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 است سه نوعدر زبان عربی  لمهک

 حرفـ 3                             فعلـ 2                          اسم ـ 1

 مؤنّث یا است مذکّر یا عربی در اسمی هر

  ةحدیقال ، ةمزرع          باشد «  ة » نشانهآخر آن است که در  مونث یاسم

نث در را مؤها اما این اسم عالمت مؤنث دیده نمی شود برخی از اسم ها وجود دارند که در آخر آن ها  

 حفظ کرد باید آن ها را ،  یمریگمی نظر 

، )گام ـ پا(قَدَم،)گوش(أذن؛  )پا(رِجل )دست( دیَ؛  )چشم(عَین: مؤنث هستندزوج بیرونی بدن الف ( اعضای 

 )انگشت( إصبَع )کف دست ، کف پا( فّکَ)شانه( ، کَتِف )دندان( ،  نّسِ

 :  ،مؤنث هستند نیستآن ها آخر در « یّ»آن ها واول  در« ال»که شهر ها وکشور هایی ب( نام 

 ایران ـ   مصر ـ أمریکا 

ـ )چاه( ئرـ البِ )خانه(ارـ الدَّ )زمین( رضـ االَ)خورشید(  مسـ الشَّ)آسمان(  اءمَالسَ» ج( اسم های

 هستند  مونث« ـ جهنم)باد( یحـ الرِ)آتش( ارـ النَّ)کسی(  فسـ النَ)چوبدستی( اصَـ العَ)جنگ( ربالحَ

  تبدیل کنیم مفردبه باشد مثنا  یاجمع اسم را در نظر بگیریم یعنی اگر  مفردباید  یک اسم مؤنثبرای تشخیص :نکته

                               است مؤنث ← مَواعِظ پس  ةظَوعِمَآن می شود مفرد جمع است   «ظواعِمَ»مثال؛ 

                                             است ذکرم ←  إِخوَةپس  «اخ»آن می شود مفرد جمع است  «  إِخوَة»

                                است           ذکرم ←«أشعّة»پس  « عاعشُ »آن می شود مفرد جمع است  « أشعّة»

 

 . است نوع سه تعداد نظر از اسم

  جمعـ 3             مثنیـ 2              مفرد ـ 1

  کتاب ، ،قلمالتلمیذ ←کند داللت چیز یک حیوان یا یک یا  شخص یک بر که است یاسم: مفرد اسم:  الف
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      دارد عالمت دو و.  کند داللت  چیز دو یا حیواندو یا  شخص دو بر که است اسمی:   مثنی اسم:  ب

  یْنِطالِبَتَ و انِطالِبَت ،یْنِطالِبَ ،انِطالِب ←        یْنِ ـَ ـ 2               انِ -1

 یْنِالجدارَ    انِ می شوند  الجدار        الجدارتبدیل به مثنی چه مذکر وچه مؤنث تمام اسم ها نکته : 

: أسنان /ألوان برادران: إخوان / شَعبان / یمانلَسُ  / چرخیدن :دَوَرَان / إحسان / بداناَ» : مثل کلماتی

 / آهوها: زالنغِ / ها شجاع: شُجعان /بخشش :غُفران/  ایمان / عثمان / رمضان /أدیان / ها دندان

: انطشَعَ / تنبل: سالنکَ/ خشمگین :غیانطُ / سرگردان: یرانحَ / شیطان: انیطَشَ /: انضبَغَ/ پرواز: رانیَطَ

 مثنی نمی باشند آمده « ان»   انتهایشان اینکه با«   جریان: یانرَجَ / گرسنه: انوعَجَ / تشنه

  کند  داللتبیشتر و  سه چیز یا و سه حیوان یاو نفر سه بر که است اسمی:  جمع

 داریم جمع نوع سه

  باشد می  نر انسان صفت یا و« نر» انسان جنس به متعلق که است جمعی:   سالم مذکر جمع -1

  ینَمُعَلِّمِ  ،ونَمُعَلِّم   ←ینَ      ِـ:   ب                   ونَ:  الف         باشد می عالمت دو دارایو   

  نر انسان صفت یا و« نر» انسان جنسبا جمع مذکر سالم جمع ببندیم باید نمی توان  هر اسمی رانکته: 

                                                                    باشد تا بتوانیم جمع ببندیم

 «/ سُجُون یناتِسَفَ / یناوِنَعَ / یناکِسَمَ /یناتِسَبَ / وننُجُ/  ونیُعُ/  وازینمَ/  غُصُون/  انینجَمَ» مثل کلماتی

 . چون داری دو شرط باال نیستندجمع مذکر سالم نیستند آمده  « ینَ » یا و « ونَ » انتهایش اینکه با

 آخر به را«   ات» واگر رود می بکار مونث اسمهای یا صفتها برای که است جمعی:  سالم مونث جمع -2

 .  شود می درست سالم  مونث جمع  مکنی اضافه  مونث  مفرد اسم

   صَادِقَات            صَادِقَة                           مسلمات          مُسْلِمَة

 الکلمات           کَلمَة                          الشجرات           الشَجَرَة

  شود می حذفاسم مفرد  آن آخر از« ة» عالمت مونث اسم آخر به«  ات»  کردن اضافه هنگام به: 1 نکته 
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 دارند،«ات »انتهایشان اینکه با«أوقات/ إثبات/ سمات/ ممات/نبات/أموات/  أصوات/ أبیات»مانند کلماتی

 .نیستند« سالم مؤنث جمع »هیچکدام ولی

ما از اسمی جمع هرگاه ،باید آن ها را حفظ کرد کند  تغییر آن مفرد شکل که است جمعی:   مکسر جمع -3

 است جمع مکسر می گوییم نباشد ( سالم مونث جمعو سالم مذکر جمع) دو نوع قبلیخواستند ، اگر از 

 قدائِـ  حَ ل  ـ کُتُبراحِمَ

 .  است  مثنیو  برادر دو  معنی به  «أخَوَانِ»  ولی است جمع مکسر و  برادران  معنی به  «إخْوَان»:  تذکر

 

:مهم ترین نشانه های اسم عبارتند از   

است. اسمباشد آن کلمه حتما « الـ» آن اولالف ـ هر کلمه ای که در   

است. اسمباشد آن کلمه حتما «  ــٌـ ـٍـ ــًـ»آن یکی از نشانه های تنوین  رآخِب ـ هر کلمه ای که در   

نکته : یک اسم فقط می تواند یک عالمت بگیرد یا می تواند» الـ« بگیرد یا تنوین پس دو عالمت)الـ وتنوین(    

 باهم جمع نمی شوند        

ةمکتباست           حتما اسم باشد آن کلمه « ـة» آن  رآخِج( هر کلمه ای که در   

نظر می گیریم دراسم را ) مضاف ومضاف الیه( هردو)مضاف ـ مضاف الیه( داشته باشیم  ترکیب اضافید ـ اگر   

باب البیتِ     /کِتاب الطُلَّابِ         /  

  نمی گیرد سه چیزیعنی )مضاف( باید  اسم اولدر ترکیب اضافی نکته: 

نمی گیرد « الـ»ـ هرگز 1  

نمی گیرد «  ــٌ ــٍـ ــً»ـ هرگز تنوین 2  

 3ـ اگر مضاف مثنی یا جمع مذکر سالم باشد باید »ن« آن ها حذف شود 

أخویَّ         أخوی +ی      أخوانِ + ی          أخوا + یَ         أخوایَ  /    أخوینِ + ی    
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   طالبونَ + المدرسةِ            طالبو المدرسةِ       / طالبینَ + المدرسةِ          طالبِی المدرسةِ

و...  ي َّید،  ي َّکتاببوده است  مثنی  باشد آن اسم« ي َّ»که در آخر آن  اسمینکته: هر   

می باشد؛ به عالمت « ونَ ـ  ـِـ ینَ» جمع مذکر سالمهای ونشانه « انِ ـ  ـَـ ینِ» مثنییادآوری : نشانه های 

 توجه کنید.مثنا وجمع مذکر سالم در  « یـ» قبل از 

 در عربی دو نوع است اسم اشاره                                                   

  می باشند«این جا ـ آن جا»معنیکه به  می گویند مکاناسم اشاره به « هُنا ـ هُناکَ »:  به کلمات مکاناسم اشاره به ـ 1

 : به واژه های غیر مکان ـ اسم اشاره به 2

 «             این»به معنی  نزدیکاشاره  به  ،برای مفرد مذکر          هذا 

                                                    «این» معنی به نزدیک به اشاره  ،برای مفرد مؤنث            هذهِ

                 «آن»به معنی   دور به  اشاره ،برای مفرد مذکر           ذلکَ  

                                «آن» معنی به   دور به  اشاره ،برای مفرد مؤنث          تلکَ 

   «این دو»به معنی   نزدیک به  اشاره ،مذکر مثنایبرای             هذانِ/هذینِ

                                   «این دو»به معنی  نزدیک به اشاره   ،مؤنث مثنایبرای           ینِ هاتانِ / هاتَ

 «   این ها ،اینان»به معنی   نزدیک به اشاره ،جمع مذکر وجمع مؤنث برای            هؤالءِ

 «آن ها   »به معنی  ردوبه  ، اشارهجمع مذکر وجمع مؤنثبرای            کَأُولئِ

 می گویند مکان   غیر به اشاره اسم

 .نگاه می کنیمبه اسم بعد از اسم اشاره در جای خالی  اسم اشارهنکته:  برای گذاشتن 

 مدرسه است آندختر، در  این          .الْمَدْرَسَةِ تِلْکَ یفِ ،الْبِنتُ هذِهِ

 در مثال باال ةالمدرسو البنتمی گویند مانند « یهلَارٌ اِشَمُ»بعد از اسم اشاره غیر مکان  اسمبه  نکته:
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 در عربی عبارتند از : پرسشیکلمات 

 «أَ»و«  هَلْ»ـ 1 

 آید می« ال» یا « نَعَمْ » آنها  جواب در که هستند «آیا»معنای  به پرسشی حرف دو

 معَال / نَاین، درخت انگور است؟            آیا  الْعِنَبِ؟           شَجَرَةُ هذِهِ، هَلْ

 معَنَ/  الاین، سرباز است                                ؟             آیا  جُندیٌّ هذا أَ

 «مَنْ» ـ2

استفاده انسان می باشد ودر جواب آن از « چه کسی ـ چه کسانی ـ کیست » است که به معنای اسم پرسشی

 می کنیم 

  می باشد اول جمله پرسشی «   مَنْ »جایگاه 

 ؟ چه کسی پروردگار آسمان ها وزمین استوَ االرضِ (           السَّماواتِ رَبُّ مَنْ)

  استفاده کرد  واگر در جمله ای بعد از اختیاری  به طور« هُوَ ـ هِیَ »از کلمات «  مَنْ» از می توان بعد

 .ترجمه نمی کنیمرا « هُوَ ـ هِیَ » ،دیده شوند«  مَنْ »

 ؟استاد زبان فارسی کیست        الْفارِسیَّةِ؟ اللُّغَةِ أُسْتاذُ مَنْ =  الْفارِسیَّةِ؟  اللُّغَةِ أُسْتاذُ هوَ مَنْ

 می باشد،استفاده می کنیم « مال چه کسی»که به معنای « لِمَن »توجه: برخی اوقات برای پرسش از مالکیت از 

 ؟استمال چه کسی این قلم الْقَلَُم؟            هذَا لِمَنْ

 ما  ـ3

 کنیم می ادهاستف اشیا از آن جواب درو باشد می«  چیز هایی ـ چیست چه ـ چیزی چه »معنای به که است پرسشی اسم

 این، کلید خانه است الَْبیتِ        مِفْتاحُ ،هذا                 ؟       این چیست        هذا؟ ما
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  مَا »استفاده کرد واگردرجمله ای بعد ازاختیاری  به طور« هُوَ ـ هِیَ »از کلمات « مَا» بعد ازمی توان  »

 .ترجمه نمی کنیمرا « هُوَ ـ هِیَ »دیده شوند 

 الْمُشکِلَةُ؟ مَا=  الْمُشکِلَةُ؟ هیَ ما                       الْمُشکِلُ؟ مَا=  الْمُشکِلُ؟ هوَ ام

  وبه  اسم های پرسشی است می بینیم  که بازهم جزو « ماذا» پرسشی را به شکل « ما»گاهی اوقات

 یز چه چیزی استروی مالْمِنْضَدَِة؟           عَلَی ماذا               .استهمان معنی 

 أَینَ ـ 4

 کنیم می استفاده «قید مکان»از آن جواب ودر باشد می«  کجا »معنای به که است پرسشی اسم

  حرِالبَ یفِ           ؟کشتی کجاست       السَّفینَةُ؟  أَیْنَ

 جَنْبَ ،پشت،وَراءَپشت  خَلْفَ ،روبه رو أَمامَ ،زیر تَحْتَ ،باال فَوْقَ» کلماتی مانند  از« أَیْنَ»به  پاسخ در 

 عَلَی ،طرف راست  الْیَمینِ عَلَی ،باالی عَلی ، در فی ،میان بَیْنَ ، پیرامون حَوْلَ ،کنار عِنْدَ ، کنار

 . کنیم می استفاده «  هُنا، هُناکَ طرف چپالْیَسارِ،

 کنیم؛ می استفاده« مِنْ أینَ » اصطالح  از« هستید  کجا اهل شما» بپرسیم  کسی از اینکه برای 

 اهل کجا هستی نَت؟           أَ أَیْنَ مِنْ

  کَمْـ  5

 کنیم می استفاده «اصلی عدد»از آن جواب ودر باشد می«  چقدر ، چند »معنای به که است پرسشی اسم

 .سَبْعَةٌ      روز است؟    چندالْاسْبوعِ؟           روز های هفته  أَیّامُ یَوماً کَمْ

             اده می کنیم استفعدد اصلی از  کَمْنکته:در جواب   

 کَیفَـ 6

 کنیم می استفاده «قید حالت»از آن جواب ودر باشد می«  چگونه »معنای به که است پرسشی اسم

  بِخَیرٍ أَنا - حالُکَ؟ کَیفَ
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 نیز استفاده شود « بِـ»از حرف  «یفَکَ»در جواب  ممکن 

 ة و ...لَافِالحَبـ/  ةِارَیَّالسَـبِةِ           سَدرَالی المَ ونَبُذهَتَ یفَکَ

 مَتَیـ 7

 کنیم می استفاده «قید زمان »از آن جواب ودر باشد می«  کَی ، چه وقت»معنای به که است پرسشی اسم

 اءًسَمَ ةِعَاسِالتَ ةِاعَفی السَ          به خانه باز می گردی کَیتَرِجعُ الی البیتِ ؟         مَتَی

 أیّـ 8

 کنیم می استفاده «چیز های مختلف »از آن جواب ودر باشد می«  کدام»ایمعن به که است پرسشی اسم

 دانش آموز جواب را می داند؟ کدامابَ ؟        وَفُ الجَعرِیَ طالبٍأیُّ 

 ید در این می باشد آن را به خاطر بسپار«بر تو الزم است»«تو باید » به معنای« بِـ عَلیک» اصطالح

  استفاده می کنیم «مضارع التزامی فارسی»از صورت در ترجمه مصدر بعد از آن 

 .شوی خارج باید تو. شوی خارج است الزم تو بر. = بِالْخُروجِ عَلیک

 عدد ومعدود

 در زبان عربی دو نوع هستند  اعداد

 )شمارشی(عدد اصلی ـ 2       )توصیفی(       عدد ترتیبی ـ 1

 می گویند معدود  می آیداز عدد بعد قبل یا مستقیما ؛ به اسمی که شمرده شده یعنی  معدود

 خود می آیند از معدود  بعدمستقیما توضیح عدد های ترتیبی: عدد هایی هستند که  

 عدد های ترتیب عبارتند از : 

ـ  راشِالعَـ  عاسِالتَـ  نامِالثَـ  عابِالسَـ  سادِالسَـ  سامِالخَـ  عابِالرَـ  ثالِالثَـ  یانِالثَـ  لوَّاالَ

 ـ سَ عَشَرَ السادِـ سَ عَشَرَ الخامِـ عَشَرَ  عَالرابِـ ثَ عَشَرَ الثالِـ یَ عَشَرَ الثانِـ شَرَ یَ عَادِالحَ

 )صدم(ة ئَالمِـ  (بیستم)ونَشرُالعِ ـ عَ عَشَرَالتاسِـ نَ عَشَرَ الثامِـ عَ عَشَرَ السابِ
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 عدد های ترتیبینکاتی در مورد 

 وجود دارد « الـ»آن ها در اول معموال ترتیبی  ـ عددهای1

 می گیرند « صفت» نقش  ،ترتیبی ـ عدد های2

  اسم قبل از خود(یعنی )معدود می گیرند باید با  صفتچون نقش  ترتیبیـ  عدد های 3

 داشته باشند هم خوانی 

 خود می آیند  «معدود»از  همیشه بعد ،ـ عدد های ترتیبی4

 « االول»م به جز اضافه می کنی« ـة»به آخر آنها  ،ـ برای مؤنث کردن عدد های ترتیبی4

 می شود « یالُولَا»مؤنث آن « االول»ـ عدد ترتیبی 5

 به حساب می آیداسم های تفضیل مذکر در زبان عربی جز « لاالوّ»ـ عدد ترتیبی 6

 یعنی عدد دوم بگیرد و« الـ»عدد اولش باید « یازدهم تا نوزدهم » ـ عدد های ترتیبی 7

 ثالثَ عَشَرَلامثال؛  ندارد« الـ»نیاز به « عَشَرَ »

 باشد « ـَـفتحه »حرف آخرشان  حرکتباید  « نوزدهم تا یازدهم»  ترتیبی های ـ عدد8

  استفاده می کنیم« مین» یا « ـُـ م» ی ترجمه عدد های ترتیبی از ـ برا9

  مدانش آموز / دانش آموز دو میندو           الثانیة  لتلمیذةا     //  الثانی التلمیذ 

 معدود                            معدود

 نوشته می شوند یک شکل برای مذکر ومؤنث به « بیستم وصدم» ترتیبیـ عدد های 10

                                              

 )شمارشی(عدد های اصلی توضیح                                                         

 دسته تقسیم می شوند  4به ) شمارشی( عدد های اصلی 

 عدد اصلی مفرد می گویند  10تا  1ـ عدد اصلی مفرد : به عدد های  1
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  عشرة – تسعة – ثمانیة – سبعة – ةستّ – خمسة – اربعة – ثالثة -اثنانِ – واحد

 تشکیل شده اند دو عدد ، چون از گویند میمرکب عدد های  19تا  11: به عددهای  بکَرَمُـ عدد اصلی 2

 عشر تسعة ، عشر ثمانیة ، عشر سبعة ، عشر ستة ، عشر خمسة ، عشر أربعة ، عشر ثالثة ، عشر اثنا عشر، أحد 

تا  71و  69تا  61و  59تا  51و  49تا  41و  39تا  31و  29تا  21» : به عدد های  معطوفـ عدد های 3

 عدد های معطوف می گویند «  99تا  91و  89تا  81و  79

 می گویند عُقُود عدد های «  90ـ  80ـ  70ـ  60ـ  50ـ  40ـ  30ـ  20» : به عدد های  دوعُقُـ عدد های  4

 «ونَ سعُانونَ ـ تِمَبعونَ ـ ثَونَ ـ سَتُّمسونَ ـ سِونَ ـ خَعُربَالثونَ ـ اَشرونَ ـ ثَعِ»

 وقواعد مربوط به آن ها عدد مفرد توضیح 

 خود دو دسته هستند  مفردعدد های 

 «                   10تا  3» ب( عددهای «             2و 1» الف( عدد های 

یا ، در بحث عدد  معدود  «شمرده شده»می آید  معدود یعنی « مَعدود»همراه عدد چیزی به نام    دائمانکته :  

 از خود عدد می آید مستقیما قبل از خود عدد می آید یا مستقیما بعد 

 

                  ؛خود این عدد ها می آیندازمستقیما قبــــــــــل  همیشه،«2و  1» د هایترتیبی وعدعدد های نکته : معدود  

 إثنتانِمجلتانِ  واحدٌ   //  کتابٌاالول //   الدرس  الخامسة   //  المجلة ←

 

  بٍتُکُثالثة  ←از خود این عدد ها می آیند مستقیما بعد همیشه اصلی  عدد های معدودنکته: 

 « 2و 1» ای قواعد عدد ه

 برای مؤنث  دوعدد  برای مذکر  دوعدد  برای مؤنث  یکعدد  برای مذکر یکعدد 

 إثنتانِ / إثنتینِ إثنانِ / إثنینِ واحدة واحد

 از خود این عدد ها می آید   همیشه  مستقیما قبــــــــــل معدودشان «  2و 1» الف( عدد های 
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 إثنانِ  کتابانِواحدٌ   /  جزءُ                                          

 به کار می روند تأکید دارند وبرای صفت نقش «  2و 1» ب( عدد های 

 محمد یک پسر ودو دختر دارد  ←  انِ    تَإثنَانِ نتَو بِواحدٌ دٌ لَدٍ وَمَّحَـمُلـِ

 باشند د( )یعنی کلمه قبل از خومعدود مانند همه نظر از  دقیقاباید دو  ویک   نکته: عدد های

 تفاحةً - الواحدِ الکتابِ - الواحدُ الکتابُ - الواحدَ الکتابَ - واحدٍ کتابٍ - واحداً کتاباً - واحدٌ کتابٌ:  مثال

 اثنانِ کتابانِ - الواحدةِ التفاحةِ – الواحدةَ التفاحةَ – الواحدةُ التفاحةُ - واحدةٍ تفاحةٍ – واحدةٌ تفاحةٌ - واحدةً

 – االثنتانِ التفاحتانِ - اثنتینِ تفاحتینِ – اثنتانِ تفاحتانِ – االثنینِ الکتابینِ – االثنانِ لکتابانِا - اثنینِ کتابینِ

 االثنتینِ التفاحتینِ

 « 10تا  3»قواعد عدد های 

 از خود این عدد ها می آید همیشه مستقیما بعد «  10تا  3»عدد های معدود  الف(

 می گیرد « ــٍـ» تنوین «10تا  3»معدود عدد هایحرف آخر  معموالًباشد و جمعباید «10تا  3»عدد هایمعدود  ب(

                               می گیرند « ینَ»در آخر  «ــٍـ» تنوین  باشد به جایجمع مذکر سالم «  10تا  3»نکته : اگر معدود عدد های 

 ینَخمس معلم  ←

 ی گویند م« مضاف الیه»«  10تا  3»عدد های   معدودج( به 

 می باشدآخر اسم زیر حرف در « ـِـ  ـٍ» کسرهمعموالمضاف الیه نکته: نشانه 

 است مضاف الیه ( لٍیعنی )رجا معدود،در این مثالرجالٍ  خمسة

 «12و 11»عدد های 

 در زبان عربی  «12و 11»طریقه نوشتن عدد های 

 مؤنث برای« 12»  عدد مذکر برای« 12»  عدد مؤنثبرای « 11»  عدد مذکر برای« 11»عدد  

 عشرَةَ إثنَتی/شرَةَعَ إثنتا إثنا عَشَرَ /إثنَی عشرَ ةَشرَإحدَی عَ رَشَاحدَ عَ
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 «12و  11»قواعد عدد های 

 آید می ها عدد این خود از بعد مستقیما همیشه «12و  11» های عدد معدودَّالف(

     گیرد      می «ــًـ» تنوین« 12و  11» های عدد معدود آخر باشد حرفباید مفرد  «12و  11»عدد های  معدودب( 

 الً دَ عشرَ رجحَاَ

  می باشد « ـَـ»فتحه حرف آخرشان  حرکتهر دو جزء آن « 11»ج( عدد 

 

 «19تا  13»قواعد عدد های 

 آید می ها عدد این خود از بعد مستقیما همیشه« 19تا  13»عدد های معدود  الف( 

     گیرد می «ــًـ»  تنوین« 19تا 13»های عدد معدودِ آخر وحرف باشد مفرد دبای« 19تا 13» های عدد معدودب( 

 ةَ عشرعَ ارب ←     باشد « ــَـ» فتحه آن ها باید همیشه هردو جزء  « 19تا 13» های ج( عدد

 ودقُقواعد عدد های عُ

 آید می ها عدد این خود از بعد مستقیما همیشهالف( معدود عدد های عقود 

 گیرد     می «ــًـ»  تنوینود قُعُ های عدد معدودِ رآخِ حرفوباشد  مفردد های عقود  باید عد معدودب( 

 می گویند  عُقُودعدد های «  90ـ  80ـ  70ـ  60ـ  50ـ  40ـ  30ـ  20» یاد آوری:  به عدد های 

 ونَ سعُانونَ ـ تِمَبعونَ ـ ثَونَ ـ سَتُّمسونَ ـ سِونَ ـ خَعُربَالثونَ ـ اَشرونَ ـ ثَعِ

 : عِشرینَ ـ ثالثینَ و.....نیز بیاوریم مثال« ـِ ینَ» توجه داشته باشید می توان در آخر عدد های عقود 

عدد عقود  کدام  پنجمینشروع می شود اگر از ما بپرسند که  بیستمی باشند واز عدد  8 عدد های عقودنکته: 

 «  ینَتّونَ / سِتّسِ»عدد است باید بنویسیم 

 معطوف : قواعد عدد های
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تا  91و  89تا  81و  79تا  71و  69تا  61و  59تا  51و  49تا  41و  39تا  31و  29تا  21» به عدد های 

 می گویندمعطوف عدد های «  99

 آید می ها عدد این خود از بعد مستقیما همیشهعدد های معطوف  معدودالف( 

 گیرد می «ــًـ»  تنوینمعطوف  های ددع معدود آخر وحرفمفرد باشد عدد های معطوف  باید  معدودب( 

  استفاده کرد         « و»عدد های معطوف باید بین دو عدد از حرف  برایج( 

 اربعونَ تلمیذاًوثالثونَ  کتاباً// إثنان وواحد 

 (مِئَة ـ مِائَة) صدقواعد عدد 

 از این عدد می آید همیشه مستقیماً بعد این عدد  معدودالف( 

 داشته باشد « ـٍ»باید تنوین کسروحرکت حرف آخر معدود در عدد صد باید مفرد باشد  این عددمعدود  ب(

 حبةٍ مئة  ←می باشد   مثال: مضاف الیه این عدد  معدودج( 

که معدود حذف امکان دارد داشته باشند  یعنی در اصل معدودش حذف شده است پس  تنوین نکته: اگر عدد ی

   خمسٌ  عالمات المؤمن  ←  بشود ؛مثال:  

 

استفاده می کنیم                      عدد های ترتیبی  از روز های ماه  وبرایترتیبی مؤنث از عدد های خواندن ساعت نکته: برای 

           مِن أیّامِ األسبوعِ یَومُ األحَدِ الـثانیالیَومُ    /تماماً     الرابعةالساعة 

 دقیقةً عشرونَو  السّابعةُ←بیان می شود عدد اصلی با ودقیقه شمار با عدد ترتیبی مؤنث ساعت شمار نکته : 

 وعشر دقایقَالواحدة  الساعة  ←تفاده می کنیم مثال: اس الواحدةاز عدد اصلی ساعت یک نکته: برای گفتن 

 

 سپس عدد بزرگ را به شکل عقود را می آوریم نخست عدد کوچک دو رقمی برای خواندن عدد های نکته: 

 یعنی چهل وسه  ←ثالثة و اربعون  //   .پنج و بیست یعنی ←     عِشْرونَ وَ خَمسَةٌ           ؛سیم می نوی
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 عملیات اصلی ریاضی در زبان عربی

 زائد                   به عالوه/ به اضافه 

 ناقص                    منهای

 تقسیمٌ علی                تقسیم بر    

 تقسیم             عَلَی         

 ضربٌ فی              یعنی ضربدر

 فی                  ضربدر

 100 ÷5=  20مئةٌ تقسیمٌ عَلَی خمسَةٍ ُیساوی عِشرینَ.                  

  6×11=  66سِتَّةٌ فی أحَدَ عَشَرَ ُیساوی سِتَّةً و سِتّینَ.                    

 معدود حذف می شود شتر اوقات بیدر عملیات ریاضی نکته : 

 

 المئة  و....العشرون ـ الثالثون می گویند عدد ترتیبی نها دراولشان باشد به آ«ـال» صدوعدد عقود اگر عدد های 

 در عربی  از فرمول های زیر استفاده می کنیم درصد برای بیان 

 0/0 90فی المئة  سعونَتِ  ←     فی المئةـ عدد اصلی+ 1

 0/0 90بالمئة  سعونَتِ ←      بالمئة  ـ عدد اصلی+2

         

 ضروری است  رنگهاهای سال و فصلو هفتهدانستن روزهای 

  عبارتند از : روزهای هفته                                           

 .الْجُمُعَة ،)پنج شنبه(خَمیسالْ،شنبه( )چهارالْارَبِعاءِ،)سه شنبه(الثُّالثاء،)دوشنبه(الْاثْنَیْنِ،)یکشنبه(االَحَد ،)شنبه(السَّبْت

 وجود داشته باشد« الـ»باید در اولشان روزهای هفته : توجه
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 سال عبارتند از: فصل های                                                

 زمستان().الشِّتاءُ پاییز(الْخَریفُ) )تابستان(الصَّیفُ )بهار(اَلرَّبیعُ

 "از  رنگها عبارتند      

  )زرد(الْاصَفَرُ وَ )آبی(الْازرَقُ وَ )سبز(الْاخضَر وَ )قرمز(الْاحمَرُ وَ )سفید(ضُالْابْیَ وَالَاسوَد)سیاه(

 را به آخر می بریم حرف اولشان به مؤنث تبدیل کنیم را رنگ ها نکته: اگر بخواهیم 

 خَضرَاء               خضَرأ

  

 فعل قواعد مربوط به 

 داللت دارد . آینده یا حال ،  گذشتهدادن کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان فعل : بر انجام 

 می رود                   بُذهَرفت                 یَ                  بَهَذَ

 :زمان فعل از نظر 

 دستور:   یعنی : امرج                        شبیه : مضارع : یعنی ب           گذشته  یعنی :  ماضی:  الف

 فعل ماضیتوضیح 

 ) شکل ( می باشد . صیغه  14 در اصطالح : فعلی که بر انجام کاری در زمان گذشته داللت  کند و دارای

 . یعنی گوینده متکلمصیغه  دو،   مخاطبصیغه  شش، غائب   ضیغه شش

 بَتَ، کَ  لَتَدر عربی اولین صیغه فعل ماضی ریشه به شمار می آید    .     قَ

پس نتیجه می گیریم که هر فعلی  استحرکت حرف آخرش فتحه  ـَـ آن اولین صیغه توجه: در فعل ماضی 

 مَ /     أکر    لَعجَ ←است       فعل ماضی   99/0باشد آن فعل  فتحه  ـَـحرف آخرش 

 در زبان عربیانواع فعل ماضی 

 فعل ماضی استمراری ـ 5ـ فعل ماضی بعید ـ 4فعل ماضی نقلی ـ 3فعل ماضی ساده منفیـ  2ماضی ساده مثبتـ 1
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: اگر فعلی در جمله به تنهایی دیده شودآن فعل وداللت بر گذشته کند به آن فعل ماضی ساده مثبت الف( 

 می گویند ماضی ساده مثبت 

 نیکی کرد ←أَحسَنَ:                           شست   ←غَسَلَ :  

 نام داردماضی ساده منفی آن فعل قرار بگیرد «ما»عل ماضی ساده حرفاز ف قبلاگر :ساده منفی ماضی فعلب(

 نیکی نکرد ←أَحسَنَ: ما                        نشست   ←غَسَلَ :  ما 

 می گویند فعل ماضی نقلی آمده باشد به آن  «قَد»از فعل ماضی حرف  قبل مستقیما: اگر فعل ماضی نقلی 

 ه است نیکی کرد ←قَد أَحسَنَ:                         شسته است   ←قَد غَسَلَ :   

 : در عربی دارای دو فرمول است ماضی بعید ج( 

    فعل ماضی« + ..........+ کانَ»  ماضیِ ـ فعل1ِ

 شنیده بود دانش آموز در کالس صدایی را      ←   صوتا فی الصفِّ  سمِعَالطالبُ  کانَ  ←

 فعل ماضی  + قد« + ...... کان»ـ  فعل ماضی 2

 بود شنیده را صدایی کالس در آموز دانش  ←   فِّالصَّ یفِ اًوتَصَ مِعَسَد قَ بُالطالِ کان

 : ان شاء اهلل در بحث مضارع خواهیم خواندماضی استمراری د( 

 دارند  که عبارتند از : صیغه )شکل( 14هرکدام  وانواع آن  توجه:  تمام فعل های ماضی

 (للغائبمذکر غایب )  مفردبرای                ـ هُوَ فَعَلَ      1

 (للغائبَینِمذکر غائب ) مثنیبرای                      ا ـ هُمَا فَعَل2َ

 (للغایبینَمذکر غائب )جمع ا                      برای وـ هُم فَعَل3ُ

 

 (غائبةمؤنث غائب )مفرد ـ هِیَ فَعَلَت                      برای 4
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 (للغائبَینِمؤنث غائب )مثنی  برای                     اهُمَا فَعَلَتَ ـ5

 ( للغائباتمؤنث غائب ) جمعبرای                     نَ ـ هُنَّ فَعَل6

 

 )للمخاطَب(مذکر مخاطب مفرد برای                     تَ ـ أنتَ فَعَل7

 )للمخاطَبَینِ( مذکر مخاطب  مثنی برای                    مَا ـ أنتُمَا فَعَلت8ُ

 )للمخاطَبینَ(مذکر مخاطب جمع برای                       تُمـ أنتُم فَعَل9

 

 (للمخاطبة)مؤنث مخاطب  مفرد برای                   تِ ـ أنتِ فَعَل10

 (للمخاطَبَتَینِ) مخاطب مؤنث مثنی برای                    تُمافَعَل ـ أنتُمَا 11

 ( للمخاطباتمؤنث مخاطب ) جمع برای                    تُنَّ  ـ أنتُنَّ فَعَل12

 

 متکلم وحدهبرای                      تُـ أنا فَعَل13

 متکلم مع الغیربرای                      ناـ نَحنُ فَعَل14

 مشترک است یک زن و یک مرد در بین متکلم وحده : 1توجه 

 مشترک است چند زن وچند مرد میان متکلم مع الغیر : 2توجه 

جمع یا جمع مذکرسالم  ، مثنی مؤنث ، مثنی مذکر با نشانه های ضمیر متکلم مع الغیر : ممکن است 3توجه 

را « حنُنَ»می توان نیز بکار برود مثال اگر به ما بگویند در جای خالی ضمیر مناسب را به کار ببرمؤنث سالم  

   کار برد برای همه به 

 (عُمَّالٌ) عاملونَنحن               عامالتٌنحن              عاملتانِ نحن               عامالنِنحنُ 
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استفاده کرد  پس برای بهتر فهمیدن الزم است ضمیرها ضمیر منفصل از می توان : قبل از تمام فعل ها  4توجه 

 یاد بگیریم .همراه فعل را 

به دست می آوریم «  هو فَعَلَ»یعنی اولین صیغه ماضی تمام فعل ها را براساس لی ریشه یا حروف اص: 1نکته

 «فَعَلَ»یعنی اگر از ما پرسیدند ریشه فعلی را به دست بیاورید باید بنویسیم 

 

 ندارندمتصل که ضمیر«هی»و«هو»به جز صیغهمتصل می شود«ضمیر»چیزی به نامفعل های ماضی تمام آخر به:2نکته

 :مضارع  توضیح فعل

 .کند می داللت آینده و حال زمان بر مضارع فعل 

 شوند؛ می تبدیل مضارع فعل به بیاید؛«   ، أَ نَ ، ـیَ ، تَ»  حروف از یکی فعل ماضی سرِ بر اگر

 ذْهَبُیَ                ذْهَبینَتَ            ذْهَبُ،تَ         ،ذْهَبُأ                 ذَهَبَ

 وان فعل مضارع را شناخت می تدو راه از 

 مضارع است  معموالآن فعل  بیاید«   ، أَ نَ ، ـیَ ، تَ» اگر یکی از حرف های  ،ـ در اول فعلی1

 مضارع است  معموالآن فعل باشد «نَ ِ»داشته باشد یا در حرف آخر فعلی ضمه ـُـ ـ اگر حرف آخر فعلی حرکت 2

 نَیفحَصتَــ   خُطبُأَاست مثال: فعل مضارع آن صد در صد شد در فعلی جمع شده با باال توجه : اگر هر دو شرط

 )شکل(است صیغه  14 نیز همانند فعل ماضی دارای وانواع آن فعل مضارع

 (للغائبمذکر غایب )  مفردبرای                    یَفْعَلُ هُوَـ 1

  (للغائبَینِمذکر غائب ) مثنیبرای ـ هما یَفَْعالنِ                   2

 (للغایبینَمذکر غائب )جمع برای ونَ                   یَفْعَلُـ هم 3 

 (غائبةمؤنث غائب )مفرد برای                     فْعَلُـ هی ت4َ  
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 (للغائبَینِمؤنث غائب )مثنی  برایـ هما تَفَْعالنِ                   5  

 ( للغائباتنث غائب )مؤ جمعبرای ـ هنَّ یَفْعَلنَ                   6

 )للمخاطَب(مذکر مخاطب مفرد برای                   تَفْعَلُ ـ أنتَ  7 

 )للمخاطَبَینِ( مذکر مخاطب  مثنیبرای ـ أنتما   تَفْعَالنِ                  8

 )للمخاطَبینَ(مذکر مخاطب جمع برای ـ أنتم  تَفْعَلونَ                 9

 (للمخاطبة)مؤنث مخاطب  مفرد برایلینَ                  ـ أنتِ  تَفْعَ 10

 (للمخاطَبَتَینِ) مخاطب مؤنث مثنی برایـ أنتما تَفْعَالنِ                 11

 ( للمخاطباتمؤنث مخاطب ) جمع برایـ أنتنَّ  تَفْعَلنَ                 12

 متکلم وحده                 أنا أفْعَلُـ  13

 متکلم مع الغیر      نُ  نَفَْعلُ          نحـ   14

 

 در زبان عربی دارای انواع زیر است که عبارتند از :فعل مضارع 

 مضارع نهی )ناهیه(   فعلـ  3مضارع ساده منفی )نفی ، نافیه(   فعلـ 2فعل مضارع ساده مثبت   ـ 1

 مضارع مستقبَل منفی فعلـ  6مضارع مستقبَل مثبت   فعلـ  4   

: اگر فعل مضارعی در حالت عادی دیده شود به آن مضارع ساده مثبت می    مثبت ساده مضارع فعل( الف 

 درو می کنی تو یک کشاورز کوشا هستی که گندم  ← .  الرُّزَّ تَحصُدینَ. مُجِدَّةٌ حَةٌافَلّ أَنتِگویند مثال:      

                                                            یعنی دارای دوشرط زیر باشد                 حالت عادی تذکر:

 است  مضارع معموالآن فعل  بیاید«   ، أَ نَ ، ـیَ ، تَ» ـ در اول فعلی اگر یکی از حرف های 1

 مضارع است . معموالآن فعل باشد«نَ ِ»داشته باشد یا درحرف آخر فعلیضمه ـُـ حرف آخر فعلی حرکت ـ اگر2

