همزه ی   أ»  باب ِإْفعال در فعل امر همیشه « فتحه  َ» می گیرد
هـ) نباید فعل های  باب ِإْفعال را با کلمات دیگر اشتباه بگیریم باب ِإْفعال بیشتر شبیه به  ثالثی مجرد  است فقط
باید آن را حفظ کرد تا اشتباه نگیریم  چون ماضی این باب ممکن است همانند اسم تفضیل باشد (اسم تفضیل را
درپایه یازدهم می خوانیم ) وفعل مضارع آن  ممکن است مانند فعل مضارع  ُ ثالثی مجرد باشد
ضمه ُــ می باشد  در ثالثی مجرد معلوم هرگِزه رگز  ضمه
و) فعل مضارع در باب ِإْفعال حرکت حرف اول آن َ
 َیل س ثالثی مجرد  است
در اول فعل مضارع نمی آید  پس ُ یجلس  ثالثی مزید   اما ج
ز) باید دقت کنیم که فقط در باب ِإْفعال زیر   ا  یك همزه «ء» کوچك وجود دارد بقیه باب ها یعنی
« ِاْسِتْفعال ـ ِاْفِتعال ـ ِاْنِفعال» نیازی به همزه «ء» کوچك ندارند پس کلمات إ تالف ـ إ نذار ـ إ یتاء ـ إ نتاج ـ
إبدال و » ..باب ِإْفعال هستند زیرا زیر   ا یك همزه «ء» کوچك وجود دارد
ح) باب ِإْفعال ،مصدر دیگری دارد که بر وزن   ِإَفا َلة »می آید ماننِد  :إنارة ـ إقامة ـ إجازة ـ إدارة ـ إضاءة ـ
إجابة و...
و)  کلمات  ِإیَمان ـ ِإیَراد ـ ِإیَجاد ـ ِإیَقاف ـ ِإیَزاع ـ ِإیَثار » در هرجا دیده شوند مصدر باب ِإْفعال هستند
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ح (رستگار شد)  و أقب َ
ت ساکت وخاموش شد) .أسَرَع
ل روی آورد ،آمد) و أنص َ
ز) افعالی مانند   أفل َ
ن  ممکن است)هر چند در باب إفعال می باشند  اما  الزم  ،هستند
شتافت).أمک َ
 نباید مصدر باب إفعال را  با أفعال که جمع مکسر است اشتباه گرفت  إقدام    ـــ َاقدام

فعال ـ تفِعیل ــ ُمَفاَعَلة » یک حرف زاید دارند    بزیادة حرٍف َواحٍد
باب های   ِإ ْ
َ
ُع  ـ افتعال ـ انفعال
باب های  َتَف ّ عل ـ  َتَف ا ل

 دو حرف  زاید دارند بزیادِة َح رَف ی ِن

باب  استفعال  سه حرف زاید دارد بزیادة ثالثة أحُرٍف
در هیچ کدام از فعل هاِی ماضی ومضارع و امر دو باب تفاُعل و تفّع ل علم تکسره وجود ندارد.
فعل های ماضی  در ثالثی مزید هیچگاه

 حرف های آن کسره  نمی گیرد

فعل های که حرف دوم اصلی آنها تشدید  ّ » دارند حتما در باب تفعیل هستند؛    فّرق      ـ یذ ّه ب
برای جمع بستن  تمام مصدرهای ثالثی مزید ات

با اصطالحات

» را به آخر آنها اضافه می کنیم  ؛  َت ع ِلمی      َت عِلیَم ا ت

 مرفوع ـ منصوب ـ مجرور ـ مجزوم   آشنا شویم

نشانه های مرفوع عبارتند از:
ت
1ـ ضمه ُــ  یا تنوین ٌــ در آخر کلمه          المدیُر       //مدیٌر    //مدیرا ٌ
2ـ  اِن» در آخر کلمه مثنی             المدیراِن     //نافذتاِن
3ـ  وَن» در آخر کلمه جمع مذکر          المدیروَن
نشانه های منصوب عبارتند از:
 1ـ فتحه َــ یا تنوین ًــ در آخر کلمه             المدیَر     //مدیرًا
2ـ «  َـ یِن  در آخر اسم مثنی              المدیَریِن
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ن
ن در آخر جمع مذکر سالم              /المدی ِری َ
3ـ «  ِـ ی َ
4ـ اِت ـ اٍت در آخر جمع مؤنث سالم              المدیراِت     //مدیراٍت
 نشانه های مجرور عبارتند از:
 1ـ  معموًال کسره ِـ  ـیا تنوین ٍـ ـ در آخر کلمه             المدی ِر      //مدی ٍر
2ـ َـ یِن  در آخر اسم مثنی           المدیَریِن
3ـ

ن
ن  در آخر جمع مذکر سالم            المدی ِری َ
ِـ ی َ

4ـ اِت ـ ا ٍت در آخر جمع مؤنث سالم             المدیراِت     //مدیراٍت
نکته :شماره های  2و  3و  4میان منصوب ومجرور مشترک هستند اگر قبل از این کلمات حرف جّری
ن
قرار بگیرد می گوییم مجرور سلمت َعَلی المعلمی َ
نشانه های مجزوم عبارتند از:
 1ـ ساکن ْـ در آخر فعل               ال َت کُت بْ ـ     ُأ کُت

بْ ـ

ُتَ ا      ُ        //أ ک ب
2ـ حذف  َنِ » از آخر فعل های مضارع و امر             ال َت ک ب
ُتَ ا
توجه :مجزوم

 فقط اصطالحی است برای  فعل   ومجرور

 فقط اصطلحی است برای اسم   و مرفوع و منصوب

میان اسم وفعل مشترک است
 در تمام زبان عربی اسم مجرور در دو جا می آید  یعنی هرجا گفتند مجرور حتما یا مضاف الیه است یا بعد
از حرف جّری آمده است( .حرف جّر را بعدا خواهیم خواند
ضمیر
ضمیر  :کلمه ای است که جانشین اسم می شود  و از تکرار اسم جلوگیری می کند و دو نوع است .
 الف  ُ :منَفِصل                               ب ُ :مَتِصل
توضیح  ضمایر
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ضمایر منفصل   :ضمایری هستند که در جمله به شکل جدا از کلمه دیگر نوشته می شود و این ضمیرها
عبارتند از :
1ـ ُهَو ( او )                برای مفرد مذکر غایب  للغائب
2ـ ُهَما ( آن دو ،آنان ،ایشان                    برای مثنی مذکر غائب  للغائَبیِن
ن
3ـ ُهم (آنان ،ایشان )                   برای جمع مذکر غائب  للغایِبی َ

ی ( او )                  برای مفرد مؤنث غائب  للغائبة
4ـ ِه َ
5ـ ُهَما ( آن دو ،آنان ،ایشان                    برای مثنی مؤنث غائب  للغائَبَتیِن
ن (آنان ،ایشان )                    برای جمع
6ـ ُه َّ

مؤنث غائب  للغائب ات

ت  (تو                   برای مفرد مذکر مخاطب (للمخاَطب
7ـ أن َ
8ـ أنُتَما (شما دونفر)                  برای مثنی مذکر مخاطب (للمخاَطَبیِن
ن
9ـ ُ
أنتم (شما چند نفر)                   برای جمع مذکر مخاطب (للمخاَطبی َ

10ـ أنِت (تو                   برای مفرد مؤنث مخاطب للمخاطبة
 11ـ أنُتَما (شما دونفر)                 برای مثنی مؤنث مخاطب للمخاطََبَتیِن
ن شما چند نفر                برای جمع
12ـ أنُت َّ

مؤنث مخاطب  للمخاطبات

13ـ أنا (من)                 برای متکلم وحده
ن (ما)                 برای متکلم مع الغیر
14ـ َنح ُ
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توجه :ممکن است ضمایر منفصل در اول جمله بیایند یا در وسط جمله بیایند
ُهم ُ
َرَسِت ان              //الَط اِلُب وَنُهُم الَن ا ِجُح وَن
طالٌب ِف یَم د
 ضمایر  متصل :
 ضمایری  هستند که به آخر اسم یا فعل یا حرف  متصل می شوند
ضمایری که فقط مستقیمًا به آخر فعل ماضی وفعل مضارع وامر  متصل می شوند عبارتند از :
فعل ماضی َ :فَع َ
  َفَع لن ا
ن ـ َفَع ل ُت ـ
ن ـ َفَعل َ
لا  ـ َفَعُلوا ـ َفَعَلَتا ـ َفَعل َ
ت ـ َفَعلُتَما ـ َفَعلُتم ـ َفَعل ِت ـ َفَعلُتما ـ َفَعلُت َّ
ن ـ َتْفَع َ
ن ـ َتْفَع َ
لا ِن ـ َیْفَعُلوَن ـ َتْفَع َ
 فعل مضارعَ :یْفَع َ
ن
لا ِن ـ َتْفَعل َ
لا ِن ـ َتْفَعلوَن ـ َتْفَعِلیـ َ
لا ِن ـ َیْفَعل َ
فعل امر ِ :اْفَع ْ
لا ـ ِاْفَعُلوا ـ ِاْفَعلی ـ ِاْفَع َ
ل  ـ ِاْفَع َ
ن
لا ـِ ْفَعْل َ
نکته :1ضمایر  ا ـ و ـ َن » هم به فعل ماضی وهم به فعل مضارع وهم به فعل امر متصل می شوند
نکته :2ضمیر  ی » میان مضارع وامر مشترک است
ن ـ ُت
نکته :3در هر جا ضمیر های  َ
ت ـ ُتَماـ ُتم ـ ِت ـ تُ َّ

دیده شود  0 /0100ماقبلشان فعل ماضی است

ضمایری که به آخر اسم یا حرف متصل می شوند عبارتند از :
ـُه                 برای مفرد مذکر غایب   للغائب)  َأطفاله
ـُهَما                  برای مثنی مذکر غائب  للغائَبیِن)  َأطفالهما
ن) أطفالهم
ـُهم                  برای جمع مذکر غائب  للغایبی َ
ـهَـا                  برای مفرد مؤنث غائب  غائبة) َأطفالها
 ـُهَما              برای مثنی مؤنث غائب  للغائَبَتیِن) َأطفالهما
ط
 )  َأفالهّن
ن                 برای  جمع  مؤنث غائب  للغائبات
 ـُه َّ
ک                 برای مفرد مذکر مخاطب (للمخاَطب َأطفال َ
ـ َ
ک
ـُکَما                  برای مثنی مذکر مخاطب (للمخاَطَبیِن   َأطفالکما
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ن َأطفالکم
ـُکم                  برای جمع مذکر مخاطب (للمخاَطبی َ
ـِک                 برای مفرد مؤنث مخاطب للمخاطبة َأطفال ِک
ـُکَما                برای مثنی مؤنث مخاطب  للمخاَطَبَتیِن) َأطفالکما
 ـکُنَّ                  برای  جمع

 مؤنث مخاطب  للمخاطبات ط
) َأفاِلُکّن

ـی                  برای متکلم وحده  أطفالی
ـنا                   برای متکلم مع الغیر َأطفالنا
 توجه  :ممکن است ضمایر باال به

 َجَعَل کُ م  ـ  َی غ ِسُل ها
 آخر فعل ماضی  ،مضارع  ،امر  نیز متصل بشود   ←

نکته :اگر ضمیر های باال به  آخر اسم  بچسبند

 تر کیب اضافی

ِکاتُبا
 تشکیل می دهند       ← ن

نکته اگر ضمیر ،به اسم متصل شده باشد به آن ضمیر مضاف الیه می گویند     مثالُ :مَد ّرســـُهَم ا
انواع ترکیب
در زبان عربی با دو نوع ترکیب آشنا می شویم
1ـ  ترکیب اضافی         2ـ ترکیب وصفی
اگر دو اسم کنار هم بیایند و اسم دوم معموال

 ِـ  ٍـ ـ
 حرکت حرف آخر آن

باشد می گوییم آن دو اسم ترکیب

اضافی هستند                اقفال الصنادیِق
ترکیب اضافی دارای دو عضو است
الف  مضاف               ب  مضاف الیه
ب الطالِب
در زبان عربی اگر دو اسم به هم اضافه شوند به اسم اول  مضاف» و به اسم دوم  مضافالیه » میگویند .کتا ُ
** اگر ضمیری به آخر اسم متصل شود آن ترکیب حتمًا  اضافی» است.

اسم        +ضمیر                   ←    کتاُبـــــــک
اسم

ضمير

مضاف    مضافالیه                             مضاف    مضافالیه
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نکاتی در مورد  مضاف و مضافالیه.
1ـ مضاف نقش نیست بلکه نقش پذیر است (مبتدا ،فاعل ،مفعول ،خبر و ...
2ـ مضاف تنوین ٌـــًـٍــ نمی گیرد
3ـ مضاف الـ نمی گیرد
4ـ اگر مضاف ،جمع مذکر سالم و یا اسم مثنی باشد حرف  ن» از آخر آنها حذف میشود
لُم المدرسِة
معلموَن    +المدرسِة   ُمَع ِّ و
ک            واِلدا َ
والدا ِن  َ   +
ک
فالِحی َن   +القریِة        فلحی القریِة
.
5ـ خوِد  مضافالیه»  نقش به شمار میآید و معموال علم ت ِــٍــ د ر زیر آخرش قابل مشاهده اس ت
ف الیه می آید عبارتند از:
6ـ اسمهایی که بعد از آنها همیشه مضا ٌ
َ ،تْحَت زیر م
َ ،حْوَل پ یرامون َ ،بْیَن م یان،
 ِ ،عْنَد کنار
َ ،جْنَب کنار
 َ،وا َء پ شت
َ ،أا َم ر وبه رو
ق باال
َفْو َ
َ ،خْلَف پ شت ر
ب براساس،ـ ِمثل مانند،ـ ِابن
َمَع همراه ،غیر به جز ،نحو به سوی ،ذو ذا ذی دارای  ،ک ّ
س َ
ل ،هر ،همه  ،بعض برخی  ،جمیع همه.،ـ َح َ
پسر  ،بنت دختر
علی بن   ابی   طالٍب    فاطمُة   بن ُ
ت   محمٍد              //مع الُعسِر ؛؛ ک ُ
ل شیٍء ؛؛ ذوالّنعمة ِ ؛؛
 مضافاليه

 مضافاليه

7ـ  اگر ضمیر به اسم متصل شود خوِد ضمیر» نقش  مضافالیه »  میگیرد .کتاُبـــــک
مضافاليه

8ـ ضمیرها ،اسم های اشاره ،اسم های موصول ،اسم های استفهام  وفعل ها نمیتوانند  مضاف» واقع شوند.
ترکیب وصفی
ترکیب وصفی  دارای دو عضو است
 -1موصوف        -2صفت
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موصوف :کلمهای است که برایش یک یا چند ویژگی می آوریم که صفت نامیده می شود،صفت معموال وجود
خارجی ندارد .یعنی به تنهایی هیچ ارزشی ندارد بلکه باید با اسم دیگری معنی پیدا بکند مثال زیبا خود به خود
دارای ارزش نیست بلکه باید اسم دیگری قبلش باشد تا ارزش پیدا کند در عبارت  هذا  ،بیت جمیل جمیل
باکلمه « بیت» معنی پیدا کرده
ل العاِق َ
ت الَرُج َ
ل
صغیٌر                         جاء التلمیُذ الُمْجَتِهُد                   رأی ُ
ُمْخَتَبٌر َ
موصوف صفت                                        موصوف          صفت                             موصوف       صفت

صفت همیشه بعد از موصوف می آید ممکن است صفت مستقیما بعداز موصوف آمده باشد یا ممکن است
صفت از موصوف فاصله داشته باشد
توجه :نام دیگر صفت  نَْعت» می باشد
صفت (نعت) باید در چهار مورد با اسم قبل ازخود ( یعنی موصوف) مطابقت کند.
1ـ معموًال علم ت

 :یعنی اگر اسم قبل از صفت حرکت حرف آخر آن

ُـ ٌـ  َــ ًــ ِــ  ٍــ با شد صفتنیز
ـ

حرکت حرف آخر آن باید  همان گونه» باشد
ح
ت بالتلمی ِذ الناِج ِ
ح    مرر ُ
ح     رأی ُ
ت التلمیَذ الناِج َ
َجاَء التلمیُذ الناِج ُ
2ـ  معرفه و نکره» یعنی اگر اسم قبل از  صفت» ( یعنی موصوف معرفه باشد صفت نیز باید معرفه باشد و
اگر نکره باشد صفت نیز باید نکره باشد  .معرفه ونکره را در صفحه  79خواهیم خواند 
ح
جاء ْ
ت تلمیذٌة   ناجحٌة                   جاءت التلمیُذ   الناج ُ
 نكره            نكره                                                             معرفه                   معرفه

3ـ جنس :یعنی اگر اسم قبل از صفت  مذکر» باشد صفت نیز باید  مذکر» باشد و برعکس
ت التلمیَذ العاِق َ
ل
ت مریُم العاقلُة             رأی ُ
جاء ْ
4ـ تعداد :یعنی اگر اسم قبل از  صفت مفرد ،مثنی ویا جمع» باشد  صفت» نیز باید بصورت  مفرد ،مثنی و یا
جمع» باشد.
ت
ت الناجحا ُ
ت التلمیذا ُ
ب التلمیذاِن الناجحاِن   َ    //ذَهَب ْ
ب التلمیُذ الناج ُ
ح    َ     //ذَه َ
َذَه َ
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نکته  :اگر موصوف جمع غیرعاقل باشد «صفت» آنها بصورت  مفرد مؤنث » آورده میشود.
َأیاُم الدراسِة ِمن األّی ا ِم      الجمیلِة     ِ   //اْجَعِل    الکلماِت    التالیَة

 جمع مكسر             صفت                                جمع مؤنث غيرعاقل         صفت

کلمات زیر همیشه نقش  صفت » میگیرند.
1ـ اگر اسم  موصول خاص» بعد از اسم  معرفه ای بیاید آن اسم موصول نقش صفت دارد
جاء الرج ُ
ل الذی اجَتهََد                مردی که  تالش کرد آمد
 صفت

توجه :به اسم های الذی ـ التی ـ الذی َن ـ الالتی ـ الذاِنا/لَذ ی ِنـ  اللتاِن  /اللتیِن

اسم موصول خاص  می گویند

ی ـ ّیة باشد و بعد از اسم دیگری قرار گیرد آن اسم نقش صفت دارد
2ـ اگر اسمی حرف آخر آن  ّ
أنا َرُج ٌ
ی          //رأیُترجًل دمشقّی ًا » 
ل  ایران ّ

    //المة السلمّیة
صفت

صفت

صفت

3ـ عدد های ترتیبی وعدد های یک و دو اگر قبلشان معدود بیاید خود این عدد ها نقش صفت دارند
 المجلة السادسة     //جزٌء واحٌد
 صفت

صفت

نکته :در زبان عربی ـ برخالف فارسی ـ  مضافالیه  بر صفت  مقدم  میشود
** هرگاه  مضاف و مضافالیه داشته باشیم و بخواهیم برای مضاف  صفتی» بیاوریم این «صفت  بعد از
مضافالیه میآید .این مورد برای ترجمه خیلی مهمه
ضنا  المقدسُة      ←   سرزمین مقدس ما       //شباُبنا  المسلموَن      ←    جوانان مسلمان ما
أر ُ
صفت

صفت

توجه داشته باشید اسم هایی وجود دارند که نشانه مونث ندارند ولی باید آن ها را مؤنث در نظر گرفت
صفتشان به شکل مونث می آید  صفحه  1را مطالعه کنید
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 جمله فعلیه
انواع جمله
 جمله اسمیه
جمله فعلیه  :جمله ای است که

 معموال با فعل شروع می شود  و دارای  ارکان  زیر است

 ماضی
1ـ فعل                   مضارع            2ـ فاعل         3ـ گاهی مفعول
امر
ب  الِتلِمیُذ  ا َلی الَمدرََسِة
َذَه َ
فعل             فاعل

ُیِح ّب ـ ـ و َن  ا َل        أنِزل  امًء  منالسماِء
ساَعَد  التلمیُذ   ُا ّمــ ه          
 فعل               فاعل               مفعول   

        فعل     فاعل      مفعول                  فعل         مفعول

فعل  :یعنی انجام دادن کار
فعل ها از یک نظر می توانند به دو دسته تقسیم شوند
الف :فعل  الزم  « ناگذرا»                               ب :فعل  متعدی « گذرا به مفعول
فعل  الزم

  :فعلی است که در جمله

 فقط به فاعل نیاز دارد

 التالمیُ  عََل ی ک
ِّس الخشبّی            َیج ِلُس  
س
 الُر ی
َیجِل ُ
ذ

 یعنی معنای آن با همان فاعل کامل می شود
      فعل لزم

نکته:فعل هایی که در ماضی ومضارع حرف دوم اصلی آنها درریشه حرکت ضمه ـُـ دارند  فعل الزم  می باشند
ن     َ   //یکُثـ ُر       ُ      //اخُرج
س َ
َح ُ
فعل متعدی «گذرا به مفعول

 :فعلی است که عالوه بر فاعل به  مفعول  نیز  احتیاج دارد  یعنی معنای فعل با

مفعول کامل می شود
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توجه  :برای تشخیص فعل متعدی در فارسی فعل مورد نظر را معنا می کنیم و از آن سوال های زیر را می
پرسیم اگر با معنا جور در آمد آن فعل معموًال  متعدی  است
چه کسی را  ــ چه چیزی را
س شیئًا فی السماء             دیدند              چه کسی را  /چه چیزی را دیدند
َشاَهَد النا ُ

فعل الزم وفعل متعدی
فعل ها از این لحاظ که پذیرش مفعول دارند یا ندارند  به دو دسته تقسیم میشوند:
فعل الزم  (ناگذرا) :فعلی کـه

 معنای آن با فاعل کامل می شود  و به مفعول نیاز ندارد  ،فعل لز م  نام دارد

فعل متعدی  :به فعلی که معنای آن با فاعل کامل نمی شود و به مفعول نیاز دارد ،فعل متعدی گفته می شود
فعل متعدی +مفعول و راه های شناخت آنها:
🔰   1ـ فعل   +ضمایر متصل ـه ها هما هما هم هن َک ِک کما کما کمکّن ینا
در هر جا بعد از فعِل  ماضی ومضارع و امر یکی از ضمیر های باال  بیایند به این ضمیرها  مفعول  می گویند
وخود فعل ،حتمن حتما متعدی است
ُیا ِهُد ن ا  :ما را می بیند
🔻 ش

ُیشاِهُد :فعل متعدی  /نا  :مفعول
 آن را می شوَی.
🔻َی غ ِسُلُه :
د

َیغِس ُ
ل :فعل متعدیُ /ه :مفعول
 الناُس  مردم آن را تصور نکردند.
🔻لم یتصوْر ها
:
وْر  :فعل متعّد ی  /ها  :مفعول /الناُس  :فاعل
لم یَت َ
ص ّ
🔻ال ُتعِج بــ

کاُته            حرکاتش تو را به شگفت نمی آورد.
َک ح ر :

ال تعجب :فعل نفی متعدیَ /ک :
مفعول /حرکاُت  فاعل/ـه :مضاف الیه
:

🔰 2ـفعِل ب ا ضمایر متصل " و،اَ،ت ُ ،ت ِ ،ت،تما،تمُ،تّن و  + " ...اسم:
ن و.
اگر بعد از ضمایر  و ،اَ ،
تُ ،
تِ،ت ،تما،تم،تُ َّ

اسمی قرار بگیرد آن اسم  ،مفعول  می باشد  وخود  فعل متعدی  است

َهْ ت
🔻َش ا د
ُ المدیَر .
ت"  /المدیَر  :مفعول
ت :فعل متعّدی و فاعله " ُ
َشاَهْد ُ
🔰    3ـ فعل صیغه مخاطب یا صیغهمتکّل م   +اسم:
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اگر بعد از فعل های مخاطب یا فعل های متکلم اسمی قرار بگیرد آن اسم  مفعول» است
تلا  أنفَسکُ ْ
م                :خودتان را نکشید.
🔻  ل َتْق ُ و

ال َتْقُت ل وا :

 و فاعله واو /أنُفَس  :مفعول  /کم :مضاف الیه
 فعل نهی للمخاطبین

🔻 ایها الّط َلَبُةَ ،ت َع ّلم او القرآَن          .ای دانشجویان ،قرآن را یاد بگیرید.

َتعََّلموا   :فعل امر للمخاطبیَن و  فاعله واو /القرآَن  :مفعول
لخباَر ی  النترنت.
 نقَرُ ا
ف
🔻 أ

َنقَرُأ :فعل للمتکلم  /األخبار  :مفعول

 /النترنت :مجرور به حرف جّر

🔰   4ـ ترکیب اسم یاضمیر ،اشاره )   +فعل  +اسم
هرگاه در آغاز جمله اسمی آمده باشد وبعد از آن اسم ،فعل بیاید وبعد از آن فعل  ،اسم دیگری آمده باشد آن
اسم  مفعول» نام دارد

مأکولِت غیَر میدٍة.
🔻 بعُض الناِس ل یتناولوَن ا ل
ف
المأکوالت   :مفعول
ِران .أّیم  :مفعول
ب
َم الّشا ِب ِمْن ُع م
ا
🔻نحُن َنغَتِن ُم أّی ا

🔰 5ـ فعل مخالف با اسم بعد از خودش از نظر جنسیت
 الف  فعل مونث +اسم مذکر :
د رَسِ
🔻 ما قرأِت
ک

🔻المانة تجّر  ا ل رزَق.
س :مفعول
َقَرأِت :فعل للمخاطبة/در َ
ر :فعل للغائبة/الرزَق  مفعول
:
تج ُّ
ب) فعل مذکر +اسم مونث یا جمع غیر انسان:
َلَة . ..
لَمأ
🔻هَو َکَت ب
َا س

🔻الُغار ُب َحّذ َر ا ل ّطی و َر...
ب :فعل (مذکر)  +المسألَة :مفعول (مؤنث
کَت َ
ذَر 
حَ َّ :

فعل(مذکر)  +الطیور :مفعول (جمع غیر انسان

🔰 6ـ فعل +نون وقایه +ضمیِر ی

 :)  +آیا مرا معرفی نمی کنی؟
ِنـ ی
🔻  أ ل ُت َع ّرُفـِنـیتععّرُف +

ی :مفعول
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🔰 7ـ صیغه تعجب بر وزن ما أفعل می آید )  +مفعول
🔻ما أجملَ الزهورَ فی الربیعِ!          ←  شکوفه ها در بهار  چه زیبا هستند!
ما أجملَ (بر وزن ما أفعل)  :صیغه تعجب  ـ الزهور:
مفعول/
یْنِ ینَ ،ا تِ »  را می بینیم.
️🛎نکته ) 1مفعول منصوب است یعنی در آخر آن یکی از علئم » َ ، ، ً ،
ف
یا الکُ اّر یا الکَفَ ةرَ /...جاهِدِ
/...جاهِدِ الکافرَ نِْ  /....جاهِدِ الکافرینَ
🔻جاهِدِ الکافرَ /..جاهِدْ کافراً
ی
.
الکافراتِ
....................................................................................................................................................
️🛎 نکته   )2فعل ماضیْـ +نا =  للمتکلم مع الغیر)  فعل و فاعله "نا "
فعل مضارع و امر و فعل ماضی غیر متکلم  +نا  :فعل و مفعوله "نا"

️🛎 نکته 3

بعضی فعل های متعدی ،دو مفعول نیاز دارند تا معنایشان کاملشود؛ از جمله:

حَ ،وَجَد ،أهَدیَ ،ع َّ
وَعَد  زا د    ،گاهی اوقات َجعَل
بَّ ،لَف َ ،
ب ،من َ
َبّ َغَ ،جّن َ ک
آتی ،أعطی ،وه َ
لَم  ،ل
ظّن، َ ،
و...

ائزًة           //انا اعطیناَکالکوثَر
ح المدیُر التالمیَذج
َمَن َ

فاعل :اسم مرفوعی است که بعد از فعل معلوم

 ذکر میشود و بر کسی یا بر چیزی داللت میکند که آن فعل را

بدو نسبت میدهند
 فاعل همیشه بعد از فعل معلوم می آید یعنی فاعل هیچگاه قبل از فعل نمی آید
 تمام فاعل ها مرفوع هستند
 نشانه های مرفوع عبارتند از :
ت
1ـ ضمه ـُــ یا تنوین ٌـــ بر روی حرف آخر اسم               التلمیُذ     //تلمیذا ٌ
2ـ  ا ِن» در آخر اسم مثنی                التلمیذا ِن
3ـ  وَن» در آخر اسم جمع مذکر سالم               الصالحوَن
 فاعل در زبان عربی به سه شکل دیده می شود
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اسم ظاهر مرفوع
اقسام فاعل

2ـ ضمير متصل
3ـ ضمير مستِتر

ح فاعِل اسِم ظاهر:
توضی ِ
اگر بعد از فعل معلوم اسم مرفوعی بیاید آن اسم مرفوع فاعل و از نوع ظاهر است.
مٌد          َ        //ا ق
َبَل التلمیُذ
َجاَء    ُمَح ّ
 فاعل از نوع ظاهر                       فاعل از نوع ظاهر

 نکات مربوط به فاعِل اسم ظاهر
ی» بنویسیم هر
1ـ هرگاه فاعل  ،از نوِع اسم ظاهر باشد باید فعل معلوم را به شکل مفرد غایب یعنی  هو ـ ِه َ
َهُب طالباٌت
بالطالُب  َ    //ت ذ
چند فاعل جمع یا مثنی باشد مثال َ                    :ذَه َ
2ـ چنان چه  فاعل از نوع اسم ظاهر باشد می تواند از فعل مفرد غایب فاصله داشته باشد
ب
ج ِمن ُبُطوِنَها َشَرا ٌ
َیخُر ُ
فعل                         فاعل از نوع اسم ظاهر

3ـ  اگر فاعل ،از نوع اسم ظاهر باشد وآن فاعل جمع غیر انسان باشد باید فعل معلوم را به شکل
مفرد مؤنث غایب بنویسیم مثال:
َتجِری ِمن َتحِتَها َاالنَه ا ُر
مفرد مؤنث غایبة            جمع غیر انسان

4ـ هر گاه دو فاعِل اسم ظاهر داشته باشیم که یکی مؤنث ودیگری مذکر باشد وما بین آن ها حرف  و آمده
باشد فعل باید به شکل مفرد مذکر غایب بنویسیم مثال:
لاَحُة َو ا
لَفّل ا
َیجَمُع الَف َّ

ُح ا لَمحُصوَل ِفیا لَمزَرَعِة←

کشاورز زن و کشاورز مرد

ح فاعل از نوِع ضمیِر متصل
توضی ِ
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 در مزرعه محصول را جمع می کنند

** هرگاه به فعل معلومی یکی از ضمیرهای زیر مستقیمًا چسبیده شده باشند به این ضمیر ها  فاعل» از نوع
ضمیر متصل می گویند  به این ضمیرها ،ضمیر های  وانتی » می گویند
ت ـ ُتَما ـ ُتم ـ ُت َّن ـ ی ـ نا
ضمیرهای فاعلی عبارتند از   :ا ـ وـ َن ـ  َ
ت ـ ِت ـ  ُ
ب
ب                                    مفرد َ :ذَهْب َ
ت  ـ َتْذَه ُ
ب  ــ َیْذَه ُ
 مفرد َ :ذَه َ
مذکر غائب            مثنیَ :ذَهَبــا  ــ َیْذَهَبــا ِن          مذکر مخاطب                   مثنی َ:ذَهْبُتَما  ـ َتْذهََبا ِن
 جمع َ :ذَهُبـْوا  ـ  َیْذَهُبْوَن                                            جمع َ:ذَه ْ ُبتم  ـ َتْذَهُبوَن
ن
مفردَ :ذَهَب ْ
ب                                           مفرد َ :ذَهْب ِت     َتْذَهِبْیـ َ
ت  ـ َتْذَه ُ
 مونث غائبة                مثنی َ:ذَهبتا ـ َتْذَهَبا ِن                   مونث  مخاطبة                 مثنی َ :ذَهْبُتَماـ َتْذهََبا ِن
ن
ن   ـ َتْذَهْب َ
ن                                                  جمع َ:ذَهْبُت َ
ن ـ  َیْذَهب َ
جمع َ:ذَهُب َ
 وحده    َ:ذَهْب ُ
ت   ـ َاْذَهبُ
متکلم
 مع الغیر َ:ذَهْبنا ـ  َنْذَهبُ
توجه  :1کلماتی که با رنگ قرمز مشخص شده اند ضمیر  هستند و نقش فاعل دارند
توجه  :2ضمیر های  ـی ـ ـنا » نکاتی دارد که در قسمت مفعول توضیح داده خواهد شد
ح فاعل از نوِع ضمیِر ُمسَتِتر
توضی ِ
اگر فاعل از دو نوع قبلی  اسم ظاهر ـ ضمیر متصل) نباشد می گوییم فاعل از نوع ضمیِر ُمسَتِتر می باشد
ی   َجاَء                     //فاطمُة َذَهَبتْ
َعِل ٌ
فاعل آن ضمیِر ُمسَتِتر «هو»                   فاعل آن ضمیِر ُمسَتِتر «هی

نکاتی در مورد فاعل ضمیِر ُمسَتِتر:
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1ـ هرگاه  فعل ماضی یا مضارع معلومی در صیغه های  هوـ هی» باشد فاعل می تواند هم ضمیِر ُمسَتِتر وهم
اسم ظاهر باشد؛ یعنی چنانچه قبل از فعل ماضی یا مضارع معلومی اسم مفرد (چه مذکر ـ چه مونث) آمده باشد
یا یکی از ضمیر های  هوـ هی»  ـه ـ ـها » وجود داشته باشد ومرجع فعل مورد نظر قرار بگیرند می گوییم
فاعل حتمًا از نوع ضمیر مستتر است .
ب َیقَرُأ القرآَن
مثال  :الطالبُة َقَرَأت القرآَن    //  ،الطال ُ
در این دو مثال چون قبل از فعِل قرأت یک اسم آمده است می گوییم فاعِل آن ضمیر مستتر است
ن» باشد می گوییم فاعل آن فعل مضارع معلوم
2ـ چنانچه فعل مضارع معلومی در صیغه های « أن َ
ت ـ أنا ـ نح ُ
 0/0 100ضمیر مستِتر می باشد
 درس َ
ب درسنا فی المنزِل
ب درسی فی المنزلِ            َنکُت ُ
ک فی المنزلِ             أکُت ُ
َتکُت ُ
ب َ
فعل مضارع معلوم وفاعل آن ضمیر مسِتر    فعل مضارع معلوم وفاعل آن ضمیر مسِتر        فعل مضارع معلوم وفاعل آن ضمیر مسِتر

ت باشد می گوییم فاعل آن فعل امر مخاطب  0/0100ضمیر مستِتر
3ـ اگر فعل امر مخاطب درصیغه أن َ
 می باشد    مثال  :إجَع ِل العفَو
 فعل امر مخاطب وفاعل آن ضمیر مسِتر

نکته :گاهی اوقات در آخر فعل کسره ای دیده می شود این کسره برای راحت تلفظ کردن است
توضیح مفعول  :اسم یا ضمیری است که همراه

فعل متعدی  ومعموًال بعد از آن فعل متعدی می آید

توجه  :1تمام مفعول ها منصوب هستند
توجه  :2منصوب در عربی دارای نشانه های زیر می باشد
الف :فتحه ـَـــ یا تنوین ـًــ در روی حرف آخر اسم                       التلمیَذ        //تلمیذًة
ب  :یـــ ِن» در آخر اسم مثنی                         التلمیَذیــــِن
ن
ن» در آخر جمع مذکر سالم                        الصالحیــــــــ َ
ج  :یــــ َ
د  :اِت ـ اٍت» در آخر جمع مؤنث سالم                          التلمیذاِت ـ تلمیذاٍت
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توجه  :3اگر بعد از فعلی،اسمی با یکی از نشانه های منصوب(موارد باال�آمده باشدآن اسم اصوًل م فعول است
مفعول در زبان عربی دو نوع است
1ـ اسم ظاهر         2ـ ضمیر متصل
اگر همراه فعل متعدی اسم منصوبی دیده شود آن اسم منصوب  ،مفعول از نوع اسم ظاهر نام دارد
لُمحِسیــَن
ُیِح ّب ا ُلا
ف             //
ح الطالبوَن القرآَن فی الص ّ
َیفَت ُ
ن
 مفعول ومنصوب از نوع اسم ظاهر                     مفعول ومنصوب از نوع اسم ظاهر

نکته  :چنان چه مفعول از نوع اسم ظاهر باشد می تواند بر خود فعل متعدی نیز مقدم شود
شَجَرَة  قطع الرج ُ
ل فی بیته ← مرد در خانه اش درخت را برید
ال َ
مفعول ومنصوب از نوع اسم ظاهر

 مفعول از نوع ضمیر متصل:
هرگاه بعد

ـ ـُهَماـ ـُهّن ـ  ـَک  ـ
ـ ـَه 
ـ ـُه  ا
م
 از فعلی (چه الزم ـ چه متعدی) یکی از ضمیرهای« ـه ـ ـُهَم ا

ن ـ ـی ـ ـَن 
ا
ـُکَما ـ ـُکم ـ ـِک ـ ـُکَما ـ ـُک َّ

0 /
آمده باشد آن ضمیر متصل 0100

مفعول از نوع ضمیر

متصل می باشد
َسُاَشاِهُدکم فی المدرسة   ←  شما را در مدرسه خواهم دید
َجاَءتَها رسالٌة    ←  پیامی به نزد او آمد
توجه  :ضمیر های متصل مفعولی با ضمیر های متصل فاعلی  وانتی  فرق دارند آن ها را با هم اشتباه نگیرید
نکته :اگر هم فاعل وهم مفعول هر دو ضمیر متصل باشند اول ضمیر فاعلی می آید سپس مفعول می آید
ن   ← ما را از مؤمنان قرار دادی
َجَعلـَتـــنــا من المؤمنی َ
فاعل       مفعول

نکته :در هر جا لفظ إّیاَک و  »..در عبارتی دیده شود حتمًام فعول
إّیاَک َن ع
ُبُد
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 است وفعل همراه آن  قطعا متعدی  است مثال:

نکته  :اگر ضمیری نقش بگیرد عالمت های مرفوع  ،منصوب و مجرور  در آخر آن دیده نمی شود  با توجه به
موقعیتش در جمله می گوییم؛ فاعل  ،مفعول ...............................................................................................
ــــــه فی
ــت
َر َأیــــــــ َ
ُ
الم َنامِ
َ
فاعل ومرفوع   مفعول ومنصوب

نکاتی در مورد ضمیر متصل
ـنا
1ـ اگر به فعل مضارع یا امر یا نهی  متصل شود بدون هیچ شرطی آن ضمیر  ـنا» نقش مفعول می
التَرِم نا
إجعل َنا
 من المؤمنین                   ح
گیرد یُ َس ُ
اعِدنَا فی الدرِس                   َ
َ
فعل مضارع                                             فعل امر                                         فعل
نهی

فتحه ـَـ داشته باشد آن ضمیر  ـنا نقش
2ـ اگر به فعل ماضی متصل شود وحرف قبل از ضمیر  ـنا» عالمت
ـ
مفعول می گیرد

 فعل ماضی                    فعل ماضی

َع َرفَــنا                
3ـ اگر به فعل ماضی متصل شود وحرف قبل از ضمیر  ـنا» ساکن ْـــ داشته باشد آن ضمیر  ـنا» نقش فاعل
شاه َدنا
َ َ
می گیرد         ←       َعَرْفــنا                  َشاَهْدنا
فعل ماضی                                           فعل ماضی

4ـ هر ضمیری که به اسم متصل شود آن ضمیر چه نا باشد وچه هر ضمیر دیگری باشد آن ضمیر نقش مضاف
الیه می گیرد
کتابــنا                  کتابــ َ
ک
 مضاف الیه                      مضاف الیه

نکاتی در مورد ضمیر  ي«
1ـ هرگاه مستقیمًا به حرف آخر ریشه فعل مضارع مخاطبة  یا امر مخاطبة یا نهی مخاطبة متصل شده باشد
ضمیر  ی نقش فاعل می گیرد وبه معنی  تو مؤنث» می باشد مثال:
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َتدُرِسیــَن عبَر االنترنِت   ←

   از طریق انترنت درس می خوانی

ُادُرســــی َعبَر االنترنِت   ←

     از طریق انترنت درس بخوان

ال تدرســـ ی َع ب َرا

لنترنِت    ←

  از طریق انترنت درس نخوان

2ـ اگر به فعلی (ماضی ـ مضارع ـ امر ) متصل شده باشد وقبل از ضمیر  ي حرف  ِنـ آمده باشد و آن
حرف  نِـ» جزء حروف اصلی نباشد آن ضمیر  ي نقش مفعول دارد  وبه معنی  مرا ـ به من » می باشد
مثال:
َاَخَذِنــی              مرا ُبرد        َیأُخُذِنــی             مرا می بَرد                ُخْذنـِــــی                   مرا ِببر
توجه :در مثال زیر ضمیر  ي» نقش مفعول ندارد بلکه نقش فاعل دارد  هر چند قبل از آن حرف  نـ» آمده
ن» می باشد  وبه معنی
است زیرا حرف نـ» در این مثال جزء ریشه کلمه است « ُاْسُکنـِــی ریشه آن  َسَک َ
تو مؤنث» است
3ـ اگر ضمیر  ي» به اسم متصل شده باشد نقش مضاف الیه می گیرد وبه معنی  ِ  من » می باشد مثال:
کتابــــــــی              کتاِب من
فعل مجهول
در زبان فارسی برای مجهول کردِن فعل از مشتّقات مصدر  شدن» استفاده می شود؛ مثال:
زد :زده شد         می زند :زده می شود              دید :دیده شد          می بیند :دیده می شود
در جمله دارای فعل معلوم ،فاعل معلوم است؛ ولی در جمله دارای فعل مجهول ،فاعل ناشناس
می باشد؛ یعنی حذف شده است.
برای مجهول کردن فعل ها در زبان عربی باید به موارد زیر بسیار دقت کنیم
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1ـ زمانی می توان از یک فعل  ،فعل مجهول درست کرد که آن فعل متعدی
باشد
2ـ  از فعل الزم هرگز نمی توان فعل مجهول درست کرد مثال:
َ
« ذ َه َب  وخَ َر َج     مجهول ندارند چون الزم هستند
ــــ باشد معموال فعل مجهول ساخته نمی شود
3ـ  از فعل هایی که حرف دوم آن ها ضمه ــ ُ
َ
......
 ــ  ح ُس َن
مانند  :ک ُث َر
َ
4ـ فعل های باب  اِنفعال» به مجهول تبدیل نمی شوند چون الزم هستند
َیس َ
صب َح هرگز فعل مجهول ساخته نمی شود
5ـ از فعل های  ک َ
َان َ
 ـ ص َ
ارـ ل َ
 ـ أ َ
6ـ نمی توان از فعل امر ،فعل مجهول درست کرد
7ـ از فعل نهی مخاطب فعل مجهول ساخته نمی شود
8ـ فقط فعل ماضی و فعل مضارع مجهول می شوند
* روش مجهول کردن فعل  ماضی در سه حرفی متعدی
 ضمه ــــــــــــ میدهیم
الف :حرف اول از حروف اصلی را
ُ
ب :حرف دوم از حروف اصلی را کسره ـــــِـــ  میدهیم
َیّا ةََ                   غُ سِ لَ
َخل ََق اهللُ النسانَ                        خُ لِق َ           //غَسَلَ مُ محَ دٌّ س
ال ر
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ج :اگر فعل ماضی متعدی از سه حرف بیشتر  

باشد عالوه بر دومورد بال(الف وب)باید  حرف های حرکت دار

حرف ماقبل مانده به آخر را ضمه ـُــــ بدهیم
ِاْسَتْخَدَم :به کار گرفت                       ُاْسُتْخِدَم :به کار گرفته شد
ب  :به دست آورده شد
ب :به دست آورد                       ُاکُت ِس َ
س َ
ِإکَت َ
نکاتی در مورد فعل ماضی مجهول
1ـ در ترجمه فعل ماضی مجهول از واژه  شد» فارسی استفاده می کنیم
یاد آوری  :فعل های که حرف دوم آن ها ضمه ـُـــ است در ترجمه فارسی آن ها از  شد» استفاده می شود
پس هر فعلی که معنی  شد» بدهد  مجهول نیست باید شیوه مجهول کردن در آ نها موجود باشد تا معنی ش ِد
مجهول بدهد
2ـ هر فعلی که بر وزن  ِفی َ
ل» باشد 0/0100ماضی مجهول است  مانند:
ِقی َ
ق :چشیده شد  ِ  //صیَد  :شکار شد
ل   :گفته شد  ِ  //ریَم  :خواسته شد   ِ   //ذی َ
3ـ نباید فعل های ماضی باب انفعال که معنی شد دارند با فعل مجهول اشتباه گرفت این باب هرگز مجهول
نمی باشد
مجهول کردن فعل مضارع :
الف :حرف اول از حروف اصلی را ضمه ـــُــــ  میدهیم
ب :حرف دوم از حروف اصلی را فتحه ـــَــــ   میدهیم
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ب :نوشته می شود
ب :می نویسد                           ُیْکتَ ُ
َیْکُت ُ
رُف  می شناساند                        ُی عَ رّ فُ:ش ناسانده می شود
ُیَع ِّ :
سَتْخَدُم :به کار گرفته می شود
سَتْخِدُم :به کار می گیرد                     ُی ْ
َی ْ
نکاتی در مورد فعل مضارع مجهول
1ـ در ترجمه فعل مضارع مجهول از واژه  می شود » استفاده می کنیم
2ـ نباید فعل های مضارع باب انفعال که معنی می شود دارند با فعل مجهول اشتباه گرفت این باب  هرگز
مجهول نمی باشد
3ـ فعل های مضارع در سه باب  إفعال ـ تفعیل ـ مفاعَلة» حر کت حرف اول آن ها ضمه می باشد نباید با
فعل مجهول مضارع اشتباه شوند
ُیکِرُم  :گرامی می دارد         ُ          //یکَرُم :گزامی داشته می شود
بُل   :می بوسد                 ُ          //یَقّب ُل    :بوسیده می شود
ُیَق ّ
ُیشاِهُد :می بیند                   ُ        //یشاَهُد :دیده می شود
4ـ هر فعلی که در مضارع بر وزن ُیَفاُل» باشد حتما فعل مضارع مجهول است مانند:
صاُد :شکار می شود
ُیَقاُل :گفته می شود     ُ //یراُم :خواسته می شود   ُ    //یذا ُ
ق :چشیده می شود ُ //ی َ

روش مجهول کردن عبارت های معلوم
الف :قبل از هر چیز جمله را نقش گذاری می کنیم
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ب :فاعل را در جملهی معلوم حذف  میکنیم.
ج :مفعول  را به جای فاعل قرار میدهیم و آن را مرفوع می کنیم در این صورت به آن نائب فاعل» می گویند
ی          الِرَساَلَة          ُ         //کِتَبِت               الرسالُة
َکَت َ
ب            َعِل ٌ
فعل معلوم               فاعل                 مفعول                                فعل ماضی مجهول                       نائب  فاعل

د :برای اینکه بدانیم فعل مجهول بصورت مذکر  میآید یا مؤنث باید به  نائب فاعل» توجه کرد.
س         الَف َّ
لاُح   َشَجَرًة ِیف الَحِدیَقِة         ُ         //غِرَسْت          َشَجَرٌة        فی الَحِدیَقِة
َغَر َ
فعل معلوم                فاعل            مفعول                                                  فعل ماضی مجهول         نائب  فاعل

ِاْحَتَرَم              التالمیُذ        معلَم ه م           ُ                  //ا ح
ُتِر َم           معلُم هم
فعل معلوم                        فاعل                مفعول                                                     فعل مجهول            نائبفاعل

هـ :در جمالت مجهول  فاعل»  وجود ندارد.
و:زمانی جملههای  اسمیه » به فعل مجهول تبدیل میشوند که بعد ازمبتدا فعل»آمده باشد یعنی خبر مبتدا از
نوع فعلیه

 باشد،دراین صورت در جمالت مجهول مبتدا را حذف میکنیم وفعِلب عداز مبتدا را مجهول میکنیم.

ا لشجاُر ی البستان
َسِ
رسنا االشجاَرف ی البستان
ر
نح َ
ف
               ُغِ ت
ن َغ َ
ز:اگرمفعول درجملههای معلوم جمع مکسر یا جمع مؤنث غیرعاقل باشد فعل مجهول بصورت مفرد مؤنث غائبة »میآید

ن   =   ُدِمَرِت        المنازُل فی فلسطین
َدَمر  العدُو المنازَل فی فلسطی َ
فعل  معلوم   فاعل              مفعول                                   فعل مجهول  به شکل مفرد منث غائب             نایب فاعل

ح :اگر مفعول صفت داشته باشد به هنگام تبدیل شدن به فعل مجهول باید آن صفت نیز مرفوع گردد
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ج
س الکثیرُة فی سنند َ
س الکثیر َة فی سنند َ
ِإفَتَت َ
ج   ←  ُافُتِتَحِت المدار ُ
ح المدیُر المدار َ
 صفت                                                   

صفت

ن  باشد به هنگام مجهول کردن با توجه به نایب فاعل
ت :اگر فعل مضارع معلومی در صیغه های  أنا ونح ُ
آن فعل مجهول تبدیل به صیغه های «هو _ هی » می شود

س فی الجو المجازی عبر تلغرام       درس را در فضای مجازی از طریق تلگرام شرح می دهم
أشر ُ
ح الدر َ
َ
س فی الجو المجازی عبَر تلغرام      درس در فضای مجازی از طریق تلگرام شرح داده می شود
ُیشَر ُ
ح الدر ُ
َنجَع ُ
ل الِعَزَة ِفی َأنُفِسَنا                     عزت را در درونمان قرار می دهیم
ُتجَع ُ
ل الِعَزُة ِفی َأنُفِسَنا                  عزت در درونمان قرار داده می شود
ی :اگر فعلی به دومفعول نیازداشته باشد به هنگام مجهول کردن فقط مفعول اول به نایب فاعل تبدیل می شود
ومفعول دوم به همان حالت خود باقی می ماند
         َجئزًة                  ُمِن َح             التلمیُذ              جائزًة
ح               الُمِدیُر          الَتالِمیَذ 
ا
َمَن َ
فعل معلوم دو مفعولی       فاعل                  مفعول اول                       مفعول دوم                     فعل مجهول دو مفعولی             نایب فاعل                    مفعول دوم

 برخی از فعل های دو مفعولی عبارتند از:
س                  پوشاند
أعطی  ،من َ
ح  ،آتی                   داد  ،بخشید  ،عطا کرد         /ألب َ
َع َّ
لَم

آموزش داد       /    ،بّل َغ                  رساند         /گاهی َجَع َل»د ومفعولی است
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ک :اگر مفعول ضمیر متصل باشد به هنگام مجهول کردن باید آن ضمیر  متصل را به ضمیر متصل مرفوعی
ن
وانتی)  ا ـ و ـ َن ـ  َ
ت ـ  ُ
ت ـ ِت ـ تما ـ تم ـ ت َّ

 )  تبدیل کرد چون نقش نایب فاعل می گیرد و هرنایب فاعلی

صَرُکُم ا ُ
هلل ِبَبدٍر                  ُن ِصر ُتمببدٍر
مرفوع است .مثال؛       َن َ
ل:هر نائب فاعلی دراصل مفعول بوده است
م :نائب فاعل اسمی است که بعد از فعل مجهول می آید
ن :تمام نایب فاعل ها مرفوع هستند
ق :نائب فاعل» مانند فاعل دقیقا سه شکل دارد .
قاالنساُن      نائب فاعل از نوع اسم ظاهر
 )1اسم ظاهر :یعنی بعد از فعل مجهول اسم مرفوعیآمده باشد .مثالُ :خِل َ

ن متصل شده باشد.
 2ضمیر متصل:یعنی به فعل مجهول ضمیری وانتی ا ـ وـ َن ـ  َ
ت ـ  ُ
ت ـ ِت ـ تما ـ تم ـ ت َّ
عنَد ل شدائِد                 دوستان با وفا به هنگام سختی ها  شناخته می شوند
االصدقاُءا
لوفیاُء ُ ْع َرُف و ن
ا
ت
نائب فاعل از نوع ضمیر بارز متصل(آشکار

ن) مضارع می باشد
 )3ضمیر مستِتر :یعنی در صیغههای هو و هی) ماضی  ومضارع و صیغههای ان َ
ت ،أنا ،نح ُ
المسلُم ُمِنَع ِمن التکاُسل
فعل مجهول نائب فاعل آن ضمیر مستتر (هو

ر َواْلَم جروُر
َا ْلجا ّ
در زبان فارسی به حروفی مانند «به ،برای ،بر ،در ،از   حروف اضافه و در عربی حروف جر می گویند
ن َ  ،
ک » در دستور زبان عربی  حروف جر» می گویند
ی ِ ،ب ِ ،ل َ ،ع ْ
به حروف   ِم ْ
ی َ ،عل َ
ن  ،فی  ،إل َ
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حروف جر به همراه کلمة بعد از خودشان معنای جمله را کامل تر می کنند.
سهَ  ،کجَب ٍل
ن َ ،عَلی الْوالِدَیِن ِ ،بال ْحافِلة ِ ،هلل  ،عَن  ن َف ِ
مثال :مِن قَرَیٍة  ،فی الْغاَبِة  ،إلی الْمسلِمی َ
به حرف جر ،جاّر و به اسم بعد از آن مجرور و به هر دو اینها «جاّر و مجرور » می گویند.

نکته :اگر مستقیمًا ضمیری به یکی از حرف های جّر متصل شده باشد به این ضمیر متصل ،مجرور می گویند
ـه          ِبــُکم
ِمنـ ُ
ن به  حروف جّرم تصل نمی شوند
توجه  :ضمیر های« وانتِی ( ا ـ و ـ َن ـ  َ
ت ـ  ُ
ت ـ ِت ـ تما ـ تم ـ ت ّ
نکته  :جاّر ومجرور جزء ارکان اصلی جمله محسوب نمی شود بلکه قید به شمار می آید زمانی می تواند جزء
نقش اصلی باشد که معنای جمله با آن جار ومجرور کامل شود.
بَس
مثال  :فی الصیف َ
مالِبُسَ اُتَج فّ ُف ِب َ
ن

راَِة لاَشمِس←
ِ ب َح َ ر

در تابستان  به علت گرمای خورشید لباس هایمان خشک می شوند

 قید

 اگر در مثال باال جار ومجرور یعنی  فی الصیِف
مالِبُسَن اُتَجّف ُف ِب بََس
َ

راَرِة لاَشمِس  ←
ِ ب َح َ

 صرا برداریم معنای جمله بازهم کامل است

  به علت گرمای خورشید لباس هایمان خشک می شوند

در مثال زیر اگر جار ومجرور نباشد معنای جمله ناقص است پس در این مثال جار ومجرور جزء نقش اصلی را
فی الصیِففواک ُه کثیرٌة    ←  در تابستان میوه های زیادی وجود دارد
بازی می کند  
 خبر مقدم

ن » در آخر اسم  می باشد
نکته  :نشانه های مجرور کسره در زیر حرف آخر   ِـــٍـــ ،یا  َـ یـ ِن   ،یـ َ
ن
الی اللـ ِه    َ     //عَلی الواِلَدیــنِ              //إلی الُمسلِمیـ َ
ن» می باشد
توجه:اگر اسم مثنی باشد نشانه مجروِرآن َـ یـ ِن»واگر اسم ،جمع مذکر باشد نشانه مجرورآن«ـِ یـ َ

نکاتی در مورد حروف جاّر:
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ن  » معنی اصلی آن   از» می باشد  ﴿ أساِور ِمن ذهٍب﴾   ← دست بندهایی از جنس طل
ِم ْ

1ـ

ب ـ َبعَُد» بیاید به معنی  به» می باشد
ن » با فعل های هم ریشه  َقُر َ
2ـ اگر حرف جر  ِم ْ
ن الَمدینِة    ←   به شهر نزدیک شدم
َقُرب ُ
ت ِم َ
3ـ اگر  ِمن» با « ما یی که به معنی  آن چه » است بیاید به شکل  ِمّما » در می آید که در اصل همان
من» حرف جر  «+ما  ی آن چه بوده است ومعنی« از آنچه» می دهد
﴿ َحَّتی ُتنِفقوا ِمّما ُتِحّبوَن﴾   ←  تا از آن چه دوست ارید انفاق کنید
�  در م ی آید ومعنی
4ـ اگر   ِمن» با « ما ی پرسشی بیاید حرف  ا » ی  ما» حذف می شود وبه شکل  ِممّ
از چه چیزی » می دهد .
مّم ُخِل

َق ←

 از چه چیزی  آفریده شده ؟

5ـ حرف جر  ِمن » حرف آخرش ساکن است اما اگر بعد از آن حرف  ا» بیاید  باید به جای ساکن ،فتحه َــ
ن الناِس
بگیرد ِ                         .م َ
ن  +نا
6ـ اگر  ِمن» حرف جر ضمیر« نا» به آن متصل بشود به شکل  ِمّنا» در می آید که در اصل همان  ِم ْ
بوده است

7ـ اگر در عبارتی  ِمّنی» دیده شود در اصل همان  ِمن  +نِـ  +ی  ضمیر متکلم وحده» بوده است .

حرف جر    فی» :به معنی   در ـ داخِل  » می باشد .