 ترجمه می کنیم  فارسی مضارع إخباریرا در فارسی به مضارع ساده مثبت فعل نکته : 
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مضارع ساده منفی بیاید و به آن « ال»: اگر قبل از فعل مضارع حرف مضارع ساده منفی )نفی ، نافیه(   فعلب(  

 .گویم نمی دروغ من .                أَکْذِبُ ال أَنا؛ مثال: می گویند 

 ؟ انجام نمی دهیچرا تکلیف هایت را                 ؟واجِباتِكِ تَکْتُبینَ ال لِماذا

و  ظاهر فعل مضارع هیچ تغییری ایجاد نمی کند فعل را منفی می کند ودر  فقط معنینکته: فعل مضارع منفی 

                                                       استفاده می کنیممضارع إخباری منفی فارسی ر ترجمه از همان د

 گفتید و.....                                                           میرود / می   ←  «بن فعل مضارع +  می»مضارع اخباری در فارسی 

در ظاهر فعل مضارع تغییر ایجاد بیاید  و « ال»: اگر قبل از فعل مضارع حرف مضارع نهی )ناهیه(   فعلج( 

 می گویند ارع نهی مضبه آن فعل  بکند

 ننویس روی درخت چیزی ←  .الشَّجَرِ عَلَی شَیئاً یتَکْتُب ال    //  الشَّجَرِ عَلَی شَیئاً بْتَکْتُ ال

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

 ـ باشد ْ  ساکنمضارع حرف آخر معموال  ـ 1

« ینَتَکْتُب ال» در اصل  یتَکْتُب الحذف شده باشد مثال: « نَ ِ»باشد آن « نَ ِ»ـ اگر فعل مضارعی در آخرش 2

 بوده است 

 

بیاید به « وفَـ ـ سَسَ» یکی از حرف های مستقیما مضارع عادی : اگر قبل از فعل مضارع مستقبَل مثبت   فعل

 می گویند فعل مضارع مستقبل مثبت آن 

 تَجلِسُونَ سوفَ  نَجلِسُ       //  سَ

 استفاده می کنیم«  خواه  + شناسه + بن فعل ماضی »از  فعل مضارع مستقبل مثبتجمه نکته: در تر

 نشست خواهیدتَجِلسُونَ           سوفَ نشست       //      خواهیمنَجلِسُ           سَمثال: 

 تغییری ایجاد نمی کند در ظاهر فعل مضارع « وفَـ ـ سَسَ» توجه:  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 
20 

 منفیفعل مضارع مستقبل آن  به بیاید«نلَ»حرف مستقیماگر قبل از فعل مضارع عادی امنفی:مضارع مستقبَل  فعل

 می گویند 

 تَجلِسُوا           ن لَنجلسَ       //      لَن

 استفاده می کنیم«  نـ+ خواه  + شناسه + بن فعل ماضی »  از  فعل مضارع مستقبل مثبتنکته: در ترجمه 

 تَجلِسُوا            نخواهید نشستلَن نخواهیم نشست       //            نَجلِسَ    لَن  مثال:   

 تغییر ایجاد می کنددر ظاهر فعل مضارع « لَن: » 1توجه 

 

جمله می آید بسیار توجه کنیم در آخر که معموال قید هایی به نوع فعل ها : یادمان نرود برای تشخیص 2توجه 

                                                                                      بَعدَ سَنَتَینِ مَدرَسَةِ کُلُّنا مِنَ السَوفَ نَتَخَرَّجُ 

 « وفَسَـ  ـسَ»می کند پس باید بگوییم  آیندهداللت بر بعد سنتینِ در این مثال 

 استاضی استمراری فارسی ممعادل فعل مضارع آمده باشد آن « کان»از فعل مضارعی فعل  قبلنکته: اگر  

 می شنیدندکالمَ اهللِ                مردم سخن خداوند را  یَسمَعُونَالنَّاسُ  کانَ

 فعل امر 

 کاری را انجام دهیمدستور می دهد فعلی است که به ما 

 فعل امر دو نوع است 

 «(لـِ»)به  یبفعل امر غاب(                 «(شکل)»به صیغه ـ  حاضر) فعل امر مخاطب الف( 

 شروع می شود صیغه هفت از امر مخاطب ساخته می شوند وفعل مضارع فعل های امر از تمام : توجه  

 )للمخاطَب(مذکر مخاطب مفرد برای                   تَفْعَلُ ـ أنتَ  7  

 )للمخاطَبَینِ( مذکر مخاطب  مثنیبرای ـ أنتما   تَفْعَالنِ                  8

 )للمخاطَبینَ(مذکر مخاطب جمع برای تم  تَفْعَلونَ                 ـ أن9
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 (للمخاطبة)مؤنث مخاطب  مفرد برایـ أنتِ  تَفْعَلینَ                   10

 (للمخاطَبَتَینِ) مخاطب مؤنث مثنی برایـ أنتما تَفْعَالنِ                 11

 ( للمخاطباتمؤنث مخاطب ) جمع برایـ أنتنَّ  تَفْعَلنَ                 12

 : فعل امر مخاطبروش درست کردن 

 می داریم بر  اول فعل مضارعرا از « ـتَ»ـ حرف 1

  قرار می دهیم«  ـ أُ إِ»حرف  معموال « ـتَ»ـ به جای 2

   را حذف می کنیم« نَ ِ» می کنیم و در بقیه صیغه ها حرف ـ ساکن ـْحرف آخر فعل امر را ،«نتَا»ـ در صیغه 3

 یکی می شود « انتَ»چون اگر حذف بشود با صیغه حذف نمی شود « نَ»یعنی جمع مؤنث « انتنَّ»اما در صیغه 

 )شکل( دارد که به ترتیب بیان می شودشش صیغه توجه: امر مخاطب 

 )للمخاطَب(مذکر مخاطب مفرد برای                    لْعَـ أنتَ  إف1ْ 

 )للمخاطَبَینِ( مذکر مخاطب  مثنیبرای         ـ أنتما   إفَْعال          2

 )للمخاطَبینَ(مذکر مخاطب جمع برای ـ أنتم  إفْعَلوا                 3

 (للمخاطبة)مؤنث مخاطب  مفرد برایـ أنتِ  إفْعَلِی                   4

 (للمخاطَبَتَینِ) مخاطب مؤنث مثنی برایـ أنتما   إفَْعال                 5

 ( للمخاطباتمؤنث مخاطب ) جمع برایـ أنتنَّ  إفْعَلنَ                 6

  

 تقسیم می شود دو دسته به تعداد حروف از نظر  فعل

 )گروه دوم( مَزِید ـ فعل ثاُلثِی 2)گروه اول(                   مُجَرَّدـ فعل ثُالثِی 1

 اضافی یعنیزید مَفقط، تنها          یعنی مُجَرَّد                   سه حرفییعنی  ثالثی
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«  حرف سه» ازفقط  (آنهاسوم شخص مفرد) یاماضی  فعل اول ی صیغه که هایی : فعلتعریف فعل ثالثی مجرد 

 می گویند.ثالثی مجرد شده باشد به آن ها فعل های  تشکیل

 می آوریم « فَعَلَ» ( را بر وزن سوم شخص مفرد) یا ماضی فعل اول ی صیغه

یا  ماضی فعل اول ی صیغه، آن فعل  درصد 99باشد « فتحه ـَـ» آن ها عالمت حرکت حرف آخر هایی که فعل 

  نَـ حَسُلَ ـ جَعَ عَسَمِ               ( می باشد    سوم شخص مفرد)

 صیغهباشد باید به امر  یامضارع ( اگر فعل ، سوم شخص مفرد) یا ماضی فعل اول ی صیغهنکته: برای تشخیص 

مثنی وجمع را بر می داریم داشتند  عالمت های  جمع یا مثنیتبدیل کرد و چنا نچه عالمت  ماضی فعل ولا ی

 می آوریم« فَعَلَ»ودست آخر آن را بر وزن 

   استثالثی مُجَرَّد  یَذهَبُونَبرداشتن عالمت جمع       ذَهَبَ،پس         ونَذهَبُونَ        تبدیل به ماضی       ذهَبیَ  

 هستند  مصدروامر  ،مضارع  ، ماضی، داری ثالثی مزیدو چه ثالثی مجرد : تمام فعل ها چه 1نکته 

هستند یا باید آنها را از کسی سماعی  قاعده وقانون مشخصی ندارند یعنی مصدر های ثالثی مجرد :  2نکته  

 حفظ کنیم یا بایدآنها را  بشنویم

و وقانون مشخصی دارند یعنی دارای آهنگ و وزن مشخصی هستند  قاعده مصدر های ثالثی مزید : 3نکته   

 می باشند مقایسه ای 

 

 حروف ،اصلی سه حرف بر عالوه آنها«  غایب مذکّر مفرد ماضی» که هایی فعل : دوم(  مزید) گروه ثاُلثی

 است، بیشتر حروفشان تعداد اینکه وه برعال ها فعل این ؛تَشَکَّرَ و اِنقَطَعَ اِعْتَرَفَ، اِسْتَخْرَجَ،: مانند ؛دارد زائد نیز

 و معموالً معنای جدیدی  از آن ها به دست می آید   .دارد فرق نیز معنایشان

قسمت  چهاروهر باب  .شود می گفته«  باب» دسته هر به که اند دسته هشت(  دوم گروه) زیدمَ ثاُلثیهای  فعل

 «ماضی ـ مضارع ـ امر ـ مصدر »است 
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 .است آمده« تَفَعُّل و اِنفِعال ،اِفتِعال اِستِفعال،» زیدمَ ثاُلثی باب چهار رتیبت به زیر جدول در

 حروف زائد المصدر االمر المضارع الماضی نام باب اصلی حروف باب  شماره

 ا ـ سـ ـ ت اِسْتِفْعال اِسْتَفْعِلْ یَسْتَفْعِلُ اِسْتَفْعَلَ اِسْتِفْعال فَعَلَ 1

 ا ـ تـ اِفْتِعال اِفْتَعِلْ یَفْتَعِلُ عَلَاِفْتَ اِفْتِعال فَعَلَ 2

 ا ـ نـ اِنْفِعال اِنْفَعِلْ یَنْفَعِلُ اِنْفَعَلَ اِنْفِعال فَعَلَ 3

 ت ـ ع تَفَعُّل تَفَعَّلْ یَتَفَعَّلُ تَفَعَّلَ تَفَعُّل فَعَلَ 4

 

 اِسْتِفْعال :باب مورد در نکاتی

   دارد کاربرد واستودرخ طلب برای غالباًباب  این معنی  ( الف  

ماضی سوم شخص مفرد دارد برای تشخیص حروف زائد باید به  زاید حرف سه باب این در ماضی فعل(  ب

 مراجعه کنیم   غایب مذکر

 نمی باشد جزو حروف اصلی « سـ»حرف  اِسْتِفْعال :در باب (  ج

 است ســــــه حرف زائد دارای  اِسْتِفْعالد( در میان هشت باب فقط باب 

 اِسْتِفْعال باب است فعل ی ریشه جزء(  سـ) حرف چون اما هستند استفعال باب اول نگاه در زیر کلمات(   هـ

 « ...  و استوی، استلمَ  استترَ،  ، استرقَ ، استمعَ » مانند    نمی باشند

حرف  حرکت ،باشد  فتحه ـَـحر کت حرف آخرشان ثالثی مزید که در ی ماضی سوم شخص مفردفعل های و( 

   باشد  حتما فتحه ـَـآن نیز باید  ماقبل

تشخیص داده می شود  اگر فتحه ـَـ وکسره ـِـ در این باب فقط از روی عالمت ماضی و امر ز( فرق فعل 

 است فعل امر باشد  ـِـ کسره آخر به مانده حرف اگر وـَـ باشد فعل ماضی است  فتحهحرف مانده به آخر 

 إستراحة ـ اِستقامة ـ اِستفادة. : می آید  إستِفالَة دارد که بر وزن مصدر در دیگری وزن استفعال ح( باب

  

 اِفْتِعال باب مورد در نکاتی
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 مراجعه می کنیمفعل ماضی  سومین شخص مفردِبرای تشخیص حروف زاید به (  الف

 دارد زاید حرف دو فتعَالاِ باب(  ب 

 حدتَّمُ  جِهُ ،تَّی  ، اِتَّخذَ ،  اِتَّحدَ ــ است اِفْتِعال باب باشد«  تّـ » آن دوم حرف که ای کلمه(  ج

 است « تـ»حرف سوم آن ها داری « افتعال»باب فعل های (  د 

  نیستند اِفْتِعال باب باشد می «تـ» ها آن سوم حرف که«  ایتاء  و انتاج»  های کلمه: مهمهـ( 

 حرف  سه نشود اشتباه اینکه برای  باشند می اِفْتِعال یا اِنفعَال باب اول هنگا در که دارند وجود کلماتی( و

 در باشد می«  اِفْتِعال » باب  باشد«  نـ»  اصلی حرف اولین آنها ی ریشه در اگر.  کنیم می پیدا را آنها اصلی

«  اِفْتِعال »که همگی باب  إنتصرَ ، إنتقمَ ، إنتخبَ ، انتظرَ ، انتشرَ: باشدمانند می«  اِنفعَال » باب صورت این غیر

 باشد می

می باشد اگر حرف مانده به آخر فتحه ـَـ وکسره ـِـ در این باب فقط از روی عالمت ماضی و امر فرق فعل ( ز

 باشد امر است  ـِـ کسرهآخر  به مانده حرف اگر واگرـَـ باشد ماضی است  فتحه

 

 اِنفعَال باب مورد در نکاتی

 مراجعه می کنیمسومین شخص مفرد فعل ماضی حروف زاید به  الف( برای تشخیص 

 دارد زاید حرف دو اِنفعَال باب(   ب

  می کنیم استفاده«  شد ـ می شود»  ی واژه از معموال اِنفعَال باب  معنی در(  ج

 نمی باشدجزو حروف اصلی « نـ»حرف «  اِنفعَال »هـ( در باب(  د

می باشد اگر حرف مانده به آخر فتحه وکسره ب فقط از روی عالمت در این باماضی و امر فرق فعل  (هـ 

 امر است ،کسره ـِـ باشدآخر  به مانده حرف اگر وفتحه ـَـ باشد ماضی است 

 ینقلبُ ،  نصرفَاِ                مفعول نیاز ندارنداست یعنی در معنی به  الزم همیشه اِنفعَال  باب های فعلو( 
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حتما حرف امر این باب ها نیز وفعل   ماضیباشد در فعل « اِ  »دی که اولشان حرف ثالثی مزیمصدر های ز( 

 می باشد« اِ »اولشان 

را از روی فعل امر دارند ؟ چون ما « اِ»نیاز به « اِسْتِفْعال ـ اِفْتِعال ـ اِنْفِعال » ح(چرا فعل های امر در باب های  

است و ابتدا به ساکن در عربی   ساکناین باب ها از حرف مضارع در حرف بعد مضارع درست می کنیم و

 بیاوریم تا خوانده شود « اِ» خوانده نمی شود پس باید

 

 «تَفَعُّل » باب مورد در نکاتی

 مراجعه می کنیمسومین شخص مفرد فعل ماضی برای تشخیص حروف زاید به (  الف   

 دارد زاید حرف دوتَفَعُّل  باب(   ب

 گرفت اشتباه مضارع فعل با باب را این ماضی فعل نباید دارد«  ـتَ» حرففَعُّل تَ باب  ماضی فعل(  ج  

است به عبارت دیگر  حرکت دارای  مضارع حرف از بعد حرف چون ندارد« اِ»  به نیاز باب این امر فعل(  د

 ندارد«اِ»ندارد پس امرش نیز نیاز به  «اِ»چون در مصدر 

وجمعِ مذکر  مثنی مذکر های صیغه در تَفَعُّل باب وامر ماضیصرف کنیم  را تَفَعُّل اگر فعل های باب(  هـ  

 . باشند می هم ماننددقیقا  ومونث

 تَفَعَّلْنَ ، تَفَعَّلُوا  ، تَفَعَّال:                   امر      //  تَفَعَّلْنَ ، تَفَعَّلُوا  ، تَفَعَّال:                   ماضی         

 در جمله تشخیص داده می شوند معموال از راه های زیر نیزفقط تَفَعُّل  باب ماضی وامرل های : فعتوجه 

 می توان هریک را تشخیص داد 

( بیاید یا اسمی بیاید که آن اسم با فعل مورد هما ـ هم ـ هنَّـ  اگر قبل یا بعد از این نوع فعل ها ضمیر غایب )1

 همدُروسَتَعلَّمُوا                      استماضی فعل نظر همخوانی داشته باشد حتما آن 

اسم منادا ( بیاید ویا اسمی بیاید که آن انتما ـ انتم ـ انتنَّ)ضمیر مخاطب ـ اگر قبل  یا بعد از این نوع فعل ها 2

  کمدُروسَتَعلَّمُوا می باشد                      فعل امر باشد حتما آن کلمه، 
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 می باشد امر فعلداشته باشیم فعل مورد نظر منادا وپرسشی ت ـ اگر در جمله ،کلما3

 طالبُالدُروسَ  یا تَعلَّمُوا  هل

فعل امر وفعل ماضی حتما حتما دارند « اِ»چون خودشان در اولشان « اِسْتِفْعال ـ اِفْتِعال ـ اِنْفِعال» نکته: سه باب

 داشته باشند  « اِ»آن ها نیز باید 

 

 یعنی اثر پذیری مُطَاوَعَهبه کار می روند  مُطَاوَعَهبرای « تَفَعُّل و اِنفِعال ،الاِفتِع» نکته: سه باب 

 شکسته شدکودک شیشه را شکست پس                     انکَسَرَمثال: کَسَرَ الطِفلُ الزُجَاجَةَ فَ

 یاد گرفتز را آموزش دادم پس دانش آمو                             تَعَلَّمَ   مثال : عَلَّمتُ التلمیذَ فَــ 

 باشددو حرف آخرشان عالمت فتحه ـَـ در سوم شخص مفرد باید ماضی ثالثی مزید نکته: تمام فعل های 

 انزب وارد و هستند تفَعُّل باب ....و تَرَحُّم ، تَمَلُّک تَصَوُّر ، تَحَمُّل ، تَکَلُّم تَوَسُّل، ، تَبَرُّک ، تَوَلُّد ، تَشَهُّد ، تَکَبُّر

  اند شده فارسی

 حروف زائد المصدر االمر المضارع الماضی نام باب اصلی حروف باب  شماره

 ت ـ ا تَفاعُل تَفاعَلْ یَتَفاعَلُ تَفاعَلَ تَفاعُل فَعَلَ 5

 عـ تَفْعِیل فَعِّلْ یُفَعِّلُ فَعَّلَ تَفْعِیل فَعَلَ 6

 ا  مُفاعَلَة فاعِلْ یُفاعِلُ فَاعَلَ مُفاعَلَة فَعَلَ 7

 أ إِفْعال أَفْعِلْ یُفْعِلُ أَفْعَلَ إِفْعال فَعَلَ 8
 

 أفعال       «تَفَاعُل»  باب مورد در نکاتی 

 مراجعه می کنیمفعل ماضی سومین شخص مفرد برای تشخیص حروف زاید به الف( 

               دارد زاید دوحرف « تَفَاعُل » بابب(  

 . است )ناگذرا( زمال معموال تَفَاعُل های باب فعل(  ج

  استفاده می کنیم « با همدیگر ـ با یکدیگر » از واژه های  « تَفَاعُل »د( در ترجمه باب 
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     .رساند می دو طرفه را  مشارکت«  تَفَاعُل » باب(  هـ

 نامه نگاری کردند  با همدیگر دو دوست ←الصَدِیقَانِ  تَکَاتَبَ 

 گرفت                       اشتباه مضارع فعل با باب را این ماضی فعل نباید دارد«َ تـ» در اولش حرف«تَفَاعُل»باب  ماضی فعلو( 

         فاعَلَتَــ

 نمی پذیرند هرگز کسره و فقط عالمت فتحه دارند حرکت حرف های آن    « تَفَاعُل »فعل های باب  ز( 

 هستند  « تَفَاعُل »باب ِمصدر دیده شوند  « یانِبَتَـ ی عَالِی ـ تَرَاقِی ـ تَنَاجِتَ» ح( در هرجا کلمات 

 مانند دقیقا مؤنثجمع  وجمع مذکر و مثنای مذکر های درصیغه تَفَاعُل  باب امرِو  ماضی های فعل( و 

  باشند می هم

   فَاعَلنَتَ   ، تَفَاعَلُوا  ،  تَفَاعَال :                امر      //    تَفَاعَلنَ   ، تَفَاعَلُوا  ،  تَفَاعَال :              ماضی

زیر می توان دو راه در جمله تشخیص داده می شوند معموال از  فقط«تَفَاعُل »باب ماضی وامر: فعل های توجه

 هریک را تشخیص داد

 بیاید که از این فعل ها  قبل اسمی( بیاید یا هما ـ هم ـ هنَّاز این نوع فعل ها ضمیر غایب )قبل یا بعد ـ  اگر 1

                     استفعل ماضی  ،نظر همخوانی داشته باشد ،حتما فعل داده شده به مافعل مورد آن اسم با 

 باهمدیگر همکاری کردنددرکارهایشان  ← همفی امور تَعَاوَنُوا

 دیگر همکاری کردند با همدانش آموزان در کارها         فعل ماضیفی االمور                      تَعَاوَنُوا التالمیذُ

بیاید اسمی  ( بیاید ویاـ کُما ـ کُم ـ کُنَّ انتما ـ انتم ـ انتنَّ)ضمیر مخاطب از این نوع فعل ها قبل  یا بعد ـ اگر 2

            می باشد  فعل امر باشد حتما فعل داده شده به ما ، اسم منادا که آن 

 با همدیگر همکاری کنیدای دانش آموزان در کارها ←ابلَّیا طُ المورفی اتَعَاوَنُوا  // کمفی امور تَعَاوَنُوا      

 « تَفعِیل» باب مورد در نکاتی

 مراجعه می کنیمفعل ماضی سومین شخص مفرد به حروف زاید برای تشخیص الف( 
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               دارد زاید حرف یک « تَفعِیل» بابب(  

 .کند می دیلتب متعدی به را الزم فعل معموال « تفعیل»باب(  ج

     بیاید « تَفعِلَة » وزن بر ممکن است   « تَفعِیل » باب دیگرِ مصدر ( د

  تَجزِیَة //  ةیَربِتَ //   تَغذِیَة //تَسلِیَة  //   ةیَزکِتَ 

  «مُفَاعَلَة »» باب مورد در نکاتی

 مراجعه می کنیمفعل ماضی سومین شخص مفرد به حروف زاید برای تشخیص الف( 

               دارد زاید یک حرف «مُفَاعَلَة » بباب(  

        کِتَاب، خِلَاف ، دِفَاع ، جِهَاد:    آید می « فِعَال » وزن بر گاهی که دارد  نیز  دیگری مصدر «مُفَاعَلَة » باب(   ج

  هستند معنی هم« فِعَال »و « «مُفَاعَلَة » » پس

  است مفعول، دوم طرفو فاعل ،اول طرف یعنی رساند می را مشارکت « «مُفَاعَلَة » » باب(  هـ

 آن به دست می آید فعل ماضی را حذف کنیم  «ةعَلَمُفَا » آخرو  اولو(  اگر حرف 

 دقت نظر داشته باشید درست خواندن پس در نمی باشد  مصدر  مُفَاعِلَةتوجه : 

 کافران مبارزه کنبا الکُفارَ       جَاهِدِکنیم مثال:  استفاده می «  با»معموال از واژه  «مُفَاعَلَة »ز( در ترجمه باب 

 محمد زد وخورد کردبا  علی         مُحَمَدَاً عَلِیٌّ ضَارَبَ

روند می کار به مجرد ثالثی همان معنای به هستند  مُفَاعَلَةفعل هایی وجود دارند هرچند در باب ( ح     

دیدمعلم مسأله را                           المَسئَلهَ المُدرسُ شاهَدَ    //(    دید) شَاهَدَ(  =       دید) شَهِدَ    

سفر کردبه تهران             سَافَرَ    (کرد سفر)  سَافَرَ(  =   کرد سفر)  سَفَرَ  الی طَهرانَ               

 ( هجرت کردهَجرَ )هجرت کرد( = هاجرَ )
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 هستند مُفَاعَلَةباب مصدر  دیده شوند« مُناجَاة ـمُوَاسَاة ـ مُبَارَاة ـ مُجَازَاة مُالقَاة ـ مُدَارَاة ـ » در هرجا کلمات 

 « إِفْعال »نکاتی در مورد باب 

 مراجعه می کنیمفعل ماضی سومین شخص مفرد به حروف زاید برای تشخیص الف(     

               دارد زاید حرف یکإِفْعال  بابب(     

 .کند می تبدیل متعدی به را الزم فعل معموال باب این(  ج

 گیرد        می« فتحه  َ » همیشه امر فعل در إِفْعال باب  «أ» ی  همزه(  د

است فقط ثالثی مجرد بیشتر شبیه به إِفْعال را با کلمات دیگر اشتباه بگیریم باب  إِفْعالباب فعل های  هـ( نباید 

باشد )اسم تفضیل را اسم تفضیل این باب ممکن است همانند  ماضیچون کرد تا اشتباه نگیریم  باید آن را حفظ 

 باشد فعل مضارع ثاُلثی مجرد آن  ممکن است مانند فعل مضارع درپایه یازدهم می خوانیم ( و

ضمه هرگزِ هرگز در ثالثی مجرد معلوم می باشد ضَمه ـُـ حرکت حرف اول آن  إِفْعالو( فعل مضارع در باب 

 است یَجلس ثالثی مجرد اما یُجلس  ثالثی مزید  پس  ید در اول فعل مضارع نمی آ

 وجود دارد بقیه باب ها یعنیکوچك « ء»یك همزه « ا  »زیر  فْعالإِز( باید دقت کنیم که فقط در باب 

نتاج ـ إاء ـ یتإنذار ـ إتالف ـ إ»پس کلماتندارند کوچك « ء»همزه نیازی به « اِسْتِفْعال ـ اِفْتِعال ـ اِنْفِعال» 

 وجود داردکوچك « ء»یك همزه  « ا »هستند زیرا زیر  إِفْعالباب « و.. إبدال 

ـ  إنارة ـ إقامة ـ إجازة ـ إدارة ـ إضاءةمی آید مانندِ : « إِفَالَة »دیگری دارد که بر وزن  مصدر إِفْعال،ح( باب 

 و... إجابة

 هستند إِفْعال باب مصدردر هرجا دیده شوند « إِیزَاع ـ إِیثَار  إِیمَان ـ إِیرَاد ـ إِیجَاد ـ إِیقَاف ـ»و(  کلمات 
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 أسرَعَ. (ساکت وخاموش شدأنصتَ) و (روی آورد، آمدأقبلَ) و ( )رستگار شدأفلحَ )  مانند ز( افعالی

، هستند الزم اما  باشند می إفعال باب در چند هر(ممکن استأمکنَ ).(شتافت)  

قداماَ ـــ    إقداماست اشتباه گرفت  جمع مکسر که  أفعال را  با إفعال باب مصدرنباید    

 

 (بزیادة حرفٍ وَاحدٍ زاید دارند  )یک حرف «  مُفَاعَلَةــ  إِفْعال ـ َتفعِیل» باب های 

 (بزیادةِ حَرفَینِزاید دارند )دو حرف « تَفَعُّل ـ  تَفَاعُل ـ افتعال ـ انفعال » باب های 

 (   بزیادة ثالثة أحرُفٍدارد )زاید سه حرف « استفعال»باب 

    .ندارد وجود کسره عالمت تفاعُل و تفعُّل باب دوماضی ومضارع و امر فعل هایِ  از کدام هیچ در

 نمی گیرد کسرهحرف های آن  هیچگاهدر ثالثی مزید فعل های ماضی 

 بهِّق      ـ یذرّفهستند؛     تفعیلدارند حتما در باب « ّ  » آنها تشدید حرف دوم اصلی فعل های که 

                                                                       اتتَعلِیم      تَعلِیمَ  ؛را به آخر آنها اضافه می کنیم  « ات»های ثالثی مزید تمام مصدربرای جمع بستن 

  

 آشنا شویممرفوع ـ منصوب ـ مجرور ـ مجزوم  با اصطالحات 

 عبارتند از: رفوعمنشانه های 

 تٌمدیرا  //رٌ  مدی   //    رُدر آخر کلمه          المدیضمه ـُـ  یا تنوین ـٌـ ـ 1

 انِنافذت  //   انِالمدیر             مثنی کلمهدر آخر « انِ»ـ 2

 ونَالمدیر          جمع مذکرکلمه در آخر « ونَ»ـ 3

 عبارتند از: منصوبنشانه های 

 راًمدی   //  رَدر آخر کلمه             المدیا تنوین ـًـ فتحه ـَـ یـ  1

              ینِرَالمدی              اسم مثنی در آخر« ـَ ینِ »   ـ2
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    رِینَالمدی  /            جمع مذکر سالمدر آخر « ـِ ینَ»  ـ3

  اتٍ  دیرم   //  اتِالمدیر              جمع مؤنث سالمدر آخر « اتِ ـ اتٍ»ـ 4

 عبارتند از: مجرورنشانه های  

 رٍمدی  //  رِدر آخر کلمه             المدیـ ـ یا تنوین ـٍـِ کسرهـ  معموالً  1

              رَینِالمدی           اسم مثنی در آخر« ـَ ینِ  » ـ2

    رِینَالمدی            جمع مذکر سالمدر آخر « ـِ ینَ  » ـ3

  اتٍ  مدیر   //  اتِالمدیر             جمع مؤنث سالمدر آخر « تٍاتِ ـ ا»ـ 4

ی حرف جرّمیان منصوب ومجرور مشترک هستند اگر قبل از این کلمات  4و  3و  2نکته: شماره های 

 المعلمینَ یلَعَقرار بگیرد می گوییم مجرور سلمت 

 عبارتند از: مجزومنشانه های 

      ـْ أُکتُب     ـْ ال تَکتُب               فعلدر آخر  ـْ ـ ساکن1

 أُکتُبَا        //ال تَکتُبَا                  فعل های مضارع و امراز آخر « نَ ِ» ـ حذف 2

مرفوع و منصوب واسم   فقط اصطالحی است برای مجروروفعل   فقط اصطالحی است برای مجزومتوجه: 

 مشترک است اسم وفعل میان 

است یا بعد مضاف الیه حتما یا مجرور یعنی هرجا گفتند  می آید دو جا در  مجرور اسم یدر تمام زبان عرب 

 . )حرف جرّ را بعدا خواهیم خواند(آمده استحرف جرّی از 

 ضمیر

 .  است نوع دو و کند می جلوگیری اسم تکرار از و  شود می اسم جانشین که است ای کلمه:  ضمیر

 لصِتَمُ : ب                               لصِنفَمُ:   الف                                       

  ضمایر  توضیح
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 هاو این ضمیراز کلمه دیگر نوشته می شود  جدابه شکل  جمله در که هستند ضمایری:   منفصل ضمایر

 : از عبارتند

 (للغائبمذکر غایب )  مفرد) او (                برای  هُوَـ 1

 (ینِللغائبَمذکر غائب ) مثنیبرای                    ایشان( آنان، و،د ) آن هُمَاـ 2

 (ینَللغایبِمذکر غائب )جمع ایشان (                   برای  )آنان،هُم  ـ3

 

 (غائبةللمؤنث غائب )مفرد ) او (                  برای هِیَ ـ 4

 (ینِتَللغائبَمؤنث غائب )مثنی  ایبر                   ایشان( آنان، دو، ) آن هُمَاـ 5

 ( اتللغائبمؤنث غائب ) جمعبرای                  ایشان (   )آنان، هُنَّـ 6

 

 )للمخاطَب(مذکر مخاطب مفرد برای                   )تو(  أنتَـ 7

 )للمخاطَبَینِ( مذکر مخاطب  مثنی)شما دونفر(                  برای  أنتُمَاـ 8

 )للمخاطَبینَ(مذکر مخاطب جمع )شما چند نفر(                   برای  تُمأنـ 9

 

 (للمخاطبة)مؤنث مخاطب  مفرد برای                  )تو(  نتِـ أ10

 (للمخاطَبَتَینِ) مخاطب مؤنث مثنی )شما دونفر(                 برای أنتُمَاـ  11

 ( للمخاطباتمؤنث مخاطب ) جمع برای                شما چند نفر( أنتُنَّـ 12

 

 متکلم وحده)من(                 برای  أناـ 13

 متکلم مع الغیر)ما(                 برای  نَحنُـ 14
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 جمله بیایند  وسطجمله بیایند یا در  اول درضمایر منفصل توجه: ممکن است 

 ونَحُاجِالنَ مُهُ ونَبُالِالطَ          //  نا  تِسَدرَی مَالبٌ فِطُ مهُ

 :   متصل  ضمایر                                       

   شوند می متصل  آخر اسم یا فعل یا حرف به که هستند  ضمایری 

 متصل می شوند عبارتند از :عل مضارع وامر  فآخر فعل ماضی وبه  مستقیماً ضمایری که فقط

 ناـ  فَعَل تُـ فَعَل تُنَّـ فَعَل تُماـ فَعَل تِـ فَعَل متُـ فَعَل تُمَاـ فَعَل تَـ فَعَل نَفَعَلـ  افَعَلَتَـ  اوفَعَلُـ   افعل ماضی : فَعَلَ 

 نَنِ ـ تَفْعَلاـ تَفْعَلَ نَـینَ ـ تَفْعَلِونِ ـ تَفْعَلاـ تَفْعَلَ نَنِ ـ یَفْعَلانَ ـ تَفْعَلَونِ ـ یَفْعَلُافعل مضارع: یَفْعَلَ 

 نَـ ِفْعَلْ اـ اِفْعَلَ یا ـ اِفْعَلوـ اِفْعَلُ ااِفْعَلَ فعل امر : اِفْعَلْ  ـ

 متصل می شوندفعل امر وهم به فعل مضارع وهم به فعل ماضی هم به « ا ـ و ـ نَ »: ضمایر 1نکته

 مشترک استمضارع وامر میان « ی » : ضمیر 2نکته

 استفعل ماضی ماقبلشان  0100/0ه شود دید«  تُـ  تُنَّـ  تِـ  تُمـ تُمَاـ  تَ» : در هر جا ضمیر های 3نکته

 متصل می شوند عبارتند از :  حرفیا  اسمضمایری که به آخر 

    ه (  أَطفالللغائبمذکر غایب )  مفردبرای                  ـهُ

 هما (  أَطفالللغائبَینِمذکر غائب ) مثنیبرای                   ـهُمَا

 هم( أطفالللغایبینَمذکر غائب )جمع برای                   ـهُم

 ها( أَطفالغائبةمؤنث غائب )مفرد برای                   ـهـَا

 هما( أَطفالینِتَللغائبَمؤنث غائب )مثنی  برای              ـهُمَا 

 هنَّ(  أَطفال للغائباتمؤنث غائب ) جمعبرای                ـهُنَّ  

 کَأَطفال )للمخاطَب(مذکر مخاطب مفرد برای                  ـکَ

 کماأَطفال)للمخاطَبَینِ(  مذکر مخاطب  مثنیبرای                   ـکُمَا
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 کمأَطفال )للمخاطَبینَ(مذکر مخاطب جمع برای                   ـکُم

 کِأَطفال (للمخاطبة)مؤنث مخاطب  مفرد برای                 ـکِ

 کماأَطفال (للمخاطَبَتَینِ) مخاطب مؤنث مثنی ایبر                ـکُمَا

 کُنَّ( أَطفالِللمخاطباتمؤنث مخاطب ) جمع برای                 ـکُنَّ 

  یأطفال  متکلم وحدهبرای                   ـی

 ناأَطفال متکلم مع الغیربرای                    ـنا

 هایَغسِلُ  ـ  کُمجَعَلَ ←متصل بشود   نیز  ی ، مضارع ، امرآخر فعل ماضتوجه : ممکن است ضمایر باال به  

 ناتابُکِ←تشکیل می دهند      تر کیب اضافی بچسبند آخر اسم نکته: اگر ضمیر های باال به 

 هُمَاـمُدَرِّســمی گویند     مثال: مضاف الیه متصل شده باشد به آن ضمیر  اسمبه ، ضمیرنکته اگر 

 انواع ترکیب

 آشنا می شویم دو نوع ترکیب ربی با در زبان ع

 ترکیب وصفیـ 2         ترکیب اضافیـ  1

کیب باشد می گوییم آن دو اسم ترـِ  ـٍـ حرکت حرف آخر آن  معموالکنار هم بیایند و اسم دوم دو اسم اگر 

 لصنادیقِهستند                اقفال ااضافی 

 دارای دو عضو است ترکیب اضافی 

 مضاف الیهب (               مضافالف( 

 الطالبِ  کتابُگویند. می« الیهمضاف»و به اسم دوم « مضاف»به هم اضافه شوند به اسم اول دو اسم در زبان عربی اگر 

 است. « اضافی»متصل شود آن ترکیب حتماً اسم  آخر به ضمیری** اگر 

 کـــکتابُــــ    ←                   ضمیر+        اسم

 الیهمضافمضاف                               الیه مضاف   مضاف
 اسم            ضمير                           
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 . الیهمضاف و مضافنکاتی در مورد 

 )مبتدا، فاعل، مفعول، خبر و ...(  پذیر استبلکه نقش  نیستنقش  مضافـ 1

 یرد    گنمی   ـٌـــًـٍـ تنوین مضافـ 2

 نمی گیرد «ـال» مضاف ـ 3

 شود حذف میاز آخر آنها « ن»باشد حرف  مثنیم و یا اسجمع مذکر سالم ـ اگر مضاف، 4

 و المدرسةِ مُلِّعَ+  المدرسةِ   مُ  معلمونَ

 داکَ والِ            کَ +   نِوالدا

 فالحی القریةِ       +  القریةِ    نَیفالحِ

 . تدر زیر آخرش قابل مشاهده اس ـِــٍـمعموال عالمت آید و نقش به شمار می« الیهمضاف»ـ خودِ 5

 عبارتند از: یدآ یم یهمضافٌ ال یشهکه بعد از آنها هم ییاسمهاـ 6

 ،میانبَیْنَ  ، پیرامونحَوْلَ  ،کنارعِنْدَ  ، کنارجَنْبَ  ،پشت،وَراءَپشت  خَلْفَ ،روبه روأَمامَ  ،زیرتَحْتَ  ،باالفَوْقَ » 

ـ مِبراساس حَسَبَ ـ .،همه یعجم ، برخی بعض ،هر، همه ،  کلّ ، دارایی ذو ذا ذ ،به سوی نحو ،به جز یرغ، همراه مَعَ  اِبن ـ،مانند ثل،

  دختر بنت ، پسر

 ؛؛ِ ةالنّعم؛؛ ذو یءٍش؛؛ کلُ العُسرِ  مع     //         محمدٍ   بنتُطالبٍ    فاطمةُ      ابی   بن علی

 

 کگیرد. کتابُـــــمی«  الیهمضاف»نقش « ضمیر»خودِاگر ضمیر به اسم متصل شود  ـ 7

 . واقع شوند« مضاف»توانند نمیوفعل ها  استفهام  های موصول، اسمهای اشاره، اسم  های ، اسمهاضمیرـ 8

 ترکیب وصفی  

 دارای دو عضو است    یوصف بیترک

  صفت -2       موصوف -1

 اليه  مضاف                  اليه  مضاف          

   اليهمضاف
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،صفت معموال وجود شود می نامیده صفت که آوریم می ویژگی چند یا یک برایشای است که : کلمهموصوف