صدِق          رهایی در راستگویی است
َالَّنجاُة ِفی ال ِّ

ی
توجه :حرف جر    فی» اگر همراه ضمیر  ي متکلم وحده» بیاید به شکل   ِف ّ
 ِفی  +ی » بوده است

حرف جر   إ َلی» به معنی   به  ،به سوی  ،تا » می باشد .
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� در می آید که در اصل همان

صباِح إَل یالّل ی
 کاَن اْلَفّلاُح َیعَم ُ
ن ال ّ
ل فی اْلَمزَرَعِة ِم َ

ِل        کشاورز از صبح تا

 شب در مزرعه کار می کرد

چند نکته در مورد  ِا َلی
� در می آید که در اصل همان
ی
1ـ حرف جر  إ َلی اگر همراه ضمیر ی متکلم وحده بیاید به شکل  ال ّ
 الی  +ی» بوده است
2ـ ممکن است بعد از  الی ضمیر متصل یا اسم خاص بیاید  در این صورت خوِد الی می تواند  به معنی
نزد ـ پیش » باشد.
ت الیه به پیش او رفتم
ت الی المعلِم                    نزد معلم رفتم            //ذهب ُ
ذهب ُ
3ـ زمانی  الی» معنی  تا»  می دهد که قبل از آن معموال حرف جر  ِم ن قرار بگیرد
کاَن اْلَفّلاُح َیعَم ُ
صباِح إَل یالّل ی ِل    
ن ال ّ
ل فی اْلَمزَرَعِة ِم َ

←

  کشاورز از صبح تا

 شب در مزرعه کار می کرد

﴿ ُسْبَحاَن ا َّلِذی أَْسَرى ِبَعْبِدِه َلْی ً
صى﴾
سِجِد الْ َأْق َ
لا ِم َ
سِجِد اْلَحَراِم ِإ َلى اْلَم ْ
ن اْلَم ْ

پاک است کسی که بند ه اش را در شبی از مسجد الحرام به سوی تا

» مسجد االقصی حرکت داد

4ـ هرگاه ضمیری به  الی» متصل شده باشد  ی ِ»   الی» به شکل  یـ» نوشته می شود.
 ِاَلی ِه ـ ِاَلیَنا ـ    ِاَلی َ
ک

 حرف جر  عََلی» به معنی   بر  ،روِی ،به زیاِن» می باشد
َالّناُس َعَلی دیِن ُملوِکِهم        .مردم بر دین پادشاهانشان هستند
َاْلَحقیَبُة َعَلی اْلِمنضََدِة         .کیف روی میز است
ک َو َیوٌم َعَلی َ
الَدهُر َیوَماِن َیوٌم لَ َ
ک         روزگار دو روز است روزی به سود تو وروزی به زیان تو
چند نکته :
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1ـ حرف جر  َعَلی» می تواند از معنی جاّر ومجرور خارج شود ومعنی فعل به خود بگیرد  زمانی که بعد از آن
حرف جِر  بـ» قرار بگیرد  ومعنی فعِل مضارع التزامی فارسی می دهد در این صورت نیز باز هم حرف جر به
حساب می آید
ثن ِبها
َعَلیُکم  ِب َ مکاِرِم االخلِق َف ِ
إَّن َر ّبی َبَع َ ی
به صفات برتر اخالقی  پایبند باشید  ،زیرا پروردگارم مرا به خاطر آن فرستاده است
علیک َ ِبالصبر         تو باید صبر کنی
2ـ اگر بعد از  َعَلی» حرف أن بیاید علی» معنی باید می دهد
ی ک ُّ
ًّا        ،همه مردم باید
ل الناِسأَ ن تَیع ش
اَیواَمَع َب ع ِضِه م عَتاُی شًا ِ ل ْسم ی
علَ َ

با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند

3ـ اگر ضمیر  ي» متکلم به حرف جر َعَلی» متصل شده باشد به شکل  عليَّ»  در می آید
4ـ هرگاه ضمیری به َعَلی متصل شده باشد ی ِ   َعَلی به شکل یـ نوشته می شود         علیه ـ علیکم
5ـ  َعَلی» تنها حرف جری است که معنی فعل می دهد اما باز هم آن را در همان حرف جاّر در نظر می گیریم
حرف جر  بِـ » به معنی  به وسیله ،در» می باشد
صَرُکُم ا ُ
هلل ِب َبدٍر﴾          وخدا شما را  در  جنگ بدر یاری کرد
و لقَد َن َ
 ﴿ َ َ
بَک ل
م ل ذی َعّل َم ِبالَقَل ِم﴾
َاکَر ُ ا
﴿إقَرأ َوَر ّ

  بخوان وپروردگارت گرامی ترین است همان که به وسیله  قلم یاد داد

نکته  :حرف جر  ب» می تواند معنی سوگند نیز بدهد مثال :
ِب اِهلل            به خدا سوگند
 حرف جر  لِـ» به معنی  برای  ،از آِن (ماِل)  ،دارد ،داشتن» می باشد .
سماواِت  َ و ما ِفی االرض﴾
﴿َلــُه ما ِفی ال َّ
ال سوَء اْلُخ لُِق
 ِلُک ّ
ل ذنٍب َتوَبٌة إ ّ

         آنچه در آسمان ها و زمین است ،از آِن ا وست

        هر گناهی جز بد اخلقی توبه دارد

﴿َ ُ
ی دیِن﴾          دین شما از آِن خودتان و دین من از آِن خودم
لکم دیُنُکم َو ل َ
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ت ِمفتاحی           .برای چه برگشتی؟  برای اینکه کلیدم را فراموش کردم
ت ؟  ِلـَأّنی َنسی ُ
ِلــماذا َرَجْع َ
نکاتی در مورد حرف جر  لِـ
1ـ حرکت حرف جر لِـ کسره ِــ است اما اگر ضمیری به جز  ی» به آن متصل شود حرکتش به فتحه ـَــ
تبدیل می شود مانند  َله   ـ َلــکم
2ـ اگر حرف  ِلـ» با اسم بعد از خود نقش خبر مقدم بگیرد و در اول جمله بیاید  معنی  دارد» می دهد
ال سوَء اْلُخُلِق
ِلُک ّ
ل ذنٍب َتوَبٌة إ ّ

            هر گناهی جز بد اخلقی توبه دارد

خبر مقدم

3ـ اگرقبل از حرف جر  لـ مستقیما کاَن» بیاید هر دو معنی داشت می دهند .
کاَنت ِلرجٍل حدیقٌة            مردی باغی داشت
4ـ  حرف  لـ» انواعی دارد نباید آ نها را با هم اشتباه گرفت
الف) حرف  َلِـ» جر که بر سر اسم مجرور یا ضمیر متصل می آید             ِلـرجٍل   َ    /لـُه
ب) حرف  ِلـ  ناصبه که در وسط جمله  وبر سر فعل مضارع می آید وبه معنی  تا ـ برای اینکه» می باشد
َتعا َلی  ِلـَنقَرَأ هَذا اْلخََب َ ر فی االنِرتنِ ت              بیا  تا

 این خبر را در اینترنت بخوانیم

ج) حرف  ِلْــ  امر غایب (جازمه) که در اول جمله وبر سر فعل مضارع می آید وبه معنی باید می باشد
 الی القراِن جیدا         باید به قرآن گوش بسپاریم
مِع
ً
َِلنس َت ْ
﴿َعَلی اِهلل َفْلَیَت َوّک ِل الُمؤ ِمُنو َن﴾        مؤمنان تنها باید  به ال توکل کنند
نکته :اگر  خوِد  لـ» ساکن ْــ  باشد وبعد از آن فعل مضارع آمده باشد حتما لـ  امر غایب است
د)  حرف َلـ   تأکید که بعد از  إَّن� می آید
﴿ إنَّ اَل َلـ و
ذ  فضل علی الناس﴾           بی گمان

 خداوند دارای بخشش بر مردم است

توجه  :موارد  ب ـ ج ـ د » را  به طور مفصل در صفحات بعد خواهیم خواند.
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ن » به معنی « از  ،دربارة ـ در مورد » می باشد
حرف جر  َع ْ
﴿هو الذی َیـْقَب ُ
سّّیئاِت﴾ .. .
ل الَّتْوَبَة َع ْ
ن ِعباِدِه َو َیْعفو َعِن ال َ
او کسی است که توبه را از بندگانش می پذیرد و از بدی ها درمی گذرد ...
﴿ َو إذا َسأَل َ
ب        ﴾ ...و اگر بندگانم از تو درباره من بپرسند ،قطعًا من (به آنان) نزدیکم
ک ِعبادی َعّنی َفإّنی َقری ٌ
نکاتی در مورد حرف جر  َعن
1ـ اگر  عن» با  ما یی که به معنی  آن چه » است بیاید به شکل  َعّما » در می آید که در اصل همان
عن» حرف جر  +ما ی آن چه بوده است ومعنی از آنچه» می دهد
رِ ُوکَن         از آنچه
َعّما ی ُش

 شریک می گیرند

� 
ن» با  ما ی پرسشی بیاید حرف  ا» ی  ما» حذف می شود وبه شکل  َعّم
2ـ  اگر   َع ْ

در می آید ومعنی

از چه چیزی ،در مورد چه چیزی » می دهد .
َعّم  یتسألون          در مورد   چه چیزی  از همدیگر می پرسند
ن»  ا» قرار بگیرد  ْن ساکن آن به کسره ِــ تبدیل
ن» ساکن است اما هرگاه بعد از  عَ ْ
3ـ  حرف آخر  َع ْ
می شود          َع ِن الخلق
4ـ اگر در عبارتی  عَِّن ی» 

عن  +نـ  +ی »  بوده است

دیده شود در اصل همان 

5ـ اگر  َعن» حرِف جر ،ضمیر نا» به آن متصل بشود به شکل  عّنا در می آید که در اصل همان
ن  +نا» بوده است
 ع ْ
�
توجه  : 1دو حرف  واو»  ُربّ

به عنوان حرف جر نیز بکار بروند چون در کتاب های درسی

می توانند

مثال از آن ها آمده است شایان ذکر است
العصِر
و اِهلل      //و

 کلم کُحسم  ←
ب
ُر ّ
ا

 چه بسا  سخن مانند شمشیر باشد
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ُربّ سکوٍتا بلُغم ن الکلم 

←

چه بسا  سکوت راتر از سخن باشد

ب را باَرّب ا شتباه گرفت
توجه  :2نباید رُ ّ
نون ِوقایه :
نونی است که میان فعل ماضی ـ مضارع ـ امر ) و ضمیر «ی »متکلم وحده می آید
َیعِرُفنی :مرا می شناسدِ                                     .اْرَفْعنی :مرا باال ببر
َأَخَذنی :مرا ُبردُ                                            .یَح ّ نیُری  :مرا حیران می کند
نکات مربوط به نون وقایه :
1ـ ضمیر  ی متکلم وحده که به نون وقایه متصل می شود محل اعرابی آن (نقشش مفعول می باشد ومعنی
مرا ـ به من » می دهد .
أعطانی           به من داد
 مفعول

2ـ باید نونی که وقایه واقع می شود جزء ریشه فعل نباشد یعنی سومین حرف اصلی فعلی  نـ» نباشد به
عبارت دیگر برخی از فعل ها حرف سومشان نون است اگر ضمیر  ی» به آن متصل شود آن ضمیر برای مفرد
مؤنث مخاطبة است ومعنی  تو مؤنث » می دهد.
أحسِنِـی          تو مؤنث نیکی کن                    //ال تحزنـی          تو مؤنث اندوهگین مباش
ن و َحِزَن می باشد  چون در ریشه نون وجود دارد پس نون وقایه نیست اگر
س َ
ریشه این فعل ها به ترتیب َح ُ
بخواهیم به این نوع فعل ها نون وقایه اضافه کنیم به شکل  أحِسِّنـی  ـ  ال َت حَزّن ـ ی    نوشته می شوند
3ـ نون وقایه می تواند فقط با دو حرف جر  ِمن ـ َعن » می آید وبه شکل  ِمِّنی ـ َعّن ی »  در می آیند .
قرر  بگیرد
ن ـ أّن ـ
 کأّن   لکّن ـ ل عّل ـ  لی َت»  ا
ـ
4ـ ممکن است نون وقایه بعد از یکی از حرف های  إ َّ
ی ـ لیَتی و...
إَّنن
ن
5ـ در هر جا نون وقایه دیده شود حتما بعدش ضمیر  ی متکلم می آید .
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اسم فاعل ـ اسم مفعول ـ اسم مبالغه
اسم فاعل به معنای  انجام دهنده یا دارنده حالت» است  ،اسم فاعل به دو گروه تقسیم می شود
 1ـ از فعل ثالثی مجرد (گروه اول)       2

ـ از فعل ثلثی مزید (گروه دوم

توضیح اسم فاعل گروه اول :
اگر واژه ای بر وزن خوِد   فاِعل» باشد آن واژه اسم فاعل گروه اول است مثال:
الکاِفر         /الکاِتب           /العاِلم         /الخاِلق        /العابد     /الطالب
نکاتی در مورد اسم فاعل گروه اول:
1ـ هر اسمی که بر وزن  فا ّ
ل ـ فاٍل ـ الفا ِلی» باشد اسم فاعل گروه اول می باشد
ضاّل            گمراه کننده     ماّر         عبور کننده            جاّر        کشنده          حاّر        گرما دهنده
ثانٍ          دوم          ماٍض        گذشته            قاٍض          قاضی             داٍع           دعوت کننده
الثانی          دوم    الماضی        گذشته      القاضی         قضاوت کننده           الداعی          دعوت کننده
2ـ نباید واژه « العاَلم » که اسم فاعل نیست با  العا ِلم» که اسم فاعل است اشتباه گرفت.
3ـ هر اسمی که حرف اول آن آ باشد وحرکت حرف مانده به آِخر آن کسره ِـ باشد حتما اسم فاعل گروه اول
است .مثال :
آ ِخر       پایان دهنده   /آِکل      خورنده /آ ِسف       تأسف خورنده /آ ِخذ       گیرنده /آ ِمن      امنیت هنده
4ـ نباید واژه آََخر که اسم تفضیل است وبه معنی دیگری می باشد با آ ِخر که اسم فاعل است اشتباه گرفت.
5ـ نباید واژه  العا َلم» که به معنی جهان می باشد با  العاِلم که به معنی دانا می باشد اشتباه گرفت
6ـ اگر کلمه ای بر وزن  فاِعل» باشد می توان برای آن کلمه دو چیز را در نظر گرفت
الف  اسم فاعل گروه اول                 ب  فعل امر باب ُمَفاَعَلة
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مث ً
ال واژه   جاِل س

َعَ ه به معنی   همنشنی
 هم می تواند  اسم فاعل  به معنی  نشسته » وهم
 فعل امر باب ُمَ ا ل
ف

کن» باشد فقط در جمله آ نها را تشخیص می دهیم .
جاِلساالبراَر

      با خوبان همنشینی کن     //جاِل س البراِر       همنشینی کننده با خوبان

 مفعول                                                                               مضاف الیه

اگر بعد از این وزن مشترک مفعول بیاید فقط فعل امر باب مفاعلة است اما اگر مضاف الیه بیاید فقط اسم فاعل
گروه اول است  َجاِهد الکفاِر         مبارزه کننده با کافران
مضاف الیه

توضیح اسم فاعل گروه دوم :
هر اسمی که حرف اول آن  ُمــ » باشد وحرکت حرف مانده به آخر  کسره ِــ  یا حرف «یـ   باشد آن اسم
حتما اسم فاعل گروه دوم است .
شا ِهد         بیننده  ُ   /مَقا ِتل        رزمنده ُ /مدا ِفع        دفاع کننده
ُمـح ِسن          نیکوکار ُ   /م َ
ُم ِجیب          بر آورنده           ُم ِقیم         برپا دارند         ُم ِدیر          اداره کننده       ُم ِرید         خواستار
َتِق یم
ُم َتعَجِب          ُ         //من َ
صِرف        ُ     //م َد ِّبر     ُ         //مـَتَک ّ بر  ُ    //م س
توجه : 1نباید اسم فاعل که نوع کلمه محسوب می شود  با فاعل که نقش محسوب می شود اشتباه گرفت.
توجه  :2از تمام فعل ها می توان اسم فاعل درست کرد

نکته :برخی کلمات مانند                                   ( ُقَضاة ـ    ُدَعاة ـ  ُعداة   ُرَماة ـ   َطَلَبة ـ   َکَفَرة ـ     َفَجَرة ـ َخَو َنة ) اسم
فاعل گروه اول هستند زیرا مفردشان بر وزن  فاِعل

می آیند القاضی      الداعی   العادی     الرامی      الطالب      الکافر      الفاجر       الخائن

اسم َمفعول  به معنای«انجام شده   است ،اسم مفعول به دو گروه تقسیم می شود
1ـ از فعل ثالثی مجرد گروه اول)       2ـ از فعل ثلث ی مزید گروه دوم
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 توضیح اسم مفعول گروه اول
اگر واژه ای بر وزن خوِد  َمفعول باشد آن واژه اسم َمفعول گروه اول است مثال:
َمکُتوب          نوشته شده َ  /معُبود        پرستش شده َ  /مخُلوق        آفریده شده َ /معُلوم        دانسته شده

توضیح اسم مفعول گروه دوم
هر اسمی که حرف اول آن  ُمــ » باشد وحرکت حرف مانده به آخر  فتحه َــ یا حرف  الف» باشد آن اسم،
اسم مفعول گروه دوم است.
ُمشاَهد           دیده شده    ُ          /مْرَسل            فرستاده شده       ُ   /مـَتَع َّلـم            یاد داده شده
ُمَجاب        برآورده شده       ُ        /مـراد         خواسته شده   ُ         /مـقام         بر پا داشته شده
نکاتی در مورد اسم مفعول گروه اول و گروه دوم :
1ـ زمانی اسم مفعول داریم که بتوان از آن اسم مفعول فعل گذرا به مفعول ( متعدی) درست کنیم یعنی به
ریشه فعل تبدیل کنیم واز روی آن ریشه فعل را معنی کنیم اگر معنا جور شد اسم مفعول است در غیر
اینصورت اسم مفعول نیست مثال
مذهوب  »هر چند بر وزن اسم مفعول است اما چون ریشه آن «ذهب » است و از نظر معنا «چه چیزی  /چه
کسی را رفت » بهش نمی خورد پس اسم مفعول نیست
2ـ از باب انفعال به هیچ عنوان نمی توان اسم مفعول به دست بیاوریم  .چون فعل الزم است
3ـ اسم مفعول از نظر معنا همانند فعل مجهول است؛ زیرا هردو معنی  شدن» در آن ها موجود است
ب          خواسته شد
الَمطُلوب             خواسته شده                                  ُطِل َ
الُمرَسل           فرستاده شده                                         ُیرَس ُ
ل            فرستاده می شود
4ـ هر اسمی که حرف اول آن مُـ باشد حتما از

گروه دوم (ثالثی مزید 
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است.می تواند

اسم مفعول یا اسم فاعل باشد

5ـ مصدر باب  ُمفاَعَلة» حرف اول آن  مُـ» می باشد با اسم مفعول اشتباه نگیرید.
شاَهَدة          ُ    / //مَدافََعة
ُم َ
6ـ مصدر ها اص ً
ال

اسم فاعل واسم مفعول ندارند .

توجه  :هر اسمی که حرف اول آن مُـ»باشد حتما در اصل  فعل مضارع ثالثی مزید  بوده است

7ـ  :نباید اسم مفعول که نوع کلمه محسوب می شود  با مفعول که نقش محسوب می شود اشتباه گرفت.
 8ـ در ترجمه اسم های مفعول معموال از واژه های  شده ـ مورد »  استفاده می کنیم
المکتوب            نوشته شده          //الُمعتَمد           مورد اعتماد           //الُمنَتَظر       مورد انتظار
اسم مبالغه
اسم مبالغه

 » و «َفّ ا َلة  است؛ مانند
ع
 «َفّع ا ل
 بر بسیارِی صفت یا انجام دادن کار داللت دارد و بر وزن

صّبار (بسیار ُبردبار)؛ غَّفار (بسیار آُمرزنده کَّذاب (بسیار دروغگو
َع ّ
لاَمة (بسیار دانا) ؛ َفّهاَمة (بسیار فهمیده)؛ َ
لاق(بسیار آفریننده
؛ َرّزاق (بسیار روزی دهنده) ؛ َخ ّ
توجهَ  :عالمة

 چون حرف دومش تشدید ندارد اسم  مبالغه نیست  وبه معنی  نشانه  می باشد

گاهی وزن «فَّعال » و «فَّعا َلة   بر اسم شغل

 َحّدد  (آهنگر
 داللت می کند؛ مانند َخّب ا ز (نانوا) ؛ ا

گاهی نیز اسم مبالغة  بر اسم ابزار ،وسیله یا دستگاه  داللت می کند؛ مانند
 َجّر ا َرة ت راکتور
َفّتاَحة (در بازکن) ؛ َنّظاَرة (عینک) ؛ َسّیاَرة (خودرو)  ؛ َطّیاَر ة (هواپیما) ؛
نکته  :هر اسمی که بر یکی از وزن های  َف َّعال » و  َفَّعا َلة   بیاید اسم مبالغه محسوب می شود
نکته  :زمانی می توان اسمی را مبالغة به حساب بیاوریم که آن اسم دو شرط زیر را داشته باشد
الف) بر یکی از وزن های فَّعال » و «فَّعا َلة   باشد
ب  حرف آخر جزء ریشه کلمه باشد
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در تمام مثال های باال دو شرط وجود دارد  ،اما واژه ی  َضّر ا ء » جزو  اسم مبالغة نمی باشد

  زیرا حرف آخر

ضَّر  یا َضَر رَ
آن یعنی  ء» جزو ریشه کلمه نیست ریشه آن می شود  َ
نکته   :وزن فعالة دارای ـة» می باشد این  ـة» نشانه مؤنث بودن نیست زمانی نشانه مؤنث است که قبل از
آن یک اسم مؤنث آمده باشد اما اگر اسم مذکری آمده باشد این  ـة» نشانه کثرت وفراوانی است مثال :
لعّل ا م ُة      مرد  بسیار دانا
لامُة                       زن  بسیار  دانا                                     //الرجُل ا
المرأُة الع َّ
اسم مؤنث                                                                                                                                       اسم مذکر

نکته  :در تر جمه اسم های مبالغه که معنای شغل وابزار ودستگاه نمی دهند از واژه  بسیار » استفاده می کنیم
نکته  :برای تشخیص اسم فاعل واسم مفعول واسم مبالغه باید مالِکت شخیِص م فرد بودن  باشد یعنی اگر
مثنی یا جمع باشد به مفرد تبدیل کنیم .
ن  /المحسنوَن  مفردش می شود  الُمحِسن پس اسم فاعل گروه دوم است
الُمحِسنی َ
الُمَتَع َّ
عّ م پس  اسم مفعول گروه دوم  است
َن الُمَتَعّل ِم یَن م فردش می شود الُمَت ََل
لُم و /
 الَسّم ا ع  پس اسم مبالغة  است
ماعوَن م فردش می شود
السَ ّ
نکته  :به اسم فاعل واسم مفعول واسم مبالغة و اسم تفضیل واسم مکان  در اصطالح  مشتق »می گویند
پایه یازدهم
اسم تفضیل واسم مکان
اسم تفضیل مفهوم برتری دارد ،اسم تفضیل معادل  صفت برتر » و صفت برترین»درزبان فارسی است
َ
َ
 :خوب    //أحْس َن :خوب تر ،خوب ترین
 :بزرگ تر ،بزرگ ترین   //حسَن
یر :بزرگ       //أکْب َر
َکب
َ
َ
آسیا أک َبرُ منِ ُ
روبا                 .آسیا بزرگ تر از اروپا ست.
 أو ّ
َ
قارا ْ
 ِ                .آسیا بزرگ ترین قاره  های جهان است.
تِ الع َالم
آسیا أک َبرُ ّ
ّ
َ
ٍف ی الْا م
ع
لَِ                   .آسیا
قارة
آسیا أک َبرُ ّ

 قارّ  در جهان است.
 بزرگ ترین
ه
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 اگر بعد از اسم تفضیل مضاف الیه بیاید آن اسم تفضیل معنی ترین  فارسی می دهد

توضیح بیشتر در مورد اسم تفضیل :
اسم تفضیل یعنی مقایسه میان دو انسان یا دو حیوان یا دو چیز  ودر مذکر دارای سه وزن زیر است
عد ـ أمجد ـ اکْ
1ـ َأ ْف َعل         أکْ
...................................................................................
غر 
بر ـ اص
رم ـ اس
ْ
ْ
ْ
قی ـ أدنی ـ أقْوی 
...............
نی ـ أت
2ـ ْأف َع
ی            أعلی ـ أغْ
ْ
ْ
ْ
 ـ أشَد ـ أقَلّ
 ـ أهَم ـ أجَلّ
3ـ أفَلّ
................
 ـ أعَز
            أحَب
ّ
ّ
ّ
ّ
نکات اسم تفضیل مذکر
1ـ اگر بخواهیم اسم تفضیلی را جمع ببندیم به دوروش می توان عمل کرد
الف) آن اسم تفضیل مذکر را بروزن   أفاعِل» بیاوریم ؛ مثال:
ْضل            أفاضل               أرذل          أراذل
اَکْ بر           أکابر              أف
ْ
 ـ ین» اضافه کرد؛مثال:
ب) به آخر اسم تفضیل مذکر نشانه جمع مذکر یعنی  َ
ون َ
اکْ
ْضل        أفضلون /أفضلین
 /اکبرین     اف
بر         اکبرون
َ
َ
َ
همیشه فتحه ــ می باشد
حرکت حرف اول اسم تفضیل مذکر چه مفرد چه جمع آن
َ
2ـ اگر اسمی معنی رنگ یا عیب بدهد بروزن های اسم تفضیل مذکرمیآید نباید بااسم تفضیل اشتباه گرفت
اصال اسم تفضیل نمی باشند
رنگ ها           أحمر ـ أسود ـ أبیض ـ أصفر ـ أزرق ـ أخضر
 (دم بریده ،مقطوع نسل)ـ أعْ جَ (کج
 أبْ رَ
 أب َکم
و
ْ
م
 (الل)ـ أصَّکر ،ناشنوا) ـ ت
عیب ها         أع َمی(کور) ـ ْ
های اسم تفضیل مذکر می توانند فعل ماضی باب إفعال یا فعل مضارع متکلم وحده نیز باشند
فقط وفقط از طریق جمله آن ها را از هم تشخیص می دهیم ؛ راه کار
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3ـ وزن

 اگر بعدازاین وزن ها یک اسم مجرور مضاف الیه) بیاید وزن مورد نظر حتما اسم تفضیل است
أحبّ عبادِ ا لِ        چون بعد از  أحبّ م ض اف الیه  آمده پس  اسم تفضیل  است
َ
ْ
أکرمُ الناس ِ         چون بعد از  أکرمُ  مضاف الیه آمده پس اسم تفضیل است
 اگر بعد از این وزن ،فاعل یا مفعول آمده باشد حتما وزن مورد نظر فعل است
 ف عول  آمده پس وزن مورد نظر  فعل مضارع متکلم
أحبّ عبادَ الِ       چون بعد از «أحبّ م

 وحده  است

ْ
چون بعد از «أکرم  مفعول آمده پس وزن مورد نظر فعل مضارع متکلم وحده  است
أکرمُ الناسَ      
ُ
لنا المصاعب        چون بعد از أبقی فاعل» آمده پس وزن مورد نظر فعل ماضی باب إفعال است
َ
ْأبقَی الدهر ُ

وبکم!
َخی
ر إخوانکم من َ
َ
 أهدی  إلیکم ُعی َ
بهترین برادرانتان کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه کند
ین،آخرونَ در عبارتی دیده شوند اسم تفضیل مذکر می باشند.
 ،آخر
َ
آخر َ
5ـ اگر واژه های  َ
آخر » دارای خصوصیات زیر است
 واژه  َ
الف) هرگز تنوین نمی گیرد
 ب) اگر بعد از اسم دیگری بیاید نقش  صفت مفرد» دارد        عنواناً َ
آخر َ
ج) در اصل  َ
أفعَل » اسم تفضیل است
 أأ ْخَر » بر وزن  ْ
آخر » که اسم تفضیل مذکر است با آخرِ  » که اسم فاعل مذکر است اشتباه گرفت
یادآوری  :نباید واژه  َ

6ـ اگر واژه  َاوّ ل » به عنوان عدد ترتیبی به کار برود اسم تفضیل مذکر است    .الدرساالوّ ل
ع و أرنب(خرگوش هر چند بر وزن أفعل هستند اسم تفضیل نمی باشند.
أرب
ْ
7ـ مواظب باشیددو کلمه ْ
لیتَ لعلّ ،ل کنّ  ،ک أنّ وا ژ ه  ای بروزن  أفعل ،أفعی ،أفلّ ی
بیاد  حتما
 ،أنّ 
إن 
،
،
8ـ  اگر بعد از َّ

 من تََ لّ مَ ا ل قرانَ        بی گمان نیکوترین
أحْنَ کم
ع
إنَّ
س

 شما کسی است که قرآن را بیاموزد

9ـ اسم تفضیل مذکر چه مفرد چه جمع آن هرگز تنوین نمی گیرد .
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اسم تفضیل است

10ـ اگر اسم تفضیل بر وزن  أفعی» باشد وقتی ضمیری به آن متصل بشود به شکل  افعا در می آید.
مثال؛ اتقاکم
11ـ دو کلمه خیر وشرّ می توانند به عنوان اسم تفضیل دیده شوند وقتی که به معنی بهتر /بهترین ـ
بدتر /بدترین»  باشند
 الناس ِأنفعُه ُ م للناس            بهترین مردم سودمندترین آن ها برای مردم است
َخی ْر
َ
إنَّ  جهنمَ شر ٌّ مکاناً        بی گمان جهنم  بدترین  مکان است
 اشکالی ندارد خیر وشرّ تنوین داشته باشند
 هرگاه  خیر وشرّ در اولشان الـ بیاید به هیچ عنوان اسم تفضیل نمی باشند
« بیدک الخیر   ،الخیر فی ما وقع
 هرگاه بعد از خیر وشرّ یکی ازحرف های جر مِن  ،لـِ َ با فاصله یا بی فاصله آمده باشند
میتواننداسم تفضیل باشند بهترین راه تشخیص معنی کردن جمله است.
العلم خیْ ر منِ  المال         دانش بهتر از دارایی است
َ
 گاهی اوقات در عبارتی  ممِ ّ ا»  دیده می شود
 خی ْرٌ ممِ ّ ا
َ

که در اصل همان  مِ+ن ما»  بوده است

 یکنزون          بهتر از چیزی است که انباشته می کنند

 توجه داشته باشید بعد از  حرف جر منِ

اسم یا ضمیر متصل میآید اگر غیر از این دو چیزی

دیگر بیاید  منِ »  نمیباشد بلکه  َمن » می باشد
 چنانچه بعد از  خیر وشر» حرف جر  منِ » بیاید معنی  تر»  فارسی میدهد
ین  َسن َةً      :ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است.
َ
 تفکر  َ
 ِسبْع َ
ساعةٍ َخیْ رٌ منِ ْ
عبِادة َ
ُ
 در عبارت زیر هر چند بعد از  َخیر» حرف جر  منِ » آمده است  خیر اسم تفضیل نمی باشد
فقط وفقط از طریق معنی ت شخیص میدهیم
 صدیقه فتَ ر َکه!        محمد خوبی از دوستش ندید پس او را رها کرد
مد  َخیْر اً منِ
َ
َ
ما شا َهدَ ُمح ٌ

توجه :هرگاه بعد از خیر وشر»که اسم تفضیل واقع شده اند مضاف الیه بیاید واژه  خیر وشر» معنی
ترین» می دهد
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ا ْ ا
خین
ال یَْ تَ قِ ُدا
َ
َشر ُّ ّ
َةَ .
ِ منْ
یَجَْ نِ بُ ل
الناس َ
لمانَة  َ ل
و   ت
ع
بدترین مردم کسى است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دورى نکند.
 چنان چه  َخیْر  وشرّ معنی خوب  ،خوبی ،ـ بد  ،بدی بدهند دیگر اسم تفضیل نمی باشند.
خیر  الدنیا فی تعلُّ م  العلم            خوبی
ْ

 دنیا در آموختن دانش است

 فع َلی » میباشد.
اسم تفضیل مؤنث دارای یک وزن  ُ
         //یسْرَ ی
       //بشْ رَ ی
         //صغْ رَی
      //عظْ مَ ی
    //دنْ یَ ا
        //حسْ ن َی
ُکب ْ رَی
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 برای جمع بستن اسم تفضییل مؤنث  ات» را به آخر آن اضافه می کنیم ،ممکن است حرف
آخرش در بعضی کلمات تغییر کند که باز هم اسم تفضیل است ؛ مثال:
         حس َنی َا ت
ُحس َنی
ُ
 اگر بخواهیم میان دو اسم مؤنث مقایسه برقرار کنیم باید از اسم تفضیل مذکر استفاده کنیم
؛مثال:
هذه الطالبة أتق ی منِ  تلک الطالبة        این دانش آموز از آن دانش آموز با تقواتر است
ْ
 در هر عبارتی« منِ  وجود داشته باشد وبخواهیم قبل از  منِ » اسم تفضیلی به کار ببریم باید
اسم تفضیل مذکر را بیاوریم
زینبُ ْ
اکب ر منِ  فاطمة           زینب از فاطمه بزرگتر است
 هرگاه اسم تفضیلی  چه مذکر وچه مؤنث) قبل از آن اسم دیگری قرار گرفته باشد آن اسم
تفضیل نقش صفت مفرد دارد.
زینب الکبری                    //هذا رزِقٌ َأحَل ّ
ُ
(یکم)واخْر ی(دیگر
 واژه  ُاوْ لَ ی

اسم تفضیل مؤنث می باشند توجه داشته باشید که  َاوْلی

به معنی  شایسته تر ـ سزاوارتر  اسم تفضیل مذکر است با  ُاو َلی » اشتباه نکنید
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اسم مکان
 مَْ عَ لَ ة است؛ مثال:
 مَْ عِ ل و ف
مَْ عَ ل و  گاهی  بر وزن ف
اسم مکان بر مکان داللت دارد و  بیشتر  بر وزن ف
 :کارخانه           مطْبَخ  :آشپزخانه
 :رستوران                 مصْنَع
 :ورزشگاه            مطْعَم
َمل ْعَب
َ
َ
َ
 :کتابخانه            مط َبعَة  :چاپخانه
لِ :خانه                     مکْ تَب َة
فِ :ایستگاه            منْز
َموْ ق
َ
َ
َ
عِ مو مَازِ ل.
عِ،ب مَا
ارسِ ،مال
 » است؛ مانند؛ مد
جمع اسم مکان بر وزن  َمفاعلِ
ن
ط
َ
َ
 توضیح بیشتر در مورد اسم مکان
 جمع های اسم مکان هرگز تنوین نمی گیرند اما مفرد آن ها می توانند تنوین بگیرند
 کلمات َمفْ سَدَ ة (مایه تباهی َمرْح َمَ ة (مهربانی َمنْف َع َة (سود َمصْ لَح ة(مصلحت َمح ْمَد ة(خوبی ها هر
چند بر وزن َمفْ عَ لَة هستند اسم مکان نمی باشند؛ زیرا معنی اسم مکان نمی دهند
 کلماتی وجود دارند که بر وزن  َمفاعلِ » هستند اما اسم مکان نمی باشند زیرا معنی اسم
الحِ  //مفاسدِ
اسنِ   //مص
      مح
مکان نمی دهند
َ
َ
َ
 حرف اول اسم مکان در مفرد وجمع همیشه  َمـ» می باشد.
اسم مکان دارای وزن های دیگری می باشند که عبارتند از:
          //مَحلّ
 مفَ لّ
َ
َ
َ
الف َ
َ
             //مَفرّ
              //مَقرّ
          مَمرّ
م                 //مطَار
ر             //مقَا
ل            مدَا
 مفَا
َ
َ
َ
ب َ
            //مرْ م َی
                   //مأْ وَی
              //مبْ نَ ی
          مرْ ع َی
 مفْ عَی
َ
َ
َ
َ
ج َ
 یک اسم زمانی اسم مکان می باشد که دارای دو شرط باشد
 و مف ْعَ لَة باشد
 ،مفْ علِ
َ
 مفْعَل َ
الف  دارای یکی از وزن های اسم مکان َ
ب  معنی اسم مکان داشته باشد
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مثال  :جندی سابور  هرچند

 معنی اسم مکان می دهد

 اما اسم مکان نیست چون  وزن  اسم مکان

ندارد
 فعل هایی که حرف اول آن ها  واو» باشد اسم مکان آن بر وزن َمف ْعلِ »  میآید
ع        موقعِ
    //وق
    //وقف       موقفِ
وضع        موضعِ
َ
َ
َ
َ
نکته :وزن های اسم مکان فقط مخصوص فعل های سه حرفی  (ثالثی مجرد) هستند
ـ مس َتن َقع مرداب ـ
ـ مس َتو َ
صف درمانگاه ُ
 برخی کلمات مانند ُمس َتش َفی بیمارستان ُ
ـ مُجتمَ ع نیز جزو اسم مکان می باشند
ُمس َتقَ رّ قرارگاه
َ
َّ

شْرِ َوَأَد واُتُه
ُأْسلو ُ
ب ال َّ ط
اسلوب شرط دارای سه رکن است
الف   ادات شرط  ب  فعل شرط                  ج  جواب شرط

ن            ُیحاِوْل َکثیرًاَ       ،یِص ْ
ل إ َلی َهَدِفِه                                      هرکس بسیار  تالش کند  ،به هدفش  می رسد.
َم ْ
ادات شرط      فعل شرط         جواب شرط

 توضیح مفصل هریک از اجزای اسلوب شرط
ادوات شرط  دو دسته اند
1ـ ادوات شرط عامل                                     2ـ ادوات شرط غیر عامل
عامل یعنی در روی حرف آخر تأثیر دارد          غیر عامل یعنی در روی حرف آخر تأثیر ندارد
ادوات شرط عامل ؛ یعنی ادواتی که قبل از فعل  مضارع ـ ماضی ) می آیند ،این ادوات عبارت اند از :
نَ ،ما  ،إْن 
َم ْ
ن» شرط :
نکات مربوط به مَ ْ
ن شرط به معنای « هرکس ـ هرکه ـ هر آن که  می باشد گاهی به معنی « کسی که
 1ـ مَ ْ
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نیز میآید .