خود به خود  زیبایعنی به تنهایی هیچ ارزشی ندارد بلکه باید با اسم دیگری معنی پیدا بکند مثال جی ندارد. خار

  جمیل «جمیلهذا،  بیت »دارای ارزش نیست بلکه باید اسم دیگری قبلش باشد تا ارزش پیدا کند در عبارت 

 معنی پیدا کرده « بیت» باکلمه 

 العاقِلَ الرَجُلَرأیتُ                    المُجْتَهِدُ  التلمیذُجاء                          صَغیرٌ مُخْتَبَرٌ

 صفت       موصوف                             صفت          موصوف                                        صفت موصوف

ممکن است یا  وصوف آمده باشدمستقیما بعداز مصفت ممکن است از موصوف می آید همیشه بعد  صفت

 فاصله داشته باشد از موصوف  صفت

 می باشد « تعْنَ »توجه: نام دیگر صفت 

 مطابقت کند.  (موصوف) یعنی با اسم قبل ازخود  چهار موردصفت )نعت( باید در 

نیز  صفتشد با« ـُ ـٌـ  ـَـ ـًـ ـِـ  ـٍـ »آن حرف آخر : یعنی اگر اسم قبل از صفت حرکت  عالمتمعموالً  ـ 1

 باشد « همان گونه»حرکت حرف آخر آن باید 

 حِ الناجِذِ مررتُ بالتلمی    الناجِحَ ذَرأیتُ التلمی     حُالناجِ ذُجَاءَ التلمی

و  صفت نیز باید معرفه باشدباشد  معرفه یعنی موصوف() « صفت»یعنی اگر اسم قبل از « معرفه و نکره»ـ 2

 خواهیم خواند ( 79را در صفحه معرفه ونکره )باشد.  هنکرباشد صفت نیز باید  نکرهاگر 

  الناجحُ   التلمیذُجاءت                    ناجحةٌ   تلمیذةٌجاءتْ 

 

 باشد و برعکس « مذکر»باشد صفت نیز باید « ذکرم»: یعنی اگر اسم قبل از صفت جنسـ 3

  العاقِلَ رأیتُ التلمیذَ             العاقلةُجاءتْ مریمُ 

یا مفرد، مثنی و »نیز باید بصورت « صفت»باشد « جمع یامفرد، مثنی و« صفت»: یعنی اگر اسم قبل از داعدتـ 4

 باشد. « جمع

 الناجحاتُ ذَهَبَتْ التلمیذاتُ     //  الناجحانِ ذَهَبَ التلمیذانِ      // الناجحُ   ذَهَبَ التلمیذُ 

 معرفه         معرفه                                                           نكره            نكره                              
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 شود. آورده می« مفرد مؤنث»ها بصورت آن« صفت»جمع غیرعاقل باشد  موصوفاگر نکته:  

  التالیةَ   الکلماتِاِجْعَلِ      //     الجمیلةِ      األیّامِأَیامُ الدراسةِ مِن 

 گیرند. می« صفت»کلمات زیر همیشه نقش 

  دارد صفتنقش آن اسم موصول  ای بیاید«معرفه»بعد از اسم « خاص لوموص»ـ اگر اسم 1

 تالش کرد آمد کهمردی                تَهَدَ اج یالذجاء الرجلُ 

 می گوینداسم موصول خاص « الذی ـ التی ـ الذینَ ـ الالتی ـ الذانِ/الذَینِ ـ اللتانِ / اللتینِ»توجه: به اسم های

 دارداسم نقش صفت آن بعد از اسم دیگری قرار گیرد باشد و «یّة ـ یّ»آن  حرف آخری ـ اگر اسم2

 االسالمیّة االمة   //«    دمشقیَّاًرأیتُ رجالً       //     نیٌّایراأنا رَجُلٌ  

 دارندنقش صفت بیاید خود این عدد ها معدود اگر قبلشان دو و  یک وعدد هایترتیبی ـ عدد های 3

 واحدٌجزءٌ    //  السادسةالمجلة  

 شود می مقدمبر صفت الیه مضافنکته: در زبان عربی ـ برخالف فارسی ـ 

از  بعد« صفت»بیاوریم این « صفتی» داشته باشیم و بخواهیم برای مضافالیه مضاف و مضافهرگاه  ** 

 این مورد برای ترجمه خیلی مهمهآید. می الیهمضاف

 ما مسلمان جوانان     ←      المسلمونَ شبابُنا     //   مامقدس  سرزمین   ←      المقدسةُ  أرضُنا

 

ولی باید آن ها را مؤنث در نظر گرفت نشانه مونث ندارند سم هایی وجود دارند که توجه داشته باشید ا

 را مطالعه کنید( 1 صفحه )می آید  صفتشان به شکل مونث

 

 

 

 صفت جمع مؤنث غيرعاقل                                      صفت  جمع مكسر                                                     

 صفت             

 صفت صفت

 صفت صفت       

 صفت            صفت 

 صفت
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 جمله فعلیه                                                           

 انواع جمله

 جمله اسمیه                                                      

                                     زیر است  ارکاندارای و معموال با فعل شروع می شود : جمله ای است که جمله فعلیه 

 ماضی                      

 گاهی مفعولـ  3فاعل         ـ2فعل                   مضارع            ـ 1

 امر                                  

 الَی المَدرَسَةِ   لتِلمِیذُا ذَهَبَ 

 فعل             فاعل

 من السماءِ ماءً أنزِل         اهللَ  نَوــیُحِبُّ         ه ــاُمَّ  التلمیذُ  ساعَدَ 

 مفعول       فعل                    فعل     فاعل      مفعول            فعل               فاعل               مفعول     
 

 فعل:  یعنی انجام دادن کار 

 تقسیم شوند دو دسته فعل ها از یک نظر می توانند به 

 «گذرا به مفعول» متعدیب: فعل              «                  ناگذرا»  الزمالف: فعل 

 عنای آن با همان فاعل کامل می شود یعنی مفقط به فاعل نیاز دارد : فعلی است که در جمله الزم فعل 

 فعل الزم       «یَجلِسُ   »   التالمیذُ عَلَی الکُرسِیِّ الخشبیِّ          یَجلِسُ

            می باشند    فعل الزمدارند حرکت ضمه ــُ ریشه وم اصلی آنها دردر ماضی ومضارع حرف دنکته:فعل هایی که 

 جرُاُخ     //رُ       ثُـیَک   //    نَ سُحَ

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

 مفعول کامل می شود 
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در فارسی فعل مورد نظر را معنا می کنیم و از آن سوال های زیر را می فعل متعدی توجه : برای تشخیص 

 است  متعدیل معموالً پرسیم اگر با معنا جور در آمد آن فع

 چه کسی را  ــ چه چیزی را         

  الناسُ شیئاً فی السماء             دیدند              چه کسی را / چه چیزی را دیدند  شَاهَدَ

 فعل الزم وفعل متعدی
 : شوندمی تقسیم دسته دو به ندارند یا دارند مفعول پذیرش که لحاظ این از ها فعل

 دارد  نام الزم فعل ندارد، نیاز مفعول به و شود می کامل فاعل با آن معنای کـه )ناگذرا(: فعلی فعل الزم

 شود می گفته متعدی فعل دارد، نیاز مفعول به و شود نمی کامل فاعل با آن معنای که فعلی به : فعل متعدی

 :آنها شناخت های راه و مفعول+ متعدی فعل

 ( نا ی کنَّ کم کما کما کِ کَ هن هم هما هما ها ـه)متصل ضمایر+  فعل ـ1  ��

می گویند  مفعولبیایند به این ضمیرها  ضمیر های باالیکی از  امرو  مضارعوفعلِ  ماضی در هر جا بعد از 

 است متعدی  حتمن حتما ،فعل وخود

  می بیند را ما: نایُشاهِدُ��

 مفعول:  نا / متعدی فعل: یُشاهِدُ

 . شویَدمی  را آن:  هُیَغسِلُ��

 مفعول: هُ /متعدی فعل: یَغسِلُ

 . نکردند تصور را آن مردم: الناسُ هایتصورْ لم��

 فاعل:  الناسُ /مفعول: ها / متعدّی فعل: یتَصَوَّرْ لم

 . آورد نمی شگفت به را حرکاتش تو          : حرکاتُه کَتُعجِبــ ال��

  الیه مضاف :ـه/فاعل: حرکاتُ /مفعول: کَ /نفی متعدی فعل: تعجب ال

 : اسم+  "... و تما،تم،تُنَّ ا،تَ،تُ،تِ، و، " متصل ضمایر با فعلِ ـ2 ��

 است  فعل متعدی وخود می باشد  مفعولاسمی قرار بگیرد آن اسم، «.و تما،تم،تُنَّ ا،تَ،تُ،تِ، و،» اگر بعد از ضمایر

 . المدیرَ تُشَاهَدْ��

 مفعول:  المدیرَ/  "تُ" فاعله و متعدّی فعل: تُشَاهَدْ

 :اسم+  متکلّم صیغه یا مخاطب صیغه فعل ـ3   ��
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 است « مفعول»اسمی قرار بگیرد آن اسم فعل های متکلم یا فعل های مخاطب اگر بعد از 

 . نکشید را خودتان                : کُمْأنفسَ تَقْتُلوا ال ��

 الیه مضاف: کم /مفعول: أنفُسَ /واو فاعله و للمخاطبین نهی فعل:  تَقْتُلوا ال

 . بگیرید یاد را قرآن دانشجویان، ای          .القرآنَ تَعَلَّموا الطَّلَبَةُ، ایها ��

 مفعول: القرآنَ /واو فاعله و للمخاطبینَ امر فعل:  تَعَلَّموا

 . اإلنترنت فی األخبارَ نقرَأُ ��

 جرّ حرف به مجرور: اإلنترنت /مفعول: األخبار / للمتکلم فعل: نَقرَأُ

  اسم+  فعل( + اشاره یاضمیر،) اسم ترکیب ـ4  ��

آمده باشد آن اسم دیگری بیاید وبعد از آن فعل ،  فعلآمده باشد وبعد از آن اسم،  آغاز جمله اسمیهرگاه در 

 نام دارد« مفعول»اسم 

 . مفیدةٍ غیرَ المأکوالتِ الیتناولونَ الناسِ بعضُ ��

 مفعول:  المأکوالت

 مفعول: أیّام .عُمرِنا مِنْ الشّبابِ امَأیّ نَغتَنِمُ نحنُ��

 جنسیت نظر از خودش از بعد اسم با مخالف فعلـ 5 ��

 : مذکر اسم+ مونث فعلالف(  

 درسَکِ قرأتِ ما ��

 . الرزقَ تجرُّ األمانة��

 مفعول: درسَ/للمخاطبة فعل: قَرَأتِ

 مفعول: الرزقَ/للغائبة فعل: تجرُّ

 : انسان غیر جمع یا مونث اسم+ مذکر ب( فعل

 ... المَسألَةَ کَتَبَ هوَ��

 ... الطّیورَ حَذَّرَ الغُرابُ��

 ( مؤنث) مفعول: المسألةَ( + مذکر) فعل: کتَبَ

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

 «ی»ضمیرِ+ وقایه نون+ فعلـ 6 ��

  کنی؟ نمی معرفی مرا آیا(:  ی+ـنِ+تعرّفُ)ینِـتُعَرِّفُـ ال أ ��

 مفعول: ی
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 مفعول( + می آیدأفعل  ما وزن بر) تعجب صیغه ـ7 ��

 ! هستند زیبا چه بهار در ها شکوفه ←        ! الربیعِ فی الزهورَ أجملَ ما��

  /مفعول: ـ الزهور  تعجب صیغه( : أفعل ما وزن بر)أجملَ ما

 .بینیم می را«  اتِ ینَ، یْنِ، ،ً  ،َ  » عالئم از یکی آن آخر در یعنی است منصوب مفعول( 1نکته ️��

 .....  الکافراتِ جاهِدِ.../ الکَفَرَة یا الکُفّار یا الکافرینَ جاهِدِ..../  الکافرَیْنِ جاهِدِ.../کافراً جاهِدْ.../ الکافرَ جاهِدِ��

 

  "نا" فاعله و فعل( الغیر مع للمتکلم= ) نا+  ـْ ماضی فعل( 2نکته ️��

  "نا" مفعوله و فعل:  نا+  متکلم غیر اضیم فعل و امر و مضارع فعل

 

 :جمله از شود؛ کامل معنایشان تا دارند نیاز مفعول دو متعدی، های فعل بعضی( 3نکته ️��

جَعلَ ،  گاهی اوقات   زاد وَعَدَ، ظَنَّ، کَلَّفَ، جَنَّبَ، عَلَّمَ،بَلَّغَ، أهدَی، وَجَدَ، منحَ، وهبَ، أعطی، آتی،

 ...و

 الکوثرَ  ناکَاعطیانا      //التالمیذَ جائزةً      المدیرُ  حَنَمَ

 

 را فعل آن که کندمی داللت چیزی بر یا کسی بر و شودمی ذکر معلوم فعل از بعد که است مرفوعی اسم: فاعل

  دهندمی نسبت بدو

  از فعل نمی آید  هیچگاه قبلمی آید یعنی فاعل فعل معلوم از  بعد همیشهفاعل 

  هستندوع مرفتمام فاعل ها 

  عبارتند از :نشانه های مرفوع 

 تٌتلمیذاذُ   //  بر روی حرف آخر اسم               التلمیضمه ــُـ یا تنوین ـٌــ ـ 1 

 نِاالتلمیذمثنی                در آخر اسم « نِا»ـ 2

 نَودر آخر اسم جمع مذکر سالم               الصالح« نَو»ـ 3

 دیده می شود ه شکلسدر زبان عربی به  فاعل 
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 مرفوع اسم ظاهر                                   

    فاعل اقسام

 

 توضیحِ فاعلِ اسمِ ظاهر:

 . است ظاهر نوع از و فاعل مرفوع اسم آن بیاید مرفوعی اسممعلوم  فعل از بعد اگر 

  التلمیذُ   اَقبَلَ        //           مُحَمَّدٌ    جَاءَ

           ظاهر نوع از فاعل                       ظاهر نوع از فاعل       

  فاعلِ اسم ظاهرنکات مربوط به 

بنویسیم هر « هو ـ هِیَ»یعنی  مفرد غایبـ هرگاه فاعل ، از نوعِ اسم ظاهر باشد باید فعل معلوم را به شکل 1

 طالباتٌ ذهَبُتَ   //الطالبُ   بَهَذَ                   باشد مثال : مثنی یا جمع چند فاعل 

 داشته باشد  فاصلهاز فعل مفرد غایب می تواند باشد اسم ظاهر از نوع  فاعلـ چنان چه  2

 شَرَابٌ مِن بُطُونِهَا یَخرُجُ

 فعل                         فاعل از نوع اسم ظاهر 

 را به شکل باید فعل معلوم اشد بجمع غیر انسان باشد وآن فاعل اسم ظاهر ـ  اگر فاعل، از نوع 3

 بنویسیم مثال: مفرد مؤنث غایب

 ارُالنهَاَا هَحتِن تَمِ یجرِتَ

 انسان ریجمع غ            بةیمفرد مؤنث غا 

آمده « و»حرف باشد وما بین آن ها یکی مؤنث ودیگری مذکر داشته باشیم که دو فاعلِ اسم ظاهر ـ هر گاه 4

 بنویسیم مثال:مذکر غایب شکل مفرد باید به  فعلباشد 

 در مزرعه محصول را جمع می کنندکشاورز مرد وکشاورز زن ←المَحصُولَ فِی المَزرَعَةِالفَلَّاحُ  وَالفَلَّاحَةُ  یَجمَعُ

 ضمیرِ متصل توضیحِ فاعل از نوعِ 

  ضمير متصلـ 2

 
 ضمير مستتِر  ـ 3
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 نوع از« علفا»به این ضمیر ها  باشند شده چسبیده مستقیماًزیر های ضمیر از یکیمعلومی  فعل به هرگاه** 

 می گویند«  وانتی»ضمیر های  ،به این ضمیرها می گویند  متصل  ضمیر

 «ی ـ ناا ـ وـ نَ ـ تَ ـ تِ ـ تُ ـ تُمَا ـ تُم ـ تُنَّ ـ » عبارتند از: ضمیرهای فاعلی 

  تَذْهَبُ ـ  ذَهَبْتَ : مفرد                                    یَذْهَبُ ــ  ذَهَبَ:  مفرد                         

 مذکر غائب            مثنی: ذَهَبَــا  ــ یَذْهَبَــا نِ          مذکر مخاطب                   مثنی :ذَهَبْتُمَا  ـ تَذْهَبَانِ        

                        جمع : ذَهَبُـوْا  ـ  یَذْهَبُوْنَ                                            جمع :ذَهَبْتُم  ـ تَذْهَبُونَ 

  نَیْـتَذْهَبِ     تِذَهَبْ:  مفرد                                           تَذْهَبُ ـ  ذَهَبَتْ: مفرد                                         

  نِاتَذْهَبَ ـمَاذَهَبْتُ:  مثنی                 مخاطبة  مونث                   نِاتَذْهَبَ ـ اذَهَبت: مثنی                مونث غائبة  

   نَتَذْهَبْ ـ   تُنَذَهَبْ: جمع                                                  نَیَذْهَب  ـ نَذَهَبُ: جمع                                    

  اَذْهَبُ ـ   تُذَهَبْ:    وحده                      

  متکلم

    نَذْهَبُ  ـ ناذَهَبْ: الغیر مع                     

   توجه 1: کلماتی که با رنگ قرمز مشخص شده اند ضمیر  هستند و نقش فاعل دارند 

  توجه 2: ضمیر های » ـی ـ ـنا « نکاتی دارد که در قسمت مفعول توضیح داده خواهد شد 

  مُستَتِرضمیرِتوضیحِ فاعل از نوعِ 

می باشد ضمیرِ مُستَتِر ( نباشد می گوییم فاعل از نوع اسم ظاهر ـ ضمیر متصلاگر فاعل از دو نوع قبلی)   

  ذَهَبَتْ فاطمةُ          //           جَاءَ   عَلِیٌ

 « هی»ضمیرِ مُستَتِر  آن فاعل«                   هو»ضمیرِ مُستَتِر  آن فاعل

 عل ضمیرِ مُستَتِر: نکاتی در مورد فا
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هم وضمیرِ مُستَتِر باشد فاعل می تواند هم « هوـ هی»در صیغه های ماضی یا مضارع معلومی ـ هرگاه  فعل 1

اسم مفرد )چه مذکر ـ چه مونث( آمده باشد فعل ماضی یا مضارع معلومی یعنی چنانچه قبل از  ؛باشد اسم ظاهر

فعل مورد نظر قرار بگیرند می گوییم  مرجعجود داشته باشد وو« ـه ـ ـها « »هوـ هی»یا یکی از ضمیر های 

 است . ضمیر مستتراز نوع حتماً فاعل 

 القرآنَ یَقرَأُ الطالبُ    //القرآنَ ،  قَرَأَت ةُ مثال : الطالب

 است  فاعلِ آن ضمیر مستتریک اسم آمده است می گوییم  قرأتدر این دو مثال چون قبل از فعلِ 

باشد می گوییم فاعل آن فعل مضارع معلوم « أنتَ ـ أنا ـ نحنُ» در صیغه های ضارع معلومی فعل مـ چنانچه 2

 می باشد ضمیر مستتِر  0/0 100

 فی المنزلِ   درسنا  کتُبُنَ درسی فی المنزلِ            أکتُبُ درسَکَ فی المنزلِ             تَکتُبُ

 فعل مضارع معلوم وفاعل آن ضمیر مستِر      مستِر     ریل مضارع معلوم وفاعل آن ضمفعفعل مضارع معلوم وفاعل آن ضمیر مستِر    

 ضمیر مستتِر 0100/0 می گوییم فاعل آن فعل امر مخاطب باشد«أنتَ»درصیغهامر مخاطب ـ اگر فعل 3

     العفوَ لِإجعَ مثال :    می باشد 

 ن ضمیر مستِر                         فعل امر مخاطب وفاعل آ                              

استتلفظ کردن دیده می شود این کسره برای راحت  کسره اینکته: گاهی اوقات در آخر فعل      

 توضیح مفعول : اسم یا ضمیری است که همراه فعل متعدی  ومعموالً بعد از آن فعل متعدی می آید 

 توجه 1: تمام مفعول ها منصوب هستند 

 توجه 2: منصوب در عربی دارای نشانه های زیر می باشد

ةً //   تلمیذ     ذَدر روی حرف آخر اسم                       التلمی ــًـیا تنوین  ــَــالف: فتحه   

ـنِ یـــدر آخر اسم مثنی                         التلمیذَ« نِیـــ»ب:   

ــنَ یــــــالصالح          در آخر جمع مذکر سالم              « نَیــــ»ج:   

اتٍـ تلمیذ اتِدر آخر جمع مؤنث سالم                          التلمیذ« اتِ ـ اتٍ»د:   
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است  مفعولآن اسم اصوالً اسمی با یکی از نشانه های منصوب)موارد باال(آمده باشد ،فعلی : اگر بعد از3توجه   

استدو نوع  در زبان عربیمفعول   

ضمیر متصل ـ 2        اسم ظاهر ـ 1  

 اگر همراه فعل متعدی اسم منصوبی دیده شود آن اسم منصوب ، مفعول از نوع اسم ظاهر نام دارد 

 یَفتَحُ الطالبونَ القرآنَ فی الصفِّ      //      یُحِبُّ اهللُ  المُحسِنیــنَ  

ل ومنصوب از نوع اسم ظاهرمفعول ومنصوب از نوع اسم ظاهر                     مفعو              

شود  مقدم  بر خود فعل متعدی نیزمی تواند باشد  اسم ظاهراز نوع مفعول  نکته : چنان چه  

 الشَجَرَةَ  قطع الرجلُ فی بیته ← مرد در خانه اش درخت را برید

 مفعول ومنصوب از نوع اسم ظاهر   

مفعول از نوع ضمیر متصل:                                                         

هرگاه بعد از فعلی )چه الزم ـ چه متعدی( یکی از ضمیرهای» ـه ـ ـهُمَا ـ ـهُم ـ ـهَا ـ ـهُمَا ـ ـهُنَّ ـ ـکَ ـ 

مفعول از نوع ضمیر  0 /0100آمده باشد آن ضمیر متصل « ـکُمَا ـ ـکُم ـ ـکِ ـ ـکُمَا ـ ـکُنَّ ـ ـی ـ ـنَا 

 متصل می باشد 

 سَاُشَاهِدُکم فی المدرسة   ←  شما را در مدرسه خواهم دید 

 جَاءَتهَا رسالةٌ    ←  پیامی به نزد او آمد

فرق دارند آن ها را با هم اشتباه نگیرید( وانتی)متصل فاعلی با ضمیر های  ضمیر های متصل مفعولیتوجه :   

آید سپس مفعول می آید  می اول ضمیر فاعلینکته: اگر هم فاعل وهم مفعول هر دو ضمیر متصل باشند   

 جَعَلـتَـــنــا من المؤمنینَ   ← ما را از مؤمنان قرار دادی

فاعل       مفعول      

 نکته: در هر جا لفظ» إیَّاکَ و..« در عبارتی دیده شود حتماً مفعول است وفعل همراه آن قطعا متعدی است مثال:

 إیَّاکَ نَعبُدُ  
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نکته : اگر ضمیری نقش بگیرد عالمت های مرفوع ، منصوب و مجرور در آخر آن دیده نمی شود با توجه به 

و....فاعل ، مفعول موقعیتش در جمله می گوییم؛   

 رَأَیــــــــــتَــــــهُ فی المَنَامِ

فاعل ومرفوع   مفعول ومنصوب          

«ـنا»نکاتی در مورد ضمیر متصل   

 1ـ اگر به فعل مضارع یا امر یا نهی  متصل شود بدون هیچ شرطی آن ضمیر »ـنا« نقش مفعول می گیرد 

    یُسَاعِدُنَا فی الدرسِ                  إجعَلنَا من المؤمنینَ                  التَحرِمنا

فعل نهی                  فعل امر                                           فعل مضارع                           

« ـنا»داشته باشد آن ضمیر فتحه ـَــ عالمت « ـنا»از ضمیر حرف قبل متصل شود و فعل ماضیگر به ـ ا2

 نقش مفعول می گیرد 

 عَرَفَــنا                 شَاهَدَنا

فعل ماضی             فعل ماضی          

 3ـ اگر به فعل ماضی متصل شود وحرف قبل از ضمیر »ـنا« ساکن ـْــ داشته باشد آن ضمیر »ـنا« نقش فاعل 

 می گیرد         ←       عَرَفْــنا                  شَاهَدْنا 

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                  کتابــکَ 

مضاف الیه              مضاف الیه                 

« ي»نکاتی در مورد ضمیر   

1ـ هرگاه مستقیماً به حرف آخر ریشه فعل مضارع مخاطبة  یا امر مخاطبة یا نهی مخاطبة متصل شده باشد 

می باشد مثال:« تو مؤنث»می گیرد وبه معنی  نقش فاعل« ی»ضمیر   
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 تَدرُسِیــنَ عبرَ االنترنتِ   ←   از طریق انترنت درس می خوانی

 اُدرُســــی عَبرَ االنترنتِ   ←     از طریق انترنت درس بخوان 

 ال تدرســـی عَبرَ االنترنتِ   ←  از طریق انترنت درس نخوان

آمده باشد و آن  «نِـ»حرف « ي»اگر به فعلی )ماضی ـ مضارع ـ امر ( متصل شده باشد وقبل از ضمیر  ـ2

حرف »نـِ« جزء حروف اصلی نباشد آن ضمیر »ي«  نقش مفعول دارد  وبه معنی » مرا ـ به من « می باشد 

 مثال:

 اَخَذَنِــی              مرا بُرد        یَأخُذُنِــی             مرا می برَد                خُذْنــِـــی                   مرا بِبر

توجه: در مثال زیر ضمیر »ي« نقش مفعول ندارد بلکه نقش فاعل دارد  هر چند قبل از آن حرف »نـ« آمده 

است زیرا حرف»نـ« در این مثال جزء ریشه کلمه است » اُسْکُنــِـی «ریشه آن »سَکَنَ« می باشد  وبه معنی 

است        « تو مؤنث»  

 3ـ اگر ضمیر »ي« به اسم متصل شده باشد نقش مضاف الیه می گیرد وبه معنی » ِ من « می باشد مثال:

 کتابِ من                یکتابــــــــ

 مجهول فعل

 مثال: شود؛ی استفاده م« شدن»فعل از مشتقّات مصدر مجهول کردنِ  یبرا یدر زبان فارس

 شود یمبیند: دیده  یم         شد دید: دیده              شود  یمزند: زده  یم         شد: زده زد

  ناشناس فاعلفعل مجهول،  دارایدر جمله  یاست؛ ولفاعل معلوم فعل معلوم،  دارایدر جمله 

 شده است. حذف یباشد؛ یعن یم

 در زبان عربی باید به موارد زیر بسیار دقت کنیم مجهول کردن فعل ها برای 
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 باشد  متعدیدرست کرد که آن فعل فعل مجهول ـ زمانی می توان از یک فعل ، 1

 هرگز نمی توان فعل مجهول درست کرد مثال: فعل الزم ـ  از 2

 هستندالزم  مجهول ندارند چون  «ذَهَبَ  وخَرَجَ  » 

  ساخته نمی شودـ باشد معموال فعل مجهول ــُـــ  ضمه آن ها حرف دومـ  از فعل هایی که 3

 و.... نَسُرَ ــ  حَثُمانند : کَ

 هستندالزم چون مجهول تبدیل نمی شوند به « نفعالاِ»ـ فعل های باب 4

 فعل مجهول ساخته نمی شود  هرگز« کَانَ ـ صَارَـ لَیسَ ـ أَصبَحَ»ـ از فعل های 5

 ،فعل مجهول درست کرد فعل امر از نمی توان ـ 6

  ی شودساخته نمفعل مجهول فعل نهی مخاطب ـ از 7

 مجهول می شوند   فعل ماضی و فعل مضارعفقط ـ 8

  «متعدیسه حرفی  در ماضی» فعل کردن مجهول روش* 

 دهیم میضمه ــــــُــــــ از حروف اصلی را  حرف اول: الف

  دهیممی  ـــــِـــ کسره را اصلی حروف از دوم حرفب: 

 لَ سِغُ مُحَمَّدٌ السَیَّارَةَ                    غَسَلَ        //   قَلِخُ                       االنسانَ اهللُ خَلَقَ
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حرف های حرکت دار ید وه بر دومورد باال)الف وب(باباشد عال از سه حرف بیشتر متعدی ج: اگر فعل ماضی 

 بدهیمضمه ــُـــ حرف ماقبل مانده به آخر را 

 خْدِمَ: به کار گرفته شدتُاُسْ                      خْدَمَ: به کار گرفت تَاِسْ

 سِبَ : به دست آورده شدتُسَبَ: به دست آورد                      اُکتَإِک

 ماضی مجهول نکاتی در مورد فعل 

 فارسی استفاده می کنیم« شد»از واژه فعل ماضی مجهول ـ در ترجمه 1

استفاده می شود « شد »ارسی آن ها ازدر ترجمه ف فعل های که حرف دوم آن ها ضمه ــُــ استیاد آوری : 

 شدِدر آ نها موجود باشد تا معنی شیوه مجهول کردن باید مجهول نیست بدهد  « شد» پس هر فعلی که معنی 

 مجهول بدهد

 است  مانند: ماضی مجهول 0100/0باشد« فِیلَ»ـ هر فعلی که بر وزن 2

 : شکار شدصِیدَ   //چشیده شد   :ذِیقَ   //: خواسته شد    رِیمَ  //: گفته شد    قِیلَ

هرگز مجهول  دارند با فعل مجهول اشتباه گرفت این بابد شکه معنی  باب انفعال ماضیفعل های اید نبـ 3

 د نمی باش

 :مضارع  فعل کردن مجهول

 دهیم میضمه ــــُـــ از حروف اصلی را  حرف اول: الف

 دهیممی  ــــَـــ فتحه را اصلی حروف از دوم حرفب: 
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 شود یبُ: نوشته متَکْیُ                           نویسد ییَکْتُبُ: م

 شود یفُ: شناسانده مرَّعَیُ                        شناساند ییُعَرِّفُ: م

 شود یمُ: به کار گرفته مدَسْتَخْیُ                     ردیگ ییَسْتَخْدِمُ: به کار م

 جهول مضارع منکاتی در مورد فعل 

 استفاده می کنیم «  می شود» ـ در ترجمه فعل مضارع مجهول از واژه 1

هرگز   دارند با فعل مجهول اشتباه گرفت این بابمی شود که معنی  فعل های مضارع باب انفعالاید ـ نب2

 د مجهول نمی باش

می باشد نباید با  هضمحر کت حرف اول آن ها « إفعال ـ تفعیل ـ مفاعلَة» در سه باب  مضارعـ فعل های 3

 فعل مجهول مضارع اشتباه شوند 

 : گزامی داشته می شود مُکرَیُ          //: گرامی می دارد          یُکرِمُ

 : بوسیده می شود یُقَبَّلُ           //: می بوسد                  لُیُقَبِّ

 می شود  : دیدهیُشاهَدُ        //: می بیند                   یُشاهِدُ

 است مانند:مضارع مجهول باشد حتما فعل « یُفَالُ»ـ هر فعلی که در مضارع بر وزن4

 : شکار می شودیُصَادُ //: چشیده می شود یُذاقُ    // : خواسته می شود  یُرامُ //: گفته می شود     یُقَالُ

 عبارت های معلومکردن  مجهولروش 

 می کنیم الف: قبل از هر چیز جمله را نقش گذاری 
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 . کنیممی حذف معلوم یجمله در را فاعل: ب

 می گویند «فاعل نائب»ورت به آنمی کنیم در این صمرفوع و آن را  دهیممی قرار فاعل جای به را مفعول: ج

  الرسالةُ               کُتِبَتِ//                   الرِسَالَةَ          عَلِیٌ            کَتَبَ

 فاعل  نائب                       مجهول فعل ماضی                                مفعول                 فاعل               علومم فعل

 . کرد توجه« نائب فاعل» به باید مؤنث یا آیدمی مذکر بصورت مجهول فعل بدانیم اینکه د: برای

  الحَدِیقَةِ فی         شَجَرَةٌ           غُرِسَتْ//                 الحَدِیقَةِ فِی شَجَرَةً    الفَلَّاحُ         غَرَسَ

 فاعل  نائب         مجهول فعل ماضی                                                  مفعول            فاعل                معلوم فعل

 هم معلمُ            اُحتُرِمَهم          //                  معلمَ         التالمیذُ              اِحْتَرَمَ

 فاعلنائب       فعل معلوم                        فاعل                مفعول                                                     فعل مجهول     

 . ندارد وجود« فاعل» مجهول جمالت درهـ: 

از خبر مبتدا یعنی باشد  آمده«فعل»ازمبتدا که بعد شوندمی تبدیل مجهول فعل به «اسمیه» هایجملهزمانی :و

 . کنیممی مجهول را از مبتدافعلِ بعدو کنیممی حذف رامبتدا مجهول  جمالت درباشد،دراین صورت فعلیه نوع 

   البستان فی االشجارُ غُرِسَتِ               البستان فی االشجارَ غَرَسنا نحنَ

  آیدمی«مؤنث غائبة مفرد»بصورت مجهول فعل باشد غیرعاقل مؤنث جمع یا مکسر جمع معلوم هایدرجمله اگرمفعولز:

  فلسطین فی المنازلُ دُمِرَتِ       =      فلسطینَ فی المنازلَ لعدوُا  دَمَر

 فعل مجهول  به شکل مفرد منث غائب             نایب فاعل                     فعل  معلوم   فاعل              مفعول               

 گردد مرفوعنیز  آن صفتبه هنگام تبدیل شدن به فعل مجهول باید صفت داشته باشد ح: اگر مفعول 
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 فی سنندجَ ةُالکثیراُفتُتِحَتِ المدارسُ   ←فی سنندجَ   ةَ لکثیرإِفتَتَحَ المدیرُ المدارسَ ا

 صفت                                                   صفت                                               

با توجه به نایب فاعل مجهول کردن باشد به هنگام «أنا ونحنُ » ت: اگر فعل مضارع معلومی در صیغه های

  می شود« هی  _هو »آن فعل مجهول تبدیل به صیغه های 

 شرح می دهم درس را در فضای مجازی از طریق تلگرام ازی عبرَ تلغرام       الدرسَ فی الجو المج أشرحُ

 شرح داده می شود از طریق تلگرام  در فضای مجازیدرس جازی عبرَ تلغرام      الدرسُ فی الجو الم یُشرَحُ

 قرار می دهیم در درونمان  العِزَةَ فِی أَنفُسِنَا                     عزت را نَجعَلُ

 قرار داده می شودالعِزَةُ فِی أَنفُسِنَا                  عزت در درونمان تُجعَلُ 

تبدیل می شود نایب فاعل به فقط مفعول اول داشته باشد به هنگام مجهول کردن نیازمفعول دوبه  فعلیی: اگر 

 ومفعول دوم به همان حالت خود باقی می ماند 

 جائزةً      نَحَ               المُدِیرُ          التَالمِیذَ           جَائزةً                   مُنِحَ              التالمیذُ         مَ

 ل دو مفعولی             نایب فاعل                    مفعول دوم فعل معلوم دو مفعولی       فاعل                  مفعول اول                       مفعول دوم                     فعل مجهو

 :برخی از فعل های دو مفعولی عبارتند از 

 ألبسَ                  پوشاند     /أعطی ، منحَ ، آتی                   داد ، بخشید ، عطا کرد     

 دومفعولی است « لَعَجَ»گاهی     /رساند       بلَّغَ                     /آموزش داد ،     عَلَّمَ 
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 ضمیر متصل مرفوعیباشد به هنگام مجهول کردن باید آن ضمیر  متصل را به ضمیر متصل ک: اگر مفعول 

نایب فاعلی هرچون نقش نایب فاعل می گیرد و (  تبدیل کرد ا ـ و ـ نَ ـ تَ ـ تُ ـ تِ ـ تما ـ تم ـ تنَّ) (وانتی)

 ببدرٍ  تُماهللُ بِبَدرٍ                  نُصِر کُمُنَصَرَل؛       است. مثا مرفوع

 بوده استمفعول دراصل نائب فاعلی ل:هر 

 می آید فعل مجهولاز  بعد م: نائب فاعل اسمی است که

 هستند  مرفوعن: تمام نایب فاعل ها 

 . سه شکل دارد  دقیقا فاعل مانند «فاعل نائب»ق:

  ظاهر اسم نوع از فاعل نائب       االنسانُ خُلِقَ مثال: .باشد آمدهمرفوعی اسم مجهول فعل از بعد یعنی: ظاهر اسم( 1

 . باشد شده متصل( ـ نَ ـ تَ ـ تُ ـ تِ ـ تما ـ تم ـ تنَّا ـ و)(وانتی)ضمیری مجهول فعل به یعنی:متصل ضمیر(2

 شناخته می شوند دوستان با وفا به هنگام سختی ها                  الشدائدِ عندَ نوتُعْرَفُ األوفیاءُ االصدقاءُ

 ( آشکارمتصل) بارز ضمیر نوع از فاعل نائب              

 می باشد مضارع( نحنُ ،أنا ،انتَ) هایصیغه وومضارع   ماضی( هی وهو ) هایصیغه در یعنی: رمستتِ ضمیر( 3

  التکاسُل مِن مُنِعَ المسلمُ

 (  هو) مستتر ضمیر آن فاعل نائب مجهول فعل   

 اَلْجارُّ وَ الْمَجرورُ

می گویند جر حروفو در عربی حروف اضافه  «به، برای، بر، در، از »در زبان فارسی به حروفی مانند   

می گویند« حروف جر»در دستور زبان عربی « مِنْ ، فی ، إلیَ ، عَلیَ ، بِ ، لِ ، عَنْ ، کَ » به حروف   
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 حروف جر به همراه کلمة بعد از خودشان معنای جمله را کامل تر می کنند.

 مثال: منِ قرَیَةٍ ، فی الغْابَةِ ، إلی المْسلمِینَ ، عَلَی الوْالدِیَنِ ، بِالحْافلِة ، هللِ ، عنَ نفَسِه ، کَجبَلٍ

می گویند.« و مجرور  جارّ»و به هر دو اینها  مجروربعد از آن  اسمو به  جارّبه حرف جر،   

 

می گویند  مجرورضمیری به یکی از حرف های جرّ متصل شده باشد به این ضمیر متصل، قیماً مست نکته: اگر  

کُمبِـــهُ          مِنـ  

حروف جرّ متصل نمی شوندبه ( ا ـ و ـ نَ ـ تَ ـ تُ ـ تِ ـ تما ـ تم ـ تنَّ) «وانتیِ» توجه : ضمیر های  

به شمار می آید زمانی می تواند جزء  قیدبلکه  محسوب نمی شودجزء ارکان اصلی جمله جارّ ومجرور نکته : 

معنای جمله با آن جار ومجرور کامل شود.نقش اصلی باشد که   

 مثال : فی الصیف مَالبِسُنَا تُجَفِّفُ بِسَبَبِ حَرَارَةِ الشَمسِ← در تابستان به علت گرمای خورشید لباس هایمان خشک می شوند

  قید                    

   اگر در مثال باال جار ومجرور یعنی )فی الصیفِ( را برداریم معنای جمله بازهم کامل است 

به علت گرمای خورشید لباس هایمان خشک می شوند  ←مَالبِسُنَا تُجَفِّفُ بِسَبَبِ حَرَارَةِ الشَمسِ           

ر جزء نقش اصلی را در مثال زیر اگر جار ومجرور نباشد معنای جمله ناقص است پس در این مثال جار ومجرو

 بازی می کند  فی الصیفِ فواکهُ کثیرةٌ    ←  در تابستان میوه های زیادی وجود دارد

خبر مقدم                                              

 

می باشد  آخر اسمدر « نَ یـنِ ،  یـ،یا  ـَ  ـِـــٍــ» در زیر حرف آخر  کسرهمجرور  نکته : نشانه های  

نَ   یـإلی المُسلمِ      //نِ        یــعَلَی الوالِدَ     //    هِالی اللـ  

می باشد « نَیــِ »باشد نشانه مجرورآنجمع مذکر ،ر اسم واگ«نِیــَ »باشد نشانه مجرورِآنمثنی توجه:اگر اسم   

 نکاتی در مورد حروف جارّ:
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طال جنس از بندهایی دست ←   ﴾ذهبٍمِن  أساوِر ﴿  می باشد « از»معنی اصلی آن  «   مِنْ»  ـ1  

می باشد « به »بیاید به معنی « قَرُبَ ـ بَعُدَ» با فعل های هم ریشه « مِنْ  »ـ اگر حرف جر 2  

شهر نزدیک شدم  به   ←المَدینةِ     مِنَقَرُبتُ   

همان  در می آید که در اصل«  مِمّا» است بیاید به شکل « آن چه »یی که به معنی «ما» با « مِن» ـ اگر 3

می دهد« ز آنچها» بوده است ومعنیآن چه ی «ما +» حرف جر « من»  

﴿                                 دوست ارید انفاق کنید  از آن چهتا   ←   ﴾تُحِبّونَ مِمّا تُنفِقوا حَتَّی  

ی آید ومعنی در م« مِمَّ»حذف می شود وبه شکل « ما»ی «  ا» ی پرسشی بیاید حرف «ما» با « مِن» ـ اگر  4

می دهد .«  از چه چیزی»   

آفریده شده ؟از چه چیزی  ←خُلِقَ  ممَّ  

بیاید  باید به جای ساکن، فتحه ـَـ « ا»حرف آخرش ساکن است اما اگر بعد از آن حرف «  مِن»ـ حرف جر 5

ناسِ ال نَبگیرد .                         مِ  

« مِنْ + نا» در می آید که در اصل همان « مِنّا» به شکل شود به آن متصل ب« نا» حرف جر ضمیر« مِن»ـ اگر 6

 بوده است 

بوده است .« ضمیر متکلم وحدهمِن + نـِ + ی  »دیده شود در اصل همان « مِنّی»ـ اگر در عبارتی 7  

  

است راستگویی در یالصِّدقِ          رهای فِی اَلنَّجاةُ         می باشد .« در ـ داخلِ  » به معنی  :«فی » حرف جر    

در می آید که در اصل همان« یَّفِ »بیاید به شکل « متکلم وحده ي»اگر همراه ضمیر « فی » توجه: حرف جر   

بوده است « ی + ی فِ»   

 

می باشد .« تا  ، سوی به ، به »به معنی « إلَی» حرف جر   
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کرد می کار مزرعه در شب تا صبح از یلِ        کشاورزاللَّ إلَی الصَّباحِ مِنَ الْمَزرَعَةِ فی یَعمَلُ الْفَلّاحُ کانَ   

«یلَاِ»چند نکته در مورد   

همان  اصل در که آید می در «الیَّ»شکل  به بیاید «وحده متکلم ی» ضمیر همراه اگر«إلَی» ـ حرف جر 1  

بوده است « الی + ی »  

به معنی   می تواند« الی  »خودِ  بیاید  در این صورتاسم خاص یا  ضمیر متصل« الی  »ـ ممکن است بعد از 2

باشد.  « نزد ـ پیش »   

او رفتمپیش  ه بهالیمعلم رفتم           // ذهبتُ  نزدالمعلمِ                     الیذهبتُ   

قرار بگیرد « مِن»می دهد که قبل از آن معموال حرف جر « تا»معنی « الی»ـ زمانی 3  

کرد می کار مزرعه در شب تا صبح از کشاورز  ←اللَّیلِ     إلَی الصَّباحِ مِنَ عَةِالْمَزرَ فی یَعمَلُ الْفَلّاحُ کانَ   

﴾الْأَقْصَى الْمَسْجِدِ إِلَى الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ مِنَ لَیْلًا بِعَبْدِهِالَّذِی أَسْرَى  سُبْحَانَ ﴿      

داد حرکت االقصی مسجد «تا»سوی به الحرام مسجد از شبی در را ه اش بند که کسی است پاک  

نوشته می شود.  « یـ»به شکل « الی«ِ  »ی»متصل شده باشد « یال»به  ضمیریـ هرگاه 4  

کَ ینَا ـ    اِلَیهِ ـ اِلَیاِلَ      

 

می باشد« زیانِ به رویِ، ، بر» به معنی « یلَعَ»حرف جر    

هستند پادشاهانشان دین بر مردم       . مُلوکِهِم دینِ عَلَی اَلنّاسُ   

است میز روی کیف         .الْمِنضَدَةِ عَلَی اَلْحَقیبَةُ  

تو به زیان کَ         روزگار دو روز است روزی به سود تو وروزی عَلَیالدَهرُ یَومَانِ یَومٌ لَکَ وَ یَومٌ   

 چند نکته : 
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انی که بعد از آن به خود بگیرد  زمومعنی فعل می تواند از معنی جارّ ومجرور خارج شود « عَلَی»ـ حرف جر 1

به  باز هم حرف جر در این صورت نیز می دهدمضارع التزامی فارسی قرار بگیرد  ومعنی فعلِ « بـ»حرف جرِ 

 حساب می آید   

بِها  بَعَثَنی رَبّی فَإِنَّ االخالقِ مَکارِمِبِ کُم عَلَی  

است دهفرستا آن خاطر به مرا پروردگارم زیرا ،باشید پایبند اخالقی برتر صفات به  

الصبر         تو باید صبر کنی بِک َ علی  

می دهد  بایدمعنی « علی »بیایدأن  حرف« یلَعَ»از  بعدـ اگر 2  

با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند  بایدهمه مردم سِلْمیّاً،        تَعایُشاً بَعضِهِم مَعَ یَتعایَشوا أَن سِالنا کلُّ علَیَ  

در می آید« علي َّ»متصل شده باشد به شکل « عَلَی »تکلم به حرف جرم« ي»ـ اگر ضمیر 3   

کمیه ـ علیشود         عل می نوشته «یـ» شکل به «یلَعَ»  «ِی» باشد شده متصل «یلَعَ» به ضمیری ـ هرگاه4   

یریم در نظر می گ جارّحرف همان می دهد اما باز هم آن را در معنی فعل تنها حرف جری است که « یلَعَ»ـ 5  

می باشد « در وسیله، به»به معنی «  بـِ» حرف جر  

جنگ بدر یاری کرد  دروخدا شما را          ﴾بَدرٍبِ اهللُ نَصَرَکُمُ لَقَد وَ﴿   

   قلم یاد دادبه وسیله  همان کهخوان وپروردگارت گرامی ترین است ب  ﴾القَلَمِبِإقرَأ وَرَبُّکَ اَالکرَمُ الذی عَلّمَ ﴿ 

نیز بدهد مثال :  سوگندمی تواند معنی « ب»رف جر : حنکته   

سوگند  اهللِ            به خدابِ  

می باشد .« دارد، داشتن ، )مالِ( آنِ از ، برای»به معنی « لـِ»حرف جر    

اوست آنِ از است، زمین و ها آسمان در آنچه         ﴾فِی االرض ما وَ السَّماواتِ فِی ما ـهُلَـ﴿  

دارد توبه بد اخالقی جز گناهی الْخُلُقِ        هر سوءَ إالّ  تَوبَةٌکُلّ ذنبٍلِ   

خودم آنِ از من دین و خودتان آنِ از شما دین          ﴾دینِ لیَ وَ دینُکُم کُملَ ﴿  
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کردم فراموش را کلیدم اینکه برای  برگشتی؟ چه برای           .مِفتاحی نَسیتُ ـأَنّیلِ  ؟ رَجَعْتَ ـماذالِـ  

«لـِ»نکاتی در مورد حرف جر   

 فتحه ــَـبه آن متصل شود حرکتش به « ی»است اما اگر ضمیری به جز  کسره ـِـ« لـِ» حرکت حرف جرـ 1

ـکملَـ ه   ـلَتبدیل می شود مانند    

می دهد« دارد» معنی   در اول جمله بیایدبگیرد و  خبر مقدمبا اسم بعد از خود نقش « لِـ»ـ اگر حرف 2  

 لِکُلّ ذنبٍ تَوبَةٌ إالّ سوءَ الْخُلُقِ            هر گناهی جز بد اخالقی توبه دارد

 خبر مقدم

می دهند . داشتمعنی هر دو بیاید « کانَ» مستقیما« لـ»ـ اگرقبل از حرف جر 3  

  داشترجلٍ حدیقةٌ            مردی باغی کانَت لِ

تباه گرفت انواعی دارد نباید آ نها را با هم اش« لـ»ـ  حرف 4  

هُ ـلَرجلٍ   /    ـلِمی آید              اسم مجرور یا ضمیر متصلجر که بر سر « لَـِ»الف( حرف   

می باشد « تا ـ برای اینکه»می آید وبه معنی فعل مضارع وبر سر وسط جمله  که در ناصبه  «لِـ»ب( حرف   

این خبر را در اینترنت بخوانیم  تابیا        االنتِرنِت         فی الْخَبَرَ هذَا نَقرَأَلِـ تَعالَی   

می باشد باید  می آید وبه معنی مضارع فعل سر وبر در اول جمله)جازمه( که امر غایب « لِـْـ»ج( حرف   

به قرآن گوش بسپاریمباید  نَستَِمعْ الی القرانِ جیداً        لِ  

به اهلل توکل کنند  بایدمؤمنان تنها          ﴾یَتَوَکَّلِ المُؤمِنُونَلْعَلَی اهللِ فَ﴿    

است  امر غایب« ـل» حتماباشد وبعد از آن فعل مضارع آمده باشد   ـْـ ساکن« ـل»نکته: اگر  خودِ   

می آید « إنَّ»که بعد از تأکید  « لَـ»د(  حرف  

خداوند دارای بخشش بر مردم است بی گمان           ﴾ذو فضل علی الناسلَـاهللَ  إنَّ ﴿   

.به طور مفصل در صفحات بعد خواهیم خواند را «  ب ـ ج ـ د»توجه : موارد   
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می باشد « دربارة ـ در مورد  ، از» به معنی «  عَنْ» حرف جر   

  ﴾ ... السَّیِّئاتِ عَنِ یَعْفو وَ عِبادِهِ عَنْ التَّوْبَةَ یَـقْبَلُ هو الذی﴿    

...  گذرد درمی ها بدی از و پذیرد می بندگانش از را توبه که است کسی او  

  نزدیکم آنان( )به من قطعاً بپرسند، من هدربار تو از بندگانم اگر و       ﴾ ... قَریبٌ فَإنّی یعَنّ سَألَکَ عِبادی إذا وَ ﴿

« عَن»نکاتی در مورد حرف جر   

د که در اصل همان در می آی«  عَمّا» است بیاید به شکل « آن چه »یی که به معنی «ما» با « عن» ـ اگر 1

می دهد« ز آنچها» بوده است ومعنیآن چه ی « ما+» حرف جر « عن»  

شریک می گیرنداز آنچه ُیشرِکُونَ          عَمَّا  

در می آید ومعنی « عَمَّ»حذف می شود وبه شکل « ما»ی « ا »ی پرسشی بیاید حرف «ما» با « عَنْ» ـ  اگر  2

می دهد .«  از چه چیزی، در مورد چه چیزی »   

از همدیگر می پرسند  چه چیزی  در موردیتسألون          عَمَّ  

تبدیل ـِـ  آن به کسره  ساکن« نْ» قرار بگیرد « ا« »عَنْ»ساکن است اما هرگاه بعد از « عَنْ»ـ  حرف آخر 3

خلقال نِمی شود          عَ  

بوده است « ی  عن + نـ +» دیده شود در اصل همان « ینِّعَ» ـ اگر در عبارتی 4  

در می آید که در اصل همان«عنّا »به آن متصل بشود به شکل « نا »ضمیر ،حرفِ جر« عَن»ـ اگر 5  

بوده است « عنْ + نا»    

به عنوان حرف جر نیز بکار بروند چون در کتاب های درسی  می توانند« رُبَّ « »واو» : دو حرف  1توجه 

 مثال از آن ها آمده است شایان ذکر است 

العصرِ و  //اهللِ   و  

    سخن مانند شمشیر باشدچه بسا  ← کالم کحُسام  رُبَّ
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سکوت راتر از سخن باشدچه بسا  ← سکوتٍ ابلغُ من الکالم رُبَّ     

اشتباه گرفت  رَبِّرا با  رُبَّ: نباید 2توجه   

قایه :نون وِ  

می آید حده متکلم و«ی »ضمیر ( و  ماضی ـ مضارع ـ امر)فعل نونی است که میان   

ی: مرا باال ببرناِرْفَعْ                              ی: مرا می شناسد.       نیَعرِفُ   

ی: مرا حیران می کندنیُحَیِّرُ                       ی: مرا بُرد.                     نأَخَذَ  

 نکات مربوط به نون وقایه :

می باشد ومعنی  مفعولمتصل می شود محل اعرابی آن )نقشش(  متکلم وحده که به نون وقایه «ی»ضمیر ـ 1

می دهد . «  مرا ـ به من»  

 أعطانی           به من داد

مفعول                  

نباشد به « نـ»یعنی سومین حرف اصلی فعلی باشد نجزء ریشه فعل ـ باید نونی که وقایه واقع می شود 2

ضمیر برای مفرد به آن متصل شود آن « ی»ان نون است اگر ضمیر عبارت دیگر برخی از فعل ها حرف سومش

می دهد.« تو مؤنث »است ومعنی مؤنث مخاطبة   

ال تحزنـی          تو مؤنث اندوهگین مباش          //أحسِنِـی          تو مؤنث نیکی کن            

وجود دارد پس نون وقایه نیست اگر شه نون ریمی باشد  چون در  حَزِنَو  حَسُنَریشه این فعل ها به ترتیب  

نوشته می شوند    ال تَحزَنّـی  ـأحسِنِّـی  بخواهیم به این نوع فعل ها نون وقایه اضافه کنیم به شکل    

در می آیند .« مِنِّی ـ عَنِّی »می آید وبه شکل « مِن ـ عَن » فقط با دو حرف جر می تواند ـ نون وقایه 3  

قرار بگیرد « إنَّ ـ أنَّ ـ کأنَّ ـ لکنَّ ـ لعلَّ ـ لیتَ»ایه بعد از یکی از حرف های ـ ممکن است نون وق4  

ی و...نی ـ لیتَنإنَّ  

متکلم می آید . «ی»ضمیر ـ در هر جا نون وقایه دیده شود حتما بعدش 5  
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هاسم فاعل ـ اسم مفعول ـ اسم مبالغ  

اسم فاعل به دو گروه تقسیم می شود  است ، « انجام دهنده یا دارنده حالت»اسم فاعل به معنای   

ـ از فعل ثالثی مزید )گروه دوم(2ـ از فعل ثالثی مجرد )گروه اول(      1  

 توضیح اسم فاعل گروه اول :

باشد آن واژه اسم فاعل گروه اول است مثال:« فاعِل »اگر واژه ای بر وزن خودِ   

الخالِق       / العابد  /   الطالب الکافِر  /       الکاتِب        /   العالِم   /       

 نکاتی در مورد اسم فاعل گروه اول:

می باشد  فاعل گروه اولباشد اسم « یلِفاالفالّ ـ فالٍ ـ » ـ هر اسمی که بر وزن 1  

گرما دهنده   عبور کننده            جارّ        کشنده          حارّ          گمراه کننده     مارّ            ضالّ      

دعوت کننده     قاضی             داعٍ             دوم          ماضٍ        گذشته            قاضٍ      ثانٍ         

دعوت کننده       الداعی              قضاوت کننده دوم    الماضی        گذشته      القاضی         الثانی           

که اسم فاعل است اشتباه گرفت.« ملِالعا»که اسم فاعل نیست با « م لَالعا» ژه ـ نباید وا2  

اسم فاعل گروه اول باشد حتما  ـِ کسره نباشد وحرکت حرف مانده به آخِر آ«آ» ـ هر اسمی که حرف اول آن3

 است. مثال :

امنیت هنده   ن   مِگیرنده/ آ   ذ    خِه/ آتأسف خورند     ف  سِر       پایان دهنده /  آکِل      خورنده /آخِآ   

اشتباه گرفت. استاسم فاعل که  «رخِآ»می باشد با«دیگری»به معنیاست واسم تفضیل  که«رخَآَ»ـ نباید واژه4  

می باشد اشتباه گرفت دانا  که به معنی«العالِم  »می باشد با  جهانکه به معنی « العالَم »ـ نباید واژه 5  

را در نظر گرفت  دو چیزباشد می توان برای آن کلمه « فاعِل»بر وزن ـ اگر کلمه ای 6  

ةلَاعَفَفعل امر باب مُب(                  اسم فاعل گروه اولالف(   
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همنشنی  »به معنی  هلَاعَفَفعل امر باب مُوهم « نشسته»به معنی  اسم فاعلهم می تواند « جالِس »مثالً واژه 

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

 جالِس االبرارَ        با خوبان همنشینی کن    // جالِس االبرارِ      همنشینی کننده با خوبان                   

مضاف الیه                                                                                    مفعول                     

اسم فاعل بیاید فقط  مضاف الیهاست اما اگر فعل امر باب مفاعلة بیاید فقط مفعول  ر بعد از این وزن مشترکاگ

 گروه اول است  جَاهِد الکفارِ         مبارزه کننده با کافران   

مضاف الیه                                     

 

 توضیح اسم فاعل گروه دوم :

باشد آن اسم « یـ »یا حرف کسره ـِـ   باشد وحرکت حرف مانده به آخر  «مُــ »هر اسمی که حرف اول آن 

  . استاسم فاعل گروه دوم حتما 

دفاع کننده     ع   فِدامُل        رزمنده / تِقَامُد         بیننده  /   هِشَامُن          نیکوکار /   سِحـمُ  

خواستار        د یرِمُر          اداره کننده       یدِمُم         برپا دارند         یقِمُنده           ب          بر آوریجِمُ   

م    یستَقِمُ   تَکَبِّر  // مُـَدِبّر     //         مُنصَرِف        //     مُتَعَِجب          //         مُ  

محسوب می شود اشتباه گرفت.نقش  کهفاعل  محسوب می شود  با نوع کلمه که اسم فاعل : نباید  1توجه     

درست کرد  اسم فاعلمی توان تمام فعل ها : از 2توجه   

 

نکته: برخی کلمات مانند                                   ) قُضَاة ـ    دُعَاة ـ  عُداة   رُمَاة ـ   طَلَبَة ـ   کَفَرَة ـ     فَجَرَة ـ خَوَنَة ( اسم 

الداعی   العادی     الرامی      الطالب      الکافر      الفاجر       الخائن    لقاضی  امی آیند «فاعِل»بر وزن  مفردشانه اول هستند زیرا فاعل گرو  

شود می تقسیم گروه دو است، اسم مفعول به « شده انجام»معنای به  اسم مَفعول  

(دوم گروه) مزید ثیثال فعل از ـ2(      اول گروه) مجرد ثالثی فعل از ـ1   
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توضیح اسم مفعول گروه اول   

مثال: است اول گروه مَفعول اسم واژه آن باشد « مَفعول » خودِ وزن بر ای واژه اگر  

 مَکتُوب          نوشته شده /  مَعبُود        پرستش شده /  مَخلُوق        آفریده شده / مَعلُوم        دانسته شده 

 

دوم ول گروهاسم مفع توضیح  

 اسم، آن باشد« الف» حرف یا فتحه ـَـ  آخر به مانده حرف وحرکت باشد«  مُــ» آن اول حرف که اسمی هر

است. دوم مفعول گروه اسم  

شده  داده یاد ـم           لَّـتَعَمُشده       /    فرستاده ل           سَرْمُشده    /           دیده د          هَشامُ  

م         بر پا داشته شدهاقمُـد         خواسته شده   /         اـرمُب        برآورده شده       /        اجَمُ  

 نکاتی در مورد اسم مفعول گروه اول و گروه دوم :

) متعدی( درست کنیم یعنی به  فعل گذرا به مفعولـ زمانی اسم مفعول داریم که بتوان از آن اسم مفعول 1

فعل تبدیل کنیم واز روی آن ریشه فعل را معنی کنیم اگر معنا جور شد اسم مفعول است در غیر ریشه 

 اینصورت اسم مفعول نیست مثال 

چه چیزی / چه »است و از نظر معنا « ذهب »هر چند بر وزن اسم مفعول است اما چون ریشه آن «  مذهوب»

اسم مفعول نیست بهش نمی خورد پس « کسی را رفت   

استفعل الزم  چون به دست بیاوریم .اسم مفعول  به هیچ عنوان نمی توان انفعالباب  ـ از2  

در آن ها موجود است« شدن» زیرا هردو معنی  است؛فعل مجهول  همانندنظر معنا از اسم مفعول ـ 3  

شد  المَطلُوب             خواسته شده                                  طُلِبَ          خواسته   

 المُرسَل           فرستاده شده                                         یُرسَلُ            فرستاده می شود 

باشد اسم مفعول یا اسم فاعلاست.می تواند گروه دوم )ثالثی مزید (باشد حتما از «مـُ»هر اسمی که حرف اول آنـ 4  
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.اشتباه نگیریدمفعول اسم می باشد با « مـُ»حرف اول آن « مُفاعَلَة»ـ مصدر باب 5  

دَافَعَة مُشَاهَدَة          // /    مُ  

  ندارند . اسم فاعل واسم مفعولاصالً مصدر ها ـ 6

بوده است فعل مضارع ثالثی مزید  در اصل باشد حتما«مـُ»هر اسمی که حرف اول آنتوجه :   

محسوب می شود اشتباه گرفت.نقش  کهمفعول  محسوب می شود  بانوع کلمه که اسم مفعول : نباید ـ 7  

استفاده می کنیم « شده ـ مورد » ـ در ترجمه اسم های مفعول معموال از واژه های 8  

المُنتَظَر       مورد انتظار        //المُعتمَد           مورد اعتماد        //المکتوب            نوشته شده        

مبالغه اسم  

مانند است؛ «فَعّالَة » و«  فَعّال» وزن بر و دارد داللت کار دادن انجام یا صفت بسیاریِ بر مبالغه اسم  

 دروغگو( )بسیار کَذّابآمُرزنده(  )بسیار غَفّار بُردبار(؛ )بسیار صَبّار فهمیده(؛ )بسیار فَهّامَة ؛ دانا( )بسیار عَلّامَة

ده( آفرینن )بسیارخَلّاق ؛ دهنده( روزی )بسیار رَزّاق ؛  

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

)آهنگر( حَدّاد ؛ )نانوا( خَبّاز مانند کند؛ می داللت شغل اسم بر « فعَّالَة» و«  فعَّال» وزن گاهی  

مانند کند؛ می داللت دستگاه یا وسیله ابزار، اسم بر نیز اسم مبالغة  گاهی  

)تراکتور(جَرَّارَة )هواپیما( ؛ طَیَّارَة)خودرو(  ؛  سَیّارَة ؛ )عینک( نَظّارَة ؛ بازکن( )در احَةفَتّ   

محسوب می شود  هبیاید اسم مبالغ « فَعَّالَة» و«  فَعَّال» که بر یکی از وزن های هر اسمی نکته :   

و شرط زیر را داشته باشد نکته : زمانی می توان اسمی را مبالغة به حساب بیاوریم که آن اسم د   

باشد  « فعَّالَة» و«  فعَّالالف( بر یکی از وزن های   

جزء ریشه کلمه باشد حرف آخرب(   
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زیرا حرف آخر   اسم مبالغة نمی باشدجزو « ضَرَّاء »در تمام مثال های باال دو شرط وجود دارد ، اما واژه ی  

« رَرَضَیا  رَّضَ»جزو ریشه کلمه نیست ریشه آن می شود « ء»آن یعنی   

از  قبلنشانه مؤنث بودن نیست زمانی نشانه مؤنث است که « ـة»می باشد این « ـة»دارای فعالةنکته :  وزن 

است مثال : وفراوانی کثرت نشانه «ـة» این باشد آمده مذکری اسم اگر اما آمده باشدیک اسم مؤنث آن   

 المرأةُ العلَّامةُ                       زن بسیار دانا                 //                    الرجلُ العلَّامةُ      مرد بسیار دانا

اسم مذکر                  اسم مؤنث                                                                                                                       

استفاده می کنیم « بسیار  »از واژه معنای شغل وابزار ودستگاه نمی دهندکه  هم های مبالغنکته : در تر جمه اس  

باشد یعنی اگر  مفرد بودن تشخیصِ باید مالکِ هاسم فاعل واسم مفعول واسم مبالغ نکته : برای تشخیص  

کنیم . مفرد تبدیلباشد به مثنی یا جمع   

است اسم فاعل گروه دوم پس  مُحسِنالمفردش می شود   المُحسِنینَ / المحسنونَ   

است اسم مفعول گروه دوم پس  المُتَعَلَّممفردش می شود المُتَعَلَّمُونَ/ المُتَعَلَّمِینَ    

است  اسم مبالغةپس  السَمَّاع مفردش می شود السَمَّاعونَ  

  می گویند« مشتق» اصطالح دراسم تفضیل واسم مکان  و اسم فاعل واسم مفعول واسم مبالغةنکته : به 

 پایه یازدهم 

 اسم تفضیل واسم مکان

 است یفارسزبان در«صفت برترین»و« صفت برتر »اسم تفضیل معادل ، دارد یاسم تفضیل مفهوم برتر

 أَحْسَن:خوب تر، خوب ترین   //حَسَن: خوب  //  أَکْبَر: بزرگ تر، بزرگ ترین //      کَبیر: بزرگ

 از اروپا ست.بزرگ تر آسیا               أُوروبّا . مِن  أَکبَرُآسیا 

 جهان است. یقارّه هابزرگ ترین آسیا                  قارّاتِ الْعالَمِ .أَکبَرُآسیا 

ةٍ فی الْعالَمِ . أَکبَرُ آسیا  قارّه در جهان است.بزرگ ترین آسیا                  قارَّ
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  فارسی می دهد« ترین »ل معنی بیاید آن اسم تفضیمضاف الیه اگر بعد از اسم تفضیل 

                                              

 :توضیح بیشتر در مورد اسم تفضیل 

 وزن زیر است سه دارای  مذکراسم تفضیل یعنی مقایسه میان دو انسان یا دو حیوان یا دو چیز  ودر 

 ...غر و.بر ـ اصْجد ـ اکْعد ـ أمْرم ـ اسْأکْ         عَلأَفْـ 1

 وی و....نی ـ أقْقی ـ أدْنی ـ أتْلی ـ أغْأعْ            یعَأفْـ 2

 أحَبّ ـ أهَمّ ـ أجَلّ ـ أعَزّ ـ أشَدّ ـ أقَلّ و....            أفَلّـ 3

 نکات اسم تفضیل مذکر 

 می توان عمل کرد  دوروشبه جمع ببندیم ـ اگر بخواهیم اسم تفضیلی را 1

 بیاوریم ؛ مثال:« أفاعِل» بروزن را  مذکر اسم تفضیلالف( آن 

 أراذل ذل          أرْ              أفاضل ضل            أفْ              أکابربر           کْاَ

 اضافه کرد؛مثال:« ونَ ـ ینَ»یعنی نشانه جمع مذکر ب( به آخر اسم تفضیل مذکر 

  ینَأفضل /ونلضل        أفضافْ     ینَاکبر /ونَبر         اکبراکْ

  می باشدهمیشه فتحه ـَـ آن چه مفرد چه جمع حرکت حرف اول اسم تفضیل مذکر 

نباید بااسم تفضیل اشتباه آید میبروزن های اسم تفضیل مذکربدهد رنگ یا عیب ـ اگر اسمی معنی 2

 باشند  اسم تفضیل نمیگرفت اصال 

 أخضر  ـأزرق  ـ أصفرـ  أبیضـ  أسودـ  أحمر          رنگ ها 

 )کج(جوَأعْ )دم بریده ،مقطوع نسل(ـر تَأبْ)کر ،ناشنوا( ـ أصَمّ)الل(ـ  مکَأبْ)کور( ـ یمَعیب ها         أعْ

نیز باشند فعل مضارع متکلم وحده یا ماضی باب إفعال فعل می توانند ـ وزن های اسم تفضیل مذکر 3

 ه کار آن ها را از هم تشخیص می دهیم ؛ را طریق جملهفقط وفقط از 
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 است حتما اسم تفضیل ( بیاید وزن مورد نظر مضاف الیهاین وزن ها یک اسم مجرور)اگر بعداز 

 است اسم تفضیل آمده پس مضاف الیه « أحبّ»اهللِ        چون بعد از  عبادِأحَبُّ 

 است یلاسم تفضآمده پس  یهمضاف ال« أکرمُ»چون بعد از          الناسِرمُ أکْ

 استفعل  آمده باشد حتما وزن مورد نظر فاعل یا مفعول ،وزن اگر بعد از این 

 است وحده فعل مضارع متکلم وزن مورد نظر آمده پس  مفعول« أحبّ»چون بعد از     اهللِ   دَعباأحبُّ  

 است وحده فعل مضارع متکلم آمده پس وزن مورد نظر مفعول  «أکرمُ»چون بعد از       الناسَأکْرمُ    

 است    ماضی باب إفعالفعل آمده پس وزن مورد نظر  «فاعل« یأبق»چون بعد از      لنا المصاعبَلدهرُ اقَی أبْ

         کم!عُیوبَإلیکم  یأهدَخَیر إخوانکم مَن 

 هدیه کند بهترین برادرانتان کسی است که عیب هایتان را به شما 

 می باشند.اسم تفضیل مذکر وند در عبارتی دیده ش« آخَر، آخَرین،آخَرونَ»ـ اگر واژه های 5

  دارای خصوصیات زیر است« آخَر»واژه 

 الف( هرگز تنوین نمی گیرد               

 آخَرَدارد        عنواناً « صفت مفرد»ب( اگر بعد از اسم دیگری بیاید نقش  

 اسم تفضیل است « عَلأفْ»بر وزن « خَرأَأْ» ج( در اصل 

 است اشتباه گرفت اسم فاعل مذکر که « آخِر »ه اسم تفضیل مذکر است باک« آخَر»نباید واژه : یادآوری

 االوّلاست.    الدرس اسم تفضیل مذکر به کار برود ترتیبی  به عنوان عدد« ل وّاَ»ـ اگر واژه 6

 .اسم تفضیل نمی باشندهستند أفعل هر چند بر وزن «)خرگوش(نببع و أرْأرْ»ـ مواظب باشیددو کلمه7

 اسم تفضیل استبیاید حتما «أفعل ،أفعی، أفلّ»واژه ای بروزن «إنَّ ، أنَّ، لیتَ ،لعلَّ، لکنَّ ، کأنَّ»اگر بعد ازـ 8

 شما کسی است که قرآن را بیاموزد نیکوترین بی گمان        کم من تَعَلَّمَ القرانَسنَأحْ إنَّ

  نمی گیرد .هرگز تنوین آن چه مفرد چه جمع ـ اسم تفضیل مذکر 9
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 .در می آید«افعا»به شکل ی به آن متصل بشود ضمیرباشد وقتی « أفعی»اسم تفضیل بر وزن ـ اگر 10

 کماتقامثال؛ 

بهتر /بهترین ـ »دیده شوند وقتی که به معنیاسم تفضیل به عنوان می توانند «خیر وشرّ»ـ دو کلمه11

                          باشند «  بدتر /بدترین

 ترین آن ها برای مردم است دمردم سودمن بهترینم للناس            هُعُالناسِ أنفَ ریْخَ    

ّ جهنمَ   مکان است  بدترینمکاناً        بی گمان جهنم شرٌّ إنَ

  تنوین داشته باشند« خیر وشرّ»اشکالی ندارد 

  اسم تفضیل نمی باشندبیاید به هیچ عنوان «ـال»در اولشان«وشرّ یرخ»هرگاه 

 «ر فی ما وقعخیالخیر  ، البیدک » 

 با فاصله یا بی فاصله آمده باشند «مِن ، لِـَ»یکی ازحرف های جر«وشرّ یرخ»هرگاه بعد از 

 جمله است.بهترین راه تشخیص معنی کردن باشند اسم تفضیل توانندمی

 از دارایی است  بهترالمال         دانش  مِنر یْالعلم خَ

  بوده است« مِن+ ما»که در اصل همان  دیده می شود« مِمَّا» گاهی اوقات در عبارتی 

 یکنزون          بهتر از چیزی است که انباشته می کنند مِمَّارٌ یْخَ 

 آید اگر غیر از این دو چیزی میاسم یا ضمیر متصل « مِن»توجه داشته باشید بعد از  حرف جر

 می باشد « مَن»باشد بلکه نمی« مِن»دیگر بیاید 

  دهد فارسی می« تر»بیاید معنی « مِن»حرف جر « خیر وشر»چنانچه بعد از 

 از عبادت هفتاد سال است.بهتر  اندیشیدن یساعت:      عِبادَةِ سَبْعینَ سَنَةً مِنْ خَیْرٌرُ ساعَةٍ تفک      

  اسم تفضیل نمی باشد  «خیر»آمده است « مِن»حرف جر « یرخَ»در عبارت زیر هر چند بعد از

 دهیم شخیص میت معنیاز طریق فقط وفقط 

 از دوستش ندید پس او را رها کرد خوبی محمد       صدیقه فَتَرکَه! مِنخَیْراً  مُحمدٌ شَاهَدَما 

معنی « خیر وشر»بیاید واژه مضاف الیه که اسم تفضیل واقع شده اند «خیر وشر»توجه: هرگاه بعد از

 می دهد« ترین»
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ّ قِدُ اال النّاسِ شَرُ . مانَةَ وَمَنْ ال یَعْتَ  ال یَجْتَنِبُ الْخیانَةَ

 مردم کسى است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دورى نکند. بدترین

  اسم تفضیل نمی باشند.بدهند دیگر خوب ، خوبی، ـ بد ، بدی معنی « ر وشرّیْخَ»چنان چه 

 دنیا در آموختن دانش است  خوبیالدنیا فی تعلُّم العلم           ر خیْ

 باشد.می« فُعلَی» نث دارای یک وزن اسم تفضیل مؤ

نْرَی   //     حُسْکُبْ  رَیرَی     //    یُسْرَی  //     بُشْمَی    //     صُغْیَا    //  عُظْنَی //   دُ

  را به آخر آن اضافه می کنیم ،ممکن است حرف « ات» برای جمع بستن اسم تفضییل مؤنث

 اسم تفضیل است ؛ مثال:آخرش در بعضی کلمات تغییر کند که باز هم 

یَ         یسنَحُ      اتحُسنَ

  استفاده کنیم اسم تفضیل مذکر برقرار کنیم باید از  مقایسهدو اسم مؤنث اگر بخواهیم میان

   ؛مثال:

 تلک الطالبة        این دانش آموز از آن دانش آموز با تقواتر است مِن قی أتْ هذه الطالبة

 اسم تفضیلی به کار ببریم باید « مِن»از  قبلداشته باشد وبخواهیم  وجود«مِن » در هر عبارتی

 را بیاوریماسم تفضیل مذکر 

 فاطمة           زینب از فاطمه بزرگتر است بر مِناکْ زینبُ

 ( قبل از آن چه مذکر وچه مؤنثهرگاه اسم تفضیلی ) قرار گرفته باشد آن اسم اسم دیگری

 دارد.صفت مفرد تفضیل نقش 

 أَحَلُّ //           هذا رِزقٌ         لکبریازینب 

  لیوْاَ»باشند توجه داشته باشید که می  اسم تفضیل مؤنث« )دیگر(ریخْاُ)یکم(و لَیوْاُ»واژه »

 اشتباه نکنید« یولَاُ»است با اسم تفضیل مذکر « شایسته تر ـ سزاوارتر »به معنی 
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 اسم مکان

فْعَلر وزن ببیشتر  سم مکان بر مکان داللت دارد وا  است؛ مثال: مَفْعَلَةو  لفْعِمَبر وزن  یگاهو  مَ

 مَطْبَخ: آشپزخانه          مَصْنَع: کارخانه                  مَطْعَم: رستوران           : ورزشگاه مَلْعَب

تَبَة: کتابخانه                    مَنْزِل: خانه            ه یستگا: امَوْقِف  مَطبَعَة: چاپخانه            مَکْ

 .مَدارِس، مَالعِب، مَطاعِم و مَنازِل ؛است؛ مانند«  مَفاعِل»اسم مکان بر وزن  جمع

 توضیح بیشتر در مورد اسم مکان 

  می توانند تنوین بگیرندآن ها  مفرداما هرگز تنوین نمی گیرند اسم مکان جمع های 

 نْ)مهربانی(حَمَةمَرْ)مایه تباهی( سَدَةمَفْ»کلمات هر «)خوبی هامَدةمَحْ)مصلحت(لَحةمَصْ)سود(فَعَةمَ

فْعَلَة»چند بر وزن  معنی اسم مکان نمی دهند ؛ زیرا اسم مکان نمی باشندهستند «مَ

 

  معنی اسم زیرا اسم مکان نمی باشند هستند اما « مَفاعِل» کلماتی وجود دارند که بر وزن

 مَحاسِن  // مَصالِح // مَفاسِد       مکان نمی دهند

  می باشد.« مَـ»حرف اول اسم مکان در مفرد وجمع همیشه 

 دارای وزن های دیگری می باشند که عبارتند از:اسم مکان 

فَرّ            مَفَلّالف(   مَمَرّ          // مَحَلّ              // مَقَرّ              //مَ

قَام                    مَفَالب(   //  مَطَار          مَدَار            // مَ

 مَی وَی           // مَرْنَی                  // مَأْعَی             // مَبْمَرْ          عَیفْمَج( 

  باشد دو شرط یک اسم زمانی اسم مکان می باشد که دارای 

فْعَل »های اسم مکانوزن یکی از  دارایالف(   باشد مَفْعَلَةو  لفْعِمَ، مَ

 داشته باشد مکان  معنی اسمب( 
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اسم مکان وزن اما اسم مکان نیست چون معنی اسم مکان می دهد هرچند  جندی سابورمثال : 

 ندارد  

  آید می« مَفْعِل»باشد اسم مکان آن بر وزن« واو» فعل هایی که حرف اول آن ها 

 مَوقِع وَقع         // مَوقِف وقف         //  مَوضِعوضع        

  )ثالثی مجرد( هستندفعل های سه حرفی فقط مخصوص های اسم مکان  وزننکته: 

 ـ  (مرداب)ـ مُستَنقَع (درمانگاه)فوصَستَـ مُ (بیمارستان) یشفَستَمُ»برخی کلمات مانند