َمْ ه میشه به صورت جمله فعلیه می باشد.
2ـ َم ْ
ن» شرط اسم  میباشد و معموال ن قش  مبتدا می گیرد وخبِر ن
ن» شرط  ،در صورتی که نقش مبتدا داشته باشد بعد از آن همیشه فعل به شکل مفرد غایب یعنی  هَُو
4ـ   َم ْ
ی تفعل) می آید.
یفعل ـ ِه َ
ن» شرط جزو اسم های َن ِکَره
5ـ َم ْ

میباشد ( نکره را بعدا خواهیم خواند

6ـ جمله ای که در آن َمن» شرط وجود دارد ونقش مبتدا می گیرد خودش به تنهایی یک جمله محسوب می شود
ن            ُیحاِوْل َکثیرًاَ       ،یِص ْ
ل إ َلی َهَدِفِه   سه جمله است
پس  عبارت َم ْ

7ـ در جمله هایی که  َمن» شرط وجود دارد و  َمن» شرط نقش مبتدا داشته باشد باید آن  َمن» شرط را یک
جمله اسمیه در نظر بگیریم
ن» انواعی  دارد که باید آن ها را از هم تشخیص دهیم
َ م ْ
ن» شرط که همیشه  در آغاز جمله میآید  و بعد از آن معموال  دو جمله
الف مَ ْ

 به نام های فعل شرط وجواب

شرط قرار می گیرد  ،بیشتر فعل مضارعی قرار می گیرد که آن فعل مضارع آخرش ساکن  ْــ است.
ل ْم ِم َن  ا ْل َخَطِأ اغِلبًا          
َمن ُیَفِّکْرَقْبَل اْلَک ل ِم  َی ْس َ

هرکس قبل از سخن گفتن بیندیشد غالبا از اشتباه سالم می ماند

فعل مضارع                 فعل مضارع

ن» پرسشی که در آغاز جمله می آید وبه معنی   چه کسی ـ چه کسانی ،کیست » می باشد ؛اگر بعد
ب مَ ْ
از آن فعل مضارعی بیاید حرف آخرآن فعل مضارع ضمه ُـ یا «ن  می باشد.
ق َ
 الس ّیارَ َة ؟
سو ُ
َمن ِمنُکم َکاَن َی ُ

                       چه کسی از شما خودرو را می راند؟

 اگر بعد از  َمن » که در ابتدای جمله است ضمیر منفصل یا اسم قرار گرفته باشد آن َمن حتما پرسشی است

ال  َ
 ه َو َ ق َ
ق                      چه کسی حق را گفت
الح َّ
َمن ُ
ن»«کسی که ـ کسانی که که در عربی به آن اسم موصول عاّم می گویند همیشه دروسط جمله می آید
ج َم ْ
یعنی با آن  َمن» معنای جمله کامل می شود
ع ِعْلَم الّناِس إ َلی ِعْلمه                  داناترین مردم کسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند
أْعَلُم الّناِسَ ،م ْ
ن َجَم َ
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 بعد از َمن به معنی  کسی که ـ کسانی که بیشتر جمله (فعلیه ـ گاهی اسمیه) وگاهی اوقات قید(جار
ومجرور ـ قید زمان ومکان نیز قرار می گیرد.
 َیَْتِن ُ ا بْ یلخاَنةَ.
َ
ن ال َی ْعَتِدقُا
َشُّر الّناِس َم ْ
لماَنة َول ج
 بدترین مردم کسى است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دورى نکند
بُه                     ای کسی که شگفتی هایش(یت )در دریا هاست
ن
یا َم ْ
 فِی البحِارِ عجائِ ُ
َ
 اگر َمن» کسی که ـ کسانی که بعد از مبتدا بیایدخوِد َمن حتما نقش خبر می گیرد وآن را از نوع
خبِر مفرد در نظر می گیریم
نباید  ِمن» که حرف جر است را با  َمن» اشتباه گرفت

نکات مربوط به  ما» شرط:
1ـ ما» شرط به معنی « هرچه ـ هر آن چه می باشد وهمیشه در اول جمله می آید .
2ـ  ما» شرط اسم است وبیشتر اوقات در نقش مفعول ظاهر می شود
3ـ   ما» شرط جزو اسم های نکره می باشد ( نکره را صفحات بعد خواهیم خواند
4ـ در جمله هایی که ما» شرط وجود دارد باید آن جمله را فعلیه در نظر بگیریم
نیاَْ ،ح ُصدْفی اْآلخَِةرِ .
َما َ ت ْز َر ْع فی ال ّد ت

                     هرچه در دنیا بکاری ،در آخرت درو می کنی.

در سواالت کنکور  ،انواع  ما » مطرح شده پس آشنایی با انواع  ما » حائز اهمیت است.
انواع ما:
  -1شرط یاجازمه (جازمه را در صفحات بعدی خواهیم خواند) :همیشه در اول جمله وبر سر دو فعل مضارع و
گاهی ماضی می آید وآخر فعل های مضارع را ساکن ْــ می کند  یا  ن» آن فعِل مضارع را حذف می کند
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﴿ما َتفَعُلوا ِمن َخیٍر َیعَلْمُه اُهلل ﴾

                     (هرچه از نیکی انجام بدهید خداوند آن را می داند

 -2مای (آن چه  ،چیزی که) :که در زبان عربی به آن اسم موصول عاّم می گویند ،می تواند هر جای جمله به
کار برود  .واز نظر معرفه ونکره آن را معرفه در نظر می گیریم ،فعل مضارع بعد از این  ما به هیچ عنوان
آخرش ساکن نیست و نون آخر فعل مضارع را حذف نمی کند  ومعموال در وسط جمله می آید
﴿ ِلَم َتُقو ُلوَن َما الَت فَعُل وَن﴾

                     برای چه می گویید آنچه را که انجام نمی دهید

ب منک هو قراءُة الدروِس                   آن چه از تو می خواهم تنها خواندن درس هاست
ما َأطل ُ
نکته  :در صورتی که  ما» ی موصول در اول جمله آمده باشد حتما نقش مفعول دارد
 -3ما» پرسشی  :همیشه در اول جمله می آید وبه معنی  چه چیزی ـ چه چیزهایی ـ چیست » می باشد
ما هو  فی ید َ
ک؟                            چه چیزی در دستت است  ؟
 -4ما حرف منفی :این  ما» برای منفی کردن فعل ماضی و گاهی مضارع به کار می رود
شَر الخبُر                       (خبر منتشر نشد
ما إنَت َ
﴿ ما ُیِریُد ا ُ
ِمَن ل َحَر ِج﴾                  خداوند  نمی خواهد
لیُکم
هلل ِلَیجَع َل  َع َ
ا

 تا شما را در سختی وتنگنا قرار بدهد

 ممکن است  ما» ی منفی برسر جمله اسمیه نیز بیاید
ما عندی صداعٌ                        سردرد ندارم
�  بافاصله آمده باشد آن ما»  حتما منفی می باشد
 در هر جا بعد از  ما» حرف  إالّ
ال ودائ ُع                  
ما الَماُل والبنوَن إ ّ

دارایی وفرزندان چیزی نیستند جز امانت هایی (دارایی وفرزندان فقط امانت هایی هستند

5ـ ما ی تعجب که بعد از آن همیشه وزن « َأفَعلَ می آید          ما َأجَم َ
ل آبیدَر وطبیعَتها
 توجه داشته باشید بعد از وزن « َأفَع َ
ل هر گز فاعل نمی آید بلکه مفعول قرار می گیرد
ما أکَثَر األزهاَر ف ی الطبیعِة

                     گل ها در طبیعت چه زیادند
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 -6مای کافه  :مستقیما به إَّن   وأّن م تصل می شود

در این صورتإّنم ا به معنی 

تنها ـ فقط می باشد وأّنم ا

به معنی که ـ این که می باشد
إَّنما الناُس ِلُاّم َوِلَاٍب                     مردم تنها  از یک پدر ومادر هستند ).
﴿إعلموا أ َّنما

 الحیاة الدنیا لهو ولعب﴾                    ( بدانید  که

 زندگی دنیا سرگرمی وبازیچه است

باشد آن اسم حتما نقش مبتدا می گیرد
بعد از مای کافه اگر اسم آمده 
إّنما العلُم فریضة                         علم فقط یک واجب دینی است
توجه  :ما» ی کافه و ما»ی منفی ،حرف می باشند ونقش نمی پذیرند اما بقیه  ما»ها اسم هستند ونقش می پذیرند

نکات مربوط به «إْن» شرط:
1ـ در میان ادات شرِط عامل ،إْن حرف است ونقش نمی پذیرد ومعنی اگر ـ هرگاه ـ چنان چه» دارد
2ـ عبارتی که در آن  إْن» شرط وجود دارد حتما فعلیه می باشد .
3ـ  نباید  إْن شرط را با  أْن» که بعد از آن فعل مضارع منصوب می آید اشتباه گرفت إْن شرط در  اول
می آید اما  أْن» در وسط جمله می آید
4ـ  اگر درعبارتی در وسط جمله  وإْن دیده شود  آن را حرف شرط در نظر بگیرید
ق وإْن َک ا َنُمّرًا                      (حق بگو  اگر چه  تلخ باشد
ُقِل الَح َّ
� دیده شود در اصل وإن +ل بوده است پس آن را
5ـ  اگر در عبارتی در وسط جمله وإالّ

جمله شرطی در نظر بگیرید

6ـ هر گاه وإن در وسط جمله دیده شود می گوییم در این گونه موارد جواب شرط حذف شده است
ک ِلأبیک ومعلم َ
ن َمْجلِس َ
ت امیرًا                  به خاطر معلم وپدرت از جایت برخیز هرچند فرمانروا باشی
ک وإن کن َ
ُقم َع ْ
توضیح اسلوب شرط
تمام ادوات شرِط عامل بر سر جمله فعلیه می آیند.
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فعل شرط :
به فعلی  مضارع ـ ماضی) که مستقیمًا بعد از ادات شرط می آید فعل شرط می گویند.

نکته :فعل شرط اگر مضارع باشد باید مجزوم گردد؛  مجزوم یعنی حرف آِخر آن فعل مضارع  یا
ساکن باشد یا  ن» نداشته باشد
ن
 ال َیْسَتِم ْع إَل یالّد ر
َم ْ

اِلاْمِتا ِن  ←هرکس خوب به درس گوش فرا ندهد در امتحان مردود می شود
ح
ِس َج ّید ًا َیْرُس ْبف ی

صُروا ا َ
کم﴾
ر ُکم َو ُی َب
هلل َی ْن ُص ْ
﴿إْن َتْن ُ
ثَّ ْت أ قداَم ُ
 اگر  اهلل را یاری کنید شما را یاری می کند وگام هایتان را استوار می سازد
نکته :اگر فعل مضارعی حرکت حرف آِخر آن کسره ِــ باشد آن فعل مضارع  حتما در اصل ساکن ْـ بوده است
َمن َیطلُ ِب الَجنَة َفلَیعَمل َعَم ً
ِلَحً
ال َص ا ا

       هرکس بهشت را بخواهد پس باید کاری نیکو انجام بدهد

نکته :اگر فعل شرط ،فعل ماضی باشد نیازی نیست که حرف آخر فعل ماضی را ساکن کنیم زیرا فعل های
ماضی به هیچ عنوان حرکت آخر آن ها تغییر نمی کند
َمن َف َّ
کَرَقْبَلاْلَک لِم ،قّل َخَطُؤ ُه                      .

هرکس پیشاز سخن گفتن بیندیشد ،خطایشکم می شود.

 «َلْم
میان فعل شرط وادات شرط فقط  ال�ی  منفی   و

می تواند فاصله بیندازد

نکته :اگر بعد از فعل شرط فعل دیگری(فعل دومی  آمده باشد وقبل از آن  فعل (یعنی فعل دوم   یکی از حرف
را جواب شرط در نظر گرفت بلکه به آن معطوف به فعل

های  َو ـ َفـ ـ ُثّم »  آمده باشد  ،نباید آن فعل دوم
شرط می گویند
 ِفی االمِتَحناِت
إْن َتدُرس ِفی الَمدَرَسِة َو َتجَتِهد َکِثیرًا َتنَجح
ا
اگر در مدرسه درس بخوانی و بسیار  تالش کنی

 در امتحانات موفق می شوی

نکته :اگر فعل شرط ،مضارع باشد در ترجمه آن فعل مضارع از «مضارع التزامی فارسی  استفاده می کنیم
َمن ُیَف ِّ
ل ْم ِم َن  ا ْل َخَطِأ اغِلبًا                 
کْرَقْبَل اْلَک ل ِم  َی ْس َ
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هرکس قبل از سخن گفتن  بیندیشد  غالبا از اشتباه سالم می ماند

نکته:اگر فعل شرط ماضی  باشد در ترجمه آن فعل ماضی عالوه بر خود ماضی  می توان  از فعل  مضارع
التزامی فارسی» نیز استفاده کرد
َمن َف َّ
کَرَقْبَلاْلَک لِم ،قّل َخَطُؤ ُه
 هرکس پیش از سخن گفتن بیندیشد ،خطایش کم می شود.
 هرکس پیش از سخن گفتن اندیشید ،خطایش کم شد.

جواب شرط :
کلمه ای ست که بعد از فعل شرط با فاصله یا بدون فاصله  می آید
صْد ُسرورًا                    .اگر نیکی بکاری ،شادی درو می کنی.
إْن َتْزَرْع َخْیرًاَ ،تْح ُ
نکته :جواب  شرط اگر مضارع باشد باید مجزوم گردد یعنی حرف آِخر آن فعل مضارع یا ساکن باشد یا  ن
نداشته باشد
دموا  ِلانفسکم من خیٍر تِجدوُه ِعن َد اِل﴾       
﴿َو ما ُتق ِّ

هر آن چه از نیکی برای خودتان پیش بفرستید آن را در نزد خدا  می یابید

نکته :اگر جواب شرط ،فعل ماضی باشد نیازی نیست که حرف آخر فعل ماضی را ساکن کنیم زیرا فعل
های ماضی به هیچ عنوان حرکت آخر آن ها تغییر نمی کند
شاِکِل ظََفَر                      هر کس بر سختی ها صبر کند ،پیروز می شود
صَبَر َعَلی الَم َ
َمن  َ
نکته :ممکن است  جواب شرط همراه  َفـ  بیاید در این صورت به آن  َفـ    ،فای جواب شرط می گویند

در موارد زیر  َفـ»ای  جواب شرط می تواند بیاید
الف ) هرگاه جواب شرط جمله اسمیه باشد باید قبل از آن جمله اسمیه حرف  فَـ» بیاید ومابعد«فَـ»را کًال
جواب شرط در نظر می گیریم
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حْسُ هُ ﴾                    
﴿و َمن َیَتَو َّکل َعَل یاِل َفـهَو َ ب

هر کس به خدا توکل کند در این صورت  او برایش کافی است

س ـ سوف ـ لن ـ قد    آمده باشد باید قبل از آن ها از   َفـ   استفاده کنیم کًال
ب) هر گاه  در جواب شرط َ
مابعد َفـ   را جواب شرط در نظر می گیریم
ک  َأماَم ال ُّ
إْن َتْقَرْأ إنشاَء َ
طّل ا ِب َفَس و َفَیَتَنّب ُه َزم یُل َک  ا ْل ُمش ا ِغُب
اگر انشایت را در برابر دانش آموزان بخوانی در این صورت
ن ـ أّن
ج) هر گاه در جواب شرط  إ َّ

 همکالسی اخللگرت آگاه خواهد شد

داشته باشیم باید قبل از آن ها از   َفـ

 استفاده کنیم در این صورت کًل

مابعد َفـ  را جواب شرط در نظر می گیریم
ن اَل ِبِه َعلیٌم  ﴾                  
﴿ َو ما ُتنِفُقوا ِمن َخیٍر َفــإ َّ

وهر آن چه از نیکی انجام دهید  خدا به آن آگاه است (آن را می داند

نکته :اگر جواب شرط همراه  َفـ» بیاید وبعد از  َفـ  فعل مضارع آمده باشد ،آن فعل مضارع ،دیگر نباید
مجزوم بگردد
ح
 مثال َ :من َیجَتِهد ِفی الَدرِس َفــَینَج ُ

        هرکس در درس تالش بکند در این صورت  موفق می شود

نکته :اگر جواب شرط مضارع باشد در ترجمه آن فعل مضارع از «مضارع اخباری فارسی  استفاده می کنیم

نکته :اگر جواب شرط ماضی باشد در ترجمه آن فعل ماضی  عالوه بر خود ماضی  می توان  از فعل «مضارع
اخباری فارسی» نیز استفاده کرد
نکته :جواب شرط چه ماضی چه مضارع را می توان به شکل آینده نیز ترجمه کرد
شاِکِل َظفََر                       هر کس بر سختی ها صبر کند ،پیروز می شود پیروز خواهد شد
صَبَر َعَلی الَم َ
َمن  َ

ادات شرط غیر عامل (بی تأثیر
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به کلمات « إذا ـ لو   ادات شرط غیر عامل می گویند  این دو ادات شرط غیر عامل هیچ اثری بر روی
فعل مضارع ایجاد نمی کنند فقط معنای جمله را به شرطی تبدیل می کنند
 قالوا سالما﴾
ْجاهِلون
﴿و إذا خاطَ َب ُه ُم ال
َ
َ
َ
 وهرگاه (افراد) نادان آن ها را مورد خطاب قرار  بدهند سخنی نرم وآرام می گویند
 مِن اهلل                اگر بنده خدا باشی (بودی) از ال شرم می کردی
ل
حی َ
َ
 ع َ
بداً ِللهِ لَ َ
َو کنت َ
یت َ
است َ
نکته  :در عبارت هایی که «لو» شرط داریم  جواب شرط را به شکل ماضی ستمراری ترجمه می
کنیم

کِرَُ
 و َّ
الْ َم ْعرِفَةُ َ
 الن ة
در میان کلمات (اسم وفعل وحرف)عربی معرفه ونکره فقط برای اسم است یعنی فعل وحرف
معرفه ونکره ندارند
تعریف معرفه :اسم معرفه اسمی است که نزد گوینده و شنونده ،یا خواننده
شناخته شده است؛
َمعرِفَه» جمع آن می شود  َ م َعارِف ـ
َمعرِفَات
در زبان عربی معرفه ها به شش  6دسته تقسیم می شوند که
عبارت اند از:
1ـ هر اسمی که در اول آن  الـ باشد  آن اسم معرفه به  ا
لـ» نام دارد.
کِتاب  ـ ال َم َجلَة ـ ال َبق ََرة ـ
ال َ
السِنجاب 
....................................
َ
اگر حرف جرِ  لِـ ) به یک اسم  ا لـ» دار بچسبد  ،به صورت  لِلـ» بدون  ا ) نوشته می شود باز هم
ّ
مانند :لِ  +الناس ⇦ لِ ّلناس
معرفه به «ا لـ  می باشد
ّ
2ـ تمام اسم های  َعلَم» معرفه هستند .محمد ـ سنندج ـ مصرـ
ُ
آبیدر ـ أ ُحد ..
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َم»می گویند یعنی هر واژه ای که نام  انسان ـ شهر ـ کشور
اسم عل
توضیح اسم  َعلَم»  :به نام های خاص
َ

ـ جاها ومکان های مشهور ـ جنگ های مشهور » باشد علَم نام دارد.

توجه  :در کتاب های دبیرستان فقط دو مورد اول خوانده می شود بقیه موارد اضافی است
و
3ـ تمام اسم های اشاره هذا ـ هذه ـ ذل َ
 وُها َک معرفه می باشند
ک ـ تلک ـ هذاِن ـ هذیِن ـ هاتاِن ـ هاتیِن ـ هوالء ُأل
 ُها ن
ئَکـ ن
4ـ تمام ضمیر ها چه متصل وچه منفصل ،معرفه هستند           .هو ـ هی ـ هما ـ  ـه ـ ـها ـ  َ
ک ـ َن ...
لتی ـ اللذان ـ اللتان ـ اللذیِن ـ اللتیِن ـ الذین ـ الالتی ـ َم  ـ ما معرفه می باشند
5ـ تمام اسم های موصول          الذی ـ ا
ن
6ـ هرگاه دو واژه کنار هم بیایند وبا هم ترکیب اضافی تشکیل بدهند ـ یعنی مضاف ومضاف الیه داشته باشیم ـ ومضاف الیه یکی
از معرفه های باال باشد حتمِنح تما،

هر دو اسم می باشند و

اسم اول یعنی مضاف معرفه به اضافه

نام دارد ؛ پس در معرفه به اضافه

 ،باید دو معرفه داشته باشیم
کتاب التلمیِذ » در این مثال باید به التلمیذ نگاه کنیم ببینیم معرفه هست یا نیست؛ اگر معرفه باشد ،می گوییم کتاب نیز معرفه است
بله «ا لتلمیِذ » معرفه به  ا لـ  است پس کتاب نیز معرفه به اضافه است
أصدقاُءُکم » در این مثال باید به ضمیر «کم  نگاه کنیم ببینیم معرفه هست یا نیست ؛اگر معرفه باشد ،می گوییم أصدقاء نیز معرفه
است  ،بله در این مثال   ضمیرِ ُکم » معرفه است پس اصدقاء  نیز معرفه به اضافه است
نکته :در ترکیب اضافی که از مضاف ومضاف الیه تشکیل می شود باید دقت کنیم که اگر اسم اول یعنی مضاف  مثنی یا جمع
مذکر سالم » باشد نباید ن» داشته باشند.
أخوا َ
ک در اصل «أَخواِن  +ک » بوده است چون« أخواِن   مثنی است در عربی در حالت مضاف شدن نباید  ن» بگیرد .
ی
َ
صدیق ّ

 در اصل «صدیقیِن  +ی » بوده است چون«صدیقیِن»   مثنی

�  تشدید دار  مفتوح
نکته  :هر اسمی که در آخر حرف  یّ

 است در عربی در حالت مضاف شدن  نباید َن بگیرد .

 باشد حتما حتما اسم قبل از آن  مثنی  بوده است  کتابّی ـ  یدّی

معلمو المدرسِة » در اصل «معلمون  +المدرسِة » بوده است چون « معلموَن   جمع مذکر سالم است در عربی در حالت مضاف
واقع شدن نباید  ن» داشته باشند
 توجه  :به طور عموم مضاف سه چیز نمی گیرد
1ـ  ِن مثنی و َن» جمع مذکر سالم                         2ـ  الـ»                                3ـ تنوین
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ف الیه می آید
اسمهایی که بعد از آنها همیشه مضا ٌ
َ ،تْحَت زیر م
َ م یان،
 ِ ،عْنَد کنار
َ ،جْنَب کنار
 َ،وا َء پ شت
َ ،أا َم ر وبه رو
ق باال
َفْو َ
َ ،حْو لَ پ یرامون ی
َ ،خْلَف پ شت ر
 َ ،بْ ن
ب براساس،ـ ِمثل مانند،ـ ِابن
َمَع همراه ،غیر به جز ،نحو به سوی ،ذو ذا ذی دارای  ،ک ّ
س َ
ل ،هر ،همه  ،بعض برخی  ،جمیع همه.،ـ َح َ
پسر  ،بنت دختر .- - - - - - - - - - - - - - - - -
علی بن   ابی   طالٍب                      //فاطمُة   بن ُ
ت   محمٍد                   //مع الُعسِر ؛؛ ک ُ
ل شیٍء ؛؛ ذوالّنعمِة ؛؛
 مضافاليه

 مضافاليه  

                 مضافاليه

ف الیه و صفت نقش می باشند
توجه :درعربی مضاف و موصوف نقش نیستند  بلکه مضا ٌ

 مضافاليه

مضافاليه

تعریف اسم نکره :
اسمی است که نزد گوینده و شنونده ،یا خواننده ناشناخته است؛
رٌس  :م
 آمدَ                    .وَجْدُتَقَل مًا  .قلمی را یافتم.
معّلی
جاَء ُمَد ّ
معموال

 نشانه نِکهر یکی  از تنوین  های 

ٍــًـ
ٌـ ـ
ـ

می باشد

نکات مربوط به معرفه ونِکره :
1ـ توجه داشته باشید ممکن است اسمی َعَلم باشد ودر آخرش تنوین باشد تنوینش نشانه نِکره نیست باز هم می گوییم
معرفه به َعَلم»    مانند                محمٌد      ُ   //أحُ ٍد
2ـ نام اکثر جنگ ها تنوین می گیرند  که تنوین آن ها نشانه نکره نیست باز هم به نام جنگ ها می گوییم    معرفه به عََلم
بدر ـ َخندق ـ احزاب جمل ـ أُحد  و...
3ـ کدام اسم های َعَلم می توانند تنوین بگیرند ؟ اسم های که بر وزن اسم فاعل ـ اسم مفعول ـ َفعِیل  ـ ُفَعیل» هستند باید تنوین
داشته باشند       .مثل:
یٌن و ..
 ُمَحّمدًا  ـ  ُم َحّمدٍـ   َمحُموٍد ـ  َمحُموٌد   ـ َمحُمو
 « َحاِمدًا  ـ َحاِمٌد ـ  َحاِم ٍد ـ ُمَحّمٌد ـ
دًا  ـ َحِم ی ٌد ـ َحِم ی ٍد ـ َحِم ی د ًا ح  س .
3ـ  اسم های تفضیل مذکر به هیچ عنوان تنوین نمی پذیرند اگر شرایط معرفه یعنی  الـ) نداشته باشند ویا (بعد از آن ها اسم معرفه
دیگری نیامده باشد) می گوییم نکره هستند
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       ُ        //هَ و َأ ع
بِیِلِه
یأحَسُ
َجاِدلُهم ِبال َّ لِت یِه
ِبَم َضّل َعن َس ِ
َلُم ن
ن
4ـ  اسم هایی که حرف سوم آن ها  ا» می باشد وبعد از  ا دو حرف یا سه حرف بیاید وحرکت حرف اول فتحه باشد به هیچ
عنوان تنوین نمی گیرند اگر شرایط معرفه یعنی  الـ) نداشته باشند ویا (بعد از آن ها اسم معرفه دیگری نیامده باشد) می گوییم نکره
ب   َمدارس ـ َمصابیح
ص ـ َدوا ّ
هستند          َعجائب  ـ َرسا ئل ـ َمواّد ـ َخوا ّ
5ـ اگر اسم های َعَلم به شکل مثنی وجمع در بیایند دیگر اسم َعَلم به شمار نمی آیند اگر شرایط معرفه یعنی  الـ) نداشته باشند ویا
(بعد از آن ها اسم معرفه دیگری نیامده باشد) می گوییم نکره هستند
محمداِن                  محمدوَن            یوسفیِن        یوسفوَن
6ـ اگر در ترکیب اضافی  ،مضاف الیه نکره باشد باید مضاف را نیز نکره در نظر بگیریم
اهلل     خالُق           کّل                 شئٍ 
 مضاف نکره     مضاف نکره      مضاف الیه نکره
توجه  :در زبان عربی چندین عدد مضاف الیه می توانند پشت سر هم قرار بگیرند
در مثال باال شئٍ 

 می باشد
 ماف الیه  است وبرای شئ  مضاف
  مضاف الیه است برای کّل و خود  کّل ب رای خالُق ض

7ـ  در هر جا یک اسم مجرور کسره دار  (ِــ بدون تنوین و بدون  ال دیده شود به آن اسم معرفه به اضافه می گویند زیرا
مضاف الیه آن حذف شده است که در اصل ضمیر  ی» متکلم وحده بوده است در چنین مواردی می گوییم دو معرفه داریم
ب   در اصل  رّب ی بوده است              //عباِد   در اصل    عبادی  بوده است          //تلمیذِة   در اصل  تلمیذتی   بوده است
ر ّ
8ـ در بین انواع  َمن و ما» فقط َمن و ما ی موصول معرفه می باشند .
9ـ اگر پس از  ال
�  یکاسِمف تحه  َـ ـ

دار آمده باشد  آن اسم هرگز تنوین نم ی گیرد باید آن را

الی نفی جنس می گویند                .ل تلمیَذ ف ی  المدرسِة
10ـ   در ترجمه اسم های نکره از  ی ـ یک  /یک ـ ی» استفاده می کنیم
س    :معلمی آمد             /یک معلم آمد            /یک معلمی آمد
جاء مدر ٌ
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نکره در نظر گرفت   وبه این  ل

در صورتی ترجمه اسم نکره به شکل  یک ـ ی » امکان پذیر است که آن اسم مفرد باشد .اگر جمع باشد دیگر از این روش
استفاده نمی شود            اشجاٌر            درختانی
11ـ اگر خبر مبتدا یا دیگر خبر ها   تنوین داشته باشند نیازی نیست تنوین آن ها را ترجمه کرد
َفریُقنا فاِئٌز           .تیم ما برنده است    در این مثال فائٌز خبر است وتنوین گرفته دیگر نیاز نیست تنوین را ترجمه کرد
12ـ اگر خبر صفت داشته باشد باید یکی از تنوین ها (تنوین خبر یا تنوین صفت ) را ترجمه کرد
َاْلِعْلُم َکْنٌز عظیٌم             .دانش گنج  بزرگی  است // .دانش گنجی  بزرگ است
13ـ معموًال هرگاه اسم ی به صورت نکره

بیاید و همان اسم دوباره همراه  ال »  تکرار شود ،می توان

الف و لم شرا  این » یا

آن » ترجمه کرد؛ مثال:
ب صاِحِبها                     .اسب هایی را دیدم .آن اسب ها کنار صاحبشان بودند.
َرَأی ُ
س َجن َ
ت َأفراسًا .کا َنِت اْلـافرا ُ
14

ـ گاهی اوقات در سواالت کنکور پرسیده می شود که کدام عبارت را می توان به شکل اسم اشاره

ترجمه کر د منظور همین

مورد  13می باشد
َمَث ُ
ح فی  ُزجاَجٍة الُّزجاَجُة  کأّنها  کوکٌب ُدّریٌّ
ح   اْلِمصبا ُ
ل نوِرِه َکِمشکاٍة  فیها ِمصبا ٌ
مََثل نوِر خداوند مانند چراغدانی است که در آن یک چراغ است آن چراغ دریک شیشه است آن شیشه انگار ستاره ای درخشان است

15ـ اگر بعد از یک اسم  الـ» دار  ،موصول خاص بیاید و معنی «که» بدهد  ،آن اسم  الـ» دار را شبیه نکره ها ترجمه می کنیم:
ّیَ                :معلمی
رُسا
رأی ُ
لُلَغَةا ر
ت الُمَعّلَم ا ّلِذی ُیَد ّ
لَعَ ب ة

 را که زبان عربی تدریس می کرد  ،دیدم

پس اگر از ما پرسیدند که آیا اسم  ا لـ» دار را می توان نکره ترجمه کرد منظور مورد  15می باشد
16ـ نام دیگر معرفه  الُمَع َّ رف ِبـ»  می باشد
17ـ هرگاه َمن» در وسط جمله بیاید ونقش فاعل  ،مفعول  ،خبر و ...داشته باشد  حتمِن حتما معرفه است
نکته :گاهی اوقات اسمی نکره در جمله می آید که شبیه اسم شخص یا َعَلم  است که معموال آن را در  گیومه
قرار می دهند و اگر در گیومه قرار داده نشده بود بر اساس ترجمه باید آن را تشخیص دهید:
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عادِت،ه ل ینجُح ی الحیاة       .خوشبختی
سعیٌد ال یعرُفقدَرس
ف

 که قدر خوشبختی خود را نداند موفق نمی شود.

َاْلُجمَلُة َبعَد ال َّ
نِکَرِة
معموًال هنگامی که بعد از  اسمی نکره فعلی

 بیاید که درباره آن اسِمن کره توضیح دهد ،در ترجمه به فارسی بعد

از آن اسم حرِف ربِط  که » می آید و فعل ،مطابق شرایط جمله ترجمه می شود؛ مثال:
ن َشَجَرٍة إ َلی َشَجَرٍة           .سنجابی را دیدیم که از درختی به درختی می پرید.
شاَهْدنا ِسنجابًا َیْقِفُز ِم ْ
ُ.
إرضاُء الّناِس غاَیٌة
د
 ال ُتْ رَ ک

        راضی ساختن مردم ،هدفی است  که

 به دست آورده نمی شود.

منظور از جمله بعد از اسم نکره  صفت جمله  ،جمله وصفیه ـ نعت جمله ـ جمله غیر مفرد » است
توضیح بیشتر در مورد  صفت
صفت در زبان عربی به دو دسته تقسیم می شود
1ـ صفت  جمله                 2ـ صفت مفرد
توضیح صفت جمله  :اگر بعد از یک اسم نکره فعلی قرار بگیرد ومرجع آن فعل همان اسم نکره باشد به آن صفت جمله می گویند
وباید در داخل صفت جمله نشانه ای (یعنی ضمیری متصل ) باشد که به اسم نکره باز گردد .
سرَعٍة           .پسری را دیدم که به سرعت راه می رفت.
َرأَْی ُ
ت َو َلدًا َیْمشی ِب ُ
سرَعٍة ).از دو جمله تشکیل شده ،و بعد از اسم نکره َو َلدًا  فعل مضارعی آمده است که درباره
عبارت  َرأَْی ُ
ت َو َلدًا َیْمشی ِب ُ
َو َلدًا » توضیح می دهد.
در مثال زیر صفت جمله نداریم زیرا مرجع فعل همان اسم نکره نیست و نشانه ای نیز وجود ندارد که به اسم نکره باز گرد د
س            بازاری را دیدم مردم می ترسد   جمله بی معنی است
رأی ُ
ت ُسوقًا یخاف النا ُ
س  ِمنــه»             بازاری را دیدم که مردم  از آن می ترسیدند
ت ُسوقًا َیَخا ُ
اما مثاِل « رأی ُ
ف الَنا ُ
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فعل یخاف صفت جمله است زیرا در داخِل صفت جمله نشانه ای یعنی همان ضمیر متصِل  ـه» وجود دارد که به اسم نکره ی
سوقًا» باز می گردد
نکته  :میان صفت جمله و اسم نکره فقط   جار ومجرور وقید زمان ومکان» می تواند فاصله بیندازد
ت آیًة فی القرآن َتأ َّ
 قرأ ُ
ثَر ت

 در قلبم تأثیر گذاشت (گذاشته بود

فی قلبی           آیه ای در قرآن را خواندم  که

 اسم نکره               صفت جمله

ن َقبل         .امروز کتابی را خریدم که قب ًال آن را دیده بودم( .دیدم
 ِاشَتَری ُ
ت   ِکتابًا اْلَیوَم َقْد َرأَْیُتــُه ِم ْ
 اسم نکره         صفت جمله
نکته :اگر درجمله های شرطی بعد از اسم نکره فعلی قرار  بگیرد نباید آن را صفت جمله در نظر گرفت بلکه جواب شرط
محسوب می شود ؛مثال:
َمن َأَطاَع ا َ
یاِ
سوَ ُه إَطاَعًة َی ج
هلل َوَر ُ ل
نَْح ف ِ یا لَح َ ة

           هرکس از خدا و رسولش قطعا اطاعت کند ،در زندگی موفق می شود

 جواب شرط
ن َشىٍء َیْعَلْمُه ا ُ
هلل               (َی ْعَل ْمُه  ا ُل  ج
و ما ُتنِفقوا ِم ْ

مله وصفیه نیست بلکه  جواب شرط است.

نکته  :اگر بین اسم نکره وفعل یکی از حرف های  وـ َفـ ـ ث ّ

م ـ لکن ـ حتی ـ لـ  ـ أّن و »..قرارگرفته باشد دیگر صفت جمله  نداریم

ت کتابًا ُثمّ ذهبُتا لی المدرسِة             کتابی را خواندم سپس  به مدرسه رفتم
قرأ ُ
نکته  :صفت جمله می تواند یک جمله اسمیه نیز باشد به شرطی که در داخل جمله اسمیه ضمیری متصل وجود داشته باشد که به
اسم نکره بازگردد.
ت شجرًة أوراقها  تتساقط علی االرض
شاهد ُ
 نام دیگر َاْلُجمَلُة َبعَد ال َّ
نِکَرِة

         درختی را دیدم  که

 برگ هایش پی در پی بر زمین می افتاد

صفت جمله ـ جمله و صفیه ـ َنْ ع ت

جمله ـ صفت غیر مفرد»  می باشد .

نکات ترجمه ای :
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 هرگاه فعل قبل از اسم نکره  ماضی» باشد وفعل بعد از اسم نکره یعنی(همان صفت جمله مضارع باشد در ترجمه آن
فعل مضارع بیشتر اوقات از  ماضی استمراری فارسی» استفاده می کنیم می توان آن فعل مضارع را به همان شکل
مضارع إخبارری فارسی نیز ترجمه کردد
ن َشَجَرٍة إ َلی َشَجَرٍة              .سنجابی را دیدیم که از درختی به درختی می پرید (می پَرد
شاَهْدنا ِسنجابًا َیْقِفُز ِم ْ
 هرگاه فعل قبل از اسم نکره  ماضی» باشد وفعل بعد از اسم نکره یعنی(فعل همان صفت جمله) ماضی باشد در ترجمه
آن فعل ماضی میتوان از  ماضی بعید یا ماضی ساده فارسی» استفاده کنیم
ت صوَرَتها أَّیاَم ِصَغری         .به روستایی سفر کردم که عکسش را در کودکیم دیده بودم (دیدم
ت إ َلی َقرَیٍة شاَهْد ُ
ساَفْر ُ
 هرگاه فعل قبل از اسم نکره  مضارع» باشد وفعل بعد از اسم نکره یعنی(همان صفت جمله)  نیز مضارع باشد در ترجمه
آن فعل مضارع از  مضارع التزامی یا مضارع إخباری» استفاده می کنیم
.
ة  ل ُتْرَف ع وَ ِم ْن ُدع ا ٍء ل  یُسَمُع
 ال تَشع َو ِمْن ق
ن َنْفٍس
َلٍب ل  یَخَش ُ
ب
 ِلٍم   لَینْفُع َو ِمْن َ صل ٍ
 ِ ْن ع
ی أعوُذ بِک ِم ْ
ع و
 َ م
اللهم إن ّ
خدایا قطعا من از نفسی که سیر نشود (نمی شود  وقلبی که فروتنی نکند (فروتنی نمی کند  واز علمی که سود نرساند(سود
نمی رساند  واز نمازی که

 باال برده نشود (بال برده نمی شود  واز دعایی که  شنیده نشود (شنیده نمی شود  به تو پناه می برم

 .
ن ال ّ
دْرِس  ِف یالّص ّف
ب َتماری َ
ُأشاِهُد طاِلبًا َیْکُت ُ

        دانش آموزی را می بینم که تمرین های درس را در کلس می نویسد.

یاد آوری  :توضیح صفت مفرد :
هرگاه یک اسم ویژگی های اسم قبل از خود را داشته باشد به اسم دوم صفت مفرد می گویند .
س المجتهُد
المدر ُ
صفت مفرد باید در چهار مورد زیر با اسم قبل از خود که همان موصوف نام دارد مطابقت کند
1ـ از نظر جنس  :یعنی اگر موصوف مذکر یا مؤنث باشد صفت مفرد نیز باید همان گونه باشد
2ـ از نظر معرفه ونکره  :یعنی اگر موصوف معرفه یا نکره باشد صفت مفرد نیز باید همان گونه باشد.
3ـ از نظر تعداد :یعنی اگر موصوف ،مفرد ،مثنی یا جمع باشد صفت مفرد نیز باید همان گونه باشد
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4ـ  از نظر عالمت :یعنی اگر موصوف علم ت مرفوع ـ منصوب ومجرور داشته باشد  صفت مفرد ن یزبا ید همان گونه باش د.
الطالُبالمجتهدوَن             الممرضاُت الساهراُت        النافذتان المفتوحتان
 نکات مربوط به صفت مفرد :
1ـ اگر موصوف ،جمع غیر انسان باشد باید صفت را به شکل مفرد مؤنث بیاوریم
االیام الماطرة             روز های  بارانی                     الکتب المفیدة           کتاب های مفید
2ـ  عدد های ترتیبی اگر بعد از اسمی آمده باشند نقش صفت مفرد دارند
المجلة الرابعة             //السیارة االولی
3ـ عدد های یک ودو اگر بعد از اسم دیگری قرار بگیرند نقش صفت مفرد دارند وتأکید را می رسانند
شخصًا واحدًا                 //االمرأة الواحدة        //کتابان إثناِن       //بنتان اثنتاِن
برخی از اسم ها وجود دارند که در آخر آن ها عالمت مؤنث دیده نمی شود اما باید این اسم را مؤنث در نظر

4ـ  یاد آوری  :
گرفت وباید آن ها را حفظ کرد

ف  ،إصبع (انگشت
ن (دندان) َ ،کِتف (شانه)  ،ک ّ
الف ) اعضای زوج بیرونی بدن مؤنث هستند   :عین  ؛ید ؛ِرجل ؛ أذن  ،قدم ،س ّ
ی» در آخر آن ها نیست   :ایران ـ   مصر ـ أمریکا
ب) نام شهر ها وکشور هایی که  ال» در اول آن ها و ّ
ج) اسم های 

 السماء ـ الشمس ـ االرض ـ الدار ـ البئر ـ الحرب ـ العصا ـ النفس ـ النار ـ الریح  ـ جهنم» مونث هستند

 االرض الواسعة     زمین پهناور                    السماء الثلجیة        آسمان برفی
5ـ اسم های  الذی ـ اللتی ـ اللتاِن ـ اللتیِن ـ اللذاِن ـ اللذیِن ـ الذی َ ن ـ الالتی » 

اگر بعد از یک اسم معرفه بیایند نقش

صفت مفرد می گیرند
ترجم الکلمة التی تحتها خطٌّ               کلمه ای  که

 در زیرش خطی کشیده شده ترجمه کن

ب بیتنا               به مسجدی که نزدیک خانه ما بود رفتم
 ذهبت الی المسجد الذی قر َ
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6ـ  ممکن است در عبارتی هم ترکیب اضافی وهم ترکیب  وصفی داشته باشیم که در این صورت ترکیب اضافی بر ترکیب
وصفی مقدم می شود که از نظر ترجمه خیلی حائز اهمیت است
ارضنا المقدسة            سرزمین مقدس ما
ی           انگشتر طالیـ ـیش
 خاتمها الذهب ّ
أخته الصغری           خواهر کوچکترش
7ـ  اگر درعبارتی هم صفت مفرد داشته باشیم هم صفت جمله اول صفت مفرد را می نویسیم سپس صفت جمله را بعد از آن
می آوریم
رَبْت یَبتًا َج ن َبشاِطِئا ْلَب ح ِر       .بادهای  شدیدی  وزیدند  که
صَف ْ
َع َ
ت ریا ٌ
ح َشدیَدٌة َخ َّ

 خانه ای کنار ساحل دریا را  خراب کرد خراب کرده بود

ص  ُیْنِقُذ َ
جهِل      .کتاب دوست مخلصی است که تو را از گرفتاری نادانی نجات می دهد
صدی ٌ
َاْلِکتا ُ
ب  َ
ق مخل ٌ
ک ِمن ُمصیَبِة اْل َ
8ـ صفت مفرد را در زبان فارسی باید به شکل مفرد  ترجمه کرد  هرچند آن صفت مفرد در زبان عربی شکل مثنی یا جمع
داشته باشد            .القوم الکافرون   مردم کافر          الطالبات المجّدات         دانش آموزان کوشا

فعل مضارع وانواع آن
فعل مضارع   :فعلی است که بر زمان حال وآینده داللت می کند.

 فعل مضارع  به سه شکل دیده می شود

1ـ فعل مضارع مرفوع
 2ـ فعل مضارع منصوب
 3ـ  فعل مضارع مجزوم

توضیح فعل مضارع مرفوع

فعل مضارع زمانی مرفوع است که قبل از آن مستقیمًا هیچ یك از حروف ناصبهی أن ـ  َلن ـ َکی ـ َح َّتی ـ ِل ـ
و حروف جازمهی َلم ـ َلّما ـ لی نهی ولم امر غائب) و ادات شرط َمنَ،ما ،ـ إن) قرار
مرفوع بودن

 فعل مضارع با یکی از سه عالمتهای زیر نشان داده میشود:

ب
ب    ـ تذه ُ
1ـ ضمه ُ »  در آِخر فعل مضارع                    یذه ُ
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نگیرد.

نکته   :فقط صیغه های زیردر آِخر خود ضمه «ــــُــــــ  می گیرند
ن َنرِجُع 
هوَیرِجُع ـ هی َترِجُع  ـ ان َ
ت َترِجُع ـ أنا  َأرِجُع ـ َنح ُ
ن
2ـ اگر فعل مضارعی در آخر خود حرف  َنِ  داشت آن فعل مضارع مرفوع است   .یذهبا ِن ـ تذهبی َ
 نکته :صیغه های مثنی وجمع مذکر ومفرد مؤنث مخاطب حرف  َنِ » دارند
ن
هما َینَجَحا ِن              ُهَما َتنجََحا ِن                    ُهم َینَجُحوَن            َانُتم َتنَجُحوَن         َانِت َتنَجِحی َ
 3ـ  صیغه های جمع مؤنث چون هیچ گاه تغییر نمی کنند با توجه به موقعیتشان در جمله می توانند مرفوع،
منصوب ومجزوم شوند ،

مثال در عبارت های زیر مرفوع هستند

ن    علی الکرس ّی                                   أ أنتن  َت جِلسَن علی الکرسّی ؟
التلمیذا ُ
ت َیجِلس َ
 فعل مضارع      مرفوع

نکته ترجمه   :اگر فعل مضارع مرفوع باشد در ترجمه آن فعل مضارع مرفوع از  مضارع إخباری فارسی
استفاده می کنیم
توضیح فعل مضارع منصوب:
ی )َ ،ح َّ تی ـ
فعل مضارع زمانی  منصوب است که قبل از آن مستقیمًا یکی از حروف ناصبهی  أنَ  ،لنَ ،کی (ِلَک ْ
سا
ساِن               أْن َیْجِل َ
س        َیْجِل َ
س                  َلن َیْجِل َ
ِلـ) قرار بگیردَ         .یجِل ُ
فعل مضارع منصوب باید موارد زیر را داشته باشد
ن
تی ـ ِل ــ َل  ) ،مستقیمًا ق بل
ی )ـ َح َّ
1ـ وجود یکی از حرف های ناصبه أن ــ َکی (ِلَک ْ
2ـ فتحه َ

از آن فعل مضارع

ب
ب   َ ،لن نذه َ
در آِخر فعل مضارع   أن یذه َ

فقط صیغه های زیردر آِخر خود فتحه «ــــَـــــ» می گیرند
ن َلن َنرِجَع
هو َلن َیرِجَع ـ هی َلن َترِجَع  ـ ان َ
ت َلن َترِجَع ـ أنا َلن َأرِجَع ـ َنح ُ
3ـ اگر فعل مضارعی در آخر خود حرف  َنِ » نداشت ویکی از حرف های ناصبه مستقیمًا قبل از آن فعل
مضارع وجود داشته باشد ،آن فعل مضارع منصوب است   .أن یذهبا ـ أن تذهبی
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نکته :صیغه های مثنی وجمع مذکر ومفرد مؤنث مخاطب حرف  َنِ » دارند ،در مضارع منصوب این حرف
َن ِ   باید حذف شود
سال  ُ //هَم ا ن
َسلا   َ   //انِت َلنت َتک ا َس ِلی
َسلا  َ  //انُت م  َلنَت َتک ا و
اَس ُ//هم َلنَی َ تک ا و
َل َتَت ک ل
هما   َلن َیَتکا َ
 4ـ صیغه های جمع مؤنث چون هیچ گاه تغییر نمی کنند با توجه به موقعیتشان در جمله می توانند مرفوع،
منصوب ومجزوم شوند ،

مثال در عبارت های زیر  منصوب هستند

ن    علی الکرس ّی                                  أنتن  لن َت جِلسَن علی الکرسّی
التلمیذا ُ
ت لن َیجِلس َ
 فعل مضارع      منصوب

نکاتی در مورد فعل مضارع منصوب
1ـ اگر فعل مضارعی مستقیما قبل ازآن  َلن باشددرترجمه آن فعل مضارع از زمان آینده منفی(مستقبل منفی

استفاده می کنیم
 لن تنالوا                             به دست نخواهید آورد
2ـ می توان برای خود واژه  َلن» از قید فارسی  هرگز ـ هیچگاه ـ اص ً
�  استفاده کرد
ال
َلن تنالوا                            هرگز به دست نخواهید آورد
ف  +فعل مضارع مرفوع
س  /سو َ
3ـ متضاد لن  +فعل مضارع منصوب» می دهد                          «  َ
لن َیْحُکَم  :داوری نخواهد کرد      ≠     سَـ /سوف َیْحُکُم   :داوری خواهد کرد
4ـ حروف  َأْن :که » و  َکیِ ،لـ ِ ،لَکی َ ،حَّت ی :تا  ،برا ی اینکه » 

بر سر فعل مضارع  منصوب  م ی آیند و در

معنای آن تغییر ایجاد می کنند؛ فعل هایی که دارای این حروف اند ،در فارسی  مضارع التزامی
تی َیْح ُکَم       :تا  داوری کند
ترجمه می شوند؛ مثال                  َح َّ
� بین حروف ناصبه و فعل
5ـ نکتهی مهم :اگر حرف ال

مضارع بیاید به آن  ل حرفم نفی گفته می شود و هیچ

اثری بر روی حرف آخر فعل مضارع نمیگذارد ـ فقط معنی را منفی می کند ـ بلکه حروف ناصبه بر روی آخر
فعل مضارع اثر میگذارد.
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               فعل مضارع منصوب به أن

أن                 ال               یذهَب 
حروف ناصبه    الی منفی بیاثر

** 6ـ گاهی أن  +ال   +فعل

�در می آید که در اصل همان  
مضارع در جمله دیده میشود که بصورت َأّل ا

أن  +ال  +فعل مضارع» بوده است                أّل اَنرِجَع    دراصل«  أن +ل َ +نرِج َع  ب وده است
7ـ نباید انواع  ان» را باهم اشتباه گرفت
1ـَ  )7أْن » بعد از آن حتما مضارع منصوب می آید         َأْنیغفَر   ــ َأْن َیج َعل
ح
ح   //إْندرَس نج َ
س تنج ْ
2ـ  )7إْن» بعد از آن فعل مضارع مجزوم یا فعل ماضی می آید     إْن تدر ْ
3ـ  )7إَّن و أّن� بعد از آن ها

اسم یا ضمیر متصل می آید

فی َصدِر ی
إَّن اَل علیٌم         //إّن َتَكعَلُم َم ا ِ
8ـ به کاربرد  لِـ» بسیار دقت کنید
لِـ» دارای انواع گوناگونی است که در جمله تشخیص داده می شود
  )1لِـ» حرف ناصبه  :بیشتر اوقات در وسط جمله قرار می گیرد وباید قبل از  لِـ جمله دیگری به عنوان
مقدمه بیاید زیرا این حرف  لِـ علت را بیان می کند بیشتر اوقات جمله فعلیه قبل از  لِـ» حرف ناصبه می آید
س                     باز گشتیم تا بنشینیم
َرجَْعنا ِلـــَنْجِل َ
ی َبّطارّیًةِلَجّو ال ی      به مغازه رفتم تا یك باتری برای تلفن همراهم بخرم.
َذَهْب ُ
ت إ َلی اْلَمْتَجِر ِلــــاَشَتر َ
نکته   :لِـ» حرف ناصبه می تواند در اول جمله نیز بیاید در این صورت بعد از اتمام جمله دارای  لِـ» حرف
ناصبه ویرگولی  »،می آید که این ویرگول   »،به ما می گوید جمله ناتمام است
ت کثیر ً ا فی دروسی       در درسهایم بسیار تالش کردم تا  موفق بشوم
ح ،حاول ُ
لــأنج َ
نکته  :نباید مصدر های ثالثی مزید

 که برخی از آن ها شبیه به

نکته  :مصدر ها جزء اسم به حساب می آیند
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 فعل مضارع  هستند با فعل اشتباه گرفت

َتأی ِل ا ِلاْم ِتحاِن َن َج َح ْت       زیرا نقشه آن ها برای به تأخیر انداختن امتحان موفق شد
ِلاّن ُخّطَت ُهم ِلــ ج
 مصدر

وَتَ ا ُع لوَت ف ِعلی    شبیه به فعل مضارع است آن هار ا باهم اشتباه نکنید
نکته :مصدر باب های َتَفّع ل ف

فعل مضارع مجزوم :
فعل مضارع زمانی مجزوم است که قبل از آن یکی از حرف های جازمه قرار بگیرد
حروف جازمه دو نوع هستند
1ـ حروف جازمه ای که فقط بر سر یک فعل مضارع می آیندعبارتند از
« َلْم ـ لّما ـ ل ی نهی ـ ِل ـ»امر غایب
ن ـ َما »
2ـ ادات جازمه ای که میتوانند بر سر دو فعل مضارع بیایند عبارتند از إْن ـ َم ْ
مجزوم یعنی                  1ـ ساکن کردن ْــ حرف آخر فعل مضارع
2ـ برداشتن حرف ن از آخر فعل مضارع به جز صیغه های جمع مؤنث که نونشان هرگزحذف نمی شود
مثال:
ن           َ             //لْم َتْکُتْبنَ
سَمْع              َ    //لْم َیْذَهبوا           َ        //لْم َتْذَهبوا              َ                  //لْم َیْکُتْب َ
َلْم َی ْ
توضیح هریک از حروف جازمه
ویژگی های حرف جازمه َلمْ
1ـ فقط قبل از فعل مضارع مجزوم میآید                  َلْم َیْعَلْم َ/لْم َیعَْلموا
2ـ هیچگاه قبل از فعل ماضی نمیآید                  َلْم عِلَم
3ـ معنی فعل مضارع مجزوم را به فعل ماضی ساده منفی یا ماضی نقلی منفی تبدیل میکند.
َلْم َیْعَلْم  :ندانست ( ندانسته است
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4ـ َلْم +فعل مضارع مجزوم معادل ما  +فعل ماضی است.
َلْم َیْذَهبوا = ما َذَهُبوا        َ   //لْم َیْعَلْم = ما َعِلَم
5ـ نباید «   َلْم » را با ِلَم که به معنی چرا ـ برای چه می باشد باهم اشتباه گرفت فعل بعد از ِلَم اگر مضارع باشد
مجزوم نمیباشد   مثال  « :لمِ َتُقولوَن  ـ  َلْم تقولوا » با توجه به مثال مشخص است که کدام حرف جزم است وکدام حرف
جزم نیست حتی اگر حرکت نیز نداشته باشد
ویژگی های َلّما»(در کتاب های درسی نیامده است
1ـ اگر قبل از فعل مضارع مجزوم بیاید حرف جزم است
سَمْع                      لما َیذَْهبوا
لَّما َی ْ
سَمُع              هنگامی که میشنود
2ـ اگر قبل از فعل مضارع مرفوع بیاید اسم است ومعنی هنگامی که میدهد                َلّما َی ْ
3ـ اگر قبل از فعل ماضی بیاید اسم است ومعنی هنگامی که میدهد
إنَتََر هذاالَخَب رَ                  هنگامی که این خبر منتشر شد
َلّما ش
4ـ  لما که بر سر فعل مضارع مجزوم میآید معنی را به ماضی نقلی منفی تبدیل میکند
سَمْع                نشنیده است
َلّما َی ْ
توجه :در این صورت خود لّما می تواند معنی «هنوز نیز بدهد
سَمعْ              هنوز نشنیده است
َلّما َی ْ
ویژگیهای«ال�ی نهی
1ـ بیشتر اوقات بر سر فعل مضارع مخاطب مجزوم میآید
ال َتْیَأْس  :ناامید نشو                    ال ُت ْرِسلاو:نفرستید
2ـ ممکن است بر سر فعل مضارع غایب یا متکلم  مجزوم نیز بیاید که در این صورت معنی « نباید و معادل
مضارع التزامی منفی در فارسی است مثال              :لُیَس ا ِفورا :نباید سفر کنند
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� ی نهی +فعل مضارع مخاطب مجزوم همان فعل امر مخاطب میباشد
3ـ متضاِد ال
الُتْرِس ولا :نفرستید ≠ أرِسولا  :بفرستید
� ی نهی ل یناهیه/جازمه/عامله می باشد
توجه  :1نام دیگر ال
� انواع گوناگونی دارد که بعدا آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد
توجه :2در زبان عربی ال

� ی نهی
1ـ ال
� ی نفی
2ـ ال
�             3ـ ل نفی جنس
انواع «ال
� ی جواب
4ـ ال
� عطف
 5ـ ال
ویژگیهای لِـ امر غایب
1ـ فقط بر سر فعل های مضارع غایب ومتکلم مجزوم میآید
ِلَنْرِجْع :باید برگردیم                      ِلَیْعَلُموا :باید بدانند
2ـ در ترجمه لِـ امر غایب از به معنای باید » است و چنین فعلی معادل مضارع التزامی » در فارسی می باشد؛
ِلَنَتَو َّ
کْل َعَل ی ال              باید به خدا توّکلکنیم
3ـ نام دیگر لِـ امر غایب ،جازمه  /عامله میباشد
4ـ لِـ امر غایب بیشتر اوقات در آغاز جمله قرار می گیرد

ب َقواِعَد الّدرِس ِف یالتلغرام                باید قواعد درس را در تلگرام  بنویسم
ِلـَاکُت ْ
�آمده باشد آن ِل ـ حتما ِل ـ امر غایب است   ودر این صورت
ف  ،ثّم
5ـ اگر در عبارتی قبل از ِلـ یکی از حرف های َوَ ،
خود لـ که عالمت کسره دارد به ساکن تبدیل میشود
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پس پروردگار این خانه را باید بپرستند

فَـلْیَعْبُدوا رَبَّ هذَا الْبَیْت

6ـ اگر قبل از «لـ» اسم یا ضمیری آمده باشد وفعل بعد از « لـ» به اسم یا ضمیر ماقبل«لـ»باز گردد آن«لـ» حتما «لـ» امر
غایب است
مردم باید بدانند که خداوند بسیار دانا است

الناسُ لِـیَعلَمُوا أنّ الَ عَلِیمٌ

هو لِـیَجلِسْ فِی البَیتِ حَتّی یَفشَلَ فِیروس الکرونا

او در خانه باید بنشیند تا ویروس کرونا را شکشت بدهد

حرف« لـ» انواع گوناگونی دارد که مورد توجه طراحان قرار می گیرد وشناخت آنها در جمله به ما کمک می کند
انواع «لـ»
1ـ «لِـَ» حرف جر  :بر سر اسم مجرور یا ضمیر متصل میآید
الحمدُ لـِلهِ

لِـی حاسوبٌ

«لِـ » حرف جر به معنای «مالِ ـ از آنِ ـ برای » می باشد
نکته «:لـ» حرف جر کسره دارد اما اگر بعد از آن ضمیری غیر از «ی» بیاید حرکت کسره به فتحه تبدیل میشود باز هم جز
لَکم /

حرف جر محسوب میشود

لَنا /

لَها

نکته :اگر« لـ» حرف جر  +اسم یا ضمیر بعد از خودش در نقش خبر واقع شوند به معنای «دارم ـ داری ـ دارد ـ داریم ـ
دارید ـ دارند» میباشد مثال:
«لِی شَهادَةٌ فی الْحاسوبِ »

یعنی «مدرکی» در رایانه دارم .