   می باشندجزو اسم مکان نیز «ـ مُجتَمَع (قرارگاه)مُستَقَرّ

َّ

 أُسْلوبُ الشَّرْطِ وَ أَدَواتُهُ

  است سه رکناسلوب شرط دارای 

 جواب شرطج( فعل شرط                  ب( ادات شرط  الف ( 

 می رسد.، به هدفش تالش کندبسیار هرکس                                      إلَی هَدَفِهِ  یَصِلْکَثیراً،        یُحاوِلْ            نْمَ  

 ادات شرط      فعل شرط         جواب شرط

 یک از اجزای اسلوب شرطتوضیح مفصل هر 

 دو دسته اندادوات شرط  

 غیر عامل ـ ادوات شرط 2                                    عامل ـ ادوات شرط 1

 تأثیر ندارد         یعنی در روی حرف آخر غیر عامل تأثیر دارد          یعنی در روی حرف آخر  عامل

 این ادوات عبارت اند از : ،( می آیند مضارع ـ ماضی فعل )؛ یعنی ادواتی که قبل از عامل  ادوات شرط

 «إنْ  ،مَنْ، مَا »

 :شرط « مَنْ»نکات مربوط به 

 آید .نیز می« کسی که» به معنی  گاهیمی باشد « هرکس ـ هرکه ـ هر آن که » شرط به معنای « مَنْ»ـ  1
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 می باشد.جمله فعلیه همیشه به صورت «مَنْ»خبرِگیرد ومی«مبتدا»قش نمعموال باشد و میاسم شرط « مَنْ»ـ 2

یعنی )هُوَ شکل مفرد غایب داشته باشد بعد از آن همیشه فعل به نقش مبتدا ، در صورتی که شرط « مَنْ»ـ  4

 ( می آید.تفعل ـ هِیَیفعل 

 خواهیم خواند(بعدا باشد ) نکره را می« هرَکِنَ»جزو اسم های شرط « مَنْ»ـ 5

 محسوب می شودخودش به تنهایی یک جمله می گیرد نقش مبتدا وشرط وجود دارد « نمَ»جمله ای که در آنـ 6

 است سه جمله «   إلَی هَدَفِهِ یَصِلْکَثیراً،        یُحاوِلْ            نْمَ»پس  عبارت

 یکشرط را « مَن»شرط نقش مبتدا داشته باشد باید آن « نمَ»شرط وجود دارد و « مَن»ـ در جمله هایی که 7

 در نظر بگیریم جمله اسمیه 

 «ْانواعی  دارد که باید آن ها را از هم تشخیص دهیم « مَن 

به نام های فعل شرط وجواب  جملهدو و بعد از آن معموال آید  در آغاز جمله میکه همیشه شرط « مَنْ»الف(

 است. ــْ  شرط قرار می گیرد ، بیشتر فعل مضارعی قرار می گیرد که آن فعل مضارع آخرش ساکن

 هرکس قبل از سخن گفتن بیندیشد غالبا از اشتباه سالم می ماند            غالِباً الْخَطَأِ مِنَ مْیَسْلَ الْکَالمِ قَبْلَ رْیُفَکِّ مَن  

 فعل مضارع              فعل مضارع      

می باشد ؛اگر بعد « ت ، کیسچه کسی ـ چه کسانی» وبه معنی در آغاز جمله می آید که پرسشی « مَنْ»ب( 

 می باشد.« ن»ضمه ـُ یا  آن فعل مضارعاز آن فعل مضارعی بیاید حرف آخر

 چه کسی از شما خودرو را می راند؟              الَسیَّارَةَ ؟          قُمِنکُم کَانَ یَسُو مَن

  است حتما پرسشی «ن مَ»آنقرار گرفته باشد  اسم یامنفصل ضمیر که در ابتدای جمله است « ن مَ»اگر بعد از 

 چه کسی حق را گفتهُوَ قَالَ الَحقَّ                       مَن

می آید وسط جمله می گویند همیشه در اسم موصول عامّکه در عربی به آن «کسی که ـ کسانی که«»مَنْ»ج( 

 معنای جمله کامل می شود  « نمَ»یعنی با آن 

 دانش مردم را با دانش خود جمع کند  کسی است کهداناترین مردم                    النّاسِ إلَی عِلْمهجَمَعَ عِلْمَمَنْ أعْلَمُ النّاسِ، 
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  ـ گاهی اسمیه( وگاهی اوقات قید)جار بیشتر جمله )فعلیه « کسی که ـ کسانی که »به معنی  نمَبعد از

 قرار می گیرد. نیزومجرور ـ قید زمان ومکان(

 عَْتقِدُ االمانَةَ وَ ال یَجْتَِنبُ اْلخیانَةَ.                    ال یَمَنْ شَرُّ النّاسِ 

 پایبند به امانت نباشد و از خیانت دورى نکندکسى است که بدترین مردم    

 شگفتی هایش)یت (در دریا هاست کسی که  ایفِی البِحارِ عَجائِبُهُ                      مَنْیا 

  نوع می گیرد وآن را از حتما نقش خبر  خودِ مَنبیاید مبتدا بعد از  « کسی که ـ کسانی که« نمَ»اگر

 در نظر می گیریم  خبرِ مفرد 

 اشتباه گرفت  « مَن»است را با حرف جر که « مِن»نباید 

 

 :شرط« ما»نکات مربوط به 

 می آید . وهمیشه در اول جملهمی باشد « هرچه ـ هر آن چه» به معنی  شرط« ما»ـ 1

 ظاهر می شود نقش مفعول وبیشتر اوقات در  استاسم ط شر« ما»ـ 2

 خواهیم خواند( صفحات بعدمی باشد ) نکره را « نکره»جزو اسم های شرط « ما»ـ  3

 در نظر بگیریمآن جمله را فعلیه شرط وجود دارد باید « ما»ـ در جمله هایی که4

 .هرچه در دنیا بکاری، در آخرت درو می کنی              تَْزرَعْ فی الدُّنیا، تَْحصُدْ فی اْلآِخرَةِ.        مَا 

 

 حائز اهمیت است. « ما»مطرح شده پس آشنایی با انواع « ما»در سواالت کنکور ، انواع 

 :انواع ما

و دو فعل مضارع وبر سر همیشه در اول جمله خواهیم خواند(: در صفحات بعدی  )جازمه راشرط یاجازمه   -1

 مضارع را حذف می کند  آن فعلِ« ن»می کند  یا  ــْ مضارع را ساکنفعل های  خرآمی آید وگاهی ماضی 
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 اند()هرچه از نیکی انجام بدهید خداوند آن را می د                     ﴾ اهللُ هُمْعلَیَ یرٍن خَمِ والُفعَتَ ما﴿

هر جای جمله به می تواند  ،می گوینداسم موصول عامّ که در زبان عربی به آن مای )آن چه ، چیزی که(:  -2

به هیچ عنوان «ما »در نظر می گیریم ،فعل مضارع بعد از این معرفه کار برود.  واز نظر معرفه ونکره آن را 

 می آید وسط جمله در  معموالوو نون آخر فعل مضارع را حذف نمی کند  آخرش ساکن نیست 

 برای چه می گویید آنچه را که انجام نمی دهید                     ﴾نَولُفعَالتَا مَ ونَولُقُلِمَ تَ﴿

 از تو می خواهم تنها خواندن درس هاست آن چه                   منک هو قراءةُ الدروسِ  بُأَطل ما

 دارد  مفعولجمله آمده باشد حتما نقش  اولی موصول در « ما»نکته : در صورتی که 

 می باشد « ـ چه چیزهایی ـ چیست  چه چیزی»وبه معنی پرسشی : همیشه در اول جمله می آید « ما» -3

 چه چیزی در دستت است  ؟()                          هو  فی یدکَ؟  ما

 به کار می رود گاهی مضارع و فعل ماضی برای منفی کردن « ما»این  حرف منفی: «ما»-4

 (نشد)خبر منتشر                       إنتَشَرَ الخبرُ  ما

 تا شما را در سختی وتنگنا قرار بدهد نمی خواهد خداوند                  ﴾جِرَالحَ نَم مِیکُلَعَ  لَجعَیَلِ اهللُ یدُرِیُ ما ﴿

  نیز بیاید جمله اسمیه برسر منفی  ی« ما»ممکن است 

 سردرد ندارم               عندی صداعٌ         ما 

  می باشدحتما منفی « ما»بافاصله آمده باشد آن « إالّ»حرف « ما»در هر جا بعد از 

 دارایی وفرزندان چیزی نیستند جز امانت هایی )دارایی وفرزندان فقط امانت هایی هستند(           ودائعُ        إالّ والبنونَ الُالمَ ما

 وطبیعتَها آبیدرَ أَجمَلَ مامی آید          « أَفعَلَ» که بعد از آن همیشه وزن ی تعجب «ما»ـ 5

 قرار می گیرد مفعول  هر گز فاعل نمی آید بلکه «أَفعَلَ» باشید بعد از وزن  توجه داشته 

 گل ها در طبیعت چه زیادندفی الطبیعةِ                      األزهارَ أکثَرَ  ما
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 أنَّمامی باشد و« تنها ـ فقط»به معنی إنّما  در این صورت متصل می شودأنَّ  و  إنَّبه مستقیما  مای کافه:  -6

 می باشد « که ـ این که»به معنی 

 از یک پدر ومادر هستند (.       تنهامردم )                    بٍاَلِوَ مٍّاُلِ الناسُ ماإنَّ

 ( زندگی دنیا سرگرمی وبازیچه است  که) بدانید                    ﴾الحیاة الدنیا لهو ولعب أنَّماإعلموا ﴿

  می گیرد حتما نقش مبتدا باشد آن اسم آمده  اسماگر مای کافه بعد از 

 یک واجب دینی است فقط  علمفریضة                          العلمُ ماإنّ

 نقش می پذیرند هستند واسم  ها«ما»اما بقیه نقش نمی پذیرند می باشند و حرف،منفی  ی«ما»و کافهی « ما»توجه: 

 

 شرط:« إنْ»نکات مربوط به 

 دارد « اگر ـ هرگاه ـ چنان چه»ومعنی ونقش نمی پذیرداست  حرف« إنْ»،املع ـ در میان ادات شرط1ِ

 می باشد .حتما فعلیه شرط وجود دارد « إنْ»ـ عبارتی که در آن 2

شرط در  اول «إنْ»می آید اشتباه گرفت فعل مضارع منصوب که بعد از آن « أنْ»شرط را با  «إنْ»ـ  نباید 3

 آید   میوسط جمله در « أنْ»اما می آید 

 در نظر بگیریدحرف شرط دیده شود  آن را «وإنْ»ـ  اگر درعبارتی در وسط جمله 4

 تلخ باشد(اگر چه )حق بگو                     کَانَ مُرّاً  وإنْقُلِ الحَقَّ 

  ریددر نظر بگیجمله شرطی بوده است پس آن را  وإن +الدیده شود در اصل «وإالّ»اگر در عبارتی در وسط جمله ـ  5

 جواب شرط حذف شده است در وسط جمله دیده شود می گوییم در این گونه موارد « وإن»ـ هر گاه 6

 فرمانروا باشی هرچندبه خاطر معلم وپدرت از جایت برخیز کنتَ امیراً                  وإن أبیک ومعلمکَ لِ مَجْلسِکَ عَنْ مقُ

 اسلوب شرط توضیح 

 می آیند.جمله فعلیه تمام ادوات شرطِ عامل بر سر 
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 فعل شرط : 

 می گویند.فعل شرط بعد از ادات شرط می آید مستقیماً ( که مضارع ـ ماضیبه فعلی )

یا  فعل مضارع  یعنی حرف آخِر آن مجزوم  ؛گرددمجزوم باشد باید مضارع فعل شرط اگر نکته: 

 نداشته باشد « ن»باشد یا  ساکن

 س گوش فرا ندهد در امتحان مردود می شود هرکس خوب به در← یِّداً یَرْسُبْ فی الِامْتِحانِإلَی الدَّرسِ جَعْ ال یَسْتَمِمَنْ 

              ﴾اهللَ یَنْصُرْکُم وَ یُثَبَّتْ أقدامَکُم تَنْصُرُواإنْ ﴿

 کنید شما را یاری می کند وگام هایتان را استوار می سازد ی اگر  اهلل را یار  

 بوده است  ـْ ساکنباشد آن فعل مضارع  حتما در اصل  ـِـ کسرهر آن ت حرف آخِاگر فعل مضارعی حرکنکته: 

 هرکس بهشت را بخواهد پس باید کاری نیکو انجام بدهد        الجَنةَ فَلیَعمَل عَمَالً صَالِحَاً  بِمَن یَطلُ

یرا فعل های باشد نیازی نیست که حرف آخر فعل ماضی را ساکن کنیم زفعل ماضی  ،فعل شرطاگر نکته: 

 ماضی به هیچ عنوان حرکت آخر آن ها تغییر نمی کند  

 .شود می کم خطایش ،بیندیشد گفتن سخن از پیش هرکس                       .خَطَؤُهُ قلَّ الْکَالمِ، قَبْلَ فَکَّرَ مَن

 می تواند فاصله بیندازد « مْلَ» و  منفیی «ال»میان فعل شرط وادات شرط فقط 

یکی از حرف  )یعنی فعل دوم ( وقبل از آن  فعلآمده باشد  )فعل دومی(فعل دیگریر بعد از فعل شرط اگنکته: 

به فعل  معطوفرا جواب شرط در نظر گرفت بلکه به آن  فعل دوم()نباید آن،آمده باشد « مَّ ـ ثُ ــ فَ وَ»های 

 شرط می گویند 

  اناتِحَی االمتِفِح جَنتَ یراًثِکَد هِجتَتَ وَ ةِسَدرَی المَفِ سدرُتَ إنْ

 در امتحانات موفق می شویتالش کنی اگر در مدرسه درس بخوانی و بسیار 

 استفاده می کنیم « مضارع التزامی فارسی»باشد در ترجمه آن فعل مضارع از  مضارع ،اگر فعل شرطنکته: 

 غالبا از اشتباه سالم می ماندبیندیشد  هرکس قبل از سخن گفتن                  غالِباً الْخَطَأِ مِنَ مْیَسْلَ الْکَالمِ قَبْلَ یُفَکِّرْ مَن
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مضارع »از فعل می توان باشد در ترجمه آن فعل ماضی عالوه بر خود ماضی  ماضیاگر فعل شرط نکته:

 نیز استفاده کرد « التزامی فارسی

 خَطَؤُهُ               قلَّ الْکَالمِ، قَبْلَ فَکَّرَ مَن

 خطایش کم می شود.، بیندیشدز سخن گفتن هرکس پیش ا   

 خطایش کم شد.، اندیشیدهرکس پیش از سخن گفتن         

 

 جواب شرط :

 ست که بعد از فعل شرط با فاصله یا بدون فاصله  می آید کلمه ای 

 .کنی می درو شادی بکاری، نیکی اگر                    .سُروراً تَحْصُدْ خَیْراً، تَزْرَعْ إنْ

« ن»باشد یا  ساکنیا  فعل مضارع گردد یعنی حرف آخِر آنمجزوم باشد باید  مضارعجواب  شرط اگر ته: نک

 نداشته باشد 

 می یابیدهر آن چه از نیکی برای خودتان پیش بفرستید آن را در نزد خدا        ﴾ عِندَ اهللِتجِدوهُقدِّموا  لِانفسکم من خیرٍ وَ ما تُ﴿

نیازی نیست که حرف آخر فعل ماضی را ساکن کنیم زیرا فعل عل ماضی باشد ف ،جواب شرطاگر نکته: 

 های ماضی به هیچ عنوان حرکت آخر آن ها تغییر نمی کند  

 پیروز می شود هر کس بر سختی ها صبر کند،                       ظَفَرَمَن صَبَرَ عَلَی المَشَاکِلِ 

 می گویند فای جواب شرط  ،  «ـفَ »در این صورت به آن  ایدبی« ـفَ»همراه  طممکن است  جواب شرنکته: 

 

 بیاید تواند می شرط جواب  ای«فَـ» زیر موارد در

کالً  را«فـَ»بیاید ومابعد« فـَ»باید قبل از آن جمله اسمیه حرف  باشدجواب شرط جمله اسمیه الف ( هرگاه 

 در نظر می گیریم  جواب شرط
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 او برایش کافی است هر کس به خدا توکل کند در این صورت                     ﴾هوَ حَسْبُهُ ـفَ و مَن یَتَوَکَّل عَلَی اهللِ﴿

کالً استفاده کنیم   «ـفَ»باید قبل از آن ها از  باشد آمده « سَ ـ سوف ـ لن ـ قد  »جواب شرط در  ب( هر گاه 

 را جواب شرط در نظر می گیریم  «ـفَ»مابعد

 سَوفَ یَتَنَبَّهُ زَمیلُکَ الْمُشاغِبُبِ فَاأَمامَ الطُّلّ إنْ تَقْرَأْ إنشاءَکَ 

 همکالسی اخاللگرت آگاه خواهد شد اگر انشایت را در برابر دانش آموزان بخوانی در این صورت 

 کالًدر این صورت  استفاده کنیم  «ـفَ»یم باید قبل از آن ها از  داشته باش« إنَّ ـ أنَّ»جواب شرط در ج( هر گاه 

 را جواب شرط در نظر می گیریم «ـفَ »عدماب

 خدا به آن آگاه است )آن را می داند(وهر آن چه از نیکی انجام دهید                   ﴾إنَّ اهللَ بِهِ عَلیمٌ  وا مِن خَیرٍ فَــوَ ما تُنفِقُ ﴿

نباید دیگر ،مضارع آن فعل  ،ده باشدآمفعل مضارع « ـفَ»بیاید وبعد از « ـفَ»اگر جواب شرط همراه نکته: 

  گرددبمجزوم 

 موفق می شودهرکس در درس تالش بکند در این صورت         حُـیَنجَفَـمثال : مَن یَجتَهِد فِی الدَرسِ  

 

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

مضارع »از فعل می توان عالوه بر خود ماضی ترجمه آن فعل ماضی باشد در  ماضیاگر جواب شرط نکته: 

 نیز استفاده کرد« اخباری فارسی

 نیز ترجمه کرد  آیندهبه شکل می توان جواب شرط چه ماضی چه مضارع را نکته: 

 (پیروز خواهد شد) پیروز می شودهر کس بر سختی ها صبر کند،                        ظَفَرَمَن صَبَرَ عَلَی المَشَاکِلِ 

 

 غیر عامل )بی تأثیر(ادات شرط 
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می گویند  این دو ادات شرط غیر عامل هیچ اثری بر روی فعل غیر عامل ادات شرط « إذا ـ لو » به کلمات 

 مضارع ایجاد نمی کنند فقط معنای جمله را به شرطی تبدیل می کنند 

              ﴾سَالما قالواهُمُ الْجاهِلونَ خاطَبَوَ إذا ﴿

 وهرگاه )افراد( نادان آن ها را مورد خطاب قرار  بدهند سخنی نرم وآرام می گویند    

  ی( از اهلل شرم می کردی)بود یاگر بنده خدا باش         مِنَ اهلل       استَحیَیتَعَبدَاً لِلهِ لَ کنتَلَو 

 ترجمه می کنیم ی ستمراری شکل ماضرا به جواب شرط شرط داریم  « لو»در عبارت هایی که  نکته: 

 

  الْمَعْرِفَةُ وَ النَّکِرَةُ

 ندارندمعرفه ونکره فعل وحرف  یعنیاسم است  یمعرفه ونکره فقط برا یکلمات )اسم وفعل وحرف(عرب یاندر م

 است؛ شده شناخته خواننده یا شنونده، و گوینده نزد که است اسمی معرفه اسمتعریف معرفه :

ـ مَعرِفَات» شود جمع آن می « مَعرِفَه»  «مَعَارِف 

 عبارت اند از:که دسته تقسیم می شوند ( 6شش)در زبان عربی معرفه ها به 

 نام دارد.« ا ـل»باشد  آن اسم معرفه به  «اـل»ـ هر اسمی که در اول آن 1

ـ کِتَال ـ الاب   ـ بَقَالمَجَلَة   سِنجَاب و....الرَة 

می باشد    « ا ـل»معرفه به باز هم شود  ینوشته م ( ا )بدون« لـِل» ر بچسبد ، به صورتدا «ـل ا»اسم  یکبه  ( ـلِ ِ)اگر حرف جرّ 

 سلنّالِ ⇦مانند: لِ + النّاس 

ـ أُحُد معرفه هستند. « عَلَم»ـ تمام اسم های 2 ـ آبیدر  ـ مصر ـ سنندج   ..محمد 

ـ جاها ومکان های »ه نام می گویند یعنی هر واژه ای ک«اسم عَلَم»به نام های خاص« : عَلَم»توضیح اسم  ـ کشور  ـ شهر  انسان 

 نام دارد.عَلَم باشد « مشهور ـ جنگ های  مشهور

ـ اللهُمَّ »نکته: لفظ جالله   می باشد « عَلَم»در هر جا دیده شود اسم « اهلل 
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 :  در کتاب های دبیرستان فقط دو مورد اول خوانده می شود بقیه موارد اضافی است توجه

ـ هُنا وهُناکَ »ی اشاره اسم ها تمامـ 3 ـ هوالء أُولئکَ  ـ هاتینِ  ـ هاتانِ  ـ هذینِ  ـ هذانِ  ـ تلک  ـ ذلکَ  ـ هذه   می باشند  معرفه« هذا 

ـ نَ  هستند .          معرفهچه متصل وچه منفصل ،ضمیر ها تمام ـ 4 ـ کَ  ها  ــ  ه  ـ ـ  ـ هما  ـ هی   ... هو 

ـ ا»         اسم های موصول تمام ـ 5 ـ ما الذی  ـ مَن  ـ الالتی  ـ الذین  ـ اللتینِ  ـ اللذینِ  ـ اللتان  ـ اللذان   می باشند معرفه  «لتی 

ـ یعنی ترکیب اضافی ـ هرگاه دو واژه کنار هم بیایند وبا هم 6 ـ و مضاف ومضاف الیهتشکیل بدهند  یکی مضاف الیه داشته باشیم 

نام دارد ؛ پس در معرفه به اضافه معرفه به اضافه اسم اول یعنی مضاف و هر دو اسم می باشندحتمنِ حتما، از معرفه های باال باشد 

 داشته باشیم  دو معرفه  اید، ب

است معرفه  نیز کتابنگاه کنیم ببینیم معرفه هست یا نیست؛ اگر معرفه باشد، می گوییم  التلمیذدر این مثال باید به « یذِ لمکتاب الت»

 است معرفه به اضافه نیز کتاب  ست پسا «ا ـل»معرفه به « ا لتلمیذِ »بله 

نیز معرفه  أصدقاءنگاه کنیم ببینیم معرفه هست یا نیست ؛اگر معرفه باشد ،می گوییم  «کم»ضمیر در این مثال باید به «  کُمأصدقاءُ»

 استمعرفه به اضافه نیز   اصدقاءمعرفه است پس « ضمیر ِکُم »است ، بله در این مثال  

جمع یا  مثنی»  مضاففی که از مضاف ومضاف الیه تشکیل می شود باید دقت کنیم که اگر اسم اول یعنی نکته: در ترکیب اضا 

 داشته باشند.« ن» نبایدباشد « مذکر سالم 

 بگیرد .« ن»است در عربی در حالت مضاف شدن نباید  مثنی« أخوانِ » بوده است چون« وانِ + ک أخَ»در اصل أخواکَ 

 بگیرد .« نَ» نبایداست در عربی در حالت مضاف شدن  مثنی« صدیقینِ »بوده است چون« ینِ + ی صدیق»در اصل صَدیقیَّ 

ـ یدیَّ مثنی باشد حتما حتما اسم قبل از آن مفتوح تشدید دار « یَّ»نکته : هر اسمی که در آخر حرف     بوده است  کتابیَّ 

است در عربی در حالت مضاف جمع مذکر سالم « معلمونَ » ون بوده است چ« معلمون + المدرسةِ »در اصل « معلمو المدرسةِ »

 داشته باشند« ن»واقع شدن نباید 

 نمی گیرد سه چیز : به طور عموم مضاف توجه  

  تنوینـ 3«                                اـل»ـ 2جمع مذکر سالم                         « نَ»مثنی و«نِ»ـ 1
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 یدآ یم یهمضافٌ ال یشههمکه بعد از آنها  ییاسمها

 ،میانبَیْنَ  ، پیرامونحَوْلَ  ،کنارعِنْدَ  ، کنارجَنْبَ  ،پشت،وَراءَپشت  خَلْفَ ،روبه روأَمامَ  ،زیرتَحْتَ  ،باالفَوْقَ » 

ـ مِبراساس حَسَبَ ـ .،همه یعجم ، برخی بعض ،هر، همه ،  کلّ ، دارایی ذو ذا ذ ،به سوی نحو ،به جز یرغ، همراه مَعَ  اِبن ـ،مانند ثل،

 . - - - - - - - - - - - - - - - - - دختر بنت ، پسر

 ؛؛ ةِالنّعم؛؛ ذو یءٍش؛؛ کلُ العُسرِ  مع//                   محمدٍ   بنتُفاطمةُ    //                  طالبٍ      ابی   بن علی

 باشند یمصفت نقش و  یهمضافٌ البلکه  یستند نقش نمضاف و موصوف  توجه: درعربی

 تعریف اسم نکره :

 ؛است شناختهنااست که نزد گوینده و شنونده، یا خواننده  یاسم

 را یافتم. ی. قلمقَلَماً وَجَدْتُ                   آمد.  ی: معلّممُدَرِّسٌجاءَ 

 می باشد ( ـٌــٍــًـ) نشانه نکِره یکی  از تنوین  های معموال

 ه :نکات مربوط به معرفه ونکِر

 باز هم می گوییمنکِره نیست تنوینش نشانه آخرش تنوین باشد باشد ودر  عَلَمـ توجه داشته باشید ممکن است اسمی 1

  دٍ //   أُحُ     دٌ محم مانند               «    معرفه به عَلَم» 

     «  معرفه به عَلَم»جنگ ها می گوییم    باز هم به نامنشانه نکره نیست تنوین می گیرند  که تنوین آن ها اکثر جنگ ها ـ نام 2

ـ أحُد  و... ـ احزاب جمل  ـ خَندق   بدر 

ـ فَعیِل» می توانند تنوین بگیرند ؟ اسم های که بر وزنعَلَم ـ کدام اسم های 3 ـ اسم مفعول  تنوین  باید هستند« فُعَیلـ   اسم فاعل 

 داشته باشند.       مثل:   

ـ ـ حَامِ  داًحَامِ»   ـ  ـ مُحَمَّ دٌـ مُحَمَّ دٍحَامِ دٌ  ـ مُحَمَّداً  ـ مَحمُو د ٍ ـ مَحمُودٍ  ـ ـ حَمِیداً مَحمُودٌ   ـ حَمِیدٌ    «نٌ و... حسیداً  حَمِیدٍ 

( نداشته باشند ویا )بعد از آن ها اسم معرفه اـلاگر شرایط معرفه یعنی )تنوین نمی پذیرند به هیچ عنوان تفضیل مذکر ـ  اسم های 3

 نکره هستند یامده باشد( می گوییم دیگری ن

 اليه  مضاف          
 اليه  مضاف                  اليه  مضاف                  اليه  مضاف                  اليه  مضاف                 
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 بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیِلِهِ   أَعلَمُ  //        هُوَ         أحسَنُجَادِلهُم بِاللَّتِی هِی 

به هیچ حرف اول فتحه باشد بیاید وحرکت دو حرف یا سه حرف « ا» می باشد وبعد از « ا» ـ  اسم هایی که حرف سوم آن ها 4

نکره ( نداشته باشند ویا )بعد از آن ها اسم معرفه دیگری نیامده باشد( می گوییم اـلد اگر شرایط معرفه یعنی )عنوان تنوین نمی گیرن

ـ رَساعَج         هستند  ـ مَوا ئب   ـ خَوائل  ـ دَوادّ  ـ مَصابّ   مَداصّ   بیح ارس 

( نداشته باشند ویا اـلاگر شرایط معرفه یعنی )ی آیند به شمار نمدر بیایند دیگر اسم عَلَم مثنی وجمع به شکل  عَلَمـ اگر اسم های 5

 نکره هستند )بعد از آن ها اسم معرفه دیگری نیامده باشد( می گوییم 

 ونَیوسف      ینِ  یوسف           ونَ محمد                  انِمحمد

 گیریم در نظر بنکره را نیز  مضاف، مضاف الیه نکره باشد باید ترکیب اضافی ـ اگر در 6

   شئ ٍ                   کلِّ            خالقُ    اهلل 

 مضاف الیه نکره مضاف نکره      مضاف نکره          

 می توانند پشت سر هم قرار بگیرند چندین عدد مضاف الیه توجه : در زبان عربی 

 می باشد مضاف شئاست وبرای ضاف الیه م خالقُبرای   کلِّ و خود کلِّمضاف الیه است برای   شئ ٍدر مثال باال 

ـ( ـ  در هر جا 7 ِ می گویند زیرا  اسم معرفه به اضافه دیده شود به آن « ال»بدون تنوین و بدون یک اسم مجرور کسره دار  ـ)

 داریم  دو معرفه متکلم وحده بوده است در چنین مواردی می گوییم « ی»مضاف الیه آن حذف شده است که در اصل ضمیر 

 بوده است   تلمیذتیدر اصل تلمیذةِ   بوده است    //     عبادی در اصل     عبادِبوده است         //     ربّی  در اصل   ربِّ

 می باشند . معرفهمَن و ما ی موصول فقط « مَن و ما»ـ در بین انواع 8

ـ  یک « ال»ـ اگر پس از 9 َ « ال»وبه این نکره در نظر گرفت  باید آن را  ی گیردهرگز تنوین نمدار آمده باشد  آن اسم اسمِ فتحه ـ 

 فی المدرسةِ تلمیذَ  ال               .می گویندالی نفی جنس 

ـ ی» ـ   در ترجمه اسم های نکره از 10 ـ یک / یک   استفاده می کنیم « ی 

 آمد  یمعلمیک معلم آمد           / یک آمد            / ی جاء مدرسٌ   : معلم
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ـ ی »رتی ترجمه اسم نکره به شکل در صو باشد. اگر جمع باشد دیگر از این روش  مفردامکان پذیر است که آن اسم « یک 

 ی استفاده نمی شود            اشجارٌ            درختان

 تنوین آن ها را ترجمه کرد نیازی نیست ـ اگر خبر مبتدا یا دیگر خبر ها   تنوین داشته باشند 11

 دیگر نیاز نیست تنوین را ترجمه کردنوین گرفته خبر است وت زٌفائدر این مثال     استبرنده تیم ما           . ائِزٌففَریقُنا 

 )تنوین خبر یا تنوین صفت ( را ترجمه کرد  یکی از تنوین ها بایدداشته باشد صفت ـ اگر خبر 12

  بزرگ است  یگنج دانش//  .است  بزرگی دانش گنج             . عظیمٌ اَلْعِلْمُ کَنْزٌ

یا « این   »را الف و المش توان  می تکرار شود،« ال »بیاید و همان اسم دوباره همراه کره به صورت ن یهرگاه اسم معموالًـ 13

 ترجمه کرد؛ مثال:«  آن»

 اسب ها کنار صاحبشان بودند.آن  را دیدم. یهای اسب                     فراسُ جَنبَ صاحِبِها.ـاالْأَفراساً. کانَتِ  رَأَیتُ

ترجمه کر د منظور همین شکل اسم اشاره ـ گاهی اوقات در سواالت کنکور پرسیده می شود که کدام عبارت را می توان به 14

 می باشد  13مورد 

 بٌ دُرّیٌّکأنّها  کوک  الزُّجاجَةُزُجاجَةٍ فی   الْمِصباحُ  مِصباحٌ فیها   مَثَلُ نورِهِ کَمِشکاةٍ

   مَثَل نورِ خداوند مانند چراغدانی است که در آن یک چراغ است آن چراغ دریک شیشه است آن شیشه انگار ستاره ای درخشان است 

« دار را شبیه نکره ها ترجمه می کنیم: « دار ، موصول خاص بیاید و معنی »که« بدهد ، آن اسم» اـل ـ اگر بعد از یک اسم »اـل 15 

 یدمکرد ، د یم یستدر یرا که زبان عرب یمعلم             :  یّةَبرَالعَ ةَغَاللُ یُدَرِّسُ یالّذِ لّمَعَالمُ رأیتُ

 می باشد  15دار را می توان نکره ترجمه کرد منظور مورد « ا ـل»پس اگر از ما پرسیدند که آیا اسم 

 می باشد« المُعَرَّف بِـ» ـ نام دیگر معرفه 16

 است  معرفهیاید ونقش فاعل ، مفعول ، خبر و... داشته باشد  حتمنِ حتما بوسط جمله در « مَن»ـ هرگاه17

 گیومهاست که معموال آن را در شبیه اسم شخص یا عَلَم در جمله می آید که اسمی نکره نکته: گاهی اوقات 

 قرار داده نشده بود بر اساس ترجمه باید آن را تشخیص دهید:  گیومهقرار می دهند و اگر در 
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 که قدر خوشبختی خود را نداند موفق نمی شود. خوشبختی      یعرفُ قدرَ سعادتِه، ال ینجحُ فی الحیاة. ال سعیدٌ

 

 اَلْجُملَةُ بَعدَ النَّکِرَةِ

بعد  یترجمه به فارس در دهد، یحآن اسمِ نکره توض هبیاید که دربار ینکره فعل یاسمکه بعد از  یمعموالً هنگام

 شود؛ مثال: یم ترجمه مطابق شرایط جمله، فعلد و آی یم«  که»از آن اسم حرفِ ربطِ 

 پرید. یم یبه درخت یاز درخت کهرا دیدیم  سنجابی           شَجَرَةٍ. ییَقْفِزُ مِنْ شَجَرَةٍ إلَسِنجاباً  شاهَدْنا

 شود. یبه دست آورده نم کهاست  یساختن مردم، هدف یراض         ال تُدْرَکُ.غایَةٌ  إرضاءُ النّاسِ

 است «  ، جمله وصفیه ـ نعت جمله ـ جمله غیر مفرد صفت جمله»ظور از جمله بعد از اسم نکره من

 «صفت»توضیح بیشتر در مورد 

 تقسیم می شود دو دسته صفت در زبان عربی به 

 صفت مفرد ـ 2صفت  جمله                 ـ 1 

می گویند صفت جمله باشد به آن اسم نکره ع آن فعل همان قرار بگیرد ومرج فعلیتوضیح صفت جمله : اگر بعد از یک اسم نکره 

 ( باشد که به اسم نکره باز گردد .ضمیری متصل )یعنی  نشانه ایوباید در داخل صفت جمله 

 .رفت یراه مبه سرعت  کهرا دیدم  یپسر           بِسُرعَةٍ. یَمْشی وَلَداًرَأَیْتُ 

  هآمده است که دربار یمضارع فعل«  وَلَداً»هاز دو جمله تشکیل شده، و بعد از اسم نکر (.رَأَیْتُ وَلَداً یَمْشی بِسُرعَةٍ)عبارت 

 .دهد یم یحتوض« وَلَداً  »

  باز گرد داسم نکره زیرا مرجع فعل همان اسم نکره نیست و نشانه ای نیز وجود ندارد که به صفت جمله نداریم در مثال زیر 

 «جمله بی معنی است» بازاری را دیدم مردم می ترسد     یخاف الناسُ        سُوقاً  رأیتُ

 از آن می ترسیدند مردم  کهیدم را د یبازار             «ـهمـِناسُ  النَ یَخَافُ سُوقاً یتُرأ »اما مثالِ 
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نکره ی وجود دارد که به اسم « ـه»نشانه ای یعنی همان ضمیر متصلِ صفت جمله  صفت جمله است زیرا در داخلِیخاف فعل 

          باز می گردد« سوقاً»

 بیندازد فاصلهمی تواند « جار ومجرور وقید زمان ومکان» و اسم نکره فقط صفت جمله نکته : میان 

 در قلبم تأثیر گذاشت )گذاشته بود(  کهآیه ای در قرآن را خواندم            فی قلبیتَأثَّرَت فی القرآن آیةً  قرأتُ 

 صفت جمله               اسم نکره       

 (دیدم)قبالً آن را دیده بودم.  کهرا خریدم  یامروز کتاب         مِنْ قَبل. هُــقَدْ رَأَیْتُ الْیَومَ کِتاباً  یتُشتَرَاِ 

 صفت جمله         اسم نکره          

جواب شرط در نظر گرفت بلکه ت جمله نباید آن را صففعلی قرار  بگیرد اسم نکره بعد از جمله های شرطی نکته: اگر در

 محسوب می شود ؛مثال:

 هرکس از خدا و رسولش قطعا اطاعت کند ،در زندگی موفق می شود            ی الحَیَاةِفِ نجَحْیَإطَاعَةً مَن أَطَاعَ اهللَ وَرَسُولَهُ 

 جواب شرط                                             

 است.جواب شرط بلکه  یستن یهجمله وصف(اهللُ  )یَعْلَمْهُ               اهللُ هُیَعْلَمْ شَىءٍ و ما تُنفِقوا مِنْ

ـ أنَّ » وفعل یکی از حرف هایاسم نکره نکته : اگر بین  ـ   ـ ل ـ حتی  ـ لکن  ـ ثمَّ  ـ  ـ فَ  نداریم صفت جمله گرفته باشد دیگر قرار«و..و

 به مدرسه رفتم  سپسکتابی را خواندم              ذهبتُ الی المدرسةِثُمَّ قرأتُ کتاباً 

ضمیری متصل وجود داشته باشد که به داخل جمله اسمیه نیز باشد به شرطی که در جمله اسمیه می تواند یک صفت جمله نکته : 

 بازگردد.اسم نکره 

 پی بر زمین می افتادبرگ هایش پی در  کهدرختی را دیدم          تتساقط علی االرضها أوراق شجرةًشاهدتُ 

 ـ نَعْ» النَّکِرَةِ بَعدَ اَلْجُملَةُ نام دیگر ـ جمله و صفیه  ـ صفت غیر مفردصفت جمله   می باشد .« ت جمله 

 نکات ترجمه ای : 
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  باشد در ترجمه آن  مضارع( صفت جملهباشد وفعل بعد از اسم نکره یعنی)همان « اضیم »قبل از اسم نکره  فعلهرگاه

آن فعل مضارع را به همان شکل می توان استفاده می کنیم « ماضی استمراری فارسی»از ر اوقات بیشتفعل مضارع 

 نیز ترجمه کردد مضارع إخبارری فارسی 

 )می پرَد( پرید می درختی به درختی از که دیدیم را سنجابی              .شَجَرَةٍ إلَی شَجَرَةٍ مِنْ یَقْفِزُ سِنجاباً شاهَدْنا

  باشد وفعل بعد از اسم نکره یعنی)فعل همان صفت جمله( ماضی باشد در ترجمه « ماضی»قبل از اسم نکره هرگاه فعل

 استفاده کنیم « ماضی ساده فارسییا ماضی بعید »از میتوان آن فعل ماضی 

 دیده بودم )دیدم( ر کودکیم به روستایی سفر کردم که عکسش را د         صورَتَها أَیّامَ صِغَری. شاهَدْتُ قَریَةٍ یإلَسافَرْتُ 

  باشد وفعل بعد از اسم نکره یعنی)همان صفت جمله(  نیز مضارع باشد در ترجمه « مضارع»هرگاه فعل قبل از اسم نکره