خبر مقدم

نکته  :اگر مستقیما بعد از «کانَ» حرف «لـ» جر بیاید در این صورت هردو «کان +لـ» معنی داشت می دهند
کَانَت لِرَجلٍ حَدِیقَةُ

مردی باغی داشت

نکته  :ممکن است حرف جر« لـ» قبل از مصدر نیز قرار بگیرد ومصدر ها نیز جز اسم محسوب میشوند نباید با انواع
« لـ»اشتباه کرد چون برخی از مصدر ها شبیه به فعل مضارع هستند؛مثال :
جئتُ لِتَعَلّمِ العُلُومِ

برای یاد گیری علوم آمدم
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یاد آوری  :مصدر های باب « تَفَعّل ـ تَفَاعُل ـ وتَفعِیل » شبیه به فعل مضارع هستند اما فعل مضارع نیستند
2ـ «لِـ» حرف ناصبه  :قبل از فعل مضارع منصوب میآید ،این «لـ» حرف ناصبه بیشتر اوقات در وسط جمله میآید وعلت
را بیان میکند ،مثال:
«ذَهَبْتُ إلَی الْمَتْجَرِ لِـاشَتَریَ بَطّاریّةً لِجَوّالی»

« به مغازه رفتم تا یک باتری برای تلفن همراهم بخرم ».

نکته :باید قبل از «لـِ» ناصبه فعلی به عنوان مقدمه ذکر شده باشد
بُعِثَ النّبیّ لِیَهْدیَ النّاسَ .

پیامبر فرستاده شد تا مردم را راهنمایی کند

مقدمه

نکته :گاهی اوقات «لـِ»حرف ناصبه در اول جمله نیز میآید نباید با «لـِ» امر غایب اشتباه گرفت بهترین راه حل معنا کردن
عبارت میباشد.
لِـاَنجحَ فی المتحانِ،حاولتُ کثیراً

بسیار تلش کردم تا در امتحان پیروز شوم

نکته« :لِـ » حرف ناصبه به معنای «تا » میباشد.
3ـ «لـ» امر غایب  :کامل توضیح داده شد
4ـ «لَـ» تأکید که معمولً در جملتی میآید که در آن جمله« ،إنّ» وجود داشته باشد «لَـ» تأکید بعد از آن ،اسم می آید با
«لَـ» حرف جر که بر سر ضمیر می آید اشتباه نکنید « مثال:
﴿إنّ الَ لَذو فضَلٍ عَلَی الناّسِ ولکنّ اکثر الناس لیشکرونَ﴾
بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ،ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.
دومین مورد از ادوات جازمه  ،ادات جازمه دوفعل میباشد که عبارتند از « إنْ ـ مَنْ ـ مَا »
توجه  :نام دیگر ادوات جازمه دو فعل ادوات شرط میباشد که در صفحات قبلی کامل توضیح داده شد.
لِلطّالِبِ فی مَحضَر الْمُعَلّمِ آدابٌ،مَن یَلْتَزِمْ بِها یَنجَحْ؛

دانش آموز در پیشگاه معلم آدابی دارد هرکس به آن ها پایبند باشد موفق می شود
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مَعانِی الْافعالِ النّاقِصَةِ (فعل های کمکی)
به فعل های پرکاربرد «کانَ ،صارَ ،لَیسَ و أَصْبَحَ » افعال ناقصه میگویند.
افعال ناقصه بر سر جمله اسمیه میآیند که مبتدا را به عنوان اسم خود مرفوع میکنند وخبر مبتدا را به عنوان خبرافعال ناقصه
منصوب میکنند در این صورت دیگر مبتدا وخبر مبتدا در کار نیست
الطالبَةُ ناجحةٌ
مبتدا

کانتِ
افعال ناقصه

خبر مبتدا

ناجحةً

الطالبةُ

خبر افعال ناقصه ومنصوب

اسم افعال ناقصه ومرفوع

توجه :اگر از ما بپرسند عبارتی که در آن افعال ناقصه وجود دارد فعلیه در نظر بگیریم یا اسمیه می توان آن عبارت را هم
فعلیه در نظر گرفت وهم اسمیه ولی برای دوره دبیرستان آن را فعلیه در نظر بگیریم بهتر است
اسم افعال ناقصه دقیقا همانند فاعل ونایب فاعل سه نوع میباشد.
1ـ اسم ظاهر مرفوع  :اگر بعد از افعال ناقصه یک اسم مرفوع بیاید به آن اسم مرفوع ،اسم افعال ناقصه از نوع اسم ظاهر می گویند ؛مثال

لَیسَ
افعال ناقصه

مُتَکَاسِلِینَ

الطُلّابُ
اسم افعال ناقصه ومرفوع از نوع اسم ظاهر

خبر افعال ناقصه ومنصوب

 2ـ ضمیر متصل :هرگاه یکی از ضمیر های (وانتی)« ا ـ و ـ نَ ـ تَ ـ تِ ـ تُ ـ تما ـ تم ـ تنّ ـ ی ـ نا» مستقیما به یکی
از افعال ناقصه متصل شده باشند به این ضمیر ها اسم افعال ناقصه از نوع ضمیر متصل میگویند .
کانُـــوا یَأمُرُونَ اَهلَهُم بِالخَیرِ

خانواده اش را به نیکی دستور می داد  //کُنتُم مُعَلّمِینَ

اسم افعال ناقصه ومرفوع از نوع ضمیر متصل

شما معلم بودید

اسم افعال ناقصه ومرفوع از نوع ضمیر متصل

3ـ ضمیر مستتِر  :اگر اسم افعال ناقصه از دو نوع قبلی نباشد می گوییم اسم افعال ناقصه از نوع ضمیر مستتِر میباشد
الْبابُ

کانَ

مُغْلَقاً

افعال ناقصه واسم آن ضمیر مستتِر

طَبِیبَةً

سأکونُ

افعال ناقصه واسم آن ضمیر مستتِر

خبر افعال ناقصه  :کلمه ای است که در مورد اسم افعال ناقصه گزارش می دهد .
خبر افعال ناقصه همانند دیگر خبر ها سه نوع میباشد
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1ـ خبر مفرد  :هرگاه بعد از افعال ناقصه یک اسم منصوبی با نشانه های ( ـَـ ،ـًـ  ،ـَ یـــنِ  ،ـِ یــنَ  ،اتِ ـ اتٍ) دیده شود به
آن اسم منصوب که معنای جمله با این اسم منصوب کامل میشود خبر افعال ناقصه از نو ع مفرد میگویند .
لَیسَ
افعال ناقصه

کانتِ
افعال ناقصه

الطُلّابُ
اسم افعال ناقصه ومرفوع از نوع اسم ظاهر

المُمَرّضَاتُ فی هذه الیامِ
اسم افعال ناقصه ومرفوع از نوع اسم ظاهر

مُتَکَاسِلِینَ
خبر افعال ناقصه ومنصوب از نوع مفرد

سَاهِراتٍ عَلَی المَرضَی
خبر افعال ناقصه ومنصوب از نوع مفرد

2ـ خبر جمله  :اگر بعد از افعال ناقصه جمله ای (فعلیه ـ اسمیه ) بیاید و معنای جمله را کامل کند به این جمله خبر افعال
ناقصه از نوع جمله میگویند .
کانَ
افعال ناقصه

کانَ
افعال ناقصه

قَد سَمِعَ

الطّالِبُ
اسم افعال ناقصه ومرفوع از نوع اسم ظاهر

خبر افعال ناقصه ومنصوب از نوع جمله فعلیه

بَابُــــه مُغلِقٌ

المَسجِدُ

خبر افعال ناقصه ومنصوب از نوع جمله اسمیه

اسم افعال ناقصه ومرفوع از نوع اسم ظاهر

نکته  :اگر بعد از اسم افعال ناقصه یک اسم دیگری آمده باشد وبه این اسمِ دوم ضمیری متصل شده باشد که این ضمیر به
اسم اول باز گردد می گوییم خبر از نوع جمله اسمیه محسوب می شود مانند مثال بال ؛ یه مثال دیگر
کانتِ
افعال ناقصه

اوضاعُــــها خطِرةٌ

المقابرُ

خبر افعال ناقصه ومنصوب از نوع جمله اسمیه

اسم افعال ناقصه ومرفوع از نوع اسم ظاهر

3ـ خبر جارّ ومجرور  :اگر بعد از افعال ناقصه جار ومجروری بیاید وآن جار ومجرور معنای جمله را کامل کند به آن جار
ومجرور خبر افعال ناقصه از نوع جار ومجرور می گویند .
لَیسَتِ
افعال ناقصه

المَجَلَةُ
اسم افعال ناقصه ومرفوع از نوع اسم ظاهر

فِی المِحفَظَةِ
خبر افعال ناقصه ومنصوب از نوع جارّ ومجرور

نکته :نام دیگر جار ومجرور شبه جمله می باشد البته در عربی هرچه معنی قید فارسی بدهد به آن شبه جمله میگویند
نکته  :خبر شبه جمله میتواند بر خوداسمِ افعال ناقصه مقدم بشود وقتی که معنای جمله با آن جار ومجرور کامل بشود
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لَیسَت
افعال ناقصه

فِی المِحفَظَةِ
خبر افعال ناقصه ومنصوب از نوع جارّ ومجرور

مَجَلَةٌ
اسم مؤخرافعال ناقصه ومرفوع از نوع اسم ظاهر

در میان افعال ناقصه « کان» از اهمیت بیشتری برخوردار است و مورد توجه طراحان قرار میگیرد
کان چند معنا دارد:
1ـ به معنای «است »؛ هرگاه بعد از آن لفظ « ال» بیاید یا در جمله قرینه ای باشد که نشان دهندهی زمان حال باشد مثال:
﴿ کَانَ الُ غَفوراً رَحیماً )

خداوند بسیار آمرزنده ومهربان است

 //کانت الرضُ مخضرةً فی الربیع

2ـ به معنای « داشت» هرگاه بعد از آن مستقیما « لِـَ ـ عندَ ـ لَدَی ـ هناکَ » آمده باشد
کانَ لی خاتَمُ فِضّةٍ.

کانَ عِنْدی سَریرٌ خَشَبیّ.

انگشتری نقره ای داشتم.

تختی چوبی داشتم.

 3ـ کانَ به عنوانِ «فعل کمکی سازندة معادل ماضی استمراری »است  ،هرگاه بعد از «کان» فعل مضارعی بیاید و آن فعل
مضارع معنای جمله را کامل کند آن فعل مضارع معادل ماضی استمراری فارسی است ؛مثال :کانوا یسَمَعونَ :می شنیدند.
4ـ کانَ به عنوانِ «فعل کمکی سازندة معادل ماضی بعید » ،هرگاه بعد از «کان» فعل ماضی بیاید و آن فعل ماضی معنای
جمله را کامل کند آن فعل ماضی معادل ماضی بعید فارسی است مثال:
«کانَ الطّالِبُ سَمِعَ » و «کانَ الطّالِبُ قَد سَمِعَ »به این معناست«:دانش آموز شنیده بود ».
5ـ هرگاه خبر افعال ناقصه اسم مفعول باشد می تواند معادل ماضی بعید مجهول فارسی بدهد.
کانَ الطفلُ مَضرُوبَاً

کودک زده شده بود

 //کان الجندیّ مجروحاً

6ـ در غیر موارد بال «کان» به معنای «بود »؛ مثال :کانَ الْبابُ مُغْلَقاً.

سرباز زخمی شده بود

در بسته بود /.در بسته شده بود

مضارع کانَ «یَکونُ » به معنای «می باشد » و امر آن «کُنْ » به معنای «باش » است.
صرف «کان» در چهارده صیغه فعل ماضی
هوکَانَ ـ هما کَانَا ـ هم کَانُوا ـ هی کانَت ـ هما کَانَتَا ـ هنّ کُنّ ـ انتَ کُنتَ ـ انتما کُنتُمَا ـ انتم کُنتُم ـ انتِ کُنتِ ـ انماکُنتُمَا ـ
انتنّ کنتُنّ ـ أنا کُنتُ ـ نحنُ کنّا
صرف فعل «کان» در چهارده صیغه مضارع
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هو یَکُونُ ـ هما یَکُونَانِ ـ هم یَکُونُونَ ـ هی تَکُونُ ـ هما تَکُونَانِ ـ هنّ یَکُنّ ـ انتَ تَکُونُ ـ انتماتَکُونانِ ـ انتم تَکُونُونَ ـ انتِ
تَکونِینَ ـ انتما تَکُونَانِ ـ انتنّ تَکُنّ ـ أناأَکُونُ ـ نحنُ نَکُونُ
صرف فعل «کان» در امر مخاطب
أنتَ کُنْ ـ انتما کُونَا ـ انتم کُونُواـ انتِ کُونِی ـ انتماکُونَا ـ انتنّ کُنّ
توجه  :صیغه شش ماضی یعنی (هنّ) وصیغه شش امر مخاطب یعنی( انتُنّ )دقیق همانند هم نوشته می شود فقط در جمله
تشخیص داده می شوند.
صارَ و أَصْبَحَ به معنای «شد » هستند .مضارع صارَ «یَصیرُ » و مضارعِ أَصْبَحَ «یُصْبِحُ » است
﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾

از آسمان آبی را فرو فرستاد و زمین سرسبز می شود.

نَظّفَ الطّلّابُ مَدرَسَتَهُم ،فَصارَتِ الْمَدرَسَةُ نَظیفَةً.

دانش آموزان مدرسه شان را تمیز کردند و مدرسه تمیز شد.

لَیْسَ یعنی «نیست »؛ مثال
﴿...یَقولونَ بِأفْواهِهِم ما لَیْسَ فی قُلوبِهِم وَ الُ أعلمُ بِما یَکْتُمونَ﴾
با دهان هایشان چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست و خدا به آنچه پنهان می کنند داناتر است.
نکته :لیس فقط یک شکل دارد و آن هم خود لیس است نه مضارع دارد ونه امر ونه مصدر یعنی فقط فعل ماضی آن کاربرد
دارد
نکته  :زمانی أصبح جزء افعال ناقصه به حساب میآید که به شکل ثلثی مزید در باب إفعال باشد پس صَبَحَ از افعال ناقصه نیست

نکته :تمام افعال ناقصه که خوانده ایم به جز لیس مصدر دارند
کانَ مصدرش

کَوْن

صَیْر

صار مصدرش
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أصْبَحَ مصدرش

إصْباح

پایه دوازدهم

معانی حروف مشبهة بالفعل
به حرف های «إنّ  ،أَنّ  ،کَأَنّ  ،لکِنّ  ،لَیْتَ  ،لَعَلّ» حروف مشبهة بالفعل می گویند
معنی هریک از حروف مشبهة بالفعل
توجه  :تمام حروف مشبهة بالفعل بر روی حرف آخرشان تشدید وجود دارد به جز «لیتَ»
1ـّإنّ  :تمام جملة پس از خود را تأکید می کند و به معنای «قطعاً ،همانا ،به درستی که ،بی گمان  ،بدون
شک ،به تأکید ،یقیناً ،حتماً » می باشد .
﴿ إنّ الَ ل یُضیعُ أجرَ المُحسِنینَ﴾

بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.

نکته  :اگر در تست های چهار جوابی «إنّ»ترجمه نشده باشد دلیل برنادرست بودن گزینه مورد نظر نمی باشد
2ـ أنَّ  :به معنای «که » است و دو جمله را به هم پیوند می دهد؛ مثال:
﴿ قالَ أعلَمُ أنّ الَ عَلَی کُلّ شَیءٍ قَدیرٌ﴾ گفت می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.

بعد از حرف جر «،أنَّ » می آید

عَلَی أنَّهم

نکته « :أنّ» برای اتصال وارتباط میان دوجمله می آید باید در ترجمه حرف ربط «که» در نظر گرفته شود.

نکته :می توان قبل از «أنّ» حرف جر «لـِ» استفاده کرد در این صورت هر دو حرف یعنی «لِأنّ » به معنای «زیرا،
برای اینکه » است و تعلیل وعلت را می رساند ؛ مثال:
پرسش :لِماذا ما سافَرْتَ بِالطّائِرَةِ؟ چرا با هواپیما سفر نکردی؟
جواب  :لِانّ بِطاقَةَ الطّائِرَةِ غالیَةٌ .زیرا بلیت هواپیما گران است
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3ـ کَأَنّ  :به معنای «گویی » و «مانند »« مثل اینکه» «انگار که» است؛ مثال:
کَأَنّ إرضاءَجَمیعِ النّاسِ غایَةٌ لتُدْرَکُ گویی خشنود ساختن همة مردم ،هدفی است که به دست آورده نمی شود.
﴿ کأنّهُنّ الْیاقوتُ وَ الْمرجانُ ﴾

آنان مانند یاقوت و مرجان اند.

نکته «:کأنّ»از نظر معنی دقیقا مانند حرف جر«کَ»می باشد یعنی هردو بیانگر«تشبیه ومشابهت وتشابه» هستند

توجه«ّ:کأنّ»ّراّباّ«کان»ّکهّازّافعالّناقصهّاستّاشتباهّنگیرید ّ
کنّ»ّبه معنای « ولی » و برای کامل کردن پیام و بر طرف کردن ابهام جمله قبل از خودش است؛ مثال
4ـّ« ٰل ِ

﴿إنّ الَ لَذو فضَلٍ عَلی الناّسِ وَلکِنّ أکثَرَ الناّسِ ل یشکرونَ﴾
بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ،ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.

نکتهٰ « :1ل ِکنّ» بیشتر اوقات در وسط جمله می آید ـ برای کامل کردن پیام جمله قبل از خود ـ بر
طرف کردن ابهام جمله قبل از خودش به کار می رود
کنّ» از حروف عطف است
نکته :2نباید « ٰل ِکنّ» را با « ٰل ِکنّ» که حرف آخر آن ساکن است اشتباه گرفت« ٰل ِ
نکته : 3نباید «لکِنّ » را با ضمیر «لکُنّ » اشتباه گرفت که فقط در جمله تشخیص داده می شوندّ

 5ـ لَیتَ :به معنای«کاش»«کاشکی»بیانگر آرزوست و به صورت«یا لَیتَ» هم به کار می رود؛
مثال﴿ :وَ یَقولُ الْکافِرُ یا لَیتَنی کُنْتُ تُراباً﴾ ← وکافر می گوید :ای کاش من خاک بودم!
نکته  « :لَیتَ » بیانگر «تَمَنِیّ» «اُمنیة » که هردو به معنی آرزو هستند  ،می باشد این آرزو ،احتمال دارد
تحقق پیدا کند یا تحقق پیدا نکند
لَیتَ الشَبَابَ یَعُودُ یَومَاً

فَأُخبِرَهُ بِمَا فَعَلَ المَشِیبُ

کاش جوانی روزی باز گردد در این صورت به چیزی که پیری انجام داده او را باخبر می کنم

نکته :اگر بعد از«لیتَ»فعل ماضی بیاید می توان آن فعل ماضی را به چند صورت زیرترجمه کرد

102

1ـ به شکل ماضی استمراری فارسی لیتَ التلمیذَ نجح فی المتحانِ ←کاش دانش آموز در امتحان موفق می شد

 2ـ به شکل ماضی بعید فارسی لیتَ التلمیذَ نجح فی المتحانِ ← کاش دانش آموز در امتحان موفق شده بود
3ـ به شکل مضارع التزامی فارسی لیتَ التلمیذَ نجح فی المتحانِ←کاش دانش آموزدر امتحان موفق بشود
نکته :اگر بعد از «لیتَ» فعل مضارع بیاید آن فعل مضارع به شکل مضارع التزامی فارسی ترجمه می شود

﴿قِیلَ ادْخُلِ الْجَنّةَ قالَ یالَیتَ قَوْمی یَعْلَمونَ بِما غَفَرَ لی رَبّی وَ جَعَلَنی مِنَ المُکْرَمینَ﴾
گفته شد وارد بهشت شو گفت ای کاش قوم من بدانند ......
6ـّلَعَلّ  :به معنی «شايد » و «اميد است »؛ مثال:
﴿إنّا جَعَلْناهُ قُرآناً عَرَبیّاً لعلَکَم تَعْقِلونَ ﴾
بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم امید است شما خردورزی کنید.
نکته :1لَعَلّ بیانگر «تَرَجِی» است که به معنی همان امید است  ،می باشد
نکته  « :2لَعَلّ » از نظر معنی مترادف با « عَسَی ـ رَجَا ـ رُبّما» می باشد
نکته :3اگر بعد از « لَعَلّ» فعل مضارع بیاید آن فعل مضارع به شکل مضارع التزامی فارسی ترجمه می شود
لعلَّ التلمیذَ یَنجَحُ فی المتحانِ

←

امید است دانش آموز در امتحان پیروز بشود
کاربرد حروف مشبهة بالفعل

تمامی این حروف برسر جمله اسمیه می آیند یعنی بر سر مبتدا وخبر وارد می شوند در این

صورت نمی گوییم مبتدا وخبر بلکه می گوییم اسم وخبرِ حروف مشبهة بالفعل
الطالبةُ
مبتدا

ناجحةٌ
خبرِ مبتدا

إنّ

الطالبةَ

ناجحةٌ

حرف مشبهة بالفعل

اسمِ إنّ

خبرِ إنّ
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نکات مربوط به حروف مشبهة بالفعل
1ـ بعد از حروف مشبهة بالفعل مستقیما اسمِ منصوب (ــَ  ،ینِ ،ینَ ،اتِ) یا ضمیر متصل (ـه ،ـهما ،ـهم،ـها ،
ـهنّ ،ـکَ ،ـکما ،ـکم ،ـکِ ،ـکنّ ،ـی ،ـنا ) می آید.

﴿إنّ الَ یُحِبّ الّذینَ یُقاتِلونَ فی سَبیلِهِ صَفّاً کأنّهُم بُنْیانٌ مَرْصوصٌ﴾
2ـ خبرِ حروف مشبهة بالفعل دقیقا همانند خبر مبتدا سه نوع است
الف) خبر مفرد

ج) خبر جار ومجرور(شبه جمله)

ب) خبر جمله

توضیح خبر مفرد:
هرگاه بعد از حروف مشبهة بالفعل یک اسم مرفوع (ــُـ ،ــٌـ  ،انِ  ،ونَ ،اتٌ ) قرار بگیرد می گوییم خبر حروف

مشبهة بالفعل از نوع مفرد است پس در هر جا نام خبر مفرد را شندید یعنی یک اسم مرفوع یا منصوب
إنّ المدرسةَ مفتوحةٌ  //لعلَ الطالباتِ حاضراتٌ  //کأنّ المعلمَنِ حاضرانِ  //کأنّهُم بُنْیانٌ مَرْصوصٌ
خبرِ مفرد

خبرِ مفرد

خبرِ مفرد

خبرِ مفرد

توضیح خبرِ جمله فعلیه:
هرگاه بعد از حروف مشبهة بالفعل یک فعل قرار بگیرد به آن یک فعل خبر از نوع جمله می گویند
﴿إنّ الَ یُحِبّ الّذینَ یُقاتِلونَ فی سَبیلِهِ صَفّاً // ﴾ ...

لیتَ التلمیذَ نَجَحَ فی المتحا ِن
خبرِجمله

خبرِجمله

نکته :ممکن است خبر از نوع جمله اسمیه نیز باشد در این صورت بعد از اسمِ حروف مشبهة بالفعل یک اسم
می آید که به آن یک اسم ضمیری متصل شود که به اسم حروف مشبهة بالفعل باز گردد مثال:
کأنّ المدرسةَ بابُــها مفتوحٌ
خبر ازنوع جمله اسمیه
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توضیح خبر جارومجرور:
اگر بعد از حروف مشبهة بالفعل جارومجروری بیاید وآن جار ومجرور معنای جمله را کامل کند به آن جار
ومجرور خبر می گویند لیتَ الطلبَ فی المدرسةِ
خبر از نوع جار ومجرور

نکته :گاهی اوقات خبرِ جار ومجرور مستقیما بعد از حروف مشبهة بالفعل می آید در این صورت بعد از جار
ومجرور یک اسم نکره (ـًـ ین ـ اتٍ) می آید که به جار ومجرور خبر مقدم می گویند وبه اسم نکره اسم مؤخر
حروف مشبهة بالفعل می گویند مثال :إنّ فی البیتِ تلمیذًا

کأنّ علی الشجرة عصفورینِ

درکجا باید از« إنّ» استفاده کرد ؟
1ـ در ابتدای جمله ؛ مثال :إنّ الَ علیمٌ
2ـ بعد از منادا ؛مثال  :اللهمّ إنّک تعلمُ ما فی صدورنا

3ـ بعدا ز «قال ،یقول  ،قل ،قَول» ؛ مثال :یقول ال تعالی فی کتابه الکریم إنّ محمداً رسولُ الِ
نکته :اگر مستقیما «ما» به حروف مشبهة بالفعلی متصل شده باشد حروف مشبهة بالفعل را از کار می اندازد
یعنی دیگر نمی گوییم اسم وخبر حروف مشبهة بالفعل در این صورت ممکن بعد از «ما» جمله اسمیه یا جمله
فعلیه قرار بگیرد وبه خود «ما» مای کافه یعنی بازدارنده از عمل می گویند؛مثال:
إنّما الناسُ لم ولبٍ

← مردم فقط از یک پدر ومادرند

إنّما یرید الُ لیذهب عنکم الرجسَ ← فقط ال می خواهد تا پلیدی را از شما بزداید
نکته :ممکن است بعد از « إنّ» یک «لَـ» بر سر خبرش بیاید که به آن «لَـ» تأکید یا «لَـ» خبر « إنّ» می گویند
« إنّ» الطالبَ لَـحاضرٌ

مواظب باشید با «لَـِ» حرف جر اشتباه نکنید
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انواع «ل»

1ـ «ل» ی نفی جنس  :بعد از آن اسم منصوب (ـَـ) می آید ؛ مثال :ل کَنْزَ أغْنی مِنَّّقَناعَةِ.
شرایط جمله هایی که در آن «ل» ی نفی جنس وجود دارد
الف :بعد از آن مستقیما «اسم» قرار می گیرد .
ب :اسم بعد از آن هرگز « الـ» نمی گیرد.
ج :اسم بعد از آن هرگز «تنوین ـًـ » نمی گیرد.
د :هرگز بعد از «ل» ی نفی جنس مستقیما جار ومجرور نمی آید
هـ :جمله هایی که در آن ها «ل» ی نفی جنس وجود دارد از نوع اسمیه به حساب می آیند
و :اگر قبل از «ل» ی نفی جنس حرف جرّی بیاید دیگر آن را «ل» ی نفی جنس در نظر نمی گیریم واسم بعد
از «ل» در این صورت مجرور است یعنی دیگر به آن «ل» نفی جنس نمی گوییم؛مثال:
العالِم بِـل عملٍ کشجرٍ بِل ثمرٍ
ز :خبرِ «ل» ی نفی جنس دقیقا همانند دیگر خبرها سه نوع است
1ـ مفرد 2ـ جمله فعلیه 3ـ جار ومجرور
ح :در ترجمه «ل» ی نفی جنس از «هیچ (اصلً) ..............................نیست (وجود ندارد)» استفاده می کنیم
نکته  « :ل »ی نفی جنس از نظر معنی مترادف با « ما مِن  ».....می باشد
نکته :بعد از لی نفی جنس هرگز اسم معرفه قرار نمی گیرد
نکته  :اسم بعد از «ل»ی نفی جنس را نکره در نظر بگیرید هرچند تنوین ندارد ل علمَ لنا
2ـ «ل »ی جواب به معنای «نه » در پاسخ به «هَلْ » و « أ » می آید مانند
أ أنَتَ مِن بجُنورد؟ ل ،أنَاَ مِن بیرجَند.
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3ـ لی نفی مضارع مانند ل یَذْهَبُ :نمی رود.
4ـ لی نهی مانند ل تذْهَبْ :نرو.
نکته :هرگاه لی نهی قبل از صیغه های غایب ومتکلم بیاید خود لی نهی به معنی «نباید »می باشد؛ مثال:
ل یَحزُنکَ قَو ُلهُم

نباید گفتارشان تو را اندوهگین سازد

نکته :لی نهی در ظاهر فعل مضارع تغییر ایجاد می کند اما لی نفی هیچ تغیری ایجاد نمی کند

نکته :1شکل های فعل جمع مؤنث در تمام حالت دقیقا مثل هم نوشته می شود فقط در جمله تشخیص داده
می شوند ؛مثال:

ل تجمعنَ «ل» می تواند هم نهی باشد هم منفی

نکته :2نام های دیگر لی نهی ـ عامله ـ ناهیه ونام های دیگر لی منفی ـ نافیه ـ نفی ـ غیر عامله می باشد

نکته :نام های دیگر لی نفی جنس « عامله ـ ناسخه ـ أکثر تأثیراً ـ اشدّ تأثیراً» می باشد
5ـ لی عطف  :میان دو اسم قرار می گیرد وبه معنای «نه» می باشد ← أدرُسِ العربیةَ ل الفارِسیةَ

سر تیترهای حروف مشبهة بالفعل که در سوالت کنکور مورد توجه هستند
عیّن ما فیه من الحروف المشبّهة بالفعل [إنّ ،أنّ ،کأنّ ،لکنّ ،لیتَ ،لعلّ]
 عیّن حرفاً جاء للتّأکید ️⬅[إنّ] عیّن عبارةً أُکّدَ معناها ️⬅[إنّ] عیّن حرفاً یُؤکّد مضمون الجملة ️⬅[إنّ] -عیّن حرفاً یرتبطُ بین الجُملتین ️⬅[أنّ]
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 عیّن حرفاً جاءَ للرّبطِ بینَ الجُملتَین ️⬅[أنّ] عیّن حرفاً جاء للتعلیل ️⬅[معمولً فَإنّ بعد از فعل طلبی (امر و نهی) و لنّ]عیّن حرفاً جاءَ للتّشبیه ️⬅[کأنّ] عیّن حرفاً جاءَ للتّردید ️⬅ [کأنّ] عیّن حرفاً جاءَ للتّمنّی ️⬅[ لیت] عیّن حرفاً جاءَ للتّرجّی ️⬅[لعلّ] عیّن حرفاً یُکمّل مقصود الجملة ️⬅[لکنّ] عیّن حرفاً جاءَ لرفع البهام عن ما قبله ️⬅[لکنّ] عیّن الکلمة الّتی تُکمّلُ جملةَ ما قبلها ️⬅[لکنّ] عیّن الکلمة الّتی ترفع البهام عن جملة ماقبلها ️⬅[لکنّ] عیّن حرفاً یُغیِّرُ معنی الفعل ️⬅[لیت و لعلّ] عیّن ما ل ترجو وقوعه ️⬅[لیت] عیّن ما ل یُمکِنُ وقوعه ️⬅[لیتَ] -عیّن العبارةَ الّتی تدلّ علی الرّجاء لوقوعِ الفعل ️⬅[لعلّ]
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اَلْحال) قید حالت(
برخی کلمات در جمله ،حالتِ یک اسم راهنگام وقوع فعل نشان می دهند.به چنین کلماتی درفارسی
«قید حالت » و در عربی «حال » می گوییم
رَأیتُ الوَلدَ ،مَسرورا ← ً.پسر را خوشحال دیدم.
ذهَبتِ البْنتُ ،فَرِحَةً ← .دختر با خوشحالی رفت
اشِتْغَلَ «مَنصورٌ» فِی الْمَزرَعَةِ نَشیطاً ← .منصور فعالنه در مزرعه کار کرد
← قاسم را می بینم در حالی که بین دو درخت نشسته است

أُشاهِدُ قاسِماً وَ هوَ جالِسٌ بَیْنَ الشّجَرَتَینِ.
رَأَیْتُ الْفَلّاحَ وَ هوَ یَجْمَعُ الْمَحصولَ.

← کشاورز را دیدم در حالی که محصول جمع می کرد

نکته  :اگر فعل جمله حالیه مضارع باشد و فعل اول جمله ماضی باشد آن فعل مضارع را به شکل ماضی
استمراری فارسی ترجمه می کنیم
ماضی  +جمله حالیه  +فعل مضارع ← ماضی استمراری فارسی
حال در زبان عربی معمول به دو شکل دیده می شود
1ـ حال مفرد

2ـ حال جمله

حال مفرد :اسمی است منصوب و معمول نکره که بر وزن «اسم فاعل ـ اسم مفعول ـ فَعِیلً ـ ،فَعِلً» می آید که
حالت  ،کیفیت  ،و چگونگی فاعل و مفعول ونایب فاعل و .....را بیان می کند ،
وَقفَ المُهندِسُ الشّابّ فِی المَصْنع مُبْتَسِماً ﴿...و خُلِقَ النسانُ ضَعیفاً﴾

ذهبتِ الطالبَةُ فرِحةً

نکته  :نشانه های منصوب در حال مفرد عبارتند از :
1ـ تنوین نصب «ـــًــــ » بر روی حرف آخِر اسم در مُبْتَسِماً
2ـ «ـَـ ینِ» در آخر اسم مثنی مثل مُبْتَسِمَینِ
3ـ« ـِـ ینَ» در آخر جمع مذکر سالم مثل مُبْتَسِمِینَ
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و فرِحةً و ضَعیفاً

4ـ «اتٍ» در آخر جمع مؤنث سالم مثل مبتسماتٍ
توجه  :هر حالی صاحب حالی(مرجع حال ـ ذو الحال) دارد
نکته :صاحب حال(مرجع حال ـ ذو الحال) برخلف خودِ حال باید معرفه باشد
توجه  :صاحب حال(مرجع حال ـ ذو الحال) قبل از خودِ حال می آید
نکته  :صاحب حال(مرجع حال ـ ذو الحال) می تواند در یکی از نقش های «فاعل ـ مفعول ـ نایب فاعل ـ و»....
ظاهر شود
توجه  :قبل از حال حتما باید فعلی (ماضی ـ مضارع ـ امر )وجود داشته باشد
نکته :حال بایدازدونظر جنس(مذکر ومؤنث)وتعداد (مفرد ـ مثنی ـ جمع) با صاحب حال(مرجع حال ـ ذو الحال)
همخوانی داشته باشد

وَقفَ المُهندِسُ الشّابّ فِی المَصْنع مُبْتَسِماً
مرجع حال

وَقفَتِ المُهندِسةُ الشّابّةُ فِی المَصْنع مُبْتَسِمةً

//

حال مفرد ومنصوب

حال مفرد ومنصوب

مرجع حال

هذانِ الْولدانِ قامَا بِجَوْلَةٍ عِلْمیّةٍ فِی الْانتِرنِت مُبْتَسِمَینِ  /هاتانِ الْبِنتانِ قامَتا بِجَوْلَةٍ عِلْمیّةٍ فِی الْانتِرنِت مُبْتَسِمَتَینِ.
مرجع حال

حال مفرد ومنصوب

اللّاعِبونَ الْایرانیّونَ رَجَعوا مِنَ الْمُسابَقَةِ مُبْتَسِمینَ.
مرجع حال

//

حال مفرد ومنصوب

حال مفرد ومنصوب

مرجع حال

اللّاعِبات الْایرانیّات رَجَعنَ مِنَ الْمُسابَقَةِ مُبْتَسِماتٍ.
مرجع حال

نکته :اگر صاحب حال جمع غیر انسان باشد باید حال را به شکل مفرد مؤنث بیاوریم

لمَّا رَجَعَ النّاسُ ،شاهَدوا أصْنامَــهُم مُکَسّرَةً

اِشتَرَی الوَالِد المَلبِسَ القدیمةَ نظیفَةً

//

صاحب حال حال مفرد ومنصوب

صاحب حال حال مفرد ومنصوب

نکته  :نباید خبر افعال ناقصه که منصوب می باشند با حال مفرد اشتباه گرفت ؛ مثال
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حال مفرد ومنصوب

کان الٌ سمیعاً « سمیعا» خبر افعال ناقصه است نه حال هرچند نشانه های حال مفرد را دارد نباید فراموش کرد
که خبر افعال ناقصه نیز مانند حال مفرد ،منصوب است

نکته : 1نباید مفعول دوم را با حال مفرد اشتباه گرفت برخی فعل ها دارای دومفعول هستند که مفعول دوم آن
ها شبیه به حال می باشد
أعطی المدیرُ التلمیذَ جائزةً ،جائزةً در این عبارت مفعول دوم است زیرا فعل أعطی نیاز به دو مفعول دارد
نکته : 2نباید صفت مفرد در حالت منصوب را با حال اشتباه گرفت در صفت مفرد موصوفش نکره ومنصوب
است اما در حال ،مرجع حالش معرفه است؛ مثال:
شاهدتُ الطفلَ مسروراً (حال مفرد)

شاهدتُ طفلً مسروراً (صفت مفرد) //

نکته :3در جواب اسم پرسشی «کیفَ» از حال استفاده می کنیم.
نکته :4اگر«کَیفَ»قبل از فعلی به جز افعال ناقصه (کان ـ صار ـ لیس ـ اصبح)ذکر شود حال محسوب می شود.
کیف تَذهَبُونَ الی المنزل أیّهَا التَلمِیذُ .

←

ای دانش آموزان چگونه به مدرسه می روید

نکته  :معمولحال مفرد در آخر جمله می آید وباید منصوب باشد
حال جمله:گاهی قید حالت به صورت جملة اسمیّه همراه با حرف«واو حالیّه» و به دنبال آن یک ضمیر می آید؛
به چنین جمله هایی جمله حالیه اسمیه می گویند
﴿إنّما وَلیّکُمُ الُ وَ رَسُولُهُ وَ الّذینَ آمَنُوا الّذینَ یُقیمونَ الصّلةَ وَ یُؤْتونَ الزّکاةَ وَ هُمْ راکِعونَ﴾
نکته :1ضمیر منفصل بعد از «واو حالیّه » نقش مبتدا می گیرد
نکته  :2بعد از ضمیر منفصل که به دنبال «واو حالیّه » می آید خبر قرار می گیرد واین خبر ممکن است یک
اسم مرفوع باشد یا یک فعل باشد یا جار ومجرور باشد؛ مثال :
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أُشاهِدُ قاسِماً وَ هوَ جالِسٌ بَیْنَ الشّجَرَتَینِّ←در این جا « جالِسٌ» خبر است وباید مرفوع باشد
﴿وَ ل تَهِنوا وَ ل تَحْزَنوا وأنتُم العلونَ﴾←در این جا « العلَونَ » خبر است وباید مرفوع باشد
جَلسَ أعَضاء الْأسرةَ أمَامَ التّلْفازِ وَ هُم یشُاهِدونَ الحْجّاجَ فِی المَطار← .در این جا « یشُاهِدونَ » خبر است
جَلسَ أعَضاء الْأسرةَ أمَامَ التّلْفازِ وَ هُم فِی المَطار ←در این جا « فِی المَطار » خبر است

نکته :بعد از ضمیر منفصل در وسط جمله هرگز اسم منصوب قرار نمی گیرد پس جمله
أُشاهِدُ قاسِماً وَ هوَ جالِساً بَیْنَ الشّجَرَتَینِّ ← غلط است چون خبرِ مبتدا اگر اسم باشد باید مرفوع(ـٌـ ـ انِ ـ ونَ)باشد

نکته :ممکن است در وسط عبارتی« و  +قد  +فعل » دیده شود که به این جمله حالیه از نوع فعلیه می گویند
جَاءَ الرَسُولُ وقَد طَلَعَ الفجرُ

←

فرستاده شده آمد در حالی که سپسده دم طلوع کرده بود

نکته :گاهی اوقات در وسط جمله فعلی دیده می شود که مرجع آن فعل اسم معرفه می باشد وآن فعل قبلش
« و» نیامده است به این فعل نیز جمله حالیه از نوع فعلیه می گویند
أَرَی النّاسَ یَذْهَبونَ إلَی الْحَجّ
شاهدتُ أبی یَذهَب الی البیت

مردم را می بینم در حالی که به حج می روند
پدرم را دیدم در حالی که به خانه می رفت
روش تبدیل حال مفرد به جمله

1ـ جمله قبل از حال مفرد را بدون تغییر می نویسیم
2ـ با توجه به حال مفرد ضمیر منفصلی را می آوریم وقبل از ضمیر مننفصل«،و» قرار می دهیم سپس خود
حال را مرفوع می کنیم یا به فعل تبدیل می کنیم
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أَرَی النّاسَ یَذْهَبونَ إلَی الْحَجّ ← أَرَی النّاسَ وهم ذاهبونَ الی الحج  //أَرَی النّاسَ وهم یَذْهَبونَ إلَی الْحَجّ
فرق مرجع حال با صاحب حال
صاحب حال :یعنی کلماتی که نقش فاعل ومفعول ونایب فاعل دارند
مرجع حال :یعنی قبل از فعل وفاعل ومفعول ونایب فاعل اسم وجود داشته باشد واگر قبل از فاعل ومفعول
ونایب فاعل اسم وجود نداشت خود فاعل ومفعول ونایب فاعل را مرجع حال در نظر می گیریم
هذانِ الْولدانِ قامَــا بِجَوْلَةٍ عِلْمیّةٍ فِی الْانتِرنِت مُبْتَسِمَینِ
مرجع حال

صاحب حال

هاتانِ الْبِنتانِ قامَتــا بِجَوْلَةٍ عِلْمیّةٍ فِیالْنتِرنِت مُبْتَسِمَتَینِ.
مرجع حال

حال مفرد ومنصوب

صاحب حال

حال مفرد ومنصوب

انواع واو
1ـ واو حالیه  :در وسط جمله می آید وبعد از آن یک ضمیر منفصل (هو ـ هما ـ هم ـ هی ـ هما ـ هنّ ـ انتَ ـ
انتما ـ انتم ـ انتِ ـ انتما ـ انتنّ ـ انا ـ نحنُ) می آید
جَلسَ أعَضاء الْأسرةَ أمَامَ التّلْفازِ وَ هُم فِی المَطار
توجه :واو حالیه معنی در حالی که می دهد
جَلسَ أعَضاء الْأسرةَ أمَامَ التّلْفازِ وَ هُم فِی المَطار.
اعضای خانواده در برابر تلفزیون نشستند در حالی که آن ها در فرودگاه بودند
2ـ واو قسم  :در آغاز جمله می آید وبعد از آن فقط یک اسم کسره ـِـ دار همراه «الـ» قرار می گیرد وبه
معنی «سوگند به  »...می باشد والفجرِ ـ والِ ـ والعصرِ

← سوگند به زمانه

3ـ واو عطف(عاطفه)  :معمول میان دو اسم یا دو جمله قرار می گیرد وبه معنی همان « و» فارسی است
جاء محمد و امیرٌ

محمد و امیر آمدند

توجه  :به کلمه بعد از واو عطف «معطوف » می گویند در مثال بال «امیر» معطوف است

113

أُسلوبُ ا لِإسْتِثناءِ
به این جمله دقّت کنید.
حضَر الزمّلَاء فی صالةَ الِامتْحِانِ إلّ حامدِاً.

همشاگردی ها به جز حامد در سالن امتحان حاضر شدند.

کلمة «حامِداً » در جمله بال مُستَثنی« ،الزّمَلءُ » مستثنی مِنْهُ و «إلِاّ » ادات استثناء نامیده می شوند.
مستثنی یعنی«جدا شده از حکم ماقبل»وبه کلمه ای که مستثنی ازآن جدا شده است،مستثنی مِنه گفته می شود.
حضَر

فی صالةَالِامتْحِانِ

الزمّلَاء
مستثنی منه

الزّمَلءُ

فی صالَةِ الِامْتِحانِ

حضَروا

مستثنی منه

مثال دیگر :کُلّ شَیءٍ یَنْقُصُ بِالْانفاقِ
مستثنی مِنه

إلّاَ

إلّ

حامدِاً.

ادات استثناء

مستثنی

إلّ

حامدِاً.

ادات استثناء

مستثنی

الْعِلْمَ.
مستثنی

ادات استثناء

توضیح بیشتر در مورد استثناء
استثناء اسلوبی است که در آن «مستثنی منه» وجود دارد مثال:
حَلّ الطّلبُ مَسائِلَ الرّیاضیّاتِ إلّ مَسأَلَةً

چون « مستثنی منه » دارد اسلوب استثناء است

اسلوب استثناء دارای سه رکن است
1ـ مُستَثنَی مِنهُ

 2ـ ادات استثناء 3ـ مُستَثنَی

مُستَثنَی مِنهُ  :اسمی است جمع یا مثنی یا شبیه به جمع که قبل از « ادات استثناء » می آید .
«مُستَثنَی مِنهُ»می تواند نقش های گوناگون(فاعل ـ مفعول ـ نایب فاعل ـ مبتداو)...بگیرد یعنی خودِمُستَثنَی مِنهُ
نقش به حساب نمی آید.
توجه :شبیه به جمع یعنی اسم نکره ای که قبل از« إلّ »آمده وبا مستثنی هم خوانی دارد
نکته :جمله هایی که مثبت هستند بیشتر اوقات دارای اسلوب استثناء می باشند.
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نکته :اگر در جملتی « أحدٌ ـ أحدًا ـ شئٌ ـ شیئاً ـ نفسٌ ـ نفساً ـ کلماً ـ کلمٌ ـ قولً ـ قولٌ و »...قبل از
« ادات استثناء » آمده باشند می گوییم جمله دارای اسلوب استثناء می باشد وخود این کلمات مستثنی منه
در این عبارت کلماً مستثنی منه است

هستند مثال :ل تَقُل کلماً إلّ الحقّ

نکته :اگر قبل از« إلّ » یک اسم نکره بیاید می گوییم در جملت دارای «إلّ» اسلوب استثناء داریم
ادات استثناء  :به « إلّ» ادات استثناء می گویند
نکته :نباید«إلّ»ی ادات استثناء را با کلمات زیر اشتباه گرفت بعد از«إلّ» بیشتر اوقات اسم یا ضمیر منفصل می آید ؛

نکته« :ألّ» بعد از آن فعل قرار می گیرد ودر وسط جمله می آید مثال؛ ألّ نخافَ

نباید بترسیم

« أل» به معنی «هان ـ آگاه باش» بعد از آن بیشتر حرف قرار می گیرد ودر آغاز جمله می آید ؛ مثال:
ب
ل تطمئنُ القلو ُ
«أل» بذک ِر ا ِ

آگاه باش فقط با یاد خدا دل ها آرام می گیرد

مواظب باشید اگر در وسط جمله «وإلّ» دیده شود به هیچ عنوان جز ادات استثناء نمی باشد
مستثنی  :به کلمه ای که مستقیما بعد از « إلّ» می آید مستثنی می گویند.
مستثنی دو نوع است
1ـ مستثنی متصل (کامل ـ تام) اگر در عبارتی مستثنی منه وجود داشته باشد می گوییم مستثنی از نوع متصل است

حَلّ الطّلبُ مَسائِلَ الرّیاضیّاتِ إلّ مَسأَ لَةً
مستثنی منه

مستثنی متصل

نکته :مستثنی متصل همیشه منصوب (ـَـ ــًـ ینِ ـ ینَ ـ اتِ) است و مستثنی متصل همان اسلوب استثناء است
 2ـ مستثنی ناقص (مُفَرَغ)  :اگر در عبارتی مستثنی منه وجود نداشته باشد می گوییم مستثنی از نوع ناقص است

ما شاهدتُ فی المکتبة إلّ محمداً

محمداً مستثنی ناقص است چون قبل از إلّ مستثنی منه وجود ندارد

نکته :مستثنای ناقص در جمله های منفی ویا پرسشی می آید
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اگر در عبارتی بعد «إلّ» اسمی با علمت های « ـُ ٌ ،ـ ،انِ  ،ونَ» دیده شود حتما مستثنای ما از نوع ناقص است
؛مثال:

ما المالُ والبنونَ إلّ ودائعُ در این جا ودائع چون حرف آخرش ـُـ دارد مستثنای ناقص است

نکته :مستثنای ناقص همان اسلوب حصر است
نکته :اگر جمله قبل از إلّ ارکان اصلی جمله داشته باشد می گوییم مستثنای ما حتما از نوع متصل است یعنی
حتما مستثنی منه در جمله موجود است ؛مثال ← :ل تَعْلَمُ زَمیلتی اللّغَةَ الْفَرَنسیّةَ إلّ عَطیّةَ
نکته :اگر جمله قبل از إلّ ارکان اصلی جمله نداشته باشد می گوییم مستثنای ما حتما از نوع ناقص است یعنی
← ل تَعْلَمُ اللّغَةَ الْفَرَنسیّةَ إلّ عَطیّةُ

حتما مستثنی منه در جمله موجود نیست ؛مثال:

مبتدا یا خبر مقدم  :الکتاب
ارکان اصلی جمله اسمیه

مبتدا

خبرِ مبتدا یا مبتدای مؤخر:

 /فی المکتبة

مفيدٌ
خبرِ مبتدا

الکتاب

مفيدٌ

مبتدا

خبرِ مبتدا

خبرِ مقدم

 /فی المکتبة
خبرِ مقدم

طالبٌ
مبتدای مؤخر

طالبٌ
مبتدای مؤخر

فعل معلوم الزم
ار کان جمله فعليه معلوم
فاعل
الطالب من الصف إالّ عَلِيّاً

مثال :خرج
فعل معلوم الزم

فاعل

مستثنی متصل چون ارکان اصلی جمله قبل از إالّ آمده است

فعل معلوم متعدی
فاعل

ار کان جمله فعليه معلوم

مفعول
سَمِعَ

الزمالءُ

فعل معلوم متعدی فاعل

أصواتاً إالّ صوتَ البلبل
مفعول

مستثنای متصل چون ارکان اصلی جمله قبل از إالّ آمده است
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فعل مجهول
ار کان جمله فعليه مجهول
نائب فاعل
مثال :ال یُسمَعُ فی خارج البيتِ إالّ صوتُ الطفلِ
فعل مجهول

مستثنای ناقص چون صوتُ که نایب فاعل است بعد از إالّ آمده است

اسمِ افعال ناقصه  /خبر مقدم افعال ناقصه
افعال ناقصه
خبرِ افعال ناقصه  /اسم مؤخر افعال ناقصه
ما کان للمعلمِ

هدفٌ

إالّ

خبر مقدم افعال ناقصه اسم مؤخر افعال ناقصه

التعليمَ
مستثنای متصل چون قبل از إالّ ارکان اصلی آمده است

اسم حروف مشبهة بالفعل  /خبر مقدم حروف مشبهة بالفعل
حروف مشبهة بالفعل
خبرِ حروف مشبهة بالفعل  /اسم مؤخر حروف مشبهة بالفعل
فی البیت

مثال :کأنّ
حروف مشبهة بالفع ل

خبرِ مقدم حروف مشبهة بالفعل

أطفالً إلّ

ساروَ

اسم مؤخر حروف مشبهة بالفعل مستثنای متصل چون قبل از إالّ ارکان اصلی جمله آمده است

اسم ِال
الی نفی جنس
خبر ِال
مثال  :ال

الهَ إالّ

الی نفی جنس اسمِ ال

اهللُ
مستثنای ناقص چون قبل از إالّ ارکان اصلی نيامده است یعنی مستثنی منه وجود ندارد که همان خبر است حذف شده است
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أُسْلوبُ الْحَصْرِ
حصر با إلّ:
« إلّ » در «اسلوب حصر » برای استثناء نمی آید؛ بلکه برای «اختصاص و حصر » است.
« حصر » یعنی اختصاص دادنِ چیزی به کسی یا موضوعی؛ مانند:
«ما فازَ إلّاَ الصّادِقُ » .یعنی « جز راستگو موفّق نشد » .یا «تنها راستگو موفّق شد» .
اسلوب حصر همان مستثنای ناقص است یعنی مستثنی منه در جمله دارای إلّ حذف شده است

یادآوری :اگر اسم بعد از« إلّ» علمت های « ـُـ  ،ــٌـ  ،انِ  ،ونَ » آمده باشد  0/0100اسلوب حصر داریم ؛
مثال ← :ما حَفِظَ القَصیدَة إلّ کاظِمٌ ← فقط کاظم قصیده را حفظ کرد

نکته :اسلوب حصر بیشتردر جمله های منفی یا پرسشی می آید؛ مثال ← :هل العلمُ فی السلم إلّ فریضةٌ؟

نکته :1اگر بعد از « إلّ» جار و مجروری بیاید که آن جار ومجرور مختص به فعل قبل از« إلّ» باشد می
گوییم حتما در جمله اسلوب حصر وجود دارد مثال؛
مَا دَرَسَ العَقّادُ « إلّ» فِی المَرحَلَةِ اَلبتِدَائِیّةِ

← عقاد فقط در مرحله ابتدایی درس خواند

نکته « :2إنّما» نیز می تواند دارای اسلوب حصر باشد اگر در جمله ای «إنّما»وجود داشت دیگر «إلّ» نمی آید
تذکر :در کتاب های درسی دانستن دو نوع «إلّا» الزامی است
1ـ «إلّ»ی استثناء یعنی همان مستثنای کامل ؛ یعنی مستثنی منه قبل از «إلّ» وجود دارد
2ـ «إلّ»ی حصر یعنی همان مستثنای ناقص؛ یعنی مستثنی منه قبل از «إلّ» وجود ندارد
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مفعول مطلق
مفعول مطلق  :مصدری است منصوب « ـًـ ـَـ » هم ریشه با فعل قبل از خود
اسْتغَفَرْتُ الَ اسْتغِفارًا

اسْتغَفَرْتُ الَ اسْتغِفاراً صادِقاً

اسْتغَفَرْتُ الَ اسْتغِفارَ الصّالِحینَ

مفعول مطلق دو نوع است
1ـ مفعول مطلق تأکیدی

 2ـ مفعول مطلق نوعی (بیانی)

مفعول مطلق تأکیدی  :مصدری است منصوب « ـًـ » هم ریشه با فعل قبل از خود که برای 1ـ تأکید 2ـ رفع
ابهام 3ـ رفع شک وتردید 4ـ اهتمام وتوجه وعنایت به فعل قبل از خود می آید
اسْتغَفَرْتُ الَ اسْتغِفارًا ← از خدا بی گمان آمرزش خواستم
به مصدر «اِسْتِغْفاراً»در جمله بال«مفعول مطلق تأکیدی»گفته می شود چون هم ریشه با فعل اسْتغَفَرْتُ می باشد
و در ترجمه فارسیِ آن از قیدهای تأکیدی مانند «بی گمان »  « ،حتماً » و «قطعاً » استفاده می کنیم
نکته  :1دقت داشته باشید برای ترجمه مفعول مطلق تأکیدی باید واژه های «بی گمان »  « ،حتماً » و «قطعاً »
مستقیما قبل از ترجمه فعل قرار بکیرند

﴿...کَلّمَ الُ موسی تَکلیماً﴾ ← خدا با موسی قطعاً سخن گفت

نکته  :2مفعول مطلق تأکیدی فقط علمت « ـًــ»می گیرد یعنی نکره است وبه شکل دیگری نوشته نمی شود

نکته  :3بعد از مفعول مطلق تأکیدی هرگز مضاف الیه یا صفت نمی آید
در موارد زیر تأکید وجود دارد
 1ـ مفعول مطلق تأکیدی فعل را تأکید می کند ومصدری است که تأکیدش برای فعل است
2ـ «إنّ» تمام جمله بعد از خود را تأکید می کند ﴿ ...إنّ الَ ل یُضیعُ أجرَ الْمُحْسِنینَ﴾
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3ـ ضمیر منفصل بعد از ضمیر متصل ،یا ضمیر منفصل بعد از فعل امر ونهی تأکید ضمیر متصل را دارد
إغفر أنتَ  //إنّا نحنُ
 4ـ در اسلوب حصر تأکید داریم

← ما شاهَدْتُ فِی الْمَکْتَبَةِ إلّ کاظِماً

 5ـ اگر بعد از «إنّ» حرف «لـَ» دیده شود «لـَ» برای تأکید است و هر دو باهم بیشترین تأکید را دارند
إنّکَ لَــعَلَی خُلُقٍ عظیمٍ
 6ـ هرگاه دو کلمه عینا مثل هم تکرار شوند کلمه دوم تأکید را می رساند المعلم المعلم جاء  //نعم نعم
7ـ اگر ضمیری غائب به «کُلّ» متصل شود خود «کلّ» تأکید را می رساند ← المرُ یَرجِعُ کُلّهُ اِلَی الِ

مفعول مطلق نوعی (بیانی)  ، :مصدری از فعلِ جمله است که نوع و چگونگی انجامِ فعل را بیان می کند و
صفت یا مضافٌ الیه دارد
در ترجمه مفعول مطلق نوعی که بعد از آن صفت آمده است می توانیم صفت را به صورت قید ترجمه کنیم و
نیازی به ترجمه خودِ مفعول مطلق نیست
تَجْتَهِدُ الْأُمُّ لِتَربیَةِ أَوْلدِها اجْتِهاداً بالِغاً ← .مادر برای تربیت فرزندانش بسیار تلش میکند

در ترجمة مفعول مطلق نوعی که بعد از آن مضاف الیه واقع شده است از قید های «مانندِ  ،مثلِ  ،همچون،
نظیرِ ،شبیهِ » استفاده می کنیم ونیازی به ترجمه خودِ مفعول مطلق نیست ؛ مثال
اسْتغَفَرتُ الَ اسْتغِفارَ الصّالِحینَ.