 استفاده می کنیم « مضارع إخباری یامضارع التزامی »آن فعل مضارع از 

 .ال یسُمَعُدُعاءٍ  وَ مِنْ عال تُرْفَصاَلةٍ  وَ مِنْال یَنفْعُ  عِلمٍوَ مِنْ یخَشَعُ ال  قلَبٍ وَ مِنْ ال تشَبعنَفْسٍ  بکِ مِنْوذُ أع اللهم إنیّ

سود نرساند)سود واز علمی که فروتنی نکند )فروتنی نمی کند( وقلبی که سیر نشود )نمی شود( خدایا قطعا من از نفسی که 

 به تو پناه می برم شنیده نشود )شنیده نمی شود( ز دعایی که واباال برده نشود )باال برده نمی شود( واز نمازی که نمی رساند( 

 نویسد. یمدرس را در کالس  یبینم که تمرین ها یرا م یدانش آموز          مارینَ الدَّرْسِ فِی الصَّفِّ.تَ یَکْتُبُ طالِباً أُشاهِدُ

 

 توضیح صفت مفرد : : یاد آوری 

 می گویند .اسم دوم صفت مفرد  بهداشته باشد  ویژگی های اسم قبل از خود رایک اسم هرگاه 

 المجتهدُ المدرسُ

 باید در چهار مورد زیر با اسم قبل از خود که همان موصوف نام دارد مطابقت کندصفت مفرد 

 باشد صفت مفرد نیز باید همان گونه باشد مذکر یا مؤنث : یعنی اگر موصوف جنس  ـ از نظر1

 .همان گونه باشد یدبا یزباشد صفت مفرد ن معرفه یا نکره گر موصوف ا یعنی  :معرفه ونکرهـ از نظر 2

 همان گونه باشد یدبا یزباشد صفت مفرد ن  مفرد، مثنی یا جمع ،اگر موصوف : یعنیتعدادـ از نظر 3

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 
87 

ـ منصوب ومجرورعالمت اگر موصوف  : یعنیعالمتـ  از نظر 4  .دهمان گونه باش یدبا یزصفت مفرد ن داشته باشد  مرفوع 

  المفتوحتانالنافذتان         الساهراتُ  الممرضاتُ              المجتهدونَ الطالبُ

 نکات مربوط به صفت مفرد : 

 بیاوریم مفرد مؤنث باشد باید صفت را به شکل جمع غیر انسان ـ اگر موصوف، 1

  مفیدکتاب های           ةالمفیدالکتب                     بارانیروز های            الماطرة االیام 

 اگر بعد از اسمی آمده باشند نقش صفت مفرد دارند عدد های ترتیبی ـ  2

 االولیالسیارة       //       الرابعةالمجلة 

 را می رسانند تأکیداگر بعد از اسم دیگری قرار بگیرند نقش صفت مفرد دارند و  یک ودوـ عدد های 3

      اثنتانِبنتان     //  إثنانِکتابان   //    الواحدة االمرأة     //           واحداً  شخصاً 

برخی از اسم ها وجود دارند که در آخر آن ها عالمت مؤنث دیده نمی شود اما باید این اسم را مؤنث در نظر : یاد آوری ـ  4

 گرفت وباید آن ها را حفظ کرد 

 رِجل ؛ أذن ، قدم، سنّ )دندان( ، کَتِف )شانه( ، کفّ ، إصبع )انگشت(د ؛عین  ؛یمؤنث هستند  : زوج بیرونی بدن الف ( اعضای 

ـ أمریکا « یّ»در اول آن ها و« ال»ب( نام شهر ها وکشور هایی که  ـ   مصر   در آخر آن ها نیست  : ایران 

ـ الری» ج( اسم های  ـ النار  ـ النفس  ـ العصا  ـ الحرب  ـ البئر  ـ الدار  ـ االرض  ـ الشمس   مونث هستند « ـ جهنمح السماء 

 االرض الواسعة     زمین پهناور                    السماء الثلجیة        آسمان برفی 

ـ الالتی » ـ اسم های 5 ـ الذینَ  ـ اللذینِ  ـ اللذانِ  ـ اللتینِ  ـ اللتانِ  ـ اللتی   اگر بعد از یک اسم معرفه بیایند نقش « الذی 

 می گیرند صفت مفرد 

 در زیرش خطی کشیده شده ترجمه کنکه کلمه ای           تحتها خطٌّ    التی مة ترجم الکل

 نزدیک خانه ما بود رفتمکه  مسجدیبه               قربَ بیتنا  الذیذهبت الی المسجد     
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ترکیب ـ  ممکن است در عبارتی هم ترکیب اضافی وهم ترکیب  وصفی داشته باشیم که در این صورت ترکیب اضافی بر 6

 وصفی مقدم می شود که از نظر ترجمه خیلی حائز اهمیت است 

       ما  مقدسسرزمین             المقدسةارضنا 

 یش ــطالیانگشتر            الذهبیّخاتمها  

 ش کوچکترخواهر            الصغریأخته 

را می نویسیم سپس صفت جمله را بعد از آن اول صفت مفرد صفت جمله داشته باشیم هم صفت مفرد ـ  اگر درعبارتی هم 7

 می آوریم 

 (خراب کرده بود)خراب کرد خانه ای کنار ساحل دریا را که  وزیدند شدیدیبادهای       بَیتاً جَنبَ شاطِئِ الْبَحرِ. خَرَّبَتْشَدیدَةٌ  عَصَفَتْ ریاحٌ

 نجات می دهدتو را از گرفتاری نادانی  کهاست  مخلصیکتاب دوست       مِن مُصیبَةِ الْجَهلِ. یُنْقِذُکَ  مخلصٌ اَلْکِتابُ صَدیقٌ

مثنی یا جمع ترجمه کرد  هرچند آن صفت مفرد در زبان عربی شکل مفرد  را در زبان فارسی باید به شکل صفت مفرد ـ 8

  کوشا دانش آموزان          المجدّاتالطالبات           کافرمردم       الکافرونالقوم .           داشته باشد 

 

 فعل مضارع وانواع آن 

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

  دیده می شودشکل  سهبه   مضارع فعل           

 مرفوع مضارع فعل توضیح

( لِـ ـ حَتَّی ـ یکَ ـ لَن ـ أن) یناصبه حروف از یك هیچمستقیماً  آن از قبل که است رفوعم زمانی مضارع فعل

 . نگیرد قرار( إن ـ  مَا، مَن،) شرط ادات و( غائب امر والم نهی الی ـ لَمَّا ـ لَم) یجازمه حروف و

 : شودمی داده نشان زیر عالمتهای سه از یکی با مضارع فعل بودن مرفوع

  بُتذه ـ    بُیذه                    مضارع فعل آخِر در«    ُ  ضمه» ـ1

 مرفوعـ فعل مضارع 1

 منصوبـ فعل مضارع  2 

 مجزومـ  فعل مضارع  3 
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 می گیرند « ـــــُـــــ»ضمه :  فقط صیغه های زیردر آخِر خود  نکته

 نَرجِعُ (  نَحنُأَرجِعُ ـ   أناتَرجِعُ ـ  انتَتَرجِعُ  ـ  هییَرجِعُ ـ هو) 

  نَتذهبی ـ نِیذهبا.  است مضارع مرفوع داشت آن فعل  «نَ ِ» اگر فعل مضارعی در آخر خود حرف  ـ2

 دارند  «نَ ِ» حرف  ذکر ومفرد مؤنث مخاطبمثنی وجمع منکته: صیغه های     

                                                                     نَاَنتِ تَنجَحِی        نَ اَنتُم تَنجَحُو            نَنجَحُویَهُم                     نِهُمَا تَنجَحَا              نِهما یَنجَحَا

مرفوع، چون هیچ گاه تغییر نمی کنند با توجه به موقعیتشان در جمله می توانند  مع مؤنثج های صیغه  ـ 3

 مثال در عبارت های زیر مرفوع هستند  ،شوند  منصوب ومجزوم

 علی الکرسیِّ ؟    تَجلِسنَعلی الکرسیِّ                                   أ أنتن      یَجلِسنَ التلمیذاتُ

  مرفوع      مضارع فعل                                   

 «مضارع إخباری فارسی»از فعل مضارع مرفوع نکته ترجمه :  اگر فعل مضارع مرفوع باشد در ترجمه آن 

 استفاده می کنیم 
 : منصوب مضارع فعلتوضیح 

 ـ حَتَّی ،( لِکَیْ) کَی لَن، أن،) یناصبه حروف از یکی مستقیماً آن از قبل که استمنصوب   فعل مضارع زمانی

 یَجْلِسَا أنْ               یَجْلِسَانِ        یَجْلِسَ لَن                 یَجلِسُ.         بگیرد قرار( لِـ

 موارد زیر را داشته باشد ید با منصوبفعل مضارع 

 از آن فعل مضارعقبل  ماًمستقیأن ــ کَی )لِکَیْ (ـ حَتَّی ـ لِـ ـ لَن،( یکی از حرف های ناصبه)وجود ـ 1

  بَنذه لَن ،   بَیذه أندر آخِر فعل مضارع    «  َ  فتحه» ـ2

 می گیرند « ـــــَــــ»فتحه فقط صیغه های زیردر آخِر خود 

 عَ( نَرجِلَن  نَحنُـ  عَلَن أَرجِأنا  ـعَ لَن تَرجِ انتَـ   عَلَن تَرجِ هیـ عَ لَن یَرجِهو) 

نداشت ویکی از حرف های ناصبه مستقیماً قبل از آن فعل « نَ ِ »خود حرف  اگر فعل مضارعی در آخر ـ3

 تذهبی  أنیذهبا ـ  أناست  .  منصوبمضارع وجود داشته باشد، آن فعل مضارع 
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این حرف مضارع منصوب در ،دارند  «نَ ِ» حرف  مثنی وجمع مذکر ومفرد مؤنث مخاطبنکته: صیغه های     

 شود  باید حذف  «ِنَ » 

                                                ا  لَن یَتَکاسَال  // هُمَا لَن تَتَکاسَال //هُم لَن یَتَکاسَلوا //  اَنتُم  لَن تَتَکاسَلوا   //   اَنتِ لَن تتَکاسَلِی     هم

مرفوع، انند چون هیچ گاه تغییر نمی کنند با توجه به موقعیتشان در جمله می تو جمع مؤنث های صیغه ـ 4

 هستند  منصوبمثال در عبارت های زیر  ،شوند  منصوب ومجزوم

 علی الکرسیِّ     تَجلِسنَلن علی الکرسیِّ                                  أنتن      لن یَجلِسنَ التلمیذاتُ

 منصوب      مضارع فعل                                   

 منصوب نکاتی در مورد فعل مضارع 

 «)مستقبل منفی(آینده منفی»زمان ترجمه آن فعل مضارع ازدرباشد«لَن»آن قبل ازمستقیما  ـ اگر فعل مضارعی1

 استفاده می کنیم       

 آورد  نخواهیدلن تنالوا                             به دست  

 استفاده کرد « صالًهرگز ـ هیچگاه ـ ا» از قید فارسی « نلَ»برای خود واژه  می توانـ 2

 آورد  نخواهیدبه دست  هرگزتنالوا                             نلَ 

 مرفوعفعل مضارع سَ / سوفَ + » می دهد                          « لن + فعل مضارع منصوب» ـ متضاد3

 د   : داوری خواهد کریَحْکُمُسـَ /سوف      ≠ نخواهد کرد      یداور:  یَحْکُمَلن 

 آیند و در یممنصوب بر سر فعل مضارع « اینکه  یتا ، برا: ی، لِکَی ، حَتَّ ـکَی، لِ»و « که أَنْ: »حروف ـ 4

 « یمضارع التزام»  یاین حروف اند، در فارس یکه دارا ییکنند؛ فعل ها یآن تغییر ایجاد م یمعنا

 کند یداورا ت     یَحْکُمَ:  یحَتَّ                  ؛ مثالشوند یم ترجمه

 هیچ و شودمی گفته نفیم حرف«ال»آن  به بیاید مضارع فعل و ناصبه حروف بین «ال» حرف اگر: مهم یـ نکته5

 روی آخر بر ناصبه حروف بلکهمی کند ـ  منفیرا  فقط معنی ـ گذاردنمی مضارع فعل روی حرف آخر بر اثری

 . گذاردمی اثر مضارع فعل
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  أن به منصوب مضارع فعل                 یذهبَ               ال                 أن

 اثربی نفیم الی    ناصبه حروف

» در اصل همان   که آیدمی در«أَلّا »بصورت که شودمی دیده جمله در «مضارع فعل+  ال+  أن »گاهیـ 6** 

 بوده است «+ال + نَرجِعَ  أن» بوده است                ألّا نَرجِعَ    دراصل« أن + ال + فعل مضارع

 را باهم اشتباه گرفت « ان»ـ نباید انواع 7

 یَجعَال أَنْــ یغفرَ    أَنْمی آید         مضارع منصوب بعد از آن حتما «  أَنْ( »7ـ1

 درسَ نجحَ نْإ//   تنجحْ تدرسْ نْإ     می آیدفعل ماضی یا فعل مضارع مجزوم بعد از آن « نْإ( »7ـ2

 می آید اسم یا ضمیر متصل بعد از آن ها «  أنَّ» و« إنَّ( »7ـ3

 تَعلَمُ مَا فِی صَدرِی  كَإنَّ    //علیمٌ      اهللَإنَّ 

 بسیار دقت کنید « لـِ»ـ به کاربرد 8

 دارای انواع گوناگونی است که در جمله تشخیص داده می شود  «لـِ»

جمله دیگری به عنوان « لـِ»ی گیرد وباید قبل از جمله قرار م وسط حرف ناصبه : بیشتر اوقات در« لـِ( »1

 حرف ناصبه می آید « لـِ»بیشتر اوقات جمله فعلیه قبل از علت را بیان می کند « لـِ»بیاید زیرا این حرف  مقدمه

 بنشینیمتا ـنَجْلِسَ                     باز گشتیم لِــ رَجَعْنا

  .بخرم همراهم تلفن برای باتری یكتا مغازه رفتم لِجَوّالی      به بَطّاریَّةً ــاشَتَریَلِــ الْمَتْجَرِ إلَی ذَهَبْتُ

حرف « لـِ»حرف ناصبه می تواند در اول جمله نیز بیاید در این صورت بعد از اتمام جمله دارای « لـِ»نکته:  

 تمام است ه ما می گوید جمله ناب«  ،»یرگولمی آید که این و« ،»ناصبه ویرگولی

 موفق بشوم تا حاولتُ کثیراً فی دروسی       در درسهایم بسیار تالش کردم ،جحَ ـأنلـ

 هستند با فعل اشتباه گرفت مضارع فعلکه برخی از آن ها شبیه به  مصدر های ثالثی مزیدنکته : نباید 

 به حساب می آیند   اسمنکته : مصدر ها جزء 
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          به تأخیر انداختن امتحان موفق شد برایزیرا نقشه آن ها َجَحتْ       نَ لِامْتِحانِ ا أجیلِتَلِــ خُطَّتَهُم لِانَّ

 مصدر                    

  نکنید اشتباه باهم ا هار آن است مضارع فعل به شبیه  وتَفعِیل وتَفَاعُل تَفَعُّل های باب مصدر نکته:

 

 : مجزوم مضارع فعل

  بگیرد قرار جازمه های حرف از یکی آن از قبل که است مجزوم زمانی مضارع فعل

  هستند نوع دو جازمه حروف

  از آیندعبارتند می مضارع فعل یک سر بر فقط که ای جازمه حروف ـ1

 « غایب امر« لِـ »ـ نهی ی ال ـ لمّا ـ لَمْ »

  « مَا ـ مَنْ ـ إنْ »از عبارتند بیایند مضارع فعل دو سر بر توانندمی که ای جازمه ادات ـ2

  مضارع فعل آخر حرف ـْـ کردن ساکن ـ1                  یعنی مجزوم

  شود نمی هرگزحذف نونشان که مؤنث جمع های صیغه جز به مضارع فعل آخر از «ن» حرف برداشتن ـ2                            

  مثال:

  نَتَکْتُبْ لَمْ             //           نَیَکْتُبْ لَمْ                  //              تَذْهَبوا مْلَ        //           یَذْهَبوا لَمْ    //              عْیَسْمَ لَمْ

  جازمه حروف از هریک توضیح

 «لَمْ» جازمه حرف های ویژگی

 یَعْلَموا لَمْ/ مْیَعْلَ لَمْ                  آیدمی مجزوم مضارع فعل از قبل فقط ـ1

  علِمَ لَمْ                  آیدنمی ماضی فعل از بلق هیچگاه ـ2

 کند.می تبدیل منفی نقلی ماضی یا منفی ساده ماضی فعل به را مجزوم مضارع فعل معنی ـ3

 است( ندانسته ) ندانست : یَعْلَمْ لَمْ
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 است. ماضی فعل + ما معادل مجزوم مضارع +فعل لَمْ ـ4

 عَلِمَ ما = یَعْلَمْ لَمْ   //        ذَهَبُوا ما = یَذْهَبوا لَمْ

 باشد مضارع اگر «لِمَ» از بعد فعل گرفت اشتباه باهم باشد می «چه برای ـ چرا» معنی به که «لِمَ» با را « لَمْ  » نباید ـ5

 حرف وکدام است جزم حرف کدام که است مشخص مثال به توجه با « قولوات لَمْ  ـ  نَتَقُولو لِم  » مثال:  باشدنمی مجزوم

  باشد نداشته نیز حرکت اگر حتی نیست جزم

 است( نیامده درسی های کتاب در«)لَمّا» های ویژگی

  است جزم حرف بیاید مجزوم مضارع فعل از قبل اگر ـ1

   یَذْهَبوا لما                      عْیَسْمَ لَمّا

  شنودمی که هنگامی              عُیَسْمَ لَمّا                دهدمی که هنگامی ومعنی است اسم بیاید مرفوع مضارع فعل از قبل اگر ـ2

              دهدمی که هنگامی ومعنی است اسم بیاید ماضی فعل از قبل اگر ـ3

   شد منتشر خبر این که هنگامی                 الخَبَرَ هذا إنتَشَرَ لَمَّا   

   کندمی تبدیل منفی نقلی ماضی به را معنی دآیمی مجزوم مضارع فعل سر بر که لما  ـ4

  است نشنیده                عْیَسْمَ لَمّا  

  بدهد نیز «هنوز» معنی تواند می لمّا خود صورت این در :توجه

 است نشنیده «هنوز»             عْیَسْمَ لَمّا  

 نهی ی«ال» هایویژگی

 آیدمی مجزوم مخاطب مضارع فعل سر بر اوقات بیشتر ـ1

 نفرستید :تُرْسِلوا ال                    نشو ناامید : سْتَیْأَ ال  

  معادل و« نباید » معنی صورت این در که بیاید نیز مجزوم  متکلم یا غایب مضارع فعل سر بر است ممکن ـ2

 کنند سفر نباید :افِروایُسَ ال             مثال: است فارسی در «منفی التزامی مضارع»
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   باشدمی مخاطب امر فعل همان مجزوم مخاطب مضارع +فعل نهی ی«ال» متضادِ ـ3

 بفرستید : أرسِلوا ≠ :نفرستید تُرْسِلوا ال  

 باشدمی ناهیه/جازمه/عامله ی«ال»نهی ی«ال» دیگر نام :1 توجه

  داد خواهیم قرار بررسی مورد را آن بعدا که دارد گوناگونی انواع «ال» عربی زبان در :2توجه

                                 

 نهی ی«ال» ـ1                                          

 نفی ی«ال» ـ2                                       

 جنس نفی «ال ـ3            «ال» انواع           

 جواب ی«ال» ـ4                                         

 عطف «ال» ـ 5                                          

 غایب امر «لـِ» هایویژگی

  آیدمی مجزوم ومتکلم غایب مضارع های فعل سر بر فقط ـ1

 بدانند باید :لِیَعْلَمُوا                     برگردیم باید :لِنَرْجِعْ

 باشد؛ می فارسی در « التزامی مضارع» معادل علیف چنین و است « باید» معنای به از غایب امر «لـِ» ترجمه در ـ2

 کنیم توکّل خدا به باید             اهلل عَلَی نَتَوَکَّلْلِ»

 باشدمی عامله / جازمه، غایب امر «لـِ» دیگر نام ـ3

  گیرد می قرار جمله آغاز در اوقات بیشتر غایب امر «لـِ» ـ4

   بنویسم  تلگرام در را درس قواعد باید               التلغرام یفِ رسِالدَّ دَواعِقَ اَکتُبْلِـ

 صورت این ودر  است غایب امر«لِـ» حتما «ـلِ» آن باشد آمده«ثمَّ ، فَ وَ،» های حرف از یکی «لِـ» از قبل عبارتی در اگر ـ5

  شودمی تبدیل ساکن به دارد کسره عالمت که «لـ» خود
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 بپرستند باید را خانه این پروردگار پس              الْبَیْت هذَا رَبَّ یَعْبُدوالْفَـ

 امر «لـ» حتما «لـ»آن گردد باز«لـ»ماقبل ضمیر یا اسم به «لـ » از بعد وفعل باشد آمده ضمیری یا اسم «لـ» از قبل اگر ـ6 

  است غایب

 است دانا یاربس خداوند که بدانند باید مردم              عَلِیمٌ اهللَ أنَّ لِـیَعلَمُوا الناسُ

 بدهد شکشت را کرونا ویروس تا بنشیند باید خانه در او           الکرونا فِیروس یَفشَلَ حَتَّی البَیتِ فِی یَجلِسْلِـ هو

  کند می کمک ما به جمله در هاآن اختوشن گیرد می قرار طراحان توجه وردم که دارد گوناگونی انواع «لـ »حرف

 «لـ» انواع

 آیدمی متصل ضمیر یا مجرور اسم سر بر : جر حرف «لِـَ» ـ1

 حاسوبٌ یلِـ             لهِلـِ الحمدُ 

  باشد می « برای ـ آنِ از ـ مالِ» معنای به جر حرف « لِـ»

 جز هم باز شودمی تبدیل فتحه به کسره حرکت بیاید «ی» از غیر  ضمیری آن از بعد اگر اما دارد کسره جر حرف «لـ »نکته:

 هالَ       /    نالَ        /  کملَ              شودمی محسوب جر حرف

 ـ داریم ـ دارد ـ داری ـ دارم» معنای به شوند واقع خبر نقش در خودش از بعد ضمیر یا اسم + جر حرف «لـ »اگر نکته:

  مثال: باشدمی «دارند ـ دارید

     . دارم رایانه در «مدرکی» یعنی               « الْحاسوبِ فی شَهادَةٌ لِی»

 مقدم خبر

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

  داشت باغی مردی             حَدِیقَةُ جلٍرَلِ کَانَت

 انواع با نباید شوندمی محسوب ماس جز نیز ها مصدرو بگیرد قرار نیز مصدر از قبل «لـ »جر حرف است ممکن : نکته

 : هستند؛مثال مضارع فعل به شبیه ها مصدر از برخی چون کرد اشتباه«لـ »

 آمدم علوم گیری یاد برای             العُلُومِ تَعَلُّمِلِ جئتُ 
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 نیستند ضارعم فعل اما  هستند مضارع فعل به شبیه « یلفعِتَو ـ لاعُفَتَ ـ لعُّفَتَ » باب های مصدر : آوری یاد

 علتو آیدمی جمله وسط در اوقات بیشتر ناصبه حرف «لـ» ،این آیدمی منصوب مضارع فعل از قبل : ناصبه حرف «لِـ» ـ2

 ،مثال: کندمی بیان را

 .« بخرم مراهمه تلفن برای باتری یک تا رفتم مغازه به »              «لِجَوّالی بَطّاریَّةً اشَتَریَلِـ الْمَتْجَرِ إلَی ذَهَبْتُ»

  باشد شده ذکر مقدمه عنوان به فعلی ناصبه «لـِ» از قبل باید نکته:

  کند راهنمایی را مردم تا شد فرستاده پیامبر                . النّاسَ یَهْدیَلِ النَّبیُّ بُعِثَ

  مقدمه         

 کردن معنا حل راه بهترین گرفت اشتباه غایب امر «لـِ» با نباید آیدمی نیز جمله اول در ناصبه حرف«لـِ» اوقات گاهی نکته:

 باشد.می عبارت

   شوم پیروز امتحان در تا کردم تالش بسیار            کثیراً االمتحانِ،حاولتُ فی ـاَنجحَلِ

  باشد.می « تا» معنای به ناصبه حرف « لِـ» نکته:

  شد داده توضیح کامال : غایب امر «لـ» ـ3

 با آید می اسم ،آن از بعد  تأکید «لَـ» باشد داشته وجود «إنَّ» ،جمله آن در که آیدمی جمالتی در معموالً که دتأکی «لَـ» ـ4

 مثال: » نکنید اشتباه آید می ضمیر سر بر که جر حرف «لَـ»

 ﴾الیشکرونَ الناس اکثر ولکنَّ  الناّسِ عَلَی فضَلٍ ذولَ اهللَ إنَّ﴿

 .کنند نمی سپاسگزاری مردم بیشتر ولی است، دممر بر بخشش دارای خدا گمان بی

 « مَا ـ مَنْ ـ إنْ » از عبارتند که  باشدمی دوفعل جازمه ادات ، جازمه ادوات از مورد دومین

 شد. داده توضیح کامال قبلی صفحات در که باشدمی شرط ادوات فعل دو جازمه ادوات دیگر نام : توجه

 شود می موفق باشد پایبند ها آن به هرکس دارد آدابی معلم پیشگاه در آموز دانش          یَنجَحْ؛ بِها یَلْتَزِمْ مَنآدابٌ، الْمُعَلِّمِ مَحضَر فی لِلطّالِبِ
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 کمکی( های )فعل النّاقِصَةِ الْافعالِ مَعانِی

 .گویندمی ناقصه افعال « أَصْبَحَ و لَیسَ صارَ، کانَ،» پرکاربرد های فعل به

 ناقصه خبرافعال عنوان به را مبتدا وخبر کنندمی مرفوع خود اسم عنوان به را مبتدا که آیندمی اسمیه جمله سر بر ناقصه افعال

  نیست کار در مبتدا وخبر مبتدا دیگر صورت این در کنندمی منصوب

 ناجحةً                           لطالبةُا               کانتِ                    ناجحةٌ  الطالبَةُ

                        ومنصوب ناقصه افعال خبر            ومرفوع ناقصه افعال اسم          ناقصه افعال                     مبتدا خبر             مبتدا

 هم را عبارت آن وانت می اسمیه یا بگیریم نظر در فعلیه دارد وجود ناقصه افعال آن در که عبارتی بپرسند ما از :اگر توجه 

  است بهتر بگیریم نظر در فعلیه را آن دبیرستان دوره برای ولی اسمیه وهم گرفت نظر در فعلیه

 باشد.می نوع سه فاعل ونایب فاعل همانند دقیقا ناقصه افعال اسم

  ؛مثال گویند می ظاهر اسم نوع از ناقصه لافعا ،اسم مرفوع اسم آن به بیاید مرفوع اسم یک ناقصه افعال از بعد اگر  : مرفوع  ظاهر اسم ـ1

   مُتَکَاسِلِینَ                                             الطُلَّابُ                            لَیسَ

                                   ومنصوب ناقصه افعال خبر                      ظاهر اسم نوع از  ومرفوع ناقصه افعال اسم          ناقصه افعال 

 یکی به  مستقیما «نا ـ ی  ـ تنَّ ـ تم ـ تما ـ تُ ـ تِ ـ تَ ـ نَ ـ و ـ ا »(وانتی)  های ضمیر از یکی هرگاه  متصل: ضمیر ـ 2

                                          . گویندمی متصل ضمیر نوع از ناقصه افعال اسم ها ضمیر این به باشند شده متصل ناقصه افعال از

 بودید معلم شما            مُعَلِّمِینَ  تُمکُن  //   داد می دستور نیکی به را اش خانواده           بِالخَیرِ اَهلَهُم یَأمُرُونَ  اوکانُـــ

 متصل یرضم نوع از ومرفوع ناقصه افعال اسم                                                               متصل ضمیر نوع از ومرفوع ناقصه افعال اسم 

 باشدمی مستتِر ضمیر نوع از ناقصه افعال اسم  گوییم می نباشد قبلی نوع دو از ناقصه افعال اسم اگر : مستتِر ضمیر ـ3

 طَبِیبَةً       أکونُس                                                        مُغْلَقاً             کانَ       الْبابُ

     مستتِر ضمیر آن واسم ناقصه افعال                                              مستتِر ضمیر آن واسم ناقصه افعال

 . دهد می گزارش ناقصه افعال اسم مورد در که است ای کلمه : ناقصه افعال خبر

  باشدمی نوع سه ها خبر دیگر همانند ناقصه افعال خبر
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 به شود دیده (اتٍ ـ اتِ ، یــنَ ـِ ، یـــنِ ـَ ،  ،ـًـ ـَـ ) های نشانه با منصوبی اسم یک ناقصه لافعا از بعد هرگاه : مفرد خبر ـ1

 . گویندمی مفرد ع نو از ناقصه افعال خبر شودمی کامل منصوب اسم این با جمله معنای که منصوب اسم آن

   مُتَکَاسِلِینَ                                             الطُلَّابُ                               لَیسَ

                                مفرد نوع از  ومنصوب ناقصه افعال خبر                     ظاهر اسم نوع از  ومرفوع ناقصه افعال اسم          ناقصه افعال 

  المَرضَی عَلَی سَاهِراتٍ         االیامِ هذه فی  المُمَرِّضَاتُ                     کانتِ 

                                مفرد نوع از   ومنصوب ناقصه افعال خبر            ظاهر اسم نوع از  ومرفوع ناقصه افعال اسم          ناقصه افعال

 افعال خبر جمله این به ندک کامل را جمله معنای و بیاید ( اسمیه ـ )فعلیه ای جمله ناقصه افعال از بعد اگر : جمله خبر ـ2

  . گویندمی جمله نوع از ناقصه

 سَمِعَ قَد                                                        الطّالِبُ                       کانَ

 فعلیه  جمله نوع از   ومنصوب ناقصه افعال خبر            ظاهر اسم نوع از  ومرفوع ناقصه افعال اسم          ناقصه افعال

 مُغلِقٌ بَابُــــه                                                                   المَسجِدُ                                   کانَ

  اسمیه جمله نوع زا   ومنصوب ناقصه افعال خبر                                                              ظاهر اسم نوع از  ومرفوع ناقصه افعال اسم          ناقصه افعال

 به ضمیر این که باشد شده متصل ضمیری دوم اسمِ این وبه باشد آمده دیگری اسم یک ناقصه افعال اسم از بعد اگر : نکته

  دیگر مثال یه ؛ باال مثال مانند  شود می محسوب اسمیه جمله نوع از خبر گوییم می  گردد باز اول اسم

  خطِرةٌ هااوضاعُــــ                                                          المقابرُ                             کانتِ

 اسمیه جمله نوع از   ومنصوب ناقصه افعال خبر                                            ظاهر اسم نوع از  ومرفوع ناقصه افعال اسم                   ناقصه افعال

 جار آن به کند کامل را جمله معنای ومجرور جار وآن بیاید ومجروری جار ناقصه افعال از بعد اگر : ومجرور رّجا خبر ـ3

 . گویند می ومجرور جار نوع از ناقصه افعال خبر ومجرور

  المِحفَظَةِ فِی                                               المَجَلَةُ                                     لَیسَتِ

 ومجرور جارّ نوع از   ومنصوب ناقصه افعال خبر                     ظاهر اسم نوع از  ومرفوع ناقصه افعال اسم          ناقصه افعال

  گویندمی جمله شبه آن به بدهد فارسی قید معنی هرچه عربی در البته باشد می جمله شبه ومجرور جار دیگر نام نکته:

  بشود کامل ومجرور جار آن با جمله معنای که وقتی بشود مقدم ناقصه افعال خوداسمِ بر تواندمی جمله هشب خبر : نکته
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                                                جَلَةٌمَ                                                المِحفَظَةِ فِی                                 لَیسَت

               ظاهر اسم نوع از  ومرفوع ناقصه افعالمؤخر  اسم                       ومجرور جارّ نوع از   ومنصوب ناقصه افعال خبر                ناقصه افعال

  گیردمی قرار طراحان توجه مورد و است برخوردار بیشتری اهمیت از «کان » ناقصه افعال میان در

  :اردد معنا چند کان

 :مثال  باشد حال زمان یدهنده نشان که باشد ای قرینه جمله در یا بیاید «اهلل » لفظ آن از بعد هرگاه ؛« است» معنای به  ـ1

 الربیع فی مخضرةً االرضُ کانت  //      است ومهربان آمرزنده بسیار خداوند             ( رَحیماً غَفوراً اهللُ کَانَ ﴿

  باشد آمده « هناکَ ـ لَدَی ـ عندَ ـ  لِـَ » مستقیما آن از بعد هرگاه «تداش » معنای به ـ2

 .داشتم چوبی تختی            .خَشَبیٌّ سَریرٌ یعِنْد کانَ                 .داشتم  ای نقره انگشتری            .فِضَّةٍ خاتَمُ یل کانَ

 فعل آن و بیاید مضارعی فعل «کان» از بعد هرگاه ، است« راریاستم ماضی معادل سازندة کمکی فعل» عنوانِ به کانَ ـ 3

 .شنیدند می :یسَمَعونَ کانوا :؛مثال است فارسی استمراری ماضی معادل مضارع فعل آن کند کامل را جمله معنای مضارع

 معنای ماضی فعل آن و بیاید ماضی فعل «کان» از بعد هرگاه ،« بعید ماضی معادل سازندة کمکی فعل» عنوانِ به کانَ ـ4

  :مثال است فارسی بعید ماضی معادل ماضی فعل آن کند کامل را جمله

 .« بود شنیده آموز دانش»:معناست این به« سَمِعَ قَد الطّالِبُ کانَ»    و « سَمِعَ الطّالِبُ کانَ»

 د.بده  فارسی مجهول بعید ماضی معادل تواند می باشد مفعول اسم ناقصه افعال خبر هرگاه  ـ5

 بود شده زخمی سرباز                  مجروحاً الجندیُّ کان     //           بود شده زده کودک                      مَضرُوبَاً الطفلُ کانَ

 بود شده بسته در /.بود بسته در                 .مُغْلَقاً الْبابُ کانَ :مثال ؛« بود» معنای به «کان» باال موارد غیر در ـ6

 .است « باش» معنای به « کُنْ» آن امر و « باشد می» معنای به « یَکونُ» کانَ مضارع

   ماضی فعل صیغه چهارده در «کان» صرف

  ـ کُنتُمَاانما ـ کُنتِ انتِ ـ کُنتُم انتم ـ کُنتُمَا انتما ـ کُنتَ انتَ ـ کُنَّ هنَّ ـ کَانَتَا هما ـ کانَت هی ـ کَانُوا هم ـ کَانَا هما ـ کَانَهو

 کنَّا نحنُ  ـ کُنتُ أنا ـ کنتُنَّ انتنَّ

  مضارع صیغه چهارده در «کان» فعل صرف
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 انتِ ـ تَکُونُونَ انتم ـ تَکُونانِانتما ـ تَکُونُ انتَ ـ یَکُنَّ هنَّ  ـ تَکُونَانِ هما ـ تَکُونُ هی ـ یَکُونُونَ هم ـ کُونَانِیَ هما ـ یَکُونُ هو

 نَکُونُ نحنُ  ـ أَکُونُأنا ـ تَکُنَّ انتنَّ ـ کُونَانِتَ انتما ـ کونِینَتَ

 مخاطب امر در «کان» فعل صرف

  کُنَّ انتنَّ ـ کُونَاانتما ـ کُونِی انتِ ـکُونُوا انتم ـ ونَاکُ انتما ـ کُنْ أنتَ

 جمله در فقط شود می نوشته هم همانند (دقیق انتُنَّ ی)یعن مخاطب امر شش وصیغه (هنَّ) یعنی ماضی شش صیغه : توجه 

 شوند. می داده تشخیص

 است « یُصْبِحُ» أَصْبَحَ مضارعِ و « یَصیرُ» صارَ مضارع .هستند « شد» معنای به أَصْبَحَ و صارَ

 .شود می سرسبز زمین و فرستاد فرو را آبی آسمان از                ﴾ مُخْضَرَّةً االرْضُ تُصْبِحُفَ ماءً السَّماءِ مِنَ أَنزَلَ ﴿ 

 .شد تمیز مدرسه و کردند تمیز را شان مدرسه آموزان دانش                .نَظیفَةً الْمَدرَسَةُ صارَتِفَ مَدرَسَتَهُم، الطُّلّابُ  نَظَّفَ

  مثال ؛« نیست» یعنی لَیْسَ

 ﴾یَکْتُمونَ بِما أعلمُ اهللُ وَ قُلوبِهِم فی لَیْسَ ما بِأفْواهِهِم یَقولونَ...﴿

 .است داناتر کنند می پنهان آنچه به خدا و نیست هایشان دل در که گویند می را چیزی انهایش دهان با

 کاربرد آن ماضی فعل فقط یعنی مصدر ونه امر ونه دارد مضارع نه است لیس خود هم آن و دارد شکل یک فقط لیس نکته:

  دارد

 نیست ناقصه افعال از صَبَحَ پس باشد إفعال باب در مزید ثالثی شکل به که آیدمی حساب به ناقصه افعال جزء أصبح زمانی : نکته

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

 إصْباح            مصدرش أصْبَحَ                        صَیْر              مصدرش صار                    کَوْن              مصدرش کانَ
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 دوازدهم هپای

 معانی حروف مشبهة بالفعل

 حروف مشبهة بالفعل می گویند  «لَعَلَّ ، لَیْتَ ، لکِنَّ ، کَأَنَّ ، أَنَّ ، إنَّ»به حرف های 

 معنی هریک از حروف مشبهة بالفعل 

 «لیتَ»وجود دارد به جز  تشدیدبر روی حرف آخرشان  تمام حروف مشبهة بالفعلتوجه : 

بدون ،  گمان بی ،که درستی به ،همانا ،قطعاً» معنای به و کند می تأکید را خود از سپ تمام جملة : ـَّإن 1َّ

 می باشد .« شک، به تأکید ،یقیناً ،حتماً 

 .کند نمی تباه را نیکوکاران پاداش خدا گمان بی         ﴾اهللَ ال یُضیعُ أجرَ المُحسِنینَ إنَّ ﴿

 دلیل برنادرست بودن گزینه مورد نظر نمی باشدمه نشده باشد ترج«إنَّ»نکته : اگر در تست های چهار جوابی 

 :مثال دهد؛ می پیوند هم به را جمله دو و است « که» معنای به : ـ أن2َّ

  .تواناست چیزی هر بر خدا که دانم می گفت    ﴾اهللَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌأنَّ قالَ أعلَمُ  ﴿

  همأنَّ یلَعَ           می آید« أنَّ » ،حرف جربعد از 

 

 در نظر گرفته شود.« که»در ترجمه حرف ربط  بایدمیان دوجمله می آید اتصال وارتباط برای « أنَّ»نکته : 

 

 زیرا،» معنای به«  لِأنَّ»استفاده کرد در این صورت هر دو حرف یعنی « لـِ»حرف جر « أنَّ»قبل از می توان نکته: 

  :مثال ی رساند ؛را م علتو تعلیلاست و «  اینکه برای

 چرا با هواپیما سفر نکردی؟  بِالطّائِرَةِ؟ سافَرْتَ ما لِماذا   : پرسش

 بلیت هواپیما گران استزیرا  .غالیَةٌ الطّائِرَةِ بِطاقَةَ لِانَّجواب :  
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 :مثال است؛ «انگار که« »مثل اینکه«»  مانند» و « گویی» معنای به : ـ کَأَن3َّ

 .شود نمی آورده دست به که است هدفی مردم، همة ساختن خشنود گویی التُدْرَکُ غایَةٌ النّاسِ إرضاءَجَمیعِ کَأَنَّ

 .اند مرجان و یاقوت مانند آنان           ﴾الْمرجانُ  وَ الْیاقوتُ هُنَّکأنّ ﴿

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

َّاستَّاشتباهَّنگیریدافعالَّناقصهَّکهَّازََّّ«کان»راَّباََّّ«کأنَّ»توجه:َّ

َّ»ـ4َّ  مثال ؛است خودش از قبلجمله  ابهام کردن طرف بر و پیام کردن کامل برای و « ولی»  معنای به«َّٰلِکن 

  ﴾ال یشکرونَ الناّسِ أکثَرَ  لکِنَّوَ الناّسِ عَلی فضَلٍ لَذو اهللَ إنَّ﴿

 .کنند نمی سپاسگزاری مردم بیشتر ولی است، مردم بر بخشش دارای خدا گمان بی

َّ»: 1نکته  برـ  از خود پیام جمله قبل کردن کامل برایمی آید  ـ وسط جمله بیشتر اوقات در  «ٰلِکن 

 به کار می رود  خودش از قبل هجمل ابهام کردن طرف

َّ»: نباید 2نکته  از حروف عطف است  «ٰلِکنَّ»است اشتباه گرفت ساکن که حرف آخر آن «ٰلِکنَّ»را با  «ٰلِکن 

 َّتشخیص داده می شوندفقط در جمله اشتباه گرفت که « لکُنَّ »ضمیر را با « لکِنَّ »: نباید  3نکته

 رود؛ می کار به هم «لَیتَ یا»صورت به و آرزوست بیانگر«کاشکی»«کاش»معنای به ـ لَیتَ: 5

 !بودم خاک من کاش ای :گوید می کافرو ←   ﴾تُراباً کُنْتُ یلَیتَن یا الْکافِرُ یَقولُ وَ﴿     :مثال

احتمال دارد  ،هستند ، می باشد این آرزوآرزو  که هردو به معنی«  منیةاُ« »تَمَنِیّ»بیانگر «  لَیتَ» نکته : 

                                                                                        تحقق پیدا کند یا تحقق پیدا نکند                      

 الشَبَابَ یَعُودُ یَومَاً             فَأُخبِرَهُ بِمَا فَعَلَ المَشِیبُ  لَیتَ

 می کنماو را باخبر  به چیزی که پیری انجام دادهجوانی روزی باز گردد در این صورت  کاش

 ترجمه کرد زیرچند صورت را به فعل ماضی آن می توان بیاید فعل ماضی «لیتَ»نکته: اگر بعد از
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 موفق می شدکاش دانش آموز در امتحان ←  فی االمتحانِنجح لیتَ التلمیذَ    ماضی استمراری فارسیـ به شکل 1

 شده بود  موفقکاش دانش آموز در امتحان  ←فی االمتحانِ نجح لیتَ التلمیذَ   ماضی بعید فارسیـ به شکل  2 

 بشود موفقدر امتحان کاش دانش آموز←فی االمتحانِنجح لیتَ التلمیذَ التزامی فارسی   مضارع ـ به شکل 3  

 ترجمه می شود مضارع التزامی فارسی  به شکل فعل مضارع بیاید آن فعل مضارع « لیتَ»نکته: اگر بعد از 

 ﴾المُکْرَمینَ جَعَلَنی مِنَ وَ رَبّی لی غَفَرَ بِما یَعْلَمونَ قَوْمی لَیتَیا قالَ الْجَنَّةَ یلَ ادْخُلِقِ﴿

  ...... بدانندگفته شد وارد بهشت شو گفت ای کاش قوم من 

 :مثال ؛« است اميد» و « شايد»به معنی  : لَعَلَّـ6َّ

   ﴾ تَعْقِلونَ کَملعلَ عَرَبیّاً قُرآناً جَعَلْناهُ إنّا﴿

 .یدکن خردورزی شما است امید دادیم قرار عربی زبان به را قرآن ما گمان بی

 ، می باشد امید است که به معنی همان  است« تَرَجِی» بیانگرلَعَلَّ : 1نکته

 می باشد « ا ـ رُبَّماجَی ـ رَسَعَ» از نظر معنی مترادف با  « لَعَلَّ »: 2 نکته

 ترجمه می شود مضارع التزامی فارسی  بیاید آن فعل مضارع به شکل فعل مضارع « لَعَلَّ »اگر بعد از :3 نکته

 پیروز بشودامید است دانش آموز در امتحان    ←فی االمتحانِ      یَنجَحُ  التلمیذَ لَّلع

 حروف مشبهة بالفعل کاربرد

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

 عل می گوییم اسم وخبرِ حروف مشبهة بالفصورت نمی گوییم مبتدا  وخبر بلکه 

 ناجحةٌ                 الطالبةَ                   إنَّ                                            ناجحةٌ       الطالبةُ 

 خبرِ إنَّ           مبتدا           خبرِ مبتدا                                              حرف مشبهة بالفعل                اسمِ إنَّ            
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 نکات مربوط به حروف مشبهة بالفعل

ـه ،ـهما، ـهم،ـها ، اسمِ منصوب )ــَ  ، ینِ، ینَ ،اتِ( یا ضمیر متصل )مستقیما بعد از حروف مشبهة بالفعل ـ 1

 .          ( می آید ـهنَّ، ـکَ ،ـکما، ـکم، ـکِ، ـکنَّ ،ـی ،ـنا

 ﴾مَرْصوصٌ بُنْیانٌ هُمصَفّاً کأنَّ سَبیلِهِ فی لونَیُقاتِ الَّذینَ یُحِبُّ اهللَ إنَّ﴿  

 است سه نوع برِ حروف مشبهة بالفعل دقیقا همانند خبر مبتدا خـ 2

 الف( خبر مفرد                   ب( خبر جمله                   ج( خبر جار ومجرور)شبه جمله(

 توضیح خبر مفرد: 

قرار بگیرد می گوییم خبر حروف )ــُـ ،ــٌـ ، انِ ، ونَ ،اتٌ ( م مرفوع هرگاه بعد از حروف مشبهة بالفعل یک اس

 یا منصوب یک اسم مرفوعرا شندید یعنی خبر مفرد است پس در هر جا نام نوع مفرد مشبهة بالفعل از 

 رْصوصٌمَ بُنْیانٌ هُمنَّکأ   //    حاضرانِکأنَّ المعلمَنِ    //   حاضراتٌ لعلَ الطالباتِ     //مفتوحةٌ  إنَّ المدرسةَ 

 خبرِ مفرد          خبرِ مفرد                            خبرِ مفرد                       خبرِ مفرد                                            

 توضیح خبرِ جمله فعلیه:

 می گویند نوع جمله از قرار بگیرد به آن یک فعل خبر یک فعل هرگاه بعد از حروف مشبهة بالفعل 

 فی االمتحانِ             نَجَحَ لیتَ التلمیذَ      //   ﴾ صَفّاً ... سَبیلِهِ فی یُقاتِلونَ الَّذینَ یُحِبُّ اهللَ إنَّ﴿

 خبرِجمله                                                                    خبرِجمله       

نیز باشد در این صورت بعد از اسمِ حروف مشبهة بالفعل یک اسم جمله اسمیه از نوع نکته: ممکن است خبر 

 باز گردد مثال:  حروف مشبهة بالفعلاسم می آید که به آن یک اسم ضمیری متصل شود که به 

 ها مفتوحٌــبابُکأنَّ المدرسةَ 

 اسمیهخبر ازنوع جمله            
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 :خبر جارومجرورتوضیح 

روف مشبهة بالفعل جارومجروری بیاید وآن جار ومجرور معنای جمله را کامل کند به آن جار اگر بعد از ح

 فی المدرسةِومجرور خبر می گویند لیتَ الطالبَ 

 خبر از نوع جار ومجرور                                                    

بهة بالفعل می آید در این صورت بعد از جار نکته: گاهی اوقات خبرِ جار ومجرور مستقیما بعد از حروف مش

ومجرور یک اسم نکره )ـًـ ین ـ اتٍ( می آید که به جار ومجرور خبر مقدم می گویند وبه اسم نکره اسم مؤخر 

 عصفورینِ الشجرة علی کأنَّ                  تلمیذًا البیتِ فی إنَّ: حروف مشبهة بالفعل می گویند مثال

 

 استفاده کرد ؟« إنَّ» درکجا باید از

 جمله ؛ مثال: إنَّ اهللَ علیمٌ  ابتدایـ در 1

 ؛مثال : اللهمَّ إنَّک تعلمُ ما فی صدورنا مناداـ بعد از 2

 محمداً رسولُ اهللِإنَّ اهلل تعالی فی کتابه الکریم  یقول؛ مثال: « قال ،یقول ، قل، قَول»بعدا ز ـ 3

از کار می اندازد فعلی متصل شده باشد حروف مشبهة بالفعل را به حروف مشبهة بال« ما» مستقیمانکته: اگر 

جمله اسمیه یا جمله « ما»یعنی دیگر نمی گوییم اسم وخبر حروف مشبهة بالفعل در این صورت ممکن بعد از 

 یعنی بازدارنده از عمل می گویند؛مثال: کافهمای « ما»فعلیه قرار بگیرد وبه خود 

 از یک پدر ومادرند  فقطمردم  ←ألم وألبٍ      الناسُ إنَّما

 اهلل می خواهد تا پلیدی را از شما بزداید فقط  ←اهللُ لیذهب عنکم الرجسَ   یرید إنَّما

  می گویند «إنَّ» خبر « لَـ»تأکید یا « لَـ»بر سر خبرش بیاید که به آن « لَـ»یک  «إنَّ» بعد از ممکن است نکته: 

 حرف جر اشتباه نکنید « لَـِ»اظب باشید با حاضرٌ        موـلَالطالبَ  «إنَّ» 
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 «ال»انواع 

 . قَناعَةََِّّمِنَ غْنیکَنْزَ أ المی آید ؛ مثال: اسم منصوب )ـَـ( ی نفی جنس : بعد از آن « ال»ـ 1

 ی نفی جنس وجود دارد « ال»شرایط جمله هایی که در آن 

 قرار می گیرد .« اسم» مستقیماالف: بعد از آن 

 نمی گیرد.« الـ» ن هرگز ب: اسم بعد از آ

 نمی گیرد.« تنوین ـًـ »ج: اسم بعد از آن هرگز 

 مستقیما جار ومجرور نمی آید ی نفی جنس « ال»د: هرگز بعد از 

 به حساب می آیند نوع اسمیه ی نفی جنس وجود دارد از « ال»هـ: جمله هایی که در آن ها 

واسم بعد نظر نمی گیریم ی نفی جنس در « ال»آن را  بیاید دیگرحرف جرّی ی نفی جنس « ال»از  قبلاگر  :و

 ؛مثال:نفی جنس نمی گوییم« ال»است  یعنی دیگر به آن  مجروردر این صورت « ال»از 

 عملٍ کشجرٍ  بِال ثمرٍ الـبِالعالِم 

 است            سه نوع ی نفی جنس دقیقا همانند دیگر خبرها « ال»ز: خبرِ 

 جار ومجرور ـ3ـ جمله فعلیه  2ـ مفرد  1

 استفاده می کنیم « هیچ )اصالً( ..............................نیست )وجود ندارد(»ی نفی جنس از « ال»ح: در ترجمه 

 می باشد .....« ما  مِن » ی نفی جنس  از نظر معنی مترادف با «ال » نکته : 

 قرار نمی گیرد هرگز اسم معرفه بعد از الی نفی جنس نکته: 

 لناعلمَ هرچند تنوین ندارد   ال  در نظر بگیریدنکره  ی نفی جنس را«ال»سم بعد از انکته : 

 مانند  می آید « أ » و«  هَلْ» به پاسخ در«  نه» معنای بهجواب  ی« ال»ـ 2

 .بیرجَند مِن أنَاَ ،ال بجُنورد؟ مِن أنَتَ أ 
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 .رود نمی :یَذْهَبُ ال مانند مضارع نفی الیـ 3

 .نرو: تذْهَبْ ال مانند نهی ـ الی4

 می باشد؛ مثال:«نباید »به معنی  نهی الیقبل از صیغه های غایب ومتکلم بیاید خود  نهی الینکته: هرگاه 

 گفتارشان تو را اندوهگین سازد نبایدَیحزُنکَ قَوُلهُم             ال  

 ایجاد نمی کند  تغیریهیچ الی نفی اما  تغییر ایجاد می کنددر ظاهر فعل مضارع الی نهی نکته: 

 

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

         منفیباشد هم  نهیمی تواند هم « ال»ال تجمعنَ             :می شوند ؛مثال

 می باشد نافیه ـ نفی ـ غیر عامله ـ ی الی منفونام های دیگر عامله ـ ناهیه  ـ نهی  الی: نام های دیگر  2نکته

 

 می باشد« اًتأثیر ـ اشدّ اًعامله ـ ناسخه ـ أکثر تأثیر» الی نفی جنس نکته: نام های دیگر 

 الفارِسیةَال أدرُسِ العربیةَ  ←  می باشد « نه»معنای میان دو اسم قرار می گیرد وبه ـ الی عطف : 5

  االت کنکور مورد توجه هستند بالفعل که در سو مشبهة حروف هایسر تیتر

 [لعلَّ لیتَ، لکنَّ، کأنَّ، أنَّ، إنَّ،]  بالفعل المشبّهة الحروف من فیه ما عیّن

 [إنَّ]️⬅ للتّأکید جاء حرفاً عیّن -

 [إنَّ]️⬅ معناها أُکِّدَ عبارةً عیّن -

 [إنَّ]️⬅ الجملة مضمون یُؤکّد حرفاً عیّن -

 [أنَّ]️⬅ الجُملتین بین یرتبطُ حرفاً عیّن -
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 [أنَّ]️⬅ الجُملتَین بینَ للرَّبطِ جاءَ حرفاً عیّن -

 [ألنَّ و( نهی و امر) طلبی فعل از بعد فَإنَّ معموالً]️⬅ للتعلیل جاء حرفاً عیِّن -

 [کأنَّ]️⬅ للتَّشبیه جاءَ حرفاً عیّن-

 [کأنَّ] ️⬅ للتَّردید جاءَ حرفاً عیِّن -

 [لیت] ️⬅ للتّمنّی جاءَ حرفاً عیّن -

 [لعلَّ]️⬅ للتّرجّی جاءَ حرفاً عیّن -

 [کنَّل]️⬅ الجملة مقصود یُکمّل حرفاً عیّن -

 [لکنَّ]️⬅ قبله ما عن اإلبهام لرفع جاءَ حرفاً عیّن -

 [لکنَّ]️⬅ قبلها ما جملةَ تُکمِّلُ الّتی الکلمة عیّن -

 [لکنَّ]️⬅ ماقبلها جملة عن اإلبهام ترفع الّتی الکلمة عیّن -

 [لعلَّ و لیت]️⬅ الفعل معنی یُغیِّرُ حرفاً عیّن -

 [لیت]️⬅ وقوعه ترجو ال ما عیّن -

 [لیتَ]️⬅ وقوعه یُمکِنُ ال ما عیّن -

 [لعلَّ]️⬅ الفعل لوقوعِ الرّجاء علی تدلُّ الَّتی العبارةَ عیّن -
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 )حالت قید( اَلْحال

 درفارسی کلماتی چنین به.دهند می نشان فعل وقوع راهنگام اسم یک حالتِ جمله، در کلمات برخی

 گوییم می«  حال» عربی در و«  حالت قید»

        .دیدم خوشحال را پسر ←  .ًمَسرورا الوَلدَ، رَأیتُ

  رفتبا خوشحالی دختر  ← .فَرِحَةً البْنتُ، ذهَبتِ

 در مزرعه کار کرد فعاالنهمنصور  ← .نَشیطاً الْمَزرَعَةِ فِی «مَنصورٌ» اشِتْغَلَ

 بین دو درخت نشسته استدر حالی که قاسم را می بینم   ←     .الشَّجَرَتَینِ بَیْنَ جالِسٌ هوَ وَ سِماًقا أُشاهِدُ

 محصول جمع می کرد در حالی که کشاورز را دیدم    ←        .الْمَحصولَ یَجْمَعُ هوَ وَ حَاالْفَلّ رَأَیْتُ

ماضی را به شکل  فعل مضارعباشد آن ضی ماباشد و فعل اول جمله  مضارعنکته : اگر فعل جمله حالیه 

 ترجمه می کنیم استمراری فارسی 

 ماضی استمراری فارسی ←فعل مضارع + جمله حالیه +  ماضی

 شکل دیده می شود به دو حال در زبان عربی معموال 

 حال جمله ـ 2حال مفرد        ـ 1

 می آید که« ـ اسم مفعول ـ فَعِیالً ـ ،فَعِالًاسم فاعل » که بر وزن نکرهو معموال  منصوباست  اسمی :حال مفرد

  ، کند می بیان را و.....مفعول ونایب فاعل  و فاعل و چگونگی ، کیفیت ، حالت

 فرِحةًذهبتِ الطالبَةُ       ﴾ضَعیفاً و خُلِقَ االنسانُ...﴿    مُبْتَسِماً المَصْنع فِی الشّابُّ المُهندِسُ وَقفَ

 حال مفرد عبارتند از :  درنشانه های منصوب نکته : 

 اًضَعیفو     ةًفرِحو        اًمُبْتَسِمبر روی حرف آخِر اسم در  « ـ ــًــــ»ـ تنوین نصب 1

   بْتَسِمَینِمُدر آخر اسم مثنی مثل « ـَـ ینِ»ـ 2

 مُبْتَسِمِینَدر آخر جمع مذکر سالم مثل « ـِـ ینَ» ـ3
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 مبتسماتٍدر آخر جمع مؤنث سالم مثل  « اتٍ»ـ 4

 ( دارد ذو الحالـ مرجع حال صاحب حالی) حالیتوجه : هر 

 باشد معرفه باید  برخالف خودِ حال  (الحال ذو ـ حال مرجع)حال صاحبنکته :

 می آید  قبل از خودِ حال)مرجع حال ـ ذو الحال( صاحب حالتوجه : 

« و....ـ مفعول ـ نایب فاعل  فاعل ـ»)مرجع حال ـ ذو الحال( می تواند در یکی از نقش های صاحب حالنکته : 

 ظاهر شود 

 )ماضی ـ مضارع ـ امر (وجود داشته باشد فعلیاز حال حتما باید  قبلتوجه : 

( مرجع حال ـ ذو الحال)صاحب حالبا )مفرد ـ مثنی ـ جمع( وتعداد )مذکر ومؤنث(جنسنظر بایدازدو حالنکته :

 همخوانی داشته باشد 

      مُبْتَسِمةً المَصْنع فِی الشّابّةُ المُهندِسةُتِ وَقفَ     //   مُبْتَسِماً المَصْنع یفِ الشّابُّ المُهندِسُ وَقفَ

 منصوبحال مفرد ومنصوب                                 مرجع حال                                             حال مفرد و                                 مرجع حال           

 .مُبْتَسِمَتَینِ نتِرنِتاالْ فِی  عِلْمیَّةٍ بِجَوْلَةٍ قامَتا الْبِنتانِ هاتانِ / مُبْتَسِمَینِ فِی الْانتِرنِت  عِلْمیَّةٍ بِجَوْلَةٍ قامَا الْولدانِ هذانِ

 حال مفرد ومنصوب             صوب       مرجع حال                                                     حال مفرد ومن            مرجع حال                                                        

      .بْتَسِماتٍمُ الْمُسابَقَةِ مِنَ رَجَعنَالْایرانیّات  اللّاعِبات     //      .مُبْتَسِمینَالْمُسابَقَةِ  مِنَ رَجَعوا الْایرانیّونَ اللّاعِبونَ

 حال مفرد ومنصوب                                             مرجع حال              حال مفرد ومنصوب                                  مرجع حال                                              

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

 

       نظیفَةً القدیمةَ سَالبِالمَ دالِی الوَرَشتَاِ          //        مُکَسَّرَةً ـهُمـأصْنامَ شاهَدوا سُ،النَّا رَجَعَ لمَّا

 حال مفرد ومنصوب   صاحب حال                                                          حال مفرد ومنصوب   صاحب حال                                       

 اشتباه گرفت ؛ مثال حال مفرد می باشند با  منصوبکه خبر افعال ناقصه نکته : نباید 
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نه حال هرچند نشانه های حال مفرد را دارد نباید فراموش کرد خبر افعال ناقصه است « سمیعا» کان اهللٌ سمیعاً  

 است  منصوب ،نیز مانند حال مفردخبر افعال ناقصه که 

 

را با حال مفرد اشتباه گرفت برخی فعل ها دارای دومفعول هستند که مفعول دوم آن مفعول دوم : نباید  1نکته

 ها شبیه به حال می باشد     

 دارددو مفعول نیاز به أعطی  است زیرا فعلمفعول دوم در این عبارت  جائزةً ،جائزةًالمدیرُ التلمیذَ أعطی  

نکره ومنصوب موصوفش صفت مفرد در حالت منصوب را با حال اشتباه گرفت در صفت مفرد : نباید  2نکته

 است؛ مثال:معرفه مرجع حالش  ،است اما در حال

 (حال مفرد)مسروراً  لطفلَاشاهدتُ          //(    صفت مفرد)  مسروراً  طفالًشاهدتُ 

  .استفاده می کنیم حالاز « کیفَ»اسم پرسشی  جواب: در 3نکته

     .شود می محسوب حال شود ذکر(کان ـ صار ـ لیس ـ اصبح) به جز افعال ناقصهفعلی  از قبل«یفَکَ»: اگر4نکته

      به مدرسه می روید چگونهای دانش آموزان    ←.    یذُالمِالتَ اهَیُّأ المنزل الی تَذهَبُونَ  کیف  

   

 باشد   منصوبمی آید وباید آخر جمله در حال مفرد نکته :  معموال

آید؛  می یک ضمیر آن دنبال به و« حالیّه واو»حرف با همراه اسمیّه جملة صورت به حالت قید گاهیحال جمله:

 می گویند جمله حالیه اسمیه به چنین جمله هایی 

  ﴾راکِعونَ هُمْ وَالزَّکاةَ   یُؤْتونَ وَ الصَّالةَ یُقیمونَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ وَ رَسُولُهُ وَ اهللُ وَلیُّکُمُ إنَّما﴿

 می گیرد مبتدا نقش  « حالیّه واو»: ضمیر منفصل بعد از 1نکته

یک قرار می گیرد واین خبر ممکن است  خبرمی آید  « حالیّه واو»که به دنبال ضمیر منفصل : بعد از 2نکته 

 باشد؛ مثال :  جار ومجرور باشد یا  یک فعلباشد یا اسم مرفوع 
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 باشدمرفوع است وباید  خبر« جالِسٌ »در این جا ←َّالشَّجَرَتَینِ بَیْنَ الِسٌج هوَ وَ قاسِماً أُشاهِدُ 

 باشد مرفوعاست وباید  خبر« ونَ االعلَ »در این جا ←﴾االعلونَ وأنتُم تَحْزَنوا ال وَ تَهِنوا ال وَ﴿ 

 است  خبر«  یشُاهِدونَ »ر این جا د← .المَطار فِی حْجّاجَال یشُاهِدونَ هُم وَ ازِلتِّلْفا أمَامَ الْأسرةَ أعَضاء جَلسَ

 است خبر«  المَطار فِی »در این جا ← المَطار فِی هُم وَ فازِلتِّلْا أمَامَ الْأسرةَ أعَضاء جَلسَ

 

 جمله پسهرگز اسم منصوب قرار نمی گیرد  در وسط جمله ضمیر منفصل نکته: بعد از 

 باشد ـٌـ  ـ انِ ـ ونَ(اگر اسم باشد باید مرفوع)خبرِ مبتدا است چون  غلط   ← َّالشَّجَرَتَینِ بَیْنَ جالِساً هوَ وَ قاسِماً أُشاهِدُ 

 

 می گویند فعلیه  از نوعجمله حالیه دیده شود که به این « و + قد + فعل » نکته: ممکن است در وسط عبارتی

 لوع کرده بودسپسده دم طدر حالی که فرستاده شده آمد  ←      الفجرُ وقَد طَلَعَ  ولُسُالرَ اءَجَ

 

 می باشد وآن فعل قبلش اسم معرفه که مرجع آن فعل در وسط جمله فعلی دیده می شود نکته: گاهی اوقات 

 می گویند فعلیه  نیامده است به این فعل نیز جمله حالیه از نوع« و» 

   می روندبه حج  در حالی کهمردم را می بینم           الْحَجِّ   إلَی یَذْهَبونَ النّاسَ أَرَی

 می رفت به خانه در حالی که پدرم را دیدم           الی البیت بذهَیَشاهدتُ أبی    

 روش تبدیل حال مفرد به جمله

 می نویسیمبدون تغییر ـ جمله قبل از حال مفرد را 1

خود قرار می دهیم سپس « و»مننفصل، را  می آوریم وقبل از ضمیر ضمیر منفصلی ـ با توجه به حال مفرد 2

 تبدیل می کنیم  فعلیا به مرفوع می کنیم را حال 
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 الْحَجِّ إلَی یَذْهَبونَ وهم النّاسَ أَرَی //  الی الحجوهم ذاهبونَ  النّاسَ أَرَی ←الْحَجِّ    إلَی یَذْهَبونَ النّاسَ أَرَی

 صاحب حالبا مرجع حال فرق 

 د یعنی کلماتی که نقش فاعل ومفعول ونایب فاعل دارن :صاحب حال

فاعل ومفعول واگر قبل از  وجود داشته باشد اسمنایب فاعل ومفعول وفاعل و فعل قبل از یعنی:مرجع حال 

 در نظر می گیریممرجع حال را  فاعل ومفعول ونایب فاعلاسم وجود نداشت خود  ونایب فاعل

 .مُبْتَسِمَتَینِ فِیالْنتِرنِت  عِلْمیَّةٍ بِجَوْلَةٍ اــقامَت الْبِنتانِ هاتانِ             ینِمُبْتَسِمَ فِی الْانتِرنِت  عِلْمیَّةٍ بِجَوْلَةٍ اــقامَ الْولدانِ هذانِ

 صاحب حال                           حال مفرد ومنصوب          مرجع حال         مرجع حال            صاحب حال                                حال مفرد ومنصوب      

 

 واوانواع 

هو ـ هما ـ هم ـ هی ـ هما ـ هنَّ ـ انتَ ـ )ضمیر منفصل می آید وبعد از آن یک وسط جمله : در واو حالیه ـ 1

 ( می آید انتما ـ انتم ـ انتِ ـ انتما ـ انتنَّ ـ انا ـ نحنُ

 المَطار فِی هُم وَ فازِلتِّلْا أمَامَ الْأسرةَ أعَضاء جَلسَ

  می دهد حالی که در معنی : واو حالیه توجه

                                                                       .المَطار فِی هُم وَ التِّلْفازِ أمَامَ الْأسرةَ أعَضاء جَلسَ 

  آن ها در فرودگاه بودند در حالی که اعضای خانواده در برابر تلفزیون نشستند 

قرار می گیرد  وبه  «الـ»همراه  ـِـ  دار کسرهفقط یک اسم وبعد از آن  : در آغاز جمله می آیدواو قسم ـ 2

 سوگند به زمانه  ←  العصرِ    واهللِ ـ والفجرِ ـ ومی باشد ...« سوگند به »معنی 

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

 امیر آمدندو محمد                  امیرٌ وجاء محمد 

 است  معطوف« امیر»می گویند  در مثال باال « معطوف »توجه : به کلمه بعد از واو عطف 
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 لِإسْتِثناءِ ا أُسلوبُ

 .کنید دقّت جمله این به

 .شدند حاضر امتحان سالن در حامد جز به ها همشاگردی            ً .حامدِا إالّ الِامتْحِانِ صالةَ فی الزمُّلَاء حضَر

 .شوند نامیده می استثناء ادات«  إلِاّ» و  مِنْهُ مستثنی«  الزُّمَالءُ» ،مُستَثنی باال هجمل در«  حامِداً» کلمة

 .شود می گفته مِنه مستثنیاست، شده جدا ازآن مستثنی که ای کلمه بهو«ماقبل حکم از شده جدا»یعنی مستثنی

 .ًحامدِا إالّ حِانِصالةَالِامتْ فی الزمُّلَاء حضَر

 مستثنی استثناء ادات  منه مستثنی 

 .ًحامدِا إالّ الِامْتِحانِ صالَةِ فی حضَروا الزُّماَلءُ

 مستثنی استثناء ادات   منه مستثنی

 .الْعِلْمَ                         إلّاَ بِالْانفاقِ     یَنْقُصُ شَیءٍ کُلُّ: دیگر مثال

 مستثنی استثناء                ادات                    همِن مستثنی        

 توضیح بیشتر در مورد استثناء

 وجود دارد مثال:« مستثنی منه»اسلوبی است که در آن  استثناء

 د اسلوب استثناء است دار«  مستثنی منه »چون      لَةً      مَسأَ إالّ الرّیاضیّاتِ مَسائِلَ الطُّالبُ حَلَّ

 تثناء دارای سه رکن استاسلوب اس

 مُستَثنَیـ 3ادات استثناء  ـ  2مُستَثنَی مِنهُ                  ـ 1

 می آید .« ادات استثناء » از  قبلکه شبیه به جمع یا جمع یا مثنی : اسمی است مُستَثنَی مِنهُ  

مُستَثنَی مِنهُ  خودِیعنی ...(بگیرد وفاعل ـ مفعول ـ نایب فاعل ـ مبتداگوناگون) می تواند نقش های«مُستَثنَی مِنهُ»

  نقش به حساب نمی آید.

 هم خوانی دارد مستثنیآمده وبا « إالّ» از قبلکه اسم نکره ای یعنی شبیه به جمع توجه:  

 می باشند.    اسلوب استثناء اوقات دارای  بیشترهستند  مثبتنکته: جمله هایی که 
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       قبل از « و...ئٌ ـ شیئاً ـ نفسٌ ـ نفساً ـ کالماً ـ کالمٌ ـ قوالً ـ قولٌ أحدٌ ـ أحدًا ـ ش» نکته: اگر در جمالتی 

مستثنی منه می باشد وخود این کلمات اسلوب استثناء آمده باشند می گوییم جمله دارای « ادات استثناء » 

 ست امستثنی منه  اًکالمدر این عبارت         إالّ الحقَّ  کالماً هستند  مثال: ال تَقُل 

 داریم اسلوب استثناء « إالّ»بیاید می گوییم در جمالت دارای اسم نکره یک «  إالّ »از قبلنکته: اگر 

 ادات استثناء می گویند « إالّ» : به ادات استثناء 

                      د ؛می آیبیشتر اوقات اسم یا ضمیر منفصل « إالّ»کلمات زیر اشتباه گرفت بعد از را باادات استثناء ی «إالّ»نبایدنکته: 

نباید بترسیم                                                                                  نخافَأالّ  مثال؛ می آیدوسط جمله ودر  قرار می گیرد  فعلبعد از آن « أالّ»  نکته: 

جمله می آید ؛  مثال:                                                 آغاز می گیرد ودر  قرار حرفبعد از آن بیشتر « هان ـ آگاه باش»به معنی « أال» 

 فقط با یاد خدا دل ها آرام می گیرد    آگاه باش   بذکرِ اهللِ تطمئنُ القلوبُ        « أال»

                                                                                                                                                                      باشد ادات استثناء نمیدیده شود به هیچ عنوان جز « وإالّ»جمله مواظب باشید اگر در وسط    

 می گویند. مستثنیمی آید  «إالّ» بعد از  مستقیما: به کلمه ای که  مستثنی 

 استدو نوع  مستثنی

  است متصلمی گوییم مستثنی از نوع مستثنی منه وجود داشته باشد )کامل ـ تام( اگر در عبارتی  متصلمستثنی ـ 1

   لَةً مَسأَ إالّ الرّیاضیّاتِ مَسائِلَ الطُّالبُ حَلَّ

 مستثنی متصلمستثنی منه                                                

 استهمان اسلوب استثناء متصل  مستثنیو ( است ـَـ  ــًـ  ینِ ـ ینَ ـ اتِه منصوب )نکته: مستثنی متصل همیش

 است مستثنی از نوع ناقص می گوییم مستثنی منه وجود نداشته باشد اگر در عبارتی : ناقص )مُفَرَغ( ـ مستثنی  2 

 از إالّ مستثنی منه وجود ندارد قبلچون ما شاهدتُ فی المکتبة إالّ محمداً          محمداً مستثنی ناقص  است 

 می آید پرسشی  ویامنفی در جمله های  ناقصنکته: مستثنای  
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است حتما مستثنای ما از نوع ناقص دیده شود « ـُ ، ٌـ، انِ ، ونَ» اسمی با عالمت های « إالّ»اگر در عبارتی بعد 

 است مستثنای ناقص دارد  ـُـچون حرف آخرش  ودائعدر این جا   عُ؛مثال:          ما المالُ والبنونَ إالّ ودائ

 استهمان اسلوب حصر  مستثنای ناقصنکته:  

است یعنی نوع متصل می گوییم مستثنای ما حتما از ارکان اصلی جمله داشته باشد قبل از إالّ نکته:  اگر جمله  

 عَطیَّةَ إآلّ الْفَرَنسیَّةَ ةَاللُّغَ یزَمیالت تَعْلَمُ ال  ←در جمله موجود است ؛مثال:   مستثنی منه حتما 

می گوییم مستثنای ما حتما از نوع ناقص است یعنی ارکان اصلی جمله نداشته باشد قبل از إالّ نکته: اگر جمله 

 عَطیَّةُ إالّ الْفَرَنسیَّةَ اللُّغَةَ تَعْلَمُ ال ←؛مثال:       نیستدر جمله موجود مستثنی منه حتما 

   طالبٌ           فی المکتبة /       مفيدٌ        الکتاب مبتدا   یا خبر مقدم  :                                        

 مبتدا         خبرِ مبتدا             خبرِ مقدم                  مبتدای مؤخر                                                   ارکان اصلی جمله اسمیه

  طالبٌ         فی المکتبة /       مفيدٌ        الکتاب  خبرِ مبتدا  یا مبتدای مؤخر:                                      

  بتدای مؤخرخبرِ مقدم              م  مبتدا         خبرِ مبتدا                                                                                       

 فعل معلوم الزم      

 ار کان جمله فعليه معلوم                  

 فاعل   

 عَلِيّاً إالّ    الصف من لطالبا     خرجمثال:                                                     

                         آمده است إالّجمله قبل از چون ارکان اصلی  متصل مستثنیفعل معلوم الزم     فاعل                     

 فعل معلوم متعدی                                          

 ار کان جمله فعليه معلوم                فاعل 

   مفعول                                                     

 البلبل صوتَإالّ  أصواتاً        الزمالءُ      عَسَمِ                                

 استآمده إالّ  ازقبل  چون ارکان اصلی جمله مستثنای متصل    فعل معلوم متعدی    فاعل          مفعول                                        
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 فعل مجهول   

 فعليه مجهول               جمله کان ار

 نائب فاعل                                            

 الطفلِ صوتُ فی خارج البيتِ إالّ ال یُسمَعُمثال: 

 آمده است  إالّاز  بعدکه نایب فاعل است صوتُ چون مستثنای ناقص              فعل مجهول    

 

 اسمِ افعال ناقصه / خبر مقدم افعال ناقصه                                   

 ناقصه افعال 

 خبرِ افعال ناقصه / اسم مؤخر افعال ناقصه  

  التعليمَإالّ                                 هدفٌ     للمعلمِ ما کان              

 ارکان اصلی آمده استإالّ  ازقبل چون مستثنای متصل افعال ناقصه         اسم مؤخر افعال ناقصه    خبر مقدم                 

 اسم حروف مشبهة بالفعل / خبر مقدم حروف مشبهة بالفعل   

 حروف مشبهة بالفعل 

 خبرِ حروف مشبهة بالفعل / اسم مؤخر حروف مشبهة بالفعل 

 ساروَ إالّ                               أطفاالً                    فی البیت                       کأنَّ مثال:

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

 اسم ِال                                             

                                                         الی نفی جنس 

 خبر ِال                                             

            اهللُ إالّ         الهَ      المثال :  

 چون قبل از إالّ ارکان اصلی نيامده است یعنی مستثنی منه وجود ندارد که همان خبر است حذف شده است ناقصالی نفی جنس  اسمِ ال     مستثنای    
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 أُسْلوبُ الْحَصْرِ

 :إالّا ب حصر

 است.« اختصاص و حصر » یآید؛ بلکه برا یاستثناء نم یبرا« اسلوب حصر »در «  إالّ» 

 مانند: ی؛یا موضوع یبه کس یاختصاص دادنِ چیز ییعن«  حصر »

 «راستگو موفّق شد. تنها »یا « راستگو موفّق نشد. جز »  ییعن« الصّادِقُ.  اَإلّفازَ  ما»

 حذف شده است  إالّدر جمله دارای  مستثنی منهاست یعنی مستثنای ناقص اسلوب حصر همان 

 

داریم  ؛ اسلوب حصر  0100/0آمده باشد « ـُـ ، ــٌـ ، انِ ، ونَ » عالمت های « إالّ »بعد از اسم:  اگر یادآوری

 قصیده را حفظ کردکاظم فقط  ←    مٌکاظِ إالّ القَصیدَة حَفِظَ ما  ←مثال:  

 

 ؟ةٌفریض إالّالعلمُ فی االسالم هل   ←می آید؛ مثال: پرسشی یا منفی جمله های  دربیشتر اسلوب حصر نکته: 

 

باشد می « إالّ »مختص به فعل قبل ازجار ومجرور ن بیاید که آجار و مجروری « إالّ »اگر بعد از : 1نکته

 وجود دارد مثال؛اسلوب حصر گوییم حتما در جمله 

  ابتدایی درس خواند در مرحله عقاد فقط   ←      ةِیَّائِدَالبتِاَ ةِلَحَری المَفِ« إالّ » ادُقَّالعَ سَرَدَا مَ 

 نمی آید « إالّ»د داشت دیگر وجو«إنَّما»باشد اگر در جمله ای اسلوب حصر نیز می تواند دارای « إنَّما: »2نکته 

 الزامی است « إلّا»دو نوع تذکر: در کتاب های  درسی دانستن 

 وجود دارد  «إالّ»قبل از مستثنی منه ؛ یعنی  کاملیعنی همان مستثنای  استثناءی «إالّ»ـ 1

 وجود ندارد « إالّ»قبل از مستثنی منه  ؛ یعنیناقصیعنی همان مستثنای  حصری «إالّ»ـ 2
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 مفعول مطلق

قبل از خود  هم ریشه با فعل« ـًـ  ـَـ  »است منصوب  مصدریمفعول مطلق :   

 اسْتغَفَرْتُ اهللَ اسْتغِفارًا         اسْتغَفَرْتُ اهللَ اسْتغِفاراً صادِقاً            اسْتغَفَرْتُ اهللَ اسْتغِفارَ الصّالِحینَ 