← مانندِ درستکاران از خدا آمرزش خواستم

نکته :در هرجا نام کیفیت وبیان وقوع فعل برده شود منظور مفعول مطلق نوعی (بیانی )است
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نکته : 2هرگاه در تست های چهار جوابی به ما بگویند کدام گزینه معنی حرف جر «کَ» یا « کأنّ» می دهد
منظور همین مفعول مطلق نوعی (بیانی) است که مضاف الیه دارد یعنی تشابه را می رساند
نکته  :3مفعول مطلق نوعی (بیانی ) هم می تواند معرفه باشد هم نکره باشد

اگر مفعول مطلق نوعی مضاف الیه داشته باشد به هیچ عنوان ( ـًـ و الـ )نمی گیرد وحرف آخر آن فقط ـَـ می گیرد

یَرْغَبوا فیه رَغبَةَ الْمُحِبّینَ؛

← مانند عاشقان به او علقه مند می شوند

ممکن است بعد از مصدر تنوین دار « ـًـ» جمله ای به عنوان صفت قرار بگیرد در این صورت باید آن مصدر
تنوین دار را مفعول مطلق نوعی در نظر بگیریم

قرأتُ آیاتٍ من القرآن قراءةً تؤثّر فی القلب

نکته :اگر بعد از مصدر ،قید( جار ومجرور ـ قید حالت ـ قید مکان وقید زمان) بیاید برای تعیین مفعول مطلق
آن ها را در نظر نمی گیریم ومصدر قبل از این ها را از نوع مفعول مطلق تأکیدی در نظر می گیریم
هُوَ یخدمُ الوطن السلمیّ خِدمَةً مُتَوَکّلً على ال

اگر بعد از مصدر ِ هم جنس با فعل قبل از خود یکی از حرف های «و ـ فـ ـ ثم إنّ ـ و »..بیاید باید آن مصدر
را مفعول مطلق تأکیدی در نظر گرفت مثال؛

← ابتسمت امّی فی وجهی ابتساماً ففرحتُ مِن ذلکَ

هرگاه بعد از مصدری «مَن» آمده باشدوآن مصدر هم جنس وهم ریشه با فعل قبل از خود باشد آن را مفعول
مطلق نوعی در نظر بگیرید زیرا «من» نقش مضاف الیه دارد
اَحْسِنْ احسانَ مَن یَعرِفُ اَنّ الَ یُجَازِیهِ یَومَ القِیَامَةِ
مانند کسی نیکی کن که می داند که خدا در روز قیامت او را پاداش می دهد
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نکته :اگر جمله ای با اسلوب شرط شروع شده باشد و بعد از فعل شرط مصدری از جنس همان فعل شرط
آمده باشد باید آن مصدر را مفعول مطلق تأکیدی در نظر گرفت با صفت جمله اشتباه نکنید
مَنْ یُطِعِ الُ و رسولَه اطاعةً ،یَنْجَحْ فی الدنیا و الخرة!
نکته :هیچکدام از مفعول مطلق ها بر وزن اسم فاعل و اسم مفعول نمی آیند مثل در عبارت زیر مُحسناً هر چند
از جنس ریشه فعل قبل از خود می باشد اما مفعول مطلق نیست چون مصدر نیست
أحسنتُ الی ولدیّ المجتهدین مُحسناً

نکته  :هیچ کدام از مفعول مطلق ها «الـ» نمی گیرند
نکته  :هیچ کدام از مفعول مطلق ها به شکل مثنی وجمع در نمی آیند

ممکن است وزن «مُفاعَلَة » مفعول مطلق واقع شود نباید آن را با اسم مفعول اشتباه گرفت
هُمْ یجاهدونَ فی سبیل ال.......المتوکّلینَ
2ـ مُجاهداً

1ـ مُجاهدةً

4ـ مُجَاهَدةَ

3ـ جهاداً

ممکن است کلمه ای بر وزن «فِعال» باشد و از جنس وهم ریشه فعل قبل از خود باشد در این صورت آن را
باید مفعول مطلق در نظر گرفت چون باب مفاعلة مصدر دیگری به نام«فِعال» دارد
یُحاسِب ال الظالمین یوم القیامة  ...........دقیقاً «  - :عیّن المناسب للفراغ لبیان نوع الفعل
 ) 1حسیباً

 ) 2محاسباً

 ) 3مُحاسبةً
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 ) 4حِساباً

نکته :هیچ کدام از مفعول مطلق ها حرف اولشان «مُـ» نمی باشد مگر اینکه مصدر مورد نظر بر وزن «مُفاعَلَة»
باشد در این صورت اشکالی ندارد

نکته :اگر از ما بخواهند که در جای خالی مفعول مطلقی را قرار بدهیم با دقت کنیم که فعل جمله در کدام یک
از باب ها است  ،باید آن مصدر از همان باب باشد یعنی اگر فعل یک باب تفعیل باشد ومصدر در باب دیگری
باشد مفعول مطلق درست در نمی آید
أکرَمَ مُحَمّدٌ ضَیفَهُ تَکرِیمَاً

←

در این مثال تکریماً مفعول مطلق نیست هرچند حروف اصلی آن ها یکی

است چون در یک باب نیستند

نکته :اگر در عبارتی به ما بگویند کدام گزینه رفع ابهام می کند باید دو چیز را در نظر گرفت
 1ـ مفعول مطلق تأکیدی از فعل جمله رفع ابهام می کند
کنّ» از جمله ماقبل خود رفع ابهام می کند
2ـ « ٰل ِ
در عبارت های زیر در جای خالی مفعول مطلق قرار بده
انفَجَرَ إطارَ سَیّارَة الطّلّب . ..................
یُحسنُ المؤمنُ إلَی الخَرینَ . ..............
فَرحَ مُعَلمُنا من نَجاحنا  ...............لیُوصَفُ .
ابتَسَمَ رَسولُ ال للطفال  ..................الوالد
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حروف
حروف  :کلماتی هستند که به تنهایی معنی مستقلی ندارند.
حروف بر دونوع است  -1 .حروف عامل

 -2حروف غیر عامل

حروف عامل علمت های کلمه ی بعد از خود را تغییر می دهند .
حروف غیر عامل علمت های کلمه ی بعد از خود را تغییر نمی دهد .
حروف عامل عبارتند از :
 1ـ حروف جر  :فِی  ،مِن  ،اِلَی  ،بـِ  ،عَلَی  ،لـِ  ،کـَ  ،عَنْ و ...
 2ـ حروف مشبهه بالفعل  ( :اِنّ  ،اَنّ  ،لَعَلّ  ،لَکِنّ  ،کَأَنّ  ،لَیْتَ )
یک فعل ( لَمْ  -لَمّا – لی نهی – لم امر غائب )
 3ـ حروف جازمه
جازمه ی دو فعل ( ادات شرط ) اِنْ
 4ـ لی نفی جنس

(ل)

 5ـ حروف ناصبه ( اَنْ – لَنْ – کَیْ (لکَیْ) – حَتّی  -لـِ )
حروف غیر عامل  :یعنی از نظر إعراب در مابعد خود هیچ اثری ندارد وعبارتند از
1ـ حروف عطف ( وَ – فَـ – ثُمّ  -اَوْ – بَلْ – لَکِنْ – اَمْ – ل )
2ـ حروف نفی ( ما برای ماضی ومضارع ) ( ل برای مضارع )
3ـ حروف استفهام ( هل – أَ)
 4ـ حروف استقبال ( سوف  ،سَـ )
5ـ نون وقایه ( ضَرَبَنِی )
6ـ حرف « قَدْ»
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 7ـ حرف «الـ» تعریف
 8ـ مای کافه

اِنّمَا

 9ـ حرف ندا  :یا
10ـ واو حالیه
11ـ حروف تنبیه  :أل
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مخصوص انسانی
إعرابُ أَجزاءِ الْجُملَةِ الِسْمیّةِ وَ الْفِعلیّةِ
اِعراب به علمتِ انتهای کلمه گفته می شود و از ویژگی های بارز زبان عربی است.
کلمات از نظر علمت حرف آخرشان دو نوع اند :مُعْرَب و مَبنی
علمت حرف آخر بیشتر اسم ها با تغییر جایگاهشان در جمله ،تغییر می کند که به آنها «مُعرَب » گفته
می شود؛ بیشتر اسم ها معرب اند؛ مانند «اَللّه » در جمله های زیر:
﴿بِسمِ الِ الرّحمنِ الرّحیمِ﴾
﴿وَ الُ یَعْلَمُ ما فی قُلوبِکُم﴾

← به نام خداوند بخشاینده رحمتگر
←وخداوند آن چه در دل هایتان است می داند

﴿وَ اسْتَغفِروا الَ إِنّ الَ غَفورٌ رَحیمٌ﴾ ←واز خداوند درخواست آمرزش کنید بی گمان خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است

برخی هم با تغییر جایگاهشان در جمله ،علمت حرف آخرشان ثابت می ماند که «مَبنی » نامیده می شوند
مانند ضمایر ) أنتمْ ،کُمْ …،؛( اسم اشاره) هذا ،ذلِکَ …،؛( کلمات پرسشی ) أَینَ ،مَنْ…(،
رَفع
حالت های اِعراب اسم:

نَصب
جَرّ

اِعراب رفع و علمت آن « ــُـ ــٌـ ،ونَ در جمع مذکّر ،انِ در مثنّی » است؛
مانند اَلْکاتِبُ ،کاتِبٌ ،اَلْکاتِبونَ ،اَلْکاتِبانِ
اِعراب نصب و علمت آن « ـَـ ـًـ ،یـــنَ در جمع مذکّر ،یـــنِ در مثنّی » است؛
مانند اَلْکاتِبَ ،کاتِباً ،اَلْکاتِبیـــنَ ،اَلْکاتِبَیــنِ
اِعراب جرّ و علمت آن ــِـ ــٍـ  ،یـــنَ در جمع مذکّر ،یـــنِ در مثنّی » است؛
مانند اَلْکاتِبِ ،کاتِبٍ ،اَلْکاتِبیـــنَ ،اَلْکاتِبَیــنِ
کلمه دارای اِعراب رفع را «مرفوع ؛»
دارای اِعراب نصب را «منصوب ؛»
و دارای اِعراب جر را «مجرور » می نامند.
توضیحات بیشتر
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مبنی :کلمه ای است که حرکت حرف آخر آن با توجه به موقعیت آن در جمله تغییر نمی کند ،یعنی
در همه حالت ها به یك شکل نوشته می شود مانند هذا در سه جمله زیر
جاء هذا المعلم

//

//

رایت هذا المعلم

نظرت الی هذا المعلم

مهمترین کلماتی که مبنی هستند عبارتند از :
1ـ تمام ضمیرها ( چه متصل و چه منفصل ) مبنی هستند انا  ،انت  ،ـه  ،ها  ،هم و ....
2ـ اسمهای اشاره ( هذا  ،هولء ؛ هذه  ،تلك  ،ذلك ) بجز مثنی آن( هذان  ،هذین  ،هاتان  ،هاتین )
معرب هستند

3ـ اسمهای موصول ( الذی  -الذین  -التی  -اللتی) بجز مثنی آن (اللذان -اللذین  -اللتان  -اللتین )
معرب هستند

4ـ کلمات استفهام (پرسشی) ( هل  -أ  -من  -ما  -این  -متی  -کیف )
5ـ ادات شرط ( من  -ما  -إن )
6ـ عدد های (  11و 13تا ) 19
نکته :عدد  12جز اول آن معرب است وجز دوم آ ن مبنی بر فتح است اثنا عشر
 7ـ تمام حروف ( جر – حرف ناصبه  -حرف عطف – حروف مشبهه بالفعل ـ لی نفی جنس و) ....
8ـ تمام فعلهای ماضی ( ذهبوا  -کتب ) و امر مخاطب ( اجلس  -اذهبوا )
دو ضیغه ی  6و  12فعل مضارع مبنی هستند
9ـ منادی مفرد مبنی است
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یذهبن ( - )6یذهبن ( ) 12

یا رجل ( منادی نکره مقصوده)  ،یا ال ( منادی علم )
10ـ اسم لی نفی جنس

ل کاذبَ بیننا

توجه:درهرجا کلمه ای مبنی دیده شود باید برای نقش آن کلمه بنویسیم محلً مرفوع،محلً منصوب ،محلً مجرور

هذا مقاتل فی ساحات الحرب

//

مبتدا و محل" مرفوع

الذی ارسل رسوله بالهدی

هو
مبتدا و محل" مرفوع

خبر و محل" مرفوع

رایتك
فاعل و محل مرفوع

توجه  :هر کلمه ای جز موارد بال نباشد حتما معرب است

أسْلوبُ الندّاءِ
به دو جملة فارسی زیر دقّت کنید.
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز.
ای ساربان آهسته ران ،کارامِ جانم می رود.
سعدی و ساربان در دو جملة بال «منادا » نامیده می شوند .منادا در لغت یعنی «صدا زده شده ».
اکنون به جملت عربی زیر دقّت کنید.
یا سَیّدَ السّاداتِ .یا اَللّهُ  ،اِرْحَمْنا .یا طالِبُ  ،تَعالَ.
یا مُجیبَ الدّعَواتِ .یا زهَراءُ  ،اِجْتَهِدی .یا تِلمیذَةُ  ،تَعالَی.
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حرف ندا در جملت بال کدام است؟ یا
مهم ترین حرف ندا در زبان عربی «یا » است.
کلمات قرمز رنگ در جملت بال «منادا » نامیده می شوند.
گاهی حرف ندا حذف می شود و این را از مفهوم و قرائن عبارت یا متن می توان فهمید؛مانند « رَبّنا »در این
آیه﴿ ...رَبّنا آتِنا فِی الدّنْیا حَسَنَةً  ﴾...که در اصل «یا رَبّنا » بوده است:
به دو جملة زیر توجّه کنید.
یا أَیّهَا الْاوَلد الْمُؤَدّبونَ ،حافِظوا عَلی نَظافَةِ الطّبیعَةِ.

یا أَیّتُهَا البْنَاتُ الْمُؤَدّباتُ ،حافِظْنَ عَلی نَظافَةِ الطّبیعَةِ.
چرا در جمله نخست بعد از حرف ندای «یا » کلمة «أَیّهَا » و در جمله دوم «أَیّتُهَا » به کار رفته است؟
أَیّها برای مذکّر و أَیّتُها برای مؤنّث است.
در«یا أیُهاَ الْاوَلدُ »و«یا أیَتّهاَ البْنَاتُ » «،یا» حرف ندا و«أیّهاَ الْاوَلدُ » و «أیَتّهاَ البْنَاتُ »گروه منادایی هستند.
در این حالت «أَیّها » و «أَیّتُها » ترجمه نمی شوند
حرف ندای «یا » بر سرِ اسم بدون «الـ»می آید؛ مثال :یا وَلدُ ،یا بنِتُ
امّا اگر منادی « الـ » داشته باشد ،با «أیَهّا » و «أیَتّهُا » به کار می رود؛ مثال:
أیَهّاَ الوَلدُ ،أیَتّهُاَ البْنِتُ (یا أیَهّاَ الوَلدُ ،یا أیَتّهُاَ البْنِتُ)
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نکته :قبل از«أیَهّا » و «أیَتّهُا » می توان از حرف ندا «یا» استفاده کرد .یا أیَهّاَ الوَلدُ ،یا أیَتّهُاَ البْنِتُ
نکته :لفظ جلله «اللّه » به دو صورت منادا واقع می شود( :یا اَللّهُ( و )اَللّهُمّ) و هیچ فرقی با هم ندارند.
نکته :گاهی در منادا ضمیر «ي » حذف می شود؛ مانند :یا رَبّ (رَبّ) = یا رَبّی
منادی :اسمی است که پس از حرف ندا «یا»مورد خطاب قرار میگیرد.

 //یا قَوْمِ = یا قوَمی
یا محمدُ  //یا الُ

یا سَیّدَ السّاداتِ ــ یا طالِبُ ،
مهمترین حرف ندا «یا» می باشد

منادی«عَلَم» (اسم خاص)

انواع منادی
توضیح:

منادی «مضاف»
منادی «نکرهی مقصوده»

الف) منادی عَلَم (اسم خاص) :اگر اسم عَلَمی پس از حرف ندا قرار گیرد به آن « منادای عَلَم» گفته میشود.
یا علیّ  ،یا ابراهیمُ  ،یا آبیدرُ ،یا سنندجُ و....
نکتههای «منادای عَلَم»
1ـ اسم بعد از حرف ندا در «منادای عَلَم» همیشه «مبنی بر ضم ـُـ و محلً منصوب» است.
2ـ «منادای عَلَم» هیچگاه «تنوین ـٌـ » نمیگیرد.
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3ـ علت اینکه گفته میشود «محلً منصوب» این است که در اصل اسم بعد از حرف ندا «مفعول» برای فعل و
فاعل محذوفِ «اُنادی ،أَدعو» میباشد.
یا علیّ

در اصل اُنادی

علیاً بوده که «یا» بجای «فعل و فاعل» آمده است.

4ـ نقش (محل اعرابی) منادای علم بصورت زیر است
یا

ابراهیمُ

حرف ندا منادای عَلَم مبنی بر ضم و محلً منصوب

5ـ نام دیگر منادای عَلَم «منادی مفرد» است.
ب) منادی مضاف :اگر دو اسم بعد از حرف ندا بیایند به اسم اولی «منادی مضاف» گفته میشود.
یا طالبَ المدرسةِ  //یا عبدَالِ
نکتههای «منادی مضاف»
1ـ منادی مضاف «معرب و منصوب» است.
2ـ درمنادای مضاف ممکن است اسم اولی«مثنی یا جمع مذکرسالم»باشدکه«نون»آنها در حالت اضافه«حذف»
میشود.

یا مسلمینَ العالَمِ

یا مسلمِیَ العالَمِ  //یا معلمینِ المدرسةِ إِذهبا

یا معلمی المدرسةِ إِذهبا

3ـ برای اینکه تشخیص بدهیم که اسم بعد از «یا» در منادی مضاف «مثنی یا جمع مذکر» است به ضمیر یا
فعل مخاطب بعد از آن توجه میکنیم.
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یا مُسلِمِی العالَمِ اتّحِدّوا  //یا مُسلِمَی العالَمِ اتّحِدّا
جمع مذکر سالم

جمع

مثنی

مثنی

4ـ جمع مؤنث سالم در منادی مضاف «کسره ـِ» میگیرد چون این جمع هیچگاه فتحه َ نمیگیرد.
یا طالباتِ

المدرسة إِذهبنَ إِلی بیتکُنّ

منادی مضاف معرب و منصوب

ای دانش آموزان مدرسه به خانه هایتان بروید

مضافاليه

5ـ گاهی کلماتی مانند «ربّ ـ قَومِ ـ اُمّ ـ عبادِ و »...در جمله بعد از حرف ندا میآیند به این نوع منادی
«منادی مضاف» گفته میشود .زیرا در اصل بصورت یا ربّی ،یا قومی و یا اُمی بودهاند
پس یا ربّ = یا ربّی  ،یا قومٍ = یا قومِی و ....به آنها «منادی مضاف » گفته میشود در حقیقت «کسره ِـ »
در زیر حرف آخر در منادی مضاف بجای «ي» متکلم آمده است.
یا عِبادِ فَاتّقُونِ = یا عبادی فاتقونِی

ای بندگان من تقوای مرا داشته باشید

ج) منادی نکرهی مقصوده :هرگاه منادی عَلَم نباشد ولی شخص معینی را در نظر بگیرد به چنین منادایی
اصطلحاً «نکرهی مقصوده» میگویند.

یا رجلُ  //یا طالبُ  //یا طالبةُ

نکته« :منادی نکرهی مقصوده» مانند منادی علم «مبنی بر ضم و محلً منصوب» است.
یا
حرف ندا

ای دانش آموز این کتاب را بگیر

طالبةُ! خُذی هذا الکتابَ
منادي نكرهي مقصوده مبني بر ضم و محلًمنصوب

سؤال :اگراسمی «الـ» داشته باشد و بخواهیم آن اسمِ «الـ»دار را مورد ندا قرار دهیم چه باید کرد.
جواب :اگر آن کلمهی «الـ»دار «مذکر» باشد قبل از آن از «أَیّها» و اگر «مؤنث» باشد قبل از آن از «أَیّتُها»
استفاده میکنیم.
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یا الرجُلُ

یا أَیّها الرَجُلُ

غلط است باید گفت

مذكر

یا المسلماتُ

یا أَیّتُها المسلماتُ

غلط است ،باید گفت

مؤنث

نکته :اسم «الـ»دار بعد از «أیّها و ایتُها» حرکت حرف آخر آنها «ضمه ُ  ،انِ ،ونَ» میگیرد.
یا أیّتُها الِمرأتانِ

یا أیّها التلمیذُ

یا أُیّها المؤمنونَ

توجه :حرکت حرف آخر «الذینَ» بعد از «أیّها» فتحه َ میباشد.

یا أَیّها الذینَ آمَنوا

نکته :لفظ جللهی «ال» هر چند دارای «الـ» است در حالت منادی نیازی به «أیّها» ندارد.

یا الُ

در بعضی موارد حرف ندا (یا) قبل از «ال» حذف میشود و بجای آن «میم مشدد فتحه دار» به آن اضافه
میکنیم .اللهُـــــمّ = یا الُ پس نمیتوان گفت یا اللهمّ
 نکاتی در مورد تمام منادا ها
1ـ فعل و ضمیر بعد از منادا باید بصورت «مخاطب» باشد نه غائب
یا فاطمةُ! انتِ سیدةُ نساءِ العالَمِ  //یا الُ خُذ بیدی
مخاطب

فعل مخاطب

2ـ گاهی حرف ندا «یا» در جمله حذف میشود و ما از روی فعل مخاطب یا ضمیر مخاطب بعد از آن پی
میبریم که در آن جمله «منادی» وجود دارد نه مبتدا.
مریمُ! اِستذکَرِی دروسَکِ = یا مریمُ! استذکَرِی دروسَکِ
منادي علم

فعل امر مخاطب ضمير مخاطب

طالِبی المدرسةِ! اُخرُجُوا مِن الصفِ = یا طالبی المدرسةِ! اُخرُجُوا من الصف
منادای مضاف معرب و
منصوب

فعل امرمخاطب

مناديَ مضاف معرب و منصوب در اصل طالبينَ بوده ولي در حالت اضافه نون حذف
شده.
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3ـ اسمِ«الـ»دار بعد از«أیَهّا»و«أیَتّهُا»مرفوع است به تبعیت از«أیَهّا»و«أیَتّهُا»وبه مجموع آنها گروه منادایی می گویند

أَیّها النسانُ ل تکذبْ

أیّها الظالمونَ قلّلوا مِن هذا الظلمِ //
گروه منادايی

گروه منادايی

4ـ قبلً گفته شد که فعل بعد از منادی مخاطب و ضمیر نیز مخاطب است ولی جملتی که دارای «الذینَ»
میباشند فعل آن بصورت غائب میآید.
5ـ اگر «مَن» بعد از حرف ندا بیاید «ضمیر و فعل آن» بعد از آن میتوانند بصورت «غائب» بیاید.
یا من یُعطِی الکثیرَ بالقلیل

یا مَن اسمُـه دواءٌ و ذکْرهُ شفاءٌ

فعل غائب

ضميرغائب

6ـ جملتی که منادا در آنها وجود دارد از نوع جملهی «فعلیه» میباشند.
یا

هوشنک جزاکَ الُ خیراً

جمله از نوع فعلیه میباشد.

تحلیل صرفی ومحل اعرابی
به بیان ویژگی های دستوریِ کلمة بیرون از جمله ،در زبان عربی «التّحلیل الصّرفیّ »می گویند.
و به ذکر نقش دستوریِ کلمه ،یعنی جایگاهِ آن در جمله در زبان عربی «المَحَلّ الْاعْرابیّ یا العراب »
می گویند.
در سوالت کنکور از این قسمت سه سوال طرح می شود دو فعل ویک اسم در داخل درک مطلب انتخاب می
شود و در زیر آن ها خط کشیده می شود که باید داوطلب تحلیل صرفی ومحل اعرابی آن را تشخیص بدهد
برای تحلیل صرفی یک اسم موارد زیر ذکر می شود
1ـ اسم  2ـ مفرد ـ مثنی ـ جمع وانواع آن 3ـ مذکر ـ مؤنث 4ـ اسم فاعل ـ اسم مفعول ـ اسم مبالغه ـ اسم
تفضیل ـ اسم مکان 5ـ معرفه ـ نکره 6ـ معرب ـ مبنی (مخصوص انسانی)
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برای تحلیل صرفی یک فعل موارد زیر ذکر می شود
1ـ فعل 2ـ ماضی ـ مضارع ـ امر 3ـ للغایب ـ للمخاطب ـ للمتکلم ـ 4ـ ثلثی مجرد ـ ثلثی مزید 5ـ معلوم ـ
مجهول 6ـ لزم ـ متعدی (مخصوص انسانی)
برای محل اعرابی فقط موارد زیر لزم است
1ـ مبتدا 2ـ خبر 3ـ فاعل 4ـ مفعول 5ـ صفت 6ـ مضاف الیه 7ـ مجرور 8ـ صفت جمله 9ـ حال 10ـ مستثنی
11ـ مفعول مطلق 12ـ نایب فاعل 13ـ اسم وخبر افعال ناقصه 14ـ اسم وخبر حروف مشبهة بالفعل 15ـ اسم
وخبر «ل» ی نفی جنس 16ـ منادا ( مخصوص انسانی)
یاد آوری  :فعل ها جز محل اعرابی نمی باشند
عیّن الصحیح فی العراب و التحلیل الصرفی( :تجربی )99
«یتعرّض» :
 )1فعل مضارع – للغائب – ماضیه « تَعرّضَ » و مصدره « تَعریض »  /من وزن « تفعیل »
 )2مضارع  -للغائب – حروفه الصلیّة ثلثة ،و مصدره « تَعرّض »  /فعل مع فاعله جملة فعلیة
 )3مضارع – حروفه الصلیّة « ع ر ض » و حروفه الزائدة« ی  ،ت»و مصدره من وزن « تَفعّل »
 )4فعل مضارع–للمخاطب–ثلثة حروف أصلیّة وحرفان زائدان(= مزید ثلثی) /فعل و مع فاعله جملة فعلیّة
« تُساعد » :
 )1مضارع – حرفه الصلیة « س ع د »  /فعل مع فاعله جملة فعلیة ،و مفعوله « الشّخص »
 )2مضارع – للمؤنث  -حروفه الصلیة « س ا د » و مدره « مساعدة» من وزن « مفاعلة »
 )3فعل مضارع – للمخاطب ،له ثلثة حروف أصلیّة و حرف زائد و هو اللف  /فعل مع فاعله جملة فعلیة
 )4فعل مضارع  -له ثلثة حروف أصلیّة و حرفان زائدان  /فعل مع فاعله جملة فعلیة و مفعوله « الشخص »
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« أوّل » :
 )1اسم – من العداد الترتیبیّة – مفرد مذکر  /مبتدأ و الجملة اسمیّة
 )2اسم – مفرد مذکر – نکرة  / -مبتدأ و خبره « خطؤة » و الجملة اسمیّة
 )3مفرد مذکّر – من العداد الترتیبیّة – معرفة  / -مبتدأ و مع خبره جملةٌ اسمیّةٌ
 )4من العداد الصلیّة – للمفرد المذکّر – نکرة  /مبتدأ و مع خبره جملةٌ اسمیّةٌ
عیّن الصحیح فی العراب و التحلیل الصرفی( :ریاضی )99
« یَشتغل »:
 )1مضارع  -للغائب – حروفه الصلیّة ثلثة و مصدره « اشتغال »  /فعل و فاعله « النسان »
 )2فعل مضارع – للغائب – له ثلثة حروف أصلیة و حرفان زائدان(= مزید ثلثی)  /فعل و فاعله محذوف
 )3مضارع – مادة أو حروفه الصلیة « ش غ ل » ،و مصدره علی وزن « انفعال »  /فعل و فاعله « النسان »
 )4فعل مضارع – حروفه الصلیة ثلثة و له ثلثة حروف زائدة  /فعل و فاعله « النسان » و الجملة فعلیة
« تُشکّل »:
 )1فعل مضارع – للمفرد المؤنث الغائب( أی للغائبة)  /فعل و فاعله « لحوم » و الجملة فعلیة
 )2مضارع – للغائبة – ماضیه « تَشکّل » و مصدره « تَشکّل » علی وزن تفعّل  /فاعله « لحوم »
 )3مضارع – للمخاطب  -حروفه الصلیة « ش ک ل » و مصدره « تشکیل » علی وزن تفعیل  /مع فاعله
جملة فعلیة
 )4فعل مضارع – للمؤنث  -له ثلثة حروف أصلیّة و حرف واحد زائد(= مزید ثلثی)  /فاعله « السماک » و
الجملة فعلیة
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« المصادر » :
 )1اسم – جمع مکسر أو تکسیر ( مفرده « مصدر » مذکر )  /مضاف الیه و المضاف « :أهمّ »
 )2جمع مکسر – اسم مکان (فعله « صدر » و مصدره « تصدیر » )  /مضاف و المضافه الیه « :الغذاء »
 )3جمع تکسیر – اسم مکان ( علی وزن « مفعل » من فعل ثلثی )  /مضاف الیه و المضاف « :الغذاء »
 )4اسم-جمع مکسر –(مفرده « مصدر » مذکر) – اسم مفعول( مأخوذ من فعل « صدر » /مضاف الیه و مضاف
عیّن الصحیح فی العراب و التحلیل الصرفی( :هنر )99
«)1یکتسب»:
 )1فعل مضارع – للغائب  -ماضیه « اکتسب »علی وزن افتعل /فعلٌ و مع فاعله جملة فعلیة
 )2للغائب -مصدره« اکتساب» من وزن انفعال -معلوم  /مع فاعله جملة فعلیة و مفعوله «تجارب»
 )3فعل مضارع -صیغته مفرد مذکر غائب -له حرفان اصلیّان و حرفان زائدان /مع فاعله جملة فعلیة
 )4مضارع -حروف الصلیة «ک س ب » و له حرفان زائدان(=مزید ثلثی) /فعل و مع فاعله «تجارب»
«یُفکّر»:
 )1للغائب -حروف اصلیة« ف ک ر» و لیس له حرف زائد /فعلٌ و مع فاعله جملة فعلیة
 )2صیغته للمفرد المذکر الغائب -مجهول -مصدره « تفکیر» علی وزن أو من باب« تفعّل»
 )3فعل مضارع -للغائب -ماضیه« فکّر» علی وزن فعّل ،مصدره «تفکّر» من باب تفعّل
 )4مضارع -حروف اصلیة « ف ک ر » و له حرف زائد واحد /فعلٌ و مع فاعله جملة فعلیة
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«العتماد»:
)1اسم – مفرد مذکر – معرف بال – حرفه الصلیة« ع م د » و وزنه « افتعال » /مضاف الیه
 )2اسم -مصدر من وزن « افتعال » و الماضی منه « اعتمد » علی وزن « افتعل »  /فاعل لفعل « یُمکن »
 )3مفرد مذکر –مصدر من باب« افتعال» مضارعه « یَعتمد » و أمره « اعتمِد »  -نکرة  /فاعل لفعل « یُمکن »
 )4مفرد مذکر – معرّف بال – مصدر علی وزن « افتعال » و حروفه الصلیّة « ع م د » /مفعول لفعل « یُمکن »
عیّن الصحیح فی العراب و التحلیل الصّرفی( :انسانی)99
« تُؤثّر » :
 )1فعل مضارع – للغائبة  -مزید ثلثی بحرف واحد( من باب تفعّل )  /مع فاعله جملة فعلیة
 )2مضارع – للمؤنث الغائب – مزید ثلثی ( من باب تفعیل )  /فعل مرفوع و مع فاعله جملة فعلیة
 )3للمفرد المؤنث الغائب(= للغائبة ) – مزید ثلثی – لزم – مجهول  /فعل مرفوع ،و الجملة فعلیة
)4فعل مضارع – للمفرد المذکّر المخاطب – مزید ثلثی بحرف واحد ،مصدره :تأثیر  /مع فاعله جملة فعلیة
« یَستهلک » :
 )1مضارع – للمفرد المذکر الغائب (= للغائب ) – لزم – معلوم  /فعل مع مفعوله جملة فعلیة
 )2للمفرد الغائب – له ثلثة حروف زائدة(= مزید ثلثی ) – مجهول  /فعل و مع نائب فاعله جملة فعلیة
 )3مزید ثلثی( مصدره :استهلک ،علی وزن استفعال )  /فعل مرفوع و مع فاعله جملة فعلیة و خبر حرف مشبهة بالفعل و مرفوع
 )4فعل مضارع  -مزید ثلثی ( حروفه الصلیة « :س ل ک » ) /الجملة فعلیة و خیر لحرف « إنّ » المشبّة بالفعل و فعل مرفوع
« مُمَارِسَة » :
 )1اسم – مفرد مؤنث – مصدر ( من باب مفاعلة ) – معرب  /اسم أنّ المشبّة بالفعل و منصوب
 )2مفرد مؤنث – اسم مفعول ( اشتقاقه من فعل « مارس » علی وزن « فاعل » )  /اسم أنّ و منصوب
 )3اسم – مفرد مؤنث – اسم فاعل ( اشتقاقه من فعل « مارس » )  /اسم انّ المشبّة بالفعل ،و الجملة إسمیة
 )4مفرد مؤنث – مصدر( علی وزن مفاعلة ) – مبنی  /اسم لحرف « أنّ » المشبّة بالفعل ،و خبره جملة « تؤثّر »
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