دو نوع استل مطلق مفعو  

نوعی )بیانی(ـ مفعول مطلق  2            تأکیدی  ـ  مفعول مطلق 1  

رفع ـ  2 تأکیدـ 1 برایقبل از خود که  هم ریشه با فعل« ـًـ  »است منصوب  مصدری:  تأکیدیمفعول مطلق 

می آید  فعل قبل از خود بهاهتمام وتوجه وعنایت  ـ4رفع شک وتردید ـ 3ابهام   

خواستم آمرزش گمان بی خدا از  ←ا   اسْتغِفارً اهللَ رْتُاسْتغَفَ  

 می باشد  اسْتغَفَرْتُبا فعل شود چون هم ریشه  می گفته«تأکیدی مطلق مفعول»باال جمله در«سْتِغْفاراًاِ» مصدر به

کنیم می استفاده«  قطعاً» و«  حتماً » ، « گمان بی» مانند تأکیدی قیدهای از آن ترجمه فارسیِ در و  

 « قطعاً» و«  حتماً » ، « گمان بی»باید واژه های  تأکیدی مفعول مطلق: دقت داشته باشید برای ترجمه 1نکته 

گفت سخن قطعاً موسی با خدا ← ﴾    تَکلیماً موسی اهللُ کَلَّمَ...﴿قرار بکیرند          فعلقبل از ترجمه  مستقیما  

 

  نوشته نمی شودوبه شکل دیگری است  نکرهیعنی  می گیرد «ـًــ» عالمت فقط مفعول مطلق تأکیدی : 2نکته 

 

نمی آید صفت یا مضاف الیه هرگز  مفعول مطلق تأکیدی: بعد از 3 نکته   

وجود داردتأکید در موارد زیر   

استتأکیدش برای فعل است که مصدری می کند و تأکیدرا  فعلـ مفعول مطلق تأکیدی  1  

﴾الْمُحْسِنینَ یُضیعُ أجرَ ال اهللَ إنَّ ...﴿تأکید می کند   بعد از خود راتمام جمله « إنَّ»ـ 2  
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را دارد   تأکید ضمیر متصل بعد از ضمیر متصل، یا ضمیر منفصل بعد از فعل امر ونهی ضمیر منفصل ـ  3  

نحنُ // إنَّا  أنتَإغفر     

اظِماًک إالّ الْمَکْتَبَةِ فِی شاهَدْتُ ما ←داریم        تأکید ـ در اسلوب حصر  4  

را دارند بیشترین تأکیداست و هر دو باهم  تأکیدبرای « لـَ»دیده شود « لـَ»حرف « إنَّ»ـ  اگر بعد از  5  

   ـعَلَی خُلُقٍ عظیمٍ لَـ کَإنَّ

نعمجاء // نعم  المعلمرا می رساند المعلم  کلمه دوم تأکیدمثل هم تکرار شوند  عیناـ هرگاه دو کلمه  6  

هُ اِلَی اهللِ کُلَّاالمرُ یَرجِعُ   ←را می رساند    تأکید« کلّ»متصل شود خود « لّکُ» بهضمیری غائب ـ اگر 7  

 

 و کند می بیان را فعل انجامِ چگونگی و نوع که است جمله فعلِ از مصدری : ،مفعول مطلق نوعی )بیانی(  

دارد  الیه مضافٌ یا صفت  

در ترجمه مفعول مطلق نوعی که بعد از آن صفت آمده است  می توانیم صفت را به صورت قید ترجمه کنیم و 

نیست  مطلق مفعول ترجمه خودِ به نیازی  

 کندمی تالش بسیار فرزندانش تربیت برای مادر ← .بالِغاً اجْتِهاداً أَواْلدِها لِتَربیَةِ الْأُمُّ تَجْتَهِدُ

 

مانندِ ، مثلِ ، همچون، » د هایقی از واقع شده است مضاف الیهبعد از آن  که نوعی مطلق مفعول ترجمة در

مثال ؛نیست  مطلق مفعول ترجمه خودِ به ونیازیکنیم  استفاده می«  نظیرِ، شبیهِ  

 اسْتغَفَرتُ اهللَ اسْتغِفارَ الصّالِحینَ.       ← مانندِ درستکاران از خدا آمرزش خواستم 

 

است لق نوعی )بیانی (مفعول مطبرده شود منظور  کیفیت وبیان وقوع فعلنکته: در هرجا نام   
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می دهد  «کأنَّ» یا  «کَ»: هرگاه در تست های چهار جوابی  به ما بگویند کدام گزینه معنی حرف جر  2نکته

را می رساند تشابه  یعنی داردمضاف الیه است که مفعول مطلق نوعی )بیانی( منظور همین   

باشد   نکرهم باشد ه معرفه: مفعول مطلق نوعی )بیانی ( هم می تواند 3نکته   

  

                                  می گیردـَـ  وحرف آخر آن فقطنمی گیرد ) ـًـ  و الـ ( مضاف الیه داشته باشد به هیچ عنوان مفعول مطلق نوعیاگر 

عاشقان به او عالقه مند می شوند مانند  ←    ؛ الْمُحِبّینَ رَغبَةَفیه  یَرْغَبوا  

 

قرار بگیرد در این صورت باید آن مصدر  صفتجمله ای به عنوان « ـًـ » تنوین دارمصدر ممکن است بعد از 

فی القلب رتؤثّقراءةً  آیاتٍ من القرآن قرأتُدر نظر بگیریم         مفعول مطلق نوعی تنوین دار را   

نکته: اگر بعد از مصدر، قید) جار ومجرور ـ  قید حالت ـ قید مکان وقید زمان( بیاید برای تعیین مفعول مطلق 

در نظر می گیریم  مفعول مطلق تأکیدیآن ها را در نظر نمی گیریم ومصدر قبل از این ها را از نوع   

اهلل على کِّالًوَتَمُ ةًدمَخِ اإلسالمیّ الوطن یخدمُ هُوَ  

 

 مصدرد آن بیاید بای« .و ـ فـ ـ ثم إنَّ ـ و.»اگر بعد از مصدر ِ هم جنس با فعل قبل از خود یکی از حرف های 

ن ذلکَمِ فرحتُفابتساماً  ابتسمت امّی فی وجهی ←       مثال؛در نظر گرفت  مفعول مطلق تأکیدیرا   

 

مفعول آن را  مصدر هم جنس وهم ریشه با فعل قبل از خود باشدآمده باشدوآن « مَن»ی مصدرهرگاه بعد از  

                                                         دارد  مضاف الیه نقش « من»در نظر بگیرید زیرا مطلق نوعی 

                                                                                        ةِامَیَالقِ ومَیَ یهِازِجَیُ اهللَ اَنَّ فُعرِیَ مَن احسانَ اَحْسِنْ

ت او را پاداش می دهدکسی نیکی کن که می داند که خدا در روز قیام مانند  
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 جنس همان فعل شرطاز  مصدری فعل شرطشروع شده باشد و بعد از  اسلوب شرطنکته: اگر جمله ای با 

                                                                      اشتباه نکنیدصفت جمله با در نظر گرفت مفعول مطلق تأکیدی را  مصدرآمده باشد باید آن 

   !اآلخرة و الدنیا فی یَنْجَحْ ،اطاعةً رسولَه و اهللُ یُطِعِ مَنْ

هر چند مُحسناً  مثال  در عبارت زیراسم فاعل و اسم مفعول نمی آیند نکته: هیچکدام از مفعول مطلق ها بر وزن 

                                              چون مصدر نیست  مفعول مطلق نیستاز جنس ریشه فعل قبل از خود می باشد اما 

مُحسناً المجتهدین ولدیّ الی أحسنتُ      

 

نمی گیرند « ـال»از  مفعول مطلق ها هیچ کدام نکته  :   

    مثنی وجمع در نمی آینداز مفعول مطلق ها به شکل هیچ کدام نکته   : 

 

اشتباه گرفت مفعول اسم واقع شود  نباید آن را با مفعول مطلق «  مُفاعَلَة»ممکن است وزن   

  هُمْ یجاهدونَ فی سبیل اهلل.......المتوکّلینَ

دةَاهَجَمُـ 4 ـ جهادا3ً    جاهداًـ م2ُ    جاهدةًـ م1ُ     

 

از خود باشد در این صورت آن را  جنس وهم ریشه فعل قبلباشد و از « فِعال»ممکن است کلمه ای بر وزن 

  دارد« فِعال»مصدر دیگری به نام مفاعلةچون باب در نظر گرفت مفعول مطلق باید 

نوع الفعل انیالمناسب للفراغ لب نیّع -» :  قاًی........... دق امةیالق ومی نیاهلل الظالم بحاسِیُ  

ساباًحِ ( 4                 مُحاسبةً  ( 3                  محاسباً  ( 2                 باًیحس ( 1  
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« مُفاعَلَة»نمی باشد مگر اینکه مصدر مورد نظر بر وزن « مُـ»حرف اولشان  مفعول مطلق هاهیچ کدام از نکته: 

  اشکالی نداردباشد در این صورت 

 

در کدام یک فعل جمله را قرار بدهیم با دقت کنیم که مفعول مطلقی نکته: اگر از ما بخواهند که در جای خالی 

در باب دیگری  مصدرباشد و تفعیل فعل یک باب باشد یعنی اگرهمان باب از  مصدراست ، باید آن باب ها از 

    درست در نمی آید مفعول مطلق باشد 

هرچند حروف اصلی آن ها یکی مفعول مطلق نیست  تکریماً در این مثال ←    اًیمَکرِتَمُحَمَّدٌ ضَیفَهُ  مَکرَأ  

 یک باب نیستنداست چون در 

  

 را در نظر گرفت دو چیز می کند باید ع ابهام رفاگر در عبارتی به ما بگویند کدام گزینه  نکته:

 رفع ابهام می کند فعل جمله از مفعول مطلق تأکیدی ـ  1

َّ»ـ 2   خود رفع ابهام می کندجمله ماقبل از  «ٰلِکن 

 قرار بدهمفعول مطلق در عبارت های زیر در جای خالی   

 .  .................. الطُّالّب سَیّارَة إطارَ انفَجَرَ

 .  .............. اآلخَرینَ إلَی مؤمنُال نُیُحس

 .  الیُوصَفُ ............... نَجاحنا من مُعَلمُنا فَرحَ 

  الوالد .................. لألطفال اهلل رَسولُ ابتَسَمَ  
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 حروف

 . ندارند مستقلی معنی تنهایی به که هستند کلماتی:  حروف

  عامل غیر حروف -2                  عامل حروف -1.   است دونوع بر حروف

 .    دهند می تغییر را خود از بعد ی کلمه عالمت های عامل حروف

 .  دهد نمی تغییر را خود از بعد ی کلمه عالمت های  عامل غیر حروف

 عبارتند از :  عامل حروف

 ...  و عَنْ ، کـَ ، لـِ ، عَلَی ،  بـِ  ،  اِلَی ، مِن ، فِی:  جر  حروف ـ 1

   ( لَیْتَ ، کَأَنَّ ، لَکِنَّ ، لَعَلَّ ، اَنَّ ،  اِنَّ)  :  بالفعل  مشبهه حروف ـ 2

 (  غائب امر الم – نهی الی – لَمَّا -  لَمْ)    فعل یک                                       

        جازمه حروف ـ 3  

  اِنْ(  شرط ادات)  فعل دو ی جازمه                                    

                               (ال)     جنس نفی الی ـ 4

 (  لـِ -  حَتَّی – (کَیْ)ل کَیْ – لَنْ – نْاَ)   ناصبه حروف ـ 5  

                                                                     از وعبارتند ندارد اثری هیچ خود مابعد در إعراب نظر از یعنی:    عامل غیر حروف     

 (  ال – اَمْ – لَکِنْ – بَلْ – اَوْ -  ثُمَّ – فَـ – وَ)  عطف حروف ـ1

 ( مضارع برای ال( )  ومضارع ماضی برای ما)  نفی حروف ـ2

 (أَ – هل)  استفهام حروف ـ3

 ( سَـ ، سوف)   استقبال حروف ـ  4

 ( ینِضَرَبَ)   وقایه نون ـ5

   «دْقَ » حرف ـ6
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 تعریف «الـ» حرف ـ 7

 مَااِنَّ        کافه مای  ـ 8

  یا:   ندا حرف ـ 9

 حالیه واو ـ10

   أال:  تنبیه حروف ـ11
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 مخصوص انسانی

 الْفِعلیَّةِ وَ االِسْمیَّةِ الْجُملَةِ أَجزاءِ إعرابُ

 .است عربی زبان بارز های ویژگی از و می شود گفته کلمه انتهای عالمتِ به اِعراب

 مَبنی و مُعْرَب :اند نوع دو آخرشان حرف عالمت نظر از کلمات

 گفته«  مُعرَب» به آنها که کند می تغییر جمله، در جایگاهشان تغییر با ها اسم بیشتر آخر حرف عالمت

  :زیر های جمله در«  اَللّه» مانند اند؛ معرب ها اسم بیشتر شود؛ می

 به نام خداوند بخشاینده رحمتگر ←     ﴾لرَّحیمِا الرَّحمنِ اهللِ بِسمِ﴿

 وخداوند آن چه در دل هایتان است می داند←      ﴾قُلوبِکُم فی ما یَعْلَمُ اهللُ وَ﴿

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

 شوند می نامیده « مَبنی»که  ماند می ثابت آخرشان حرف عالمت جمله، در جایگاهشان تغییر با هم برخی

  )… مَنْ، أَینَ، ( پرسشی کلمات  )؛… ذلِکَ، هذا،( اشاره اسم) ؛… کُمْ، أنتمْ، ( ضمایر مانند

 

 رَفع                                                        

 نَصب     :                    اسم عراباِ های حالت    

 جَرّ                                                       

 است؛ « مثنّی در نِا مذکّر، جمع در نَو ،ــُـ  ــٌـ» آن  عالمت و رفع اِعراب

 نِااَلْکاتِب نَ،واَلْکاتِب ،بٌکاتِ ،بُاَلْکاتِ مانند

 است؛ « مثنّی در نِیـــ مذکّر، جمع در نَیـــ ـ،ـَـ  ـً»  آن عالمت و نصب اِعراب

 نِیــاَلْکاتِبَ ـنَ،یــاَلْکاتِب ،باًکاتِ ،بَاَلْکاتِ مانند

 است؛ « مثنّی در نِیـــ مذکّر، جمع در نَیـــ ،ــِـ   ــٍـ آن   عالمت و جرّ اِعراب

 نِیــاَلْکاتِبَ ـنَ،یــاَلْکاتِب ،بٍکاتِ ،بِاَلْکاتِ مانند

 «؛ مرفوع» را رفع اِعراب ایدار کلمه

 «؛ منصوب» را نصب اِعراب دارای

  .نامند می « مجرور» را جر اِعراب دارای و

 توضیحات بیشتر
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یعنی  ،کند نمی تغییر  جمله در آن موقعیت به  توجه با  آن آخر  حرف حرکت که است ای کلمه: مبنی

 جمله زیردر سه هذا در همه حالت ها به یك شکل نوشته می شود مانند 

   المعلم  هذا الی نظرت          //          المعلم  هذا  رایت     //       المعلم  اهذ جاء

 :   از عبارتند  هستند  مبنی که  کلماتی  مهمترین

 ....  و  هم  ،  ها  ،  ـه  ،   انت ،  انا  هستند مبنی (  منفصل چه و  متصل چه)   ضمیرها  تمام ـ 1

 ( هاتین ،  هاتان  ، هذین ،  هذان)  آن مثنی  بجز(    ذلك ،  تلك  ،  هذه ؛  هوالء ، هذا)   اشاره  اسمهایـ 2

 هستند  معرب                                                                                                                           

 (  اللتین - اللتان - اللذین -اللذان) آن  مثنی بجز(  الالتی - التی - الذین  -  ذیال)    موصول  اسمهای ـ 3

 دهستن  معرب                                                                                                                                                                     

 (   کیف -  متی -  این -  ما  - من  - أ  -  هل)  )پرسشی( استفهام کلماتـ 4

 (   إن -  ما  -  من)   شرط اداتـ 5

 (   19 تا 13و 11)    ـ عدد های6

 عشر اثنا است فتح بر مبنی ن آ دوم وجز است معرب آن اول جز 12 عدد: نکته

 (  بالفعل ـ الی نفی جنس و....  مشبهه حروف – عطف  حرف -  ناصبه حرف – جر)   حروف تمامـ  7

 (     اذهبوا -  اجلس)   مخاطب  امر و(     کتب -  ذهبوا)   ماضی  فعلهای  تمامـ 8

 (    12)   یذهبن    -(  6)    یذهبن                    هستند مبنی مضارع فعل  12 و  6  ی ضیغه دو 

   مبنی است  مفرد  منادیـ 9
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 (   علم  منادی)   اهلل  یا  ،(    مقصوده نکره منادی)   رجل یا            

     بیننا  کاذبَ ال              جنس  نفی  الی اسم ـ10

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

   بالهدی  رسوله  ارسل  الذی                        هو//              الحرب  ساحات  فی  مقاتل  هذا

 مرفوع "محال و  خبر       مرفوع "محال و  مبتدا                                             مرفوع "محال  و مبتدا

 

   كترای

   مرفوع  محال و  فاعل  

  است رب مع توجه : هر کلمه ای جز موارد باال نباشد حتما

 

 الندِّاءِ أسْلوبُ

 .کنید دقّت زیر فارسی جملة دو به

 .هرگز نمیرد نکونام مرد اسعدی

 .رود می جانم کارامِ ران، آهسته ساربان ای

 .« شده زده صدا» یعنی لغت در منادا. می شوند نامیده«  منادا» باال جملة دو در ساربان و سعدی

 .کنید دقّت زیر عربی جمالت به اکنون

 .تَعالَ ، طالِبُ یا. اِرْحَمْنا ، اَللّهُ یا. السّاداتِ سَیِّدَ یا

 .تَعالَی ، تِلمیذَةُ یا. اِجْتَهِدی ، زهَراءُ یا. الدَّعَواتِ جیبَمُ یا
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 یا است؟ کدام باال جمالت در ندا حرف

 .است«  یا» عربی زبان در ندا حرف ترین مهم

 .شوند می هنامید«  منادا» باال جمالت در رنگ قرمز کلمات

 این در« رَبَّنا » فهمید؛مانند توان می متن یا عبارت قرائن و مفهوم از را این و شود می حذف ندا حرف گاهی

 :است بوده«  رَبَّنا یا» اصل در که ﴾... حَسَنَةً الدُّنْیا فِی آتِنا رَبَّنا... ﴿آیه

 .کنید توجّه زیر جملة دو به

  .الطَّبیعَةِ نَظافَةِ عَلی حافِظوا ونَ،الْمُؤَدَّب الْاوَالد أَیُّهَا یا

  .الطَّبیعَةِ نَظافَةِ عَلی حافِظْنَ الْمُؤَدَّباتُ، البْنَاتُ أَیّتُهَا یا

 است؟ رفته کار به«  أَیّتُهَا» دوم هجمل در و«  أَیُّهَا» کلمة«  یا» ندای حرف از بعد نخست هجمل در چرا

 .است ثمؤنّ برای أَیَّتُها و مذکّر برای أَیُّها

 .هستند منادایی گروه« البْنَاتُ أیَتُّهاَ» و « الْاواَلدُ أیُّهاَ»و ندا حرف« یا »،« البْنَاتُ أیَتُّهاَ یا»و« الْاوَالدُ أیُهاَ یا»در

 شوند  نمی ترجمه«  أَیّتُها» و«  أَیُّها» حالت این در

 بنِتُ یا وَلدُ، یا: مثال آید؛ می«الـ» بدون اسم سرِ بر«  یا» ندای حرف

 :مثال رود؛ می کار به«  أیَتَّهُا» و«  أیَهُّا» با باشد، داشته«  ـال » منادی اگر امّا

 البْنِتُ( أیَتَّهُاَ یا الوَلدُ، أیَهُّاَ )یا البْنِتُ أیَتَّهُاَ ،الوَلدُ أیَهُّاَ
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 البْنِتُ أیَتَّهُاَ یا الوَلدُ، هُّاَأیَ یا استفاده کرد.« یا»می توان از حرف ندا  « أیَتَّهُا» و«  أیَهُّا»نکته: قبل از

 .ندارند هم با فرقی هیچ ( واَللّهُمَّ( و) اَللّهُ یا): شود می واقع منادا صورت دو به«  اللّه» هجالل لفظنکته: 

 قوَمی یا=  قَوْمِ //  یا        رَبّی یا=  )رَبِّ( رَبِّ یا  :مانند شود؛ می حذف«  ي» ضمیر منادا در گاهینکته: 

 اهللُ یا  //  محمدُ یا          . گیردمی قرار خطاب مورد«یا»  ندا حرف از پس که است اسمی: منادی

  ، طالِبُ یاالسّاداتِ ــ  سَیِّدَ یا

 می باشد  «یا» ندا حرف مهمترین

 

  منادی انواع

 : توضیح

 . شودمی گفته «عَلَممنادای »  به آن دگیر قرار ندا حرف از پس عَلَمی اسم اگر(: خاص اسم) ملَعَ منادی( الف

 و.... سنندجُ،یا   آبیدرُ یا  ، ابراهیمُ یا  ، علیُّ یا

  «ملَعَ منادای» هاینکته

 . است «منصوب محالً و ضم ـُـ بر مبنی» همیشه «عَلَم منادای» در ندا حرف از بعد اسم ـ1

 . گیردنمی «  ـٌـ تنوین» گاههیچ  «عَلَم منادای» ـ2

 ()اسم خاص« عَلَم»منادی

 « مضاف»منادی 

 « ی مقصودهنکره»منادی  
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 و فعل برای «مفعول» ندا حرف از بعد اسم اصل در که است این «منصوب محالً» شودمی گفته اینکه علت ـ3

 . باشدمی «أَدعو اُنادی،» محذوفِ فاعل

 . است آمده« فاعل و فعل» بجای «یا» که بوده  علیاً      اُنادی  اصل در          علیُّ یا

   است زیر بصورت علم یامناد (محل اعرابی) نقش ـ4

  ابراهیمُ       یا   

 . است «مفرد منادی» منادای عَلَم دیگر نام ـ5

 . شودمی گفته «مضاف منادی» اولی اسم به بیایند ندا حرف از بعد اسم دو اگر: مضاف منادی( ب

    اهللِعبدَ یا   //   المدرسةِ طالبَ یا

  «مضاف منادی» هاینکته

 . است «وبمنص و معرب» مضاف منادی ـ1

 «حذف»اضافه حالت در آنها«نون»باشدکه«مذکرسالم جمع یا مثنی»اولی اسم است ممکن مضاف درمنادای ـ2

 . شودمی

  إِذهبا المدرسةِ معلمی یا              إِذهبا المدرسةِ نِمعلمی یا//   العالَمِ مسلمِیَ یا                العالَمِ نَمسلمی یا

 یا ضمیر به است «مذکر جمع یا مثنی» مضاف منادی در «یا» از بعد اسم که بدهیم تشخیص اینکه برای ـ3

 .کنیممی توجه آن از بعد مخاطب فعل

 منصوب مبنی بر ضم و محالًمنادای عَلَم  ندا حرف
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  اتَّحِدّا  العالَمِ   مُسلِمَی  یا    //   اتَّحِدّوا   العالَمِ   مُسلِمِی   یا

 . گیردنمی  َ  فتحه هیچگاه معج این چون گیردمی «ـِ کسره» مضاف منادی در سالم مؤنث جمع ـ4

 به خانه هایتان بروید مدرسه ای دانش آموزان              بیتکُنَّ إِلی إِذهبنَ المدرسة          طالباتِ یا

 منادی نوع این به آیندمی ندا حرف از بعد جمله در «...وـ عبادِ  اُمِّ ـ ومِقَ ـ ربِّ» مانند کلماتی گاهی ـ5

  اندبوده اُمی یا و قومی یا ،ربِّی یا بصورت اصل در زیرا. شودمی گفته «مضاف منادی»

 «  ِـ  کسره» حقیقت در شودمی گفته « مضاف منادی» آنها به .... و قومِی یا=   قومٍ یا ،  ربِّی یا=   ربِّ یا پس

 . است آمده متکلم «ي» بجای مضاف منادی در آخر حرف زیر در

 تقوای مرا داشته باشید منبندگان  ای           فاتقونِی یعباد یا=     نِوقُاتَّفَ دِباعِ یا

 منادایی چنین به بگیرد نظر در را معینی شخص ولی نباشد عَلَم منادی هرگاه: مقصوده ینکره منادی( ج

  طالبةُ یا // طالبُ یا // رجلُ یا              . گویندمی «مقصوده ینکره» اصطالحاً

 . است «منصوب محالً و ضم بر مبنی» علم منادی مانند «مقصوده ینکره نادیم»: نکته

 این کتاب را بگیردانش آموز ای                    الکتابَ هذا خُذی! طالبةُ                         یا

 . کرد باید هچ دهیم قرار ندا مورد را دار«ـال» اسمِ آن بخواهیم و باشد داشته «الـ» اسمیاگر: سؤال

« أَیَّتُها» از آن از قبل باشد« مؤنث» اگر و« أَیُّها» از آن از قبل باشد «مذکر» دار«الـ» یکلمه آن اگر: جواب

 . کنیممی استفاده

 اليهمضاف منادی مضاف معرب و منصوب

 مثنی  مثنی  جمع  سالمجمع مذکر 

 محالًمنصوب  ي مقصوده مبني بر ضم ومنادي نكره حرف ندا
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  الرَجُلُ أَیُّها یا           گفت باید است غلط              الرجُلُ یا

  المسلماتُ أَیَّتُها یا             فتگ باید است، غلط          المسلماتُ یا

 . گیردمی «ونَ انِ، ،  ُ  ضمه» آنها آخر حرف حرکت «ایتُها و أیُّها» از بعد دار«الـ» اسم: نکته

  ونَالمؤمن أُیُّها یا           انِاإلِمرأت أیَّتُها یا                  ذُالتلمی أیُّها یا

  آمَنوا   الذینَ    أَیُّها   یا           . باشدمی  َ  فتحه «أیُّها» از دبع «الذینَ» آخر حرف حرکت: توجه

  اهللُ یا        . ندارد «أیُّها» به نیازی منادی حالت در است «الـ» دارای چند هر «اهلل» یجالله لفظ: نکته

 اضافه آن به «تحه دارف مشدد میم» آن بجای و شودمی حذف «اهلل» از قبل( یا) ندا حرف موارد بعضی در

        اللهمَّ یا گفت تواننمی پس    اهللُ یا=   مَّــاللهُـــ . کنیممی

 ها منادا تمام مورد در نکاتی 

  غائب نه باشد «مخاطب» بصورت باید منادا از بعد ضمیر و فعل ـ1

  بیدی ذخُاهللُ  یا   //    العالَمِ نساءِ سیدةُ انتِ! فاطمةُ یا

 پی آن از بعد مخاطب ضمیر یا مخاطب فعل روی از ما و شودمی حذف جمله در «یا» ندا حرف یگاه ـ2

 . مبتدا نه دارد وجود «منادی» جمله آن در که بریممی

   دروسَکِ استذکَرِی! مریمُ یا=   کِدروسَ اِستذکَرِی ! مریمُ

  الصف من واجُاُخرُ! مدرسةِال طالبی یا=  الصفِ مِن جُوااُخرُ !المدرسةِ طالِبی

  مذكر

 فعل مخاطب مخاطب

 ضمير مخاطب مخاطب فعل امر  منادي علم

منادای مضاف معرب و 

 منصوب 
در اصل طالبيَن بوده ولي در حالت اضافه نون حذف منادَي مضاف معرب و منصوب  فعل امرمخاطب 

 . شده

  مؤنث    
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 می گویندگروه منادایی ها وبه مجموع آن«أیَتَّهُا»و«أیَهُّا»از تبعیت به است مرفوع«أیَتَّهُا»و«أیَهُّا»از بعد دار«الـ»اسمِ ـ3

  تکذبْ ال االنسانُ أَیُّها       //  الظلمِ هذا مِن قلِّلوا الظالمونَ أیُّها

 «الذینَ» دارای که جمالتی ولی ستا مخاطب نیز ضمیر و مخاطب منادی از عدب فعل که شد گفته قبالً ـ4

 . آیدمی غائب بصورت آن فعل باشندمی

 . بیاید «غائب» بصورت توانندمی آن از بعد «آن فعل و ضمیر» بیاید ندا حرف از بعد «مَن» اگر ـ5

  شفاءٌ ذکْرهُ و دواءٌ ـهاسمُ مَن یا                               بالقلیل الکثیرَ یعطِیُ من یا

 . باشندمی «فعلیه» یجمله نوع از دارد وجود آنها در منادا که جمالتی ـ6

 . باشدمی فعلیه نوع از جمله               خیراً اهللُ جزاکَ   هوشنک        یا

 تحلیل صرفی  ومحل اعرابی

 .گویند می« الصَّرفیّ التَّحلیل» عربی زبان در جمله، از بیرون کلمة دستوریِ های ویژگی بیان به

 « االعراب یا اعْرابیّالْ المَحَلّ» عربی زبان در جمله در آن جایگاهِ یعنی کلمه، دستوریِ نقش ذکر به و

 .گویند می

در داخل درک مطلب انتخاب می  در سواالت کنکور از این قسمت سه سوال طرح می شود  دو فعل ویک اسم

 ر آن ها خط کشیده می شود که باید داوطلب تحلیل صرفی ومحل اعرابی آن را تشخیص بدهدشود و در زی

 موارد زیر ذکر می شود یک اسم برای تحلیل صرفی 

اسم مفعول ـ اسم مبالغه ـ اسم  ـ اسم فاعل ـ4ـ مذکر ـ مؤنث 3ـ مفرد ـ مثنی ـ جمع وانواع آن  2ـ اسم 1

 (مخصوص انسانی)معرب ـ مبنی  ـ6ـ معرفه ـ نکره 5تفضیل ـ اسم مکان 

 ضميرغائب   فعل غائب  

 

 منادايی گروه منادايی گروه
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 موارد زیر ذکر می شود یک فعل برای تحلیل صرفی 

ـ معلوم ـ 5ـ ثالثی مجرد ـ ثالثی مزید 4ـ للغایب ـ للمخاطب ـ للمتکلم ـ 3ـ ماضی ـ مضارع ـ امر 2ـ فعل 1

 ( مخصوص انسانی)الزم ـ متعدی ـ 6مجهول 

 فقط موارد زیر الزم است محل اعرابی برای 

ـ مستثنی 10ـ حال 9ـ صفت جمله 8ـ مجرور 7ـ مضاف الیه 6ـ صفت 5ـ مفعول 4ـ فاعل 3ـ خبر 2تدا ـ مب1

ـ اسم 15ـ اسم وخبر حروف مشبهة بالفعل 14ـ اسم وخبر افعال ناقصه 13ـ نایب فاعل 12ـ مفعول مطلق 11

 ( مخصوص انسانی)  ـ منادا16ی نفی جنس « ال»وخبر 

 نمی باشند ابی محل اعرجز فعل ها : یاد آوری 

 (99)تجربی  :الصرفی التحلیل و االعراب فی الصحیح عیّن

 « :یتعرّض»

 « تفعیل » من وزن « / تَعریض » و مصدره « تَعرَّضَ » ماضیه  –للغائب  –( فعل مضارع 1

 فعل مع فاعله جملة فعلیة« / تَعرُّض » حروفه األصلیّة ثالثة، و مصدره  –للغائب   -مضارع ( 2

 «تَفعّل » و مصدره من وزن «ی ، ت» و حروفه الزائدة« ع ر ض » حروفه األصلیَّة  –ع ( مضار3

 ثالثة حروف أصلیّة وحرفان زائدان)= مزید ثالثی(/ فعل و مع فاعله جملة فعلیّة–للمخاطب–( فعل مضارع4

 « :تُساعد » 

 «الشّخص »  فعلیة، و مفعوله جملة فاعله مع فعل« / س ع د » حرفه األصلیة  –مضارع ( 1

 «مفاعلة » من وزن « مساعدة» و مدره « س ا د » حروفه األصلیة   -للمؤنث  –( مضارع 2

 فعلیة جملة فاعله مع للمخاطب، له ثالثة حروف أصلیّة و حرف زائد و هو األلف / فعل –( فعل مضارع 3

 «الشخص » فعلیة و مفعوله  جملة فاعله مع له ثالثة حروف أصلیّة و حرفان زائدان / فعل  -( فعل مضارع 4
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 « :أوّل » 

 مفرد مذکر / مبتدأ و الجملة اسمیّة –من األعداد الترتیبیّة  –( اسم 1

 و الجملة اسمیّة« خطؤة » / مبتدأ و خبره   -نکرة  –مفرد مذکر  –( اسم 2

 / مبتدأ و مع خبره جملةٌ اسمیّةٌ -معرفة  –من األعداد الترتیبیّة  –( مفرد مذکّر 3

  نکرة / مبتدأ و مع خبره جملةٌ اسمیّةٌ –للمفرد المذکّر  –من األعداد األصلیّة ( 4

 (99)ریاضی  :الصرفی التحلیل و االعراب فی الصحیح عیّن

 «: یَشتغل »

 « اإلنسان»  فاعله و فعل« /  اشتغال»  مصدره و ثالثة األصلیّة حروفه – للغائب  - مضارع( 1

 محذوف فاعله و فعل( / ثالثی مزید)= زائدان حرفان و أصلیة حروف ثالثة له – للغائب – مضارع فعل( 2

 « اإلنسان»  فاعله و فعل« /  انفعال»  وزن علی مصدره و ،« ل غ ش»  األصلیة حروفه أو مادة – مضارع( 3

 علیةف الجملة و«  اإلنسان»  فاعله و فعل/  زائدة حروف ثالثة له و ثالثة األصلیة حروفه – مضارع فعل( 4

 «: تُشکِّل »

 فعلیة الجملة و«  لحوم»  فاعله و فعل( / للغائبة أی) الغائب المؤنث للمفرد – مضارع فعل( 1

 « لحوم»  فاعله/  تفعُّل وزن علی«  تَشکُّل»  مصدره و«  تَشکَّل»  هیماض – للغائبة – مضارع( 2

 فاعله مع/  تفعیل وزن علی«  لتشکی»   مصدره و«  ل ک ش»  األصلیة حروفه - للمخاطب – مضارع( 3

 فعلیة جملة

 و«  األسماک»  فاعله( / ثالثی مزید)= زائد واحد حرف و أصلیّة حروف ثالثة له - للمؤنث – مضارع فعل( 4

 فعلیة الجملة
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 « : المصادر »

 « أهمّ» : المضاف و الیه مضاف( /  مذکر«  مصدر»  مفرده)  تکسیر أو مکسر جمع – اسم( 1

 « الغذاء» : الیه المضافه و مضاف« ( /  تصدیر»  مصدره و«  صدر»  فعله) مکان اسم – رمکس جمع( 2

 « الغذاء» : المضاف و الیه مضاف( /  ثالثی فعل من«  مفعل»  وزن علی)  مکان اسم – تکسیر جمع( 3

  مضاف و الیه مضاف/«  صدر»  فعل من مأخوذ) مفعول اسم –( مذکر«  مصدر»  مفرده)– مکسر جمع-اسم( 4

 (99)هنر  :الصرفی التحلیل و االعراب فی الصحیح عیّن

 :«یکتسب(»1

 فعلیة جملة فاعله مع و فعلٌ /افتعل وزن علی« اکتسب»  ماضیه  - للغائب – مضارع فعل( 1

 «تجارب» مفعوله و فعلیة جملة فاعله مع/  معلوم -انفعال وزن من «اکتساب »مصدره  -للغائب( 2

 فعلیة جملة فاعله مع /زائدان حرفان و اصلیّان حرفان له -غائب مذکر مفرد هصیغت -مضارع فعل( 3

 «تجارب» فاعله مع و فعل(/ ثالثی مزید)=زائدان حرفان له و«  ب س ک» االصلیة حروف -مضارع( 4

 :«یُفکِّر»

 فعلیة جملة فاعله مع و فعلٌ /زائد حرف له لیس و «ر ک ف »اصلیة حروف -للغائب( 1

 «تفعّل» باب من أو وزن علی «تفکیر»  مصدره -مجهول -الغائب المذکر مفردلل صیغته( 2

 تفعّل باب من «تفکُّر» مصدره فعّل، وزن علی «فکّر »ماضیه -للغائب -مضارع فعل( 3

 فعلیة جملة فاعله مع و فعلٌ /واحد زائد حرف له و«  ر ک ف»  اصلیة حروف -مضارع( 4
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 :«االعتماد»

 الیه مضاف«/  افتعال»  وزنه و«  د م ع »األصلیة حرفه – بال عرفم – مذکر مفرد – اسم(1

 « یُمکن»  لفعل فاعل« /  افتعل»  وزن علی«  اعتمد»  منه الماضی و«  افتعال»  وزن من مصدر -اسم( 2

 «  یُمکن»  لفعل فاعل/  نکرة -«  اعتمِد»  أمره و«  یَعتمد»  مضارعه« افتعال» باب من مصدر– مذکر مفرد( 3

 « یُمکن»  لفعل مفعول«/  د م ع»  األصلیّة حروفه و«  افتعال»  وزن علی مصدر – بال معرّف – مذکر مفرد( 4

 (99)انسانی :الصّرفی التحلیل و االعراب فی الصحیح عیّن

 « : تُؤثِّر »

 فعلیة جملة فاعله مع( /  تفعّل باب من) واحد بحرف ثالثی مزید  - للغائبة – مضارع فعل( 1

 فعلیة جملة فاعله مع و مرفوع فعل( /  تفعیل باب من)  ثالثی مزید – الغائب للمؤنث – مضارع( 2

 فعلیة الجملة و مرفوع، فعل/  مجهول – الزم – ثالثی مزید –(  للغائبة)= الغائب المؤنث للمفرد( 3

 فعلیة جملة فاعله مع/  تأثیر: مصدره واحد، بحرف ثالثی مزید – المخاطب المذکّر للمفرد – مضارع فعل(4

 « : یَستهلک »

 فعلیة جملة مفعوله مع فعل/  معلوم – الزم –(  للغائب)=  الغائب کرذالم للمفرد – مضارع( 1

 فعلیة جملة فاعله نائب مع و فعل/  مجهول –(  ثالثی مزید)= زائدة حروف ثالثة له – الغائب للمفرد( 2

 مرفوع و بالفعل مشبهة حرف خبر و فعلیة جملة فاعله مع و مرفوع فعل( /  عالاستف وزن علی استهالک،: مصدره) ثالثی مزید( 3

 مرفوع فعل و بالفعل المشبّة«  إنّ»  لحرف خیر و فعلیة الجملة« (/  ک ل س» : األصلیة حروفه)  ثالثی مزید - مضارع فعل( 4

 « : ةسَارِمَمُ »

  منصوب و بالفعل المشبّة أنّ اسم/  معرب –(  مفاعلة باب من)  مصدر – مؤنث مفرد – اسم( 1

 منصوب و أنّ اسم« ( /  فاعل»  وزن علی«  مارس»  فعل من تقاقهشا)  مفعول اسم – مؤنث مفرد( 2

 إسمیة الجملة و بالفعل، المشبّة انّ اسم« ( /  مارس»  فعل من تقاقهشا)  فاعل اسم – مؤنث مفرد – اسم( 3

 « تؤثّر»  جملة خبره و بالفعل، المشبّة«  أنّ»  لحرف اسم/  مبنی – ( مفاعلة وزن علی) مصدر – مؤنث مفرد( 4
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